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Introducció 

Pel meu treball he escollit la història de la psicoanàlisi i l‟inconscient. He triat aquest 

tema perquè crec que la psicoanàlisi és un tema molt poc conegut per la societat actual, i 

més concretament per la gent de la meva edat, és a dir, els adolescents. Per aquesta raó 

m‟agradaria conèixer més coses sobre la psicoanàlisi i en què consisteix el mètode 

psicoanalític. 

Per estudiar tot aquest tema de la psicoanàlisi, em cal esbrinar més coses sobre 

l‟inconscient. De fet, jo en sé molt poca cosa sobre aquest tema. L‟any passat, a 

l‟assignatura vam tocar una mica tot aquest món, després vaig voler saber-ne més sobre 

el tema. Aquest és un dels meus principals objectius. 

Com he dit, l‟inconscient és un tema del qual no n‟estic gaire assabentada, i en tinc 

moltes preguntes sense resposta: és possible que tinguem pensaments dins nostre que ni 

tan sols coneixem? Pot ser que aquests pensaments condicionin els nostres actes de la 

vida quotidiana? Quan ens trobem davant d‟una malaltia mental? I, el més important, on 

intervé la psicoanàlisi? Quin és el seu objectiu? 

El meu treball té com a objectiu respondre totes aquestes preguntes, i moltes més que 

segurament se m‟aniran plantejant al llarg del treball. Per tenir una hipòtesi del treball, 

vaig intentar buscar una pregunta que englobés totes les que he formulat anteriorment. 

Per tant, la meva hipòtesi seria la següent: La psicoanàlisi és una teràpia eficient per a la 

curació de malalties mentals, com per exemple, una neurosi. 

Per tant, el meu treball consistirà en buscar tota la informació possible sobre 

l‟inconscient, i un cop estudiat i entès, estudiaré com intervé la psicoanàlisi. 

Per fer-ho, estudiaré a fons la vida de Sigmund Freud que, com anirem veient al llarg 

del treball, va ser el gran descobridor de l‟inconscient. També m‟interessaria saber com 

va afectar aquest descobriment sobre la societat. 

El meu treball consistirà en la part teòrica, és a dir, tota la informació sobre la 

psicoanàlisi i l‟inconscient, i la part pràctica, que consistirà en parlar amb algun 

professional sobre el tema. A més, faré enquestes per saber el coneixement que té la 

gent sobre la psicoanàlisi, analitzaré els resultats i n‟extrauré les conclusions. 
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1.  La psicoanàlisi. 

 

1.1 Què és la psicoanàlisi 

Actualment, no hi ha cap definició oficial acceptada per a aquesta paraula. En termes 

generals, es podria dir que la psicoanàlisi (del grec ψυχή [psykhé], ànima o ment i 

ἀνάλυσις [análysis], anàlisi, en el sentit d‟examen o estudi) és un mètode creat pel 

metge i neuròleg Sigmund Freud (1856-1939) que té com a objectiu la investigació i el 

tractament de les malalties mentals. Es basa en l‟anàlisi dels conflictes sexuals 

inconscients que s‟originen durant la infància. 

La doctrina psicoanalítica sosté que els impulsos instintius que són reprimits per la 

consciència romanen a l‟inconscient i afecten la persona. L‟objectiu del psicoanalista és 

fer accessibles aquests conflictes inconscients. Per fer-ho, s‟hauria d‟endinsar a 

l‟inconscient de la persona, però no és fàcil fer-ho.  

Sigmund Freud, creador de la psicoanàlisi, va descobrir algunes vies d‟accés a 

l‟inconscient: la interpretació dels somnis, els actes fallits i l‟associació lliure, dels quals 

ja parlaré més endavant. 

Il·lustració 1. Freud i altres psicoanalistes l’any 1922. D’esquerra a dreta asseguts: Sigmund 

Freud, Sándor Ferenczi i Hanns Sachs. De peu: Otto Rank, Karl Abraham, Max Eitingon i 

Ernest Jones. 
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1.2  Creació i història de la psicoanàlisi: Sigmund Freud. 

Sigmund Freud va néixer el 6 de maig del 1856 a Freiberg, Àustria, en el si d‟una 

família jueva, i va morir el 23 de setembre de 1939 a Londres. Va començar la seva 

carrera acadèmica l‟any 1885, i després dels seus estudis mèdics es va especialitzar en 

neurologia, especialitat on realitza importants treballs sobre l‟anatomia comparada del 

sistema nerviós i sobre encefalopaties infantils, i descobreix també les propietats 

anestèsiques de la cocaïna.  

L‟any 1885, sent docent de la Universitat de Viena es va traslladar a França per 

completar la seva formació mèdica. Aquell mateix any, Freud va seguir un curs sobre la 

hipnosi com a inducció d‟una alteració neurològica de la histèria, i el 1889, va fer un 

altre curs sobre la hipnosi com a fenomen psíquic.  

Quan Freud tornava a Venècia, es va fer col·laborador de J. Breuer, amb qui ja havia 

publicat l‟any 1895 els seus “Estudis sobre la histèria”.  

Freud s‟anava convencent que les neurosis eren malalties psíquiques independents de 

tota lesió orgànica, i va formular la seva primera interpretació d‟aquestes malalties com 

causades per “xocs afectius” oblidats i inconscients. En aquella època, va buscar un 

mètode capaç de treure a la llum els traumes inconscient i oblidats, utilitzant el mètode 

hipnòtic basat en l‟alliberament de les emocions reprimides. 

Posteriorment, Freud abandona la hipnosi pel mètode de la “associació lliure”, on el 

pacient ha de dir tot allò que li vingui al cap. 

També va estudiar els somnis (“La interpretació dels somnis”, 1901), i va desmuntar 

tots els seus mecanismes principals: l‟estructura de la ment inconscient, la psicogènesi 

de la neurosi i l‟elaboració de la “psicoanàlisi” com un mètode d‟investigació dels 

fenòmens inconscients i de teràpia. 

L‟any 1900 comença la seva famosa anàlisi del cas Dora.  

El 1908 presideix el primer congrés mundial de la psicoanàlisi, i el 1909 va viatjar a 

Estats Units juntament amb els seus col·laboradors, Jung i Ferenczi, com a invitat a 

diverses universitats americanes. Aquell mateix any va fundar la Societat Internacional 

de Psicoanàlisi. 
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Durant tots aquests anys publica una gran quantitat d‟obres com: 

- “Autobiografia. Història del 

moviments psicoanalític” (1925) 

- “Inhibició, símptoma i angustia” 

(1926) 

- “El porvenir de una ilusión” (1927) 

- “El malestar en la cultura” (1927) 

- “Nuevas conferencias sobre 

psicoanálisis” (1932) 

- “Análisis terminable e interminable” 

(1937) 

- “Moisés y la religión monoteísta” 

(1939)  

L‟any 1938, per la persecució i extermini dels nazis sobre els jueus, Freud es trasllada a 

Londres, on mor el 1939. 

Il·lustració 2. Freud no pretenia 

crear una teoria psicològica 

completa, però va arribar a elaborar 

un sistema que explicava la 

psicologia de l’home en la seva 

totalitat. Va començar estudiant el 

trastorn mental i després es va 

preguntar per les seves causes. Va 

acabar formulant una teoria del 

dinamisme psíquic, de la seva 

evolució a través dels diferents 

períodes de desenvolupament i de 

l’impacte de la societat, la cultura i 

la religió en la personalitat, a més de 

crear una forma de tractament de 

trastorns mentals. Va poder formular una teoria psicològica que abraçava la personalitat 

normal i anormal, i que incidia en tots els camps del saber: la sociologia, la història, 

l’educació, l’antropologia i les arts. 

1.3 Teories de Freud 

Sigmund Freud, al llarg de la seva vida va idear diferents teories de temes tan diversos 

com la psicologia, la sociologia, la història, l‟art o l‟educació. 
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Interpretació de la cultura i la societat 

A 72 anys de la mort de Sigmund Freud, la seva obra sobre la cultura segueix sent una 

lectura obligatòria per aquells a qui els interessi els processos relacionats amb el 

desenvolupament de les cultures. 

Freud va publicar dos llibres, “El porvenir de una ilusión” i “El malestar en la cultura”, 

en què feia un anàlisi complet sobre els processos culturals. 

Freud explica els problemes de la societat de la següent manera: 

Totes les persones, tot i viure en determinades situacions socioculturals, es regeixen pel 

principi del plaer, és a dir, busquen la felicitat eterna. Freud, però, creu que la felicitat 

no és una cosa que aconsegueixis un dia i duri per sempre, sinó 

que és més aviat una cosa efímera, que dura poc i s‟experimenta 

de manera fugaç. Tot i així, la gran majoria de les persones no en 

són conscients i segueixen buscant la felicitat perpètua. 

D‟aquesta manera, aquesta recerca de la felicitat ens porta a 

intentar crear un món feliç, un paradís. Segons Freud, això no és 

possible. Les persones segueixen buscant la felicitat sense saber 

que per poder viure en cultura has de cedir en part de la teva 

possibilitat de ser feliç per poder adaptar-te a la vida en 

comunitat.  

Davant d‟aquesta “desil·lusió”, tal i com ho expressa Freud, les persones perdem les 

ganes de construir aquest món feliç. Freud posa alguns exemples com ara el comunisme 

i el capitalisme, que han fracassat en el seu intent de crear un “regne diví”.  D‟aquesta 

manera, Freud creu que la felicitat s‟ha de considerar com un aspecte que ha de ser 

buscat per cada persona i amb els seus propis medis. 

Els crítics creuen que “El malestar en la cultura” és l‟obra més pertorbadora de Freud. 

Al llarg del llibre, Freud explica que hi ha molts problemes i complicacions en la vida 

en la cultura, a més d‟impossibilitar el fi de la felicitat absoluta.  

Il·lustració 4. El malestar en la 

cultura, 

 Sigmund Freud 
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Quan Freud va publicar aquest llibre i encara avui, la gran 

majoria de les persones admiren i desitgen imitar a les 

persones amb poder, diners i fama. Tot i així, en el món 

només existeix una petita minoria que posseeix aquest 

poder. A aquesta minoria, Freud contraposa una altra 

minoria de persones, però que les seves característiques són 

molt diferents, com ara la saviesa, l‟art i, sobretot, un 

mínim interès pel factor econòmic. Tot i així, aquestes 

persones no són el model a seguir de la majoria de les 

persones. 

D‟això, Freud treu la conclusió que tots aquests models que la gent aspira a imitar, és a 

dir, gent amb fama i poder no és sempre el millor per a la vida en la societat, en canvi, 

admirar les persones amb coneixement i art seria una millor elecció. 

Relació entre religió i cultura 

Segons Freud, la cultura va jugar un paper molt important en la conformació de les 

cultures, però tot i així la seva influència ha anat disminuint al llarg del temps.  

Freud diu que “la religió, igual que els sistemes filosòfics o la ciència, forma part del 

tresor d‟una cultura. Tot i així, ha perdut el pes que tenia en la societat ja que la seva 

validesa no pot ser eterna.” Segons ell, algunes idees o visions del món només tenen 

validesa per a un determinat període de temps, ja que tota teoria s‟ha d‟anar reformulant 

a mesura que surten a la llum nous descobriments. 

Encara que la religió ja no tingui tant pes en les persones, moltes d‟aquestes encara 

pensen que certs coneixements científics són regals divins i no creacions del propi ésser 

humà. I és per això que molta gent no vol canviar la seva visió del món , ja que porta 

massa temps convencent-se que aquesta és la correcta, encara que ja no coincideixi amb 

les realitats del present. 

Freud també reconeix que de la mateixa manera que no es pot imposar a ningú la 

pràctica d‟una religió, tampoc es pot obligar a deixar de creure en ella.  

Il·lustració 3. El porvenir 

de una ilusión, Sigmund 

Freud 
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Freud diu que desgraciadament, encara hi ha religions que compten amb molts fidels, 

els quals accepten sense qüestionar el sistema doctrinal que els “... assegura que una 

absoluta providència guardarà la seva vida i recompensarà les privacions que pateixin a 

la terra en una existència ultraterrena”. Freud assenyala que els creients veuen la 

providència com a un “pare poderós exaltat”, ja que només un pare amb aquestes 

característiques podria entendre les seves necessitats, entendrir-se davant dels seus precs 

i acceptar el seu penediment. 

