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PERSONALITAT, FAMILIA I  
PSICOTERÀPIES  

 

“Tot allò que volgué saber sobre els  trastorns de personalitat i no va gosar preguntar” 

 
 

 
INTRODUCCIÓ 
 
Actualment, assistim en el camp de la salut mental, a una explosió del diagnòstic dels 
trastorns de la personalitat, l'eix II del DSM-IV, per la qual cosa ens sembla oportú 
aprofitar aquesta empenta per analitzar-lo des del punt de vista de la psicoteràpia, que 
sempre ha reivindicat la importància de la personalitat. Això sí, haurem de fugir de la 
simplificació simptomàtica i del etiquetatge estèril, per mantenir l'objectiu de 
comprendre al pacient per així poder-lo ajudar. 
 
El ponent parteix del model relacional-sistèmic però donar una ullada integradora sobre 
el psicoanàlisis, la teoria cognitivista de caire constructivista i la teoria de l’afecció. 

 
 
 
 
OBJECTIUS GENERALS: 
 
L'objectiu últim és doble: d'una banda, conèixer una metodologia per identificar i 
classificar interaccions interpersonals i introjecció individuals, al mateix temps que es 
clarifica el diagnòstic dels trastorns de personalitat, i d'altra banda, facilitar idees útils 
que ajudin a millorar la intervenció terapèutica en general, però especialment en l'àmbit 
de les intervencions individuals. 
 
 
OBJECTIUS ESPECIFICS 
 
 
L’objectiu específic per els professionals formats en el model sistèmic que estan formats 
en el difícil art de la teràpia familiar i de les intervencions en xarxa, l’objectiu és 
aprofundir en les intervencions individuals, ja siguin formant part del procés terapèutic 
familiar o al finalitzar aquest.  
 
Pels psicoterapeutes formats amb models d’intervenció de format individual, l’objectiu 
es ampliar la seva comprensió del pacient i la seva forma d’intervenció, introduint 
variables relacionals que respecten i potencien la intervenció individual, ajudant al 
professional a fer convocatòries familiars de forma puntual. 
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PROGRAMA TEÒRIC 
 
1 .- Els antecedents de l'individu en el model sistèmic. 
 

• 1A .- L’isomorfisme de Fishman  
• 1B .- la responsabilització amb la construcció dels cercles viciosos. 

 
 
2 .- Una lectura del model psicoanalític. 
 

  
• El treball de L. Cancrini, un model que integra fenomenologia psiquiàtrica, 

psicoanàlisi i model sistèmic. 
 
 

3.- La incorporació de la teoria de l’afecció. 
•  L'escola de Milà. La introducció de la teoria dels jocs. La relació entre 

psicopatologia, personalitat i relacions familiars.  
 

 
 
4 .- Una lectura interaccional del trastorns de personalitat. 
 

• El treball integrador de LS Benjamín. Una forma de codificar interaccions, 
respostes i conceptes sobre el si mateix que clarifica el diagnòstic DSM-IV, a 
més d'una forma de tractament dels trastorns de personalitat, especialment 
indicat en tractaments individuals. 

 
 
 
 
METODOLOGIA 
 
Combinem diferents formats, le d’exposició teòrica, el d’explicació de casos teòrics, el 
visionat d’una gravació en directe d’una intervenció del ponent, a més de fragments de 
pel·lícules. 
 
 
DIRIGIT A 
 
Professionals que estiguin disposats a un mínim de 2 hores de lectura a la setmana. Han 
de disposar de correu electrònic per compartir el material que es donarà i s'elaborarà. 
 
Són 30 hores distribuïdes en 20 hores presencials (cinc sessions de quatre hores) i 10 
hores de treball a casa. 
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MATRICULA I DADES DE REALITZACIÓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dirigit per Carlos Lamas Peris 
 

Psicoterapeuta relacional i psiquiatra. Docent i Supervisor de diferents àmbits. 
Co-fundador i Co-director del Centre-Escola de Teràpia Relacional i Familiar de 
Tarragona des de l’any 1989.  
Veure curriculum complert a www.terapiafamiliartarragona.com 
  

Té amplia experiència com a psicoterapeuta familiar i individual, així com en la 
supervisió de casos clínics. Com a docent és molt exigent amb els seus alumnes, 
demanant un esforç i participació per part d’ells en forma de lectura. Fruit d’aquesta 
tradició, els participants en el curs rebran uns textos per poder anar engegant les 
neurones i facilitar un diàleg mes profitós. 

