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“Nodonismaiperdescomptat
el queestàpensant l’altre”

ANA JIMÉNEZ

Per què es va especialitzar en el
trastornde lapersonalitat?
Volia comprendre per què per a
algunes persones les relacions
són tan difícils i sempre acaben
trencades.

Iquèhaesbrinat?
Té a veure amb com processem, emmagatze-
memiapliqueminformaciósobrealtresperso-
nes i situacions socials.

Unahabilitat?
...Que hi ha persones que no posseeixen, pre-
cisament les que pateixen TP (trastorn de la
personalitat).

Però constantment s’espatllen les rela-
cionsentre lespersones...
En el cas dels TP passa molt sovint i amb una
intensitat elevada que els causa patiment i
angoixa.

Onés la líniaquedelimitael trastorn?
Quan la tevapersonalitat t’impedeix tenir rela-
cionssatisfactòries i treballar;peròhihamane-
resmésoficialsdediagnosticar-lo.

Endavant.
Segons el manual de diagnòstic psiquiàtric el
trastorn límit de la personalitat compleix cinc
denousímptomesquesón:excessiuenuig,mal
humor, sensació de buit, por de l’abandona-

ment, conducta autolítica, tendència suïcida,
problemes relacionals, impulsivitat i proble-
mesd’identitat i autoimatge.

Doncselmónendeuestarple.
El pateixen un 3% de la població mundial i el
15%delsqueacudeixenaunaconsultaeltenen,
laqualcosaésmoltíssim.

Técura?
Fa vint anys pensàvem que no en tenia, però
ara tenim prou evidències com per afirmar
que hi ha tractaments psicoterapèutics que
funcionen.

Vostè va reconèixer i es va especialitzar
enaquest trastornenadolescents.
Finsfaquinzeanysesconsideravaqueenl’ado-
lescència la personalitat no era prou estable ni
estava formada per poder establir un diag-
nòstic.

Iés fals?
És justament en l’adolescència quan apareix
aquest trastorn, i és molt important intervenir
quanlapersonalitatésmésdinàmica iplàstica i
es pot modular la manera com reacciona. No
podemcanviar lapersonalitatperòsí aprendre
acontrolar la reactivitat.

Però l’adolescència per definició és una
èpocaconvulsa.
Precisament la meva investigació se centra a

distingirquanlesdificultatsquespassaunado-
lescent són el resultat d’aquell període i quan
sónacausad’un trastorn.

S’agreujaambl’edat?
Sí. Hi ha joves, un 15%, que comencen autoin-
fligint-se talls. Diagnosticar a temps és molt
important.

Enquèconsisteix la teràpia?
En la mentalització, que és la capacitat d’ado-
nar-nosdelsestatsmentalsdelsaltres,delsseus
sentiments, emocions, desitjos, impulsos, ne-
cessitats,motivacions,pensaments, creences...

Aixòs’aprènvivint.
Certament,ens llegimelsunsalsaltresdesdels
primersanysdevida.Si larelacióambelspares
ésbonaienssentimsegursitranquils,aprenem
a explorar el nostre propi món intern i a dife-
renciar-lo del dels altres. Però quan no és així,
cal aprendreaobrir-seper tenirunaaltrapers-
pectivadelsaltres inoser reactiusa l’ambient.

És un aprenentatge essencial tant si tens
trastornde lapersonalitatcomsino.
Sí, es tractadedesenvolupar la capacitat de re-
flexionar sobre els nostres propis sentiments i
emocions i sobre els dels altres.Mai donar per
descomptatelqueestàpensant l’altre.

Quins comportaments dels nostres fills
adolescentsenshandepreocupar?
Quan la inestabilitat emocional, la ràbia i
l’enuig es mantenen en el temps. Treballant
amb persones amb trastorn límit de la perso-
nalitatheaprèsqueésmolt important rebaixar
el ritme.

Aquèesrefereix?
No actuar en conseqüència al que creiem que
pensen o senten els altres sinó prendre’s el
temps d’esbrinar-ho. La interacció amb els
altres en realitat és més lenta i interrompuda
delqueensagradaria.

El trastorn de la personalitat neix de la
relacióambl’altre?
Els ocorre a persones amb un caràcter molt
sensible, reactiu i temperamental. Però en la
nostra societat molts nens apunten aquesta
tendència i requereixen molta atenció dels
pares i treball personal pernodeixar-se portar
per l’emoció.

S’aprènelbo ieldolent...
Sielsparesesdeixenportaral seutorniacaben
comportant-se també de manera reactiva, els
adolescents se senten invalidats i ambel temps
el conceptedesimateixos s’altera.

Perquè el teu pare o la teva mare és més
feraquetu?
Per la freqüència i intensitat ambquèaixòpas-
sa.Sinoméshihaemoció i reacció,noespoden
aprendre les reglesde la interacció. I aixòésen
essència el TP, una alteració de la noció d’un
mateix idelsaltres.

Sommésreactiusquemai?
Lasocietatestàmolt trencadaperquèenscosta
de posar-nos al lloc de l’altre, i això ho propi-
cien la tecnologia i l’individualisme. Si cada
individu es manté en la seva perspectiva, és
impossible treballar junts.
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Carla Sharp, doctora en Psicologia, experta en trastorn de la personalitat
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