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2. S E G O NAP ART



2� PART: TEORIA l PR.À_CTICA DE LA PSICO'J::ER_�PIA EXISTENCL4L



2.1. CONCEPCIÓ ANTROPO-FILOSÒFICA DE LA

PSICOTER�_PIA EXISTENCIAL

"Herrtr e que l'ésser físic està plena
ment determinat per les forces que so

bre ell actuen, l'ésser de l'home no

està determinat per les condicions ex

t er-í � , .

-

l . ..L.. l' . t !!

erlors, s�no slmp_emenv 2 lena .

(Martíns-Santos) .



-534

, ,

è2.1.1. IN'TEB.PRETACIO O COI1PRENSIO AI'TTROPOL ¡GICA?

Talment com Heidegger no podia fer una ontologia sense,

d'antuvi, fer una antropologia, semblantment no podem fer

una psicologia sense fer, d'entrada, una antropologia, no

en el sentit històric o cultural, sinó ontològic o filosò

fic.
,

Així com no existeix l'Esser sinó en l'existent, tampoc
no existeix ia consciència sinó en l'ésser conscient, val a

dir, en l'ésser-en-el-món. No participem d'una consciència

universal, com tampoc d'una essència universal, som indivi

dus, persones, no elements d'Qna sèrie o exemplars d'lli�a n�
turalesa: això comporta necessàriament, llibertàt i tempor�
litat, característiques de l'existència, no de l'essència

que és determinada i atemporal.
L'anàlisi de l'existència a que ens han menat Heidegger

l Sartre, ens permet formar-nos una concepció antropològica
totalment diferent, i àdhuc oposada, a les filosofies impli
cites o explícites de les psicologies tradicionals.

Binswa:rlger ha expressat aquesta oposició conceptual en

la seva discussió del concepte d'homo natura de Freud:

"Com fruit de la nostra investigació actual con
cluim aue la idea de l'homo natura de Freud és una

constr�cció científica, possible només sobre la ba
se d'una destrucció de l'experiència total hRma:rla
dels homes, val a dir de l'experiència ru�tropolò
gica ••. Això té vigència tant per a la psiquiatria
i psicopatologia com per a la psicologia 11

o b.j ecti
va" ... " (Binswanger, 1936-d).

Se'n deriva lli�a relació amb l'objecte d'estudi o de PSl

coteràpia en que es destrueix la relació personal:

"Per comptes de la relació personal recíproca en

les relacions entre "nosaltres", apareix la rela
ció tmilateral, val a dir, no recíproca, entre



-535

metge i pacient, així com la encara menys personal
entre investigador i objecte teòric de la investi
gació. De l'experiència, participació i ��àlisis
co-humans en el temps present, la investigació teò
rica s'ha convertit en un temps passat. D'aquesta
manera arriba Freud a un coneixement extraordinar-i
de l'home com criatura en dissonància dolorosa •..
i ha servit a la ciència (natural) de l'home com

mai ningú ho havia fet abans d'ell ... Però ara sa

bem que la ciència de la naturalesa no constituelx
la totalitat de l'experiència que l'home té de si

mateix, en tant que prescindeix de la persona i de
la comunicació, i àdhuc del si mateix, del signifi
cat o sentit, en una paraula, de l'existència!l.

-

(Binswanger, 1936-d).

l més endavant afegeix:

!lSi s'objectiva, aïlla i teoritza aquest 1Tsi-mateix1T
en un jo o en un allò, super-jo, aleshores és arran

cat de la seva pròpia esfera d'existència i ofegat
ontològico-aYltropològicament. •• Però Freud, com

d'altres investigadors passa per sobre aquest plan
tejament ••• Hi ha dos camins per a fer psicologia:
L'QYl surt de nosaltres mateixos cap a la fixació
teòrica, val a dir la percepció, contemplació, an.§:
lisi i destrucció de l'home real en ordre a una

construcció científica de la seva imatge. L'altre
s'endinsa en nosaltres mateixos, no aYlalíticament,
sinó antroDològica�ent en les condicions i possibi
litats de ï'existència com nostra, en les possibles
formes del nostre existir1T (Binswanger, 1936-d).

En aquest sentit s'oposen les dues concepcions de la cièn

cia, la de Freud que diu que no es penetra en la veritat sinó

és per- la raó científica i la de S�8t Agustí o Pascal que afir

men que no s'arriba a la veritat sinó és per l'amor. (1TNoYl in
tratur in veritatem YllSl per charitatem1T).

Estem doncs, davant d'un tipus de coneixement que no és

interpretatiu, sinó comprensiu, que no és utilitari, sinó ad

miratiu, que no és conceptual sinó pràxic i comunicatiu a tra

vés de l'empatia. D'aquesta manera entenem Sartre quan diu

que compren Flaubert: !IEn el passat estava contra Flaubert,
però avui això ha desaparegut. Reconec que no m'agradaria sQ

par amb ell perquè devia ser pesat; però ara el veig com un

nome " (Sartre, 1975).
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2.1.2. PERSONl\_ O PERSON.ALITA'I'?

A nivell psicològic el concepte d'existència o Dasein el·

podem intercanviar pel de persona! Persona és oposat a pers�
nalitat. Personalitat representa la configuració, cosifica

ció, descripció exterior de les nostres formes d'existir, la
tendència a reduir-nos essencialment a l'en-si.

Evolució històrica del concepte de persona

El concepte de persona ha sofert una evolució lenta en

la història del pensament occidental: en el pensament grec

no hi ha encara una concepció personal de l'ésser �lliilà; tal
volta Sòcrates sigui qui en té una concepció més tr�nscen-
," àdent en relacio al cosmos. Es el pensament cristi el qui

elabora aquest concepte a partir de la noció d'�pòstasi.
Gregori Naciancè allibera el concepte de l'etimologia tea

tral (màscara) per accentuar-ne les notes de totalitat, in

dependència i intelligència. Sant Joan Damascè ("Diàlegs l')
la defineix com "allò que expressant-se a si mateix mitjan
çant les seves operacions i les seves propietats, produeix
una manifestació de si que el distingeix dels altres indivi

dus de la seva naturalesa".

Sant Agustí ("De Trinitate") és el prlmer occidental que

la defineix com la manera d'ésser tal home de cada invididu:

IISingulus quisque homo , qui ••• secundum solam men

tem imago Dei dicitur, una persona est et imago
Trinitatis in mente".

Es sabut que Sant Agustí va aplicar pròpiame�t el concep
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te a la Trinitat, basant-se en la noció Aristotèlica de re

lació. Però a més St. Agusti va omplir els seus conceptes a�b

el fruit de la experiència que des d ' aleshores s'anomena "per
sonal". La seva idea perd el caràcter exterior que encara te

nla i es carrega d'intimisme. La idea de relació li serveix

per a destacar l'ésser relatiu a si mateix de cada Persona Di

Vlna. La idea d'intimitat, per fer d'aquesta relació amb si

mateix no una cosa abstracta sinó eminentment concreta i real.

La definició clàssica de persona prové de Boeci: "Naturae

rationalis individua subs+arrt i a'",

St. Anselm ("Monologi") distingirà entre persona (aplica
da només a la naturalesa racional individual) i substància

(aplicada als individus d'una pluralitat).

En la mateixa linia st. Tomàs C'Quaestiones") insistirà en

la distinció entre persona que és substància individual racio

n�_ i les altres substàr.cies, car la persona com substància

racional, té el domini dels seus propis actes i la facultat

d'actuar per Sl mateixa. D'aquesta manera es distingeix per

sona com substància individual que designa el singular en el

gènere substà'1cia i racional que és la seva especificació.
Com trets caracteristics es destacaran la inseitat, perseitat,
singularitat i integritat, aixi com la incomunicabilitat i la

perfecció.

A l'Edat Hitjana el concepte profund i dinàmic de la per

sona es refugia en els mistics fins arribar a Luter, el qual

parteix de l'experiència religiosa concreta de la solitud da

vant Déu. Es tracta per ta.�t d'un subjecte dinàmic de rela

cions transcendentals.
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Pascal constitueix el contrapunt al pensame�t racio�alis

ta de Descartes. ?ascal e:3 pregunta (llPensées 11) per la seva

forma d'existir persoLal: l'home està sempre entre la grande
sa i la misèria enmig de la multiplicitat de les seves rela

cions transcendents. Com que l'home és inobjectivable, només

és accessible a l'esperit de "f i.ne s se " l no al de geometria:
llel cor té raons que no coneix la raóll•

rJIés radical encara que Luter o Pascal, Kierkegaard (1346)
ens crida a existir personalment. No n'hi ha prou amb pensar.

La persona no és només �� individuQm, sinó un particulare, l�
qual cosa implica tres relacions: amb si mateix,amb Déu i amb

el protsme.

El costat relacional de la persona serà remarcat pels per

sonalistes i existencïalistes. Sobretot Ebner (1921 i1935) l
Buber (1923) concebeixen la persona no com lm per-a-si, sinó

com constitutt en la relació &�b �� Tu i que slactualitza en

el diàleg.

L'aspecte autònom, lliure i responsable de la persona se

rà igualment remarcat enfront de les concepcions materialis

tes i positivistes per l'Existencialisme, particularment per

Sartre i el Personalisme representat màximament per Mounier.
,

Es curiós que precisament els moviments lialliberadors I1 de l' hg_
me s'oblidin de la persona i parlin només d'espècies, objec
tes o classes: Aquesta és la paradoxa del marxisme i el neo

positivisme.

Les concepcions actuals de persona en Psicologia són clas

sificades per Allport en: enumeratives de trets i dimensions;
estructurals i evolutives; jeràrquiques o estratigràfiques;
adaptatives o conductals. La mateixa definició d'Allport que
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pOdríem denominar psicofísica no passa de fer una referència

a la conducta, l'evolució, la individualitat diferencial i la

organització energètica:

IfPersonalitat és l'organització dinàmica en l'inte
rior de l'individu dels sistemes psicofísics que
determinen la seva conducta: i el seu pensament ca

racterfstic If (Allport, 196]]).

La concepció de Jaspers és ja molt més propera a una con

cepció filosòfica existencial per bé que feta des de la psicQ
logia:

IfTots els processos psíquics i manifestacions, en

tant que fan referència més enllà de la seva prò
pia dinàmica a un context individual i comureñsi
ble en qualsevol moment, que es vivenciat per un

individu amb consciència de la seva ipsertat, cons

titueixen la personalitat" (Jaspers, 1913).

Raons conceptuals de la distinció

En totes aquestes concepcions hi ha però, una confusió

manifesta o latent entre persona i personalitat, i àdhuc ca

ràcter, o en altres casos entre persona i conducta. Des del

punt de vista existencial, però la persona transcendeix la

personalitat, caràcter i/o conducta, les seves estructures

morfogenètiques, fisiognòmiques i temperamentals (i no diguem
els seus signes zodiacals). Per a explicar la conducta, les

reaccions, el temperament o el caràcter i àdhuc el fatum de

la persona, nlhi ha prou amb el concepte de persona. La peE
sonalitat és una hipòstasi objectiva de la subjectivitat.

V.E. Gebsattel (1964) distingeix clarament entre Persona

i Personalitat dos conceptes que s'han utilitzat indistinta

ment per a designar significats àd�uc oposats, car només la
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personalitat i no la persona és susceptible àe suposaàes arti

culacions estratigràfiques tòpiques o àinàmiques (Freuà, Lersch,
etc_), car la persona és una entitat total i indivisible, que

es posseeix i es transcendeix a si mateixa.

Amb la traducció literal dels tres termes que s'h�� em

prat per a àesignar la persona s'obté una caracterització bas

tant aproximada de la realitat: persona, existència i transcen

dència, val a dir: l'ésser que se supera o ultrapassa a si ma

teix sortint de si i expressant-se.
La persona és el centre de l'home, el fonament de la per

sonalitat i no pot emmalaltir, ni desintegrar-se o experimen
tar mutació psicològica. Tot això pot esdevenir-se arnb la pe!:
sonalitat però no arnb la persona. Segons ell el caràcter, tem

perament, afectes, instints, constitució, introjeccions cul

turals, etc., tot allò que es pot detectar per medis psicolò
gics o psicomètrics pertanyen a la personalitat i no a la pe!:
sona. La persona és totalment inabastable des del punt de vis

ta conceptual, per bé que pot ser i és vivenciaàa; però cientí

ficament només es pot voltar al seu entorn, aproximar-se o

allunyar-se en cada aspecte de la personalitat, però la persQ
na per si mateixa constitueix el límit de tots els mètodes

científics. Citant Christian (1952) distingeix tres dimensions

de la persona: a) amb el món humà que envol ta 01i twelt), b )
amb les coses (Umwelt), c) amb si mateix (Ich). (Gebsattel,
1964).

Caruso (1957) intenta lli�a síntesi totalitzadora entre els

aspectes especifics (l'home com animal, bios i psique) i indi
viduals (persona), que permeti de la millor manera possible
tant la seguretat en la realització dels instints, com també

l'expansió dels trets individuals en la seva llibertat crea

dora. Per això, diu ell, és la persona lli� principi de totalit

zació (Gestaltlli�gsprinzip) incomunicable, que representa tant

un òptim à'inàividuació àint-re de l'espècie, com també de re

lació amb el tu, amb si mateix i amb el món.
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Significació de persona

La reflexió psicològica ha volgut evitar
., ". ,

e i se emati c amerrc

les referències filosòfiques o metafísiques, raó per la qual
ha romàs en l'observació perifèrica, objectivable impossibi
litant l'acostament a la persona o àdhuc a si mateix. Quan
una persona es pregunta: com sóc jo?, en realitat està pr�
nent QDa relació alienant respecte a Sl mateix, tot suposant
descobrir ��a estructura que li expliqui com és ell o ella,
d'QDa manera determinista, per comptes de preguntar-se què
vol ésser ell, quina relació té establerta amb el món real l

el dels altres, quin coneixement i domini té de les situa

cions fàctiques en que es mou.

El que pot tenir una estructuració l ésser objecte d'una

anàlisi és, evidentment, les relacions de l'ésser individual

b l'
.... l' -,-' 1-'- d tarn e_ mon, pero lnc us aques0es son u 0rapassa es o rans-

cendides per la persona en concret, si bé mai no pot trans

cendir la relació mateixa, car és part de la seva realitat

personal. Per això la Psicoteràpia �Àistencial és a la vega

da una relació de persona a persona (Rogers) l una anàlisi

dialèctica de les estructures relacionals.

Tots els conceptes psicològics reductibles al qui de l'exi�
tència són formes de l'existència mateixa, diu Binswanger

(1950): "Oonsi.dero des del punt de vista de l'anàlisi exis

tencial el jo, la personalitat o àdhuc el si mateix com for

mes o modes singulars de l'existència".

Nosaltres utilitzarem persona com sinònim psicològic de

Dasein o qui de l'existència, com indicatiu de cada existèn

cia o existent en concret. Personalitat, ego, self, etc. ris

quen de ser compresos com objectivacions hipostasiades; per

això les rebutgem.

La incomprensió de les ciències

Les ciències segueixen la línia de les essències. Això és

lògic en el món de la matèria, del pràctic inert, car la in-
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tencionalitat del conèixer és la instrumentalització, la uti

lització, per a la qual cosa és imprescindible l'objectiva
ció. En aquest sentit la Psicologia en la mesura que ha vol

gut esdevenir una ciència ha caigut en el parany de l'objec
tivació i ha oblidat que el seu objecte és fonamentalment un

subjecte: només podem parlar de personalitat des de fora de

la persona, suposant o postulant l'existència d'una estructu

ra bàsica (libidinal, caracterial o temper&�ental, ,.j....
energelJl-

ca o dinàmica, pulsional, culturalment configurada o confor

mada) que explicaria i determinaria el capteniment ' la "ma

nera de ser" de la persona, estructura que evidentment seria

inconscient, difícilment accessible a l'anàlisi i encara més

difícilment modificable a la qual la persona quedaria total

ment redurda, sense poder de transcendir-la.

El salt del domini científic de la naturalesa al domini

científic de l'home s'inscriu dintre de l'angoixa de mort que

mena els homes a la necrofilia: l'amor per les estadístiques,
els números, les reaccions i els reflexos; l'oblit de l·'alte

ritat mutual i recíproca, les relacions de temor i serialitat,
l'absorció alienant per l'lli� hom. En aquest sentit la psicolo

gia és, a la vegada, culpable i víctima de l'esperit cientí

fic modern.

Les relacions animistes amb la naturalesa, la sacralitz�
ció del menjar, la divinització de certs Q�imals, astres o

accidents geogràfics, etc. presuposaven una relació empàtica
amb l'Umwelt molt significativa: una integració en el sistema

ecològic que ara ens resulta quasi bé incomprensible i absolu

tament impracticable car hem perdut la innocència original:
hem caigut (verfallen) , hem menjat de l'arbre de la ciència.

Aquesta falta d' Lnnoc èncLa l' hem portat però també a les

relacions interpersonals, convertint els existents en essèn

cies o objectes, les persones en personalitats, les intencions

o motius en conductes o actes: ara ja no ens podem mirar des

pullats sense objectivar-nos, raó per la qual la mirada de

l'altre ens fa conscients d'anar despullats: sentim vergonya,

culpa. D'ací la necessitat de dur una carota, de definir-se

socialment, per un rol.

Per això la Fenomenologia demana el retorn a la mirada
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innocent, empàtica, sense prejudici sobre el món.

Les condicions de la psicoteràpia

Es evident que no serà possible una psicoteràpia sinó

restablim les relacions de persona a persona. No es pot fer

una psicologia al marge d'una ètica: no que no sigui possi
ble quantificar o classificar conductes, sinó que no es lí

cit. En virtut de quina llei? De cap llei, sinó és la de la

igualtat dels existents hu..rnans i el dret a la seva lliber

tat. Tota altra actitud és un acte de domini i submissió.

Heus ací doncs, com la Psicoteràpia Existencial és l'{m�
ca que respecta els drets humans, en el seu més profund sig
nificat. Freud tenia u..�a actitud de m�{im respecte, però no

s'adreçava a la persona, pretenia escoltar l'inconscient:

una alteritat dintre l'alteritat. D'ací les seves ambigüi
tats respecte la relació terapèutica (negació de l'actuali

tat per interpretació transferencial) el seu ideal terapèu
tic de productivitat (treballar i estimar), el seu pessimi�
me-conformisme social i moral.

L'anàlisi de l'existència ens posa, en canvi, davant per

davant de la persona. Entenem per persona l'ésser-per-a-si,
que és !t consciència d.e!", el Dasein o ésser-en-el-món i amb

els-altres. Rebutgem per inconvenients amb la nostra conce]2
ció els conceptes psicològics ambigus tals com els de Jung

que fa de la persona una màscara social, o el d'Allport que

confon persona i personalitat o els de Sullivan que només

arriba a considerar les relacions interpersonals.

Q 1· armb un alTrA ens relacionem necessà-·uan ens re aClonem v _

riament com persones, consciències que copsem l'alteritat de

l'altre (jo i tu), on s'institueix l'objectivació. Així H.

Ey (1963) arribarà a dir:

!tEl jo és la consciència reflectida sobre si ma

teixa i constituïda en un sistema de valors pro

pis a la seva persona. Aquesta reflexió i aquesta
constitució confereixen al Jo l'existència d'una
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persona, semblant i diferent a la vegada a les al
tres; fonamenta el Jo per a si mateix i per als

-

demés com la realitat de ço existent nominalment
designat. El Jo es designa pronominalment i en sin
gu.l.ar- com algú. .I aquest algú es el Jo, 'Tu o Ell lI:

La persona com procés

L'ésser per a si mateix, el prendre consciència l posse�
sió de si mateix és el fonament de l'anàlisi existencial. La

unió traDscendental del Dasein al món és la cura (Sorge), en

tant en quant aquesta no pot ser reduïda a les necessitats o

a les pulsions, sinó a la relació de les pròpies necessitats

de l'existent a�b el seu propi món, el qual està fet, no d'o�
jectes sinó d'instruments de la seva pròpia acció. A la vega

da el Dasein és un Mitsein, car el Jo és una manera d'ésser

amb els altres i el coneixement de Sl mateix l de l'altre es

remeten mutuament. El Jo s'arrela a l' "un hom "
que és el fons

de l'existència comú i quotidiana l per a la qual renuncia a

la seva autenticitat, de tal manera que el Si-mateix no és pos

sible sinó com un ideal d'autenticitat que és d'ésser-per-a
la-mort.

No hi ha coincidència entre si-mateix l si-mateix, l'és
ser és excèntric amb relació a si mateix, és compromís en les

seves possibilitats. El si-mateix no habita la consciència,
és la raó del moviment infinit. La persona està doncs sempre

fent-se, en procés d'esdevenir (Rogers). El Jo és una persona

fent-se, amb el seu món, val a dir que no hi ha !!algú!! mentre

el subjecte no es constitueix en persona o el que vol dir el

mateix, fins que no s'identifica �8 sistema personal d'autod�
terminació, que cau en les relacions intersubjectives del me

di social, per a afirmar en ell la seva originalitat, la seva

identitat i la seva existència autònoma.

La Psicologia Existencial és doncs, en el fons profunda
ment evolutiva, però no a la manera determinista i epigenèt,i
ca de les diverses psicologies evolutives. La persona es con�
titueix des del moment en que apareixen les seves relacions
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amb el medi i la consciència de si mateix, encara que aque�
ta sigui una consciència no-reflexiva. Ara no podem exten-

dre'ns sobre aquest te8a que fora motiu d'una altra �
.

�eSl.

Però si podem afirmar que la infància o la joventut, per

exemple, tenen sentit existencial en si mateixes i que no

necessiten veure's en funció d'altres estadis, cosa que so

vint menystenim: Una criatura es ja una persona, i està sem

pre en procés d'esdevenir persona, talment com un adult.
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"

2.1.3. TRANSCEnDENCIA: r1UNDAJIj'I T_A_T T TElvIPORALI TAT

L'ésser en procés dinàmic, de constant esdevenir, neces

sàriament es transcendeix. Aquesta característica l'expressa
j a el terme ex-sistere, estar fora, t.r-anec endi r=ae • Podem

veure aquesta evolució emergent en qualsevol forma de vida.

La vida és, com deia Nietzsche, cor.starrt superació de si ma

teixa. Però això s'esdevé particularment en l'existència hu

ma.YJ.a on la consciència augmenta infinitament les possibili
tats de transcendir les situacions immediates. Els pacients
lessionats cerebrals de Goldstein es caracteritzaven per QYJ.a

pèrdua o limitació del panorama de la possibilitat. El seu

món espacial s'encongia, el temps s'escurçava i, en conse

qüència patien una pèrdua radical de llibertat.

Aquesta transcendència es manifesta en la forma de va.ure

el temps, en l'abstracció i la simtolització, en les rela

cions interpersonals i socials.
L'autotranscendència suposa, evidentment, l'Eigenwelt,

val a dir aq�ell món d'accions i reaccio�s en que, la perso

na es veu a si mateixa com subjecte i objecte. La neurosi és

el possible preu del prjvilegi de poder representar o simbo

litzar la nostra experiència.
Aquesta t"ranscer:.dència o capacitat d'ultrapassar la situa

ci6 immediata és la base de la llibertat hQmana. La caracte

rística del privilegi de l' home és l'àmplia gamma de possi 'oi

litats de que disposa en qualsevol situació, que a la vegada

depèn de la seva autoconsciència i de la seva facilitat per

a barrejar imaginativament les diferents reaCClons possibles
en una situaci6 donada.

L'existèr:.cia és transcer:.dència. 'I'r-ans cendèr.ci a és ésser

en-el-m6n: la consciència em ger:.era com subjecte i genera el

m6n. El món i jo constituïm una unitat de consciència. fsser-
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en-el-m6n no és �a relaci6 entre l'home i el m6n, tampoc no

és una relaci6 que primer afirma el Jo i després el m6n (ide�
lisme). L'existència nQm2Ba fonamenta un m6n en t�Dt que ella

mateixa es fonamenta elli�ig del que existeix: l'exjstència hu

mana és un lliure poder-ésser.

a) r1und21li tat

Aquesta"llibertat davant del m6n és el segell de la per

sona psicclògica�ènt sana; el veure's tancat en un m6n cOL

cret és la m8Tca del trastocament psicològic. L'essencial és

la lliber'tat per a planificar el món o per deixar que el món

s'esdevingui.
La persona i el seu mÓL formen un tot estructural i uni

tari. Això és el que s'expressa amb les paraules ésser-en-el

m6n.

El m6n és l'estructura de relacions significatives en que

existeix una persona i en la configuraci6 del qual hi partic�
pa. Tenir consciència del propi m6n vol dir estar-lo estruc

turant ensems. El món no és una cosa estàtica, ja estructura

da,quelccm amb que es troba llindividu i que no ha de fer més

que acceptar, ajustar o ccmbatre, sinó més aviat un motlle di

n��ic que ha d'&�ar formant i estructurant, mentre està en

possessi6 de la seva autoconsciència.

Hi ha tres tipus de món o tres aspectes simultànis del

m6n que caracteritzen l'existència de cada ésser-en-el-m6n:

Umwelt, món físic o biològic

Mitwelt, co-m6n, el m6n dels altres

Eigenwelt, m6n propi, de les relacions de l'individu amb
si mateix.

L'Umwelt és el món natural, el dels objectes que ens en

volten, del determinisme biològic, on naixem i morim, on �em

esta llançats, el món de la facticitat.

El Mitwelt és el món de les interrelacions entre els no-
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mes. El món inclou el sentit estructural eSJossat en les re

lacions mútues de les persones que hi viuen.

Així com per a l'Umwelt és vàlid el concepte d'adaptació
(a un clima, un espai, etc.) per al r1i twel t es fa precís el

de relació. L'ess�ncia de la relació consisteix en que dues

persones canvien al trobar-se: la trobada les afecta mutua-

ment.

L'EigeIliilelt és el món propi, presuposa autoconsciència l

autorrealitzaci6 l únicament es presenta en els éssers hu-
,

mans , Es el fons sobre el que veiem el món real en la verta-

dera perspectiva i el fonament de la nostra relaci6. ts la

copsació del que significa per a mi una determinada experièn
cia del ;nón. Zn les llengües orientals, per exemple, tal com

observa Suzu_1ü, els adj ectius impliquen sempre un sentit re

flexiu: "aque s t a flor és bon.i e a" significa: és borri.c a per a

mi. És evident que en la mentalitat occidental la pèrdua de

la relaci6 de les coses amb un mateix, la pèrdua de l'5igen

welt, fomenta l'aridesa de l'intellectualisme i la pèrdua de

la vitalitat, així com també ��a propensi6 de la gent a no

trobar el sentit realista de les seves experiències.
No es tracta de tres m6ns diferents, sin6 de tres formes

d'ésser-en-el-món.

Rollo May (1958) observa que la PsicoéLnàlisi s'ha fixat

d'una forma quasi exclusiva en l'Umwelt i que el Mitwelt és

tractat com un pur epifenòmen d'aquell. En les escoles inter

personals, com la de SullivéLn s'�a fet més cas del Mitwelt,
però al preu de sacrificar l'Eigenwelt. Sullivan s!oposa al

conce�te de persona individual i ens presenta una personali
tat social, SQ�a dels papers que representa.

La dimensi6 de la realaci6 amb un mateix, Eig enweLt, es

fa més difícil de recon�ixer, perquè co�cebim l'objecte del

co:c.eixement COIL. quelcom diferenciable de r.o s af tres mateixos

i ací no hi ha distàc.cia possible ni o o j ec t i.vao i.ó practica

ble. L' úr..i c a forma de coneixença passa pel contacte amb un

mateix, per l'acceptaci6 de l'experi�ncia, cal saber escol

tar-se i escoltar. Només des d'aquesta dimensi6 es fa possi
ble l'amor. Per estimar és necessari fruir d'autèntica auto

nomia personal.
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b) Temporalitat

El món no es pot ccmpr-end.r e s eris e la seva d.i.merrs.i.ó teElpQ,
ral: és ací or: l'existèr:cia es diferencia de l'essèr:cia, pel
seu caràcter temporal: tota existència com esdevenir es desen

volupa en el temps, crea el temps. El temps és el cor de

l'existència, diu Bergsor:.
La concepció objectivadora de l'ho�e com res extensa ens

fa substàncies o ceses. Corr a conseqüèr..cia sór: poques les ve

gades que fruïm d'autèEtica llibertat. La concepció aristo

tèlica de la temporalitat no és altra cesa que UY2.a catego.ria
espacial: el temps és una successió d'anterioritat-posterio
ritat. Sovint la nostra existència no és altra cosa que una

repetició monòtona d'lli�a vida ja feta, perquè no deixem el

temps lliure, per tant són poques les vegades que fruïm de

vertadera llibertat.

Aquesta concepció del temps rellotge o calendari s'adap
ta millor a l'Umwelt on centemplerr l'ésser hQmà cem lli�a enti

tat situada entre les forces condieionants i determinants del

món nat.ura'l , !lA l'home feliç no li toquen ho r-e s " diu un pro

verbi. L'essència de l'autoconsciència i de la penetració lTI

tUltiva consisteix en la seva !lpresència!!.
L'ésser humà està sempre er: procés dinàmic d' autorreali t

zació, sempre explorant, afaiçonlli�t-se i avançant cap el fu

tur immediat.

Els fets passats prener: el seu sentit del present i del

futur.· La paraula del passat -deia Nietzsche- és un oracle

de l'esdevenidor; només qui s'apliqui a conèixer el present
l a construir el futur' el comprendrà.

El que pretén arribar a ésser un individu determina els

seus records del que va ésser. Des d'un punt de vista existen

cialista el problema del neuròtic no és que haguéssim tingut
un passat llastimós, sinó que no podem o no volem compro�e

tre'ns amb el present ni amb el futur. Fonamentalment la his

tòria no arrenca del passat ni del present, sinó del futur.

Cada generació, cada individu ha d'aprendre a esdevenir

humà per ell mateix. La psicoteràpia no és una tècnica que
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pugui substituir la responsabilitat.
La intuïció és l'instant en que una persona co"Csa de sob

te el sentit que inclou per al present un esdeveni�ent del

passat o del futur. La seva plenitud rau en que mai no con

sisteix en un simple acte intellectual: aquesta percepció im

plica sempre la possibilitat i la necessitat d'alg�8a decisió

personal, d'alglli� canvi de les estructures o alguna nova

orientació dav�8t del món i del futur.

L'angoixa

�� ha tres transcendències:

a) del món respecte el Dasein (la facticitat)

b) del Dasein respecte si mateix en tant que s'està
continuament projectaDt i anticip��t

c) del no-res respecte el Dasein en tant que aquest és,
per al no-res l'oposició absoluta.

Precisament aquesta transcendència, aquest haver d'ultra

passar el no-ésser, aquest haver d'omplir el no-res que a la

vegada creèm amb la nostra consciència genera l'angoixa:- tma

angoixa que és producte d'aquesta llibertat i responsabilitat
constitutives de l'existir. L'angoixa es converteix, d'aques
ta manera, en el adinamismelT psicològic de base. No és ni una

angoixa de separació (Sullivan) ni una angoixa del naixament

(Ran�) ni una aDgoixa moral, normal o patològica (Freud); és

una angoixa existencial.

El fenòmen revelador de l'estructura del Dasein en la se

va totalitat és l'angoixa (k�gst): és el principi i font de

tots els altres (voluntat, desig, impuls, etc.), però roman

enfosquit sota les aparences de la cura (Sorge). La caiguda

(Verfallen) se'ns manifesta com una fugida del Dasein de si

mateix en quant potestat d'ésser ell mateix (Selbst). Aques
ta fugida no s'explica per la por -que és reacció a un obje�

,

te- sinó per l'angoixa. Es el món com aital la cosa davant

la qual s'angoixa el Dasein: experiència de l'ésser com obli
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gat a la llibertat d'escollir-se ell mateix, se sent inevita

blement responsable de si mateix. L'home és necessàriament

lliure. Heidegger (19�3) afegirà �ue l'essència de la veri

tat és la llibertat, puix que ella és l'acte de deixar ésser

l'existent pel desvelament.

Ara bé, el factor decisiu d'autenticitat i d'allibera

ment és la mort. L'anàlisi del Dasein com cura ens mostra

que el Dasein és inacabament perpetu. No podem copsar-lo en

la seva totalitat perquè la seva existència no està mai del

tot realitzada. Es pot suposar que la mort és un acabament:

ontològicament és la possibilitat del Dasein en la qual l'é�
ser del Dasein, en la seva totalitat està en joc. Però aquest
acabament és, a la vegada, el seu final! El Dasein ja no és

com existent objecte d'experiència. Mentre la mort SlgUl un

fet exterior a nosaltres no hem passat de fIll hom és mor-t." al

!!jo moriré!!.

El Dasein és una fuga perpètua cap a les seves possibili
tats: és l'ésser que mai no pot aconseguir-se. El Dasein no

deixa d'existir per efecte d'un esdeveniment o accident exte

rlor: la mort és per a ell, una manera d'ésser que l'afecta

tant bon punt com és. El néixer ja és, en certa manera, un

morir: un ésser l no-ésser: contingència absoluta de tota eX1S

tència humana.

La interpretació existencial de la realitat humana com

!! ésser-per-a-la-mort!!, relatiu a la mort (Sein zum 'rode) pe!:.
met el Dasein abastar l'existència autèntica i, conseqüent

ment, la ipseitat de l'existència personal. L'angoixa que nelX

de la mort i del no-res és doncs la que individualitza en un

grau més elevat.

L'angoixa és la forma més pròpia de l'autenticitat. :t:s la

revelació del nostre ésser que dóna sentit a totes les nos

tres possibilitats i a la totalitat del Dasein en tant que

aquesta no és res més que l'absoluta inclusió de tot el nos

tre poder-ésser en la possibilitat fonamental de la mort.

L'existència autèntica està situada sempre davant la mort.

El Dasein admet la mort com la possibilitat suprema més per

sonal del seu propi existir: possibilitat ineluctable, sense
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apellació. Es fa lliure davant d'ella, en el sentimeY2.t del no-

d -'-- '
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res e GO� �sser. _llITe per a es seves proples posslbl_l-
tats el Dasein exclou el perill de ficar-se en la marera nrò-

-
- -

..J..

pia que tenen els altres de comprendre l'existència i, encara

m�s, d'obligar-los a adoptar la seva pròpia concepció: accep

tar que l'altre sigui el que vulgui. Precisament en això es

basa el proc�s no-directiu ni condicionant de la teràpia
existencial (Rogers).

Sobre aquesta consideració de la mort com possibilitat
màxima o limitació contingent existeix una divergència profl�
da entre Sartre i Heidegger. Per a Sartre, contràriament a

Heidegger la mort lluny de constituir la meva possibilitat �s

un fet contingent, que com aital m'escapa per principi i per

tany, originàriament, a la meva facticitat. La mort és un fet,
com el naa.xamerrt : em ve de fora i em transforma en afora. Per

a Sartre la finitud ve de l'elecció de la llibertat, d'esco

llir necessàriament una possibilitat per comptes d'una altra.

La mort nom�s esdevé.

Precis&�ent aquesta consciència de la mort planteja el

significat de tots i cada un dels meus actes. Per a Sartre la
,

mort és un abaurd , Es absurd que haguem nascut, és absurd que

morim: alienació perm��ent del meu ésser possibilitat. És ab

sur-d si li busquem Ull sentit transcendent, més enllà de nosal

tres mateixos. Cada acció s'haurà de justificar per si mateixa.

La pretesa transcendència històrica no deixa de ser una illu

sió, la illusió de l'en-si que ha deixat d'ésser un per-a-si.
Les obres, els projectes han de trobar el seu sentit en si

mateixos, ::.0 en un futur històric que j a els cosifica, que no

em pertany, que els interpreta, aliena, altera i alteralitza.

Des del punt de vista psicològic podem dir que la persona

que treballa per a la posteritat està dividida. Un consell de

saviesa existencial podria ser aquest: Fes el que fas (Age
quod agis). D'ací la importfu�cia que té el moment present

l'Existencialisme (remarcada de forma tant suggestiva per F.

eT1-�

Perls en la Psicoteràpia de la Gestalt). No un present des

vinculat del futur (del meu projecte) sinó un present viscut
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plenament, talment com el VlU el nen i s'�i entrega. L'edu

cació està orientada generalment vers un futur llunyà i alie
nat cap al qual és encaminat l'infant. Res del que fa ara,

als ulls de l'adult significat, tot està orientat a "quan
siguis gran!!.

L'angoixa és la consciència del salt, de la diferència

que hi ha entre l'ésser i el no-res, el vertigen, la nàusea

entre el que no sóc i he d'ésser, entre la indeterminació i

l'alternativa autodeterminació'o bé heterodeterminació. Aque�
ta B-n.goixa és un gran potencial creatiu, però a la végada pot
ser l'escletxa per on s'introdueixi la inautenticitat, la re

núncia, l'alienació, la fuga de si mateix a través de les de

fenses.

Les formes d'existència inautèntica o frustrada són, com

veurem, fracassos en l'enfrontament de l'angoixa i, per tant,
mancaments de la llibertat: d'ací el complex de culpabilitat

que, en el fons, és Qna culpabilitat ontològica, una defensa

contra la qual, és la proj ecció par-ano i c a ,

És evident que l'angoixa neix de la consciència reflexiva:

els animals no l'experimenten, tenen por d'objectes concrets l

es defensen atacant o fugint o metamorfosant-se. L'existent

humà és l'únic capaç d'experimentar aquesta &�goixa: aquesta

presa de consciència és històrica o evolutiva, tant filogenè
ticament com ontogenètica i per tant és tractada diferentment

segons les cultures. Això es veu ja en el culte als morts amb

el que neix la consciència humana l els primers intents d'or

ganització i domini social.

Consciència l procés de personalització

La personalitat humana està constitutda per 'LLna dialècti

ca de contraris, mútuament implicats. La ipseitat del subjec
te no seria viable sinó provingués d'un foris comú pre-personal,
col:lectiu. És la relació del Dasein i el rE tsein. L'ésser humà

és, necessàriament un ésser-en i Q8 ésser-amb. Per això l'és

ser humà no ha esdevingut persona fins que el fons coilectiu
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no s'ha tornat suficientment complex com per permetre una di

ferenciaci6 progressiva a trav�s de la qual ha estat possi
ble l'aparici6 de la consciència reflexiva. El primitiu i

l'home arcaic mancaven d'autoconsciència i per tant de lli

bertat i responsabilitat. La conducta estava regulada pels
tabús i els costQms, la ideologia era representada pels mi

tes l la tasca collectiva era impersonal.
En aquest fons collectiu no era possible la dialèctica,

que �s el principi dinamitzador i fecQDd de la història. No

era possible encara la persona, sinó nom�s l'Home. La histò

rla ha evolucionat gràcies a la complexitat, la diferenciació

i la dialèctica. No deixa de sorprendre que en els moments

actuals les ideologies collectivistes de qualsevol signe, in-
tentin tornar a dominar.

Va ser a Grècia on el calre independent i a la vegada i�
terrelacionat de les polis va afavorir el proc�s dialèctic de

personalització del subjecte humà. (Particularment a les ciu

tats de la Jònia en tensi6 amb les tendències hegemòniques de

l'Imperi Persa). La filosofia grega par-t i.cul arrnerrt la Sofís

tica, Sócrates i la Stoa configuraran la diferenciació perso

nal, quasi personalista de l'individu humà. El lIconeix-te tu

mateixll esdevindrà el lema de la filosofia.

El subjecte hQmà �s certament producte del fons collectiu

(mitjançant l'aprenentatge) i de les relacions socials: s'ori

glna en una collectivitat i d'una collectivitat. Però producte

vol dir que quelcom transcendeix unes causes anteriors, que

quelcom esdevé qualitativament diferent, a trav�s d'un salt

quantitatiu i dialèctic. Producte no s'ha d'entendre necessà

riament d'una forma reductiva (corn �s la tendència en moltes

interpretacions de les tesis de l"larx) sinó transcendent.

En les cultures orientals, la simbiosi 8.rnO la naturalesa

(Mitwelt) dificulta l'aparici6 de la consciència individual o

reflexiva. Les tècniques del Zen estan orientades precisament
a la pèrdua de la consciència reflexiva, a la dissolució en

la consciència còsmica, pre-reflexiva. lIDes del m�s antic poe

ma Zen -escrlU Erikson (1958) en el seu estudi sobre el jove
Luter- fins a la m�s recent formulació psicològica aparelX
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amb claredat que el conflicte entre el cert l

malaltia de la merrt ";

La dura disciplina dels va ar-any s orientals d' allibera,llent

el fals
,

es una

representa una desfeta de l'ambició de l'ego i mena a una no

va identificació de la pròpia vida i ésser, no com un ego en

capsulat a la seva pell, sinó com el camp organisme-medi am

bient. L'hostilitat essencial de l'ego envers l'organisme fí
SlC i el món es disol gràcies a una "r-educ t i.o ad absurdu ....'IlTr•

Bàsicament la posició del mestre Zen consisteix en que no

té res per ensenyar. No hi ha res que dir perqu� no hi ha cap

problema. Preguntat Nansen quin era el camí, va respondre:
!!El camí és la teva ment de cada dia!!. l com es fa per estar

d'acord amb ella? !!Cada cop que tractes d'estar d'acord amb

ella et desvies. La vida no és un problema, de manera que,

perqu� vols una solució?!!.

Al Zen la mediatació es proposa obtenir una perfecta co�
centració i un control total del pensament, contant els ci

cles de la pròpia respiració i establint un període dedicat

a la resolució del koan irresoluble a través del pen�ament,
com per exemple: !!Com és el soroll d'una sola mà picant de

mans!!. El monjo Zen no tracta de superar cap prOblema, perqu�
això generaria més problemes, no tracta de superar l'angoixa
perquè això generaria més angoixa. Ha vist que la noció d'un

agent controlador darrera dels actes, d'un pensador darrera

dels pensaments, és de caràcter illusori. r1és ben dit no ho

ha vist ell, ha sigut vist en el pensar, l'actuar o el sentir.

(Alan Watt�,1961).

Orient l Occident: dos conceptes oposats de transcend�ncia

La que pOdriem anomenar Psicoteràpia Oriental (utilitzant
la denominació d'Alan Watts)no té cap mena d'aplicació per al

món occidental: allà es tracta d'assolir una alliberació dels

desitjos, ací es tracta d'assolir una disponibilitat per a

l'acció, per a la modificació de la realitat. Les dues coses

són perfectament compatibles i intercanviables, però unes cul



-556

tures accentuen més Q� aspecte que altres: a la cultura orlen

tal el que més interessa és la integració de la persona amb

l' Umwelt; a l'occidental amb el TJji twel t; en ambdues quedor;
sense resoldre les de l'3igenwelt. A l'Orient l'home és vist

com un element d'una serialitat natural, a l'Occident com un

element d'una serialitat social.

La problemàtica existencial neix com una angoixa, una es

cletxa oberta entre el món, la societat i jo mateix. La pos

tura oriental porta a una resignació social que pot ser polf
ticament manipulada. A l'Occident a la revolta social, en ter

mes de dialèctica i de lluita.

Un petit diàleg de Josnu Jushin, el gran mestre Zen de

l'època Tang, amb una dona pot reflectir aquesta antítesi:

La dona se li va apropar queixosa i li va dir: !!Sóc dona i la

vida de dona és molt dura. De nena ha d'obeir els pares. De

gran es casa i ha d'obeir el marit. De vella obeeix els fills.

La seva vida és perpètua obediència. Perquè ha de menar aques

ta vida sense una etapa de llibertat i independència? Em re

beRo contra el sistema de vida xinesa!!. Joshu li contestà:

!!D'altres poden tenir el que volen, però jo segueixo la sort

que m'ha sigut e.s s i.griada " (SuZQ1(i, 1960).
,

Es evident que la llibertat és un procés personal que pa.§.
sa per la superació dels rols socials, masculins o femenins.