Aquesta perspectiva que té el creient sobre la providència, en paraules de Freud és 

infantil i poc congruent amb la realitat, i amb això treu la conclusió que aquesta massa 

de creients no podrà superar mai aquesta concepció del món, per tant seria inútil intentar 

canviar la seva visió del món. Els creients accepten aquesta il·lusió sense possibilitat de 

jutjar. A més, no tenen llibertat per elegir i adaptar-se a la realitat, ja que les religions el 

que fan és imposar a tots els creient el mateix camí per assolir la llibertat i evitar el 

patiment. En paraules de Freud: “La seva tècnica consisteix a reduir el valor de la vida i 

en deformar la imatge del món real. D‟aquesta manera, s‟imposa per la força a l‟home 

la fixació d‟un infantilisme psíquic i fent-lo participar en un deliri col·lectiu...”. 

------- 

Aquestes interpretacions de Freud sobre la cultura també es poden aplicar en l‟aspecte 

sociològic. 

Freud explica que la civilització està engendrant una anticivilització. Tots els problemes 

que existeixen en les nostres societats estan relacionats amb el malestar de la 

civilització, ja que aquesta ha de suportar cada vegada més i més pressió. Alguns 

pensadors descrivien el món en societat com “una claustrofòbia dins d‟un món 

extremadament regulat, un sentiment de tancament dins d‟una espessa xarxa. Com més 

espessa és la xarxa, més es desitja sortir-ne, mentre que, precisament, la seva espessor 

impedeix qualsevol evasió. Això reforça la fúria contra la civilització”.  

En conclusió, podem veure com la societat, a mesura que es consolida, al mateix temps 

també incuba tendències de dissociació, ocultades sota la superfície de la vida ordenada 

i civilitzada. Per tant, tot i que l‟ésser humà segueix buscant la felicitat, aquesta no és 

assolible dins d‟una civilització. 
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Freud, després d‟analitzar aquesta vida en societat i l‟impossibilitat de les persones 

d‟aconseguir la felicitat eterna, arriba a la conclusió que l‟home no pot ser feliç. La 

creació no té com a pla que l‟home sigui feliç. Segons Freud, la vida, tal i com ens ha 

estat imposada, ens resulta massa pesada, ens depara excessius patiments, decepcions, 

metes impossibles. Per suportar-la, no podem passar-la sense lenitius. 

Freud ens parla de tres tipus de lenitius: el primer són les distraccions poderoses que 

redueixen la nostra vida miserable en el planeta; el segon, són les satisfaccions 

substitutives que la redueixen; i el tercer són el consum de drogues que ens fan 

insensibles al dolor i a la vida pesada que portem.  

Tot i així, així com hi ha lenitius que ens fan portar una vida més suportable, també hi 

ha tres fonts invencibles que produeixen el patiment: dos són naturals i un és social. La 

primera font està relacionada amb el poder de la natura que es manifesta en els casos de 

terratrèmols, tremolors, i tots aquells fenòmens contra els que la cultura no pot lluitar; la 

segona font està relacionada amb la fragilitat del nostre cos, ja que tot i les dietes, cures, 

exercicis i fins i tot la intervenció de dels cirurgians, la decadència i la malaltia acaba 

posant fi al nostre cos; finalment, la tercera font s‟origina en la societat i es revela en la 

incapacitat de les institucions socials per regular i harmonitzar les relacions de la 

població civil, és a dir, no pot posar fi a la desigualtat econòmica, la corrupció, la 

injustícia, etc.  

Això explica la constant confrontació social. Per tant, es pot concloure que Freud 

considera que la cultura no ha pogut aconseguir del tot protegir l‟home davant 

d‟aquestes fonts de patiment. 

1.4  Influència del descobriment de l’inconscient en la societat . 

Abans dels descobriments de Freud, es considerava que la conducta i la naturalesa 

humana era regulada pel conscient. El model sobre l‟ésser humà que es tenia era el d‟un 

ésser que dirigia la seva vida i els seus actes sota el control omnipresent de la 

consciència, sabent el que fa i el que ha de fer, guiat pel principi de la raó, considerada 

la màxima facultat del psiquisme humà. Per tant, fins que no va arribar el psicoanàlisi 

de Freud, la concepció d‟ésser humà occidental era que aquest era un ésser autònom, 
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conscient, que prenia les seves decisions lliurement, sincer amb ell mateix i orientat 

principalment en els seus actes per motius racionals. 

Tot i així, tota aquesta imatge sobre l‟home que la gent tenia va ser completament 

trastocada amb l‟arribada de Freud i els seus descobriments i teories. 

Els seus primers estudis sobre casos d‟histèria van desvelar a Freud zones del psiquisme 

que no eren accessibles a la consciència, tot i que aquests influïen notablement en la 

conducta quotidiana. 

Va ser en l‟estudi del cas d‟una noia histèrica de 21 anys, Anna O, tractada pel seu 

mestre i amic Josef Breuer, qui li va fer entendre l‟existència d‟una zona oculta en el 

nostre psiquisme. Amb aquesta pacient, el psicoanàlisi va néixer. 

El descobriment d‟aquesta zona inconscient altament influent en la nostra conducta va 

despertar diversos estudis arreu del món. A més, aquest descobriment va ser el que va 

portar a Freud a parlar del psicoanàlisi com la TERCERA GRAN HUMILIACIÓ DEL 

NARCISISME HUMÀ. 

Segons Freud, la concepció que es tenia de l‟home a l‟edat medieval, la d‟un ésser 

completament racional i espiritual, dotat d‟una ànima immortal que el diferencia de la 

resta de la creació i resident a la Terra, centre de l‟Univers, va ser completament 

destrossada amb la revolució copernicana. Aquesta va ser la Primera Gran Humiliació. 

A ulls de Freud, la Segona Gran Humiliació va arribar amb l‟evolucionisme de Charles 

Darwin: abans de Darwin es considerava l‟home com quelcom essencialment diferent 

de la resta de la creació, però els descobriments d‟aquest van desvelar que l‟home no era 

res més que una espècie animal més, evolucionada a partir d‟altres i emparentada amb 

elles. La Tercera Gran Humiliació del Narcisisme i de l‟amor propi humà de la cultura 

occidental la infringeix, segons Freud, el propi psicoanàlisi: l‟home no és ni tan sols 

amo de la seva pròpia ànima, ja que existeix en la nostra vida psíquica una part 

independent del nostre coneixement i sobirania de l‟ànima. Es tracta del món 

inconscient dels instints, aquella part de la nostra vida psíquica que motiva els nostres 

actes i no és accessible a la consciència. 

D‟aquesta manera, la psicoanàlisi se‟ns presenta com a una teoria revolucionària en el 

camp de l‟antropologia, és a dir, de la concepció de l‟ésser humà. Tot i així, s‟ha de 

tenir en compte que la psicoanàlisi no és només una concepció del psiquisme humà, 

sinó que, en paraules del propi Freud, també és un “mètode d‟investigació i anàlisi de 

certs processos mentals, pràcticament inaccessibles per qualsevol altre medi” i “una 
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tècnica de tractament, una terapèutica, dels trastorns neuròtics basada en aquest mètode 

d‟investigació” 

 

 

2. Psiquisme humà 

Freud utilitza les tòpiques (del grec topos, és a dir, lloc) en un sentit metafòric, per 

indicar que no es pot comprendre el psiquisme humà sense un model especial que ens 

representi les diverses regions amb el seu mode de funcionament i les seves relacions. 

2.1 Primera tòpica : conscient, inconscient i preconscient 

Sigmund Freud va elaborar la primera tòpica en els últims anys del segle XIX, la qual es 

va revisar novament l‟any 1920. Després de la revisió no va quedar anul·lada la primera 

tòpica, sinó que va ser substituïda per la segona. 

Segons Freud, la nostra psique està dividida en tres parts, les quals són dinàmiques, és a 

dir, estan constantment exercint pressió les unes sobre les altres, provocant de vegades 

oposicions i conflictes. Aquestes parts són : 

- Conscient 

- Preconscient 

- Inconscient  

Conscient 

El conscient és la part de la psique més pròxima al món exterior. Té una funció 

fonamentalment perceptiva, registra la informació procedent de l‟exterior i també de 

l‟interior. 

El conscient té les funcions del pensament, el raonament, i la lògica. A més, domina i 

controla la motilitat del nostre cos. Tot i així, el conscient no memoritza res, això li 

pertoca un altre element, el preconscient, que ja parlarem després. 

~11~ 



 

 

Segons tot això semblaria que el conscient és la part més important de la psique, però 

tot i així, alguns processos intel·lectuals poden desenvolupar-se sense cap mena 

d‟intervenció de la consciència de la persona. 

Preconscient 

El preconscient comprèn els pensaments i vivències que en un moment donat no són 

conscients, però sí que ho poden arribar a ser en un moment determinat mitjançant un 

esforç d‟atenció. És a dir, són aquells records i pensaments que tenim emmagatzemats i 

que semblen impossibles de recordar, però hi pares molta atenció poden ser recuperats, 

al contrari de l‟inconscient, que indica que tots els processos i continguts psíquics han 

estat refusats de la consciència per forces com ara la censura i la repressió. 

Per tant, encara que els seus continguts no es trobin al camp de la consciència, poden 

estar-ho en qualsevol moment. Els seus continguts són accessibles a la consciència, 

sense que per ser-ne part hagin de superar una censura repressiva, sinó més aviat una 

censura selectiva (ja que no tots  els continguts de l‟exterior caben en la nostra 

memòria). 

Així doncs, qualsevol informació que arribi al nostre sistema perceptiu, encara que 

després sigui reprimit, deixarà d‟estar al camp de la consciència per passar al 

preconscient, al mateix temps que continguts del preconscient poden passar al 

conscient. 

Inconscient  

És la zona descoberta i en part explorada per Freud, la qual l‟explica de la següent 

manera: 

“"Denominaremos inconsciente a aquellas representaciones latentes de las que tenemos 

algún fundamento para sospechar que se hallan contenidas en la vida anímica..." 

Més endavant diu: 

"Una representación inconsciente será entonces una representación que no percibimos, 

pero cuya existencia estamos, sin embargo, prontos a afirmar, basándonos en indicios y 

pruebas” 
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Freud afirmava que “la nostra quotidiana experiència personal ens mostra, per exemple, 

resultats de processos mentals i actes conscients l‟origen del qual desconeixem.”  

Si mantenim la teoria de que la consciència coneix tots els nostres actes psíquics, tots 

aquests actes conscients l‟origen dels quals no coneixem no tindrien cap sentit. En 

canvi, si suposem que hi ha una part de la nostra psique que actua sense que nosaltres 

ens n‟adonem, tots aquests actes quedarien ordenats de manera coherent si hi afegim els 

actes inconscients.  

Freud va anar captant les diferents característiques que tenia aquest sistema “ocult” 

(l‟altra escena, en contraposició del camp de la consciència). Freud explica que el 

psicoanàlisi ens ha revelat que l‟essència del procés de repressió no consisteix en 

suprimir i destruir una idea que representa la pulsió, sinó en impedir-li que es faci 

conscient. 

Diem aleshores, que aquesta idea està en estat inconscient i que aquesta pot provocar 

determinats efectes, incloent alguns que acaben per arribar a la consciència. 

Per tant, algunes característiques més importants de l‟inconscient són : 

- Els seus continguts estan constituïts per representacions de les pulsions 

instintives  

- No segueix cap mena de lògica, sinó que és guiat pels impulsos de les pulsions, 

sense tenir en compte cap mena de norma del conscient. 

- Els continguts estan carregats d‟energia instintiva, per tant tenen una gran 

mobilitat: s‟empenyen en retornar a la consciència, ensopegant aleshores amb 

una barrera de censura defensiva, i d‟aquesta manera no pot accedir als camps 

preconscient o conscient en “la seva forma original”, sinó “disfressats”. 

- L‟inconscient està com estratificat (en diferents capes més o menys profundes). 

