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PSICOANÀLISI RELACIONAL O COL·LOQUI RELACIONAL? 

 

Fins fa pocs anys, el paradigma psicoanalític, com el paradigma científic imperant en 

l’època de Freud, era mecanicista, intrasubjectiu i el psicoterapeuta s’havia de situar 

en una posició neutral (respecte del conflicte), a la recerca d’un punt d’observació 

objectiu, on el passat és una dada històrica fixa (empremta mnèmica). A partir del 

canvi produït per l’assumpció per part del pensament sistèmic de la teoria de la 

relativitat d’Einstein i de la incertesa d’Eisenberg, el pensament sistèmic va 

desenvolupar un col·loqui relacional en el que el psicòleg relacional entra a formar part 

del sistema a observar, i el passat es converteix  en una construcció subjectiva 

susceptible de ser reescrita i reinventada dins d’aquest col·loqui1.  Recentment, un nou 

corrent psicoanalític, l’anomenat psicoanàlisi relacional,  i en particular l’escola 

intersubjectivista, han reivindicat també aquesta visió en què el significat psicològic no 

és inherentment intra-psíquic sinó que es gestiona per mitjà de la interacció 

terapèutica2, 3 (de vegades fins i tot es considera exclusivament inter-subjectiu). En 

aquest treball pretenc fer una reflexió sobre el tipus d’aportacions a la clínica que ens 

poden aportar aquestes dues darreres visions. 

 

En primer lloc, una diferència ressalta entre les dues, com entre la psicoanàlisi en 

general i el pensament sistèmic: la capacitat d’obertura a combinar-se o fins i tot 

d’integrar-se amb d’ altres disciplines psicològiques. No em refereixo aquí només a la 

visió teòrica i a la capacitat d’entrellaçar-se amb altres disciplines en general, com la 

biologia, les neurociències, l’etologia, l’antropologia, la sociologia, etc., sinó a la 

capacitat de combinació i de fusió de tècniques psicològiques concretes sense perdre 

el reconeixement que, en el nou producte tècnic, hi té una participació protagonista 

responsable i identitària. Posaré un exemple per clarificar: l’EMDR recull Lacan i 

Fairbairn, però cap psicoanalista reconeixeria que quan es fa EMDR s’està fent una 

aplicació de la psicoanàlisi; en canvi, sí que quan es fa PNL els sistèmics reconeixen 

aquest “fill” que ha begut de les seves fonts, o que ells han begut de la hipnosi 

ericksoniana. 

 

En segon lloc, de quina manera cada visió, cada enfoc construeix la seva cura: 

l’intersubjectivisme aprofita la relació terapèutica “sense malícia”, per co-construir amb 

el pacient en la relació una comprensió global i una superació dels dèficits dels 

selfobjects del seu passat que el faci cohesionar-se millor, qüestionar-se les 

idealitzacions, revitalitzar-se, millorar l’autoestima, ser capaç de relacionar-se millor 

amb els iguals i més eficaç en assolir les seves metes.  En canvi, la sistèmica és 
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maliciosa per naturalesa, i molt més joganera (en certa manera es pot dir que és 

transicional en el sentit Winnicottià). Reclama la complicitat del pacient i l’obliga a 

“moure fitxa”, en aquest sentit és molt més, si no dinàmica, sí mobilitzadora i resolutiva 

de conflictes i ambivalències, més disposada a navegar en aigües turbulentes de 

forma decidida fins assolir les seves fites. És clar, no és tan càlida, balsàmica ni 

embolcalladora, o ho és d’una altra manera més “executiva”. 

 

Tanmateix també tenen semblances: l’allunyament de les interpretacions profundes en 

base a teories distants de la clínica, el ser tècniques més centrades en el client que la 

psicoanàlisi clàssica, la inclusió amb ple dret de la transferència i contratransferència 

com a uns elements més del sistema, que hi segueixen les mateixes regles 

comunicacionals segons la sistèmica o que fan de selfobjects terapèutics en la 

psicologia relacional. La caiguda freqüent de la paraula “psicoanàlisi” a favor de la 

paraula “psicologia” (en l’intersubjectivisme no sempre, però sí forces vegades4). 