Però des del plL.f1t de vista social o collectiu és inevitable la

lluita l l'enfrontament amb les formes de viure socials: no

es pot arribar a la llibertat sense alliberament; però l'all�
berament tampoc no és la llibertat.

La integració de l'existència humana no és possible des

del punt de vista cultural, cal un procés personal, d'ací la

demanda a l'Orient d'un camí (Tao) i a l'Occident d'una Psico

teràpia.
En definitiva l'ésser humà després de la !!caiguda!! (el

pecat en el mite paradisíac) busca la reconciliació, la sal

vació. Aquesta és una necessitat existencial tant de les so

cietats com coRectius com dels individus, per bé que només es

pot assolir pel camí personal, encara que les solucions collec

tives (religió, ideologia política, materialisme, hedonisme)
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aconseguelxln de soterrar o esmorteir la consciència a tra

vés de l'alienació.
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2.1.4. CONSCIENT O INCONSCIENT?

L'exist�ncia és consci�ncia: aquest ex-sistere, estar

fora de l'en-si, transcendir o projectar-se és la consci�n

Cla. En aquest sentit no hi ha cap dimensió existencial qUA

sigui inconscient. El gran embull de l'escisió de lfexpe-
ri�:ccia hTh'Ilana er: ccnscient i inconscient ve de l'equipara
ció del conscient amb el conegut (sim:)oli tzat , verbalitzat,
recorde.t, reconegut) i de l'inconscient amb l'inexpressable

(desconegut, reprimit, oblidat, no interpretat).
Com es pot veure fàcilment és contradictori in terminis

el que una experi�ncia sigui inconscient, car l'experi�ncia
és, en si mateixa consci�ncia. Una altra cosa és que uns mo

tius siguin inconfessables i la pressió social acabi per

reprimir-los i transformar-los, per a dividir la persona en

dos o alienar-la aconseguint que ur.a par-t de l'experiència
no reconegul l'altra. La realitat pot quedar dissociada per

la fantasia, quar' la meva realitat no coincideix ame la rea

litat objectiva, per incapacitat, impossibilitat o desco

neixement que dificulten l'enfrontame:ct d'aquella.
Tot el que és viscut és conscient, la qtial cosa no vol

dir que ens resulti clara, diàfana o present a la conscièn

Cla la seva sign.ificació. En aquest sentit estariem d'acord

a'Ilb P. RicoeBr (1969) que l'inconscient és relatiu al siste

ma de decodificaci6:

liLa realitat de l'incor:.scient es constitueix en i

per l'hermenèutica, en ur. sentit epistemològic i
tr�Dscendental. Es en el mateix fet de remuntar de
la repressi6 al seu origen incon.scient que el con

cepte d'inco:cscient es constitueix ..• hi ha, doncs,
una relativitat puramerrt e:¡:istemclògica de l'obj ec
te psíquic descobert en la constellaci6 hermenèuti'=
ca que formen en conjunt el símptoma, el mètode
analític, els models interpretatius.
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El fet decisiu ací és aue els fets relacionats a

l'inconscient per l'an�lisi s6n significants per
a lli� altre. Hom no suoratlla adeauada�ent el rol
de la consciència-testimor..i, la de l'analista en

la ccnstrucci6 de l'inconscient com realitat. Ge
neralIllent hom limita la definici6 de l'inconscient
per la relaci6 amb la consciència aue el rt c onté! ,

El rol de l'altra consciència no és considerat
essencial, sin6 accidental, redurt a la relaci6
terapèutica. Però l'inconscient és essencialment
elaborat per un altre, com objecte d'tu�a hermenèu
tica que la consciència pròpia no pot fer per si
sola. Dit d'una altra manera la consciència-tes
timoni de l'inconscier..t no és només aauella amb
la qual es troca en una relaci6 terap�utica, sin6
de diagnòstic. És en aquest sentit que l'incons
cient és lli�a realitat diagnosticada .••

És per a l'altre, d'antuvi, que tinc un incons
cient, la qual cosa no té sentit-sr-no puc adju
dicar-me les significacions que un altre ha ela
borat sobre mi i per a mii però l'etapa de despu
llament de la meva consciencia en profit de l'al
tre, en la recerca del sentit és fona�ental per
a la constituci6 d'aquesta regi6 psíquica que ano

menem l'inconscient; al referir d'una sola vegada
a títol essencial i no accidental l'inconscient
al mètode "hermenèutic en primer lloc i, de segui
da a una altra ccnsciència hermenèutica, definim
a la vegada la validesa i el límit de validesa de
qualsevol afirmaci6 referida a la realitat de
l'inconscient!!.

La consciència susceptible de modalitats múltiples o a�

bigUes no pot deixar de ser en certa manera refractària a

copsar-se en la totalitat de la seva experiència. Fi ha una

part de la consciència no tètica que l'home no recupera per

la seva reflexi6. En aquest sentit hi ha lli�a experiència no

conscient. Però això no justifica parlar d'Inconscient si no

és en el sentit hermenèutic: quelccE que no era conegut, en

tès o comprès esdevé objecte d'una reflexi6 tètica, d'una

consciència posicional, amb la qual cosa pot ser Lnt egz-at; en

la totalitat de l'experiència i ccntrastar-se amb la reali

tat.

Problemes del concepte d'inconscient

Considera H. Ey (1963) que al cap l a la fi no hi ha tan
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ta diferència entre Husserl i Freud, i que la posició de Rei

degger tampoc no porta a la negació de l'inconscient, car

sense assimilar la inautenticitat de l'existència a l'incons

cient es pot dir que aquesta inautenticitat fonamenta la po�
sibilitat de la inconsciència. l conclou: tlNo queda més remei

que constatar que la filosofia existencialista ••• així com la

psicologia de les pro:fundi tats. •• han trencat amb els fona-·

ments de la negació de l'inconscient, considerat com no-ésser

i afirmant-lo com modalitat d'ésser sense semblar o de sem

blar el que no ésll•

Ey (1966) posa particular atenció en distingir l'incons
cient del preconscient, caracteritzant el primer per la seva

autonomia radical respecte a la consciència, dels graus de

la consciència i del preconscient. Aquesta organització au

tòctona i intrínseca és l'objecte de la seva teoria tòpica
de les tres instàncies: Id, Ego, Superego:

!!Que l'Id representi les pulsions reprimides, que
el Superego representi les forces repressores, ln

conscients també elles, i que l'Ego sigui igual-
ment, en tant que aspecte de la repressió incons
cient, tot ha estat dit fins a l'afartrunent pels
psicoanalistes ••• Però si la mutació de l'atribut
inconscient com modalitat d'ésser de l'ésser cons

cient al substantiu inconscient té un sentit,
aquest és el de separar com dos éssers distints
l'inconscient de qualsevol forma o activitat de
l'ésser conscient: Però com que no és possible se

parar l'ésser inconscient del conscient era neces
sari que Freud trobés una relació entre aquestes
dues modalitats d'ésser aue no Dodia ser altra que

la que s'esdevé perquè l� consciència mateixa ei
pulsa l'inconscient de la consciència. Així l'in
conscient apareix exclòs per la força mateixa de
la consciència. Constitueix una altra II conscièn-
c ia'", una o rgan:í. tzació de la que la consciència
només en pot acollir el reflex!!.

Però per a Ey (1966) aquest inconscient autònom no pot
ser près en un sentit absolut, car el mateix tractament psi
coanalític fa possible el pas d'una instància a l'altra:

llTant si s'efectua aquest pas sota la disfressa de

símbols, metàfores o metonimies, l'inconscient no

està desvinculat de la consciència, sinó que més
aviat és la mateixa estructura de la consciència
la que el f'unda , com ho proven els somnis r:

•
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La crítica que més sovint s'ha fet al concente freudià

d'l'-YJco�n_,sc-_;p-_n+ e's l 1 � " ... , ' -,

t'_ _ __ u _a Ge Ier-ne una nlpos�aSl su�s�an lva.

Aquesta era, per exemple, la crítica de Politzer (1928):

17la vertadera prova de l'inconscient rau, per
tant, en el fet que estats psicol¿gics que no

s6n conscients tenen efectes conscients, per la
qual cosa un efecte real demana una causa real
i d'aquesta m��era, es fa necessària la intro
ducci6 de la noci6 d' inconscient'! •

Des del punt de vista de la Fenomenologia s'ha criticat

el concente d'inconscient per considerar-lo una soluci6 psi
cologista al problema de la consciència irreflexiva, s enrcr-e

recuperable per la consciència reflexiva.

Per¿ aquesta objecci6, que és purament de principi, re

due i.x la fenomenologia al' experiència reflexiva i nega pre

judicativament l'existència de fen6mens que necessiten ser

compresos d'una forma no purament exterior i formal.

Tampoc es pot identificar superficialment les potencia
litats de la vida intencional de Husserl &110 l! inconscient

de Freud. La similitud es trobaria més aviat entre la teoria

de la Gestalt amb els seus conceptes. de figura i fons, la
teoria de les potencialitats de la consciència de Husserl _

la del pre-conscient de Freud, per¿ no a�b la d'inconscient.

Anàlisi fenomenol¿gica de l'inconscient

La Fenomenologia no ens presenta la consciència humana

com una pura possessi6 del seu ésser, ni l'home com un ésser

immanent a si mateix, sin6 l'home com ésser que es determi

na per la hist¿ria del seu moviment envers el que no és, _

la consciència ht�rula com aprehensi6 d'una sola part del que

és sobre els objectes aue s6n els seus noemes. Espontània
ment l'home no existeix més que fora de si mateix i per la

reflexi6 no abasta més que una part del que és: aquestes

dues fòrmules rest�eixen el que indica la noci6 de conscièn
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l " •

cla no-"Ce"Clca.

Si la descripció fenomenològica s'elabora d'aquesta mQne

ra podem dir que el conscient i el pre-conscient són allò del

que l'home disposa lliurement, val a dir el que pot copsar

per la reflexió sobre el moviment de la seva transcendència,
amb la qual cosa veiem desprendre's una primera accepció fe

nomenològica de la idea directora de l'inconscient. L'incons

cient, podem dir, �s tota la part de la consciència no-tèti

ca que l'home no pot copsar per la sola reflexió i que no

apreh�n m�s que en certes qualitats noemàtiques singulars dels

objectes. Si l'home �s essencialment un moviment de transcen

dència ve�� el que ell no �s, s'aprehèn en totàlitat en els

caràcters noemàtics dels objectes i dels altres sense saber-ho

'f· .l.. ... , .l..
.

t leapeca a.e ament pero nomes es copsa a Sl mat e i.x en par- per_a

reflexió i �s aquest hiatus el que fa possible, en fenomenolo

gia, la noció d'inconscient. Si la totalitat sintètica de les

intencionalitats t� Qn correlat noemàtic rigorosament corres

ponent, la reflexió que opera a cCLtracorrent no pot copsar

m�s que una fracció.

L'essència de la transcendència hQrnana, podem dir, impli
ca necessàriament ço inconscient. Creiem que la suostitució

de l'article pel pronom neutre (ço per l') possibili ta l 8. co�

prensió fenomenològica "de l'inconscient". Resta un reduccio

nisme instintual en Freud que nom�s queda reflectit en part
en aquesta concepbió fencmenològica, en tant que se li dóna

un caràcter fosc i confús, intrfu�sformaole a més d'inconscient

en Freud, que és el dinamisme de l'Id, autèntica dificultat en

el sistema psicoanalític. D'acord que els residus instintuals,
com els reprimits o introjectats siguin difícilment accessibles

a la consciència posicional, però això no vol dir que no pu

gUln ser t�ansformats. L'inconscient és allò alienat que hi

ha en la nostra consciència.
... .

l
....

La psicologia fenomenologica diluclda, doncs, _a conSClen

Cla humana mostrant que el seu tret fonamental és no plante

jar-se a si mateixa l trobar-se en les característiques noe

màtiques dels objectes que se li presenten; aquesta estructu

ra no identifica la consciència humana amb l'inconSCient, pe-
... .

t
" l.l..n tro mostra que ço conSClen no es mes que un e_emen0 Iragmen �
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rl, copsat reflexivament en un moviment de transcendència

que, en l'essencial, escapa a aquesta copsació reflexiva.

La fenomenologia no és doncs estranya a la idea d'un incons

cient. La finalitat de la teràpia serà doncs, fon&uentalment,
eixa�plar el camp de la consciència, no necessàriament de la

reflexió, a través de la desalienació més radical possible,
fent 'que qualsevol experiència corporal, social, interperso
nal i intrapersonal pugui esdevenir objecte posicional de la

consciència, no necessàriament per la reflexió sinó per l'au�
ment de l'espontaneïtat, val a dir de la llibertat. Lliber

tat "de " i llibertat "pe.r a".
'

El concepte de 5eidegger d'existència inautèntica resul

ta particularment esclaridor a aquest respecte. Heidegger 0'0

serva que l'existència humana existeix ja sempre com donada

en la inautenticitat: vol dir amb això que, espontàniament,
l'home viu amb una visió de si mateix, dels altres i del me

di que l'envolta, que co�stitueix l'aparença que sempre pre

nen per a ell. L'home no existeix primer en si mateix, per

prendre després una visió objectiva i nE;;utra d'altres homes

i d'un món que serien qualificats independent¿ent d'ell i dels

que només hauria de comprovar la presència. Només existeix per

la consciència prejudicativa que pren del món i dels altres i

aquesta consciència no pot operar sinó com interpretació que

disfressa a l'home la finitud de la seva existència i el seu

ésser per a la mort! L'home no pot ser conscient de res sense

ésser ja el seu intèrpret: existeix preocupat pel món i la

preocupació que té li dóna al món una fesomia. Però l'home l�
nora que és un intèrpret i pren aquesta fesomia del món no

com el resultat de la seva preocupació, sinó com una natura-
,

lesa independent d'ell. Es la inautenticitat: l',home es pen-

sa percebre espontàniament una naturalesa objectiva de si m§:

teix, dels altres i del món quan només en té ��a interpreta-
. ,

ClO.

Reconèixer que l'home viu espontàniament en una inauten

ticitat que no coneix i a la que no escapa quan dilucida la

seva necessitat és com reconèixer que l'home té un inconscient.

Evidentment es tracta d'��a analogia amb l'inconscient Freudià.
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En QD nivell molt general la inautenticitat de l'home és una

idea r-ector-aque .indí.ca cLar-amerrt que l' home no pot viure sense

disfI'essar- el que és, que espontàniament no existeix sense

l'aprehensió de si mateix en la seva exteI'ioritat i sense

sabeI' que és a si mateix a qui aprehén d'aquesta manera.

Aquesta inautenticitat que no és altra que la tI'aDscendència

de l'existència humQGa, funda la possibilitat de l'incons

cient de l'home en el sentit que tot el moviment de l'exis

tència DQmana equival a pI'endre's peT quelcom de diferent

del que és en realitat i a evadir-se en una exterioritat en

la que no sap que s'hi troba.

Ço
. . l'

lnconSClen-c es, per tant, essencial a l'home en tant

que cor�espon a l'existència humana el donar-se en la lnau

tenticitat. Ara té, aquesta noció d'inautenticitat és tan g�
neral que és difícil veUI'e com es pot singularitzar, fer-la
història o dir quelcom dels seus conflictes o de la seva evo

lució. l és ací on contrasta el valor genètic de l'incons

cient freudià amb l'aspecte formal d'aquesta idea d'inauten

tici tat. 'I'anmate i.x és curiosa la coincidència en la relació

a l'ésser per a la mort i a la pulsió de mort com fon&�ents

de la inautenticitat (Heidegger) o de l'Inconscient (Freud).
L'inconscient, per tant, no és QD cos extrany a la feno

menologia que sura en la transparència del jo transcendental,
sinó que és el ésser que em constitueix en la mesura que tinc

un ésser que em ve dels altres i que no coneixo. La fenomeno

logia no defineix l'home per la consciència reflexiva, sinó

per una existència en la que el seu ésser no li és donat si

nó com l'ésser de les coses i en la que el constitueix: l'hQ
me se sent qualificat per quelcom que és però que ell sol no

pot dominar-. La fenomenologia no s'acontenta lli�b donar-nos

una simple orientació general. Escateix sens dubte l'estatut

ontològic de l'inconscient, però a més quan ens diu que l'és

ser de l'home li ve dels altres tro8em QG camí possible per

esbrinar el problema concret de la formació històrica de ço

inconscient.

La descripció fenomenològica demostra que liésser de l'ho

me no és una espècie de substància que es posseleXl a si ma-
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teixa per la reflexió, com consciència de Sl mateix,
" ,

slno una

qualificació que experimenta en cada instant en les seves re

lacions amb els altres, la presència compacta de la qual li

és imposada pels altres. El comportament humà funciona de ma

nera que l'home concret no és només la consciència aïllada de

si mateix sinó la consciència que sap que el seu ésser és im

pugnació del seu ésser en tant que ésser diferent d'ell. L'és

ser li és anunci af per les seves relacions aTTIJ els al tres:

són els altres els qui el constitueixen.

Aquesta és la descripció més elaborada que trobem en Sar

tre QL18_Yl par-La de la mirada o de la ve rgonya , quan fa l t anà

lisi de la constitució de l'ésser de Genet o de Baudelaire.

L'ésser hu.TTIà és un ésser lliure com consciència, però aques-
..l... 11" b t..l... ll"' ,

d
" "

l d
'

Ga l. er aG es arraoassa a, nomes nelxer pe s emes que

el constitueixen com objecte, com en-si per la seva mirada l

el seu judici. Per això ço inconscient pot ser, substituït

per la superació de l'oposició conscient-inconscient, que fa

referència només a un objecte de consciència (saber o no sa

ber), per la totalitat que representa el concepte de ço vis

cut, tal com proposa Sartre.

El concepte sartreà d'inconscient

És sabut que Sartre ha rebutjat la concepció freudiana

de l'Inconscient: el seu rebuig a la Transcendència de l'Ego

(1937) és encara molt poc meditat. Els motius els explica Si

mone de Beauvoir amb aquestes paraules: ¡¡Pel paper que con

cedia a l'inconscient, per la rigidesa de les seves explica
Clons mecanicistes, el Freudisme, tal com nosaltres el con

cebíem anorreava la llibertat humana •.. Romaníem fixos en la

nostra actitud racionalista i voluntarista: en un individu

lúcid, pensàvem, la llibertat triomfa sobre els trau.rnatismes,
els complexos, les influències ••• El pansexualisme de Freud

ens semblava delirant: topava aTTIb el nostre puri t.ani sme 11
•

Quan publica el seu assaig sobre Baudelaire (1947) el seu

pensament ja ha evolucionat. Referint-se a l'actitud neuròti
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ca de la jove casada que tractava Janet, considerava el 193?
l l' , , .. .!...

•

que res en _a seva e�ucaclo, passaG o caracGer no podla ser-

vol circQmstància

sinó que el que s'esdevenia era que qualse
havia determinat en ella el que es podia

denominar el !!vertigen de la possibilitat!! . .Ara creurà que

no s'ha de parlar d'explicació sinó de comprensió dialèctica,
pr-ec i.samerrt per aquest passat.

Sartre (1979) intenta superar l'oposició conscient-incon�
cient a trav�s del seu concepte de ço viscut. Aci Sartre es

remet a la seva distinció entre consciència i coneixement.

Sartre distingeix així ço que �s viscut del que �s conegut.
El viscut �s sempre conscient, puix que no es pot viure sen

se una consciència del viscut, la qual cosa no vol di� que Sl

gUl objecte de coneixement o d'anàlisi. Es pot saber sense sa

ber que se sap; podem m��car, en efecte, dels mitjans de sim

bolització de l'experiència. Dintre de ço que �s viscut hom

podria incloure-hi tot el que Freud designava en la seva pri
mera tòpica com reprimit, disfressat, oblidat, per b� que no

amb el llenguatge de Freud que genera una mitologia de l'in

conscient, perquè expressa alternativament un finalisme i un

mecanlClsme.

Sartre (1975) rebutja la concepció de l'inconscient com

una altra consciència que immediatament despr�s es converteix

en ço altre de la consciència: car el que �s ali� a la cons

ciència es converteix en un simple mecanlsme.

!!En el meu llibre sobre Flaubert he substituït la
meva antiga noció de consciència, pel que he defi
nit com ço viscut, terme que no designa ni els re
fugis del pre-conscient, ni l'inconscient, ni el
conscient, sinó l'àmbit en que l'individu està
constantment immers en si mateix, en les seves prò
pies virtualitats i en el que la consciència t�

-

l'astúcia de determinar-se al seu torn mitjanç�Gt
l'oblit...

.

,
. .

l'
. " , .

L lnconsclent jo anomenarla en C�GVl, aosenCla

total de coneixement acompanyada d'uBa comprensió
real. Faig ací una distinció entre comprensió i
inteB.ecció; hom pot tenir inteHecció d'una condu�
ta pràctica, però només comprensió d'una passió.
Allò que jo he anomenat ço viscut és precisél.!llent
el conjunt del proc�s dialèctic de la vida psiqu�
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, ,

"t
'

ca, un proces que es, nec es s ar-i an.en opac a Sl ma

teix perquè és una c or.starrt totalització, una to=-
.i.. L'i t

' ,

t
" ,

va lGZaClO que no po ser conSClen� del que es.

De fet �om pot ser conscient d'una totalització
externa, però no d'una totalització que totalitzi
també la consciència. En aquest sentit ço viscut
és sempre susceptiole de comprensió però mai de
coneixement.

La forma més alta de comprensió de ço viscut pot
engendrar el seu propi llenguatge, que sempre se
rà inadequat, però sovint tindrà l'estructura del
somni. La comprensió del somni es produeix quan un

hom pot traduir-lo en QD llenguatgê que al seu torn
és somni.

Lacan diu que l'inconscient està estructurat com

un llenguatge. Jo mtestimo més dir que el llenguat
ge que expressa l'inconscient té l'estructura d'��
somni. ��b d'altres paraules: la comprensió de
l'inconscient en la majoria dels casos no troba
mai lli�a expressió clara.

Ço viscut representa, per a mi, l'equivalent cons

cient-inconscient, representa un conjunt la super
fície del qual és totalme�t conscient i la resta,
opaca a aquesta consciència i que sense ser l'in
conscient se'ns amaga. Qu�� demostro que Flaubert
no es coneixia i que al mateix temps es comprenia
admirablement, indico¿lque anomeno ço viscut, val
a dir: la vida en comprensió amb si mateixa, sense

arribar a produir-se un coneixement, una conscièn
cia tètica .•• El que Flaubert anomena l'inexpressa
ble és de fet el que no vol dir que sap".

Àmb això Sartre (1979) vol referir-se a aquella mena d'au

tocomprensió que no es pot expressar amb paraules i que con

tinuament s'esfuma.

llAquesta mena de concepció de ço viscut, con'Clnua

Sartre, caracteritza la meva evolució posterior a

rlL'Etre et le Néantll que no donava raó dels proces
sos que lntervenen per sota la consciència; proces
sos igualment racionals que són viscuts com irra
cionals. La introducció de ço viscut representa un

esforç per conservar aquesta presència de si que em

sembla indispensaole per a l'existencia de qualse
vol fet psíquic, una presència que, a la vegada,
és opaca i cega per a si mateixa, que hom podria
caraêteritzar també com aosència de si.

Ço viscut està sempre simultàniament present a .S2-

i absent de si. Amb l'ajut d'aquestes noc i.oris De
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tractat de superar la tradicional ambigüitat psicoa
nalítica del fet psíquic -teleològic i mecànic, en
sems- tot mostrant que qualsevol fet psiquic implr
ca una Lrrtenci onaj i. tat directa vers algun2. COS2., pe

....
l d' ,� , ,

d
" . ..,...

ro que a_guns 2.ques�s Ie�s nomes po en eXlstlr Sl

són objecte d'una simple comprensió sense arrloar

a ser anomen2.ts o conegutsll.

L'inexpressable és doncs el que no es volo no es pot dir

que ja se sap: hom es pot comnrendre sense con�ixer-se, per a

con�ixer-se és necessària l'anàlisi. Com diu de ldaehlens en

el prefaci de l'obra de Demoulin "Névrose et ps�v-cliose, essai

de psychopathologie phénomènologique" (1967): "El, neuròtic un

bon punt haurà esclarit el significat del seu símptoma, excla

marà: Ja ho sabia de sempre::.
És per això que en la Psicoteràpia Existencial sovint no

serà suficient l'acceptació incondicional i l'empatia per a

provocar un CffilVl dial�ctic: per a aquest és necessària l'ob

jectivació i això demana sovint el coneixement, que no és e�
plicació ni interpretació sinó comprensió. Un exemple frapant
el tenim en la ma't e i.xa "psicosi 11 de ,Sartre; el qual li va dir

a Simone de 3eauvoir:

li-Ja sé el que em passa, començo una psicosi al:lu
cinatòria crònica.

-La teva única bogeria és creure' t que estàs :'oig'!.

Aquesta no és una resposta reflex, ni una interpretació,
és una elucidació fruit d'una comprensió dial�ctica: com di

rà a continuació el càstor: IISartre no es resignava a passar

a l'edat de la raó, a l!edat de L' homev ,

Sartre mateix ho va confirmar quan de sobte, en baixar

d'un autocar atrotinat li va dir: IIJa estic fart d I
e st ar- boig Il.

l va deixar de veUTe llagostes, crancs i d'altres crustacis.

Aquesta dimensió de nosaltres mateixos, de la nostra ex

peri�ncia que no velem, que no coneixem, però que vivim i ex

perimentem és el nostT8 lIinconscientll, la nostra alienació,
el negatiu de la nostra significació: és allò desconegut el

significat del qual se'ns 8.Naga.

La Psicoteràpia o l' Anà.li s í, Ex'i s tenoi a.L intenta pro.var

l'inconscient del caTàcter substancial que, sUbreptíciament,
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se li atribueix. Per això es fa la distinció entre la cons

ciència tètica i la consciència no-tètica. l\1artín Sa:..r1tos

(1964) observa que les realitats que s'esdevenen en aquesta
esfera són "v.i scude s 11, però no "v.i,venciades Il. D'aquesta ma

nera els fets que en el transcurs de la psicoteràpia I1bro

llen de l'inconscientll són expressions figurades de l'exis

tir no vivenciat.

D'aquesta manera pot ser interpretada la simbologia. Ca

da símbol només pot ser ben comprès a la Ll.um de la totali

tat de la vida de cada persona. Qualsevol acte simbolitza el

projecte a la seva m�Dera i, gràcies a ell, el projecte ca

mina devers la seva realització. La realització del projec
te és per a l'home la realització del seu ésser.

El símbol no és una traducc�ó d'un dina�isme psíquic sub

jacent, sinó una realització formal i expressiva de l'ésser

de l'home � el seu projecte. El mateix cal dir de la inter

pretació dels somnis.

La concepció humanística de l'inconscient

En el camp de la Psicologia 2wuanística ens trobem amb

la mateixa postura davant el concepte d'inconscient. Com

tots els fenomenòlegs, Rogers (1960-a) evita la paraula l1in

conscientl1, per la corr�otació freudiana que té. S'estima més

parlar de l1experiencingl1 seguint Gendlin:

ttLa teoria de l'experiencill.g, altera el camp de la
línia de demarcació entre consciència i inconscièn
cia. L'experiencing és un procés de sentiments en
la consciència, però a aquesta consciència li man

ca, freqüentment, la diferenciació Il.

Aquesta concepció redueix llinconscient a Qr1 experiencing
bloquejat o un "pr-o cé s .i.ncomp.l e t !", Seria l! exper.i.enc i.ng indi

ferenciat present en nosaltres i per t�Dt vagament sentit, p�
rò que, per �anca d'interacció &�b els fets, de relació dia

lèctica, només té significats implícits.
Parlant de la tr�Dsformació del self dur��t el procés te
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rapèutic Rogers (1958) diu el següent:

TlEn la sisena etapa del procés hi ha un moment
en aue el self teÏldeix a-desaparèixer en tant que

obJ�ecte. El self e's, e"_n
-

LL aquest moment, aquest sen

timent concret. La qual cosa suposa un existir en
el moment amb molt poca conscièÏlcia autoconscient,

b
.". . ". ," p "...l..-'am lli�a conSClenCla que prlmarlamen� es no-�evlca,

com l' anomena .Sartre ,ï
•

Tots aquests conceptes ens remeten al concepte de ço vis

cut a través del qual Sartre engloba les experiències no Slm

bolitzades, analitzades o diferenciades.

SemblaIJ_tment es manifesta Fromm (1960) quan considera

que "no hi ha res que pugu.i, anomenar-se la consciència, n i,

res que pugui anomenar-se l'inconscient. Hi ha graus de cons

ciència-coneixement i d'inconsciència-desconeixementTl•

Fer a Cooper (1978): TlL'inconscient, és una consciència

anterior a l'acte reflexiu de la consciènciaTl.

Instaurar una dicotomia conscient-inconscient mena a la

separació de la persona, a l'escissió en dues parts: UIla

pròpia, l'altra aliena, sobre la qual no es té, natur-alment,
cap mena de responsabilitat, ni de domini; però aleshores no

s'acaba d'entendre la finalitat de la Psicoanàlisi que Freud

sintetitzà en aquella famosa c ons i.gna :
TIAllà on hi havia l' Ld ,

hi ha d'esdevenir l'EgoTl, la qual cosa vol dir que l'Incons

cient no és irreductible, cosa que està en contradicció amb

el que, en altres textos exposa Freud sobre l'autonomia de

l'Id i de certs fantasmes originaris.
,

. ,. ( )Es per alXO que Binswanger 1944 critica el construir

una personalitat inconscient darrera la personalitat cons

cient, que, segons ell, es deriva del fet que Freud va con

siderar com inconscient no solament l'Id, sinó també certes

parts de l'Ego i del Superego, dona�t lloc a la concepció
popular de l'Inconscient com una segona persona:

"A la llum de tot això, l'Anàlisi Existencial ha
de sostenir que l'Inconscient en el seu estricte

significat psicoanalític pot referir-se a un és-
,. . ,,. .

D ,.

t _,

ser pero mal a una eXls�encla. lerque aques a ae
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't' t'" L' l
'

no a un esser que es a aCl 1 que 0e e seu aCl,
val a dir que el coneix i està en relació amb ell.
A t _(-, l " l' � .

Aque s aC_L es .i.a seva o cer-cura a.r mon. �n c anva
l 'T .

.

L t-" 1 •
1 ,

__ nconsc1enu, no ve mon; no 21 2a mons per a

ell ... L'Inconscient no es comDrén a si mateix
en termes del seu món. L'Id in�onscient no està
en el món en el sentit d�exist�ncia (Dasein),
puix que estar en el món significa sempre estar-hi
sempre com jo mateix .•• L'Id és una construcció
científica que objectiva l'exist�ncia u:.'1 depòsit
d'energia instintivall•

Inconscient o alteritat

No es tracta de mantenir doncs, la dicotomia conscient

o inconscient, sinó que en tota alienació la persona està

dividida en dos móns, els dos igualment conscients; es tra�
ta d'un jo dividit (Laing) no d'una part reprimida i per

tarrt inconscient en oposició a una altra lliure i per tant

conscient, sinó d'un conflicte de la persona total. Bins�lan

ger (1944) analitza així aquesta escissió:

!IEn el cas Ellen :,vest no es tracta d'imposar a la
consci�ncia un món, mentres que l'altre es confi
na a l'inconscient, sinó que el món es parteix en

dos móns igualment conscientsTl•

Podemaili'Iletre, doncs, aspectes desconeguts, alienats de

la realitat, taYJ.t personal com social; en aquest sentit po

dem parlar d'!lInconscient!l per bé que seria millor oblidar

el terme per la tend�ncia implícita a hipostasiar o suostan

tivar la paraula i el concepte: tant més si arribem a dir

que l'Inconscient s'estructura com un llenguatge i aquest
-addiri ttura! - ens és parlat o "som parlats" (Lacan).

Si el que volem dir és que existeix una alteritat 1 que

aquesta és sovint alienant de la nostra experi�ncia, el aue

tindrà interés serà analitzar les formes d'alienació per les

quals ens és negada o desfigurada l'experi�ncia: però el que

no pót ser és invocar una alteritat de nosaltres mateixos

dintre de nosaltres mateixos. Si hi ha una alteritat sempre

serà dels altres i l'PBàlisi Existencial tindrà com un dels

seus objectius examinar-la per desemmascarar-la: d'ací pre-
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cisament el mètode dialèctic que exposarem més endavant!

Quin significat té l'Inconscient, en efecte, per a un

ésser que és consciència (pre-reflexiva) i la tasca del qual
és esdevenir consciència (reflexiva). L'Inconscient només

pot ser conegut de forma dialèctica (mètode progressiu-regre�
siu).

Si la consciència està al final com Q8a tasca no és per

què l'inconscient estigui al principi com un origen; és per

què la consciència reflexiva només es pot donar sobre uns ob

jectes, no sobre si mateixa. En aquest sentit opina Paul Ri

coeur (1969):

flL'home no es fa adult sinó en la mesura en oue es

fa capaç de nous significats claus que regulen es

feres de sentit, absolutrunent irreductibles a l'her
menèutica f'r-eud i.anav ,

La dialèctica de l'amo i de l'esclau, per exemple, no és

QDa dialèctica de la consciència: el que està en joc és el

Sl mateix, el naixament de si mateix en el desdoblament de

la consciència. Les estapes d'aquest reconeixement ens fan

travessar regions de significacions humanes que són a-sexuals,
com les de tenir, poder o valer.

L'exegesi que es pot fer de la consciència és un mètode

que no és una psicologia introspectiva de la consciència, Sl

nó un mètode reflexiu que té el seu punt de partida en el mo

viment objectiu de les figures de l'home que Hegel denomina

l'esperit: és per la reflexió que es pot derivar la subjecti
vitat que es constitueix a si mateixa alhora que s'engendra
aquesta objectivitat.

La aproximació indirecta, mediata de la consciència, no

té res a veure amb una presència immediata de si de la cons

ciència, amb una certesa immediata de si per si mateix. Paul

Ricoeur (1969) es pregunta:

IIQuè li passa al realisme de l'inconscient, quan
se'l substitueix en una relació dialèctica per la
percepció mediata de la consciència de si? Podem
comprendre-la com una relació d'oposició; podem
oposar al procediment regressiu de l'anàlisi freu
diana, el procediment progressiu de la síntesi he

geliana •••
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•••La consciència és el moviment que �nihila inces
s��tment el seu punt d'origen i no està segur de

-

si més que al final. �s allò que no té sentit sinó
és en figures posteriors, ess�nt només una figura
nova la que pot revelar, fora de temps, el sentit
de les figures ��teriors ••• hom Dot dir que la in
telligibilItat de la consciència �a sempr� de da-
vant endarrera. No és potser aquesta la clau de
la dialèctica del conscient i de l'inconscient?
Efectivament l'inconscient significa, en el fons,
que la intelligibilitat prové sempre de figures an

teriors, que es comprén aquesta anterioritat en Q�

sentit purament temporal i en relació amb els es

deveniments o en un sentit simbòlic. L'home és l'ú
nic ésser Que es troba pres de la infància!!.

Però l'home no es troba només acarat a la seva infància

personal sinó a una o-oj ectivi tat transcendent consti tui:da per

la història hQm�na, la ideologia, l'estructuració social prò
pies del temps en que ha nascut i que en gran part són els

elements que estructuren les seves pròpies experiències in

f�ntils i f&�iliars tot conferint-les el seu significat.
L'p�àlisi Existencial posa precisament la significació en

els existencials, encara més lluny que la dialèctica hegelia
na i marxista o que l' anàlisi f r-eud.iana , en la fretura, que

és la que caracteritza el medi en el qual es desenvolupa la

humani tat.

No neguem que l'alteritat o alienació puguin estar intro

jectades en l'individu humà i dividir la seva consciència en

dos, però l'alteritat està sempre radicalment a fora i és Q�

procés necessari desemmascarar els filtres pels quals s'ha

introduït per posar la persona en situació d'asswnir-se res

ponsablement.
Es en aquest sentit que podem interpretar el que diu Coo

per (1978):

"A partir d I
ara som p'l enamerrt responsables dels

nostres actes inconscients, hem de respondre
d I ells davarrt tota la societat".

La interiorització de l'alteritat

Pot ser interessant doncs, analitzar corn s'infilt::a l'al
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teri tat alienant, val a dir no discernida com aital, en no

saltres mateixos. Fromm (1960) ens n10fereix una síntesi oas

t��t clara del procés.

"Gran part del que la gent té en la seva merrt cons

cient és ficció i engany • T això és així, no per-
qu� la gent sigui incapaç de veure la veritat, si
nó per la funció de la societat!!.

Fro�m es posa a considerar com a través de la història

humana una minoria ha pogut dominar una majoria gràcies al

poder i la força, però que aquest poder només s'ha pogut exer

cir si la majoria acceptava volQntàriament la seva pròpia ex-

plotació.

!!En el seu desenvolupament històric, cada societat
queda agafada en la seva pròpia necessitat de so

breviure en la forma particular en la que slha de

senvolupat i generalment aconsegueix aquesta super
" " ,

l f' l".L.. h ' ,-

Vlverici a 19nora."'1'G-ne es a.na l'GaL., s __umarie s mes am

plies que són comunes a tots els homes ••• L'expe-
ri�ncia, en c��vi només pot entrar en la consci�n
cia a condició de ser percebuda, relacionada i or
denada en termes drun sistema conceDtual i de les
seves categories. Aquest sistema és� en si, resul
tat de l'evolució social. Qualsevol ·societat .•• de

senvolupa un sistema de categories que determina
les formes de c or.ec i.ènc i.a, Aquest sistema f'unc.i.ona ,

com un filtre socialment condicionat, l'experiència
no pot entrar en la consci�ncia si no passa per
aquest filtre li

•

Concretament aquests filtres Fromm els especifica en el

llenguatge, la lògica i els continguts. Qualsevol societat

exclou determinats pensaments i sentiments, de manera que �l

ha coses que no sol&ilent no es fan, sinó que ni es pensen o

ni tan sols es somien.

Podem estar d'acord amb Fromm (1960) en aquesta anàlisi

del condicionament social de l'experiència, però no el seguim

quan precisament inverteix els termes i ens parla des d'un

punt de vista ontologista que en algun moment recorda el 'se

gon Heidegger, o l,I. Boss quan diu:

!!La consci�ncia representa l'home social ... L'i:c2.
conscient representa l' home universal, l'l""ome to

tal, arrelat en el Cosmos ••. L'home en qualsevol
cultura té totes les possibilitats ... !!.
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Alliberar l'inconscient serla equivalent de retrobar l'ho

me universal,
tma existència _

la qual cosa presupcsa una essència donada, no

un projecte. punt de v:..s

ta oriental.

En l'Anàlisi Existencial es tracta precismnent, de desco

brir les nostres possibilitats. Tot el que s'esdevé al vol

+�'Qt o dintre noqtre està D,rese-_n-t.;' a la ta·'·v� �
_

_ nos l' conSClenCla,

per� no tot és comprès en la seva significaci6, ni integrat,
ni escollit, ni assimilat: moltes coses que diem, pensem i

àdhuc sentim pertanyen a una alteritat estranya, estan fora

de nosaltres o fins i tot contra nosaltres. Cal saber des

triar-les; per aix� caldrà QDa anàlisi: però una anàlisi di�
lèctica que no es podrà esdevenir al marge de l'acci6. No hi

ha transformaci6, ni coneixement sense acci6, sense modifica

ci6 del medi; en la mesura però que el medi és inseperable
del nostre m6n perceptual un canv i. de per-c epci

ó

, un canvi

d ' actitud, una fluïdesa més e sporrt àn i.a és j a una �:;ra.nsforma

ci6 de la realitat: una obertura al coneixement de totes les

nostres possibilitats reals, una llibertat més ampla l pro
f'unda,

En aquest sentit té més d' interés "l'inconscient ac tuaL'",
allò que no coneixem o no veiem ara en el que s'esdevé que no

en el passat. Reich i Alexander, per exemple, consideraven

que el coneixement dels traumes passats generadors de la dis

torsi6 actual de l'existència no era necessarl per a la gua

rici6. Només ho seria la consciència de l'estructura patolò
gica del present, la illQminaci6 dels esquemes repetitius l

la seva confrontaci6 mnb la realitat. Car l'esdeveniment orl

ginal no intervé com aital. El que ha quedat fixat no és un

contingut, sin6 una forma.

L'inconscient estructural

s6n estruc�ures de comportament o de percepci6 que es con

figuren d'una manera a-crítica com reflexos d'una realitat no

analitzada. L'impuls de repetici6 no és un derivat de l'im-
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puls de mort. Es, senzillament una estereotípia de la con

ducta o la percepció i en aq_uest sentit sembla tenir un ori

gen misteriós o inconscient: és més aviat una qüestió d'a

prenentatge, però no d'un aprenentatge material, d'una con

ducta en concret, sinó d'una estructura, un aprenentatge
formal. D'ací qll_e en teràpies de conducta sigui possible
canviar o àdhuc extingir conductes, però no tall fàcilment

les estructures subjacents.
D'aquesta forma, al marge de l'inconscient en el sentit

que se '1 representa Freud un altre "Lnconso i.ent," estructura

a cada instant la percepció del present. Categories, temes

o axiomes de conducta són algunes de les formes amb que ens

podem referir a aquestes formes organitzades en sistemes de

significació per llurs articulacions o concatenacions no

conscients.

Per a explicar l'acció determinant de les situacions Vl

tals de la primera .i.n.tànc í.a , generadores de les estructures

d'afectivitat cal ev.i.tar , però les hipòtesis freudiana i con

ductista.

Per a la prlmera, les impressions vitals del nen s'obli

den l cauen en l'inconscient on s'associen amb altres de for

ma misteriosa. Des del fons de l'inconscient els records-f�D

tasma oblidats motiven idees, opinions, raons, conductes.

Trobar, doncs, el record infantil oblidat serà per a la Psi

coanàlisi la forma de suprimir l'acció permanent patògena de

la imatge inconscient, arrabassant així el mal i remetent-lo

al jo conscient i a la responsabilitat de l'acció en el sec

tor fins ara determinat, fora del seu abast, per una força
no conscient.

Per al conductisme, en c anva , el procés serà diferent.

L'acció determinant de les impressions vitals a la infància,
prové del condicionament que creen. Qualsevol element de si

tuació seria capaç de reproduir la conducta. L'associació

d'un element a l'altre o el lligam entre un element i el seu

conjunt permet aquest element arrossegar la reacció primiti
va. En no tenir el condiciona�ent necessitat de ser conscient

per a produir-se, car pertany al nivell psicofisiològic, la
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memòria conscient no entra en joc en aquesta relació. El mo

del �s, en aquest cas, la teoria del reflex condicionat i la

dels reflexos en cadena.

Aquestes teories s'atenen no�és als continguts materials

l no es poden explicar com continguts analítica�ent diferents
l composats d'elements diferents, tenen la mateixa significa
ció existencial.

Quatre aspectes cal destacar en l'estudi de la formació

històrica d'aquestes estructures de-:;erminants, segons r1lucchie

lli (1966):

1. La significació mitica de les situacions vitals: Els

fantasmes infantils no tenen res d'imaginari, les significa
cions existencials en si mateixes, són la realitat de la se

va vivència. L' urriver-s de l'infant és egocèntric, r-e s no t�

sentit Sl no �s en relació i per relació amb lli� mateix.

