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Dissabte 18 d’octubre, 2003 (9 a 14h i de 15’30 a 17’30h)
Escola Universitària de Treball Social,
(carrer Còrsega, 409 - cantonada Milà i Fontanals)
9-9’15h: recollida de documentació
9’15-9’30h: presentació de l'acte a càrrec de Ramon Riera
9’30-10’15h: conferència de Gianni Nebbiosi: "Apego,
sexualidad, y el posicionamiento del analista en el
psicoanálisis contemporáneo”
10’15-10’45h: presentació per Gianni Nebbiosi d’un cas clínic
il·lustratiu de la presentació anterior.
10’45-11’15h: col·loqui amb els assistents
11’15-11’45h: cafè
11’45-12’15h: presentació d’un cas clínic per Rosa Royo: “Maria:
vínculo e identidad sexual”
12’15-13’30h: discussió amb Gianni Nebbiosi i amb els
participants
***

15’30-16’30h: conferència de
Susanna Federici i Gianni Nebbiosi: “Una reconceptualización
contemporánea de los conceptos de fusión y simbiosis”
16’30-17’30h: discussió amb els participants
RESUM DE LES PRESENTACIONS
Quan els generals grecs van anar a reclutar Ulisses per a la guerra de
Troia, Ulisses va intentar fer-se passar per boig per evitar anar a la
guerra: disfressat d’oriental, llaurava amb un bou i una mula, i
sembrava sal als camps. Els generals grecs van sospitar l’engany, i li
van posar una prova: van agafar Telèmac, el bebè d’Ulisses, i el van
posar davant del bou i la mula. Llavors Ulisses va fer que el bou i la
mula fessin un semi-cercle per tal de no atropellar el petit; això el va
denunciar, amb aquest gest es va descobrir que no estava boig, i va
haver de marxar a la guerra. Quan, després de molts anys, Ulisses
torna a casa, el seu fill Telèmac és ja un jove que l’ajuda a recuperar
la seva esposa Penelope lluitant contra els pretendents que
l’assetgen.
Kohut va contraposar aquest mite (on hi ha un pare que té cura del
seu fill, i un fill que ajuda el pare i la mare a unir-se) al mite d'Èdip
(on hi ha uns pares que abandonen el seu fill, i un fill que desuneix
els pares). Nebbiosi, en la seva presentació del mati, parteix
d'aquest contrast en els dos mites per a reflexionar sobre el contrast
entre l'actitud del psicoanalista que es basa en la teoria pulsional
clàssica i la del que es basa en les perspectives de la psicoanàlisi
relacional.
En la seva presentació de la tarda, Federici i Nebbiosi discutiran la
creença que en les primeres etapes hi ha una progressiva evolució
des d'una fase d'omnipotència fusional primària cap a un progressiu
reconeixement dels objectes externs. A partir de les investigacions en
primera infància (que ens mostren que hi ha una micro-regulació
afectiva mútua i recíproca entre el bebè i la mare), dels conceptes de
Mitchell sobre modalitats relacionals, i del concepte de "selfobject" de
Kohut, es proposa que el model dels sistemes de regulació mútua és
útil per a la comprensió de la díada pacient-analista. Es fa una crítica
de les construccions que utilitzen metàfores espacials per a descriure
aquesta interacció (per exemple: "el pacient posa dins de l'analista la
seva angoixa").

PARTICIPANTS
SUSANNA FEDERICI és membre fundadora i docent de l’ISIPSe,
membre de l’Advisory Board de la IARPP i directora científica de la
revista SELF a internet.
GIANNI NEBBIOSI és vice-president de la IARPP. Membre de
l'International Council for Psychoanalytic Self Psychology. President
del ISIPSe (Istituto di Specializzazione in Psicologia Psicoanalitica del
Sé e Psicoanalisi Relazionale). L’ISIPSe, amb seu a Roma, Milà i Turí,
és probablement el grup europeu més actiu i ric en activitats per a la
difusió de la psicoanàlisi relacional, teoria intersubjetiva i psicologia
psicoanalítica del self; el nostre grup viatja sovint a Itàlia per
participar en les seves activitats.
RAMON RIERA és membre de l'Advisory Board de la IARPP, codirector (amb Francesc Sainz) del Seminari de Formació Continuada
en Psicoanàlisi Relacional Contemporània, i professor del Seminari de
Kohut a la FVB.
ROSA ROYO és psicòloga clínica, psicoanalista de la Societat Espanyola de
Psicoanàlisi (IPA), membre de la IARPP. Docent de la Societat Catalana de
Rorschach i Mètodes Projectius, i de la Fundació Vidal i Barraquer
INSCRIPCIÓ
El preu és de 50 euros. El procés d'inscripció és el següent:
1/ Fer una transferència al compte de "La Caixa":
2100-3298-05-2200057480
2/ Un cop feta la transferència, notificar-ho per e-mail a Pepita
Rodríguez Molinet, a l'adreça:
rodmoli@hotmail.com
En aquest e-mail heu d'especificar el vostre nom, adreça, i un
número de telèfon de contacte.
3/ Rebreu un e-mail amb confirmació de la vostra inscripció i amb el
text de les traduccions de les presentacions. Us preguem que no feu
córrer aquests textos fins després de la jornada.
Qualsevol dificultat o dubte que tingueu en aquest procés d'inscripció
el podeu consultar a Pepita Rodríguez Molinet a rodmoli@hotmail.com , o
al telèfon 646955820.

IDIOMA
Les presentacions de Nebbiosi i Federici seran en italià. Els
participants tindran el text traduït al castellà. Elena Fieschi farà la
traducció successiva del col·loqui.
COMISSIÓ ORGANITZADORA
Catalina Munar, Ramon Riera, Ana Rodríguez, Pepita Rodríguez
Molinet, Rosa Royo, Francesc Sainz, y Rosa Velasco.
ALTRES ACTIVITATS
- Us recordem que del 22 de setembre al 19 d'octubre tindrà lloc el
seminari internacional on-line en llengua castellana "Conceptos
relacionales en psicoanálisis: discusión de un caso clínico". El
seminari és coordinat per Mauricio Cortina i Ramon Riera, i el cas
discutit és de Rosa Velasco. Els membres de la IARPP es poden
inscriure a:
http://www.psychoanalysis.net/IARPP-Web-Seminars/reg.html
- El cap de setmana 3-4 de març tindrem entre nosaltres a Paul i
Anna Ornstein (Boston). Paul Ornstein va treballar amb Michael
Balint, amb qui és co-autor del llibre Psicoterapia focal. Més endavant
Paul i Anna van formar part del grup d'analistes que van col·laborar
amb Kohut a Chicago en el desenvolupament de la self psychology.
Ambdós van publicar un cas clínic en el llibre The Psychology of the
Self: A Casebook, un compendi de casos tractats des de la
perspectiva kohutiana, que avui és un clàssic en la bibliografia de la
psicologia psicoanalítica del self.
- A la primavera es publicarà el llibre Los contextos del ser: las bases
intersubjetivas de la vida psíquica, que és el primer llibre de Stolorow
i Atwood que es tradueix al castellà. Tenim previst tenir entre
nosaltres un dels autors del llibre.
__________________________________________
Podeu clicar sobre el logo de l'encapçalament per accedir a més
informació sobre la IARPP