En la més profunda s‟hi trobarien els records reprimits de la infància. 
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2.2 Segona tòpica : jo, superjò i allò 

La segona tòpica es tracta de tres instàncies de la personalitat, que es relacionen entre sí, 

gairebé com si fossin tres subjectes en un. Aquestes tres instàncies són: 

- Allò 

- Jo 

- Superjò 

L’allò 

Aquesta instància està formada per tot el que ha estat heretat, constitucionalment 

establert.  

Es pot dir que és la part més obscura i inaccessible de la nostra personalitat, per tant, el 

coneixement d‟aquesta instància s‟obté de manera indirecta a través de l‟estudi dels 

somnis i també d‟alguns símptomes neuròtics. 

Il·lustració 5.. Esquema del psiquisme humà (1ra Tòpica) 
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L‟allò no posseeix cap mena d‟organització i es basa en el principi del plaer, és a dir, la 

recerca dels estats de plaer que s‟originen dels instints. Per això, sobre els fets que 

s‟esdevenen a l‟allò no se‟ls hi pot aplicar cap llei lògica del pensament. A més, a l‟allò 

no existeix cap valoració moral; es tracta de la part animal de l‟home. 

Els components de l‟allò són els instints i també tot allò que ha estat reprimit. Aquests 

components desenvolupen activitats inconscients, determinant l‟activitat conscient. 

Mitjançant una influència del món exterior que ens envolta, una part de l‟allò ha 

experimentat una transformació, desenvolupant així una organització i donant lloc a un 

individu més racional, el jo, que actua com a intermediari entre l‟allò i el món exterior, i 

mantenint a ratlla els instints animals. 

El Jo 

És la part executiva de la personalitat, l‟individu que es troba conscient de la seva 

identitat i de la seva relació amb el món exterior. Com ja he dit, el Jo va sorgint des de 

l‟allò i durant la infància no hi ha una clara diferència entre aquestes dues instàncies. El 

Jo permet adaptar l‟activitat de la persona a les exigències i característiques del medi 

extern, i frenar els impulsos de l‟allò. D‟aquesta manera es desenvolupa la consciència, 

fent que la realització dels actes impulsats per l‟allò estigui atrapada en una etapa 

intermèdia: la de l‟observació i la reflexió.  

Per això, en el Jo es substitueix el principi del plaer pel de la realitat, fent possible 

l‟adaptació al medi. 

Enfront al món exterior el Jo percep els estímuls i acumula en la memòria experiència 

sobre aquests. També evita als impulsos que són massa intensos. 

Finalment, aprèn a modificar el món exterior per adequar-lo a la seva convivència.  

Per una altra banda, una altra funció del Jo és encarar-se a l‟allò per poder arribar a 

dominar les exigències dels instints, decidint si les satisfà o no. En el cas que decideixi 

que no satisfà els impulsos de l‟allò, es genera la repressió. 

Freud creia que en el Jo existia una funció de censura, però després va arribar a 

considerar-la com a una instància separada, que pot arribar a dominar fins i tot al Jo: el 

Superjò. 
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Mecanismes de defensa del Jo 

Una de les funcions del Jo és evitar que les pulsions de l‟Allò tinguin contacte amb el 

medi exterior. Per fer-ho, té uns mecanismes de defensa: 

- Racionalització: és la justificació racional enganyosa d‟un fracàs o d‟una 

conducta reprovable, per la qual el Jo queda absolt de tota culpa i s‟allibera de 

l‟ansietat o del sentiment de culpa. 

Per exemple: “va, total, no valia la pena.” 

- Projecció: Mecanisme que consisteix en projectar qualitats, desitjos o sentiments 

que produeixen ansietat fora d‟un mateix, dirigint-los cap a algú o alguna cosa. 

Per exemple, criticar aspectes d‟altres persones que ens molesten en nosaltres 

mateixos. 

- Identificació: És el mecanisme pel qual un subjecte tendeix a comportar-se, 

pensar i sentir com algú altre que és el seu model. 

Per exemple, algú que no té un elevat concepte d‟ell mateix i vesteix com algú a 

qui ha pres de model. 

- Introjecció: Mecanisme pel qual una persona s‟atribueix a ell mateix les qualitats 

d‟algú altre. 

Per exemple, quan algú s‟atribueix els mèrits d‟algú amb qui té relació només 

perquè hi té relació. 

- Desplaçament: És el desplaçament de la conducta agressiva cap a objectes o 

persones no apropiades. 

Per exemple, quan dónes un cop de puny a la paret degut a alguna frustració. 

- Regressió: És el retorn psíquic a moments anteriors al desenvolupament i a 

comportaments antics, que eren més satisfactoris. 

Per exemple, quan un adult adopta una actitud infantil 

- Repressió: Mecanisme que consisteix en refusar tot allò que resulta dolorós o 

inacceptable per a la persona. 

Per exemple, negar-nos a reconèixer alguns desitjos la realització dels quals 

seria problemàtica en la vida quotidiana. 

- Sublimació: Canalització de l‟energia pulsional i dels desitjos de difícil 

realització social (sobretot sexuals), emprant-la en activitats considerades de 

caràcter superior o cultural. 
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Per exemple, fer coses acceptades socialment, com ara l‟excessiva dedicació a 

l‟estudi o a la feina. 

El Superjò 

Com a resultat del període infantil en què l‟home viu en dependència dels seus pares, es 

forma una altra instància que persisteix a la influència dels pares. Aquesta instància 

s‟anomena Superjò. El Superjò és l‟aspecte moral i judicial de la psique perquè reuneix 

les exigències i les normes que són rebudes per la influència dels pares, sent 

internalitzades per la persona. Però naturalment, en l‟evolució dels individus també 

influeixen els substituts i successors dels pares, com ara els professors. 

Existeixen dues  etapes en l‟evolució de la consciència moral. En la primera és exterior, 

després s‟interioritza: les influències dels pares són assimilades per la psique de la 

persona. D‟aquesta manera, el Superjò es torna cada vegada més impersonal fins que es 

torna una activitat únicament mental. El paper que té el Superjò és la repressió dels 

impulsos. Són els principis ètics, la consciència moral de les persones. 

També té una funció d‟auto-observació, fent possible la selecció dels impulsos de 

l‟Allò.  

El Superjò és la instància més elevada de la personalitat humana. Això es deu a que 

l‟home, a més  d‟estar biològicament organitzat i actuar per l‟acció de factors materials, 

també és un ésser social (està afectat pel passat, la cultura, les costums socials,...). 

 

 

Il·lustració 6. Esquema del psiquisme humà (2na Tòpica) 
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Per què reprimim els records? 

Per què hi ha certs records (sobretot de la infància) que romanen a les profunditats 

de l‟inconscient ? 

Freud defineix la repressió com un mecanisme de defensa l‟existència del qual 

consisteix en refusar  i mantenir allunyats de la consciència determinats elements 

que són dolorosos. Aquests pensaments o idees tenen per a Freud un contingut 

sexual.  

La repressió s‟origina en el conflicte psíquic que es produeix per l‟enfrontament de 

les exigències internes contràries entre un desig que reclama la satisfacció i les 

prohibicions morals. 

El Jo es defensa del dolor que causa la incompatibilitat reprimint el desig. 

Algunes formes de repressió en els somnis són la condensació o el desplaçament, 

que ja en parlarem més tard. 

ESTRUCTURA GRÀFICA DE LA PSIQUE 

 

Il·lustració 7. La conformació i l’acció de la 

personalitat es realitzen en el Jo que rep, per 

una banda, els impulsos de l’allò que 

requereixen la seva gratificació i, per l’altra 

banda, la repressió del Superjò. 

Perquè l’activitat psíquica es desenvolupi 

naturalment és necessari mantenir l’equilibri, 

però això no sempre és fàcil. 
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3. L’inconscient 

3.1. Què és l’inconscient? (recapitulació) 

Com ja he explicat a l‟apartat 2.1 del treball, l‟inconscient va ser la zona descoberta i en 

part explorada per Freud.  

A partir de l‟inconscient, Sigmund Freud va crear tota una estructura de l‟aparell 

psíquic, en què afirmava que l‟inconscient hi tenia una gran importància, ja que molts 

dels nostres actes i pensaments estan condicionats per aquest.  

Com hem vist, l‟inconscient inclou tots els pensaments ocults, els desitjos reprimits i els 

condicionants que guien l‟acció de cada persona sense que aquest els pugui controlar. 

També hem vist que l‟inconscient no és una zona immòbil. Està carregat d‟energia, de 

pulsions instintives. Aquestes estan en constant moviment: no volen quedar-se 

inconscients, per tant, el que fan és intentar arribar a la zona conscient. Però abans 

d‟arribar-hi es troben amb una barrera, una censura creada pel propi conscient. Aquesta 

censura s‟encarrega de que tots els impulsos instintius no puguin accedir a la 

consciència en la seva forma original, així que l‟inconscient, quan arriba a la nostra 

consciència ho fa de manera oculta, disfressada, de tal manera que nosaltres no ens 

n‟adonem que ha sortit. 

En el següent apartat s‟estudien aquestes manifestacions i vies d‟accés a l‟inconscient. 

3.2. Manifestacions i vies d’accés a l’inconscient 

3.2.1. Hipnosi 

El mètode hipnòtic va ser el primer que li va revelar a Freud l‟existència d‟un àmbit 

inconscient en el psiquisme humà. La hipnosi consisteix, en paraules de Freud, en una 

“paralització de la voluntat, un estat de somni parcial provocat artificialment en el curs 

del qual la voluntat del pacient queda dominada per l‟hipnotitzador” . 

Freud va començar a investigar la hipnosi gràcies als cursos que va assistir del Dr. 

Charcot a París, on aquest va hipnotitzar a una pacient histèrica que patia un trastorn 

motriu: no podia moure els seus músculs, tot i que fisiològicament no li impedia res. 
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En el transcurs de la sessió hipnotitzadora, Charcot va fer caminar la pacient i aquesta es 

va moure sense cap problema, sense recordar després d‟haver caminat. 

Aquest cas li va fer pensar que l‟origen de la histèria era psíquic, i que existien 

bloquejos inconscients, no directament accessibles a la consciència, que eren 

desconeguts pel propi individu i que només es revelen en estats hipnòtics. 

Aquest va ser el primer pas cap al descobriment de l‟inconscient. Tot i que va rebre 

moltes crítiques cap a aquest mètode, així com moltes ridiculitzacions per part de la 

medicina oficial, Freud va posar en pràctica el mètode hipnòtic en diversos casos, 

especialment en els seus inicis de la teoria psicoanalítica. Tot i així, el fet que aquest 

mètode només es podia utilitzar en els malalts mentals, i que no tots els neuròtics fossin 

hipnotitzables, va fer que Freud decidís acabar amb aquest mètode i substituir-lo per 

altres. 

 

 

3.2.2. Associació lliure de paraules i idees 

Amb aquest mètode, Freud convidava a fer associacions d‟una manera completament 

automàtica, de manera que digués tot el que li vingués al cap, tingués sentit o no en 

tingués. Tot i així, Freud va observar que aquestes associacions eren a vegades inhibides 

per alguna mena de resistència, és a dir, un mecanisme inconscient d‟oposició i censura 

Il·lustració 8. Moment en què Charcot (de peu, davant de tothom) va hipnotitzar la 

pacient histèrica. 
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davant de determinades paraules: el pacient s‟interrompia ell mateix o buscava excuses 

per no seguir parlant d‟aquell tema.  

D‟aquesta manera, Freud descobria els aspectes traumàtics que originaven d‟una 

manera inconscient el conflicte i que eren censurats per la consciència. 

3.2.3. Actes fallits 

Els actes fallits són fenòmens, com diu Freud, als que solem donar molt poca 

importància, però que permeten desxifrar fàcilment les motivacions inconscients de 

molts actes que succeeixen en la vida conscient i quotidiana de la majoria de les 

persones.  

En els actes fallits, el resultat perseguit per la consciència és reemplaçat per un altre que 

revela una motivació inconscient, i que només pot sortir a l‟exterior aparentment en 

forma “d‟accident”. 

Per actes fallits entenem accions com oblits involuntaris, pèrdua d‟objectes estimats, 

lapsus linguae (errors en parlar: dir una paraula en comptes d‟una altra), o lapsus 

calami (errors en escriure: escriure una paraula per una altra). 