2. La fixació de les formes: que es realitza per l'opera
ció de conceptualització-generalització en la mateixa perce2

ció, a través de la successió de les experiències semblants

o en els traumatismes casuals. L'estructura es desprén i s'es

tabilitza, per tant, per la repetició d'experiències o la per

sistència d'un clima existencial o per l'impacte d'una situa

ció de shock.

3. La localització de les analogies formals: Es troba al

nivell de les impressions elementals en la mesura que un de

tall ha pogut prendre un vertader valor de senyal en relació

a qualsevulla de les situacions determin&�ts i, en aquest sen

tit, reslrnir en si mateix, com es veu en psicologia animal,
la total presència de la situació.

4. L'ass�milació de l'experiència posterior: es realitza

a partir de les estructures de sentit aixi constituïdes i ac

tuant, com ja ho ha remarcat Piaget, com categories operatò
ries utilitzades de forma no-conscient per a integrar les da

des de l'experiència, de forma totalment comparable a l'ope
ració dels nostres conceptes per a anomenar l comprendre les

in..formacions inteHectualitzades.

tlL'absència d'esquemes d'assimilació deixa el SUQ-



-578

jecte inteilectualment cec a les propietats corres

ponents a les coses. ?er tant la riquesa d'experièn
cies que 1L'1 individu pot tenir· depén d.irec t amerrt

-

de la grandària i quali.tat del seu. repertori d' es
quemes d'assimilació II

•

Tot es construeix en aquesta dialèctica l, per
. ...

alxo, els

trat�atismes isomòrfics fixen perillosrunent una estructura,
car pot arribar a ser generadora de formes de tal manera que

pot arribar a deformar-ho tot.

Les formes de la nostra relació afectiva ��b el món l els

altres provenen del passat, però no com fets passats que man

tenen la seva autonomia soterrada en algu:c. avenc profund de

l'Inconscient, s i.nó assimilades i tréU.""1.sformades en estructu

res que modeRen la nostra vivència actual.

El seu c.on.jurrt configura el que podríem anomenar lll' incons

cient e s t r-uctur-a.l '' tot pr-enent. aquesta expressió de j\¡Iucchielli,
o bé lT

ço vi s cut. II com diu Sartre. Les estructures, configura
cions formals i informadores actuant a nivell de significació
donarien sentit als diversos continguts de l'experiència in

dividual concreta. Això és el que Fromm en diu la consciència,
nosaltres en diríem, en c��vi, l'inconscient estructural.

La Dresa de consciència

La consciència sempre en el present, en la seva orienta

ció envers el món exterior, està ocupada pels seus "contin

guts". La consciència dels processos d'apreher:.sió de la rea

li tat no és natural, no és possib l.e de forma .immec i.at a � CElI'

és intencional, és cc:c.sciència d'una altra cosa, raó per la

qual no existeix una ccnsciència posicional de si mateix

(consciència de la consciència).
Oc�pada en els seus continguts variables, la ccnsciència

no percep pas les constants estructurals d'aquests continguts .

.... . , l d
� ... , .....

La presa de conSClenCla es, en a seva eIlnlClO Teorlca,

el reconeixemer:.t per par-t del sub j ect e de les formes a priori

que estructurer: les s i.grrí.f í.cac i.ons del seu Univers l de la se

va ccnducta ••• la percepció del sentit del que diu o del que
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fa, a nivell d'aquestes categories constants.

Tot descobrint l'altre sentit, fins ara no conscient, de

les seves reaccions la persona descobreix les mixtificacions

de Que era victima. En el que eren les certeses m�s indubta-

bles del seu univers hi descobrirà la irtusió de
"

que era obje�
te.

La presa de consciència �s obra de la reflexió i el paper

del psicoterapeuta �s fer de consciència reflexiva, tot per

metent la presa de consciència de l'altra persona. La refle

xió �s el retorn de la consciència sobre ella mateixa, la

qual permet la visió (insight) de les intencions, les. acti

tuds latents, el sentit de les conductes.

La semàntica real, la vertadera al nivell de ço viscut,
no pot ser vehiculada per una interpretació Ii obj e c t í.va" no

acceptada, ans refusada per la persona interessada.

La presa de consciència �s aparició d'un sentit implícit
sota les aparences de falsos sentits explícits o aparents. No

�s acceptació, m descoberta d'una explicació (I! el neuròtic

ja ho sabia"), sinó comprensió, autocomprensió en una dimen

sió m�s objectiva i subjectiva alhora. Incl�s les conductes

que poden ser interpretades "objectivament" d'una forma "evi

dent" poden tenir significats oposats que nom�s s'entenen te

LeoLògi camerrt en el context general de cada existència.'

L'estructuració no-conscient de ço viscut pot restar des

coneguda per la consciència personal: la presa de consciència

�s el reconeixement, comprensió i acceptació com realitat ac

tual del subjecte. Aquest reconeixement és imprescindible per

a la transformació, a la vegada que, en el proc�s psicotera

pèutic ha d'esdevenir bilateral, car el terapeuta nom�s pot
tenir sentit en aquesta relació com observador participant i

si �s capaç d'una comprensió empàtica.
Un cop la realitat �s desemmascarada j a no hi lla excusa

per a enfrontar les responsabilitats pròpies respecte a un

mateix. La persona queda alliberada de la seva cosificació,
d l l

. .,

d' 11 l .l... '.i..' " l '

e a seva a_lenaclo, aQue a a_GerlGac; Que semo_ava aC"Guar

en ell; la seva consciència ha adquirit la immediatesa per a

disposar d'ella mateixa, sense prejudicis ni a prioris. is
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una consciència no pre-judicativa (si el ó.e smarrt e lLamerrt de

les estructures cosificades s' ha fet cor:rectament) i ar-a es-

tà tota ella disponible: lliure de l'en-si �s lliure per-a-

si. Pera aquesta llibertat haurà de ser aconseguida
en-front dels altres.

Alliberar l'inconscient

Alliberar !ll'inconscientT! voldr-à dir doncs:

- desemmascarar els filtr-es socials que configur-en la

percepció de la r-ealitat prejudicativament.

- desvelar l'estructura de ço viscut que és desfigurat
Lnaut èrrt i.c aznen't o 8111b mala fe.

- descoor-ir les pròpies possibilitats i el potencial sQ
terr-at per- les pr-òpies defenses contra l'angoixa existencial.

entrar en contacte amb si mateix d'una maner-a esporrt à

nla l fluïda (Rogers).

Herman Hesse (1919) ho expressa bellament allb la imatge
de les aigües d'un llac:

!lLa per-sona capaç d'ésser- feliç és aquella en la
que �'esdevé una fluència constant i viva, un in
tercanvi entr-e la zona de foscor i el minúscul
camp lluminós. La majoria de persones amaguen en

si milers i milers de coses que mai no surten a

la superfície clara, i que es prodreixen i agiten
en les profunditats. Per això, perquè estan podri
des i fan patir, la consciència les rebutja una l
altra vegada, es tornen sospitoses i esdevenen ob

jecte de temença. Aquest és el sentit de qualse
vol moral: alla que es considera nociu no pot pu
jar a la superfície. Pera res no és nociu, i res

no és de profit: tot és bo o tot és indiferent ••.
L'ho�e qu� se sotmet a una moral s'empobreix .••

Continuant amb aquesta comparança el que he expe
rimentat en aquests tltims anys ho puc expressar
dient que he estat un llac les capes profundes del
qual e�taven bloquejades, d'ací la tortura i la vi
vència de la mort. Pera ara hi ha una fluència en=
tre dalt i ba.ix'",
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Alliberar III "inconso
í

ent," voldrà dir aSSUITllr r-e aponsab., e

ment el projecte de la pr�pia exist�ncia: la qual cosa dema

na sovint esforç pacient, modificaci6 del medi exterior i

àdhuc lluita aferrissada contra les opressions exteriors l

les distorsions a que fàcticament estem sotmesos.

El que no vol dir en cap cas és una lluita contra el

temps, sin6 una viv�ncia del temps, l'ara i l'ací en pleni-
tudo No s6n els resultats exteriors els que tenen valor,
sin6 la persona, no les fites objectives, sin6 les subject�
ves. No es tracta de negar-se, reprimir-se o entregar-se a

alguna causa (subterfugi ideol�gic de certes teràpies polí
ticament radicalitzades) sin6 d'assumir-se, acceptar-se i a�
to-realitzaT-se. L'única negaci6 que té sentit és la dial�c

tica, la qual és una afirmaci6 per la superaci6 fruit de la

pT�pia autoacceptaci6.
Errt

ê
s d'aquesta. manera podem concloure que l' lIIncons

cient" no existeix, caT tot el que existeix (ek-sistere) ve

a fora, és objecte de consci�ncia. La consci�ncia, per�, és

sempre present i actual, ra6 per la qual �i ha sempre una m�
ni6 de coses que no s6n conscients en un moment determinat,
val a dir no estan presents a la c onac i.ènc i.a 11 ara i ací I!. El

problema de l'inconsci�ncia no afecta per tant a les coses

mateixes, val a dir no té una exist�ncia objectiva, sin6 a

la fluïdesa o encarcarament de la consci�ncia. Per a una cons

ci�ncia fluida no hi ha res inconscient: tot pot esdevenir

present segons la viv�ncia del moment. La qual cosa no vol

dir que tot es pUgUl "r-e cor-dar-" en si mateix, car les coses

passades es fonen en noves unitats, s6n assimilades i inte

grades per la persona, de manera que ja no tenen sentit en-si,
sin6 per-a-sl, ra6 per la qual poden ser perfectament oblida

des, sense que aix� suposi cap mena de repressi6 o negaci6.
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2.1.5. DETERIHNI8[IE O LLIBERTAT?

L'existent hQmà és, a�ans que res, un ésser que existeix

sota la forma del per-a-si, oposat a l'ésser-en-si.
L'ésser del per-a-si és l'ésser de la consci�ncia, per�

els' f'enònens que apareixen en ella es donen sota la forma de

l'en-si. En canvi l'ésser-per-a-si està afectat pel no res,

que és igual que dir per la llibertat.

La llibertat només es pot constituir a oartir d'un cert

no-res de l'ésser. L'ésser de les coses és, no es fa ni es

modifica per si mateix. Obeeix una causalitat substancial i

contínua que els determina constantment. Per contra, l'home

és constantment anihilat per la seva llibertat en el que té

d'en-si. L I home no pot de s cans ar- en la necessitat. Una abso

luta necessitat ocasionaria la destrucció de l'bome com ésser-

per-a-si. l en canvi l'home ha cercat, a través de la hist�

rla puntals fixos sobre els que estructurar-se i definir-se

per tal d'obtenir la seguretat de l'en-si, d I
un det e rmi.n'i.sme

necessari.

La llibertat és condició fonamental de l'ésser de l'home

l, a la vegada, font d'angoixa.
Per a l'home, diu Sartre, la realitat h��ana, ésser, és

escollir: res no li ve del defora, ni tampoc de dintre, de

m�Dera que ho pUgUl acceptar o rebre. Està totalment abando

nat, sense cap mena d'ajut, a la necessitat de fer-se, d'és

ser fins al més mínim detall. D'aquesta manera la llibertat

no és pas un ésser: és l'ésser de l'home, val a dir el seu

no-res d'ésser. En aquesta postura de .Sartre, Gabriel Narcel

(1951) hi veu UD.a exaltació de la llibertat humana a partir
de l'afirmació d'un buit absolut que és la seva contraparti-
da.

"Pr ez.em c onao i.ènci a de la nostra llibertat =d i.u Jas
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pers (1932)- quan reconixem el que altres esperen
de nosaltresll•

Hi ha doncs un buit interior l una expectativa exterior.

R '>. d'
. ,

ies no eS�a e�ermlna0, per¿ quelcom ha de ser determinat

per �osaltres mateixos. La llibertat implica necessàri��ent

responsabilitat. La llibertat �s l'acte pel qual ens creem

nosaltres mateixos. Per a l'l[arcel (1951):

IIL' acte lliure é
s essencialment un acte significa

tiu. Pot dir-se, sens dubte, que �s propi de l'ac
te lliure el contribuir a fer-me el que sóc ...

-

S'ha d'afegir que aquest valor que c¿nstitueix
l'acte lliure com tal, quasi no es reconixerà sinó
a posteriori;

é
s mé s aviat un valor per a la refle

xi6 que no pas una mena d'evid�ncia immediata aue
l'ac¿mpanyi-en el moment en que l'acte s'acompïeix.
Això comporta moltes conseqü�ncies. M'enganyaria si
m'imagin�s actuar lliurement quan em dedico a rea

litzar certa coher�ncia. Quan la coher�ncia �s una

finalitat que em proposo, pot arribar a interposar
se entre jo i jo mateix, t� encara un cert caràcter
mecànic. La meva condici6 �s tal que no puc saber
exactament el que s6c i el que ser�. L'a;te lliure
�s aquell que Saur� de reco��ixer com havent con

triburt a fer-me el que sóc Il.

El problema de la realitat de la llibertat �s un problema
filos¿fic. Tant l'afirmació de la llibertat, com la seva ne

gaci6 s6n postulats indemostrables en si mateixos. A nivell

psicològic, tenim l'experiència empírica de la nostra lliber

tat. Es pot defensar però la hip¿tesi contrària: que sota la

llibertat sentida pel subjecte s'oculti una cadena de fets

causals i necessarlS. L'admissi6 d'una causalitat no vol dir,
però, necessàriament la del determinisme.

La llibertat psíquica

Des del punt de vista de l'antropologia existencial ens

decidim per una opci6 filosòfica determinada: considerem llho

me responsable de si mateix i inventor del seu propi destí.

Responsabilitat vol dir que les conseqUències de la seva ac

ci6 recauran sobre si mateix i les haurà d'assumir inexora

blement. IITal faràs, tal trobaràs Il. fiIalgrat això l' home con-
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tinuar·à essent lliure, podrà actuar sense determinar-se per

les seves pròpies accions precedents, tot as s urrri nt=-Le s no

segons la seva lògica objectiva, sin6 segons la indetermina

ció bàsica.

La llibertat
l'

es, en efecte, fonaue�talment indetermina-

ci
ó

, Paf.qu i.c amerrt està determinat allò que és causat o que

està motivat. No podem caure en la ingenuïtat de suposar l' ho

me lliure en cada una de les seves decisions concretes. La

llibertat està present en la vida psíquica. d t una marie r-a més

profunda, d'una forma més fundacional.

L'�Dàlisi de qua�sevol decisi6 concreta de la vida quoti
diana suficientment aprofundida, ens remet a la totalitat de

la vida psíquica en tant que conjunt significatiu. Nomé s a

la llum d'aquesta totali tB:t podrem copsar la presència. d'una
concreta però complexa llibertat que impregna el total desen

volupament psíquic del subjecte i cada una de les decisions

individuals i aïllades que en ell s'entrelliguen.
Indeterminaci6, però, no vol dir gratuïtat a la manera en

que Gide concebeix la llibertat, la qual es donaria en la se

va forma més pura en el crim immotivat i inútil.
• • • ., �. .<:' n 1'"

.

La lndetermlnaclo ps�qUlca -�orma Ienomen_oglca la lli

bertat- es manifesta, sobretot en aquelles decisions que són

percebudes com portadores de significat per a la vida. Així

es manifesa l'Iartín-.2antos (19'orlJ_) •

,,_ ,.

llQuan les motivacions no s6n capaces de forçar el

judici sobre la decisi6 ••• quan l'individu inven
ta rigurosament a partir del seu acte la justifi
cació del seu futur i la valoració definitva del
seu passat, glateix la llibertat actuant i confor
tadora. Anomenem llibertat;8 la indeterminació ca=
Daç d'ésser origen del sentit de la vida.
� '--

La llioertat apareix r::tés explícitament en aitals
situacions exc�Dcionals aue-decideixen respecte
del destí total�de l'individu. Però no ha de ser

considerada corn quelcom d'excepcional en si ma

teix, de forma qüe fora d'aquestes situacions fos
l' • .... D '

l J1'l'home nomes un nlnot meca�lC. �er conT,ra, a __ l

bertat té també i sobretot un caràcter fundacio-
nal en tant que és contínua.

Cada decisió eXDlícitament lliure és l'origen d'una

seqüència de realitzacions en les que es clarifica
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i expressa el sentit de la decisió fundacional.
Quan s'arriba a la situació límit l'home es veu

obligat a ésser lliureU.

La llijertat és doncs esseLcial�ent la que dóna sentit a

la vida. Per comprendre millor el significat de I1 sentit!l se

rà precís de diferenciar-lo del de motivació. Motivació és

una cormex.i ó entre dos fets .(. t' l St'
,

pS�qUlCS par lcu_ars. en lG r�

laciona, en canvi l'acte lliure runo la totalitat de l'esde

venir psíquic de la persona.

La motivació uneix el motiu amb la decisió segons una

relació senzilla que s'ajusta a un tipus ideal de connexió

gen�tica (Jaspers). La connexió mo��vada pot establir-se

anb la viv�ncia immediatament anterior o bé amb un conjunt
de fets psíquics més allunyats, dinàmic&�ent connectats en

tre si (Psicoanàlisi). Aquestes con��exions estan unificades

en un mateix poder determinant.

En el sentit, la connexió és formal, referida a la tota

litat de la vida i no a aspectes parcials més o menys estruc

turats. En el sentit d'un acte decisiu es prefigura tot el

futur i es configura aperceptivament tot el seu passat. L'ac

te que dóna d'aquesta manera sentit a l'exist�ncia és el que

anomenem lliure.

El project"�.

En el llenguatge sartreà acte lliure és el que decideix

el projecte, essent el projecte la imatge de la totalitat vi

tal a la que pre-judicativ&�ent l'home s'està referint a ca

da instant de la seva exist�ncia. Només des del projecte es

comprèn plenament l'home. Comprendre un home seria, entre a!
tres coses, arribar a tenir plena intuïció del seu projecte.

El projecte és quelcom d'íntimament personal, inventat

per l'individu. No rau en l'inconscient, sinó que brolla d'una

decisió lliure, per bé que potser no plenarc.ent expressada en

una fo rnruLac i
ó lingüística.

El projecte manté un tipus especial de relació &�b el sen

tito Aquesta relació no és determinativa, sinó expressiva l
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executiva. El projecte s'executa a cada moment, gràcies a la

continuftat de l'elecció. Només en moments decisius apareix
un acte amb un sentit radicalment nou. Aquest moment és un

canvi de projecte, el que podem anomenar la metanoia o con-

. ,

verSlO.

La conversió és l'actualització total de la llibertat que

passa a fonamentar un home nou. És possible que el projecte
estigui allunyat de la realitat, perdut en les boires de la

fantasia. La psicoteràpia està orientada a la reconsidera

ció del projecte, a la possibilitat del seu enfrontament dia

lèctic i la consegüent modificació o conversió.

La realització del projecte no demana que a cada moment

s'estiguin prenent decisions. El projecte es realitza com

una llum constant que illumina els diversos actes de la vida

del subjecte, tot don��t-los una organització comparable a

un estil (Adler). Un mateix estil de vida realitza el projec
te a través de les infinites i variades situacions concretes.

L'home assumeix cada nova situació i la resol coherentment

amb Sl mateix i la seva elecció originària. El problema es

pot esdevenir precisament, quan el projecte ja no respon a

les exigències dels propis canvis l de noves situacions.

Les eleccions originàries

Ara bé com es fan les eleccions originàries? La primera

qüestió és que la llibertat es desenvolupa a través del ci

cle vital raó per la qual les primeres eleccions es defi

neixen a la infància, en un medi en el que dominen les fi

gures parentals. Per molt habitual quotidiana o inevitable

que sigui la situació de la infància és incongruent amb el

món objectiu. D'ací el joc i la fantasia. És ací on en un

sentit cronològic o temporal la persona fa les primeres eleQ
cións originàries. Aquestes, quasi amb tota seguretat, seran

inadequades més endavant per a resoldre noves situacions. La

qual cosa vol dir que no faltaran moments crítics transcen

dentals en els quals no quedarà altra alternativa que modifi
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car radicalment les eleccions originàries, el que no vol dir

que la persona no continuf essent la mateixa, precisament
perquè canvia, car a�b el canvi possibilita la seva existèn

cia, el continuar essent ell mateix i no quedar alienat en

-una època passada o en el món dels altres.

Un moment crític, quasi amb seguretat decisiu, serà l'ado

lescència. l és ací on ja es veu una diferència fonamental

amb el pensament psicoanalític que situa els determinants mo

tivacionals en la primera infància de l'home, en els seus pr�
mers anys (Freud, Adler).

Davant de la qüestió de l'elecció originària la postura
psicoanalítica i existencial, tornen a discrepar profundament.
Segons la interpretació freudiana ortodoxa, la situació coac

tiva que viu el nen determina, necessàriament i de forma cau

sal, la constitució del seu complex originari. Segons la in

terpretació existencial la situació originària és assumida

per l'individu de forma original, amb una marge d'elecció eg
tre diverses solucions possibles. Així Nartín-Santos (1964)
conclou:

IIL'anàlisi existencial gosa suposar, que l'elecció
decisiva és realitzada per un nen de pocs anys,
mancat de mitjans per a poder deliberar o refle
xionar sobre les conseqüències de la mateixa.
L'elecció té, doncs, un-caràcter intuïtiu i difús.
La idea d'estil, més que no pas la de projecte,
reflectiria el gest primigeni del nen. A partir
d'aquesta primera figura de responsabilitat huma

na, el nen enfrontaria un futur la forma del qual
no pot encara discernir. l aquest primer gest
l'emmenaria segons un inexorable dilema vers la

plena maduresa psíquica o vers una forma particu
lar de neurosi 11

•

El determinisme psicològic

Aquesta afirmació radical de la llibertat del Dasein, de

l'existent humà és una de les pedres d'escàndol més impor
tants de la Psicologia Existencial. Tota la psicologia cien

tífica s'ha volgut bastir sobre els fonaments del determinis
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me,almenys a nivell teòric. Freud deia en la seva: I!Einfv..eh

rung in die Psychoanalysell (1916-1917):
!! Ja abans em vaig permetre una vegada reptar-vos
per la vostra creença profundament arrelada en

la llibertat i espontaneïtat psicològiques i us

vaig dir que una creença aital és totalment anti
científica i ha de desaparèixer dav�Ylt la reivin
dicació d'un determinisme psíquic!!.

-

l en un altre lloc' (1895/1950): !!Aiiortunadament la vida aní

mica té molta menys llibertat i arbitrarietat qel que supo

sem i fins i tot és possible que no en tingui gens m, mica Il.

L'arrel d'aquest determinisme està en paraules del mateix

Freud: II en la nostra concepció científico-natural, a la que

pretenem ací sotmetre, també, la psicologia!!.
Tanmateix, però, el determinisme teòric de Freud (1923)

no encaixa gaire amb la finalitat terapèutica de la Psicoa

nalisi: !!.A..mb tot, l'anàlisi no es proposa abolir la possibi
litat de reaccions morboses, sinó la de proporcionar a l'ego
del pacient la llibertat d'escollir un camí o l'altre Il.

Però quina mena de llibertat és aquesta de la que ens

parla Freud? Potser una llibertat basada en el reconeixe

ment de la necessitat: si els continguts psíquics estan deteE
minats per les tendències pulsionals i les relacions d'obje�
te venen condicionades per les relacions infantils primeren
ques, la psicobiografia, ben poca cosa podem esperar d'aque�
ta llibertat: és més una llibertat llde!l que !lper all: és com

un alliberament de repressions morals, normatives culturals

o exigències culturals: és un alliberament, una desculpabilit
zació més que no pas una llibertat psíquica o una autonomia.

Es limita a poder ésser el que ja és, no en un sentit exis

tencial, sinó essencialista, com una acceptació estoica, par

simoniosa del propi destí psicosexual. Es de suposar que si

un pacient escull reaccions morboses serà empès pels seus lm

pulsos o bé per la seva biografia.
L'home com persona és una realitat dialècticament possi

ble: la seva forma d'existir és una estat de transformació

en el que la intenció d'arribar a ésser, d'esdevenir és cons

titutiva i prevalent, no tant a nivell entitatiu o essen-
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cial sinó representatiu, significatiu o projectiu. D'ací que
.

no en té prou amb viure, sinó que li cal realitzar-se, el que

implica un projectar-se com una ipseitat autodeterminada. La

seva conducta s'exterioritza com transformació d'elements l

estructures de l'entorn i com planificador i atorgador de

sentit.

Facticitat pulsional

,

Es evident que l'existència humana està condicionada per

una facticitat de tipus pulsional, la base de la qual és l'es

tructura somatocrònica de l'existent humà. Però aquest condi
cionament és més aviat condició de la voluntat i el desig hu

mà, ens posa en la necessitat d'escollir, de triar, de deci

dir, de projectar, de realitzar. La llibertat és sempre QDa

determinació, però una auto-determinació: és l'ordenació dels

mitjans, d'unes necessitats dintre d'una estructura signifi
cativa lliurement escollida. D'ací que un reduccionisme de

l'acte humà a les seves bases pulsionals és una negació de

la transformació, és un confondre el paleolític amb l'era

postindustrial de la cibernètica. No podria existir l'una

sense l'altra, però no per això són mútuament reductibles.

El guix del sostre de la Capella Sixtina és el sosteni

ment dels frescos de Miquel Angel, però ningú no viatjarà a

Roma per veure unes parets enguixades. La representació s'es

devé amb l'home: existeixen tota una sèrie de necessitats o

condicions materials de base, la satisfacció de les quals

permet moltes altres realitzacions que no han de ser enteses

com sublimacions o desp'l ac amerrts d'insatisfaccions instin

tuals, sinó com realitzacions o projeccions noves: així per

exemple la diferència entre l'atractiu sexual i l'enamora

ment.

Maslow -com hem vist- ha establert QDa jerarquia motiva

cional que va de l'instintual o instintoide a l'autorrealit

zació: per a ell l'aparició de motivacions superiors presu

posa la satisfacció de les inferiors: les diferències cultu-
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rals, però i els esdeveniments històrics més diversos demos

tren que aquest ordre rigorós pot ser vàlid només en els es

tadis d'evolució infantil o primitiva, que posteriorment, i
no cal esperar a la maduresa ni a l'edat adulta, les conexions

motivacionals es poden invertir i desvincular totalment (mo
tius autònoms d'Allport), tal corn per exemple, hem vist que

constatava Frankl en els camps de concentració.

D'aquesta manera cal superar la tradicional oposició en

tre l'àngel i la bèstia que no contemplava el procés dialèc

tic de la transformació: la base pulsional i·tendencial flin

conscienttr és negada en ulteriors estadis dialèctics del ma

teix procés d'evolució. Així poden existir grans diferències

motivacionals no solament inter-individuals, sinó inter-gru
pals i àdhuc intra-individuals, d'una persona en una època
o altra de la seva vida. El que per a un grup humà o per a

una persona en concret pot ser una necessitat primordial,
per a un altre pot ser que no arribi ni a ser sentida com ne

cessitat.

Si l'home fos reductible a un animal no existirien les

diferències interculturals, ni menys les individuals: d'ací

que aquestes diferències postulen un gran creixement d'inde

terminació respecte a la naturalesa, 'que és la base de la ll�
bertat, val a dir de l'autodeterminació: puix que l'home no

està determinat s'ha de determinar a si mateix.

El subjecte humà -diu Cencillo (1975)- està estrictament

sotmès a la influència d'un nombre incalculable de processos

causals i a un nombre indeterminable de nivells qualitativa
ment diversos des del bioquímic al sociomotivacional l, mal

grat tot, es troba desfondat. Desfondat perquè no hi ha deter

minació estricta en la coordinació de tots aquests processos,

sinó una floració de tots ells, la fòrmula d'equilibri dels

quals només pot ser donada per un acte d'autoposició de la

consciència des de la seva indeterminació radical.

En el pensament clàssic, escolàstic i empirista n'hi ha

Vla prou amb la localització d'una sola acció causal determ�
nant o motivadora perquè es bescantés la llibertat de la vo

lició, però a la llum d'aquest plantejament resulta que corn
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més complexa és la constellació de causes determinants i més

nombrosos i diversos els nivells en que aquestes causes in

teractuen, tfu�t més evident es fa la floració semàntica, in
terpretativa i opcional, indeterminada i indeterminable en

tre totes elles: amb la qual cosa augmenten les possibilitats
de la llibertat.

La llibertat, no absoluta ni immotivada, és una experièn
cia de qualsevol intimitat personal, mentre que la necessitat

a nivell humà és una deducció més o menys hipotètica i a priQ
ri pròpia de la visió mecanicista que no cobreix ni remota

ment tot el fenòmen complex del comportament humà. Visió me

canicista que abusivament extrapolada va presidir el segle
XIX el naixament de la Sociologia i la Psicologia científi

ques.

Les condicions de la llibertat

No es tracta evidentment de defensar o rebatre una lliber
.

tat absoluta, que estigués per sobre de qualsevol condiciona

ment socilògic, fisiològic o psicològic. La llibertat no és

pas absoluta com res humà no ho és. Si la llibertat hagués de

ser absoluta o no ser, aleshores l'existència, l'amor, quals�
vol característica humana hauria de ser o no ser en absolut.

Com tot el que és humà és relatiu, però és. La llibertat es

tà certament sotmesa a unescondicions de viabilitat, però això

no significa la seva inexistència o impossibilitat. La llibeE
tat està necessàriament sotmesa a unes condicions, però no a

uns condicionaments. Alliberar-se vol dir treure's de sobre

determinats condicioname:c..ts que impedeixen la lliure 8.ut'ode

terminació. Autodeterminar-ée vol dir utilitzar les condicior:s

com bases'per a l'acció.

La llibertat existencial és la capacit�t de desenvolupa

ment i autopossessió del propi estil i pr:oj ect.e d'ésser. La

llibertat és dialèctica, una consecució laboriosa i precària

que admet graus i modalitats.

El fet que l'home-massa (inclús el cultivat intellectual

ment) pugui arribar' a renunciar a la seva llibertat i respon-
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sabilitat es deriva de l'angoixa (la por) a la llibertat ma

teixa que el colloca en situació de decidir, d'omplir la prò
pia existència amb ULa gran inseguretat davant de fòrmules

no acceptades socialment, alienant-se, tot acceptant el que

se li dóna per a aplacar la seva angoixa, reprimint els seus

desitjos i opcions. En aquestes condicions l'home es deixa

"corid.í.c.ionar-" per l "un hom, el "diu que", el TIara es fa, es

pensa o no es fa això o allòTl•

La llibertat és el procés d'anar-se fent cada cop més

disponible per a si mateix, emergint dialècticament del cú
mul de factors condicion�Gts que l'envolten, però més com a

problemes per resoldre que no com necessitats mecàniques per

les que no tingui més remei que deixar-se dUr cegament. Si

no hi hagués llibertat, qualsevol intent de psicoteràpia se

ria, altrament, inútil.

La dialèctica de la llibertat

La llibertat, ho hem vist, és dialèctica. Radicalment és

absoluta (indeterminació), fàcticament és limitada (determi
nació). D'ací la dialèctica. Tothom és lliure per a fer-se o

esdevenir lliure. La llibertat constitutiva no és encara auto

determinació, és indeterminació. No estem determinats essen

cialment, però estem condicionats culturalment i socialment.

La llibertat consisteix en superar els condicionaments

utilitzant-los, convertint els obstacles en instruments de

realització, talment com feia Freud amb les dificultats de

l'anàlisi: la transferència, per exemple.
La llibertat existencial és la base de la llibertat psi

cològica en tant que aquesta és l'experiència d'aquella, pe

rò no s'ha de confondre amb la llibertat social: d'ací que

molts han deduït precipitadament que si l'ésser humà està

condicionat pulsionalment o culturalment, com. de fet ho està,
.

no és lliure.

Una llibertat psicològica no surt, evidentment, del no

res: suposa un procés de constitució biogràfica, unes condi-
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cions biològiques, afectives, socials, unes possibilitats
pràctiques, unes situacions adequades. Tanmateix la qüestió
central no és si una llibertat s'ha de constituir en el buit

més absolut, sinó com surt del conjunt de condicions i deter

minacions parcials, de manera que malgrat tots els condicio

naments interiors i exteriors, esdevingui en últim terme ra

dicalment autopossessiva. Aquest procés d'emergència és típi
cament dialèctic.

Les condicions neurològiques, hormonals, pulsio:c.als, ge

nètiques que hom pugui considerar formen part constitutiva
del subjecte mateix: són ell mateix. No les té, sinó que les

és. Per tant la presència d'aquestes condicions no prejudica
la manera com s'autodetermina l'individu.

La llibertat no es redueix, per t��t, a l'elecció, sinó

a l'autopossessió o a la pròpia disponibilitat per a l'auto

determinació.
La llibertat no ha de ser confosa amb l'atzar o l'arbitra

rietat que serien el fonament de la imprevisibilitat: que un

acte lliure sigui previsible no vol dir que no sigui lliure,
sinó que és coherent amb la decisió lliure, té una necessi

tat lògica, no psicològica. D'ací que inclús resulta més fà

cil de preveure un acte lliure que no un de compulsiu.
La universitalitat del determinisme i el model de les

ciències naturals, en particular la física, ha estat present
a la majoria dels models psicològics; d'altres es mouen amb

models matemàtics a nivell de la predicció o el càlcul de

probabilitats.
Si quan. es parla de determinisme es vol dir que tot el

que succeeix té una explicació o una causa hi estem d'acord!

La qüestió està en saber si entre les causes hi hem de contar

11home mateix com agent. Perquè precisament la llibertat té

un aspecte de determinació: l'autodeterminació; i la discussió

de la llibertat no es posa en relació a la determinació (el
seu opost seria l'espontanettat absoluta, atzarosa) sinó

l'heterodeterminació.

La psicologia científica va més retrassada que la física

a la que pretén imitar, car aquesta ja ha superat esquemes

epistemològics deterministes. L'electró, per exemple, no és
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un oOJecte, sinó part del camp físic, de la situació (no es

pot considerar l'efecte d'una causa). La realitat no té

electrons, sinó que és electrònica. No podem operar sobre

l'electró, sinó que hem d'actuar sobre el camp físic.

La psicologia sovint no ha respectat el principi que la

física moderna ha descobert: val a dir que l'observació cien

tífica necessàriament altera l'objecte, de manera que el que

nosaltres coneixem no és l'objecte en si. La realitat està

alterada.

És sorprenent el paraBelisme entre la descripció de Hei

degger del Dasein com ésser-en-el-món i la teoria física del

camp. Com curiosa, almenys, la coincidència de la publicació
de "Ee i.n und Zei t " de Heidegger i la de ttÜber den anschauli

chen Inhalt der oua:c.tatheoretischen kinematik u...11d Mechaniktt

de Heisenberg, el mateix any 1927.
L'electró en si i per si mateix no té posició ni veloci

tat: aquestes categories pertanyen al camp del q11e s'esdevé

en la situació total, incloent-hi l'instrume:r:tal de mesura o

observació.

El Dasein que té la seva relació amb les coses cern obje�
tes-a-la-mà és, d'alguna manera, l'observador i l'instrument

d'observació i per això forma part del ca'Ilp com elen:ent orga

nitzador del mateix a la vegada que és organitzat pel camp.

Hi ha, podem dir copiant Monod (1970), un atzar i una

necessitat. Els éssers vius són descrits per Monod com inte�
sament conservadors, tanca.ts sobre si mateixos. Referint-se

a l'A.D.N. el descriu com incapaç de rec re informació de l'ex
-

-

terior: replicable milions de vegades en còpies iguals: esta

blint relacions de sentit únic entre erganisme i medi. No hi

ha una dialèctica naturalista diu Mo:r:od, com d'altra banda

Sartre la rebutja en Engels. D'aquesta manera les interac

cions amb el medi són en part escollides pel mateix organis
me, car un cop constituït té una autor.omia en relació al me

di com agent de selecció •.

La característica humana és, tanmateix, la de superar ln

clús la ttnecessitattt de l'organisme. Com macroorganisme té

un poder selectiu respecte el medi ambient molt superior al
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de qualsevol altre ésser vivent, la qual .cosa es demostra amb

la seva capacitat de supervivència en els medis ecològics més

diversos i hostils, inclús en condicions d'ingravidesa i de

m�Dca d'oxígen (viatges extratosfèrics).
Tanmateix, però, la llibertat llhumanall no es colloca en

aquest nivell per a Mounier (1949): llEls determinismes que

ens envolten no s6n una paraula vana. La noci6 de determinis

me sense arribar a ser expulsada de la ciència, ha sigut lo
calitzada a nivell dels fenòmens materials de gran escala.

Els fenòmens infra-atòmics la commouen, els fenòmens biolò

gics la desborden. L'home ja no està bloquejat en el seu de�
tí pel determinisme. Cada nou determinisme que hom descobreix

és una nota més en la gamma de la nostra llibertat. Qui es

recolza en la fatalitat de la naturalesa per a negar les pos�

sibilitats de l'home s'abandona a un mite o intenta justifi
car una dimissi6."

La llibertat humana és tota una altra cosa i no depèn de

la demostraci6 o no del determinisme natural. La situaci6 de

l'home respecte als determinismes físics o biològics està

ben definida científicament. El poder creixent de què dispo
sa respecte a la naturalesa inanimada o de la vida sota totes

les seves formes està basat en un saber i aquest domini es

presenta com una conquesta sobre un determinisme oposat a la

llibertat humfu'l.a. Tanmateix l'ordre intern de la natura per

met la previsi6 i el saber i per tant l'acci6 lliure de l'ho

me. Dubouchet (1977) diferencia els determinismes naturals

dels altres:

!!En el cas dels determinismes naturals en l'ésser
humà, l'etologia estudia els instints i els'seus
límits deixant d'aquesta manera un espai de lliber
tat específicament humana, vinculada a la intelli-
gència i la consciència!!.

En l'animal la llibertat consisteix en la satisfacci6

d'un instint determinat genèticament: animal en llibertat.

En l'home però, aquest progrma està incomplet i a la vegada
és molt més ric. L'etologia i la psicologia infantil demos

tren que la sexualitat ocupa en el m6n animal QD lloc molt

limitat i que en el nen és primària l'afectivitat. El mateix
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es pot dir de l'instint agressiu que cal considerar més aviat

com un mecanisme secundari, programat genèticament al servei
d'instints més fonamentals de tipus reactiu i no destructiu.

Dubouchet (1977), de qui resumim aquestes idees acaba, dient:

!!L'entrega descontrolada a la pulsió instintiva no

és aDimalitat sinó deficiència humana. La lliber
tat permet recollir l'aportació i orientació ini
cials útils de l'instint, per a la qual cosa no
esclavitza sinó que és una potència al servei de
l'home, si bé en virtut d'aquesta mateixa lliber
tat hom pot assignar-li finalitats que no estan
d'acord amb els fins biològics intrínsecs!!.

Facticitat l llibertat

Com diu M01L.l.ier (1949) "La llibertat no es guanya contra

els determinismes naturals, sinó que es conquereix sobre
,

ells1l• Es evident que l'home està sotmès a una facticitat

que el limita però que a la vegada és transcendida.per la
consciència. El desig de reduir el per-a-si a un estat d'en

si és la temptació de la cosificació (sadomasoquisme) així
com la iHusió de la coincidència d'ambdós és la iHusió de la

divini tat: !!I sereu com déus!! •

El Dasein té uns límits que no pot superar ,. un principi
i un final, un naixament i una mort, i entre aquests dos

punts es desenvolupa QDa història personal i coHectiva a la

vegada: és en aquest espai temporal on s�instaura el regne

de la llibertat i l'amenaça de l'alienació social (diverses
formes d'esclavitud) o individual (inautenticitat i fracàs

existencial) •

En la mesura en que la història està en part feta i dona

da constitueix un element de facticitat. Malgrat tot som lliu

res, inclús -diu Merleau-Ponty- a pesar de les nostres moti

vacions, car aquesta vida significant que ens preocupa en

l'exploració, aquesta presència dels processos corporals i

de la història que ens envolta, no és limitativa, no posa

una valla en l'accés al món, ans al contrari "es el nostre

mitjà de comunicació amb el l '! ,
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En última instància deduïm la negació dels factors coher

citius en sentit estricte i l'afirmació de la nostra permanent
irrupció en el món on l'elecció ens allibera dels lligams i
on es dóna una reciprocitat entre l'exterior i l'interior.

Per això afirmava Husserl la idea d'un camp de llibertat i

d'una llibertat condicionada, però no en el sentit absolutis

ta respecte als límits del primer o a la nuBitat de l'altra,
sinó com innegable manifestació de les possibilitats que ens

dóna la nostra estructura existencial.

Les facticitats

Una primera facticitat és la corporalitat amb les exigèn
cies evolutives de morbilitat o plaer, aliment, materialitat,
fretura, esgotament i descans, naixement i mort, que compor

ta. El cos serà l'element mitjancer de les nostres relacions

amb els altres, càr la matèria, les necessitats materials per

les que passem i ens enfrontem (fretura) fan referència, en

definitiva, a la corporalitat�
La sexualitat, des del punt de vista existencial, és un

existanciari derivat de la corporalitat, el qual estàticament

suposa una localització espacial en les zones erògenes i di
nàmicament una impulsivitat incensanment activa, amb els seus

processos evolutius, desplaçaments, transformacions i contin

gències històriques (repressions, inhibicions, etc.). La teo

ria sexual de Freud o els estudis de Hast er-s i Johnson són un

capítol de la facticitat humana, però no l',únic ni el més de

terminant •.

D'altres facticitats essencials són biogràfiques, perta

nyen a là meva història general: brollen de l'ambient social

en que s'origina la nostra vida i el fa possible. Començant

pel petit univers familiar i seguint per altres realitats

com la classe social, el treball, el país en que he nascut o

resideixo, la circumstància històrica de l'època, el meu és-
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ser és emmotllat d'una manera continua l eficaç.

Una altra facticitat de rigorosa pertinença personal l
de decisiva importà�cia és el passat. El meu passat està ja
inevitablement viscut, no només sota la circumstància opri
ment que em va afectar dura�t molts anys, sinó també sota

la forma del conjunt de decisions més o menys lliures grà
cies a les quals vaig enfrontar aquella coacció.

El passat no recull només una sèrie de fets irreversi

bles, sinó que porta també amb si un determinat compromís,
en el que descansa i pren significació el meu fer d'ara.

Si el passat se m'ofereix com facticitat, el futur se

m'ofereix com projecte. El futur advé a través d'un enfron

tament actiu de la meva llibertat. A la llum delprojecte el

meu passat fàctic aconsegueix tot el seu sentit. L'operació
d'assumir en'cada moment la totalitat de la meva vida ja
viscuda es confon amb l'operació simultània d'inventar en ca

da moment el meu projecte. El meu projecte és una estructu

ra total, fonamentadora en la que es resumeixen tots els po�
sibles projectes o propòsits parcials, que no serien inteHi

gibles sense la referència a un proj ecte total. Això no vol

dir que hagi de romandre present de forma expressa i cons

tant en la consciència del subjecte. El projecte pot conti

nuar vigent sense arribar a ser conegut tètica�ent.

,

Es evident que si excloem els fets naturals sobre els

que tenim de vegades algun poder (malaltia) i de vegades cap

(mort), la facticitat humana ve condicionada, sobre tot, hi�
tòricament i culturalment. La llibertat està lligada a la

historicitat, diu Jaspers. La historicitat és la unitat de

la necessitat i la llibertat. La consciència històrica em fa

copsar les situacions imposades per la necessitat com altres

tantes possibilitats de la llibertat. Tot acceptant-la i as-
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sumint-la puc canvlar cempletament el sentit a tota la fata

litat del món. Les �ecessitats objectives que imposen les c�
ses del món són el punt de recolzament de la llibertat: no

m'esgoto en el me� Dasein empíric, sinó que el meu ésser au

tèntic LO pot afirmar-se més que per l'elecció i la decisió.