 

També les apropa l’obertura a d’altres corrents i el no voler ser dogmàtics, tot i que 

això és un fet constitutiu en sistèmica des del seu naixement de la Teoria de la 

Comunicació Humana i de la Teoria General de Sistemes, mentre que en psicoanàlisi 

relacional es tracta d’una rebel·lió contra les escoles psicoanalítiques d’autor5, tant 

teòrica com democratitzadora. 

 

De tota manera, si bé la psicoanàlisi relacional contemporània té una voluntat 

d’obertura dins de l’àmbit de la psicoanàlisi, encara no s’ha obert tant com la sistèmica 

als altres àmbits de la psicologia clínica, la psicoteràpia i fins i tot la psiquiatria, si més 

no en el pla pràctic del treball clínic concret no s’ha deixat fecundar tant, encara es 

troba en bastanta part en el pla de les declaracions d’intencions, excepte potser alguns 

àmbits com la “infant research”. És més, de vegades sembla que estigui 

desenvolupant un nou edifici relacional ignorant edificis ja construïts com la sistèmica, 

que no cita en cap escrit com a referència si més no llegida i tinguda en compte. Ben 

al contrari, els sistèmics de Palo Alto van integrar la psicoanàlisi en el cor dels seus 

desenvolupaments, i particularment les nocions d’inconscient, de defensa i de 

resistència. Però potser la novetat de l’inconscient dels sistèmics, com el d’Erickson, 

és que és considerat una font de recursos a utilitzar per a la cura, un inconscient 

creatiu – sempre i quan es vulgui jugar amb ell, com en les intervencions paradoxals o 

en les prescripcions del símptoma -, que és tan oposat al de Freud de les forces 

pulsionals. També molts psicoanalítics relacionals reneguen de les pulsions, com 

Fairbairn i Kohut, tot i que  d’altres com Winnicott encara en parlen, però que les forces 
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actuants són les relacionals, i molt en les relacions amb objectes del self o objectes 

transicionals, que són els que poden sustentar els canvis terapèutics, en el sentit de la 

curació i desenvolupament del self. 

 

Un altre aspecte és la visió de l’estructura psíquica que tenen: la psicoanàlisi relacional 

es defineix com a una teoria diàdica de la ment en oposició a la monàdica freudiana. 

La sistèmica diríem que és multi-àdica, però és un multi amb estructura, és un sistema 

que té unes regles del joc que són els conceptes que ha estudiat la sistèmica, i que 

d’altres disciplines – com la psicoanàlisi relacional - podrien aprofitar. 

 

I encara un altre aspecte a tenir en compte és el de la intervenció del terapeuta. Els 

psicoanalistes relacionals s’han desprès de la tendència de la psicoanàlisi clàssica a 

reduir al mínim la intervenció  del terapeuta, i potser fins i tot de vegades pot semblar 

que tenen un punt d’exhibicionisme en mostrar les seves evolucions biogràfiques. Als 

sistèmics tampoc els fa res d’arremangar-se i posar material per la seva banda, però 

potser han desenvolupat més el quan, i fins a quin punt fer-ho i, sobretot el com, amb 

tot un arsenal de tècniques comunicatives al servei d’una absoluta individualització de 

la teràpia – en contrast amb les interpretacions psicoanalítiques centrades en la teoria, 

la sistèmica esdevé estructuradament centrada en el client. Si l’eina dels analítics 

relacionals és l’empatia, la dels sistèmics és la comunicació, els desenvolupaments de 

la PNL enriqueixen l’empatia amb els seus components no-conscients, para-verbals i 

no-verbals, recorrent totes les modalitats sensorials. 

 

Finalment, els psicoanalistes relacionals entenen la immersió empàtica del terapeuta 

amb el pacient com el principal factor terapèutic per a la restauració del self ferit del 

pacient. Els sistèmics se centren més en promoure el canvi estructural: canviar els 

símptomes a partir del coneixement de la  seva funcionalitat en l’estructura del sistema 

estudiat i que es vol modificar6.  Potser per això els primers han obtingut els seus èxits 

principalment en els problemes de les carències del self i en els objectius de 

desenvolupar un self potent i cohesionat, i els segons en les conflictives de les 

neurosis greus, trastorns de personalitat, addiccions i problemàtiques familiars. 

 

Només sap greu que uns i altres no es llegeixin mútuament, potser en podrien 

aprendre alguna cosa més. 
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