3.2.4. L’acudit 

És una altra de les manifestacions en què l‟inconscient aflora en la nostra vida psíquica 

quotidiana. Freud va dedicar un llibre sencer a aquesta manifestació de l‟inconscient, 

titulat El chiste y su relación con el inconsciente. 

L‟acudit sol consistir, segons Freud, en una frase a la que se li dóna un sentit que sabem 

que no li correspon de manera lògica. Es tracta de dir alguna cosa sense dir-la 

explícitament, de nomenar sense nomenar, com en el cas de “l‟acudit verd o blasfem”. 

En l‟acudit poden aflorar continguts inconscients perquè el missatge se‟ns presenta de 

manera indirecte, disfressat, i, a més, està acceptat socialment.  

3.2.5. La interpretació dels somnis. 

He trobat necessari centrar-me més en aquesta manifestació de l’inconscient que les 

altres, ja que trobo que la teoria dels somnis de Freud és molt interessant i curiosa, per 

tant he desenvolupat la teoria dels somnis de manera més exhaustiva. 
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TEORIA DELS SOMNIS 

En aquest punt, el més rellevant del treball, està dividit en els següents punts, una 

divisió semblant a la que va fer Sigmund Freud en el seu llibre La interpretación de los 

sueños, i en el qual m‟he basat per treballar aquest punt. 

1. Introducció: Contingut manifest i contingut latent. 

2. La relació del somni en la vida desperta 

3. El material oníric. La memòria en el somni 

4. Estímuls i fonts dels somnis 

5. ¿Perquè oblidem els somnis quan despertem? 

6. El somni és la realització de desitjos 

7. La deformació del somni Exemple d‟anàlisi d‟un somni. 

 

1. INTRODUCCIÓ. CONTINGUT MANIFEST I CONTINGUT LATENT. 

Freud creia que el somni es compon de dues parts: El contingut manifest i el contingut 

latent. El contingut manifest seria el somni en si, tal i com apareix en el nostre record, i 

el contingut latent seria el veritable significat del somni, és a dir, els pensaments 

prohibits i les emocions que han estat disfressats mitjançant el contingut manifest. Per 

tant, es podria dir que el contingut manifest no significa res, ja que és simplement una 

representació disfressada del veritable pensament subjacent del somni.   

2.   LA RELACIÓ DEL SOMNI EN LA VIDA DESPERTA 

En el tema dels somnis sempre hi ha hagut molta discussió, tant abans de Freud com 

després. Aquí hi ha alguns exemples de filòsofs opinant sobre els somnis: 

El filòsof Burdach cita: “nunca se repite la vida diurna, con sus trabajos y placeres, sus 

alegrías y dolores; por lo contrario, tiende el sueño a libertarnos de ella. Aun en 

aquellos momentos en que toda nuestra alma se halla saturada por un objeto, el dolor 

desgarra nuestra vida interior, o una labor acapara todas nuestras fuerzas espirituales, 

nos da el sueño algo totalmente ajeno a nuestra situación.” 

També tenim l‟opinió del filòsof L. Struempell, que diu el següent: “el sujeto que sueña 

vuelve la espalda al mundo de la consciencia despierta” 
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Tot i així, molts autors relacionen la vida desperta amb els somnis d‟una altra manera: 

Haffner afirmava: “Al principio continua el sueño la vida despierta. Nuestros sueños se 

agregan siempre a las representacions que poco antes han residido en la consciencia, y 

una cuidadosa observación encontrarà casi siempre el hilo que los enlaza a los sucesos 

del día anterior.” I el filòsof Weygandt contradiu la teoria de Burdach abans 

esmentada: “La mayoría de los sueños nos conducen de nuevo a la vida ordinaria en 

vez de lobertarnos de ella.” 

La contradicció que es pot veure en les citacions d‟aquests filòsofs sembla inconciliable. 

Tots tenen part de raó: les nostres aventures oníriques se‟ns mostren moltes vegades 

com a quelcom aliè a nosaltres, però intercalant fragments subconscients de la nostra 

vida. Podem afirmar que, per molt estrany que ens sembli el somni, ha agafat els seus 

materials de la realitat. Per singulars que siguin les seves formacions, no podem dir que 

siguin independents de la nostra vida desperta, i les seves creacions, per més ridícules 

que ens semblin, tenen el seu fonament en allò que en el món despert ha aparegut 

davant dels nostres ulls. 

3. EL MATERIAL ONÍRIC. LA MEMÒRIA EN EL SOMNI 

Hem arribat a la conclusió que els somnis són el resultat del que hem viscut en la nostra 

vida desperta. Tot i així, moltes vegades ens és impossible descobrir perquè hem somiat 

un determinat fet, sense poder recordar haver-ho viscut algun cop. Així, no sabem de 

quina font ha tret el somni els seus components, i li restem importància. Tot i així, al 

cap d‟un temps és possible que torni a succeir un fet en concret que atregui a la 

consciència el record perdut d‟un fet anterior, i amb ell també la font del somni. 

Una altra peculiaritat del somni és la selecció del material reproduït, que no són els fets 

més importants que ens han passat durant el dia, sinó els fets més indiferents i 

insignificants. Hildebrandt deia: “lo más singular es que el sueño no toma sus 

elementos  de los grandes e importantes sucesos, ni de los intereses más poderosos y 

estimulantes del día anterior, sino de los detalles secundarios.” 

~23~ 



 

 

La conducta de la memòria en els somnis és molt important per a la teoria general de la 

memòria. Per tant, somiar coses insignificants ens permet comprovar que la memòria 

guarda cada detall insignificant. 

4.  ESTÍMULS I FONTS DELS SOMNIS 

Existeix la teoria que els somnis són conseqüència de la pertorbació del son. No 

hauríem somiat si el nostre son no hagués estat pertorbat per alguna causa qualsevol. 

Les fonts oníriques es classifiquen en estímuls sensorials externs, estímuls sensorials 

interns i estímuls somàtics interns. 

1) Estímuls sensorials externs (objectiu): Quan volem dormir tanquem les nostres portes 

sensorials més importants (els ulls), i intentem protegir la resta de sentits de qualsevol 

estímul extern. 

Tot i així, no podem mantenir els nostres òrgans sensorials lluny de tot estímul ni 

tampoc podem suprimir per complet la seva excitabilitat. El fet que quan un estímul 

amb prou intensitat ens faci despertar demostra que “l‟ànima ha restat en contínua 

connexió amb el món exterior”. Així doncs, els estímuls sensorials que ens arriben a 

nosaltres poden convertir-se perfectament en una font del somni. 

D‟aquests estímuls, n‟hi ha una àmplia varietat: els inevitables, que el mateix estat de 

repòs porta amb ell, o el so del despertador, susceptible a posar fi al nostre estat de 

repòs. Una llum intensa pot cegar els nostres ulls; un soroll a les nostres oïdes o una 

forta olor al nostre nas. D‟aquesta manera, també podem fer moviments involuntaris 

durant el somni que ens facin arribar algun estímul exterior. També podria picar-nos un 

insecte que exciti simultàniament els nostres sentits. Alguns investigadors han descobert 

somnis en que l‟estímul comprovat al despertar coincidia amb un fragment del somni. 

2) Estímuls sensorials interns (subjectiu): a part dels estímuls objectius, també 

existeixen els subjectius. Aquestes no depenen de cap casualitat exterior.  

Aquests estímuls van ser definits com les al·lucinacions hipnagògiques, que han estat 

descrites com a “fenòmens visuals fantàstics”, i consisteixen en imatges, amb 

freqüència molt animades i canviants, que moltes persones solen percebre just abans 

d‟adormir-se. Serien aquells pensaments que es tenen abans de conciliar completament 
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el son, en un moment que ja estaries mig adormit. Aquells pensaments serien 

fonamentals per a la construcció conseqüent del somni. 

3) Estímul orgànic intern (orgànic): Un altre tipus d‟estímul que prové del nostre 

interior és l‟estímul orgànic, és a dir, que prové de qualsevol matèria orgànica del nostre 

cos (òrgans, ossos, músculs...). El filòsof Strümpell afirmava: 

“El alma llega en el estado de reposo a una consciencia sensitiva mucho mas amplia y 

profunda de su encarnación que en la vida despierta, y se ve obligada a recibir y a 

dejar actuar sobre ella determinadas impresiones excitantes, procedentes de partes y 

alteraciones de su cuerpo de las que nada sabía en la vida despierta”. 

Ja Aristòtil creia en la possibilitat de trobar el començament d‟alguna malaltia en els 

somnis, i de la que en estat despert no en teníem el menor indici, i molts metges i 

científics que no creien en els somnis com a un avís profètic també van acceptar aquesta 

teoria.  

En molts individus, les pertorbacions dels òrgans interns actuen com a estímuls onírics.  

Per exemple, s‟ha observat que els pacients amb malalties de pulmó i cor tenen somnis 

d‟angoixa . O també tenim l‟exemple de les persones amb problemes cardíacs, els 

somnis dels quals són curts, acaben en un despertar terroritzats, i normalment el somni 

acaba amb la mort de l‟individu en horribles circumstàncies. Els malalts de pulmó 

somien que s‟asfixien, fugen angoixa d‟un perill o es troben enmig d‟una multitud que 

l‟aixafa. 

Aquests són alguns exemples dels molts que ens confirmen que els òrgans interns poden 

actuar com a una font de la creació onírica. 

5.  PERQUÈ OBLIDEM ELS SOMNIS QUAN DESPERTEM? 

El somni s‟esvaeix al matí. Així mateix, podem observar com el nostre record d‟un 

somni, precís i viu pel matí, es va perdent conforme va avançant el dia, fins a reduir-se a 

petits detalls inconnexos. Altres vegades som conscients que hem somiat, però no 

sabem el què. Tot i així, existeixen els somnis que se‟ns queden a la memòria. 
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Una de les causes de l‟oblit dels somnis és la debilitat anímica d‟aquests. Com passa a 

la vida real,  aquells detalls insignificants, que ens han passat gairebé inadvertits, els 

oblidem fàcilment. Això passa exactament amb els somnis. Oblidem aquelles imatges 

oníriques dèbils, i recordem les més enèrgiques. 

Però aquest no és l‟únic factor. L‟oblit dels somnis també és causat per l‟aparent 

incoherència d‟aquests:  si col·loquem paraules d‟un vers en un ordre arbitrari, ens serà 

molt difícil retenir-lo en la memòria. En canvi, si la frase està plena de sentit, ens en 

recordarem fàcilment. 

Una causa també molt important té a veure amb la consciència: un somni irrellevant, 

insignificant, ocuparia lloc a la nostra consciència si el recordéssim. Per tant, tots 

aquests somnis que no són importants són oblidats. 

Finalment, hem d‟atribuir l‟oblit dels somnis també a l‟ interès que els hi dóna la 

persona. Si creiem que el que hem somiat no és important, ni tan sols fem l‟esforç de 

retornar-lo a la consciència. 

6.  EL SOMNI ÉS LA REALITZACIÓ DE DESITJOS 

Després d‟haver estudiat tots els punts anteriors, podem arribar a la conclusió que hem 

fet un gran descobriment: els somnis no són destarotats ni absurds, són un fenomen 

psíquic, precisament una realització de desitjos. 

Hi ha, per exemple, alguns somnis que evidencia un caràcter de realització de somnis: 

quan menges un sopar salat, a la nit tens unes ganes intenses de beure, que arriba a fer-

te despertar. Però abans d‟això, el teu somni ha estat relacionat amb beure aigua a grans 

glops i amb molt plaer. L‟estímul d‟aquest somni ha estat la set, un estímul orgànic 

intern, com ja hem vist abans. Per tant, el somni ha realitzat una necessitat que tu tenies, 

evitant d‟aquesta manera la interrupció del son: es tracta d‟un somni de comoditat. 

Un altre exemple: quan te n‟has anat a dormir molt tard, i saps que l‟endemà t‟has de 

llevar molt d‟hora i no en tens gens de ganes, sols somiar vàries vegades durant la nit 

que ja t‟has despertat i t‟estàs dutxant, o esmorzant, o sortint de casa.   
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Un altre exemple, escrit per Freud: “la mujer de un amigo mío, que conocía mi teoría 

onírica, soñó una vez que le venía el periodo. Mi amigo me lo consultó, y yo le contesté 

que era debido, indudablemente, a que aquel mes le ha faltado o se le está retrasando, y 

esto le genera gran preocupación [...].” Aquest és un clar exemple d‟una realització de 

desitjos, ja que somiant això, aquella dona s‟alliberava de la gran preocupació del retard 

del període.  