Assumeixo el meu destí i tot assumint-lo el supero i

transformo en la meva llibertat.

La historicitat és la unitat del temps i l'eternitat:
l'eternitat és la profundització de l'instant, una compleció
temporal del present, que tot contenint en si el passat i el

futur no pot red�ir-se ni al futur cern si el present només e..§.

tigués al servei de l'esdevenidor ni al passat, com si la coE.
servació i la repetició fossin el que dóna sentit a la vida.

L'eternitat és la indivisible ��itat de la reminiscència, de

la presència l de l'espera. L'instant és un present etern.
Si doncs el meu destí temporal queda assumit i superat

per la meva llibertat qué és aquesta llibertat? La llibertat

del Dasein és voler-se ell mateix.

La psicologia clàssica s'ha ocupat de la qUestió dels mo

tius tot explicant l'elecció com una resultant necessària del

motiu més fort. Jaspers opina que la decisió és inversa: no

són els motius els qui expliquen l'elecció, sinó l'elecció la

que explica els motius. La voluntat és relació a si i cons

ciència personal. És autocreació. Quanta més voluntat més peE

sonalitat, deia Kierkegaard.
La llibertat ha sigut presentada com un acte sense causa,

la qual cosa és confondre-la amb l'atzar o l'arbitrarietat.

D'altres filòsofs l'han caracteritzada per l'exclusió de

determinacions exteriors: però això és equiparar llibertat

d'acció i d'elecció qu�n poden existir independentment. Puc

tenir indeterminació d'acció sense tenir-ne d'elecció.

La llibertat significa independència; però essencialment

és l'autonomia interior de la meva consciència, diu Jaspers.
Tota llibertat és limitada, però des de l'exterior i, en pri
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mer lloc perquè no s'ha creat a si mateixa com Dasein l que

per tant haurà d'experimentar el destí de tot Dasein: la

mort. Mai no pot reposar absolutament sobre si mateixa en

la independència absoluta, com si ella fos l'ésser pròpia
ment dit o la raó suprema.

Conscient d'aquestes limitacions i dependències la lli

bertat assoleix una independència sense límits quan arriba

a ser l'expressió autèntica de la realització històrica de

l'ésser personal en la comunicació. Està alhora en el món

pel seu contingut i fora del món per la seva transc,.e'Ylld�;npia .

.
t '

_,

.,_,
.

l'
,
__

2-".' - --.-.. : .. }:"'.
','.Ci

:: í· ."

!'t ¡ i_._¡

�,\:
.

J.,.'
. '-"'f'

El qüestionament de la llibertat

Qualsevol qüestionament de la llibertat relacionat a

l'oposició determinisme -indeterminisme és una negació, car

és objectivar-la. KaDt ja va dir que la llibertat no és de

mostrable, que defuig tots els conceptes. La qüestió de sa

ber si sóc lliure té l'origen en mi mateix: jo vull que hi

hagi llibertat. Només un ésser lliure es pot qüestionar la

llibertat. Contràriament no correspondria a cap experiència
concebible. Però si l'home suscita aquest problema és perquè
arrela en el més profund del seu ésser personal com una exi

gència absoluta de la seva llibertat. De maDera que o bé la

llibertat no és res o bé ja està present en la qüestió que

m'en faig d'ella. Està present ja ací com volQDtat original
d'ésser lliure: la llibertat es vol i en voler-se ja exis

teix. La prova només pot ser l'acció: només en l'activitat,
en l'existència enmig del món és on pot haver-hi llibertat.

És el sentitde l'existència, en virtut del qual l'existèn

cia copsa la transcendència.

El coneixement, el lliure arbitri i la llei són condi

Clons de la llibertat, però no la llibertat mateixa. Sóc

doncs lliure quan i en la mesura que sense oblidar per res

les condicions del meu acte, extrec de la totalitat que jo
sóc la determinació de la meva visió i de la meva decisió,
del meu sentiment i de la meva acció.

La llibertat existencial és sempre elecció que no es pot
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justificar amb motius sinó que es Dosa a si mateixa i per�
�

si mateixa en l'acte que s'expressa. En aquesta elecció

prenc consciència de la meva llibertat original, perquè és

en ella on jo em conec primer pròpiament com un jo personal.
Davant les objectivitats que es presenten en el domini de la

possibilitat, la decisió, experimentada en la infinita re

flexió del subjecte, s'afirma amb la decisió absoluta de

l'existència.

Decisió i personalitat són una i la mateixa cosa..- L'ele.:¿
ció i el jo no poden separar-se -conclou Jaspers (1932)-. Jo

mateix sóc la llibertat d'aquesta elecció. En aquesta elec

ci6 em relaciono també amb els altres, raó per la qual és

comunicativa. Determinar-me a mi mateix és la necessitat de

la meva llibèrtat.

Origen històric de la llibertat

La presa de consciència és un fenòmen humà i corn aital

històric. L'home primitiu pren consciència d'una forma més

aviat colleativa, no perquè existeixi un supra-organisme con�

cient, sin6 perquè és tan forta la cohesió del grup i tan im

mediata la presència dels altres que l'experiència del grup

i de l'individu és quasi bé, en tot moment, idèntica. Es gai
re bé inexistent l'experiència individual diferenciada: d'ací

que inclús els actes fisiològics més íntims estan regulats
d'una forma tan estricta que sembla natural •. · D ' altra banda

on aniria l'individu separat del grup, corn sobreviuria?

L'evolució tecnològica i social, en canvi, l'urbanisme

ja dels segles anteriors a Jesucrist, per no parlar de l'ano

nimat de les metròpolis multimilionaries, les comunicacions,
els contrastos culturals del nostre segle, han portat a una

agudització de la consciència individual.

Així el problema de determinar el propi ésser, de defi

nir la pròpia vida que en les societats primitives és una

tasca collectiva no genera angoixa, ni Ilmalaltia mentalll: l'in

dividu no experimenta una escissió entre la seva experiència



-602

i la del grup: per a ell resulta "riatura.L'! ,
!!
easenc.i a'L'", la

manera de fer del coBectiu. De vegades el grup és massa gran

per a arribar a tenir una experiència comuna tribal; en aquest
cas la ideologia, la fe comuna, el mite, la religió poden ser

Vlr per unificar el grup i donar a les persones, als indivi

dus una sensació de l'existència d'�na realitat tr�nscenden

tal: tenia raó Freud en considerar la religió una iBusió i

Har-x en titllar-la d'opi del poble. Tanmateix però, aquest
caràcter d'opi o d'iBusió té uns efectes terapèutics o pre

ventius de primera magnitud.

CoBectivitat i llibertat individual

Els coBectius actuen sempre així sobre els individus. La

llibertat és, sens dubte, l'amenaça delscollectius, encara que

bé podria ser la seva força. Però tal com observa Sartre, el

terror s'instaura com element ag.Lu+í.narrt del grup abans que

no pas el compromís lliure i personal. D'aquesta manera l'an

goixa individual queda disolta en la coBectivitat.

A mesura que els grups es fan grans o s'esquerda el mono

poli ideològic, les contradiccions amb la realitat es fan més

patents i les iBusions es fan evidents corn aitals. A partir
d'aquest moment l'angoixa s'instaura en el cor de l'home, es

veu abocat a decidir per si mateix; tota la responsabilitat
li cau a sobre, se li apareix la realitat com mancada de sig
nificat precís: toca a ell de decidir: és la crida de la lli

bertat: l'autonomia, l'autodeterminació, el preu de la qual
és l'angoixa.

Precisament la necessitat de foragitar aquesta angoixa

por portar com ja hem dit, a l'alienació social, la submis

sió a l'autoritat o al fracàs existencial, que és el que ha

bi tualment anomenem "mal.al.tia merrtal.!".

IIEntre el destí l la voluntat!!

Una mostra colpidora d'enfrontament amb la facticitat hu
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mana en la seva corporalitat (malaltia) i amb la realitat so

cial (persecució nazi, guerra mundial, conflictes universi

taris, etc.) ens la presenta la vida del propi Jaspers: ja
el títol de la seva biografia ens ho planteja a bastament:

"Sch.i.c.kaa.L und lllile" (1967), que podem traduir: "Entre el

destí i la voluntat". Al seu través s'ens manifesta amb una

claredat meridiana l'��àlisi del projecte existencial de Jas.

pers, que es va configurant i definint precisament a través

de les vicissituds més frapa-rJ.ts de la història que, com Sar

tre diu molt bé, només se'·ns fa palès al final d'una vida,
però que està present en cada un dels seus instants des dels

més prosaics fins als més transcendents, tal com ens ho de

mostra el mètode progressiu - regressiu.
En el seu diari, Jaspers (1967) escriu amb data 11.8.1905:

llts fàcil comportar-se d'una manera irònica davant
del sofriment i la mísera existència pròpia. Però
és difícil concebre amb claredat la serietat de la
situació i la veritat de les possibles perspecti
ves i posar en joc totes les energies existents
per tal d'assolir l'assolible" ••• "En tota la meva

activitat hi ha un cercle viciós. Per a ésser un

home sà, he de viure realment; però la realització
de la vida en la maj oria de les seves formes m' em
malalteix" •

En aquests textos fa referència Jaspers a la seva malal

tia que el va condicionar tota la vida, una malaltia de la

que havia d'haver mort a la joventut, però que ell va domi

nar fins als 86 anys, la bronquioectàsia, i que no el perme

tia actuar en públic més d'una hora seguida. Cada malaltia,
dirà ell (1967), lles específica i cada cas pren la seva cara�
terístíca peculiar de la índole i la llibertat de l'individull•

Precisament tota la seva vida és l'enfrontament conscient i

lliure davant aquesta malaltia.

"Una vida com la meva només ha sigut possible en

les condicions específiques que se m'oferien: di
ners suficients dels meus pares, el confort desen

volupat en aquest segle, sortoses casualitats,
l'ajuda cordial de moltes persones.

La meva vida entre condicions tan favorables es

va desenvolupar .a. l'habitació: allà treballava,
hi passava moltes hores estirat i aprofitant els
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dies i els moments bons per oportunes excursions.
Tot el que planejava o feia o el que els altres
desitjaven de mi estava ne�essàriament condicio
nat per la meva feblesa corporal .

••• L'amenaça de viure situacions que destrueixin
el fonament de la meva capacitat de rendiment em

paralitza ••• L'imprevisible del meu estat corporal
va fer que em repugnés comprometre'm per a dates o

terminis fixos ••• En públic només podia actuar una

hora seguida. En el treball de casa vaig poder, na

turalment, rendir més perquè, encara que s' inter-
rompia amb freqüència, hi tornava sempre de nou i
amb contància a fer un petit esforç. Amb això apa
reix en la meva vida ana realitat doble. Talment
com en el meu treball tinc una sensació doble, de
poder i debilitat ensems: el contrast domina tota
la meva vida •••

Es tracta de decidir viure per a la malaltia i
orientar-ho tot en la vida a fi d'aconseguir el
màxim de salut física (intentar dominar la malal
tia mitjançant tractament) o arriscar quelcom en

relació a la salut, tot exposant-se a mals irrepe
rables. Que la malaltia esclavitzi de forma hipo=
condríaca l'atenció seria tant estòlid com obli
dar-la amb altivesa.

Però darrrera d'aquesta elecció se n'amaga una al
tra. Si vull viure com malalt tinc dues Dossibill
tats: o bé tornar a casa dels meus pares� cuidar
allà la mevasalut, no desitjar res en el món, no

rendír en res i ocupar-me sense compromisos de
conrear els meus capricis inteHectuals o bé mar

xar amb la meva ma'l al.tri a enmig dels homes i pre
sentar-me al món. Però aleshores hauré de carre

gar en les situacions dolentes amb les conseqüèn
cies humiliants que comporta la malaltia".

Davant d'aquest dilema existencial s'imposarà, al llarg
de tota la vida de Jaspers el seu projecte:

IIJo volia seguir una carrera, vòlia fer quelcom
que em convertís per sobre de tot en �� membre
de la societat humana. Davant la seducció que la
vida de malalt m'oferia i que dominava en certs

moments, havia d'escollir una i altra vegada el
camí del treball ••• De vegades tinc la conscièn
cia que hauria de despreciar la meva existència.
Em sembla bé de no continuar vivint, per bé que
no penso seriosament acabar la meva v i.da!",

Però el clímax dels seus conflictes vindrà a propòsit
de la dominació nazi i l'extermini i persecusió dels jueus
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(Gertrud,la seva dona, ho era). En aquests moments expres

sarà de forma patètica la consciència de la facticitat por
tada als seus límits per la impossibilitat de modificar la

realitat social i per la pròpia impossibilitat física de

lluitar. Arribat a aquest PQDt encara li quedarà QDa alter

nativa a la llibertat. Un home pot decidir morir:

TlNo és possible per a homes de dignitat voler VlU

re a qualsevol preu ... Els que no lluitem amb les
armes, els que no podem intervenir en res, nosal
tres, els impossibilitats, vivim en QDeS condi
cions que ni nosaltres hem creat, ni podríem man

tenir per nosaltres mateixos. Nosaltres no podem
canviar el que s'esdevé i el que fan els altres,
però si que podem morir!'.

Tanmateix, però, Jaspers va resistir la temptació del

suïcidi. La seva vida era la garantia de supervivència de la

seva dona, la vida li seria respectada, tal com ell (1967)
ho veia:

TlLa meva filosofia no seria res si falles en aquest
punt decisiu! La fidelitat és absoluta o no és res

en absolut. Gertrud voldria morir com víctima per
mi i per la terminació de la meva obra filosòfica
en el món ..• Comprenc la seva inexplicable tortura
si sap que jo moro amb ella sense cap necessitat.
Ambdós volem sempre emparar la vida de l'altre fins
que arribi el moment -així ho espero- en que se'ns
deixi morir dignes de nosaltres mateixos, profun
dament units, eternament fidels 1.' un. a l' altre •••
Abans, però hem de fer tot el pòssible per salvar
nos nosaltres i la nostra obra, amb els mitjans
adequats a la nostra vida, però no amb qualsevol
mitjàTl•

Serà precisament després de la guerra, quan semblava que

Jaspers ja no tenia motius per abandonar Alemanya, particu
larment la seva càtedra de Heidelberg, .quan ell i la seva do

na decidiran d'anar-se'n a Suïssa, a Basilea:

TlL'experiència d'haver estat expulsats del propi
poble per un Estat criminal canvia la relació amb

aquest pOble. En el fons s'havia transformat la
nostra consciència existencial. Amb aquella trans
formació s'havia operat una desvinculació quasi

-

imperceptible de Heidelberg, no de l'�ntic, sinó
del Heidelberg actual. El nou Heidelberg no era ja
quelcom nostre, per bé que continués essent en el
seu paisatge, en els seus edificis, carrers i jar



-606

dins un record marevellós que continuava parlant
nos •.• Quan falta el present, amb prou feines el
record pot aga.far-se interiorment al per-dut.";

Tot referint-se a aquests moments transcendentals con

clou Jaspers (1967) dient:

!!Fou un moment del que ben bé es pot dir: el des
tí decideix, la voluntat s'hi sotmet. Ens varem

sentir cridats i verem tenir confiança!!.

Llibertat condicionada i alliberament

A través d'aquests teoctos Jaspers ens fa sentir i valo

rar dramàticament el pes de la facticitat: coporalitat, tem

poralitat, historicitat, serialitat social. Però d'altra ban

da hom pot veure com un exemple vivent com en ell la lliber

tat, la "voLuntat " s'enfronta a totes les condicions assu

mint-les i ultrapassant-les.
De vegades l'exposició de les tesis existencialistes pot

fer semblar que hom estés parlant d'àngels o de consciències

pures. l no és això. No és solament que el Dasein estigui en

carnat o visqui en el temps: el Dasein és temporalitat i cor

poralitat. Sartre (1960) ha remarcat prou les mediacions de

la consciència i la llibertat a través de la matèria i de les

relacions amb els altres.

El món en què es produeix la meva trobada amb els altres

no és, en efecte, un camp verge dominat per la meva contem

plació i activitat, sinó un univers de matèria inert, ja tre

ballat en gran part pels homes, u..n espessíssim entrellat de

relacions ja constituïdes per la història social en les que

em trobo ficat. El món és doncs, mediació.

Sartre (1975) ens posa en guàrdia contra una lectura re

signada de les seves tesis de l' !fEtre et le Nê arrt !", La lli

bertat no existeix pura, sense alienació:

"Una teoria de la llibertat que no expliqui a la

vegada què són les alienacions i en quina mesura

la llibertat pot deixar-se manipular, desviar,
girar-se contra si mateixa, una teoria a�xí pot
confondre molt cruelment algú que DO comprengui
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tot el que implica i pensi que la llibertat eXlS

teix per tot arreu. Però si hom llegeix bé el que
he escrit, no crec que pugui caure en aquest error:
som lliures, però hem d'alliberar-nos i per tant la
llibertat ha de rebeHar-se contra les alienacions".

La llibertat, doncs, no serà possible sense l'allibera

ment.

La llibertat en el procés psicoterapèutic

El problema de la llibertat i la responsabilitat és fon�
mental per a la psicoteràpia. En el procés psicoterapèutic
no es tracta d'explicar els orígens d'lli�a etiopatologia, si
nó de resoldre els nusos en que s'ha encallat la persona i

per a això és inevitable la movilització de la seva lliber

tat l responsabilitat. No hi ha curacions màgiques ni atza

roses. El terapeuta pot arribar a ser un facilitador, una co

madrona, però aquest infantament només es pot produir per

via natural, no per cesàrea, car es tracta de néixer Q� ma

teix de si mateix: és més la qüestió d'un engendrament, que

el d'un infantament.

De la importància que té la llibertat per a l'home ens

en parla la seva reacció d'odi o de resentiment quan se sent

privat d'ella. Rollo May (1953) ho expressa així:

"Sovint a la vida real la persona que ha hagut de
renunciar a una gran part de la seva llibertat,
generalment a la infància, quan no podia oposar-se,
pot semblar que s'ha adaptat i ha acceptat la si
tuació. Però no cal aprofundir massa per a desco
brir que alguna cosa ha vingut a omplir el buit,
principalment l'odi i el ressentiment ..• En el pro
cés terapèutic que una persona sigui incapaç de ma
nifestar odi o ressentiment és un mal pronòstic.
L'odi i el ressentiment són emocions destructives
i és un senyal de maduresa transformar-les en cons

tructives. Però el fet que l'ésser humà sigui ca-
paç de destruir quelcom -per un general a si m�
teix- abans que renunciar a la seva llibertat de
mostra quan important és aquesta per a ell. L'odi

i el ressentiment han de ser utilitzats com moti
vacions per a assolir la nostra llibertat genuina:
no és possible transformar aquestes emocions des
tructives en constructives sense haver fet prèvia
ment això. L'odi preserva temporalment la lliber=
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tat interior de les persones, però tard o d'hora

s�ha d'utilit�ar per a afirmar la llibertat i di_g
nltat en el mon real, altrament la persona s'au-
todestruiràrt•

-

La pregunta què és la llibertat, presuposa la resposta
a què no és la llibertat. La llibertat no és rebeHió. La re

beHió presuposa Qna estructura externa contra la qual al

çar-se. En la mesura en que el rebel pren el seu sentit de

direcció de l'atac a les normes i costums no està obligat a

crear normes pròpies. Es defineix negativament. La rebeHió

actúa corn substitut del procés més difícil que és lluitar

per la pròpia autonomia, per noves creences, per una Sl�ua

ció en la que puguin posar-se noves bases sobre les quals
construir.

Una altra confusió és equiparar la llibertat a�b la man

ca de projecte amb el !!laisse faire!!, la indeterminació pu

ra i simple que és facilment presa de les manipulacions so

cials.

La llibertat és la capacitat de l'home per a fer-se càr
,

rec del seu propi desenvolupament. Es la nostra possibilitat
de formar-nos a nosaltres mateixos. És l'altra cara de la

consciència de si mateix.

La llibertat mai no es dóna en el buit, no es desenvol�
pa al marge d'unes estructures de relació interpersonal, en

una contínua interacció amb altres persones que són signifi
catives en el propi món.

El conformisme i l'autoritarisme servelxen com estructu

ra inconscientment assumida per moltes persones de la nostra
...

epoca.

La llibertat no ve automàticament, s'aconsegueix. L'últi
ma lliçó apresa per Faust, l'expressa així Goethe:

lIsí, sostinc amb fermesa aquest pensament, el fa
vertader la suprema conclusió de la sabiduria: No
més guanya la seva llibertat i la seva existència
qui la reconquereix cada dia!!.

El prlmer pas per a aconseguir la llibertat és escollir

se un mateix, el que vol dir afirmar la pròpia responsabili
tat envers un mateix i la pròpia existència.
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Es i'actitud oposada a l'impuls cec o a l'existència ru

tinària: és una actitud d'activitat i decisió. Vol dir que

un hom reconeix que existeix en la seva posició particular
en l'univers i que accepta la responsabilitat de la seva

existència, el propi destí, la qual cosa implica acceptar
el fet que cadascú ha de fer per Sl mateix les pròpies elec

cions fonamentals.

Davant dels determinismes de la vida hom pot distingir
tres opcions: abandonar-se,queixar-se o assumir noves dimeg
sions. Només aquesta última en possibilita la seva supera

ció. Inclús la mort pot esdevenir el grau màxim d'autoafirm�
ció. En la mesura que s'és lliure per a viure també s'ho és

per a morir. L'assumpció lliure de la mort és la que possib�
lita la vida. Moltes persones estrenyen la seva vida per la

por a la mort, i es tornen menys lliures.

Llibertat comporta responsabilitat. La responsabilitat és

l'aspecte de la nostra llibertat que fa referència als altres.

La llibertat és autonomia, en el sentit que la persona lliure

es torna llei per a si mateixa.
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2.1.6. MAL��TIA O CONFLICTE EXISTENCIAL?

El procés discursiu i analític menat fins ara ens ha pOE
tat a la conclusió que les anomenades "malalties mentals 11

o

"psicopatologies" són conflictes de la llibertat o bé perquè
aquesta és incapaç de decidir (neurosi), màxim indeterminis

me, en no haver estat assumida autònomament, o bé perquè és

incapaç de dominar la realitat per un estreta�ent o encongl

ment de l'existència, en el que la facticitat del món s'ha

imposat a la consciència ofegant les seves possibilitats i

la seva transcendentalitat (psicosi); hom podria dir que ha

quedat literalment fascinat o petrificat, màxim determinisme.

Von Gebsattel (1964) ho expressa amb aquestes paraules:
IIEl psicoterapeuta ha d'ocupar-se dels transtorns de la psi
que humana, el conjunt dels quals implica la incapacitat d'ac
tuar i prendre decisions L'Lí.ur-emerrt ";

El transtorn psíquic no és una malaltia que canvia el

curs de l'existència sinó que és, en si, un canvi del curs

de l'existència: és una experiència,un tros de vida, QDa his

tòria i una vida que canvien la persona.

Crisis existencial

Després d 'lm trasbals psíquic QDa persona ja no és exac

tament la mateixa d'abans, entre d'altres coses perquè en

el seu passat hi ha aquesta experiència vital. Això no vel

dir que l'individu continuï estant, necessàriament malament

o que quedi afeblit, sinó que aquesta experiència pot ser

transcendental per a la seva maduresa. Car aquesta experièg
cia no és una excrecència casual de l'esperit, com tampoc QD

esgarip perdut en la nit de la demència, sinó part integrant
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d'aquesta vida, esdeveniment significativament humà!
En algQDs casos l'esdeveniment que desencadena la crlSl

pot ser extern, objectiu i imprevist (un dol, una malaltia,
QDa pèrdua important, un empresonament, una injustícia fra

pant). Però la majoria de les vegades la crisi és el resul

tat de contradiccions anteriors, l'explosió de necessitats

rebutjades durant molt de temps. En tots aquests casos l'a�
pecte objectiu de la crlSl difícilment es pot separar de

l'aspecte subjectiu: val a dir de la manera en que l'indivi

du viu, interpreta i encamina la seva pròpia crisi.

En qualsevol crisi existencial existeix, però el rlSC

que la crisi escapi a l'individu, que no arribi a integrar
la i canalitzar-la. Però una vida sense crisis, en l'actua

litat, és pràcticament impensable i en el fons la' maduresa

psicològica és un creixement en la crisi, en la superació
dialèctica de les contradiccions. Certament que no qualsevol
crisi existencial, per moltdolorosa que sigui, mena necessà

riament a la crisi' psicològica, però aquesta és sovint el

preu costosíssim de moltes crisís exístencials, en les que

la persona acaba abdicant de la seva llibertat i sotmetent

se a tota mena de condicionaments exteriors i interiors que

l'alienen.

Per això, per comptes de parlar de transtorns o malal

ties mentals seria més útil i precís afirmar, diu G. Jervis

(1975) que

lluna persona es troba o s'ha trobat en una situa
ció social a causa de la qual té uns problemes que
no és capaç de resoldre, perquè tampoc no és capaç
de formular-los amb claredat. Per tant aquesta per
sona actua d'una forma impròpia. En d'altres pa-

-

raules: s'enfronta a unes dades que no aconsegueix
de elaborar d'una manera socialment satisfactòria.

o també es pot dir que aquesta persona es troba en

una determinada situació vital, amb uns determinats
instruments personals per a interpretar-la i que

experimenta di:i:'icultats en elaborar les dades de la
seva experiència quan aquesta resulta massa difícil
i complexa, de manera que, per conseqüència, no

aconsegueix de reaccionar en forma útil per a obte
nir el seus fins. De forma anàloga el transtorn men

tal pot ser considerat com una crisi no resolta, un

període de bloqueig i de dificultats en el camí de
l'existència!!.
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S'ha discutit sovint, sobre tot des de l'aparició de les

primeres tesis i experiències antipsiquiàtriques, si l'esqu�
zofrènia podia representar per si mateixa una crisi de madu

ració, un intent perillós, però fecQDd, de passar d'un esta

di vital immadur a una maduresa superior. Aquest pas de l'e�
quizofrènia a la maduresa no és pas impossible i en alguns
casos històricament real. Però en qualsevol cas no és pas d�
sitjable per a ningú i més aviat cal entendre que en si ma

teix no és camí cap a la maduresa, sinó a través de la seva
. ,

superaclo.

El tractament de la crisi existencial

El que sí és cert que la manera com es tractada l'esqui
zofrènia impedeix, generalment, viure-la, i en conseqüència
superar-la. El diagnòstic d'esquizofrènia fa referència a un

món de bogeria i desordre, mancat de llibertat i significat.
El tractament farmacològic impossibilita l'individu per a

donar i trobar un sentit i tma historicitat a les seves ex

periències. L'internament psiquiàtric serveix per a privar
de significat no sols els problemes més específics del pa

cient, sinó totes les seves accions. En aquestes circlli�stàg
cies' el "tr-act amerrt " esdevé un reacondicionament forçat a 1L"Yl

nivell degradat de les relacions quotidianes. Una forma d'ad

ministrar la crisi, per comptes de viure-la i actuar-la: ex

pressar els sentiments i pensaments.
Molt diferent és en canvi la situació si.la persona que

passa una crisi esquizofrènia és ajudada a 'descobrir el sen

tit del que està passant; si un "ter-apeut a rl
sap establir una

relació significativa amb ell; si li permetem expressar pen-'

saments l intencions que són compresos a la vegada que ana

litzats i constrastats amb la realitat.

El que diferencia els conflictes psíquics de la llibertat

dels conflictes socials o polítics, i que els confereix el

seu caràcter patològic és precisament el seu caire psicolò

gic, val a dir subjectiu, no dialèctic, del conflicte.

Son moltes les situacions en les que l'home es veu privat
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de la seva llibertat, però que pel seu caràcter objectiu no

generen psicopatologia: els probles sotmesos a una dictadu

ra no estan malalts, sinó esclavitzats. Les ideologies, els

mites, les religions, no generen coHectivament malaltia, si

nó alienació: ocasionalment algú pot emmalaltir en no poder
controlar les contradiccions de les normes socials, per exe�

ple, en no distingir l'esperit de la lletra pot acabar obses

sionant-se o carregant-se d'escrúpuls. Però en si mateixes

les alienacions collectives (consum, drogues, espectacles, co�

tums, modes, rlpanem et circenses!!, patriotismes, racismes,
etc.) més aviat dónen seguretat i generen eufòria per la ju�
tificació intrínseca que comporten, precisament, de la renQD

cia de la pròpia autonomia.

Caldrà doncs no posar en el mateix sac l'alienació polí
tica i psicològica, en contra de la tend�ncia present en al

guns sectors a identificar-les. Alienació, per tant, no és

una paraula que expressi a bastament, la problemàtica psico
patològica.

lYIalal t. o malaltia, que etimològicament venen de "ma.l." no

són paraules adequades tampoc per a designar el fenòmen psi
copatològic, car no és el sofriment el que defineix el confli�
te psicològic de forma objectiva i, d'altra banda, tampoc una

interpretació de malaltia corn mal funcionament és una catego
ria QDiversal car aquest és molt relatiu a un context cultu

ral o social donat.

La qüestió de la Psicopatologia

Quan parlem de psicopatologia no sabem, doncs, ben bé de

qu� parlem. De moment mantindrem aquesta paraula si més no

pel caràcter t�cnic que té, amb l'avantatge de referir-se a

un nombre limitat de fenòmens (neurosi i psicosi, a grans

trets) que són l'objecte del nostre estudi.

Per bé que psicopatologia comporta el significat general
de malaltia (pathos) amb l'ambigüitat que té aquesta parau

la és pot mantenir corn a terme sint�tic de refer�ncia per a
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entendre 'ns.

El que defineix potser millor el món !lpsicopatològicll és

la incapacitat de disposar de la pròpia autonomia o lliber

tat: és aquella elecció o m�Dca d'elecció que impossibilita
tota altra possibilitat, anulla la relació dialèctica de la

persona amb el seu món, l'alternativa de canviar-lo: no és

la privació de la llibertat, com en l'engarjolament, sinó

la pèrdua dels recursos propis. Un criminal, lli� lladre no té

perquè ser considerat un psicòpata, sinó és un obsessiu; tal

vegada està més sencer que molts de nosaltres: el seu nroble
-

-

ma és social o legal, no psicològic. La diferència entre el

lladre i el cleptòman és ben clara, per exemple; el lladre o

el bandoler usdefruiten el producte del robatori; el cleptò
man roba petites quantitats o bagatelles de forma inesperada
o compulsiva i no les usdefruita, sinó que les dóna o llença.

La pèrdua de fluidesa, eaporrt ane'ï tat , capacitat de reac

ció i decisió pot anar acompanyada de sofriment o no, per la

qual cosa el sofriment no és un determinant específic de l'a

lienació existencial o psicològica: aquesta pot ser definida

amb criteris més objectius com són, per exemple, les conduc

tes obsessives, fòbiques o histèriques. Però d'altra banda,
l'existència d'aquests criteris objectius no justifica per

si mateixa la intervenció psiquiàtrica o psicoterapèutica:
raó per la qual la psiquiatria està moltes vegades al servei

del poder estatal, familiar o econòmic.

Aquesta observació ja l'havia fet Jaspers (1913/1946):

"La seguretat pública, exigeix en molts casos l'in
ternament dels malalts. Se'ls ha d'impedir els ac

tes de violència. A més se'ls vol treÜre del da
vant. Les formes de separació es busca que siguin
amistoses i humanes per tal que els parents quedin
satisfets i la consciència pública quedi tranquilla.
L'aprehensió mental de la boger-i a es procura enco-'

brir. Institucions i concopcions tendeixen a sim
plificar i reduir ••• a plantejar una interpretació
insignificant en lloc de la realitat, per tal d'har
monitzar-ho tot •••

A la pràctica existeix la presumpció tàcita que se

sap què és el que és morbós i el que és sà. No hi
ha cap problema en determinar-ho en les malalties

orgàniques, però n'hi ha molts en les psicopaties
i en les neurosis.
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En canvi és especialment important per a les deci
sions �ràctiques si un individu és Judicat mental
ment sa o malalt. Com es fa això en les diverses
èpoques i situacions és un problema de poder 11

•

Intervenci6 o demanda assistencial?

Aquest cas és evident, per exemple, en els països on la

psiquiatria és utilitzada per la repressi6 dels dissidents

polítics. Hom troba en aquests casos els dos errors alhora:

tractar els problemes psicològics com problemes de malfunciQ
nament orgà_'lic i psiquiatri tzar les discrepàncies ideològi
ques, desproveint la persona de la seva autonomia.

Field (1957) ha fet una observaci6 molt precisa en rela

ci6 a-l'URSS:

l!El jurament hipocràtic va ser abolit després de
la revoluci6 perquè 11 simboli tzavall la medicina bur
gesa, incompatible amb l'esperit de la medicina so
viètica. Si -diu un comentarista soviètic al lirle-
dical Workerl!- el metge prerrevolucuonari estava
orgullos que per a ell només existia la "med.i o i.nav ,

el metge soviètic ho està de participar en forma
activa en la construcci6 del socialisme. ts un tre
ballador de l'Estat, Qn servidor del poble ••• el

pacient no és només una persona,sin6 un membre de
la societat aoc i al i.eta'",

Com Szasz (1961) comenta molt agudament l!el jurament no

va ser abolit perquè simbolitzava la medicina burgesa, sin6

perquè definia el metge com agent del paci errt ";

Les conseqüències d'aquesta abolici6 les hem conegut tots

a través dels dissidents i una denúncia formal va ser presen

tada al Congrés iYlundial de Psiquiatria de Honolulu, 1977 per

la Dra. Weikhanskaya.
En d'altres societats com la xinesa, les psicopatologies

han estat definides com desviacions ideològiques que neces

siten "reeducaci6", tal com Robert i Ai-Li Chin (1969) testi

fiquen.
Si no a�netem, però, Que l'Estat o alguna altra instància

polí tica o social (!I el consell de família!') tinguin poder so

bre les persones, què és el que justifica la intervenci6 psi

quiàtrica o àdhuc psicoterapèutica? Al marge del que enten-
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guem per psicopatologia o psiquiatria parl�Dt a un nivell

d'ètica professional i de respecte dels drets humans �aurem

de dir que l'única cosa que la justifica és la demanda vo

luntària per part del pacient de l'assistència, que és, a

més l'única que possibilita l'èxit psicoterapèutic.
En poques paraules: l'objecte del tractament és l'alie

naci6 de la llibertat i el motiu és el sofriment o malestar

que el "pacierrt " experimenta per aquesta causa, que el mena

a desitjar o cercar voluntàriament un ajut assistencial. Se!!
se aquest sofriment o malestar no hi ha voluntat de canvi.

Hi pot haver curiositat, ganes d'experiències noves, recerca

de comurri.cac i.ó , etc. que poden se'rc ana.l i. tzades de mil mane

res (grups de trobada, de creixement, marathons, etc.), però
que pròpiament no poden ser objecte de TlpsicoteràpiaTl•

,

Es en aquest sentit del sofriment que podem continuar

utilitzant la paraula "pac
í

errt !", per bé que, d'altra banda,
el pacient és l'lIagentll de la seva guarici6, si més no l'a

gent de la demanda. De forma que els papers queden invertits.
El metge és el TlpacientTl (qui sofreix la demanda, qui no pot
actuar si ro és demandat i en la mesura en que ho és), mentre

que el pacient és III'agentll, que pren la iniciativa de comen

çar o d'acabar, de fer un pas o de no fer-ne cap. Cal enten

dre també que molts pacients poden venir "pr-eas ionat s '", de

forma que encara que sembli que demanen assistència en el fons

la rebutgen. Més aviat d'hora que tard aquesta situaci6 haurà

d'esclarir-se i actuar en conseqüència. La psicoteràpia no cQ

mença fins que no hi ha una demanda real i autèntica. D'aquest
punt que és previ a l'inici de la psicoteràpia en depèn tot
el procés.

La funció del psicoterapeuta

.

Però mlrem de delimitar més clarament no només la funci6

del psiquiatra o del psicoterapeuta, sinó la del concepte ma

teix de psiquiatria.
Podem estar d'acord amb Cooper (1978) que no s'ha de par
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lar ja d'anti-psiquiatria, sinó de no-psiquiatria, en el sen

tit que no existeix l'objecte d'aquesta ciència: els conflic

tes psicològics entesos constitutivament com disfuncions ce

rebrals. Les disfuncions cerebrals pròpiament dites són o han

de ser, en tot cas, objecte de la neurologia.
El treball menat als EE.DU. per Bateson i el Grup de Palo

Alto va obrir el camí vers una visió de l'esquizofrènia no

com un procés patològic que s'esdevé en una persona sinó en

tre persones. Ja anteriorment Szasz havia desmitificat la

psiquiatria i Lidz havia estudiat les famílies d'esquizofrè
nics. Ara bé la perspectiva objectiva es perd en Qn camp d'in

tersubjectivitat. La racionalitat analítica opera amb un mo

del epistemològic unilateral, en el que liobservador no és

participant. En la situació concreta del psiquiatra i el pa
cient la situació no és la mateixa que aquella en que el met

ge examina el sistema nerviós central del pacient (que exis

teix com objecte que pot ser investigat objectivament), sinó

que el pacient és un subjecte que experimenta el món i actúa

sobre ell,i en aquest món hi està inclós el metge amb qui,
en principi és possible una relació de reciprocitat (inter
subjectivitat) a no ser que el metge objectivitzi la subjec
tivitat de l'altre.

Thomas Szasz (1961) és molt contundent a aquest respec-
te:

llEs habitual definir la psiquiatria com una especia
litat mèdica dedicada a Ï'estudi, diagnòstic i trac
tament de les malalties mentals. Aquesta definició
és inútil i enganyosa. La malaltia mental és un mi
te. Els psiquiatres no s'ocupen de les malalties
mentals i de la seva teràpia. En la pràctica en

fronten problemes vitals d'ordre social, ètic i
personal li •

La bogeria

Tanmateix la gent ja ha après a utilitzar una certa ter

minologia psiquiàtrica i per expressar les seves demandes as

sistencials acostuma a emprar un vocabulari que remet a una
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simptomatologia psicopatològica: histèria, neurosi, paranoia,
esquizofrènia, etc.

No neguem l'existència de la bogeria, val a dir del deli

ri o del conflicte psicològic, que pot degenerar en tota mena

de simptomatologies, sinó la qualificació de malaltia (orgà
nica), per la seva resonància psiquiàtrica.

Però tampoc acceptem que la bogeria sigui alliberadora o

àdhuc revolucionària:

"L'esquizofrènia no existeix, la bogeria sí, que
existeix, diu Cooper (1978). En el llenguatge eso
tèric de la medicina l'etiqueta de esquizofrènia
s'aplica a la majoria de persones que són conside
rades socialment com boges. La bogeria es troba

-

latent en cada un de nosaltres com la possibili
tat d'una desestructuració quasi total de l'estruc
tura d'existència normal en vistes a la reestruc-
turació d'una forma d'existència no t�nt alienada:
desintegració-reintegració, mort-renaixament".

La bogeria quan és autèntica, val a dir quan és la pèrdua
de l'autonomia psicològica no és cap situació envejable, ni

cap ideal a assolir i, en aquest sentit, discrepem profunda
ment de molts antipsiquiatres que ens la presenten com un ca

mí envers el retrobament, l'alliberació, etc., com també pr�
tenen que ho és la droga. No!: L'home que funcionapsicològi-'
cament bé no té cap mena d'iHuminació, ni experiència espe

cial transcòsmica. És illL home que està en contacte fluid i

diferenciat a la vegada amb la realitat.

La significació de la simptomatologia

Què signifiquen, doncs, aquests símptomes psiquiàtrics
que actualment s'utilitzen àdhuc en el llenguatge coHoquial?
D'una manera global podem dir que tots ells impliquen una

restricció essencial de la llibertat. Des' del punt de vista

fenomenològic els símptomes psiquiàtrics són infinitament di

versos. L'histèric està paralitzat, no pot parlar, caminar

o escriure. El fòbic no pot realitzar determinats actes, ha

d'evitar tocar determinats objectes, sortir al carrer o que

dar-se tancat. L'obsessiu compulsiu està obligat a dependre
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de futeses, revisant indefinidament els seus actes, a través

de ritualitzacions. L'hipocondríac s'ha de preocupar de la
.

seva salut, el paranoic dels seus objectes persecutoris, l'es
quizofrènic dels seus desvariaments.

L'element comú a tots aquests símptomes i d'altres és

l'expressi6 de la pèrdua del control de la llibertat. El que

ens importa és, doncs, que el pacient els experimenta com es

deveniments involuntaris.

Segons Thomas Szasz (1965):

"Potser la millor manera de classificar les pSlCO
teràpies sigui a partir del punt de vista de la
llibertat ••• La gran aportaci6 de Freud consisteix
en haver posat els fonaments d'una terapèutica que
intenta ampliar les opcions del pacient i, per
tant, la seva llibertat i responsabilitat •••I1•

La finalitat de la Psicoteràpia

Continua Szasz (1965) analitz&�t el significat de l'obra

de Freud i observa que, de primer Freud volia alliberar el

pacient de la influència patogènica de les vivències traumà

tiques. Més tard va tractar la neurosi com una inhibici6 su

persocia1itzada-: la finalitat de la terapèutica seria deixar

anar les inhibicions de manera que el pacient pogués ser més

espontani i creador, en una paraula, més lliure. Aquesta idea

és la que va prevaler en els cercles analítics dels anys vint

i trenta. W. Reich va ser el seu principal defensor. La :najo
ria dels analistes creia que l'objecte de la psicoanàlisi era
la destrucci6 del superego arcaic del pacient. Volien alli

berar-lo de les influències automàtiques exercides sobre ell

inconscientment per les seves introjeccions infantils. Des

de la mort de Freud la finalitat de la Psicoanàlisi ha estat

alliberar el pacient dels efectes opressors de la seva neuro

si. La moderna idea de normalitat psicoanalítica és, d'algu
na manera la mateixa de llibertat.

En l'època en què Freud es va fer metge hi havia dos pa

pers assignats al psiquiatra. Un era el paper d'agent de la

societat: el psiquiatra de l'hospital públic per bé que sem-
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bla voler assistir el malalt, en realitat està protegint la
societat del pacient. "L'altra és el paper d'agent de tots o

de ningú: àrbitre dels conflictes entre el pacient i la seva

família, entre el pacient i el seu amo, i així successiva

ment, el psiquiatra serveix qui el paga. Freud no va voler

exercir cap d'aquests papers. En lloc seu en va crear ful. al

tre: agent del pacient tlEn la meva opinió, aquesta és la se

va més gran aportació a la pe i.qu.i.atrr-i.a" conclou 8zasz (1965).
Però Freud, considera 8zasz (1965) no va erSrontar els

problemes ètics i socials de l'autonomia contra lrheterono

mia i de l'individualisme contra el collectivisme. No va reco

nèixer la necessitat que la posició del psiquiatra fós ex

plícita en aquests afers.

L'autonomia és un concepte positiu. És lliberta� per a

desenvolupar-se i adquirir la responsabilitat dels seus com

portaments. l és llibertat per dirigir la pròpia vida. En una

societat moderna, la personalitat autònoma serà més competent
i útil socialment que la seva contrapartida, l'heterònoma.

L'autonomia és lr�l.ica llibertat positiva, la realització de

la qual no perjudica els altres.