 
Un dels seus àmbits d’interès a nivell tècnic és la combinació de convocatòries 

individuals i familiars en el context psicoterapèutic. En l’àmbit teòric s’interessa en  la 
integració d’idees sistèmiques amb aportacions d’altres models amb l’objectiu de no 
fer-se un embolic entre diferents nivells d’intervenció i propostes teòriques, sinó de 
saber navegar de forma senzilla i metòdica per així ser útil als clients. 
 
 
 
Preguntes freqüents respecta la tema “trastorns de personalitat”  

 
La personalitat és fruit de l’experiència o és la combinació de diversos gens? I els 

trastorns de personalitat es poden explicar biològicament?. 
La personalitat “normal”, els trets de personalitat, l’estructura de personalitat i els 

trastorns de personalitat són el mateix o parlen de fenòmens totalment diferents?  
Els individus sempre funcionen psíquicament al mateix nivell?. Per exemple, o som 

neuròtics, borderline o psicòtics? 
El discurs sobre els trastorns de personalitat són una moda passatgera o tenen una 

història i un futur interessant? 
La infància determina la personalitat o es poden fer canvis d’adults? 
Tenir coneixements sobre el tema personalitat és útil per a persones que treballen amb 

persones però que no faran mai una psicoteràpia?. 
El tractament psicofarmacològic es útil en els trastorns de personalitat? 
La psicoteràpia, en aquests casos,  és millor que sigui familiar o individual? 
 
 
 
 
 
 



Trastorns de personalitat Pàgina 4 
 

 
 
 

PROGRAMA PRÀCTIC 
 
 
Abans d’iniciar el curso rebran 
 
“Cartas a un joven terapeuta” de Calligaris,  i “Para comprender la 

adolescència” de C. Lamas. L’objectiu és que els participants podem compartir certs 
punts bàsics en comú. En el cas de Calligaris, una acceptació del pacient per part del 
terapeuta, fugint del judici moral. En el cas del text de C.Lamas, una síntesi de la seva 
forma de pensar. 

També rebran un capítol de L.S.Benjamin que hauran de imprimir en color i 
portar a la primera classe.   

 
 
Primer tema 
 
Introducció al tema de la personalitat i brevíssim repàs als clusters del DSM-IV. 
La conceptualització de la experiència humana, segons L.S-Benjamin. Treball 

pràctic: inici del visionat de fragments d’una pel·lícula, la infància del protagonista. 
 
 
 
A casa 
 
Lectura de “Isomorfismos” de C.H.Fishman i del resum del primer llibre de 

L.S.Benjamin. 
 
 
 
Segon tema 
 
La traumatització segons el psicoanàlisis: les mancances a les que està exposat el 

nen i les seves conseqüències: la retraumatització a través dels isomorfismes. 
La traumatització segons el DSM-IV, el trastorn per estrès posttraumàtic.  
La reorganització posttraumàtica. 
Final de visionat dels fragments de la pel·lícula i simulada d’una primera 

entrevista. 
 
 
 
A casa 
 
Un capítol de “El oceáno borderline” de L.Cancrini. 
“La criança del niño con handicap” de A. Sorretnino. 
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Tercer tema 
 
Pelutxos i la seva utilització per comprendre  

 

• la teoria cognitivista de la personalitat 
• la influència de la posició de criança en la estructura familiar en la formació de 

la personalitat 
• en comprendre l’aportació individual en els cercles viciosos de les parells 
• en mostrar als clients com influeix la seva infància, però sobre tot les seves 

actuacions en l’actualitat, en la retraumatització en el aquí i ara. 
• Els efectes de les crisis i les projeccions al futur. 

 
Breu introducció a la teoria de l’aferrament. Repercussions pràctiques en la conducció 
de l’entrevista. 
Introducció a al pràctica de la entrevista de L.S.Benjamin. 

 
 
 
A casa 
 
 
Resums del segon llibre de L.S.Benjamin. 
Intervenció des de la teoria de l’afecció en un capítol de Homes. 
 
 
 
 
Quart tema 

 
Intervencions segons el model de L.S.Benjamin: teoria i pràctica. 
Visionat d’un cas pràctic conduit pel docent. 
Diversos trastorns de personalitat segons el model de L.S.Benjamin. 
 
 

A casa 
 
 
La teoria del jocs per explicar la simptomatologia “Diversos recorridos en la 
toxicomania” de S. Cirillo et al. 
Una integració de les diferents reformulacions sobre les redefinicions “Unicornio 
asustado ...” de C. Lamas. 
 
 
 
 
Els alumnes rebran el material de lectura puntualment a la seva adreça electrònica. 