7. LA DEFORMACIÓ DEL SOMNI. ANÀLISI D‟UN SOMNI. 

Hem afirmat que tots els somnis són una realització de desitjos. Tot i així, també 

existeixen alguns somnis, els somnis d‟angoixa i els somnis “ridículs”, que aparentment 

no poden ser inclosos en els somnis de realització de desitjos. Tot i així, com hem 

comprovat al llarg de l‟estudi, la interpretació dels somnis no es basa en la interpretació 

del contingut manifest, sinó les idees latents que hi ha darrere del contingut manifest 

(vegeu el primer punt d‟aquest apartat). Per tant, si féssim una interpretació exhaustiva 

d‟aquests tipus de somnis, els somnis d‟angoixa, segurament també arribaríem a la 

conclusió que aquests també són una realització de desitjos. 

Arribem a la conclusió que tots els somnis són una realització de desitjos. Però perquè 

se‟ns presenten de manera deformada? Perquè fa falta una important interpretació per 

arribar a entendre‟ls? I d‟on prové aquesta deformació dels somnis? Per poder respondre 

a aquestes preguntes, analitzarem un somni que apareix al llibre de La interpretación de 

los sueños, de Sigmund Freud. 

Anàlisi. 

En la primavera de 1897 Freud va saber que li volien donar el càrrec de professor 

extraordinari. Això li va causar una gran alegria, però de seguida es va dir que no 

s‟havia de fer moltes il·lusions, ja que molts companys seus, de més edat i experiència, 

esperaven aquell nomenament des de feia anys. Aquella tarda va rebre la visita d‟un 

company seu, el senyor R,  qui també era candidat d‟aquell càrrec. El senyor R. havia 

anat a reclamar el càrrec, i no li havien donat cap resposta clara. Amb això, Freud va 

resignar-se, entenent que si no feien cas al senyor R, no hi havia cap raó per creure que 

a ell si que li‟n farien. 
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Aquella mateixa nit va tenir un somni, compost d‟una imatge i una idea: 

Idea: El seu amic R. és el seu oncle3. Sent moltíssim afecte per ell. 

Imatge: Veu el seu rostre, una mica canviat i deformat: el rostre és allargat, i ressalta la 

seva barba rossa. 

Al despertar-se el dia següent, Freud va pensar que era un somni ridícul, sense cap mena 

de sentit i sense cap interpretació. Tot i així, va recordar que tots els somnis han de tenir 

algun sentit, i que havia de fer un esforç per poder-lo interpretar, tal com feia amb els 

seus pacients. Per tant, va decidir autoanalitzar-se: 

“R. és el seu oncle”. Què pot significar això? Només havia tingut un oncle, José, 

protagonista d‟una trista història. José havia participat en un acte delinqüent, i estava 

pagant per ell a la presó. El pare de Freud no es referia mai al seu germà com a un 

delinqüent, sinó a un imbècil. Per tant, es dedueix que, en el somni de Freud, R. és un 

imbècil.  A més, el seu oncle tenia realment la cara allargada, amb una llarga barba 

rossa.  

Freud encara no entenia perquè havia fet aquesta comparació, ja que el seu amic R i 

produïa una gran estima. A més, no era un delinqüent. Aleshores va recordar una 

conversa amb un altre amic, el senyor N., el qual també aspirava al càrrec de professor 

extraordinari, com el senyor R. i Freud. Li havia explicat que anys abans havia estat 

víctima d‟una denúncia, tot i que aquesta no tenia cap ni peus, ja que s‟havia fet amb 

l‟única intenció de fer-li xantatge. El senyor N. creia que els seus superiors utilitzaven 

aquesta excusa per no donar-li el càrrec.  

Freud arriba a la conclusió que el seu oncle José (imbècil i delinqüent) representava als 

seus dos amics, R. i N., l‟un imbècil i l‟altre delinqüent. Aleshores veu clar el perquè 

d‟aquelles comparacions: Els seus dos amics aspiraven al mateix càrrec que Freud, i per 

tant, en el seu somni, va decidir denigrar-los per tal d‟apartar-los del seu camí cap a 

professor extraordinari. 

Com ja hem vist abans, els somnis són una realització de desitjos. Freud, evidentment 

no creu que el seu amic R. sigui un imbècil, ni que el seu amic N. sigui un delinqüent, 

però té el desig de que “tant de bo fos així”. 
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Una altra idea que apareix al somni de Freud és l‟excessiu afecte que sent cap al seu 

oncle (el senyor R.). aquest afecte no és el contingut latent del somni, sinó que es tracta 

del contingut manifest. La idea que s‟amaga darrere del contingut manifest és una altra 

de ben diferent. Les seves idees latents contenen un insult cap al senyor R., i per evitar 

que Freud s‟adoni d‟això, arriba al contingut manifest tot el contrari; és a dir, un 

afectuós sentiment cap a ell. Això li permet entendre a Freud que en els somnis existeix 

una barrera de “censura”. 

Ens hem preguntat com els somnis ridículs poden ser una realització de desitjos. Amb 

aquest exemple, es pot confirmar que, després d‟una treballada interpretació, podem 

descobrir quin és el contingut latent que s‟amaga darrere de les imatges aparentment 

sense sentit del somni.  

 

 

4. La psicoanàlisi i les malalties mentals. 

Freud va decidir estudiar el psiquisme humà des de tres perspectives diferents. La 

primera, que ja hem estudiat al punt dos, són les tòpiques del psiquisme. En aquest punt 

estudiarem l‟econòmica i la dinàmica, totes dues relacionades amb els trastorns mentals. 

4.1. Econòmica del psiquisme humà 

Freud va decidir estudiar el psiquisme humà des de la perspectiva de les forces i de 

l‟energia que intervé en els processos psíquics. A aquest estudi del psiquisme, Freud el 

va denominar “econòmica”, donant a entendre que totes les energies que intervenen en 

els processos psíquics poden ser quantificables. 

Freud havia observat de la seva experiència amb neuròtics que els impulsos que els 

movien no tenien sempre la mateixa intensitat: en alguns casos es donaven de manera 

compulsiva; d‟altres, passiva i d‟altres, semblaven tenir una certa inèrcia. D‟aquestes 

observacions, Freud va arribar a la conclusió que en el psiquisme humà actuen forces, 

l‟energia de les quals augmenta, disminueix, es desplaça o s‟allibera. 

~29~ 



 

 

D‟aquesta manera, Freud va determinar que l‟ésser humà està sotmès a forces que 

influeixen o determinen la seva conducta. Aquestes forces innates i primordials les va 

anomenar pulsions.  

El terme pulsió és, segons Freud, un concepte límit entre les coses somàtiques o 

fisiològiques, i les coses anímiques o psíquiques. Fa referència als processos corporals 

però és, essencialment, un impuls psíquic. Segons Freud, les pulsions estan integrades 

pels següents elements: 

- La font originadora de la pulsió: la pulsió s‟origina per l‟excitació d‟un òrgan 

corporal o zona erògena.  

- Impuls peremptori: és l‟energia que impulsa l‟organisme cap a una satisfacció 

peremptòria, és a dir, irrenunciable. 

- Fi de la pulsió: és la satisfacció pulsional, la supressió de l‟estat d‟excitació. 

- Objecte pulsional: allò per mitjà del qual s‟aconsegueix la satisfacció personal. 

 

Partint d‟això, Freud va formular dues teories sobre l‟economia del psiquisme. La 

primera va ser vigent fins l‟any 1920. Aquest mateix any la va substituir per la segona. 

 

Primera teoria de l’econòmica 

En aquesta primera formulació, Freud divideix les pulsions en dos grans apartats: 

- Pulsions del Jo o de Conservació: són totes aquelles pulsions que es refereixen a 

l‟auto-conservació de l‟individu, com per exemple, la gana com a necessitat 

psíquica. La seva energia, allò que les mou és l‟interès del Jo.  

Tot i que Freud creu que són importants, no creu que siguin les pulsions crucials 

en l‟explicació de la conducta humana, ja que afirma que aquestes pulsions del 

Jo no són mai les causants de trastorns mentals com ara la neurosi. 

- Pulsions sexuals: són aquelles pulsions que s‟originen en les zones erògenes que 

busquen una satisfacció. Són les pulsions més estudiades per Freud, que afirma 

que aquestes pulsions no comencen en l‟adolescència, sinó que comencen en els 

primers anys de la infància.  

L‟energia que mou l‟individu en aquestes pulsions, Freud la va anomenar 

Libido.  
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Tot i que Freud reconeix que no és l‟única energia que existeix en el psiquisme, 

creu que és la més important i tendeix a fer-la un factor principal en l‟explicació 

de la conducta humana i dels conflictes que acaben generant trastorns mentals. 

 

 

Segona teoria de l’econòmica 

L‟any 1929, Freud revisa la seva primera formulació, ja que s‟adona que, a més de 

les pulsions sexuals i les del Jo, també existeix un altre tipus de pulsió que tendeix a 

destrucció en comptes de la conservació.  

Així doncs, Freud postula dos grans poders pulsionals que expliquen els processos 

psíquics: 

- Eros o pulsions de vida: Tendeixen a construir i mantenir unificacions cada 

vegada més àmplies i riques. Les pulsions de l‟Eros engloben també les pulsions 

d‟auto-conservació i les pulsions sexuals. 

- Tanatos o pulsions de mort: són les oposades a les pulsions de vida, tendeixen a 

destruir, a buscar la tranquil·litat total, el cessament de tota estimulació i 

activitat, a retornar a l‟estat inorgànic inicial. Un exemple de pulsió de Tanatos 

seria el sadomasoquisme, la tendència a la destrucció. 

Tant les pulsions sexuals com les agressives es troben a l‟Allò, i són un conjunt de 

forces instintives que, des de l‟inconscient humà lluiten per sortir a la consciència i 

aconseguir els seus objectius. Com que la seva realització podria portar molts 

problemes al Jo, el Superjò intenta reprimir-les. De la mateixa manera que abans he 

parlat sobre els mecanismes de defensa que tenia el Jo per no deixar sortir els 

impulsos de l‟allò, les pulsions també poden ser reprimides amb: 

- La sublimació, és a dir, la desviació cap a activitats acceptades socialment. 

- La transformació amb fantasies, és a dir, traslladar-les en un pla imaginari on 

poden ser satisfetes simbòlicament. 

- El desplaçament, és a dir, traslladar la seva energia del seu verdader objecte cap 

a un altre objecte substitut que amagui el significat del primer objecte 

 

~31~ 



 

 

Relació amb les malalties mentals 

Les malalties mentals, com la neurosi o la psicosi, són el resultat d‟una excessiva 

repressió de les pulsions o de la seva no adequada canalització (és a dir, no s‟ha donat 

lloc la sublimació, la fantasia o el desplaçament) cap a activitats socialment acceptades.   

Les energies pulsionals poden, en aquest sentit, ser canalitzades, però no poden ser 

totalment reprimides. 

4.2 Dinàmica del psiquisme humà 

Freud va considerar que la imatge que es tenia fins ara d‟un psiquisme estàtic i 

harmònic no reflectia exactament la realitat. 

Segons Freud, la vida psíquica de cada persona pateix unes transformacions des dels 

seus inicis fins a la maduresa i, per una altra banda, està constantment sotmesa a 

conflictes. Aquesta perspectiva en que Freud va estudiar el psiquisme la va anomenar 

dinàmica. 

Freud va observar que l‟individu passava per una sèrie d‟etapes, des del seu naixement 

fins a la seva mort, que feien referència a les pulsions reprimides per les normes socials 

i culturals.  

El que més va escandalitzar la societat de l‟època de Freud va ser la seva afirmació de 

que aquelles pulsions reprimides i que estructuraven aquesta evolució del psiquisme 

eren majoritàriament sexuals. Això significava, doncs, que existia, a més d‟una una 

sexualitat adulta, una sexualitat infantil reprimida.  