La taxonomia psicopatològica

En aquest context classificar els diversos conflictes psi

cològics pels seus símptomes en categories i subcategories

psquiàtriques o psicopatològiques ens sembla no solament in

coherent, sinó absolutament funest, car genera la idea de

símptomes hipostasiats que actuen i defineixen la persona

d'una forma universalitzable i objectivable, per comptes d'in

divual i subjectiva. Dir que una persona és catatònica o pa

ranoica és segmentar la percepció d'aquesta personalitat de

tal manera que arriba a falsejar la realitat i a impossibili
tar la coneixença i la relació amb ella. Ja el 1954 deia Bins

wanger (1954 -b):

IIHem après a concebre i descriure les diferents psi
cosis, neurosis i psicopaties com canvis determi-

-

nats de lrestructura apriorística o transcendental
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de l'ésser humà en la condition humaine, com diuen
els francesosll•

l en un altre lloc (1951 -a) citant Bleuler, afirma:

li
••• l'Anàlisi Existencial no és una forma de psi
copatologia, car si bé observa certament una dife
rència entre norma i contrarietat de la norma i,
en aquesta mesura, és capaç d'establir i descriure
també canvis de les modalitats d'existència, per
la seva banda no té cap criteri per afirmar la
morbositat d'un canvi d'aquesta mena ••• Més aviat
ens hem acostumat a veure en tots els símptomes
de la malaltia manifestacions d'un únic transtorn
de la personalitat.

.

L'esquizofrènic, tal com ho veiem avui, no és una

personalitat transtornada perquè estiguin malaltes
funcions psíquiques afIlades sinó perquè està ma

lalta la seva personalitat com un tot ••• Però les
idees de Bleuler són instructives, no solament per
què donen testimoni de l'efecte retroactiu de l'A
nàlisi Existencial empírico-fenomenològic sobre la
investigació clínica, sinó també perquè són apropia
des per a indicar en què es diferencien l'Anàlisi

-

Existencial de la psicopatologia. Aquesta diferèn
cia afecta sobre tot al parlar del qui (per no dir
del subjecte) de l'ésser-en-el-món.---

És mèrit especial de l'analítica de M. Heidegger
que s'ha plantejat de nou i ha fonamentat de nou

precisament el problema del qui de l'existència.
Amb la qual cosa va quedar patent que resten enca

ra en el conjunt de problemes del pensament objec
tivant conceptes com esquizofrènic, la seva psique
i les seves funcions".

Les diverses classificacions psicopatològiques manquen

doncs, substancialment, d'interès. En el fons es tracta d'un

únic conflicte, el de la llibertat o autonomia, sota dife

r-ent e s manifestacions fenomenològiques, és la persona com un

tot la que està en conflicte, la que està impedida en el seu

procés d'autorrealització.

D'aquesta manera és possible una lectura de les dife�en

tes simptomatologies i categories psicopatològiques, talment

com ho fa Storch en el volum collectiu de Stern, E. (1958).
La compulsió, per exemple, és un bloqueig de la llibertat a

causa del perfeccionisme. El començament d'una neurosi signi
fica sempre el moment crític en que una persona no resisteix

una situació de fracàs: no s'enfronta a ella, sinó que la de-
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fuig. Com característica de la psicosi esquizofrènica, a di

ferència de la neurosi, es considera la pèrdua de realitat,
el que possioilita les formacions delirants. La consciència

és desbordada per possibilitats alienes a ella mateixa, de�
conegudes i no acceptades: la realitat de l'autèntic pacient,
amagada fins aleshores es revela en peculiars transforma

cions. Per tant les imatges enun�ien, d'aquesta manera una

veritat existencial. En la psicosis esquizofrènica es perse

gueix la realització de possibilitats de vida que varen que

dar sense viure's.

L'origen d'aquestes repressions i escisions cal buscar

lo en la por a en�rontar-se amb aquests aspectes de l'ésser

i sectors de l'existència que no es consideren acceptables.
El restringit projecte del món i de valors de la neurosi pro

vé de voler assegurar-se contra els sect.ors de la vivència

susceptibles �_d' originar angoixa. Com més gran sigui l' ame

naça d'a�goixa, culpa, solitud o absurditat de l'existència,
tant més forta serà la temptació de lldescarregar-se de l'és

s er-" . (Heidegger) •

El fracàs existencial

El psicoterapeuta descobreix en el símptoma neuròtic o

psicòtic l'expressió simbòlica d'una crida apremiant del p�
cient. L'entén com representació d'un interés que ha romàs

sense realitzar. En l'anàlisi psicoterapèutica es manifesta

la relació oculta a l'autocomprensió del pacient, entre la

seva biografia i les omissions i fracasos. Es mostren les

situacions decisives en que es varen tancar la possibilitat
de l'estar obert a l'ésser-amb i el poder-ésser-si-mateix,
de manera que no pot arribar a desenvolupar-se l'existència

dual en l'amor i l'amistat i la lliure autodeterminació.

La psicopatologia es dóna, per tant, en Q� continuum

d1alienació interpersonal i de renúncia a l'autorrealitza

ció, la qual només és visible quan s'acosta als extrems, car,

malauradament, és pròpia també, de l'anomenada psicologia
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lInormal!l. Jervis (1975), diu:

llEI principal obstable teòric respecte a l'intent
de restablir una continuitat real entre psicologia
normal o patològica, resideix en el caràêter apa
rentment incomprensible, irracional i imprevisible
del comportament de les persones etiauetades com

psicòtiques o bé malalts-mentals. En·els últims
temps, malgrat tot, algunes escoles han desmuntat
el prejudici de la incomprensibilitat. La psiquia
tria d'orientació fenomenològica i existencialis
ta, especialment, ha aportat una contribució deci
siva a la comprensió del món subjectiu del psicò
tic ••• Però no es pot dir que les teories més avan

çades siguin majoria. La tendència preponderant de
la medicina occidental continúa atribuint qualse
vol mena de transtorn mental a una alteració de ti
pus mèdic, o bé -que és el cas de molts freudians
o postfreudians- a UI). deteriorament psicològic en

l'interior de la psique de l'individull•

La distinció neurosi-psicosi

Si malgrat tot podem establir algUJla diferenciació o m�
tenir-la a nivell molt general entre psicòtic i neuròtic, p�
dríem dir que aquesta ve condicionada per l'accessibilitat a

l'anàlisi, de manera que podem establir en funció d'aquesta
accessibilitat la classificació categòrica.

Si el !lneuròtic!l sembla més accessible o més disposat al

lItractament!l és, possiblement per aquesta indeterminació que

el mena, en principi, a cercar recolzament, demanar assistèn

Cla a UJl altre, millor si està revestit d'una certa autori

tat social (professional).
El "ps í.cò'tí.c!' , per contra, ja està sobredeterminat i, en

conseqüència, no està tan receptiu: es nega a la relació, no

té perquè canviar: ell té raó, els altres estan equivocats.

El presupost de la guarició

Fent referència a aquesta diferència d'actituds davant la

predisposició al canvi o a la teràpia Martín-Santos (1964),
amb qui en línies generals estem d'acord, opina tot pregun-
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tant-se:

!lEn quin sentit la llibertat co1:labora per a la ob
tenció de la guarició? •• El neuròtic,-afectat pel
sofriment fàctic de la seva neurosi, però amb la

. llibertat parcialment conservada és capaç de pren
dre la decisió de posar-se en la cura per trans-
formar-se en l'home nou que voldria ésser. l en

què consisteix la guarició des del punt de vista
existencial? La guarició consisteix precisament en
la substitució del projecte neuròtic, per un de
nou •••

En començar la cura,llactitud positiva i la volun
tat de canvi, en ella implícites encara, no poden·
resultar eficaces en l'àmbit de la vida quotidia
na. L'actitud positiva no aconsegueix d'influir en

la cuirassa mundana ni en la caracteriològica •••
D'ací la importància d'assolir com més aviat millor
l'encarnació del desig en una realitat objectiva i
extra-psíquica ••• El neuròtic no és capaç de modi
ficar les pautes de conducta, ••• però és capaç d'i
niciar una relació ter-apèut i.c a'! .

Considera r1artín-Santos (1964) que el fet de posar-se en'
la cura ja és un camí vers la guarició, que en el fet de p�
lar i comunicar-se s'encarna el desig de guarir. Però no és

suficient, cal també, segons ell, l'explicació del símptoma:

!lAl neuròtic no se'l pot deixar sol davant del símp
toma; arriba un moment en que cal explicar-li. La

-

presa de consciència del símptoma ha d'anar acom

panyada d'una racionalització explicativa ••• Només
si el neuròtic comprèn el seu símptoma avança la
dinàmica de la guarlcló!l.

L'objectivació del símptoma possibilita la relació dia

lèctica amb ell: l'individu veu la seva conducta inadequada
o injustificable només per les circumstàncies, la qual cosa

demana una assumpció responsable de la seva actitud. La lli

bertat que es va generant per l'autocomprensió va buidant el

símptoma de significat existencial.
Arribats a aquest punt comencem a estar en condicions

d'esbossar el que podem entendre per guarició: Evidentment,
si no hi ha malaltia no hi ha guarició; però el resultat fi

nal d'una psicoteràpia haurà de ser una metanoia existencial,
un canvi en l'estructuració de les formes del Dasein, una

apertura creativa a la realitat. Aquesta guarició o canvi no

és un procés decisiu, sinó successiu: no hi ha un moment en
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que es produeix la iliuminació, la caiguda del cavall, sinó

que és una tasca de clarificació lenta i reconstrucció pa

cient, orientada vers el futur i fluidament oberta al pre

sent.

La finalitat de la psicoteràpia no és pas ensenyar Qna

persona a jugar millor el seu paper, sinó a aprendre'n un de

nou: val a dir a retrobar la llibertat-responsabilitat de la

seva vida.

Els criteris de salut

La salut no vol dir adaptació conformista al medi ambient,
com tampoc refús anticonformista sistemàtic. La salut no és
absència de tensions i frustracions. En el nostre món dividit

és, fonamentalment integració personal. L'objectiu de les

psicoteràpies d'orientació existencial no és l'equilibri ho

meostàtic, sinó la creació dialèctica del propi marc de sig
nificació o de referència. L'acompliment de les potenciali
tats de l'esdevenir home implica necessàriament una tensió.

Lluny de la realització del desig que cerca la seva realitz�
ció com descàrrega tensional, el desig d'ésser és una tensió.

Amb una expressió anàloga escriu Ch. Buehler (1971):

liLes recerques més recents sobre creativitat.mani
festen una acceptació de la tensió: la diferència
a�b la resolució de problemes per ordenador és que
el cervell humà representa un sistema obert amb al

gunes llibertats operatives i un cert potencial de
canvi Il.

l un marc de significacions, hi afegiríem nosaltres. La

creativitat és tensió acompanyada d'Qn sentit agut del pre
sent i del futur: no és expressió del Jo, sinó transcendèn

cia de si.

Sovint els criteris de guarició s'expressen de forma re�
trictiva o negativa: disminució d'inhibicions, augment de t�
llerància a les frustracions, reconeixement dels límits i de

les aptituds positives, abandonament de les conductes antiso

cials o exageradament conformistes, etc. Però això no és al-
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tra cosa que una definició de la salut per contraposició a

la neuroSl.

En la psicoteràpia existencial els criteris són posi
tius i expansius: es poden reduir a l'alliberació de l'és

ser -en termes Heideggerians- o a l'assumpció radical del

propi poder-ésser -en termes Sartreans-.

Si hom necessita una concreció més explícita dels crite

ris de "aa.Lut '' o "guar-a oi
ó "

poden servir les descripcions
fenomenològiques que fa Rogers (1963) de la persona que fun

ciona amb plenitud.

Les característiques salutíferes

Aquestes característiques es poden resumir en tres:

a) obertura a l'experi�ncia, que no vol dir autoconsci�n

cia reflexiva al màxim, sinó llibertat de sentiments: llibeE
tat de barreres entre la persona conscient i les seves expe

ri�ncies: d'aquesta forma la persona pot ser conseqüent i au

t�ntica.

b) vida o procés existencial: és la vida del present: el

self i la personalitat s'originen de l'experi�ncia en lloc

de veure's l'experi�ncia obligada a traduir-se per tal d'ada�
tar-se a una estructura preconcebuda del self. El self deixa

de ser un objecte o ideal i es converteix en procés i canvi

continuat. En aquest sentit el T!projecte!l no queda hiposta

siat, tiranitzant la persona en la seva execució, sinó que el

projecte emergeix, brolla de l'obertura a l'exist�ncia, amb

una relació dial�ctica amb ella.

No hi ha vida humana sense una certa planificació o pro

jecció de futur, val a dir sense un projecte i un compromís
(encara que el proj ecte sigui el que m'inspiri fer la si tua

ció del moment), com,a la vegada, sense obertura a la condi

ció canviant del present la vida no és humana. Vol dir acce�
tar-se com una corrent de procés (becoming), no com una cosa
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feta, un rol assignat o una personalitat absolutament defini

da.

c) la tercera,Rogers la designa com confiança en l'orga
nisme: amb aquesta expressió es remet a la seva concepció 0E
ganismica inspirada en Kurt Goldstein. Nosaltres preferiríem
parlar de confiança en la llibertat, en la pròpia autonomia,
en les possibilitats de la situació. La persona que funciona

plenament diu ell, Ilselecciona amb extraordinària habilitat

intuïtiva el curs de conducta que satisfà la seva necessi

tat 11
•

Ja hem vist que el punt feble de Rogers és, precisament,
la seva concepció orgnísmica: té raó en dir que un organlsme

es comporta sempre de forma adequada a les seves necessitats;
però aquest no és el cas de l'home que és quelcom més que un

organisme viu i té quelcom més que necessitats. La comparacÍó
amb les reaccions orgnísmiques del nen és, com el mateix Ro

gers reconeix, insuficient, car hi ha una diferència radical

de consciènciació. A l'adult se li plantegen problemes de va

loració ètica, que manta vegada demanen un grau de compromís
·0 àdhuc de lluita.

En la visió rogeriana, últimament existencial, la congruèn
cia ja no és considerada com una coincidència entre l'estruc

tura del self i l'experiència, sinó com una obertura a l'ex-
. " .

perlencla.

Arribar a ésser

La Psicologia Existencial no té com objecte la idea de

l'home immutable, sinó la realitat de l'home concret, tal

com aquesta realitat s'aliena i es realitza d'una manera am

bigua. És a aquest home al que vol facilitar l'arribar fins

a si mateix: ha d'arribar a ésser el que és que, en part, no

és. Com diria Bloch és Q�a ontologia de l'encara-no. L'enca

ra-no-conscient en l'home pertany a la categoria de llenca

ra-no-esdevingut, no expressat, no manifestat en el món.
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No es tracta d'arribar a ésser el que és sense tenir en

compte la sit�ació que fa que no sigui: les situacions han

de ser modificades en la mesura que són alienants i reifica

dores. Quan l'home n'és víctima, no n'és culpable; però a

la llarga n'és responsable, car ha de respondre de si mateix

davant la situació com a mínim, si no la pot modificar, as

sumint Qna actitud de forma autònoma. A partir d'ací podrà
arribar a ésser ontològicament culpable, com diu Maslow, si
nó enfronta la seva realitat.

Caruso (1961) insisteix en el concepte de persona seguint
la seva concepció de "Personal i.sme dialèctic I!, oposat al d'in§.
trument a què els diferents poders fàctics volen reduir l'ho

me i enten que la tasca psicoterapèutica és fonamentalment de

portar a la personalització:

I!Conduir l'home devers si mateix pot ser una tasca
real, només si acceptem la sobirania de la persona

humana, terme més apropiat que el 11d'individu "
l

vol dir quelcom més que I!espèciel!, car amb ell vo
lem definir l'home en totes les seves relacions
amb el món, amb els seus protsmes i amb si mateix
i no el seu estat que seria condicionat per metes
exteriors o per alienació de fet. Retornar l'home
a si mateix vol dir, en aquesta perspectiva, trac
tar d'ajudar-lo a reconquerir la llibertat concre

ta d'ésser ell mateix; significa, per tant, ins
taurar i entronitzar la persona total Il.

Aquesta concepció va molt més enllà de la meta psicoana
lítica limitada a una conscienciació dels conflictes impul
sius reprimits, la illuminació i diàlisi de les inhibicions

impulsives infantils i l'ar-ullació de la neurosi de transfe

rència. Aixl per a Br�utigam (1961):

I!La psicoteràpia no té com finalitat l'aconsegui
ment d'una existència sense conflictes i tampoc
no es dirigeix a l'establiment de la llibertat
individual ni a l'autorrealització lliure de con

flictes: la misèria histèrica es converteix en
-

desgràcia universal I! •

Ni tant sols es limita a una I!comprensió més profunda
de si mateix o de les seves relacions de convivència inter

humanal!, com pensa Frieda Fromm-Reichman.

La finalitat de la psicoteràpia és molt més que tot això:

aspira no solament a satisfer el vell lema filosòfic: I!coneix-
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te tu mateixll, sin6 Ilfes-te tu mateix", posseeix-te i enfro,g
ta la realitat. No es tracta només d'alliberar-se dels símp
tomes, sin6 d'alliberar la vida: llibertat per a ésser, lli
bertat per a crear, llibertat per' a viure i morir: és la

mort la que ha de trobar sentit en la vida i no la vida la

que ha de trobar sentit en la mort: la mort ens fa devenir

objectes per als altres, la vida, subjectes per a nosaltres.



2.2. METODOLOGIA DE LA PSICOTERÀPIA
EXISTENCIAL

I!Macbeth: Com està la malalta, doctor?

Metge: No tant malalta, com turmentada
per violentes fantasies que li
treuen la pau.

Mac.: Foragita-les! No pots curar una

ànima que pateix, desarrelar la
profunda inquietud del sentit, ex

tingir la preocupació marcada en
el cervell i per alguna pòcima que
meni al dolç oblit( alliberar el

pit de la pesada carrega que li
oprimeix el cor?

Met.: Això, senyor, ho ha de saber cu

rar el mateix malal t " (Shakespeare).
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2.2.1. COMPRENSIO FENOMENOLOGICA

La Psicoteràpia Existencial es caracteritza per una con

cepció antropològica pròpia i exclusiva que la diferencia de

totes les altres. Si aquesta visió és absolutament diferent,
és perquè es basa en un mètode d'acostament a la realitat

també original i propi de la Psicoteràpia Existencial: el mè

tode fenomenològic.
Com en qualsevol ciència tot rau en el mètode d'interpe

Ració i interrogació; en l'Anàlisi Existencial aquest mèto

de, dirà Binswanger (1946 -a) és el fenomenològic. 1IL'anàli

si existencial és, per tant, una ciència experimental, per

bé que tingui un mètode propi; un ideal propi d'exactitud,
val a dir el de les ciències experimentals fenomenològiquesll •
••• IIPer comptes de l'anàlisi discursiva d'objectes naturals

en qualitats i característiques i de la posterior elaboració

inductiva dels mateixos en tipus, conclusions i teories, l'e�
periència fenomenològica, permet que s'e��ressi el contingut
donat de forma purament fenomenal que no pertany a cap natu

ralesa. Però el contingut fenomenològic només es pot expres

sar i desplegar si ens hi adrecem i l'interroguem de forma

fenomenològica i metòdica!!.
La descripció fenomenològica, segons Sartre, ha d'enten

dre's com una activitat que té per finalitat explicitar les

estructures d'una essència singular. Però no es tracta d'at�
nir-se a una anàlisi existencial, val a dir a la descripció
del Dasein singular i concret que sóc jo: aquesta mateixa

anàlisi ha de permetre arribar al descobriment de l'estructu

ra universal de l'ésser humà, val a dir de l'existència.

Aquesta és possiblement la tasca de la filosofia, però
no pas de la Psicoteràpia Existencial, la qual s'ha de limi

tar a una tasca idiogràfica, centrada en la persona d'aquest
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o l'altre pacient, sense prejudici que la descocerta de ço

més íntim i personal sigui a la vegada, com diu Rogers, tam

bé la del més universal. Es tracta doncs, ben bé d'una anà

lisi existencial seguint les regles de la metodologia feno

menològica.

La reducció fenomenològica en Psicoteràpia

La primera regla del mètode fenomenològic, l'!!epojéll o

acte de suspensió del judici, és també la primera regla de

la Psicoteràpia Existencial, regla d'or, com l'anomena Ellen

berger (1958).
La reducèió fenomenològica (inversa de la reducció natu

ralista freudiana) és actitud de rebuig prejudicatiu, de de�
pullament d'apriorismes intellectuals o teòrics, de marcs de

referència, explicació o interpretació materialistes o idea

listes. Hem de buscar el sentit, no pas l'explicació, pensa

Husserl, car l'explicació amaga el sentit.

No és pas l'existència del món el que Husserl posa entre

parèntesi (cosa que havia fet Descartes) sinó la temptació
de recòrrer a referències o coneixences sobre el món, a IIcau

ses profundesll, a un dualisme de l'ésser i el semblar. L'ac

titud fenomenològica es caracteritza, per tant, pel recurs

sistemàtic, a través de la primera reducció husserliana, a

allò que Daniel Lagache anomena "La inversió descr-i.pt i.va"

que consisteix en descriure ço viscut sense soposar-hi un

mecanisme explicatiu el qual presenta invariablement la ten

dència a reificar els conceptes. En aquesta perspectiva es

disol l'oposició subjectivitat-objectivitat en la realitat

de l'Erlebnis, la qual implica una consciència i un món.

Pel que pertoca al camp de la psicoteràpia és evident el

valor i avantatges del model Husserlià. Cada persona viu un

món singular, un Univers de significacions constituïdes per

la seva consciència. La tasca de la fenomenologia serà ttdin

tre de l'unitat d'un ordre sistemàticament universal i aga

fant com guia mòbil el sistema de tots els objectes d'una
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consciència possible, descobrir els principis de la consti

tució del sentit, de l'organització dels significats, les

categories uniiJersals i transcendentals, arribant, amb això,
a determinar l'estructura essencial de l'Ego humà transcen

dental, tot aplegant, sobrepassant i integrant totes les va

riants possibles que ofereixen els ego empírics. Comprendre
aquest món i comprendre aquest ego empíric és una sola i ma

teixa cosa.

Aquesta segona regla fonamental ens orienta en el sentit

invers dels postulats freudians, que ens centraven sobre la

combinatòria mecànico-pulsional de l'aparell psíquic, Sl

tuant-nos en l'univers de la persona, en el seu món, tal
com ella el constitueix. El valor d'aquest nou principi ha

estat àmpliament reconegut en la Psiquiatria i Psicopatolo
gia, originant expressions tals com: !I1'univers de l'esquizg_
frènic !I

, 111 ' univers dels adolescents 11, !Iel món màgic !I
, etc.

a l'igual que les concepcions del món són sinònim de diver

ses mentalitats culturals, expressió amb la qual es vol abas

tar el conjunt de significacions viscudes que constitueixen

l'univers d'una coBectivitat, val a dir la Realitat que viuen

(el que per a ells constitueix l'objectivitat del món exte

rior) i el tipus de consciència que constitueix aquest uni

vers, aspectes d'un sol fenòmen a causa de la seva interrela
. ,

ClO.

En el plànol psicoterapèutic això és molt important, car

les persones ens parlen del seu univers. La seva manera d'es

tar en aquesta o l'altra situació expressa les significa
cions d'aquesta situació per a elles. D'altra banda aquestes

significacions són un món, val a dir que tenen una certa or

ganització interna, segons una gramàtica i una semàntica a

priori opaca per a l'altre. Però no plenament opaca, car

d'una banda, l'altre, el terapeuta, pot comprendre aquest

món si efectua la reducció fenomenològica i, per altra banda,
perquè els principis transcendentals de la constitució d'un

món per la consciència humana, són els mateixos, a nivell

transcendental, per al terapeuta que per al pacient.
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El nou pas que caldrà fer serà el d'analitzar l'existèn
cia mateixa, el projecte en què es manifesta. Això serà el

que Sartre anomena Psicoanàlisi Existencial; però per ara

convé no allunyar-nos massa de la perspectiva fenomenològi
ca, raó per la qual aquella ocuparà lli� apartat posterior. Li
mitem-nos per ara a la incidència de l'anàlisi fenomenològi
ca en la Psicoteràpia.

Comprensió fenomenològica del món psicopatològicament orga
nitzat

La fenomenologia se'ns presenta, d'antuvi, tal com hem

vist, com un mètode comprensiu del món del IImalalt!!. Ja el

1914 Blondel a liLa conscience morbidell havia observat, tot
basant�se en els seus propis estudis de pacients mentals,
que no comprenem realment el que experimenta lIel malalt psi
còtic!!. Quan diem que una !!aJlucinació és una percepció sen

se objecte!! o bé que lluna mania és un judici erroni a que

s'agafa el subjecte malgrat les proves en contra!!, recorrem

a fòrmules verbals que, sense ser tècnicament falses, són

incapaces de donar-nos la més mínima idea del que significa
el fet per al pacient, la seva experiència aJlucinatòria o

maníaca i què és el que sent en elles. I, el que és pitjor,
aquestes definicions ens produeixen la illusió de comprendre
el pacient, amb la qual cosa els aHucinats som nosaltres.

Blondel remarca el fet que el pacient mental viu en un món

subjectiu que ni comprenem ni podem penetrar, de manera que

ens trobem davant d'aquest dilema: o renunciem a qualsevol

esperança d'arribar a entendre mai de mai l'experiència sub

jectiva de molts malalts o bé hem de trobar mètodes més ade

quats per a aquesta finalitat.

La Fenomenologia, a l'igual que l'Anàlisi Existencial,
varen néixer d'aquesta necessitat. Psiquiatres que havien co

mençat aplicant el mètode fenomenològic vàren pensar que la

filosofia existencial, sobre tot la de Heidegger, podria sub

ministrar-los un marc referencial més ample que el de la Fe
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nomenologia, de manera que l'Anàlisi Existencial no va venir

a suplantar la fenomenologia sinó a integrar-la com part del
sistema global.

En aquesta perspectiva pOdríem dir que l'actitud fenome

nològica permet l'acostament al món personal del malalt, la
seva comprensió no pre-judicativa; l'Anàlisi Existencial,
per la seva banda, dóna la clau per a interpretar el que a

nivell fenomenològic es quedaria en una comprensió empàtica
autèntica, però desvinculada de la totalitat, reduïda a un

àmbit subjectiu, sense possibilitat d'un enfrontamènt dialèc

tic amb la realitat, un canvi o una transformació. D'ací que

la conexió entre la Fenomenologia i l'Anàlisi Existencial

s'hagi de fer a través d'una estructuració del sentit, per

la qual cosa l'anàlisi ha de ser forçosament fenomenològico
estructural. Els fenòmens no poden ser només enumerats o des

crits, sinó que han de ser ordenats en un marc significatiu,
com un llenguatge, el qual pot arribar a ser entès o dexi

frat: la significació que s'obté d'aquesta manera d'lm món

particular, en aquest cas el món del malalt concret, pot ser

interpretat, aleshores, a la llum de l'Anàlisi Existencial,
val a dir de la totalitat.

L'anàlisi possibilita la síntesi, car tot el mosaic d'ex

periències i vivències apareix unificats sota la llum del

projecte existencial que li dóna cohesió a la vegada que peE
met una comprensió més àmplia emmarcada en la condició huma

na universal i històrica, la qual cosa porta a un enfronta

ment dialèctic amb la realitat que possibilita la superació.
El fenomenòleg concedeix especial atenció al seu estat

propi de consciència davant per davant del pacient. Ja Eugen
Bleuler havia notat la importància dels sentiments subjectius
peculiars de l'observador davant la presència d'un esquizo
frènic. L'anàlisi de la contratransferència és, en realitat,
una aplicació del mètode fenomenològic. Però allò que més ha

emfatitzat la psiquiatria fenomenològica és la investigació
dels estats de consciència subjectius del pacient. Tres mèt2
des principals han estat aplicats amb aquesta finalitat:

a) la Fenomenologia Descriptiva que es basa fonamental-
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ment en la descripció que fa el malalt de les seves experièg
cies subjectives.

b) la Fenomenologia Genètico-estructural, que presuposa

una unitat fonamental en l'estat de consciència d'un indivi

du i intenta trobar-ne el denominador comú, val a dir el fa�
tor "genètic" amb l'ajuda del qual pot arribar a entendre's

l reconstuir-se la resta.

c) l'Anàlisi Categorial, que adopta un sistema de coord�
nades fenomenològiques, les més importants de les quals són

la temporalitat, la espacialitat, la causalitat i la materia

litat o corporalitat.

Analitzarem separadament cada un d'aquests mètodes:
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a) La Fenomenologia Descriptiva

La Fenomenologia �escriptiva o comprensiva fou la prim�
ra forma de fenomenologia que hom aplicà a les investigacions
psiquiàtriques. Karl Jaspers la va definir tot dient que és

una descripci6 plena de cura i exactitud de les experiències
subjectives dels malalts mentals, en un esforç per a empa
titzar (eillfUhlen) el més íntimament possible amb aquestes

experiències. Jaspers va dedicar molt de temps a interrogar
els seus pacients sobre el seu m6n interior i comparava els

resultats amb les relacions d'altres, material que va servir

per a elaborar el seu fam6s manual de Psicopatologia, Allge
meine Psychopathologie, publicat el 1913.

El mateix Jaspers ens explica en la seva Autobiografia
Filosòfica (1958a) la gènesi i abast de la seva obra:

JlPer aquell temps -1910- la psiquiatria estava en

cara dominada plenament per la medicina somàtica.
La influència de Freud era reduïda a petits cer

cles. Qualsevol orientaci6 psicològica era titlla
da de subjectiva i anticientífica •••

En les clíniques psiquiàtriques alemanyes estava

generalitzada la consciència d'un estancament de
la investigaci6 i de la terapèutica científiques.
Es construien edificis cada cop més higiènics i
magnífics per als malalts mentals. S'administrava
la vida dels pobres desgraciats que, fonamental

ment, no podia canviar. Envers els malalts hom

adoptava una actitud sòbriament humana, serena i

toHerant. La Ilindulgència ps í.qui àtn-i.ca" era la po�
tura sobreentesa, no només davant dels malalts, s�
n6 de la vida mateixa •••

La confusi6 de les ments em semblava que tenia el
seu origen en la mateixa naturalesa de les coses.

Car l'objecte de la psiquiatria era la totalitat
de l'home, no només el seu cos. Jo llegia no sola
ment el dogma somàtic segons el qual les malalties
mentals eren malalties cerebrals (Griesinger) sin6
també la tesi que eren malalties de la personali-
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tat (SchUle). Del tema que nosaltres havíem d'afron
tar se n'ocupaven, també, les ciències de l'espe-

-

rit, les quals operaven amb les mateixes. nocions
només que molt més evolucionades, subtils i cla-
res ...

En aquesta situació em sorprengué, el 1911, la in
vitació de Wilmanns i la de l'editor Ferdin&�d

-

Springer d'escriure una !!Psicopatologia General!! •••
L'encàrreg em va esporuguir, però immediatament
vaig experimentar una exaltació entusiàstica que
em va animar, almenys, a emprendre la tasca d'or
denar les dades i promoure al màxim la conscièn
cia metodològica. Les meves pròpies investigacions
i les meves reflexions sobre el que es deia i es

feia en el camp de la psiquiatria m'havien fet

prendre direccions noves. Sota l'influx de dos fi
lòsofs havia fet d'altres tantes passes fonamen-
tals.

L'una consistia en l'adopció, com mètode, de la Fe
nomenologia de Husserl, anomenada, inicialment psi
cologia descriptiva. Continuava servint-me'n, per
bé que rebutjava el seu posterior desenvolupament
com aprehensió de les essències. Resultava facti
ble i profitós descriure les experiències íntimes
dels malalts, en tant que fenòmens de la conscièn
cia. D'aquesta manera, no només les allucinacions,
sinó també experiències imaginàries, formes de la
consciència de si mateix i dels sentiments podien,
a través de les explicacions dels propis malalts,
determinar-se amb tal precisió que era possible
reconèixer-les amb tota claredat en d'altres ca

sos. La Fenomenologia es tornava mètode d'investi-
. ,

gaclo.

D'altra banda, a la psicologia que s'explicava teò
ricament, Dilthey hi havia oposat la Psicologia

-

lIDescriptiva i Analítica!!. Jo feia meva aquesta
tasca, anomenant-la !!comprensiva" i determinava
els procediments emprats des de molts de temps,
especialment, per Freud, que en contrast amb el
fenòmen experimentat de forma immediata, permitia
copsar les conexions genètiques de �o psíquic, les
referències a un sentit, les motivacions, tot pro
curant per a això la justificació metodològica i
l'estructuració del material. Em semblava, amb això,
que a més de la descripció dels fets, trobaven el
lloc que metodològicament els corresponia els dese�
volupaments psicològics coneguts,però fins alesho
res dispersos.

M'oposava a les teories psiquiàtriques i a la seva

xerrameca. Exposava que si bé les teories psicolò
giques estaven elaborades anàlogament a les teories
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de les ciències de la naturalesa, mai no havien
adquirit el caràcter d'aitals. No era possible
la progressiva acumulació de coneixements rela
tius a un esdevenir fonamental dominant en els fe
nòmens psíquics, no es podia arribar a la demos-
tració o refutació empíriques, car es tractava
únicament d'aRegories ••• Així, doncs, en la meva

!!Psicopatologia General!! donava una sistemàtica
de les teories, en tant que medis per descriure
aRegòricament ço que, d'altra manera, quedaria fo
ra de l'abast de la cognició. Era qUestió d'abas=
tar totes les imatges possibles i no entregar-se
a cap d'elles. En aquella època predominaven, so�

bretot les teories de Freud i de Wernickel!.

Continua Jaspers (1958a) insistint que totes volien abas

tar l'home en la seva totalitat i que en realitat el que

feien era totalitzar una part. Car I!l'home total està més

enllà de qualsevol objectivació possible. No és plenament

integrable com entitat ni per a si mateix, ni ho és com ob

jecte del coneixement per a l'investigador. Roman obert, per

dir-ho d'aquesta manera. Es sempre més del que sap i del que

pot saber sobre si mateix.

"La !l'Psicopatologia Gener-a.l." volia proporcionar
claredat conceptuar sobre el que savia, sobre la
manera en que ho arribava a saber com també sobre
el que no sabia. La idea fonamental crítica era

dilucidar les formes en què ço objectiu es posa
va en evidència ••• La sistemàtica postulava que no

s'havia d'ometre cap mètode fonamentalment pecu
liar, però que permetés aconseguir un mínim de sa

ber. Cada accés a la realitat havia de romandre
-

obert portant-lo al plànol de la consciència, in
dicant, però, clarament els seus presupostos i

-

les seves limitacions.

D'aquesta forma el principi bàsic que informava
la meva !!Psicopatologia General!! era desplegar i
ordenar els coneixements a la llum dels mètodes,
mitjançant els quals s'aconseguien: conèixer el
conèixer i així, dilucidar les coses.

Significava, també, això que les investigacions
metodològiques eren, per si mateixes, inútils si
els mètodes no arribaven a coneixements positius.
Com diu un vell refrany popular: !!de res no ser

veix parlar de natació des de la vora del riu,
cal ficar-se a l'aigua!!. Vaig resoldre doncs, que
en el meu llibre no hi hauria disquisicions lò
giques purament abstractes, sinó que havien d'a
nar acompanyades d'una desmotració del seu sentit
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a la llum de dades concretes ••• L'orientació empi
rica de la meva obra establia com criteri de l'au
tèntic coneixement psicopatològic la seva t�noitl
litat i caràcter positiu!!.

o -

Per tal de dur a terme i fer efectiva aquesta finalitat

Jaspers (1913/1946) parteix de la consideració de cada malal

tia determinada:

!lLa fita de la investigació és, primerament, la
unitat nosològica. Aquesta es concreta en la his
tòria clinica representativa que adquireix uni-
tat per la visió nosogràfica del conjunt, unitat
que és expressada en el diagnòstic. �nomenem aques
ta ciència nosologia.

-

En segon lloc, l'objectiu és el tot de la particu
laritat. Es concreta en la descripció articulada·
d'una essència en la seva figura • Anomenem aques
ta ciència eidologia.

.

En tercer lloc, l'objecte és el tot del decurs de
la vida. Es concreta en l'exposició d'una biogra
fia. L'anomenem ciència biogràfica.

Els mètodes són els mateixos per a les tres tas
ques: recollita de tots els fets tipics d'una vi
da humana singular en un psicobiograma (mètode
psicogràfic), amb formació d'aquest material tant
des del punt de vista de la unitat nosològica diag
nosticable, com des del punt de vista de la parti
cularitat duradora, o des del punt de vista d 'un �

desenvolupament de la vida coherent a través del
temps. Condició prèvia per a l'investigador és la
visió que descobreix la unitat en la multiplici
tat de les manifestacions, la visió nosològica,
eidològica, bf.ogr-àri ca'",

.

Reconeix Jaspers (1913/1946) que aquest mètode pot ser

objecte de rebuig a causa de la seva pretensió totalitzado

ra de la particularitat. Però aquesta objecció només té seg
tit si el mètode es presenta com un saber total, a causa del

que ell anomena "Entusiasme pel totll•
Tanmateix queda justificat per a Jaspers aquest interès

metodològic pel fet que l'objecte de la Psiquiatria és l'ho

me en la seva totalitat: IIConèixer-lo no és conèixer-lo en

si mateix, sinó quelcom de la seva aparença. Qualsevol coneix�
ment integral de l'home és un engany si es constitueix en

un mètode determinat de vigència universalll• (Aquest tema se
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rà constant en la filosofia de Jaspers: la impossibilitat
de conèixer la totalitat, la incommensurabilitat, la xifra

indexifrable) •

La relativitzaci6 del mètode allibera d'aquesta manera

la consciència de totalitat.

IIPer al metge, és qüesti6 de preservar l'humanis
me tot preservant la consciència de ço incommensu
rabIe en l'individu. Només d'aquesta manera es con

serva el profund respecte a tot ésser humà, inclús
el boig. L'home, cada individu, ha de ser rescatat
per a la consciència del metge i de l'investiga
dorll

Aquesta postura tenia una dimensi6 fortament original en

la seva època i era precursora d'actituds desenvolupades més

tard per les psicoteràpies humanístiques i per l'anti-psiquia
tria. IICom qualsevol home, el malalt és inexhaurible. Mai no

es pot arribar a saber tant que es pugui deixar de sentir la

personalitat en el seu inabastable misteri, encara que només

sigui 'com una virtualitat o resplandent enmig de les deixa

llesll (Jaspers, 1958/?).
Un exemple d'aquesta manera de procedir pot ser la descriE

ci6 que fa una malalta de A. Kronfeld del seu estat i que Jas

pers (1913/1946) inclou entre d'altres:

IIDurant el període d'excitaci6 no tenia cap sensa

ció especial sin6 un plaer purament animal que ex

perimentava al moure'm. No era una excitaci6 ma

ligna ••• era totalment innocent. Però l'impuls era'
tant fort que no em podia estar de saltar. Només
em podia comparar en aquests moments a un 6s sal

vatge o un cavall ••• Sentia també una eufòria, una

exuberància, un plaer de viure que mai no havia
sentit amb tanta intensitat. Un estímul exterior
com el fred del terra, pot despertar-la, la persQ
na, i retornar-la al seu estat conscient. Alesho
res se sent orientada i ho veu tot, però no en fa
cas i es deixa endur per l'excitaci6. Sobretot no

fa atenció a la gent, per bé que la veu i la sent.
D'altra banda està molt atenta per no caure ••• QuaD
la deturen i la posen al llit se sorprèn del sobtat
del canvi i se sent ofesa i es defensa. Aleshores
la descàrrega del sistema motriu la porta, per cornE
tes de saltar, a donar cops a tort i a dret, però
no per agressivitat ••• Em sembla com si tot aquest
període fos de decomposici6 ••• Tot i amb això, mai
no vaig tenir un sentiment de perplexitat o insu-
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ficiència; mai no vaig sentir que tingués cap per
turbaci6, sin6 que fora meu estava el caos".

-

Segons això per a Jaspers (1913/1946) el mètode tècnic

universal per a abastar l' home sencer és el de la l'recolli

da de tot el material accessible i l'exploraci6 de l'home

des de tots els punts de vista possibles. És el procediment
més exterior per assegurar el tot, com conjunt, a la mane

ra d'un agrupament. La inscripci6 de totes les troballes en

un esquema ordenat s'anomena psicograma. El mètode psicogrà
fic no té cap altre sentit que el d'obligar l'investigador,
per un esquema el més ampli possible, a no oblidar res.

Amb el conjunt del material psicogràficament ordenat cal

destacar encara totalitats metòdicament evidents: la biogra
fia com exposici6 formativa d'una unitat individual en tot

el curs d'una vida: la tipologia com eventual sèrie de for

mes per a l'aprehensi6 de l'essència bàsica de l'eidologia
(sexe, constituci6, raça), la història clínica com exposici6
unitària des del punt de vista de l'afecci6.

El psiquiatra concentra, per tant el seu més gran inte

rés i la seva màxima atenci6 en l'experiència subjectiva del

pacient i s'esforça per comprendre el seu estat de conscièn

cia, amb la finalitat d'establir contacte amb ell.

Si la fenomenologia s' hagués limitat a estimular l'esforç
de la psiquiatria per a aconseguir una comprensió íntima

dels seus pacient?,ja hauria significat un grru� avenç.

La comprensi6, t�nmateix, de la totalitat de l'ésser hu

mà no podrà mai, segons Jaspers (1913/1946) arribar a ésser

objecte de coneixement per investigaci6. La totalitat és te

ma de la filosofia, mentre que la ciència ha de referir-se

a aspectes concrets i determinats. l tot fent allusi6 a Von

Gebsattel, conclou:

"Aquella legítima admiraci6 de Von Gebsattel,
qU�D queda paralitzada en el tot, pot transmu
tar-se en una lectura metafísica de l'escrit
en xifres (Chiffreschrift) d'aquest tot, no en

coneixement. Von Gebsattel diu que vol anar en

la seva consideraci6 genètico-constructiva més
enllà de la pura anàlisi de la funci6, de l'acte
i de la vivència, de l'anàlisi del caràcter i de
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la constitució, de les construccions neurofisio
lògiques. Però això vol dir traspassar totes les
cognoscibilitats".

Per a Jaspers (1913/1946) una teoria ha de ser extreta

de les troballes efectives de la investigació i del pensa

ment de la concepció del món. Les teories tenen la preten
sió de dominar la totalitat i d'haver descobert la causa ma

teixa de les coses, però al preu de violentar-les. En el

plaer de la teoria s'està com sota l'encanteri d'un ésser

en-Sl que hom imagina copsar. Però els continguts de les teo

ries estan estrictament vinculats a les concepcions del món
i a l'esperit de l'època.

Jaspers s'ha quedat amb una lectura indexifrable de la

totalitat però ens ha advertit de les falses identificacions

i reduccions teòriques de ço singular o particular. La hipo
tètica copsació de la totalitat d'un individu no seria més

que la copsació d'Q�a totalitat singular, mai universal.

Un mètode fenomenològic haurà de ser, doncs, psicogrà
fic (recollida de totes les dades), però a la vegada, per a

ser comprensiu cal que sigui estructurat. D'ací la conve

niència d'anomenar-lo, com proposa fJ[ucchielli (1966) "fenò

meno-estructural". No n'hi ha prou amb anar a les coses ma

teixes, els fenòmens cal relacionar-los entre ells (estruc
tura) i amb la seva significació per a l'existència, la
qual cosa ens revela o desvela la seva causalitat formal.

La negació de la recerca de qualsevol causalitat ens me

naria a la impossibilitat d'entendre i, en conseqüència, de

transformar. El mètode progressiu-regressiu de Sartre, per

exemple, és un mètode interpretatiu basat en la comprensió

fenomenològica, que no és incompatible amb l'empatia si es

dóna en el context d'una relació interpersonal actual i que

possibilita la inteBigibilitat a través de la totalització

o unitat del projecte, així com la transformació.