Tot i així, la societat no va poder acceptar aquestes afirmacions. En primer lloc, en 

aquella època, la sexualitat constituïa un autèntic tabú social, era una cosa que era de 

mal gust esmentar. I trobant-se en aquesta situació, Freud va fer-ne la sexualitat l‟eix del 

desenvolupament psíquic, cosa que va generar molt rebuig.  

I en segon lloc, aquesta teoria va ser incompresa degut al desconeixement del sentit que 

Freud li donava a la paraula sexualitat. Segons Freud, s‟ha de distingir clarament entre 

el camp sexual i el camp genital.  
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El camp genital es refereix exclusivament a la procreació, mentre que el camp sexual té 

relació amb tot allò que sigui una satisfacció d‟una pulsió, és a dir, una experiència de 

plaer no reductible a una necessitat fisiològica fonamental. 

La hipòtesi que Freud és que la sexualitat no està lligada a estrictament a la zona genital 

en tot el procés de desenvolupament, únicament al final d‟aquest desenvolupament. 

Només en l‟adult coincideix sexualitat i genialitat. 

Etapes de la sexualitat 

En la taula següent, s‟exposen les diferents etapes de la sexualitat, les edats en les quals 

apareixen i les seves característiques principals: 

 

4.3. Les malalties mentals 

Quan ens trobem davant d’una malaltia mental? 

Com ja hem vist, al llarg de la nostra vida psíquica ens enfrontem a molts conflictes 

psíquics. Aquests conflictes són generats entre les pulsions de l‟Allò i la censura 

repressiva del Superjò.  

[Recordem: l’Allò està format per tots aquells instints immorals, impulsius. Es basa en el 

principi del plaer: la recerca dels estats de plaer sense seguir cap mena de norma ni lògica. 

Per mantenir a ratlla l’Allò, existeix el Superjò, una sèrie de normes morals que hem anat 
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construint des que érem petits. Aquestes normes constitueixen una censura que no deixa passar 

l’Allò. (vegeu punt 2.2, pg. 14)] 

El fet de que l‟Allò estigui buscant incansablement el plaer, mentre que el Superjò 

intenta imposar estrictes codis morals i socials repressius, assegura la quotidianitat del 

conflicte.  

Així, per exemple, succeeix en el cas dels actes fallits, els oblits, etc. en els que el 

conflicte queda saldat d‟una manera equilibrada i acceptada socialment. 

Tot i així, hi ha vegades en què els conflictes entre les pulsions que volen sortir i la seva 

censura no es manifesta d‟una manera normal, sinó d‟una forma patològica, que 

demostren l‟existència d‟un conflicte tan accentuat que pot arribar a trencar l‟equilibri 

de la personalitat 

Per tant, en paraules de Freud, ens trobem davant d‟un trastorn mental quan, “a 

consecuencia de obstáculos exteriores o falta interna de adaptación, queda vedada 

para el hombre la satisfacción de sus necesidades sexuales en la realidad, y vemos 

entonces que se refugian en la enfermedad, para hallar con su ayuda una satisfacción 

substitutiva de que les ha sido negada”. 

Classificació de les malalties mentals 

- Afeccions psicosomàtiques: consisteixen en trastorns corporals provocats per 

causes psicològiques, com per exemple, una úlcera gàstrica. 

- Psicosi: són malalties mentals greus, caracteritzades per la pèrdua de contacte 

amb la realitat i l‟alteració profunda de les relacions socials. Contràriament al 

neuròtic, el psicòtic no té consciència dels seus trastorns.  

Aïllant-se d‟un món exterior massa frustrant per les seves expectatives 

pulsionals, es refugia en un món imaginari que ell mateix crea. Els principals 

tipus de psicosi són les paranoies, les esquizofrènies i les psicosis maníaca-

depressives. 

- La neurosi: són trastorns mentals d‟origen psicològic en els que els símptomes 

són l‟expressió simbòlica d‟un conflicte psíquic causat per la lluita entre el desig 

i la repressió.  

Els neuròtics són conscients del seu estat, però es relacionen dificultosament 

amb la resta de la gent: són agressius amb els demés (ironia) o amb ells mateixos 
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(intents de suïcidi), presenten trastorns en el somni i en la sexualitat (frigidesa, 

etc.) i pateixen una gran falta de maduresa afectiva. Els principals tipus de 

neurosis són les obsessions, les depressions, les fòbies i les histèries. 

 

Com intervé la psicoanàlisi en les malalties mentals? 

Exemple de funcionament de la neurosi i la seva teràpia psicoanalítica (paraules de 

Freud). 

“Suposeu que en aquesta sala, i entre el públic atent i silenciós que m‟escolta, es trobés 

un individu que es comportés pertorbadorament i que amb les seves rialles, exclamacions 

i moviments distragués la meva atenció, fins al punt de veure‟m obligat a manifestar que 

m‟és impossible continuar la conferència. En escoltar-me, es posen de peu alguns 

espectadors i, després d‟una breu lluita, fan fora de l‟habitació al pertorbador, el qual 

queda expulsat i reprimit, i així jo puc continuar el meu discurs. Però perquè la 

pertorbació no es repeteixi, en cas de que l‟expulsat intenti tornar a entrar, alguns dels 

senyors que han executat els meus desitjos s‟han quedat fent guàrdia al costat de la porta, 

i es constitueixen així en una “resistència” subsegüent a la repressió portada a lloc. Tot i 

així, suposeu que l‟expulsió del pertorbador i la guàrdia situada a les portes no acabés 

l‟incident, doncs molt bé podria passar que l‟expulsat, ple d‟ira, seguís molestant.  

No es troba ja entre nosaltres, però la repressió dels que feien guàrdia ha sigut en va, ja 

que el pertorbador, des de fora, comença a fer aldarull, i els seus crits i cops de puny 

contra la paret destorben la meva conferència més encara que la seva conducta anterior. 

En aquestes circumstàncies veuríem, amb gran alegria, que el nostre digne president, 

Stalley Hall, tenint el càrrec de mediador i pacificador, sortís a parlar amb l‟intractable 

individu i tornés a la sala demanant-nos que li permetéssim entrar de nou garantitzant-nos 

una millor conducta. Ens decidiríem a treure la repressió, i es restabliria d‟aquesta manera 

la pau i la tranquil·litat.” 

En aquest text, Freud ens representa una pulsió, la seva repressió i la tornada a la pau 

posterior. Si ens hi fixem, apareixen els següents conceptes: 

Freud  L‟individu 

La sala  Zona conscient de l‟individu 

Home pertorbador  Pulsió de l‟Allò 
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Fora de la sala  Zona inconscient 

Persones que fan guàrdia  Censura del Superjò 

Director Stalley Hall  Psicoanalista 

Si tornem a llegir el text, veiem com tot encaixa.  

El que ve a dir-nos Freud és que les pulsions, a vegades, poden arribar a entrar a la 

nostra zona conscient, desviant-nos de la nostra conducta habitual (Freud va haver de 

parar la conferència degut al pertorbador/pulsió). Tot i així, gràcies a la barrera de 

censura que existeix (persones que fan guàrdia) aquesta pulsió queda reprimida, però 

encara donant problemes. Aquest seria el cas del neuròtic. 

On entraria la psicoanàlisi? En aquest cas, el que el psicoanalista (Stalley Hall) faria, 

seria treure a la llum les pulsions, i un cop tretes a la llum, intentar-les controlar 

(deixar entrar el pertorbador a la sala). 

La psicoanàlisi i els tractaments físico-químics 

Com acabem de veure, ens trobem amb un trastorn psíquic quan aflora a la conducta 

impulsos que no són coneguts per nosaltres (ja que provenen de l‟Allò), i que 

introdueixen en la conducta fenòmens que el propi subjecte no pot controlar ni explicar-

se. 

Aquests trastorns no són causats per cap deficiència de funcionament orgànic, sinó que 

són causats pel conflicte psíquic entre els impulsos que constitueixen la base energètica 

de la vida del subjecte i les condicions que el propi subjecte s‟ha imposat. 

La teràpia psicoanalítica: El subjecte ha d‟aprendre a controlar objectivament aquells 

impulsos que actualment no controla. Això només pot ser possible mitjançant el 

coneixement d‟aquests impulsos: el psicoanalista intentarà que el pacient conegui 

aquests impulsos perquè ell els pugui controlar. 

La psicoanàlisi no pretén la destrucció de l‟ideal. El que vol és que la repressió 

inconscient es converteixi en un control conscient. 

Tractaments físico-químics: Tindrien la tendència a: 

- Disminuir la intensitat dels impulsos. 
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- Reforçar els mecanismes de repressió. 

Serien com mutilacions de l‟ésser: si el pacient és neuròtic, però també és una 

persona amb qualitats excepcionals, la curació faria d‟ell una persona normal. 

Per tant, aquest tractament no buscaria el control de les pulsions, sinó la supressió 

d‟aquestes. 
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5. Pràctic 

 

5.1 Entrevista 

Entrevista a Mª del Mar Martín, psicoanalista i subdirectora de l'organització de l'Espai 

Psicoanalític de Barcelona (EPBCN) 

Neix a Barcelona el 25 de maig de 1981. Llicenciada en psicologia per la Universitat 

de Barcelona el febrer de 2004. Inicia el seu anàlisi i la seva formació com a 

psicoanalista l'any 2000. 

LA PSICOANÀLISI I EL SEU IMPACTE EN LA SOCIETAT 

- Tinc entès que vas estudiar psicologia. Perquè et vas decantar per la psicoanàlisi? 

Què és el que més et va atreure? 

El motiu pel qual vaig començar a estudiar psicologia és que quan feia segon em van 

començar a parlar de Freud, i em va agradar moltíssim. Però em vaig ficar a psicologia, 

en realitat, a cegues. I quan vaig veure que les classes no eren com m‟esperava, que no 

tenia res a veure amb el que a mi m‟agradava, vaig començar un curs aquí [a l‟EPBNC] 

i em vaig començar a interessar per la psicoanàlisi. 

- Quina diferència hi ha entre psicologia i psicoanàlisi? 

Si agafem la psicologia que està imperant en aquests moments a Espanya, que és la 

psicologia conductual, i la comparem amb la psicoanàlisi, jo crec que la diferència 

fonamental és la idea del psiquisme que tenen cada una d‟elles. 

La psicoanàlisi té una idea del psiquisme molt espiritual, intenten entendre el perquè de 

la nostra conducta a través d‟entendre a través de quins mecanismes funciona l‟aparell 

psíquic.  

En canvi, si ho comparem amb la psicologia conductual, se centren en la conducta, és a 

dir, fan servir la teoria de la caixa negra, que com ja saps consisteix en l‟estudi 

únicament de la conducta, no el perquè d‟aquesta conducta. 

I després, una altra diferència també és que la gent va al psicòleg quan té algun 
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problema, i en canvi amb la psicoanàlisi no fa falta tenir un problema per venir. Sí que 

és veritat que tinc molts pacient que venen amb problemes, però després de ser curats es 

queden molt temps més. Després hi ha els altres pacients, que vénen per... per pensar les 

seves coses. 

 I entre la psiquiatria? 

Doncs la màxima diferència que se m‟acudeix, la diferència més radical seria tot el tema 

de la medicació: els psiquiatres són metges, per tant tenen el poder de receptar-te 

medicaments. I una altra diferència seria que treballen per pronòstic: ells analitzen el 

problema, i segons si es compleixen uns criteris, llavors els apliquen, i a partir d‟aquí et 

recepten la medicació necessària.  

I la psicoanàlisi és completament diferent, de fet és el contrari. La psicoanàlisi és més el 

motiu pel qual aquella persona, per exemple, és depressiva, o té alguna fòbia important, 

és a dir, està tot orientat en la paraula.  

Per tant, la psicoanàlisi s‟encarregaria de treure la llum aquelles pulsions que fan que 

tinguis uns símptomes o uns altres, i un cop trets a la llum, aprendre‟ls a controlar. La 

psiquiatria, en canvi, a través de la medicació tallaria aquestes pulsions. I a més, la 

psicoanàlisi està preocupada per l‟origen d‟aquests símptomes, i a la psiquiatria no li 

interessa això. 

- En què consisteix la teva feina? 

  Que què faig aquí, a la consulta? Doncs el que faig és escoltar. Bàsicament, la meva 

feina és interpretar els pacients, parlar amb ells, i sobretot intentar guiar-los perquè 

m‟acabin parlant dels seus problemes, perquè així pugui entendre el perquè de la seva 

conducta. 