Les limitacions pròpies del mètode fenomenològic-descriE
tiu de Jaspers varen menar, històricament, a la necessitat

de portar l'anàlisi fenomenològica a un nivell genètico-e�
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tructural, servint-se de l'anàlisi estructural i categorial.
D'aquesta manera la fenomenologia de Jaspers que va marcar

el primer pas va ser continuada en una direcció molt més ela

borada. Veurem en primer lloc el mètode fenomenològico-e�
tructural que desenvoluparen principalment Minkowski i Von

Gebsattel entre d'altres.
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b) La Fenomenologia Genètico-estructural

L'observació fenomenològica no es pot acontentar amb

proporcionar als observadors una munió de dades, sinó que

pot menar-nos, també, a reconèixer llurs conexions i in

terrelacions. La formalització d'aquestes conexions i inter

relacions és el que Minkowski anomena en TTLe Temps vécuTT

(1933) TTanàlisi escruc tur-al." i Von Gebsattel en els seus

IIProlegomena·einer medizinischen AntrhopologieTT (1954)
IIconsideració constructivo-genèticatl•

El mateix Jaspers ja havia vist i recomenat estintolar

la "compr-ens i.ó est àtí.ca'' amb una "comprens í.ó genê t i.ca" tot
interessant-se per la causalitat interna dels lIestats de

conac í.èncla'", Era una forma d'encetar un altre estil de

comprensió que superés la simple reconstrucció descriptiva.
Els investigadors d!aquesta segona orientació buscaven recQ

nèixer, mitjançant les paraules i accions del malalt, per

molt fragmentàries o desconectades que semblessin, les cons

tants estructurals. Sense prescindir de l'Erlebnis del sub

jecte volien descobrir i formular el que hom podria anome

nar "La matriu de la pertorbació gLoba.L'! , més que no pas Illa

pertorbació gener-ador-a'",

bl) E. r1irL�owski

El primer esforç en aquest sentit, fou menat per �i��ows

ki; la finalitat era segons ell (1933):

TTPenetrar més enllà dels elements ideacionals i
àdhuc dels emocionals d'un síndrome, fins a l'es
tructura íntima de la personalitat malaltissa

-

que serveix a uns i altres de carcassa ••• Les des
viacions observades d'aquesta forma, en relació a

l'estructura de la personalitat normal, ens perm�
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tran establir, en darrer terme, les modalitats de
les pertorbacions generadores que estan a la base
dels diversos quadres psicopatològics!!.

11inkowski es planteja la superació tant de la psicolo
gia racionalista com de la psicologia afectiva (com anome

na a la Psicoanàlisi) la qual ja havia suposat una supera

ci6 del racionalisme, però que continuava mantenint el seu

caràcter parcial i parcialitzador, a la vegada que s'autoli

mitava pel seu raduccionisme energètic i materialista, per

molt que reivindiqués una psicogènesi dels fenòmens. Aques
ta superació només era possible, segons Mi:r..kowski (1933),
des d'un PQnt de vista inspirat en Bergson i la Fenomenolo

gia.

!!Així entre la Psiquiatria clínica i la Psicoanà
lisi se situa la Psicopatologia Estructural. No
s'ocupa del contingut, sinó que s'adreça a la for
ma, forma que no concebeix com quelcom d'immòbil-;
sinó que tracta de copsar en el seu moviment, en

tot el seu dinamisme vivent. No ens parla de l'in
conscient, sinó que troba en ço conscient les for
ces creadores que poden valdre 's per si mateixes:
No utilitza la interpretació simbòlica, sin6 que
beu d'una forma immediata de la riquesa del nos
tre llenguatge i ens mostra que el contingut ideo
afectiu no representa sinó una part de la nostra
vida mental i que existeix al seu entorn tot un

m6n mal explorat encara, però del que brolla tot

l'esforç cr-eador-" (MiIl..kowski 1927/1952).

El camp principal que investigà Minkowski fou el de la

psicopatologia esquizofrènica que ell considerava relaciona

da amb una perturbació bàsica específica, !Tla pèrdua del coE.
tacte vital amb la realitat". L'aplicació d'aquest mètode el

va exposar en el seu tractat sobre l'esquizofrènia "La Schi

zophrénie" (1927). La categoria fonamental que entra en cri

si en aquesta pèrdua de contacte vital és la temporalitat:
el temps ja no és percebut com una continuació o d.uració

creadora, una. propulsió cap endavant, sinó cern un bloqueig,
com un reflux que fa impossible la representació del futur,
tot orientat cap al passat i estancat en el present.

!TLa Loció d'impuls vital (élan vital) orienta tota
la nostra vida vers el futur l no es m�nifesta cap
a l'exterior a través del moviment voluntari sinó



-647

mitjançant l'obra personal en totes les seves ma

tisacions: impuls personal, futur i acci6 esta�,
com també potser l'ideal, estretament lligats en

tre si. El problema del temps aboca, així, en

l'estudi de l'estructura de la personalitat hu
mana ••• La personalitat humana ño es redufble a

una sèrie de sensacions, representacions, senti
ments i volicions, sin6 ••• un edifici de vàrios
pisos sostingut, en la seva totalitat, per l'im
puls personal. N'hi haurà prou amb que trontolli
aquest impuls perquè tota la casa vagi avall!!.

A aquest tema del temps hi va dedicar Minkowski la seva

obra més anomenada: "Le temps vé cu" (19:3.3). En ella reprèn
un cas publicat amb anterioritat el 1923, en el IIJournal de

Psychologie li sota el títol de "Etrude psychologique et ana

lyse phénoménologique d'un cas de mélancholie schizofréni

que!! que li serveix per a analitzar la categoria temporal
com la categoria bàsica que es disgrega en desaparèixer l'ím
petu vital: !!L'esfera dels interessos immediats és il:limitada

en l'espai, però està bloquejada en vistes al futurll -diu

tot referint-se al pacient esquizofrènic- lila nostra, per

contra, és limitada en l'espai però no coneix límits envers

el f'utrur-!",

Era aquest un pacient amb el qual Minkowski va tenir l'o

portunitat de conviure-hi nit i dia dura�t dos mesos allà

pel 1923. Aquesta oportunitat tfu� extraordinària com plena
d'inconvenients li permeté de contrastar cons t.arrtmerrt 11el

psiquisme del malalt amb el propi psiquisme 11, mètode que

Minskowski considera fonamental per a comprendre el m6n del

malalt: la reducci6 del psiquisme malaltís al normal, per

tal de contrastar-ne la diferència.

El malalt en qüesti6 era un home de 66 anys d'origen es

tranger que es creia en deute amb França per no haver esco

llit abans la seva nacionalitat fra._"flcesa. Per tot això li

esperava un càstig especialíssim: seria farcit amb tots els

desperdicis del m6n amb els quals li omplirien el ventre:

mistos, cendra, molles de pa, fulles seques, closques d'OUS,
etc., etc. l tot això s'esdevindria demà mateix, cada dia,
a l'endemà; i si no s'ha esdevingut avui, qui pot assegurar

que no s'esdevindrà demà? Tothom n'està al corrent, tothom

conspira contra ell. Al davant d'aquest moviment universal
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dirigit contra la seva persona hi ha la classe mèdica; a

excepci6 dels seus familiars, tots els altres conspiren
contra ell!

Ilfs evident, que la seva vida psíquica sembla com

pletament diferent de la nostra: en ra6 de les se
ves idees delirants aquesta diferència sembla ser
tan gran que no podria ni parlar-se de correlaci6
entre elles. Però no ens podem conformar amb una

actitud agnòstica com aquesta. Continuem pregun
tant-nos: on es produeix el desnivellament entre
el psiquisme deL malalt i el nostre? 11

•

Mir�owski (1933) la descobreix en el fraccionament del

temps la disoluci6 de la temporalitat en elements disgregats
que en la vida normal integrem entre ells amb tota normali

tat. Quina és aquesta concepci6 malaltissa del temps?: La

uniformitat i monotonia del temps, l'espacialitat del temps,
podríem dir:

"No .. apareix cap mena d' acci6, cap desig que, sor

git del present, s'adreci -cap. al futur per soòre
dels dies grisosos i similars els uns als altresll•
l això s'esdevé així perquè la idea de la mort
s'ha instaHat en aquesta vida, val a dir s'ha es

fumat l'élan vital.

Resumint arribem a aquesta conclusi6: l'ímpetu
personal declina, la síntesi de la personalitat
humana es disgrega, els elements que la composen
adquireixen una més gran independència i entren
com aitals en joc. La noci6 del temps es fragmen
ta i es redueix a la successi6 de jornades simi

lars, l'actitud respecte l'ambient està determina
da pel fenòmen del dolor sensorial: per això no

-

queda altra cosa que el jo i l'univers hostil:
l'un davant de l'altre. Entre ambd6s s'hi interpo
sen els objectes de l'ambient: conseqüentment s6n
interpretats i la intelligència ho tradueix fent
dels homes perseguidors i de les coses instruments
de tortura.

Les idees delirants no seran, d'aquesta forma, úni
cament productes d'una imaginaci6 morbosa o pertur
bacions del judici, sin6 que representaran, per

contra, un intent de traduir, en el llenguatge del

psiquisme, la situaci6 desacostumada davant la

qual es troba la personalitat que es disgregall•

Així, per exemple, la idea de Ilruinall no és altra cosa

que la traducci6 d'una perturbaci6 del fenòmen del tenir, que

és una part integrant de la nostra personalitat. Quan l'ímpe
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tu personal i, amb ell, el desig moren no solament es tanca

davant de nosaltres les perspectives de futur, sinó també

es disgreguen els límits de l'esfera del tenir. Hom pot dir

el mateix de la culpabilitat: hi ha una assimetria entre el

bé i el mal. Un cop fet, el mal o la culpa adquireixen un

caire estàtic: n'hi ha prou amb girar els ulls enrera per

trobar-los.

En canvi el sentit dels valors positius, del bé realit

zat està en el fet de poder millorar sempre en el futur. TQ
ta la nostra evolució personal consisteix en el desig d'ul

trapassar les obres ja realitzades. Però quan la vida de

l'esperit s'apaga, se'ns tanca el futur: simultàniament s'e�
vaeix la noció de valors produits en el passat: la memòria

continua intacta, però la noció estàtica del mal domina to

talment. El malalt dirà que és el criminal més gran del món.

Així conclou Min�owski (1933):

ltTal vegada, l'estudiar millor els fenòmens que
integran la vida humana, arribem a comprendre mi
llor les misterioses manifestacions de l'aliena=
ció merrt al '",

J:vIin�owski no es pot considerar pas antipsiquiatra per la

seva insistent diferenciació entre el món esquizofrènic i el

normal, per la seva mania pel diagnòstic psiquiàtric que l'im

pedeix de veure les persones com aitals. No es tracta, per a

ell, només de la diferència d ' organització de dos móns, sinó

de dues estructures caracterials i,per tant en el fons, se

gons ell, immodificables.

Així, en el cas d'una malalta que s'escapa del sanatori

i reorganitza la seva vida amb identitat falsa arribant a

desenvolupar-se ltla mar de bé!!,Minkowski (1927/1952) no deixa

d'interpretar-ho com un efecte de la bipolaritat de l'esqui

zofrènia, tal com s'esdevé en les psicosis maníaco-depressi
ves, per exemple. La fa constitutivament esquizofrènica:

ltQuan vàrem tenir ocasió de tornar-la a veure no

vàrem poder deixar de constatar que estava molt
millor que durant la seva estada a la clínica •••
No es podia deixar de pensar en una adaptabilitat
a les noves condicions en les que la malalta s'ha
via trobat o, més ben dit, ella mateixa s'havia

-
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coRocat ••• ts el que desitjaríem anomenar millo
res per vies iHícites. Però no podem preconitzar
aquest mitjà i encara menys aconsellar-lo als
nostres malalts Il.

Podia esperar r1inkowski una guarició millor que "crear

el malalt, en part, la seva pròpia realitat" en la qual viu
i s'hi adapta? r1iIl..kowski (1927/1952) argumenta que no veia

la malalta les dificultats reals que "haurien" pogut sorgir.
Nosaltres opinem que tal corn es desenvolupava el cas que ell

explica, no solament les va veure sinó que les va superar.

r1inkowski continua considerant "misteriosa" la fenomeno

logia del món de l'esquizofrènic, i això no és en debades.

La seva anàlisi arriba a explicar corn vivencia l'esquizofrè
nic la categoria de temporalitat, per exemple, a explicar
quines conseqüències té per a ell aquesta disgregació tempo

ral, què signifiquen vivencialment la ruina i la culpabili
tat, perquè s'espera un càstig terrible, en definitiva, quin
és el contingut del deliri.

Però el que no ens arriba a dir Minkowski és perquè el

temps s'ha deturat. La resposta pot ser perquè ha entrat la

mort en la vivència de la vida, i això ha estat així perquè
ha fallat l'élan vital, però, perquè ha fallat aquest ímpetu
vital? La diferència entre les persones normals i les malal

tisses rauria precisament en que les primeres gaudeixen d'a

quest impuls vital i les segones, no. Però això no és més

que una tautologia. No es viu el temps perquè s'ha perdut
l'élan vital i s'ha perdut l'élan vital perquè no es viu ja
el temps com una projecció.

Explica en canvi la vivència del temps de l'esquizofrè
nic com un temps buit o mort (en el que res ja no pot pas

sar, en el que tot està decidit). Però li resta per explicar

perquè tot està decidit i res ja no pot passar, a no ser que

es doni corn explicació que, precisament és això, aquesta for

ma de vivenciar el temps, el que caracteritza l'esquizofrè
nia i l'especifica com aital, amb la qual cosa resta igual
ment sense donar l'explicació del seu origen. Binswanger

(1951-a) ja observava que no és igual la vivència del temps
i del espai que les formes existencials de la temporalitza
ció o espacialització.
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L'Existencialisme, sobretot el de Sartre, però també no

tòriament el de Heidegger, amb el seu concepte de projecte
ho poden explicar a bastament. Hi ha una observació en �1in

kowski (1933) que creiem que podria ser desenvolupada en un

sentit existencial, sempre que se li donés un sentit actiu

i no passiu o impersonal com sembla tenir en el seu context:

IlNo apareix cap mena d'acció, cap desig oue sorgit del pre
sent, s'adreci cap al futur11. La falta d'acció, de projecte,
la renúncia a la llibertat no és solament l'alienació en

sentit causal, sinó també constitutivament.

b2) Von Gebsattel

Un altre exemple de l'anàlisi genètico-estructural el
constitueix l'obra de Von Gebsattel. En estudiar el món del

neuròtic compulsiu arriba a la conclusió que contra qui llui
ta el neuròtic no és contra coses concretes sinó contra un

clima general, contra un contramón de formes decadents i PQ
ders destructius que Gebsattel anomena "antieidos". En últi

ma anàlisi hom pot veure que aquest món és el producte d'un

tipus concret d'obstacles a l'autorrealització. També ací,
com tindrem ocasió d'analitzar més detingudament, la funció

temporal és bàsica.

En el seu estudi de la compulsió Gebsattel (1938) es prQ
posa:

11investigar l'home que experimenta la coacció de
forma total i principalment en la seva forma es

pecial d'existir que el situa en un món especí
fic totalment diferent del nostre. Per tant la
nostra intenció és anar més enllà de la simple
anàlisi de les funcions, dels actes i de les ex

periències viscudes i, d'aquesta manera més en

llà de la simple anàlisi del caràcter i de la
constitució típica de l'anancasta, dels límits
de la teoria dels instints i pulsions en el sen
ti t de les psicologies "prof'unde s 11, particular
ment de la Psicoanàlisi, i, finalment, més enllà
de les construccions teòriques formulades pels
neurofisiòlegs a propòsit dels encefalítics. Els
resultats d'aquests mètodes d'investigació cons-
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titueixen els fonaments del nostre mètode aue vol
dríem definir corn estructural-sintètic. La-pre-
sent investigació està orientada a construir una

teoria estructural fenomenològico-antropològicall•
Cada cas de compulsivitat, observa Gebsattel, presenta

innombrables trets instructius de la caracteriologia especí
fica de la personalitat compulsiva però no és aquesta la lí

nia que vol seguir l'autor, corn tampoc el de la revisió de

les classificacions psiquiàtriques. El que interessa a Geb

sattel en l'estudi del compulsiu, particularment l'anancàs

tic, és la forma especialíssima en que viu el seu món; això,
diu ell, l'té un interès particular per a la forma de pensar

antropològico-existencialll•

D'entre els diversos casos que analitza en la seva obra

"Prolegomena einer medizinischen .A...nthropologiell (1954) n'es

collim un per la claredat de l'anàlisi que en fa, i que re

sulta suficientment representatiu del seu mètode.

Es tracta d'un noi de disset anys, a qui anomenarem H.H.

Malgrat haver estat ant.eriorment un dels primers de la seva

classe va haver de deixar el Gimnasium per fracàs total,
l'agost de 1937. La seva hist�ria està plena d'escr�pols,
sobretot de base religiosa i moral. Cap als dotze anys va

experimentar la primera poll.ució noctL;rna i a partir d'aCluest
fet es va començar a obsessionar' amb les olors ccrpcrals,
principalment relacionades amb els actes excretoris: obses

sió que el domina de dia i de nit: ni gosa telefonar per

l'olor repulsiva del seu cos. Les ablucions més .inver-sem

blants i les preocupacions més abstrusses per tal de no ta

car-se omplen la seva vida. Ni tan sols pot llegir volur.tà

riament: si ho volgués fer seria impossible car hauria de s�

par-ar- paraula per paraula i lletra per lletra. Mai no té un

moment de pau o tranquill.itat: sempre li queda alguna cosa

per analitzar, inspeccionar, repetir o rentar, a tot arreu

on ell va el segueix la pudor corporal.

Malgrat aquest caràcter tan concret de la fòbia 8nancà�
tica opina Gebsattel no és altra cosa que un símptorra d'u..n
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transtorn més bàsic que pertany a la pertorbació fonamental

del pacient en les seves relacions amb el món.

Evidentment el símptoma més desagradable de tots els que

constitueixen el síndrome compulsiu de B.B. és la pudor. Pe

rò observem que aquesta illusió de la pudor fòbica està rela

cionada amb la incapacitat de concloure res, particularment
la neteja corporal. La persistència de l'olor de pixums és

l'inrevés de la impotència d'avançar en les activitats quoti

dianes, o la de proposar-se fites noves. B.B. se sent engag
xat a aquesta pudor, expressant amb tota propietat el símbol
d'haver-se quedat deturat en el passat amb pèrdua del futur.

Sota l'aparença de la pudor s'hi troba la impossibilitat
de R.B. per a concentrar les seves energies en la realitza-

ció del desenvolupament personal i de les seves tasques. Aque�
ta incapacitat constitueix el seu transtorn real, tal volta

relacionat, observa Gebsattel, amb la inhibició depressiva en

dògena (?). De qualsevol manera es fa patent el propòsit de

cegar la deu de la vida, amb la qual cosa s'impedeix la seva

temporalització. Es bloqueja l'esdevenidor i es fixa el pas

sat. Aquesta fixació es pot experimentar com Qna pollució, que

es tradueix en l'experiència de les olors corporals generado
res d'K8sietat. No es tracta però d'una pudor real, ni d'una

brutícia efectiva: sinó que ambdues són símbols d'una vida,
mancada d'una de les seves possibilitats de purificació, la se

va orientació envers el futur. La manca de llibertat patent en

la conducta del compulsiu pertany a l'essència de la seva si

tuació.

El cas de B.B. presenta Qn altre aspecte revelador: pateix
d'una incapacitat d'actuar que es manifesta, particularment,
com una dificultat per a emprendre r.es de nou o per a acabar

el que ja s'ha començat. No hi ha dubte que B.B. amb la seva

compulsió fragmentària d'exactitud lluita per a aconseguir la

perfecció que se li escola constantment: la perfecció exterior

de la seva feina no inclou simultàniament el procés interior

d'esdevenir persona, la seva expansió en el temps i l'autor

realització del propi jo.
Normalment la vida es purifica mitjançant l'entrega gene

rosa al futur i a les tasques que aquest ens presenta. Si la

persona frena la pròpia autorrealització i se substreu d'a-
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questa manera de pagar el deute de la seva pròpia existència,
sorgeix, aleshores, un sentiment de culpabilitat. El senti

ment de brutícia no és potser -considera Gebsattel- altra c�
sa que una forma d'expressar el sentiment de culpabilitat.

El que revela la preocupació anancàstica per la neteja
és el sentiment de culpa per no alliberar-se del passat. El

passat se l'ha de deixar anar com l'excrement, del qual un

hom se'n desfà i no hi pensa més. La vida sana apunta envers

el futur purificant-se a�b això mateix del passat que va

deixant en�era. L'anancàstic, per contra, es pren el temps

passat com u_n. temps perfecte, eliminar-lo exigiria l' ober-tu
ra envers el futur. (Els italians tenen una expressió molt

contundent per induir una persona a alliberar-se de les pre�

cupacions i remordiments del passat: l!lascia perdereTl, deixa

que es perdi, que es desfaci, que desaparegui).
La persona sana es llança a les coses de forma espontà

nia i automàtica, sense preocupar-se de l'exactitud o inexac

titud, es permet inclús errors i ficades de peus a la galle

da, sense donar-les-hi gran importància. L'ésser humà no és

cap màquina de precisió, i per això admet una certa tolleràn

cia, per la qual cosa viu en una atmosfera de llibertat, tot

atribuint un ampli marge a l'oportunisme i a l'aproximació.
Per contra qui no és l '.amo del seu temps, n'és el seu esclau.

On hom pot veure el concepte d'una persona respecte al dcmi

ni del temps és en l'actitud de prendre's les coses amb temps
o amb màn.iga ampla o d'afanyar-se segons les situacions.

TlMai no trobarem en la modalitat compulsiva de l'existèn

cia tem.poral -conclou Gebsattel (1928/1954)- la tranquillitat

de l'existència sana (Dasein)lI.
Tanmateix Gebsattel busca una diferència específica en

tre el compulsiu i altres categories de malalts l creu tro-
, "

t t 11bar-la, no en l'obstruccio temporal que es comu a o s e s,

sinó en l'activitat, la qual és precisament expressió de la

seva dificultat d'actuar. L'anancàstic s'oposa al contra-món

de la no-existència, a les forces destructores de les formes

d'ésser i d'existència, simbolitzades per les impureses, la

brutícia o els excrements. Al dimoni d'aquest contra-món

l'hem anomenat anti-eidos. Això ens mena a comprendre l'acti
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tud de defensa desesperada i contínua del compulsiu.
Entre les diverses orientacions que hauria pogut esco

llir l'anancàstic ha triat la pèrdua de forma de la perso

nalitat, endut per raons encara desconegudes. Es comprèn
que això sigui així perquè únicament en el procés d'esdeve

nir adquireix la seva floració plena la forma de vida, no

més en ell es realitza l'eidos de la persona. La incapaci
tat per a esdevenir i la manca d'actualització de la pròpia
forma són les dues cares d'una mateixa pertorbació fonamen

tal.

La forma d'expressar-se de Gebsattel (1954) ens acosta

sovint a la de Binswanger, té un toc sens dubte existencial:

fa referència al món del malalt com una totalitat, parla de

les seves relacions amb l'Umwelt, i sobretot es refereix al

tipus de relació existencial en referir-se a l'admiració

psiquiàtrica la qual conté un sentit existencial:

nUn hom s'admira no solament com un científic o

com un psiquiatra, sinó com un company humà, val
a dir en aquest plànol existencial anterior a la
categoria de científic o de doctor que consti
tueix la base d'ambdós. De fet, però, aquesta ad
miració fonamental confirma el nostre embaràs da
vant la contradicció entre el fenòmen familiar
humà i aquesta estranya forma d'ésser completa
ment inaccessible per a nosaltres. La veritat és
que malgrat els esforços de la nostra voluntat

per a arribar a comprendre, mai no arribem al fons

en�uest món on es mou el compulsiu. Les possibi
litats del coneixement psiquiàtric amb relació al
seu objecte es redueixen a una aproximació, mai a

una penetració a fons dels fenòmens que estudia!!.

Aquestes últimes paraules de Gebsattel relatives a la

dificultat d'arribar a comprendre amb el mètode fenomenolò

gic sol, per bé que evxiquit en la seva anàlisi estructural,
ens posen en la necessitat de concloure que cal ultrapassar

aquest tipus de plantejament, tot integrant-lo en el marc de

l'Anàlisi �Aistencial, sense el qual la comprensió només es

pot assolir de forma idiogràfica aconseguint de penetrar-lo,
com diu ell, "eri la seva singularitat i urri.c i tat.'". Tanmateix,
però, si aquesta unicitat o singularitat no es troben en un

marc de comprensió més general i comú, com és el de l'exis-
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tència, no acabaríem de sortir mai de l'atzucac.
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c) La Fenomenologia Categorial

La primera etapa de Binswanger es pot caracteritzar, com

ell mateix reconeix, per la forta influència�fenomenològica
en la seva obra. El seu mètode consisteix en revelar les

flexions categorials. Si hom accepta el principi segons el

qual el Dasein projecta ei món segons categories funcionals

existencials hom pot prendre com eix d'anàlisi estructural

aquestes mateixes categories.

La temporalitat és com hem vist en Mirlkowski i Gebsattel

la categoria fonamental de l'ésser-en-el-món, talment com PQ
sarà de relleu Heidegger, seguint Husserl, categoria represa

igualment per altres psicòlegs com Straus i Fischer i el ma

teix Binswanger.
Ja hem vist com la concepció de Bergson en el seu "Essai

sur les données immédiates de la conscience" (1889) havia ig
fluit sobre r1inkowski, entenent el temps com "dur-ac í.ó "

expe

rimentada. La investigació fenomenològica del temps subjec
tiu de l'experiència personal interior ens mostra aquest com

un fluir de la vida, com una energia vivent espontània: així
ho expressen les formes metafòriques utilitzades per William

James com "el corrent de consciència" o Bergson amb la seva

expressió d'''impuls vital" o el "Werdezeit" de Gebsattel,
val a dir el temps com esdevenir.

Aquest fluir és continuat, existeix per dret propi, inde

pendentment de la sèrie d'esdeveniments que es puguin succeir

simultàniament. La investigació fenomenològica ha demostrat

que l'experiència principal i més pertorbadora en les depres

sions és el deteniment o el reflux del corrent temporal. En

les manies, per contra, sembla més habitual l'experiència de
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l'acceleració del temps.
El flux temporal s'estructura automàticament en una suc

cessió irreversible: passat, present i futur; cada temps
d'aquests s'experimenta d'una forma fonamentalment diferent.

El present és "l'ara perenne", el passat "allò que ens deixall,
per bé que queda més o menys a l'abast de la memòria, el fu

tur és el punt envers el que ens dirigim i està més o menys

obert a la previsió i a la planificació.
Com veurem des del punt de vista existencial el futur és

el temps del projecte, el temps de la llibertat, encara no

pertany a la facticitat. Les deformacions en la sensació del

temps repercuteixen necessària�ent en les deformacions del

sentit de la vida. Normalment mirem el futur no només per si

mateix, sinó també per a compensar i corregir el passat. El

present d'altra banda no tindria realitat sinó en la perspe�
tiva de futur. D'ací que r1inkowski hagi establert una distin

ció entre persones prospectives i retrospectives, que per a

ell és tan important o més que la de introvertides i extrover

tides.

Esnacialitat: Dintre de la psiquiatria fenomenològica és

tan important la investigació de l'espacialitat com la de la

temporalitat. El mateix Minkowski hi dedica l'últim capítol
del seu IITemps Vécu", amb el títol "Vers una psicopatologia
de l'espai viscuttl• Nombrosos són els estudis de Binswanger l

Straus, així com la importància que té aquest tema en l'obra

de Merleau-Ponty, "Phénoménologie de la nerception". ll.lgunes
fòbies estanclarament relacionades amb termes espacials, com

per exemple l'agarofòbia i la claustrofòbia.

Tanmateix, però, caldrà buscar el seu significat a un nl

vell més profund, com també passava amb el temps. L'experièg
cia subjectiva de l'espai ens porta a distingir un espai
"orientat" el centre de referència del qual és l'experiència
del nostre propi cos. L'espai sintònic fou descrit per Bins

wanger com l'experiència espacial deterninada pel tó i eleva

ció emocional dels propis sentiments. La tristesa encongeix

l'espai sintònic i la desesperació el converteix en un buit.
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En les experiències esquizofrèniques l'espai sintònic perd
la seva consistència, de vegades d'una forma repentina i dra

màtica, com en la sensació de la fi del món d'alguns esqui
zofrènics. La felicitat, per contra, eixampla l'espai sintò
nic.

Binswanger va assenyalar el fet que en les malalties ce

rebrals els pacients experimenten una deterioració de l'es

pai orientat, mentre que en l'esquizofrènia i en els. trans

torns maníaco-depressius se'n ressent més aviat l'espai Sln

tònic, potser perquè l'espai sintònic està més conectat amb

l'experiència temporal que no pas l'espai orientat, amb la·

qual cosa confirmaria la tesi de Minkowski que estableix una

relació inversa en la desvalorització temps-espai en els es

quizofrènics en oposició als encefalítics.

En una paraula la fenomenologia ha demostrat, clarament

que no es poden entendre les aBucinacions ni les manies sen

se conèixer les experiències espacials del pacient. Tal com

ho va expressar Merleau-Ponty (194-7): !!el que garantitza un

home sa contra les manies i aBucinacions no és la seva compr�
vació de la realitat, sinó l'estructura del seu espai!!.

Segons Binswanger (1930) i Bachelard (194-3) l'eix verti

cal és l'eix fonamental de l'existència humana, amb el que e�
tan relacionades les nostres experiències més vitals. La vi

da se sent com un moviment ascendent o descendent. Veurem com

Binswanger reprèn aquestes anàlisis i les incorpora a les se

ves anàlisis existencials, sobretot en les !!formes d'existèn

cia frustradarl•

Un tema derivat de l'espacialitat és el de les distàn

cies. Minkowski ha analitzat l'espai lliure que ens envolta

i que ens dóna l'amplitud de vida. Roland Kuhn (1951/1953)
(Zur Daseinanalyse der anorexia mentalis) i D. Cargnello

(1953-b) (Sul problema psicopatologico delIa distanza essis

tenziale) l'han estudiat clínicament. El mateix es pot dir

dels conceptes de simetria i assimetria, del significat dre

ta-esquerra (Stekel) (1911), etc.
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Causalitat: Dintre de l'experiència de l'home corrent

el món de la causalitat està distribuit entre el determi

nisme, la casualitat (atzar) i la intencionalitat. Aquesta
categoria experimenta diverses deformacions característi

ques en diferents patologies. Per al melancòlic el món ma

laltís està presidit pel fatalisme, l'atzar més absolut e�
tructura l'univers maníac, mentre que la intencionalitat és

la que conjura la vivència paranoica. Aquest tema o catego
ria està relacionat opositivament al tema de la llibertat

que és el fonament del projecte existencial i de la condi

ció mateixa d'ésser-en-el-món. Per això és tractat de forma

més explícita en exposar la concepció existencialista.

Materialitat: La materialitat és la mateixa substància

del món, tal com es manifesta en les seves qualitats físi

ques de consistència, pes, resistència i elsseus contraris.

En els estudis analítico-existencials Binswanger troba en

el món dels pacients maníacs, amb fuga d'idees: lleugeresa,
plasticitat, plurimorfisme, brillantor, lluminositat, etc.

Bachelard (1938, 1942, 1943 i 1948), la influència del qual
reconeix Binswanger, estudia el predomini relatiu dels qua

tre elements: el foc, l'aigua, l'aire i la terra. El mateix

Binswanger atribueix una importància especial als elements

aire i terra en l'anàlisi del cas Ellen West.
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d) La comprensió fenomenològico-estructural

Qualsevol que sigui la metodologia emprada en l'anàlisi

fenomenològica, la seva finalitat �s la mateixa: la recons

trucció del món interior experiencial del subjecte. Cada ig
dividu t� la seva pròpia forma d'experimentar la temporali
tat, l'espacialitat, la causalitat ò la materialitat, però
cada una d'aquestes o altres coordenades ha de ser entesa en

relació a les altres i a la totalitat del món interior del

pacient. En el cas que analitzava Minkowski, per exemple, hi

trobàvem, d'antuvi, una deformació de la vivència temporal;
però hom podia constatar, igualment, una deformació de l'es

pacialitat així com una negació de l'atzar, predomini abso

lut de la causalitat.

Un tret comú, però, a tots els nivells fenomenològics
que hem estudiat metodològicament �s la seva insistència en

la comprensió del significat de les experiències o vivències

del pacient en oposició a l'interès etiològic, dinàmic, psi
cofísic o psicosocial propi d'altres metodologies psicològi
ques. Podem dir que la fenomenologia s'esmerça en comprendre
la persona, la significació del símptoma i àdhuc la seva si�
nificació universal, intersubjectiva i absoluta, a trav�s de

la intuició eidètica. El món de l'anti-eidos presuposa l'ei

dos, tal com es dedueix de les exposicions de Minkowski o de

Von Gebsattel.

Tanmateix, però, en la psicoteràpia no podem perdre mai

de vista el singular per anar-nos a l'universal, ni l'univer

sal per perdre'ns en la singularitat arIlada i única. Aque�
ta �s una de les causes per les que la psicoteràpia no pot
ser nom�s una ciència o una tècnica, però tampoc deixar de

. ser una cosa i l'altra: utilitzant una expressió del nostre

poeta Salvador Espriu podríem dir-ne una "c í.ènci a Lnexacta't ,
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L'interès etiològic no ha de ser abandonat en una anàli

si existencial, tal com veurem, sobretot si l'enfoquem de

cara a la comprensió total de la persona com una unitat exi.§.
tencial (món, història, societat). És per això que Sartre

parla d "una Psicoanàlisi Existencial, fent una referència

explicita a la història o biografia de qualsevol existent:
la temporalitat no és només la forma de viure el meu temps,
sinó el meu temps que em constitueix com història: d'aci el

m�tod� progressiu-regressiu.
,

Es per això que el món serà considerat en tota la seva

complexitat (no només la materialitat) com Umwelt, r1itwelt
,

i Eigenwelt. Es per això que tota anàlisi haurà de tenir una

resolució dialèctica perquè l'home no està'sol, perqué es d.§.
senvolupa en societat i qualsevol transformació personal és

un canvi social i qualsevol transformació social és un canvi

personal: l'ésser humà es un ésser-amb-els-altres, raó per

la qual aquesta relació serà d'alguna manera forçosament dia
lèctica: tant si és l'amor com l'oposició la que predomina
la relació. Heidegger, Sartre, Binswanger, M. 'Bube'r i d' al

tres consideraran les formes relacionals d'ésser-en-el-món

(dualitat, serialitat, etc.). La "Critique de la raison dia

lectiquell serà un monument filosòfic dedicat a analitzar les

mediacions humanes i socials.

Tanmateix, però, la primera tasca de tota relació psico

terapèutica serà la comprensió fenomenològicà, amb catego
ries eidètiques o sense, però és evident que no podem ende

gar cap procés psicoterapèutic sense recòrrer aquest primer
nivell d'aproximació fenomenològica: primer comprendre el fe

nòmen i el seu significat, no en abstracte, sinó en concret,
en el món personal, individual i únic del TlpacientTl•

Pot ser doncs, profitós intentar una sistematització del

procediment fenomenològico-estructural adequat per arribar a

la comprensi6 del món del TlpacientTl•

1) La primera regla d'or és la de posar entre parèntesi
qualsevol sistema d'idees aprioristiques o marc de referèn

cia teòric.
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2) La segona és la de substituir les explicacions etio

lògiques per les semàntiques, val a dir cercar un lligam
d'implicació significativa, que manifesti l'estructura peE
sonal del món de cada persona.

Es ací on podem reprendre el concepte de 11 categor-i.e s" que
utili tza Binswanger o l'1inkowski, . però evitarrt de fer-ne

d'elles un nou a priori que hauríem de rebutjar en virtut

de la primera regla d'or. D'alguna manera es fa aplicable a

Binswanger la crítica que els deixebles de Kant feien del

nournen com una exigència iRegítima de la categoria causali

tat aplicada a una altra cosa que no pas al món de l'expe
riència.

Dit d'una altra manera, l'epoché haurà d'anar fins al

fons i deixar manifestar-se les pròpies categoritzacions del
11malal t :' , la seva pròpia taula de categories. La idea matei

xa de categoria continua essent important, però no entesa

com Qnes categories universals, sinó com la categoria de ca

tegoria. De la mateixa manera és fonamental la categoria
d'organització interna de qualsevol món.

Conseqüentment el concepte d'interpretació ha de ser re in

terpretat al seu torn. La interpretació, en efecte, està en

el nucli de la psicologia psicoanalítica, tal com reconeixen

Laplanche i Pontalis (1968). Hom podria caracteritzar la psi
coanàlisi pel desvelament del sentit latent d'un material,
el que comporta la transposició a un altre registre, a un al

tre codi els conceptes i la combinatòria del qual són fornits

per la teoria corresponent.
Però si hom s'ajusta al principi de Dilthey, la transpo

sició d'un plànol a l'altre (de ço manifest a ço latent) es

fa molt sospitosa d'incomprensió, perquè no hi ha res al des

sota o al darrera del contingut manifest, sinó allò que hom

suposa en funció d'un a priori i d'un recurs a una causali

tat. La significació del contingut manifest està en aquest

contingut manifest i a nivell d'aquest contingut i el seu

sentit apareixerà quan aquest contingut se situarà en el con

text.

Les tècniques d'aproximació a aquest context no són pas
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formulades per Dilthey; però sobre aquesta qüestió Binswan

ger ens ofereix algunes pistes. D'antuvi cal oposar-se a

qualsevol mena de suggestió que no mena al deixondiment de

l'ésser home, sinó que indueix a la imitació, essent contrà

ria a la maduració. En canvi el que si que esdevé un mètode

adequat per a comprendre'l és la recerca d'un lligam trans

cendental que permeti reduir o arreplegar totes les expres

sions a un denominador comú.

Aquesta fòrmula de Binswanger en el seu famós article

IIÜber psychoter-api e " (1935-a) ha d'entendre's com una invita

ci6 a la recerca de l'estructura comú o analògica de les ex

pressions comportamentals o verbals de la persona:

IIPel que toca al més important factor curatiu psi
coterapèutic, que és la investigació metòdica de
la biografia interior (observem que diu interior i
no anterlor), apareix ara una nova forma de comu

nicació i una nova situació: el treball pacient,
continuat i sistemàtic en la reconstitució, segons
les vivències i la reconstrucció mental de la bio
grafia interior; treball totalment creador per a

metge i malalt, constituït per actes bilaterals
d'experiència, comprensió i interpretació que co

mencen per lligar-se i entreteixir-se mútuament,
primer de forma deslligada, després tot anant-se
unint i articulant temàticament, cada cop més ín
timament, fins que per comptes de l'ocurrència ig
tuïtiva el normatiu esdevingui ja el tema. La bio
grafia d'una persona, independentment-ae-si es de

senvolupa de forma rectilínia o sinuosa no repre
senta sinó un tema biogràfic, inexhaurible en si,
integrat per múltiples i no menys inesgotables t�
mes principals que a la vegada estan constituïts
per innombrables temes secundaris. Com més enda

vant avança el trepall psicoterapèutic més orien
tador esdevé el complextemàtic Il.

És evident que el tema no substitueix la realitat, i me

nys una realitat complexa, com tampoc l'explica. El tema ser

veix per designar d'una forma conceptualment unificada una

realitat, car aquestes formulacions conceptuals són eixos

unificadors de l'experiència i, com aitals, faciliten la com

prensió i l'autocomprensió • .si per exemple una persona es

queixa de la seva manca d'atenció o de comunicació, podem

descobrir que aquest fenòmen es produeix en un context con�

tant de dissociació emotiva, i que aquesta ve constituïda
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per un conflicte constant entre valoracions oposades, que a

la vegada remeten a una impossibilitat d'identificació, que

al seu torn impliquen Qna fugida de l'autenticitat, per Qna

manca de projecte existencial o assumpció de la pròpia lli
bertat i responsabilitat, "et sic de caeteris".

Es fa palès que amb tot aquest procés de clarificació

fenomenològico-existencial hem fet una explicació, però no

en termes etiològics, sinó formals. Que en la investigació
biogràfica apareixi la figura d'un pare autoritari i ambiva

lent forma part dels elements fàctics de la situació i es

manifesta com un factor condicionant de gran incidència, p�
rò per la situació terapèutica no té cap altré interès sinó

és encara més aviat un subterfugi o Qna excusa quan s'utilit

za, dintre dl'una concepció etiològica, com una reducció ex

plicativa. �s evident que aquesta relació amb el pare, si

continua essent actual, haurà de ser superada, però això e�
tà en el marc de la resolució dialèctica i no pot esdevenir

se ni vertaderament ni separadament d'una autèntica assump

ci6 de la llibertat i responsabilitat que configuren un prQ

jecte existencial, el qual és el vertader fruit d'un procés
psicoterapèutic.

Altrament les "explicacions" o intepretacions etiològi-
ques risquen d'anuRar el procés terapèutic. Binswanger (1955-a)
observa agudament que "precisament ha sigut Freud qui ens ha

ensenyat que el no puc del malalt (s'està referint a la his

tèria), s'ha d'entendre sempre com un no vull, ... i la Psi

coanàlisi té una justificació existencial només en quant

aquesta convicció sigui possible o, com a minim, raonable.

Però aleshores Freud, amb intenció sutcida en el sentit lite

ral, transforma el no vull al seu torn en un nO-Dot". Amb la

qual cosa, concluim nosaltres es fa inviable la resolució

dialèctica.

Però després d'aquestes interessants reflexions de Bins

wanger hom podria esperar una exposició dels mètodes d'anàli

si i de les tècniques d'interacció terapèutica. Parla ell de

"recerca sistemàtica, de delimitacions metodològiques", però
no ens proposa altra mitjà que l'exploració biogràfica. La
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famosa descoberta del "tema únic" es presenta com un deus

ex machina al final d'un procediment ben poc original divi
dit en quatre períodes:

1) reconstrucció del desenvolupament del destí del ma

lalt (història interior i exterior)

2) diagnòstic del seu temperament i la seva constitució

3) recerques precises sobre la societat i l'ambient en

que s'ha mogut el malalt

4) historiació dels traumatismes psíquics o d'altres,
dels moments culminants delssímptomes, de llur apari
ció, apaivagament i reaparició.

Tot això, evidentment, no difereix gaire d'un "interro

gatori psiquiàtric 11 habitual, que no aporta res de nou a la

qUestió. No és, doncs, d'estranyar que Binswanger, i amb ell

molts d'altres opinés que la Psicoteràpia Existencial no es

diferenciava d'altres mètodes si no és per la seva concepció
antropològica general que emmarca tot el procés i les carac

terístiques de la realació terapèutica que han d'estar orien

tades existencialment.

Un inconvenient semblant hem trobat en el cas de Minkows

ki, qui després de parlar d'intuïció fenomenològica a propò
sit del descobriment del transtorn fonamental que estructura

tots els altres, el que li permet descriure el seu sistema

com fenomenològico-estructural, ens deixa sense saber com

slarriba a aquesta intuïció, si és per "intuïció" (pitonisía
ca) o bé a través d'algun mètode d'anàlisi. Lrúnica conclu

sió a la qual arribem amb Minkowski és que en el "malalt" la

vivència del temps o la categoria de temporalitat està defor

mada o ?ontrafeta, cosa que no passa amb la persona sana.

Aquesta conclusió s'eleva a la categoria de categoria, amb

la qual cosa arriba a adquirir un caire apriorístic que en

realitat es torna a interferir en el procés de comprensió de

la persona, que ja no es vista en la seva singularitat feno

menològica sinó a través d-'1L.YJ.s universals.
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D'altra banda aquesta distinció de la salut mental i la

maLal, tia en funció de la 11vivència del temps 11, no fa més que

perpetuar la separació entre els 11normal s II i els "maLal, ts 11

,

car aquesta vivència patològica de la temporalitat sembla

ser un efecte, i no la causa, de la depressió, la melancolia

o qualsevol altra tipus de patologia. Amb això no ens movem

d'un model de psicologia patològica i no arribem a una anàli

si psicològica dels existents o existencial de la psicolo

gia, sense distincions que venen a consagrar dues classes

d'éssers humans, els normals i els anormals, precisament a

base d'�nar fent psicopatologia i fenomenologia dels símpto-
mes.

Sembla doncs, que cal ultrapassar les orientacions limi

tades a actituds i concepcions antropològiques considerades

com un marc de referència i de treball, per anar a formular,
com encertadament observa Mucchielli (1966 i 1967), instru
ments d'anàlisi, acostament i comprensió que siguin vàlids i

transmissibles. Cal doncs plantejar-se una metodologia analí

tica que no sigui maniquea, que no es basi en les diferen

ciacions del model psicopatològic sinó que consideri la uni

tat psicològica humana fonamental que només pot trobar un

punt comú sobre la base de la consideració existencial, més

enllà de qualsevol altre condicionament.

Sense cap suport logístic, referència o a priori cal que

enfrontem la tasca de comprensió psicològica de l'ésser humà.

L'únic a priori, doncs, admissible és que ens ·trobem davant

d'un món de significacions, dotat d'una organització interna.

Tot el que sabem ens ve tramès pel "mal.a.lt :' , que,· com diu Ro

gers, és la persona més ben capacitada per conèixer el que

li passa: és ell qui viu el seu univers.

La comprensió d'aquest món fenomenològic de la psicologia
de l'existent humà es farà a través de la definició de dife

rents elements estructurals. Seguim en aquest punt, tot re-
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prenent-les i acceptant-les com a vàlides les directrius de

Mucchielli exposades fonamentalment a les seves obres IrIntro·

duction a la psychologie s t.r-uctur-al.e" (1966) i "Ana'l.yse exis

tentielle et Psichotérapie nhénoméno-structuralelr (1967).
Distingeix Mucchielli categories, temes, axiomes, escena

ris, actituds cròniques i símptomes.

a) Categories: mai les expressions del Irpacientlr coinci
deixen amb els conceptes del terapeuta, car fan referència a

experiències personals. Anomenem, doncs, categories a un con

junt de connotacions carregades d'imatges i de potencials
afectius -posturals- conductuals, simbolitzat per una parau

la o grup de paraules i utilitzat generalment per les perso

nes per a decodificar totes les informacions que provenen de

l'interior o de l'exterior.

Aquestes categories s6n esquematitzacions que tenen diver

ses funcions:

l - interpretaci6 (representaci6 de zones de sensibilit

zaci6 del subjecte)

2 - determinaci6 (a prioris del subjecte en les seves re

lacions)

3 - estructuraci6 (del comportament corresponent)

4 - regulaci6 (d'opinions i sentiments)

5 - tematitzaci6 i sistematitzaci6 (de les experiències)

Per exemple, per a una persona pare d'un jove de 24 anys

(SUbjecte d'runa psicoteràpia menada per nosaltres), salut men

tal i moral volen dir ocupaci6. D'ací que a l'endemà de la

mort del seu pare se'n va a treballar com si res (perquè els

sofriments s r obliden amb' el tr'eball) -funció de regulació de

la conducta-; judica que el seu fill es deu estar !Irovellant

mentalment 11
, perquè no fa res, no treballa -funció de regu

laci6-; obliga tots els seus fills a menar activitats extra

escolars intenses i variades (ajudar al taller, participar
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en colònies, escoltisme, etc.) -funció de determinació- i

ell mateix no es relaciona amb la gent Sl no és per a tre

ballar, mai per a disfrutar; la tasca menada pel psicòleg
és inútil perquè no ha aconseguit que el seu fill tractat

en psicoteràpia s'hagi posat ja a treballar amb ell al ta

ller -funció d'interpretació-; finalment, conclou que l'oci

és la mare de tots els vicis i que per tant el seu fill no

pot acabar (mentalment) bé i que a més el procés és irrever

sible -funció de tematització-. En conseqüència la diversió,
l'oci, la contemplació, són camins cap a l'autodestrucció.

b) Temes: Es facil de veure, amb l'exemple anterior, co�

una categoria pot esdevenir fàcilment un tema; níhi ha prou

amb que aquesta categoria sigui la dominant en totes les si

tuacions similars o àdhuc arribi a co�stituir el pla de vi

da o fil conductor de l'existència. La persona que hem ana

litzat suara té altres categories, com per exemple estimar

vol dir caritat cristiana, no mirar per si mateix, sacrifi
car-se pels altres, però el seu tema predominant és l'ocupa

ció, el treball: inclús la caritat cristiana es concreta en

activitats (en canvi no es concreta en cap actitud passiva
com tenir paciència, ser toHerant, respectar la-llibertat

dels altres, etc.): com exemple d'activitats podem assenya

lar en el seu cas visitar malalts, organitzar conferències

culturals o religioses, etc.; amb totes aquestes coses no hi

està exclosa la recompensa ni la fruïció; no podem dir, per

tant que es tracti d'una persona massoquista, que busca el

sacrifici pel sacrifici, sinó d'una persona activista, que

busca l'acció per l'acció, embolcallada amb consideracions

morals, psicològiques i religioses. El seu tema és, per tant,
l'activitat.

El tema és doncs, ana forma comú a vàries situacions en

les que es troba o es fica el subjecte, un leitmotiv de for

ma constant i de continguts variables. Binswanger (1935-a)
relaciona els temes amb la reconstrucció biogràfica, tal com

hem assenyalat més amunt.
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Aplicada als somnis la recerca del tema és radicalment

diferent de la tècnica freudi��a; per bé que Freud parla
d'un nucli del somnl crea una sèrie de castells interpreta
tius on sovint el subjecte no s'hi reconeix. Com exemple ci

ta Mucchielli (1967) el cas Dora: el primer somni represen
ta un incendi a la casa i el pare de Dora que la desperta:
la mare vol salvar el seu joier, però el pare no vol perme

tre que per culpa del joier hagin de morir carbonitzats ell

i els seus fills. La interpretació de Freud, com es sabut

es basa en relacionar el joier amb els organs genitals fe

menins, en -suposar desitjos incestuosos en Dora, desplaçats
actualment al Sr. M.K., etc. El nucli del somni es podria
resumir aixi, segons par-au.Les de Freud: "La temptació és

tan gran: pare', protegiu-me ara com al' època de la meva in

fància! !!.

Mucchielli (1967) considera, en canvi, que s'ha de par

lar més aviat d'una diferenciació clara entre el pare que

la pot ajudar i comprendre i la mare que, tancada en el seu

egoïsme, és incapaç de fer-ho. Aquesta interpretació té la

virtut d'ajustar-se al contingut manifest i de no necessi

tar, per tant, de subterfugis com els desplaçaments, la tran�
formació en el seu contrari, tal com fa Freud. És natural que

la interpretació fenomenològica no hauria suscitat les resi�
tències de Dora que Freud va voler ofegar: !!no volia, natu

ralment, acceptar aquesta part de la interpretació!!. El se,!!
tit d'aquest somni no és ni conscient ni inconscient, és

simplement implicit i expressat de forma prou significativa,
no precisament simbòlica.

Algunes consideracións de Jung són interessants també en

aquest tema. Considera Jung que el somni, per comptes de ser

un enigma o un criptograma és una variant dramatitzada d'una

estructura actual de l'existència, una mena de balanç de la

situació actual del subjecte.
Les idees de Steckel (1911) venen també a propòsit: la

interpretació dels somnis ha de ser una intuíció directa de

llur estructura, sense associació d'imatges-records, i el

problema psicològic que expressen està arrelat en la situa-
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ci6 actualment viscuda pel malalt.

Per a elucidar els temes cal passar del plànol de les

imatges al plànol formal, del contingut a la seva estructu

ra de sentit, de la història dramàtica a la intenci6 de

l'autor, com en una obra literària, a ço que vol significar
pel joc de situacions concretes i que s'hauria pogut signi
ficar per un altre contingut.

c) Escenaris: L'anàlisi comparada de les situacions so

fertes o creades pel tlmalalttl en la seva vida quoatidiana i

les reaccions emocionals que se'n deriven per a ell, mostra

operacions transaccionals que tenen una forma const�nt. El

mateix escenari és jugat i tornat a jugar. (Hom no pot dei
xar de pensar en Erich Berne i la seva sistematitzaci6 de

IIGames people playll (1964). Un d'aquests jocs podrà ser, per

exemple, el de tlsí, peròtl ••• , destinat a excusar-se perpètu�
ment, amb bona consciència de la no consecuci6 dels tlbons

propòsitstl•
L'anàlisi dels escenaris pretèn deslliurar l'individu

de l'engarjolament de la seva existència en la forma estereo

tipada que la tematitza i l'esterilitza. La finalitat de la

teràpia no és pas d'ensenyar-li a representar millor el pa

per que l'imposa el seu escenari, sin6 de permetre-li redes
cobrir la seva llibertat. Hom pot doncs, entreveure que el

procés de la cura consisteix en una extinci6 de les signifi
cacions tematitzades, en la mesura en que la consciència peE

cep l'estructura orgwLitzadora estructurada i estructurant.

Una de les nostres "pac i.errt s tI dur-arrt molt de temps va

estar jugant el joc del tisi no fostl• En català sovint ens

trobem en el llenguatge coHoquial amb aquesta expressi6:
lisi no fos pel si no fostl• El cas concret és el d'una d6na

separada que vivia pendent de les relacions homesexuals que

duia el seu marit i d'aquesta manera -amb trucades, visites

sobtades, etc.- no feia més que provocar que al seu torn el
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marit es fiqués també en la seva vida, reforçant-se d'aque�
ta manera el joc: un joc sempre és una interacció, no es ju
ga mai sol, o com es diu en català "dos no es discuteixen

si un no vol". La "pacient" es queixava de les intromissions

del marit en la seva vida, sense adonar-se'n que en part
era ella qui les provocava. Si el marit per apaivagar-la li
feia dur un ram de flors o li deixava un poema en el vidre

del cotxe, la dona es preguntava, amb raó, què significava
aquell fet, amb la qual cosa alimentava iHusions sobre l'a

mor que l'ex-marit li podia tenir encara, o la possibilitat
de 11 tornar-s e a casar amb ellll en una nova dimensió.

El marit, per la seva banda, tenia una gran capacitat
de simulació, tota la seva vida havia estat muntada pràcti
cament com un simulacre, i mantenia aquesta ambigtiitat per

mantenir una imatge de cavallerositat i poder-se acceptar a

si mateix, sense semblar-se un monstre. Resultat: que l'esp�
sa es creia ambiguament les ambigtiitats de les simulacions

del marit, la qual cosa no feia sinó augmentar la intriga i

impedir qualsevol avenç no solament psicològic, sinó també

social, a la vegada que aquesta ambigüitat era utilitzada

com excusa per a no enfrontar la realitat i modificar-la en

.. " .

consequencla.

En la mesura en que en el procés terapèutic es va anar

fent llu1D. sobre l'estructura del joc la "pacient" el va anar

descobrint,el va anar desmuntant peça per peça i va acabar

per independitzar-se plenament no solament a nivell afectiu,
sinó també material i econòmic, trobant una nova identitat,
responsabilitzant-se d'ella mateixa que és la fita de qual
sevol psicoteràpia: arribar a l'autonomia personal.

d) Actituds cròniques: Actituds forjades en el decurs

de la història de la persona i incorporades a la seva perso

nalitat, relacionades amb el sistema de pretensions i neces

sitats o amb un sistema de defensa. Aquestes actituds són

comparables, d'alguna manera, al caràcter en la denominació

de Reich, val a dir constants formals de la persona. En !lAna

lysis of character" (1933) W. Reich demostra que no hi ha
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símptoma neuròtic sense una personalitat neuròtica i que,

per tant, el Jo i el seu Univers en la seva actualitat ha

de ser l'únic objecte de l'anàlisi. QuaD el pacient haurà

copsat la forma i el sentit de les seves actituds les reco

neixerà millor i aviat les arribarà a considerar com "COS

sos estranysll en el seu Jo.

En el cas que hem analitzat en el paràgraf anterior
trobem una estructura de caràcter, en el marit, que és la

simulaci6, la qual mediatitzava totes les seves relacions,
menant-lo, d'alguna manera, precisament a muntar totes

aquestes ambigüitats. Com que socialment no podia acceptar
la seva realitat homosexual l'havia de dur d'amagat, volia
mantenir la imatge social d'espòs Ca la feina ningú no sa

bia que estaven separats, la situaci6 real es dissimulava

inclús davant dels pares i sogres, malgrat fer anys que d�
rava la cosa, als propis fills se'ls donava una versi6 am

bigua). Naturalment l'acceptaci6 de la pròpia imatge d'homo

sexual no es va fer sense la modificaci6 del caràcter simu

lador. No cal dir que la forma més punyent que tenien amb

d6s esposos de menystenir-se, acusar-se o atacar-se mútua

ment era la de titllar-se l'un al' altre de "malal ts men

tals 11
•

e) Axiomes: Arriba un moment en que el sistema hipotè
tic deductiu que constitueix el món viscut del "mal.al. t." dei

xa veure els seus principis reguladors, que podem anomenar

axiomes. Els axiomes s6n com veritats absolutes que no po

den ser qüestionades i que s6n com postulats de la percep

ci6 del m6n. Postulats basats, en el cas del neuròtic, en

autèntiques distorsions paratàxiques (Sullivan). Al voltant

de l'axioma s'organitza una part important de l'existència

del "malaltll, tot comprenent no solament les seves actituds

i comportaments habituals, sin6 també el símptoma, que fa

part del mateix context. La importància d'aquest axioma rau

en la seva actualitat, per bé que hagi estat dedurt d'expe
riències passades que inclus ara no es recorden. Alexander

(1946), malgrat parlar des d'una òptica psicoanalítica, ja



-674

havia observat que el record traumàtic segueix la descober

ta de l'estructura actual dominant i es mostra com una va-
,

riant privilegiada de la forma existencial. Es per això que

és significant. Pot ser que el record ni tant sols aparegui,
i que l'abreacció es faci des del reconeixement de la forma.

Per a una de les nostres !lpacients!l cada acció en públic
!lés com un examen!!, d'ací que en moltes ocasions les eviti i,
en d'altres fracassi. En el procés terapèutic es fa palès que

l'axioma determinant és !lde bo no n'hi ha prou en ser-ne, si

nó que se n'ha de semblar!l. És per tant una conclusió lògica
que la imatge d'aquesta persona estigui sempre en qUestió.
Si busquèssim un fet traumàtic en la vida d'aquesta persona

que tingués un caràcter determinant, no el trobaríem. És
·aquest axioma el que de sempre ha presidit la seva vida i la

seva educació.

f) Símptomes: Els símptomes són polivalents en si matei

xos. El propi Freud ho havia reconegut. El significat del

símptoma escapa al malalt i està precisament en funció de la

seva relació amb la tesitura tematitzadora, la qual no es fa

conscient o explícita per si mateixa. El sentit dels símpto
mes no és doncs accessible, sinó a través d'una penetració
profunda en l'Univers malaltís. Molts dels problemes psico
lògics no són més que les expressions de la resposta fona

mental que el subjecte dóna a la qUestió de l'existència. No

té sentit, doncs, que el seu tractament es meni sense haver

comprès, abans, quin és llur sentit fonamental.

És prou conegut aquest tema com perquè necessiti ara de

gaires demostracions. És també evident que el llenguatge del

cos o la simptomatologia somàtica és més freqUent en els es

trats socials que no disposen amb facilitat de medis d'ex

pressió més directes o més elaborats i en situacions que

són experimentades com atzucacs existencials, sobretot quan

es fan incompatibles valors igualment acceptats.
Tal és el cas d'una pacient nostra, casada, mare d'un noi

de cinc anys, que actualment experimenta rodaments de cap,

incapacitat per a fer res, desmais, etc., mentre que abans
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treballava i portava una vida força activa. Pertany a una

família immigrada d'aquelles de molts germans, però tots

ben collocats. Ella es filla natural i illegítima, nascuda

d'QDa relació adulterina de la seva mare amb el cacic del

"puehLo " a casa del qual hi feia feines. Aquesta simptomato
logia se li presentà de sobte precisament en ocasió d'una

festa, la del casament d'un dels seus germans més petits,
també fill illegítim i natural com ella i des de llavors ha

adquirit un caràcter crònic sense interrupció.
A través de l'anàlisi de l'estructura familiar hom obser

va la seva relació particular amb la mare. Ella és l'única

noia adulterina, seguida de dos nois també adulterins. Els

altres germans i germanes són bastant més grans i no estan

d'acord amb la vida que havia menat la seva mare després de

quedar-se vídua, de resultes de la qual varen néixer aquests
tres germans adulterins, de manera que en la pràctica viuen

allunyades de la mare que critiquen i no volen cuidar, de

sentenent-se'n totalment. En el moment en que es casa el seu

germà la mare es queda sola, car l'altre germà està a la mi

li i ja té promesa. De sobte Illa pacientll es veu com respog
sabilitzada de la mare, però acceptar aquesta responsabili
tat comportaria la desfeta del seu món actual (el matrimo

ni). La seva solució és deixar la mare abandonada, però no

sense pagar un preu, el símptoma que a la vegada constitueix

la coartada per a no fer-se'n càrreg: no se'n pot cuidar

perquè ella mateixa es troba malament.

El conflicte de valors queda resolt, però a un preu molt

alt. El vertader problema no ha estat resolt: ella no ha

escollit. No fa gaire la mare és morta: tot el procés de la

malaltia de la mare ha preocupat molt la filla, però a l'h�
ra de l'enterrament és l'única que ha près les decisions.

Semblaria que amb la mort de la mare s'hauria d'haver disolt

el símptoma, però no és així, precisament perquè el problema
de base, la resolució lliure del conflicte, no ha estat as

sumit. La resolució del conflicte en el procés terapèutic
s'encamina a l'assumpció que, malgrat ser filla illegítima,
té dret a existir i a ésser ella mateixa, sense justificar
se per als altres.
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e) De l'anàlisi fenomenològica a la comprensió existencial

Per acabar aquesta exposició del mètode fenomenològic
estructural ens pot servir un exemple extret de Roland Kuhn

(1948) deixeble de Binswru�ger en el qual es fa a gratcient
el pas d'una anàlisi fenomenològica a una existencial, que

ens pot servir de pont per passar a tractar d'aquesta últi
ma en el capítol segUent. Ja hem vist en els exemples ante

riors, com gradualment l'una ens porta a l'altra fins que es

fan pràcticament indisociables. La comprensió fenomenològica
està orientada, en definitiva a l'Anàlisi Existencial.

Aquest, com els altres casos examinats, ens permet obser

var la lògica interna de l'univers morbós, tot restant en el

punt de vista fenomenològic. Aquesta lògica especial no té

cap similitud amb un encadenament de causes ni amb l'agença
ment d'un mecanisme, sinó que és assimilable més aviat a

l'organització interna d'un llenguatge.
L'estructuració rígida de l'univers malaltís tematitzat

tant si el volem anomenar lIpsicòticll com lIneuròticll segons

la nomenclatura �radicional, es troba a les antípodes de la

persona que elabora la seva experiència en la riquesa del

seu present i afaiçona el seu projecte, en el sentit exis

tencial de la creació positiva.
El 1948 Roland Kuhn, deixeble de Binswanger, publicà el

cas conegut amb el nom de Rudolf, intitulat: TfMordversuch

eines depressiven Fetischisten und Sodomisten all einer Dirne rl

aparegut en el vol. 116 de !IMonatsschrift fUr Psychiatrie
und Neurologiell, pp. 66-151.

De forma molt resumida els fets són aquest: El 23 de març

de 1939, Rudolf R., de 21 anys, aprenent de carnisser, treb�
llador i sense precedents delictius,va disparar contra una

prostituta amb intenció de matar-la. Aquell mateix matí ha-
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via comprat arma i munició i després d'haver intentat comerç

carnal amb una prostituta, disparà contra ella, ferint-la
lleument, sense encertar el tret, mentre ella es vestia. Els

motius que declarà foren que ell havia volgut tirar contra

la Prostitució, que era un mal públic. Fou sotmès a examen

psiquiàtric, amb el diagnòstic d'esquizofrènia, la qual cosa

li produí una gra_r1. decepció, car s'esperava un "gran judici 11.
Rudolf era el vuitè fill d'una família de deu germans.

Va perdre la seva mare als quatre anys, la qual morí preci
sament a causa de l'últim engendrament. Els germans més grans

expliquen que Rudolf, que tenia el costum d'enfilar-se pel
llit de la seva mare malalta la buscava el dia de la seva

mort, perquè se l'havien endut a una altra habitació. Quan
la va haver trobat es va seure a prop del cadàver al seu llit,
l'abraçava i li parlava, pensant-se que esta adormida. Li

obria i tancava els ulls. L'enterrament s'esdevingué el dia

de Carnestoltes i Rudolf es va passar el temps mirant les

disfresses per la finestra, i no va començar a mostrar-se

trist i enyoradís fins al cap d'uns dies.

Dos anys després de la mort de la seva esposa el pare es

va tornar a casar amb una de les seves criades a la qual el

nen no va voler de cap manera anomenar-la �. Als set anys

va veure la mort d'un veí que el va corprendre terriblement,
i quan es va morir el seu avi no el va voler veure de cap m�
nera. Tot seguit es varen desenvolupar terrors nocturns. A

causa d'un trencament d'un os mal curat caminava malament i

tenia por de caure, de la qual cosa els seus companys se'n

reien •••

Manifestava una passió especial per tot el que brillava,
per la qual cosa va arribar a robar algunes monedes de pla
ta. Als tretze anys el van agafar robant cèntims de les al

moines de l'església, rebent un escàndol públic de totes les

autoritats i havent de demanar perdó públicament, humiliació

que va generar en ell un sentiment profundíssim de venjança .••

Arribat a l'adolescència mostrava un desenvolupament fí

sic vigorós i ferm. Les seves masturbacions puberals anaven

acompanyades d'angoixes de mort ••• S'apartà de qualsevol ln

fluència moral, de l'església o de l'escola i no deixava de
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fomentar pensaments de venjança per la mort o l'incendi •••

És va fer aprenent de carnisser, va haver de canviar de fei

na per intents de seducció de la mestressa ••• Li agradava
molt el cinema i la lectura de noveHotes.

Pel Nadal de 1938 es va morir son pare. Posant-se al seu

costat va estar fent com amb la seva mare, intentant-li obrir

els ulls i tencant-li, cuidant del seu cos i del seu amorta

llament, sense manifestar cap mena d'emoció. Només durant

l'enterrament fou quan presentà una forta depressió, no vo

lent menjar. Ja de camí cap al cementiri es va posar molt

trist pensant que el seu pare passava per davant d'aquelles
cases per última vegada: mentre passaven pel davant de l'es

cola va recordar l'enveja que li feien les persones que ana

ven a enterrament perquè es podien passejar una estona men

tre ell romania clavat al banc de la classe. De fet la ceri

mònia fou terrible per a ell. Es va posar a cridar desespe
radament mentre baixaven la caixa a la tomba •••

A l'endemà, diumenge, se'n tornà a Zurich amb la inten

ció de visitar una prostituta. Anant amb tramvia pel carrer

li va venir la idea que ell era com el seu pare portat en

cotxe de morts per últim cop pel davant d'aquelles cases. Al

mateix temps li va agafar com unes ganes boges d'estrangular
la prostituta que volia visitar. Quan va estar amb ella se

li van passar de cop les ganes al sentir-li dir que no pen

sava pas despullar-se. Van fer l'acte sexual i se'n tornà

al seu treball.

Al cap d'unes setmanes, el dimecres 22 de març de l'any
1939 després d'haver intentat endebades trobar una prostit�
ta va tornar a altes hores de la nit a casa seva; a l'ende

mà succeí l'intent fallit d'assassinat amb el qual hem ini

ciat aquest relat. Cal remarcar que així com la primera pro�
tituta que va voler matar no es va despullar, amb la qual cQ
sa li va desaparèixer l'obsessió assassina, aquesta segona es

va despullar plenament davant d'ell, amb la qual cosa es va

espantar en gran manera (possiblement dels propis impulsos),
no podent ni tant sols arribar a l'ejaculació. Després de

disparar i de creure que havia matat la dona, trucà la poli-
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cia i s'entregà voluntàriament •• -,

El seu comportament en el sanatori fou en línies generals,
correcte. Com que era més aviat atractiu atreia fàcilment l'�
tenció de les dones que l'envoltaven: infermeres, internes o

visitants. Al començament continuava llegint noveRotes, però
a partir d'una representació de Shakespeare s'afeccionà a la

lectura dels seus drames, però no a la dels seus sonets, en

els quals hi veia l'obra només d'un ésser humà.
En quant a la interpretació admet Khun que resulta parti

cularment atractiva la psicoanalítica, seeons la qual es po

dria tractar d'un fetitxisme, si suposem que Rudolf mostrava,
de fet un amor per la seva mare a través del fetitxe, però
que es veia impossibilitat en la realització de la seva imat

ge per les portadores del fetitxe. En matar-les no solament

eliminar±a el destorb, sinó que el convertiria en cadàver,
fent-ne, així, com una reproducció de la imatge original id�
ladrada, que estava també morta.

Sembla ser però, diu R. Khun (1948), que és molt feble la

base real per a aquesta interpretació de l'experiència del p�
cient. Per molt temptadora que sigui aquesta hipòtesi, no pot
esclarir el nostre cas IIsense referir-nos a una teoria sobre

la motivació inconscient, la qual cosa vol dir que hauríem de

fer un pas metodològic que precisament intentem d'evitar!!. Ni

tant sols aquest acte pot ser interpretat com una perversió
sexual. L'atemptat assassí de Rudolf es va esdevenir després
de l'acte sexual i el seu objectiu era impedir-ne la repeti-

- ,

ClO.

La interpretació que proposa Rudolf Khun (1948) es basa

en la !!comprensió del seu món!!. El món que es tracta de des

criure ha de ser considerat com l'entremat de ço viscut, a

través del qual s'interpreta tot: situacions, esdeveniments,
i del que se'n serveix com context de referència. Adverteix,
paraRelament que la descripció fenomenològica que se'n fa ha

sigut reconeguda pel mateix Rudolf,progressivament i que fou

reconstruïda a partir d'expres5ions espontànies de les seves

vivències�
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tiBem evitat establir conexions a base de teories
que per la seva pròpia naturalesa tendeixen sem

pre a e�tretar el camp de l'experiència, allà on
en realltat només poden arribar-s'hi a veure o a

presentir relacions ambigües o fils desconectats.
Per contra les conexions que ací he assenyalat te
nen una base sòlida en les experiències espontà-
nies de Rudolf i ell mateix no tindria dificultat
en reconèixer-les".

_

Per tal de fer comprensible el fenòmen Rudolf, explici
ta R. Khun (1948) que vol aplicar l'anàlisi existencial.
"Amb aquesta finalitat presentaré, diu, el món en que vivia

Rudolf". Per món s' ha d'entendre el pro,j ecte del món, que

és el disseny que aplica, en certa manera tot ésser humà a

tot el que existeix, que li serveix de clau per a interpre
tar ....lo. i cn' t.roba un punt de referència per a determinar

l'existència de cada persona. Això portarà a descobrir el

crim de Rudolf no solament com a possible, sinó com inevit�
ble.

La primera constatació en el món de Rudolf és l'activi

tat per l'activitat. En aquest sentit el "carrertl té per a

Rudolf un significat especial, és el lloc de la seva activi

tat desbordada. El carrer és l'espai de Rudolf i a la vega

da el temps en el que existeix. La impaciència, la necessi

tat de novetats, la curiositat s'expressen en el seu gust

pel carrer. El carrer és el lloc de l'enjòlit, que m��té sem

pre la persona en activitat, sense enjòlit la vida li sem

bla buida, freda, enutjosa. La seva existència és sense con

tinuïtat i sense entramat històric: ara això, ara allò, el

seu temps camina a salts.

L'ofici de carnisser comporta enjòlit, mentre que el de

jardiner que va haver de fer a l'hospital no en tenia, raó

per la qual Rudolf el troba avorrit i insuportable. El cri

minal viu també en el món de l'enjòlit, la qual cosa expli
ca la fascinació que sentia pels crims i els criminals, pels
films de violència i les novelles de la sèrie negra. Rudolf

és un home del carrer, de la gernació i no un ésser socia

litzat.

La prostituta és el símbol per excellència del carrer. Per

tany amb propietat al carrer, al comerç, als objectes que hom
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compra l ven, a l'enjòlit. En el món de Rudolf la prostitu
ta no és una persona humana, encarna el carrer.

Després del crim, les raons donades del seu acte mani

festen que volia acabar amb la tensió constant de la seva

existència. Desitjós de v.i.ur-e d'una a.ltra manera decideix

matar el que és "la deu dels seus malsn el símbol mateix

del carrer. Acompleix el seu crim en el sistema de referèn

cia propi, amb la dramàtica criminal, seguint el model de

l'heroi venjador. Volia, a més, fugir del món i viure re

clòs en una cella penitenciària.
El paper de l'heroi venjador era familiar a Rudolf. En

els seus somnis era sempre general victoriós o atleta acla

mat; D'ací la seva decepció en no ser sotmès a judici, la

qual cosa li hauria assegurat la celebritat i hauria estat

reconegut el seu paper de venjador de la humanitat, triom

fador del mal.

Però per bé que tot això iliumina les conexions de signi
ficat del seu món i de la seva existència, queda per expli
car el perquè s'escull determinat moment per a cometre el

crim i no un altre.

Ací és on apareix la relació existencial entre l'acte

criminal l la mort del pare. Cronològicament hi ha una rela

ció, car en va sentir el primer imp1.us a l'endemà de l'en

terrament del pare. Des del punt de vista de l'anàlisi exis

tencial aquesta relació es mostra com una de les claus de

l'acte. Hi ha tres coses que se saben a ciència certa:

1) En assabentar-se de la malaltia i mort del pare, Ru

dolf es queda pràcticament impertorbable.

2) Amb el cadàver del seu pare manifesta una conducta ex

travagant de caire manipulatiu.

3) A l'enterrament el seu comportament és tot un altre,
cridant desesperadament.

A primera vista sembla que no hi ha motiu especial per a

alegrar-se de la mort del seu pare, car aquest no li deixava

res en herència. De petit Rudolf havia fet fantasies sobre
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la mort del pare, que sentia com un esdeveniment alegre,
d'ací el seu interès pels enterraments.

Només podem entendre el significat d'aquesta alegria si

observem el que va fer Rudolf quan el seu pare es va morir

de debó: es va posar a manipular el seu cos d'una manera exal

tada. En els somnis en què es repetia aquest tema aconsegula,

a través de complicades màquines, retornar la vida als morts,
fet que li produia una alegria especialíssima. La seva prim�
ra idea en trobar-se davant per davant del cadàver del pare

fou, igualment la de dubtar de si estaria realment mort, i
es per això que la primera cosa va ser intentar obrir-li els

ulls.

Quan al dia següent va veure, però el taüt, va sentir

que de debó s'havia produït la mort del pare i aleshores li

va passar pel cap la idea que el seu pare anava a passar

per última vegada pel davant d'aquelles cases, amb la qual
cosa es veuria privat de l'objecte que li havia procurat
aquell plaer. Formant una cadena lògica es van anar seguint
l'expectació del plaer, l'activitat manipulativa i el plor
per la pèrdua de l'objecte que produïa aquell plaer.

Aquestes manipulacions són molt similars a les que es v�
ren produir amb el cos de la seva mare quan tenia tres anys.

En una altra ocasió havia manipulat el cos d'una criada que

havia caigut inconscient a la que havia aconseguit reanimar.
Quan de petit va estar manipulant el cadàver matern s'hi

trobava ben a gust, mentre que va canviar totalment de caràc

ter "des del dia de l'enterrament!!.

Així 17 anys després de la mort de la mare Rudolf retro

ba, en la mort del seu pare, la mateixa estructura de compor

tament. Ara bé la mort de la seva mare va quedar marcada per

tres experiències que varen imposar al seu món tematitzacions

perdu.rables:

1) d'una baLda ell buscava, desesperadament, la llu� de

la mirada, i partir d'aquest moment tot el que brilla esdevé

fascinant, d'ací que, com les garces, agafava tot el que re

lluïa, botons, vidres i més endavant diners.

2) d'altra banda s'obsessionà pel cadàver que hom pot
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fer reviure si en sap. Rudolf estudiava la mort dels animals,
sobretot la dels ulls. Com a carnisser Rudolf se sentia se

nyor de la mort i de la vida, botxí i salvador. Recordava

l'excitació especial que va sentir en matar una truja i sal
var els garrinets. La idea que ell era un Salvador, el Crist,
que podia fer miracles va començar després d'aquest incident.

3) el dol adquireix una mena d'esquematització: l'angoixa
i la tristesa, la identificació amb el mort no es produeixen
fins que es produeix la pèrdua del cadàver: en el moment en

que hom li arrenca el cadàver de les mans. El dol pel pare o

la mare morta no comencen, en Rudolf, sinó després de la mort,
en l'enterrament quan desapareix definitivament el cadàver.

Ací és on trobem la relació amb la nuesa del cos femení.

Mentre la companya sexual està vestida Rudolf la considera

com Qn objecte a conquerir i el seu desig d'aventures s'exas

pera.Però ha de romandre vestida, car la seva nuesa evoca, de

manera excitant el cadàver i la singular combinació d'angoixa
fòbica i amor pels cadàvers culmina en la compulsió a matar.

L'acte sexual amb la dona vestida, acaba amb l'assassinat de

la nua, car són dues maneres de penetrar violentament en el

cos de l'altra, no essent possible la primera si s'interposa
la imatge del cadàver: per això no va poder ejacular amb la

prostituta nua.

Li calia un cadàver i la prostituta, sense saber-ho, al

despullar-se en Qna camera fosca ha realitzat les condicions

del pas de la compulsió imaginària a l'acte assassí. D'aques
ta manera se sent amo i senyor de la vida i de la mort i

s'esvaeix el seu sentiment de dol. Heus-lo ací encalmat, es

perant esdevenir reconegut com heroi tràgic (Shakespeare),
raó per la qual desitja el judici i la publicitat, amb l'e�
perança que la vida a la presò acabi per disoldre un univers

insostenible l decebedor, viscut sempre en la forma d'enjò
lit, de mort i de solitud.

Seria molt illustratiu examinar parallelament el cas de

l'anomenat 'Iassassí de Pedralbes l', però les limitacions d'es

pai no ens ho permeten.
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"

2.2.2. ANALISI EXISTENCIAL

L'anàlisi d'aquest últim cas ens mostra que una anàlisi

fenomenològica demana complementàriament, com un acabament

natural una Anàlisi Existencial: l'exposició i conca+enac.í.ó

estructurada de les vivències de la persona formen un llen

guatge lògic i inteBigible, amb una coherència immanent, la

qual cosa ens permet una comprensió pr-of'unda , empàtica i re§.

pectuosa alhora que no podríem obtenir per cap altre mitjà
que no sigui una anàlisi fenomenològica, prèvia a qualsevol

llinterpretacióll•
Ara bé, un cop obtinguda aquesta comprensió les finali

tats terapèutiques no s'han acomplert encara, i menys automà

ticament: queda per veure si les vivències analitzades són

existencialment fracassades o reixides, si menen la persona

a l'autorrealització o a l'autodestrucció, perquè no tots els

camins duen a Roma, car les vies existencials són dues: la de

l'autenticitat i la de la inautenticitat.

D'ací que qualsevol existència humana concreta és inter

pretable d'una forma transcendental, no en relació a Q�S pa

trons de vida ideal (Lieben und Arbeiten, per exemple), de

contingut material, de normalitat o de salut, sinó en rela

ció a les condicions de la pròpia existència: arribar a és

ser o no arribar-hi, esdevenir persona o no posar-se en pro

cés d'esdevenir-ho (Rogers).
L'anàlisi fenomenològica ens permet copsar el significat

intrínsec o immanent d'aquesta existència, l'Anàlisi Existen
cial ens porta a copsar el significat de l'existència: d'ací

que l'u.."Yl i l'altre, si fem psicologia i no purament filoso

fia siguin imprescindibles i complementaris: cada existència

ha de ser compresa a la llum de l'existència; d'aquesta for

ma s'institueix una objectivació que permetrà una opsició dia
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lèctica entre el que sóc i no sóc o no sóc encara.

Cal reconèixer com fa Ruitenbeek (1962) que la Fenomeno

logia té el mèrit d'haver provocat el sorgiment de la Psicoa

nàlisi Existencial. Té raó però Binswanger (1922-b) en dis

tingir entre la Fenomenologia pura de Husserl que té el ca

ràcter d'una disciplina transcendental i l'orientació que

surt de la consideració de les formes existencials que apun

ten a una posició empírica:

IlHi ha una qUestió que no ha estat completament
esclarida, punt central de l'interés psiouiàtric
patològic, i és el problema de la relaci6 entre
la descripció psicològica i la visió essencial pu
ra, val a dir la relació entre la fenomenologia

-

psicològica i la filosofia. Husserl no ens faci
lita les coses car d'una banda obre una escletxa
entre el coneixement real i l'essencial ••• però
de l'altra ens parla de la relació intrínseca en

tre psicologia i fenomenologia i torna contínua=
ment a destacar l'avenç, pas a pas, del mètode fe
nomenològic des del fet aïllat fins a la visió
essencial pura Il.

Com ciències, la Psicologia i la Psicoteràpia s'ocupen
manifestament de l'home, però no de l'home IImentalment ma

lalt", sinó de l'home com aital. La nova comprensió de l'h�
me que devem a l'anàlisi de l'existència que fa Heidegger,
escriu Binswanger (1962), té'la seva base en una nova conceQ
ció: ja no es comprèn l'home en termes d'una teoria mecani

cista, biològica o psicològica, sinó en termes d'una elucid�
ció purament fenomenològica de l'estructura total o l'arti

culació total de l'existència com ésser en el món (in-der
Welt-sein) •

Així, per exemple, dirà Binswanger (1956-a) la finalitat

de l'Anàlisi Existencial no és mostrar la diferenciació de

l'excentricitat (o de qualsevol altra forma d'existència) se

gons els quadres clínics fenomènics (com per exemple, inten
tar destriar, segons esperava Kraepelin, l'excentricitat es

quizofrènica i la psicopàtica), sinó mostrar l'excentricitat

com un fenòmen existencial unívoc, que es troba més enllà o

més en aquí dels quadres fenomènics clínics o normals.

Aquesta finalitat ja queda ben definida des de les prime
res pàgines del llibre, en considerar aquestes formes d'exis-
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tència frustrada (en concret les tres que examina: exaltació,
excentricitat i manierisme) com amenaces antropo-universals,
val a dir immanents a l'existència humana, expressions de la

frustració de l'existència humana. Aquest saber se situa en

el terreny de l'experiència analítico-existencial-fenomenolò

gica, la qual cosa ha de repercutir, naturalment, en la com

prensió clínico-psiquiàtrica.
Fenomenològia i Anàlisi Existencial són, doncs, indestria

bles si volem menar una acció terapèutica i no ens acosta al

"malalt" només una curiositat científica.

Per al fenomenòleg pot constituir una finalitat per a Sl

mateixa la reconstrucció del món interior del pacient, però
per a un psicoterapeuta existencial això no és més que una

part d'un plànol de més gran abast.

Ens ocuparem seguidament dels dos mètodes fonamentals

d'anàlisi existencial: l'·analítico-existencial de Binswanger
i el psicoanalítico-existencial de Sartre, per acabar fent

ne una valoració psicoterapèutica.
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2.2.2.1.:

El mètode analitico-existencial (Daseinsanalyse)

El que Binswanger va denominar Anàlisi Existencial o Da

seinanalyse representa una síntesi de Psicoanàlisi, Fenomeno

logia i conceptes existencials modificats per intuïcions ori
,

ginals. Es una reconstrucció del món interior experimental
dels pacients amb l'ajuda de la concepció antropològica-exi�
tencial de Heidegger sobre l' ex.ist ènci a humana.

En els seus primers estudis dels anys 20 es presentava,
juntament amb E. Minkol¡,Tski com un dels pioners de la fenome

nologia psiquiàtrica. P.J1lb el seu treball TTTraum und Exi.s tenz"

(1930) i els seus estudis sobre les manies (1931-32) va anar

derivant cap a l'p�àlisi Existencial. Va exposar el seu sis

tema el 1942 en una obra magna llGrundformen und Erkenntnis

menslichen DaseinsTT que després la va iliustrar en una sèrie

de casos clínics.

L'Anàlisi Existencial presenta algunes diferències amb r�
lació al Fenomenològic de les que podríem considerar-ne les

seg"tients:

a) l'Anàlisi Existencial no es limita a investigar els

estats de TTconsciènciaTT, sinó que es qüestiona tota l'estruc

tura de l'existència de l'individu.

b) l'Anàlisi Existencial s'esforça per reconstruir el d�
senvolupament i transformació del món (o dels móns oposats)
de l'individu més enllà de la vivència subjectiva immediata.

En aquest sentit implica una investigació biogràfica que

Binswanger assimilava al procés psicoanalític i que Sartre

reivindica igualment a la seva Psicoanàlisi Existencial i mè

tode progressiu-regressiu.

e) l'Anàlisi Existencial es planteja anar més enllà de la

comprensió fenomenològica, pretén menar la persona a l'�nàli
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si del seu projecte existencial i enfrontar-la dialèctica

ment amb la seva llibertat i responsabilitat.

Els modes existencials

En els seus primers estudis Binswanger va organitzar les

seves descripcions al voltant de la distinció entre l'IlUm

welt, Mitwelt i Eigenwelt". Més endavant va polaritzar les
seves anàlisis dintre d' un marc referencial més ampli: la
distinbió dels "modes e�istencialsn.

El IImode existencial!l és la dimensió de l'ésser humà (D.§;
sein) en relació als seus pr-o.ïsme s (]VIi twelt). En contrast

amb la psicologia clàssica que suposa la continuitat i homo

genettat en el subjecte ltAnàlisi Existencial té present el

fet que el lt jo 11 varia segons les vàries f'o rme s -dual, plural,
singular- i als modes anònims d'existència.

El mode existencial dual, es correspon en línies generals
al concepte drintimitat i és una extensió de les idees de Bu

beI' sobre la relació jo-tu. Existeix una gran varietat de re

lacions duals, com, per exemple, les relacions mare-fill,
germà-germana, amant-amada, etc. En el mode dual de l'amor

l'espai representa la paradoxa de ser simultàniament infinit

i dtestar a l'abast de la mà: la distància i la proximitat
queden transcendides per un mode espacial peculiar que es r�
laciona amb l'espai com l'eternitat amb el temps. El mode

dual de l'amor es caracteritza també :per la seva exigència
d'eternitat: el moment coincideix amb l'eternitat en ser ex

closa la duració transitòria. Boss (1944) va analitzar el mo

de dual en les relacions matrimonials.

El mode plural correspon al sector de les relacions for

mals de la competició i de la lluita. Ací la intimitat es

canvia per la coexistència o per la lluita. Binswanger des

criu les diferents formes de· relacionar-se a través de la

sensibilitat� les passions, la moralitat, la reputació, etc.