- S'ha de patir algun trastorn per psicoanalitzar-se? O s'hi pot anar simplement per 

"conèixer-se millor"?    

No, com ja t‟he dit abans, molts dels pacients que tinc vénen només per entendre‟s 

millor ells mateixos, i això els ajuda a portar una vida millor, no fa falta tenir cap 

problema per venir a la meva consulta. 
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A més, molts pacients que he tingut que venien amb un problema greu, com ja t‟he dit, 

s‟han quedat després molt de temps, perquè els encanta venir a parlar aquí. 

- Quins són els trastorns que acostumen a tenir els teus pacients?  

A la meva consulta vénen pacients ja diagnosticats del psiquiatra, i les coses que al llarg 

d‟aquests últims anys s‟ha tornat molt habitual és tot el tema relacionat amb l‟angoixa, i 

últimament s‟ha tornat molt habitual també la depressió. Però en general, la gent que ve 

que no té cap trastorn, ve per problemes de família, per problemes de parella, perquè té 

una mala relació amb algú de la feina. 

És a dir, els problemes que acostumen a tenir els teus pacients no són molt importants, 

com ara una neurosi. 

A veure, és que jo no sé que és més greu en realitat, o tenir por a una aranya o no parlar 

amb el teu fill des de fa deu anys. 

 - Podries resumir-me en què consisteix una sessió normal de teràpia amb algun          

d'aquests pacients? 

Doncs l‟assec aquí [a la cadira on jo estava asseguda] o al divan, i li pregunto, què tal?, i 

ell parla. Parla amb associacions, parla de tot el que li passi pel cap. 

És a dir, tu no li fas preguntes concretes. 

No. Ell va parlant del que vol. Bé, a vegades sí que faig alguna pregunta per guiar-lo, 

però l‟elecció del tema és exclusivament del pacient. 

- És veritat que cada pacient és diferent, que la teràpia psicoanalista no sorgeix el 

mateix efecte en totes les persones? 

Sí que és veritat, i depèn de moltes coses. Depèn de les dificultats que tingui el pacient, 

dels seus símptomes, si ve disposada a parlar, si oposa més resistència en parlar de certs 

temes, si és una persona més moralista, si ve només per treure‟s algun símptoma de 

sobre o ve per créixer, en aquest sentit, l‟anàlisi en si no li va bé a tothom el mateix 

tipus de teràpia, això està clar, depèn molt de les intencions del pacient. 
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- Sigmund Freud va fer un gran descobriment sobre la psique: l'inconscient. De quina 

manera creus que ha afectat aquest descobriment en la societat? 

Jo crec que va afectar de manera negativa: en aquells temps les seves teories van 

generar rebuig. Una cosa que em sembla molt interessant de remarcar és que ell mateix, 

Freud, diu que hi ha hagut tres grans cops en la història de l‟home, que segurament ja 

has estudiat. Primer va venir la revolució copernicana, és a dir, el descobriment que la 

Terra no és el centre de tot. Després va venir Darwin dient que l‟home no és res més 

que un mamífer més evolucionat que la resta. I ara ve ell dient que ni tan sols som 

capaços de controlar els nostres actes. 

Pensa-ho sense pensar-ho a nivell històric: a la vida de cadascú, pensa, per exemple, que 

els pisos són del banc, perquè encara que els paguis tu són del banc, que els salaris són 

baixos, que acabem fent el que fa tothom, i a sobre, ara ve un home que ens diu que ni 

el que penses et pertany? Doncs trobo que això genera rebuig. 

- Actualment hi ha persones que no acaben d'acceptar les teories de Freud. Perquè?  

Jo crec que té a veure amb això que t‟acabo de dir.  

I a part d‟això, jo crec que amb les teories de Freud no deixen indiferent a ningú. Quan 

les llegeixes, o t‟agraden, t‟interessen, perquè si t‟interessa el tema, realment les teories 

de Freud són molt agraïdes, o tot el contrari, et genera rebuig ja des de bon 

començament. És això, Freud desperta passions. 

I jo crec que una de les altres raons per les quals encara ara hi ha gent que no és 

partidària és perquè actualment el que governa el món és la ciència pura i dura. Llavors 

hi ha gent que associa la psicoanàlisi amb coses que no tenen res a veure, diuen que és 

paranormal. 

Sí, he sentit gent que diu que és una pseudociència! 

Sí, molta gent ho creu. Però jo crec que el més important de tot això no és si la 

psicoanàlisi és una ciència o no, sinó que tot el desenvolupament de l‟obra de Freud és 

exhaustiva, molt dura, llavors és com si algú llegís a Plató i digués que és una bestiesa 

només perquè no és científic. 
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- Alguns crítics creuen que és una ciència "passada de moda". Podria ser veritat 

aquesta afirmació, tenint en compte que la interpretació dels somnis va ser publicat fa 

més de 100 anys? 

Jo crec que té a veure amb la pregunta anterior, és a dir, que molta gent creu que està 

passat de moda perquè ara la gent el que busca són teories tangibles, demostrables, com 

els neurotransmissors del cervell, que s‟activen segons quines persones, i totes aquestes 

coses. Vivim en un món que tot s‟ha de poder tocar, perquè si no ja no existeix. I és per 

això que es creu que s‟ha passat de moda.  

I personalment, creus que s’ha passat de moda? 

Jo crec que no, ja que Freud el que va fer va ser definir una estructura psíquica, i 

aquesta estructura sempre serà així, és a dir, no canviarà d‟un dia per l‟altre. Una altra 

cosa és que potser no ha evolucionat molt, perquè moltes teories han anat evolucionant 

al llarg del temps, i potser la de Freud no. Però que no hagi evolucionat és molt diferent 

a que ja no sigui correcta. Una cosa és evolucionar, i una de ben diferent és refusar. 

- Perquè creus que hi ha persones que creuen que la psicoanàlisi té una concepció del 

psiquisme que s'acosta més a la filosofia que a la biologia? 

Per això que t‟acabo de dir. No és una ciència orgànica, no té res a veure amb 

símptomes orgànics, no és demostrable.  

I a més a més jo crec que també influeix el tipus d‟escriptor que era Freud. Quan 

escrivia, tocava tots els temes. Es fica amb tot. I quan llegeixes Freud, si no el coneixes 

prou, et pot donar la sensació que el que fa ell és intentar respondre les preguntes de la 

filosofia, però no és ben bé això. 

I una cosa que cal remarcar, i que molta gent se n‟oblida a l‟hora de criticar Freud, és 

que ell era metge, i una cosa que molta gent no sap és que es va trobar una obra seva 

inacabada, tirada a la paperera, que es deia “Proyecto de Psicología para neurólogos”. 

És un projecte que va començar i en el que intentava quadrar la psicoanàlisi amb el 

funcionament neuronal, intentava veure la relació entre el que ell anava descobrint amb 

les coses que tenim dins, però és un projecte que va acabar deixant obert. 
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LA INTERPRETACIÓ DELS SOMNIS I ELS TRASTORNS MENTALS 

- Em pots dir breument en què consisteix la interpretació dels somnis? 

Breument serà difícil! 

La raó per la qual Sigmund Freud es va interessar pel somnis és la següent: ell va 

descobrir tota l‟estructura de l‟aparell psíquic. I com que ell, com a metge i 

psicoanalista només tractava a malalts, la gent va creure que aquella estructura només 

valia pels malalts, i ell volia demostrar que no, que tothom té una part inconscient dins 

seu i per tant tothom es podia psicoanalitzar, perquè aquest aparell psíquic el té tothom. 

Llavors, els somnis són una de les manifestacions de l‟inconscient. Per dir-ho d‟alguna 

manera, l‟inconscient sempre té ganes de sortir, d‟expressar-se, i els somnis és una de 

les maneres que té de fer-ho. I òbviament, els somnis tenen sentit, però tot el sentit del 

somni es troba camuflat. 

Per tant, la psicoanàlisi intentaria desxifrar el somni, no? 

La psicoanàlisi intentaria trobar-hi el sentit, desxifrar-lo no, perquè desxifrar-lo seria 

trobar-li un significat, però no és això. Imagina‟t que dues persones tenen el mateix 

somni (tot i que és molt difícil que passi), però per una persona pot tenir un significat i 

per l‟altra un de ben diferent. 

- Has utilitzat alguna vegada la interpretació dels somnis en alguna de les teves 

teràpies? Ha funcionat? 

Sí, sí que l‟he fet servir. 

Per saber si ha funcionat o no hem d‟entendre què significa que ha funcionat. La 

interrelació d‟un somni amb l‟anàlisi d‟un pacient en concret el que fa és obrir, conèixer 

coses que el pacient no hauria conegut de manera conscient. Aleshores, el pacient a poc 

a poc va associant, i tu has d‟anar trobant el sentit del somni sempre tenint en compte el 

que el pacient et va explicar ahir, la setmana passada o l‟any passat. Aleshores, tu, amb 

tot això, tu escoltes coses que ell no se n‟adona. Aleshores tu li dius, “sembla que el 

problema va per aquí”, i ell ho agafa, i parla sobre això. 
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Per tant, si per funcionar entenem adonar-se d‟on ve el problema, doncs sí, ha funcionat. 

- Què és un trastorn mental? Des del punt de vista psíquic, ens trobem davant d'un 

trastorn mental quan... 

Per poder-te explicar això hauré de fer una mica de volta. 

El concepte de salut del psicoanàlisi no és el mateix que el concepte de salut que la gent 

entén, és a dir, en la medicina o estàs malalt o estàs sa. En canvi, en la psicoanàlisi no es 

pensa d‟aquesta manera, no pensa si estàs malalt o sa, ja que en primera instància 

absolutament tothom té símptomes, ja que com que tothom té inconscient, i 

l‟inconscient és capaç de generar símptomes, tothom està malalt en més o menys grau. 

Pensa en el trastorn obsessiu compulsiu, una cosa monòtona de neteja, de pulcritud 

extrema. Però la necessitat de neteja, de pulcritud són trets que tothom ha de tenir, 

perquè són necessaris per a la vida. No és per exemple com el síndrome de Down. 

Llavors, podríem parlar d‟un símptoma greu quan aquest símptoma comença a dificultar 

la vida del pacient. És a dir, no és el mateix que jo tingui una rutina a l‟hora d‟anar a 

dormir, per exemple, em faig la motxilla de demà, em rento les dents, bec aigua i em 

poso música. Aleshores, si jo vaig a dormir una nit a un hotel, si no puc seguir aquesta 

rutina no la segueixo i ja està, no passa res. En canvi, una persona amb un trastorn 

obsessiu compulsiu tardaria tres hores en fer aquesta rutina, i no seria capaç de dormir si 

no la fa exactament com s‟ha de fer. 

I parlant psicoanalíticament, el trastorn mental es produeix quan hi ha un conflicte entre 

l‟allò i el superjò, que seria la moral que has anat construint des que eres petita.  

- Com creus que pot ajudar la interpretació dels somnis en la curació d'un trastorn 

mental? 

En la curació d‟un trastorn, la interpretació dels somnis no és fonamental, hi ha gent que 

s‟analitza sense necessitat dels somnis. És a dir, és una cosa més, és igual d‟important 

un somni que un acte fallit, o un oblit important, totes aquestes coses poden ser 

rellevants en l‟anàlisi. Aleshores, el somni pot ajudar a descobrir el perquè d‟un 

determinat símptoma d‟una persona, llavors en aquest sentit els somnis poden ajudar 

molt a entendre els símptomes. 
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-Tots els trastorns mentals poden ser resolts a partir de la psicoanàlisi o n'hi ha alguns 

que requereixen altres mesures, com ara la medicació? Quins són aquests trastorns? 

Un exemple de trastorn és la psicosi, que és una malaltia molt difícil de portar. 