D'aquesta forma es fan paleses moltes psicopatologies.
El mode singular comprèn les relacions de la persona amb
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si mateixa, inclús el propi cos. La psicoanàlisi parla de

narcicisme i d' autopunici6. Bí.nswanger amplia les relacions

intrapsíquiques: molts conflictes interiors s6n un calc del

mode plural. L'autisme no és solament absència de relacions

amb els altres, sin6 també una forma específica de relacio:r:s

autopersonals.
El mode anònim fou esbossat breument per Binswanger i

després ampliat de R. Kuhn (1944) en el seu estudi sobre la

interpretaci6 de les màscares en el test de Rorschach, és

la forma anònima del soldat, de l'emmascarat, del signatari
de cartes anònimes.

L'Anàlisi Existencial serà, denes: 1T1'anàlisi científica,
empírico-fenomenològica de les formes i gestalten reals de

l'existència humana!!. És,doncs, un mètode d'interpretaci6,
una certa hermenèutica, basada en el presupost d1una certa

estructura a priori de l'existència humana com ésser-en-el

m6nn•

La concepci6 psicopatològica

La concepci6 de la psicopatologia, per a Binswanger (1954-a)
es presenta com una inflexi6 de l'estructura del Dasein:

liBem après a concebre i a descriure les diferents
psicosis, neurosis i psicopaties com flexions de
terminades de la textura a priori o transcenden
tal de l'ésser humà o, com es diu en francès, de
'la condition humaine'TI.

Una flexi6 significa per a ell, una inflexi6, desviaci6 o

alteraci6 ••• en referència a la norma, essent la norma no la

mitjana estadística, sin6 la dimensi6 ontològica del Dasein,
el conjunt dels existencials, d'allò que constitueix l'ésser

de l'home. Es tracta, doncs, d'una alteraci6 estructural que

comporta una pèrdua. El nmalaltll ha perdut el camí de realit

zaci6 de la plenitud de les seves possibilitats d'ésser en

tant que humà. S'ha extraviat, en un moment determinat (ori
gen històric) del camí de la seva realitzaci6. La seva forma

d'ésser-en-el-m6n està foraviada, extraviada, foradada o dis-
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torsionada i el seu ésser ha esdevingut, per això mateix,
opac per a ell: ja no té la seva llibertat: r!ha esdevingut
opac a si mateix, i ja no és aut ònom"; Ja no és un Dasein

car ja no està en el temps i ha perdut la comunicació (dos
dels existencials del Dasein). Està en una mena de somni

incapaç tant d'integrar el passat com l'esdevenidor.

El món viscut sembla condensar-se, resumir-se i estrè

nyer-se al voltant d'una situació experimental privilegiada.
Segons Binsw�nger (1954-a):

fTUna sola categoria serveix de fil conductor al
projecte de món del nostre pacient i això, signi
fica una formidable restricció, simplificació i
buidament del contingut del món ••• Tot allò que
fa el món significant cau sota la denominació
d'aquesta sola categoriar!.

Se'n deriven tres conseqnències:

l - Totes les situacions esdevenen aptes per simbolitzar

la situació que serveix de categoria dominant, per a activar

la categoria restrictiva. El món està tematitzat i el malalt

n'és presoner. Aquesta categoria està més enllà de la divi

sió clàssica entre conscient i inconscient.

2 - El fTmalaltfT té una vida esmorteïda: !!No hem d'obli

dar que on el projecte del món ha esdevingut tant esquifit,
l'ipse resta igualment reduit i lluny de la maduració!! (Bin§.
wanger, 1946-a).

3 - L'angoixa està sempre en joc, en la mesura que a ca

da moment l'univers fonamentat sobre una base tant estreta,
perilla de caure per l'aparició de situacions incategoriables
i, per tant, generadores de por. El !lmalalt!! s'agafa a l'es

tructuració encongida del seu món que, malgrat el s�u empo

briment, li permet encara de restar en el món. S'aferra a la

seva neurosi perquè malgrat que el tortura li resulta fami

liar. !lTot ha de quedar igual ••• la novetat significa angoixa,
pànic, ca+àatrrof'e-; •• El món ha de quedar-se aturat, res no ha

de canví.ar-" (Binswanger, 1946-a).
Amb tot això la corporalitat esdevé el refugi de l'ésser.

El cos deixa de jugar el seu paper de disponibilitat, però no
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deixa de jugar la seva funció expressiva. No és simplement
que un moviment psíquic es converteixi en un moviment cor

poral (la conversió somàtica), sinó que'la corporalitat es

devé lluna forma particular de l'existència humana i, en ceE,
tes circumstàncies, l'únic medi expressiu!!. El cos' des del

punt de vista frenomenològic de la realitat humana, al mar

ge de qualsevol patologia, és ja una expressió de l'esser en

el món, no en el sentit biològic (Korper) sinó en el sentit

de vivència (Leib). L'individu humà s'expressa per la seva

vivència corporal (el llenguatge del cos).

Puix que els mateixos casos IlpatològicsTl estudiats per

Binswanger ens permeten d'arribar al coneixement del mètode

i a l'elaboració de categories existencials a la vegada que

a conèixer la potencialitat terapèutica de l'Anàlisi Existeg
cial i el tipus de relació que s'estableix, sembla que el

més indicat és considerar ara alguns d'aquests casos d'en

tre els més famosos publicats per Binswanger: Ilse (1945-a),
Ellen West (1945-b), Jurg Zund (1947), Lola Voss (1949), Su

san Urb�n (1952), etc. De tots aquests hem triat ei-primer,
el cas Ilse per la claredat del tema i del cas Ellen West

n'hem destacat més aviat les implicacions teòriques que pr�
senta per a l'Anàlisi Existencial i la psicopatologia.

La raó d'aquesta tria rau en que el primer cas va ser

tractat personalment per Binswanger, mentre que el segon ha

estat rescatat dels arxius i els diaris de la pacient a qui

Binswanger no va conèixer; per tant les qüestions terapèuti
ques no tenen interès, mentre que si el tenen en el primer.
Hem afegit a aquests dos estudis biogràfics, dos estudis fe

nomenològics d'altres tantes formes existencials frustrades:

l'exaltació i l'excentricitat.
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a) El cas llse

El cas es concreta en un acte agosarat i paorós a la ve

gada, comés per llse als 39 anys, casada i mare de tres

fills, que va posar la mà dintre d'una estufa encesa fins

a mig braç i la deixà cremar tot dient al seu pare: "Mira,
faig això per demostrar-te quant t'estimo".

Es tracta de veure-hi en aquest fet -diu Binswanger
(1945-a)- la significació d'aquest sacrifici en relació a

l'univers i a la història d'llse, per comptes de veure-hi

el símptoma inaugural d'una esquizofrènia aguda o la conse

qUència d'un joc complex de pulsions a través dels mecanis

mes de la psique.
La infància d'llse s'havia desenvolupat enmig d'un cli

ma desgraciat per a ella, entre Qn pare tirànic i una mare

angelical, sotmesa al marit. llse que estimava amb adoració

el pare no podia soportar la relació d'aquest amb la seva

mare i se sentia impotent per a canviar aquesta situació.

Pocs mesos abans d'aquest esdeveniment dramàtic va assis

tir un dia a la representació de Hamlet i en va quedar somQ
,

guda. D'alguna manera es va sentir identificada, va arribar

a' la conclusió que Hamlet hauria pogut evitar la bogeria si

no hagués vaciHat i hagués fet en el moment propici l'acte
decisiu (matar el rei, per exemple). "L'essència de l'home,
diu Schelling, és l'acció ••• La pura reflexió és una malal

tia de l'esperit humà!!. Es va posar a rumiar tot seguit qui
na una en faria (acció), algun acte decisiu que havia de dur

a terme. Quatre mesos després, en ocasió d'una crida d'ajut
de la mare contra el pare, ella anuncia que "vol demostrar

al pare el que és capaç de fer l'amor" i li diu al seu home

que tlno pensi pas de impedir-li-ho, perquè sinó restarà des

graciada per a tota la vida!!. Al cap d'uns dies va a veure
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el seu pare i li diu que coneix unmitjà per a salvar-lo, i
és en aquest moment quan fica la mà a les flames tot dient:

flguaita, faig això per demostrar-te el molt que t'estimofl•

No experimentà dolor, malgrat haver rebut cremades de teE
cer grau. Durant el seu acte es mostrà heroica i alegre, qua

si triomfant, dominant les persones que astoradíssimes esta

ven al seu voltant. Els dies següents es mostrà enèrgica i em

prenedora. El seu pare canvià de comportament durant algunes
setmanes, però, com era de preveure, la situació va tornar a

ser la de sempre. Malgrat tot Ilse es mostrà activa i dedica

da a la família. Un dels seus fills morí durant l'any, fet

que Ilse va to]:lerar aparentment bé, tot i considerar que era

un càstig de Déu per uns sentiments d'amor que havia tingut
envers el metge que havia tractat el nen.

Al cap d'un any d'aquell esdeveniment victimal decidí

d'anar a una casa de repòs a causa de I!pensaments bojos!!. Co

mençà a creure que tothom la mirava i que se'n burlaven. La

creença que tot el que passava es referia a ella, així com la

impressió que tots els metges s'eriamoraven d'ella va anar pr�
nent cos: el tractament aviat va esdevenir una tortura. Tenia

necessitat de justificar el seu acte victimal:

!!Volia demostrar al meu pare que l'amor és quelcom
més que es transcendeix i que es prova no pas amb
paraules sinó amb actes. Això hauria hagut de te
nir un efecte sobre ell com una i]:luminació, traient
lo del seu egoïsme� D'antuvi vaig pensar de fer-ho

per amor a la meva mare, però també perquè en tenia
necessitat. No sentia llàstima d'ell i després he
sentit encara més amor i comprensió. Crec que si es

timo així tots els homes és perquè he estimat tant
el meu par-e!",

Després d'estats de depressió i d'excitació,amb tendèn

cies suïcides, deixà el sanatori al cap de tretze mesos, to

talment restablerta.

Sobre aquestes dades hom podria concebre que el centre del

problema d'llse era el conflicte entre l'amor idolàtric del p�
re i la rebe]:lió enèrgica contra la tirania paterna envers la

mare i ella mateixa. Aquest conflicte no tenia altra solució

que un canvi d'actitud del pare. D'ací la desesperació que es

manifestava per la irresolució, la por a qualsevol decisió.
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Aquesta era la situació de Hamlet. Per canviar l'actitud del

pare 1lse, doncs, pensà que calia un sacrifici de partseva.
Sacrifici que li permetés demostrar el seu amor envers el pa

re, ensems que impressionar-lo tal com ella desitjava. Però

l'antiga ferida es va tornar a obrir amb la certesa posterior
de la inutilitat del sacrifici.

Des del punt de vista psicoanalític hom podria dir que Il

se, enamorada del seu pare i culpabilitzada d'aquest amor tor

na contra si mateixa aquesta agressivitat per castigar-se i
posa la seva mà al foc per a purificar-se. Per això pot ocu

par-se tot seguit activament del seu marit i dels seus fills

sense angoixar-se., La mort del nen, viscuda com un càstig,
desperta l'antiga culpabilitat. La substitució de l'amor en

vers tots els homes per comptes del del pare no calma pas

aquesta angoixa de culpabilitat i se sent mirada, judicada,
condemnada per tots cantons.

Però totes aquestes explicacions ometen l'univers tematit

zat d'1lse. El seu sacrifici fou el resultat i l'expressió de

tota una xarxa biogràfica de motius força complicada. El motiu

racional, fou la intenció de causar una profunda impressió en

el pare en vistes a fer-lo canviar d'actitud i conducta en

vers la mare. Aquest propòsit s'havia de realitzar a l'estil

de la prova del foc: era capaç de "posar=h.i. les mans al foc 11,
per tal de demostrar la seva voluntat i decisió. Però 1lse vo

lia matar d'un sol tret dos ocells: el sacrifici és, alhora,
un acte de purificació (pròpia) i de salvació (paterna). De

forma que la salvació del pare es converteix simultàniament
en la purificaciÓ del seu amor incestuós. És expressió i expiació
alhora del seu amor envers el pare. Del sacrifici hauria de

sorgir nova vida: el pare resorgiria a nova vida i el seu amor

filial reneixeria triomfant de les cendres (Fènix). L'expiació
(foc = vida) és coneguda ja des d'Heràclit.

Des del punt de vista fenomenològic, la significació del

foc consisteix en morir i reviscolar. La mà (que psicoanalíti
cament seria un símbol fàlic) és l'organ vital de l'agafar i

intervenir, d'aferrar-se i penetrar, de les sensacions de tac

te i dolor. Tot ficant la mà dins l'estufa, 1lse sacrificava

no només la càrrega de la seva agressivitat, sinó també l'ex-
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plossivitat del seu foc interior. Amb el seu testimoni manual

substituí el testimoni verbal de l'amor al pare. Com qualse
vol sacrifici, aquest holocaust pràctic de la mà és un acte

de renúncia pròpia, d'anorreament, de rendició. Seria erroni,
per tant, considera Binswanger, discutir-ne la seva valoració

ètica. Però la mateixa 11se s'adonà que el seu sacrifici no

era totalment pur. El motiu de preocupació per la seva mare

cedia davant la necessitat de testimoniar l'amor que sentia

pel seu pare i de provar la seva influència sobre ell. No era

un sacrifici pur, sinó que estava velat per la passió. Ilse
còmbinava la seva fe en el poder de l'amor amb la seva I!volun

tat de poderl!general, amb un impuls ambiciós d'ultrapassar
fronteres. Però 11se ultrapassa aquestes fronteres més que no

pas per amor al seu pare, per amor a si mateixa. Va preten
dre d'un cop de mà arribar a una meta que només s'assoleix

com resultat d'un procés de llarga i lenta maduració. Perd el

sacrifici resultà estèril en tots els ordres. El sentit de

qualsevol sacrifici està en la fusió (en la comunió). Si no

hi ha resposta que institueixi el nosaltres el sacrifici és

inútil. En el cas d'llse la resposta no hi va ser, en conse

qüència tampoc l'autopurificació.
Però 11se no estava feta per a resignar-se: se sentia

ofesa i abatuda. No li quedava altra alternativa que una ac

titud defensiva: ara tot depenia d'encertar a demostrar la

seva bona intenció i sinceritat, defensar el seu honor i pu

rificar, definitivament, la seva passió: intentarà demostrar

que "no posà les mans al foc ni per sensacionalisme, ni per
atraure l'interès del pare, ni per orgull. El que pretenia
era ajudar la seva mare a portar una vida digna". Però no po

dia fer callar les autoacusacions dels motius inconfessables.

Per això el 8e-...1. tractament havia d'orientar-se cap a una pu

rificació del "seu afany d'amor i de veritat". D'ací les se

ves ambivalènèies psicòtiques durant el tractament: tant

aviat creia enamorar els metges com ser perseguida per ells.

Entre aquestes dues possibilitats interpretatives hi havia

el dubte, la incapacitat de penetrar realment en l'interior

dels altres. Els altres responen al seu amor amb la mateixa
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tirànica i inflexible inaccessibilitat que el seu pare. De

forma que la dialèctica de les seves relacions amb el pare

es perllonga en la dialèctica de les seves relacions amb els

homes en general. Hi havia, doncs, una generalització del tu

en el vosaltres.

Aquest cas 11se el troba Binswanger força apropiat per
què es desenvolupa al voltant d'un tema fàcil d'identificar

i manifesta la tematització d'una vida. El tema és el pare.

Aquest tema, històric, com els altres, no és quelcom d'abs

tracte ni alié a la situació de la vida, sin6 que és Ull pro

blema vital reallssim. Aquest pare adorat és el que esclavit

za la mare i crea una atmosfera carregada d'opressió de la

que ella mai no ha aconseguit alliberar-se. Això porta 11se

després de moltes intervencions i súpliques a jugar-s'ho tot

a una sola carta (la illusió del propi poder). Un cop presa

la seva resolució es converteix en víctima d'ella, se sent

dominada compulsivament per la necessitat de l'acte: el seu

desig és alliberar-se recorrent a l'acció. Finalment el fra

càs marca l'ascensió del tema que la domina, al qual es re

dueix. El tema la porta a trobar el pare en el món de les se

ves relacions amb el Mitwelt i a lluitar amb ell, oscillant

entre l'amor i l'odi. 11se veia en el seu pare no només un

tu, sinó també un objecte de cura (Sorge) com quelcom que

aferrar, influir i impressionar. Parallelament 11se es veia

acceptada i rebutjada alhora.

Però mentre el tema continua sent tema hi ha biografia;
i la seva biografia va abocar cap a una solució sana, que

consistia en encaminar l'amor envers una reconciliació entre

el jo i el Mitwelt en una tasca d'utilitat humana, a través

d'un treball psicològic ben dirigit cap a les seves fites,
metòdic, pacient, en el món de l'eficiència pràctica. (Hom
podria parleT de sublimació, personalment ens estimem més

parlar de comprensió de la pròpia existència, i assumpció
de la pròpia responsabilitat (compromís) i llibertat (inde
pendència del pare i respecte -renúncia a voler influir mà

gicament- de la llibertat dels altres)).
3inswanger (1945-a) ens posa a l'aguait d'una interpre

tació psicoanalítica reduccionista que veiés en aquest cas
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una libido fixada al pare amb un trencament forçós del desig
incestuós i una eventual transferència al circum-món. D'aque�
ta forma interpretaríem potencialitats de l'existència humana

atribuint-les a determinats processos del desenvolupament ge

nètic. Només l'existència humana és autènticament històrica.

'Però per bé que aquesta història està condicionada pels te-

mes que se li han assignat ta��ateix la seva història radica

en l'actitud que pren davant el seu fonament. Si bé l'existèn

cia no colloca per si mateixa la pedra fonamental de l'exis

tència, car aquesta la rep com una herència, tanmateix se li

permet d'actuar amb llibertat respecte al seu fonament. El

problema de l'existència radica en la forma d'enfrontar-se

al destí concret de cadascú.

L'Anàlisi Existencial ens demostra, ultra això, que qual
sevol món, àdhuc el de l'esquizofrènic, és empatitzable per

mor de la seva comprensibilitat. La possibilitat de compren

sió o incomprensió d'un acte o un conjunt d'actes (símptomes)
val a dir la possibilitat d'empatitzar o no és la que ens fa

parlar de bogeria en la mesura en que un acte, com el d'llse,
no és comprès. D'ací es dedueix com el nostre judici sobre

la malaltia mental o la salut està sotmès a la norma de l'ac

titud social. La norma, però, no és un cànon de validesa uni

versal. El que qualifiquem de símptoma morbós era considerat

pels grecs com un cop d'Apollo o bé com obra de les Eumènides

i en l'Edat Mitjana, possessió diabòlica. Posar la mà al foc

va ser un dels actes de suprem herorsme que recullen les lle

gendes romanes.

Una persona és considerada malalta sempre que la seva

conducta es desvia de les normes de conducta social (la raó

social), esdevenint rara o estranya(fora de raó). Aquesta v�
loració és, però, un fet pre-racional, que pertany al camp

de la comunicatio i de la comunio. Qui considera morbosa l'a�
ció d'llse manifesta, amb això, que troba, sent o experimen
ta una dificultat o obstacle per a la seva comunicació i més

encara per a la seva comunió amb ella. No li és possible

l'empatia. llse esdevé una persona estranya, no és un tu.

Esdevé objecte d'observació, de mirades estranyes. La seva

sensació de ser observada no és falsa, per bé que és inter-
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pretada exclusivament. Puix que la manifestació de l'amor l

la possibilitat de la comunicació depenen en gran part de

la participació en una comunitat cultural, ha de mantenir-se,
a més, que el nostre judici sobre la malaltia està en funció

de l'ambient cultural. Inicialment els mateixos psiquiatres
procedeixen de forma similar als profans. També ells judiquen
el judici d'Ilse i ho fan, sovint, amb aires moralistes o

psiquiàtrics. Però aquest criteris són subjectius i cultural
ment condicionats.

Això implica, doncs, la necessitat d'una revisió a cons

ciència i un replentajament tant del material empíric de la

conducta socialment anormal, com d'un nou marc de referències

per a la formació d'una comprensió psiquiàtrica. Aquest qua

dre de referències només es pot trobar en la naturalesa; en

conseqüència només podrà abastar la psiquiatria el seu objec
tiu científic si aconsegueix comprendre les condicions natu

rals de la conducta expressada en termes culturals. El judi
ci d'un fet cultural no es pot fer, per tant, amb mentalitat

mèdico-biològica o naturalista. IIEn judicar una conducta so

cial anormal -que és un fet cultural- psiquiàtricament com

un fenòmen patològic, sortim del camp purament biològic i e�
trem en l'àrea de la finalitat biològica, com si haguéssim
de tractar un cas d'anormalitat física. La salut i la malal

tia esdevenen conceptes de valor, objectes de judici basats

en la finalitat biològicaTl, diu Binswanger (1936-a). (Trobem
ací una vertadera anticipació de la crítica de l'antipsiquia
tria moderna sobretot per Foucault i Szasz).

La possibilitat que l'acte d'Ilse hagués tingut un efec

te positiu en la disposició al canvi del pare, planteja la

qUestió de què se n'hauria fet de la psicosi d'Ilse? S'hau

ria desenvolupat o hauria aparegut? Possiblement, no. Aque�
ta possibilitat i la d'una psicoteràpia activa són suficients,
segons Binswanger per a demostrar que l'home és un organisme,
una unitat que supera la dicotomia soma-psique.

Si volem parlar de psique hem d'entendre-la com subjecti
vitat oposada a l'objectivitat, una forma de transcendir,
d'ésser en el món com acte intencional. Darrera les separa-
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cions establertes per les ciències entre soma i psique i,
encara que es parli d'unitat psicosomàtica, (la qual cosa

és una forma de suposar la divisió) hi ha ��a unitat no ac

cessible a les ciències. Ja la mateixa visi6 biogr�fica mos

tra que podem parlar de context i continuïtat de sentit i

d'organització significativa on la psiquiatria només hi veu

un caos de sentit fragmentari. La unitat humana només és ac

cessible per la via filosòfica conclou Binswanger, en clara

polèmica amb la psiquiatria Kraepeliniana, o per la via de

l'amor.

Hem vist com en el cas 11se l'amor no· era correspost peE
què tampoc no es basava en un amor de koinonia: el seu amor

pretenia impressionar i dominar el pare, canviar-lo; la se-

va relació amb els altres es convertí en una mania referen

cial. La manca de visió del sentit d'aquest imperatiu d'amor

i d'autorefèrència és el que anomenem bogeria: la particula-
rització del propi món. La seva tr cur-ac í.ó " va consistir en es

ventar aquest imperatiu categòric i restablir el protagonis
me del jo. En el nostre cas el restabliment fou perdurable.
11se va romandre psicològicament equilibrada la resta de la

seva vida fins a la seva mort que s'esdevingué als 73 anys.

11se fou capaç d'orientar el tema de la purificació i salva
ció per camins sans, mitjançant la consagració a obres socials,
a través de la comunicatio i la comunio. Va practicar, amb as

sessorament, una assistència psicològica i,en alguna ocasió

fou cap d'un grup d'un taller psicològic,

Amb això vol marcar Binswanger les diferències fonamentals

entre l'Anàlisi Existencial i la Psicoanàlisi. Per a ell l'ú

nic a priori és l'evidència de la trmundanitat de l'existènciatr,

lYIentre l'analista existencial, escriu Binswanger (1946-a),
"abor-da l'existència humana sense altra consideració que l' ob

servació indiscutible que l'home està en el món, té els seus

móns i desitja transcendir-los, Freud s'acosta a l'home amb

la seva idea de l'home natura!!. Per tal de desenvolupar aque.ê,
ta idea d'una forma tr

cLí.rri.ca" Binswanger escull el cas d' Ellen
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West, l'estudi del quallI considera com paradigma per a l'Anà

lisi Existencial en Psiquiatrial1•
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b) El cas Ellen West

Ellen West -nom inventat per designar un cas recollit

dels arxius en el que intervingueren personalment Bleuler i

Kraepelin- era filla de pares jueus; tenia dos germans, es

sent ella la mitjana. Tant en la família del pare com en la

de la mare, sobretot en la paterna, hi havia hagut antece
dents de desequilibris i su!cidis. La seva mania estava ceg
trada en les llaminaduries i la seva obsessió era precisa
ment la contrària: la por a engreixar-se: !!Jo vull esdevenir

cada cop més prima, però no vull haver d'estar-me vigilant
constantment i no vull prescindir de res: aquest e�Jronta

ment entre voler mantenir la línia i no voler renunciar a

cap aliment és el que m'està destruint!!, havia escrit la pa

cient. l en una altra ocasió:

!!En tots els punts sóc assenyada i tinc claredat
d'idees, només en aquest estic boja, m'estic ar

ruïnant en la meva lluita contra la naturalesa.
La.fatalitat m'ha volgut grassa i forta, però jo
em vull estilitzada i prima!!.

Galdosa forma de tortura xinesa! La seva dieta eren els

laxants i la reducció calòrica, la seva afecció copiar receE
tes de cuina, postres, gelats. El seu ideal era mancar de

corporeïtat.
Va seguir diverses anàlisis amb diferents psicoanalistes.

Presentà diversos intents seriosos de su!cidi, un d'ells ab�
cant-se a la finestra del psicoanalista. La seva obsessió

per a aprimar-se era un ideal de la seva joventut, extret del

tipus predominant entre les seves amigues selectes. Després
de tres mesos d'internament en el Sanatori de Kreuzlingen i
al cap de tres dies del seu retorn a casa se su!cidà, fatal

ment, tot prenent una metzina. Per l'interès què implica cal

descriure l'últim dia de la seva vida:



-702

IlAl tercer dia del seu retorn a casa sembla trans
formada. Per esmorzar menja mantega i sucre. Al

-

migdia menja tant, per primer cop en 13 anys!, que
se sent satisfeta i s'afarta. A l'hora del café de
la tarda pren crema de xocolata i ous de Pasaua.
Surt a passejar amb el seu marit, llegeix algunes
poesies. Es mostra alegre, jovial i de bon humor:
sembla que s'hagin esboirat tots els vestigis del
malefici. Escriu algunes cartes. A la nit pren
una dosi mortal de verí i al dia següent ja és ca

dàver. Semblava com mai havia semblat en vida:
-

tranquiH.a, feliç i pacíficall (Binswanger, 1945-b).

La descripció del seu cas ocupa 32 pàgines, i està basat,
en gran part, en el seu propi diari. Aquest resum és sufi

cient, però, com a referència.

Ellen West volia desesperadament ésser ella mateixa, p�
rò essent diferent de com era: IlCrea'm destí un altre cop,

però fes-me diferentll• Aquesta desesperació la impulsa a la

mort.

De fet, comenta Binswanger (1945-b), forma part de l'exis

tència humana -en quant estat de buidor- el poder-se experi
mentar simultàniament com buidor, limitació, opressió, confi

nament i anhel de llibertat; finalment també esdevé una forma

específica del jo. És freqüent, continua dient, en noies jo
ves i en dones trobar una aversió a engreixar-se, però no és

freqüent trobar-hi l'horror que en aquest cas.

Binswanger (1945-b) cita, com exemple, un altre cas de la

literatura de Janet, el cas Nàdia. Nàdia volia ésser a-sexual

i si fós possible a-corporal, la seva repugnància a menjar no

era més que una manifestació d'aquest sentiment fonamental i

únic. L'obsessió del pudor de Nàdia està generalitzat a tot

el cos, no només al sexe. Nàdia va més enllà que Ellen West:

no desitja ser prima, sinó incorpòria, no ser vista ni senti

da. Això significa que li agradaria retirar-se del Mitwelt i

portar una vida absolutament solitària. El cos, però, sóc jo.
Si desitjo escapar del meu cos aleshores vol dir que vull es

capar de mi mateix. (Cal observar que Nàdia era prima i bufo

na).
Aquest desig de viure sense ser observada pel Mitwelt in

clou un dels problemes bàsics dels modes d'existència esqui

zofrènics. En l'historial de molts casos esquizofrènics -com

aquest- hi ha una rebeH.ia deliberada i obstinada contra la
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forma en que la persona ha sigut llançada a l'existència (fac
ticitat), contra una forma particular del destí humà. (Una de

les més habituals és contra el sexe en les dones). En aquest
estat l'existència pretèn de ser diferent del que és i del

que pot ésser, amb la qual cosa va claríssimament contra la

pròpia estructura, intentant trencar els seus motlles, tot
aferrant-se al mateix temps, desesperadament, a ésser un ma

teix. Però aquesta estructura no pot trencar-se i encara me

nys enderrocar-se sinó que torna a reafirmar-se un i mil cops,
només que d'una altra forma anormal. La forma d'ésser estra

falària que aleshores es desenvolupa per a no ser vist, es

torna més visible encara.

Si la persona queda fixada en aquesta forma inautèntica

d'existència, en aquesta afirmació negativa de si mateix,
perdent l'elasticitat necessària per a acomodar-se a la si

tuació interna i externa és perquè el Mitwelt ha ocupat el

lloc del jo (i el Mitwelt sempre respon a la buidor existen

cial). El Mitwelt no correspon a l'estandard propi d'una peE
sona sinó al de les altres persones estranyes i,com tal, ja
no depèn del jo, sinó que aquest el mira com quelcom d'immò

bil i estrany. El que anomenem d'una forma tan intranscendent

la projecció exterior del sentiment (de vergonya, per exem

ple), no és altra cosa que el desplaçament del centre de gr�
vetat de la nostra existència des del propi judici al dels

altres, experimentat com quelcom fix.

Amb això el jo es converteix en un estat de coses sotmès

a l'apreciació dels altres i a través dels altres a la meva;

en d'altres paraules queda objectivat. Com resultat salta a

ocupar el primer plànol l'element que més es presta a l'ob

jectivació, el cos. El cos denota l'esfena de la nostra exis

tència present en l'espai i en el temps, exposat a plena llum

a la mirada i a les oïdes del públic.
Així el procés esquizofrènic és, essencialment, un procés

de buidat i empobriment existencial en el sentit d'uracrei

xent congelació del Jo en un objecte estranya ell i cada cop

menys lliure i independent. L'empobriment existencial no és

altra cosa que la transformació de la llibertat en un objec
te estranya ell, cada cop menys lliure, (la dimensió corpo-
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ral, la corporalitat és la que està més sotmesa a l'aliena

ci6 perquè és la més objectivable o observable pels altres)
(la mirada, Sartre). La psiquiatria amb la reducció de la

problemàtica existencial a l'organisme, món de l'alteritat,
objectiva la persona, l'aliena.

El cas d'Ellen West és un cas d'angoixa existencial. Mai

no arriba a satisfer-se la fam, perquè, com passa en molts

toxicòmans, no es tracta només d'una necessitat somàticament

condicionada, sin6 la d'omplir el buit existencial. A aques

ta necessitat, a aquest impuls l'anomenem angoixa existen

cial. El que per a la persona representa el control de l'es

tructura temporal de l'angoixa existencialés el factor de

repetici6: lICom l'habituat ha perdut la continuïtat contex

tual de la seva biografia interior, per això només existeix

en fragments puntejats, en el moment d'una plenitud il:lusòria,
amb discontinuïtat. Viu de moment en moment, però acaba per

quedar descontent de tots i de cadascú. Tot just ha acabat

d'omplir la buidor del present mitjançant el plaer, les sen

sacions, les intoxicacions, els guanys, l'éxit, etc., quan

ja es torna a veure victima de la irrealitat de la seva ex

periència sota la forma d'una insatisfacció que l'impulsa a

tornar-hi: enmig del temps immanent no es mou en cap direc

ció!! (Binswanger, 1945-b).
Molts dels impulsos que, en un començament, només me

reixen que honor i lloança, al llarg de la seva trajectòria
es converteixen en pedres de molí que arrosseguen la perso

na al fons del abisme. Si més enllà d'aquests esforços no

existeix una transcendència qualsevol intent humà s'hiper
trofia i degenera.

L'horror d'Ellen West a engreixar-se neixia d'un ideal,
però aquest ideal es revela, en l'Anàlisi Existencial com

la concreci6 d'un greu terror existencial, la por a la Ilde_

generació de la vidall, a pansir-se, secar-se, a veure's en

terrada en vida, a materialitzar-se en els greixos: la por

a la pèrdua existencial de l'estructura,la por a la deforma

ció a l'anti-eidos, en una paraula el no-esdevenir com diria

Von Gebsattel o a "de i.xar d'ésser!!.
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Aquesta comprensió del fenòmen d'Ellen West és el que

porta Binswanger (1945-b) a plantejar-se el cas en oposició
a la interpretació psicoanalítica. Els psicoanalistes que

varen tractar Ellen West havien diagnosticat el seu cas com

una neurosi compulsiva, la qual cosa es basava en la inter

pretació de l'horror a engreixar-se com un horror camuflat

a la fecundació i a l'embaràs. Com que per a Binswanger no

es tractava d'una fòbia vertadera el tractament psicoanalí
tic va fracassar necessàriament.

La por a la deformació no és ��a fòbia, sinó un terror

intens davant de l'amenaça que s'enderroqui el seu ideal exis

tencial. Però inclús, observa Binswanger (1945-b), tot i trac
tant-se de fòbies autèntiques si volem entendre-les a fons es

fa imprescindible l'Anàlisi Existencial. Cita a aquest propò
sit Binswanger la seva anàlisi sobre Illa fòbia del talóll en

la qual demostra que lIsi no reconeixem un transtorn primari
de les relacions "de simpatia!! o, dit de forma més positiva,
alguna peculiaritat del projecte del món individual 11

, no es

devé comprensible.

!TA aquest projecte del món, d'on brolla l'angoixa
de separació ••• pertanyen també les pors ocasio
nals que degeneren en vertader pànic a propòsit
de qualsevol cosa, com un botó q�e penja d'un fil •••
Sigui quin sigui el tema que fixi la biografia d'un
individu ••• només es tracta de variants del mateix
estil restringit i buit d'ésser-e�-el-món i del cor
responer:t projecte de móri'",

Com més obstinadament l'ésser humà s'oposa a ve�re's

llançat a la seva existència i, ccnseqUentment, a l'existè,g
cia en general, tanta més força adquireix sobre ell aquest

llançament (facticitat). Així per exemple, en el cas Nàdia,
com més invisible i desapercebuda es vol tornar, tant més

cridanera es fa la seva existència. Però això, segons Bins

wanger, no és possible fer-ho veure a aquesta mer:a d'esqui

zofrènics i cas d'accnseguir-ho només en el plànol inteHec
tual o bé agafaria les rendes de la seva vida o bé, com des

graciadament ensenya l'experiència, el procés esquizofrènic

"reforçaria les seves defenses i muntaria una artilleria més

pesant encara!!.
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Com es pot veure per a Binswanger, tal com hem observat

anteriorment, l'ambigUitat er:tre les bases psiquiàtriques de

l'esquizofrènia i les bases existencials no està resolta del

tot: la suposició que !!el procés esquizofrènic reforçaria
les seves defenses ••• !! fa referència a una concepció autòno
ma del procés.

Tanmateix Binswanger (1945-b) utilitza, en aquest cas,
l'Anàlisi Existencial més en oposició a la concepció psicc�
nalítica que no pas a la psiquiàtrica: !!En realitat, la no§.
tra tasca consisteix, precisament, en destacar l'essència,
l'estructura del seu propi ésser en el món, sense la qual
qualsevol explicació genètica es queda a l'aire. (En això

l'anàlisi existencial contrasta amb el superèmfasi unilate
ral que posa la Psicoanàlisi en els orígens genètics i en

les explicacions exclusivistes d'ells dedu�des). Car per bé

que tots patim els mateixos !!complexos!!, cal fer veure com

canvia la imatge del món i l'ésser-en-el-món quan es produeix
quelcom semblant a una neurosi o psicosi!!.

La raó del fracàs de la Psicoanàlisi er: el cas Ellen

West està en la incapacitat de comprendre'l des del punt de

vista de l'existència:

!!La Psicoanàlisi fonamenta la seva interpretació
unilateralment en l'instint, ignorant per complet
el factor existencial, val a dir, el fet que Ellen
West volia desesperadament ésser ella mateixa i,
tanmateix, diferent de com era i que aquesta deses
peració la mena cap a la seva mort. Una existència
que no es trobés en aquesta desesperació extrema
hauria arribat a un arranjament amb la golafreria
d'una forma o al.tir-a";

Referint-se a la interpretació psicoanalítica, del cas

Ellen West, basada en la equació menjar = fecundació = emba

ràs troba que no es pot dir que el neguit alimentici l'signi
fiqui!! la fogositat eròtica, com tampoc que l'horror a en

greixar-se signifiqui la por a l'embaràs, ni, per tant, que

la concepció sexual infantil -segons la qual la fecundació

es produeix menjant- arribi a tenir una importància tant f�
ra mida en l'existència d'Ellen. Naturalment, conclou Bins

wanger (1945-b) ambdues pretensions, la del sentit simbòlic

i la de la importància suprema de la concepció sexual infan-
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til, només són possibles si s'estableix la libido com hipò
tesi bàsica i motora de l'existència. Però l'Anàlisi Exis

tencial no accepta aquestes hipòtesis. L'Anàlisi Existencial
no s'acosta a l'ésser humà amb teories, sinó que l'observa

sense prejudicis teòrics.

!lNo pretenem negar, que existeixen formes exis
tencials en les que l'existència està acorrala
da o definitivament fixada, que només es fa com

prensible el seu mode existencial a la llum de
la fixació de desitjos o impulsos infantils. Pe
rò el que val per a comprendre aquestes formes
d'existència no val per a comprendre l'ésser hu
mà en general ni Ellen West en par-tri.cu.Lar-!",

Aprofita Binswanger (1945-b) l'avinentesa per a plante
jar-se la manera com l'Analítica Existencial concep l'incons

cient i utilitza la interpretació dels somnis. La manera que

té l'Anàlisi Existencial d'analitzar els somnis està en fun

ció del descobriment del disseny particular del món, l'éstar
en ell i ser un mateix d'acord amb ell.

Així diu (1945-b):

!IEn quant als somnis nosaltres mateixos hem tocat
aquesta qüestió diverses vegades i l'hem contes
tat dient.que la modalitat somniadora d'ésser en

el món cal entendre-la com involucrada en l'Eigen
welt (!lTraum und Existenz!l". Binswanger, 1930), cOm
una existència corporal (IfUber Psychoterapie!l,Bin§.
wanger, 1935-a), oblidada de si mateixa(lrGrundfor
men und Erkenntnis menslichen Daseins", Blnswanger,
1942) l sobretot com una fuga d'idees de signe op
timista ("Uter Ideenflucht", Binswanger, 1933)1f.

L'anàlisi del tercer somni d'Ellen West serà suficient

per exposar amb claredat la diferè��ia del procediment psi
coanalític i l'existencial. El resum del somni es pot preseg
tar en aquesta síntesi:

1. En una travessa pel mar va saltar a l'aigua per un ull

de bou.

2. El seu primer amant (l'estudiant) i el seu marit ac

tual intenten ressuscitar-la.
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3. Es va menjar molts bombons farcits de crema i va pre

parar les maletes.

Per tal d'analitzar aquest somni Binswanger subratlla que

per primera i única vegada el tema de l'aigua apareix en la

biografia d'Ellen. En el seu univers els elements fonamentals

s6n la terra i l'aire, no pas el foc i l'aigua. (Inclús en

els seus intents surcides mai no va utilitzar l'aigua, sin6

que es va intentar defenestrar (tirar a terra). L'aigua sim

bolitza la profunditat, i la profunditat és el passat. (Cita
a aquest respecte Bachelard en el seu llibre "L'eau et les

rgves", 1942). Aquesta capbussada dins l'aigua és interpre
tàda, doncs, com una immersi6 en el passat. Els intents de

ressucitar-la s6n esforços per tornar-la a terra (al present).
Quan està a terra, en el present, menja bombons i fa les ma

letes, la qual cosa vol dir que des del present podria rela

cionar-se amb les coses i mirar el futur.

Contraposa Binswanger (1945-b) aquesta manera d'interpre
tar amb la psicoanalítica:

IIL'anàlisi existencial no pot considerar com mlS

si6 seva interpretar els somnis a l'estil de les

interpretacions psicoanalítiques d'una biografia,
la qual cosa no exclou que l'anàlisi existencial
s'adoni, ben bé, que en els somnis no s'aborda la

personalitat integral, sin6 només determinades
modalitats existencials".

Seguint aquesta línia Binswanger fa un esb6s de la inteE
pretaci6 psicoanalítica, tot relacionant els elements del

somni amb la fecundaci6, l'embaràs i l'infantament. Però el

somni també pot ser interpretat com desig de morir: IIDesit

jo morir i per a això m'haurien d'ajudar l'estudiant i el
meu marit" (tot interpretant a la inversa l'acci6 de revi

far-la). El fer les maletes seria, evidentment un símbol

d'anar-se'n, de morir-se.

Ara bé, es pregQ�ta Binswanger (1945-b), què hi té que

veure amb tot això l'p��àlisi Existencial?:

"Per bé que la interpretaci6 dels somnis no per
tanya la seva competència ni a la finalitat dels
seus objectius, l'Anàlisi Existencial té una rela
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ció amb la interpretació psicoanalítica dels temes
del naixament, embaràs i la mort dintre del mateix
somni. L' ..A_nàlisi Existencial podrà incorporar din
tre del seu treball analític aquesta trama de te
mes, tot mirant-la com Q� fenòmen parcial d'aquell
contrast entre la vida ascendent i descendent que
vibra en tota la seva biografia.

Però sobre la presència d'aquesta fantasia de re

naixement i l'intent de barrejar-la amb les tendèn
cies sutcides, l'analista existencial observarà

-

que, indubtablement està d'acord amb els desitjos
de renaixement expressats per Ellen en esta de vi
gília: TlFes-me� destí, un altre cop, però fes-me
diferentTl; pero que tanmateix considera la inter
pretació de l'inconscient massa unilateral i que
no té present l'existència integral ••• car ignora
el factor existencial, val a dir que Ellen West vo

lia desesperadament ésser ella mateixa, però essent,
tanmateix, diferent de com era i que aquesta deses
peració la impulsa envers la mor-t ";

Val a dir, que el somni no pot interpretar-se al marge del

seu projecte existencial, un projecte obstinat en voler ésser

ella, però diferent, que és exactament el que expressa el so�

ni, una voluntat de morir, per tornar a néixer, una recerca

desesperada i inútil en l'amor, a través dels altres -no de

si mateixa- de canviar i un abocament al fatalisme final, car

essent impossible el canvi accepta gustosament la seva gola
freria (menja bombons farcits de crema), però a continuació

se sutcida (fa les maletes). L'última escena del somni pot ser

interpretada com una reproducció exacta del seu últim dia de

vida en que després d'haver-se afartat, s'enverina.

No hi ha dubte que aquesta interpretació nostra és pràc
ticament coincident amb la de Binswanger, però té l'avantatge
de no necessitar la interpretació dels simbolismes: l'acció

de tirar-se a l'aigua és una acció tan sutcida com la de ti-
,

rar-se per la finestra. Es evident que en aquesta interpret�
ció nostra s'acosten molt més el mètode sartreà -com veurem

més endavant- i el de Binswanger, car el marc de referència

de la interpretació no és el simbolisme dels elements, sinó

el projecte existencial: vist aquest en una perspectiva pro

gressivo-regressiva, donat sobretot que coneixem el final de

l'existència concreta d'Ellen West la correlació és evidentís

sima. Si Binswanger s'hagués alliberat d'aquesta càrrega sim-
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balista, possiblement la seva obra hauria esdevingut molt
més utilitzable que no ho ha estat pas.