Aleshores, el punt en què la psicoanàlisi ja no pot fer res pel pacient s‟hauria de recórrer 

a la psiquiatria. Els pacients amb psicosi són pacients molt difícils de tractar. I 

evidentment, quan et trobes amb un pacient que està en aquell estat, per exemple, de 

l‟esquizofrènia en què li és molt difícil d‟interactuar, s‟han de recórrer a mesures més 

radicals, perquè aquell pacient pot suposar un perill per a les persones que l‟envolten i 

també per a ell mateix. Per tant, jo penso que la medicació ha de ser després d‟haver 

intentat la psicoanàlisi, però també existeix l‟opció de la combinació. 
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5.2. Enquestes 

Per saber el coneixement que té la gent sobre la psicoanàlisi, vaig decidir de fer una 

enquesta a les persones de la meva edat. Primer vaig fer l‟enquesta per als alumnes de la 

meva classe, i per aconseguir-ne més, en vaig fer també via facebook. Finalment, he 

aconseguit al voltant d‟unes 85 enquestes. 

La meva enquesta està dividida en dues parts: 

El meu primer objectiu era saber quantes persones coneixien el tema de la psicoanàlisi i 

l‟inconscient, i en quin grau (les quatre primeres preguntes).  

I el meu segon objectiu, la cinquena pregunta, la més llarga i important, la vaig fer per 

saber si, en el cas que les persones enquestades s‟haguessin de sotmetre a una teràpia 

degut a algun trastorn (en aquest cas, una neurosi depressiva), si elegirien la 

psicoteràpia. 

Totes dues preguntes que m‟he plantejat en aquesta enquesta m‟han servit per ajudar a 

respondre la meva hipòtesi, és a dir, si la psicoanàlisi és una teràpia eficient i amb una 

base científica. 

 

 

ENQUESTA MODEL: 

1) Saps què és la psicoanàlisi? 

Sí   No              No ho tinc clar  

 

2) Saps qui és Sigmund Freud? 

Sí   No  

 

En cas que ho sàpigues, digues qui és i quin va ser el seu descobriment sobre la ment 

humana:  
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3) Coneixes a algú que s‟hagi sotmès a una teràpia psicoanalítica?  

 

Sí   No  

 

4) Creus que els somnis... 

No signifiquen res      Estan relacionats amb el que he fet o sentit          Poden 

significar alguna cosa, com senyals del futur (somnis premonitoris)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5)  Llegeix el text i després tria una de les dues opcions que se't proposa: 

 

Ets adolescent. Tens disset anys i t'acaben de confirmar que pateixes una neurosi. T'han 

dit que la neurosi no es pot demostrar orgànicament, per tant el seu origen és psíquic.  

T'han dit que, més concretament, pateixes una neurosi depressiva. Els teus símptomes 

són clars: tristesa extrema causada per qualsevol factor extern, per més insignificant que 

sigui, soledat, ansietat, por, ràbia reprimida...   

Tu eres conscient del que passava, però creies que amb el temps passaria. Però els 

símptomes van anar empitjorant. Vas començar a perdre l'autoestima, a tenir impulsos 

agressius (tot i que aconsegueixes reprimir-los), i a distanciar-te de la gent. Et senties 

inútil i refusat/da, no tenies interès per cap activitat. Avui, els teus pares han anat a 

informar-se sobre les possibles teràpies. Els han recomanat les següents: 

 

 

a) Psicoteràpia  

Hauries d'anar a teràpia dos dies a la setmana. El teu psicoterapeuta t'ajudaria a superar 

la depressió a partir de parlar sobre els problemes: intentaria esbrinar el causant de la 

neurosi. Un cop trobat aquest origen, t'ajudaria a superar-lo. Hauries de parlar d'aquest 

problema un dia darrere l'altre. Seria un procés dolorós psicològicament. Però se't 

garanteix que, un cop superat el problema, la neurosi depressiva acabaria per 

desaparèixer i hi hauria molt poques possibilitats de recaigudes.  

b) Psiquiatria  

S'analitzaria el teu estat. Si fos greu, estan gairebé garantitzats. Ara bé, t'hauries de 

prendre SEMPRE les pastilles. La suspensió del fàrmac provocaria una ràpida recaiguda 

d'absolutament tots els símptomes i hauries de tornar a començar. Els antidepressius et 
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crearien dependència. Arribaria un moment en què, segons el psiquiatra, ja no hauries 

de prendre més pastilles, però tu potser t'hi hauràs acostumat i et costarà deixar-les. Però 

potser no, no es pot saber. 

 

 

RESULTATS: GRÀFICS I CONCLUSIONS 

 

Pregunta 1: Saps què és la 

psicoanàlisi? 

Com podem veure en el gràfic, només 

un 9% de les persones enquestades han 

respost que no havien sentit a parlar 

mai de la psicoanàlisi, el qual crec que 

són uns bons resultats. Tot i així, un 

38% de la gent no ho tenia gaire clar.  

Un dels problemes essencials de la 

psicoanàlisi és que molta gent la 

confon amb la psicologia o altres escoles terapèutiques, i aquestes persones són les que 

han posat que no ho tenien clar. 

 

Pregunta 2: Saps qui és Sigmund 

Freud? 

Aquesta pregunta està bastant 

relacionada amb l‟anterior, ja que 

Freud va ser el pare de la 

psicoanàlisi. I si comparem aquests 

resultats amb els del gràfic anterior, 

podem veure com el percentatge de 

persones que el coneixien s‟assembla 

bastant al de persones que sabien què 

era la psicoanàlisi. Per tant, considero que també són uns bons resultats. 

53% 

9% 

38% 
Sí 

No 

No ho tinc clar 

57% 

43% 

Sí 

No 
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- En cas que ho sàpigues, digues qui és i quin va ser el seu descobriment sobre la ment 

humana:  

En aquest subapartat volia saber quines de les persones que havien respost que sí que 

sabien qui era Sigmund Freud sabien realment què havia fet, o només n‟havien sentit a 

parlar.  

Les respostes a aquesta pregunta han estat molt variades. Hi ha hagut molta gent que 

m‟ha respost correctament, és a dir, m‟han dit que era el pare de la psicoanàlisi i havia 

descobert l‟inconscient. Però hi ha hagut una cosa que m‟ha sorprès: Molta gent ha 

començat la frase amb: “és un filòsof...” o “és un pensador...”.  

Sí que és veritat que Freud també era filòsof, però cal recordar que també era metge (va 

estudiar medicina i especialitzar en neurologia), i quan va formular les teories sobre 

l‟inconscient no parlava com a filòsof, sinó com a metge.  

Ell intentava fer entendre a la gent que la seva teoria era científica, i no pas filosòfica. 

Tot i així, tal com he pogut comprovar amb les enquestes, gran part de la gent recorda a 

Freud més com un filòsof que no pas com a metge. 

 

Pregunta 3: Coneixes a algú que s’hagi sotmès a una teràpia psicoanalítica? 

En aquest gràfic, podem veure com, 

tot i que moltes persones que 

coneixen la psicoanàlisi i saben qui 

és el seu creador, Sigmund Freud, 

no coneixen ningú que s‟hi hagi 

sotmès. 

Això demostra que la psicoanàlisi 

no és una escola terapèutica coneguda per a molta gent. De fet, els únics països que la 

psicoanàlisi segueix sent una escola terapèutica important són Argentina i França. La 

resta de països del món o ja no existeix o en queden molt pocs. 
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Pregunta 4: Creus que els somnis... 

Com es pot apreciar en el gràfic, ja molt poca gent creu en els somnis premonitoris. 

Com hem anat veient en el treball, els somnis sempre tenen alguna cosa a veure amb la 

nostra vida desperta, i és del tot 

impossible que ens puguin donar algun 

senyal del futur (somnis premonitoris). 

El fet que només un 5% de persones 

hagin respost això és degut, sobretot, al 

lloc on vivim. Si hagués fet aquesta 

mateixa pregunta als països 

subdesenvolupats africans, per exemple, 

els resultats haurien estat totalment 

diferents, degut a la gran diversitat de cultures que hi ha. 

 

Pregunta 5 (vegeu enquesta model 

Aquesta és la pregunta més important i en podem treure algunes conclusions: 

Per una banda, veiem com una 

majoria utilitzaria psicoteràpia en 

el cas que patís una neurosi 

depressiva en comptes de la 

utilització de fàrmacs. M‟ha 

sorprès bastant tenint en compte 

que un percentatge bastant elevat 

m‟ha respost en les anteriors 

preguntes que no sabia què era la 

psicoanàlisi o que no ho tenia molt clar, però a l‟hora d‟elegir entre psiquiatria o 

psicoteràpia, elegirien aquesta última.  

Però per l‟altra banda, en la meva opinió em sembla bastant comprensible, ja que els he 

fet elegir entre pastilles que creen addicció o una teràpia neta, natural. Des de petits que 

ens han ensenyat que les pastilles són dolentes, que creen addicció i que poden causar 

molts danys. Quan preguntava el perquè de la seva elecció, molta gent em responia que 

preferia la psicoteràpia perquè les pastilles et solucionen un problema però te‟n 

11% 

84% 

5% No signifiquen res 

Estan relacionats amb 
el que he fet, dit o 
sentit 

Poden significar 
alguna cosa, com 
senyals del futur 
(somnis prenonitoris 

83% 

17% 

Psicoteràpia 

Psiquiatria 
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produeixen un altre. Per tant, entenc la seva elecció, tot i que no crec que hagin tingut en 

compte el factor del temps: si tens una depressió profunda, probablement no estaries 

disposat a perdre anys en curar-te, i aniries a la solució ràpida. 

 

CONCLUSIONS GENERALS DELS GRÀFICS  

En general, les conclusions que puc extreure de l‟enquesta que he fet és que no estem 

ben informats de la psicoanàlisi. Com hem vist en el primer gràfic, només la meitat 

sabia del tot segur què era, però a la pràctica, només una minoria coneixia algú que s‟hi 

hagués sotmès. Això em fa arribar a la conclusió que la psicoanàlisi és una escola 

terapèutica que està desapareixent. De fet, com em va fer conèixer la Mª del Mar 

Martín, subdirectora de l‟EPBCN, ja des de ben començament la psicoanàlisi va generar 

molt de rebuig ja que es creia que no era una ciència, i encara ara es segueix creient.  

Per tant, segons les dades que m‟han proporcionat les enquestes, crec que la psicoanàlisi 

no és una pràctica terapèutica coneguda per la gent, més ben dit, la psicoanàlisi és una 

teràpia molt poc acceptada per la gent. 
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6. Conclusions 

Al llarg d‟aquesta recerca he tingut l‟oportunitat d‟aprendre moltes coses que no sabia 

de l‟inconscient. M‟he endinsat al món de tot allò que ens és desconegut, però que tot i 

així portem tots i cada u de nosaltres dins nostre. He après que absolutament tots els 

nostres actes, fins i tot aquells que nosaltres considerem insignificants, poden tenir 

algun sentit. Si m‟equivoco de paraula quan parlo, o quan escric, o quan m‟oblido 

d‟alguna cosa important... ara ja sé que tot té a veure amb una zona obscura que Freud 

va denominar inconscient ara ja fa més de 100 anys. 

M‟ha fascinat molt el tema dels somnis, i la seva interpretació. Tots els somnis estan 

relacionats amb els que ens ha passat, per molt ridículs que ens sembli, i si algú té 

algun problema, podia ser de gran ajuda l‟anàlisi d‟un somni per descobrir l‟origen 

d‟aquest problema. 

I deixant a banda totes les coses que he après, que són moltes, he pogut arribar a una 

conclusió sobre la meva hipòtesi.  

La meva hipòtesi era si la psicoanàlisi era una teràpia eficient, és a dir, amb una base 

científica, i si podia ser eficaç per la curació de malalties psíquiques, com ara una 

neurosi depressiva. 

Bé, llegint tot el treball de cap a peus, m‟adono que sí. La meva hipòtesi era certa. La 

psicoanàlisi existeix des de fa ja més de 100 anys, i tot i que sempre ha tingut molts 

problemes d‟acceptació per a la societat, abans i ara, considero que no hi ha cap raó per 

fer-ho: l‟inconscient existeix, i ningú no ho pot negar. I els impulsos, les pulsions 

amagades dins nostre també existeixen. La psicoanàlisi ha estudiat tots aquests 

processos psíquics i ha trobat una manera fantàstica de posar fi als conflictes que 

suposen: trobant l‟origen d‟aquests conflictes.  

Moltes escoles psicològiques d‟avui prescindeixen d‟això. Un exemple és la psicologia 

conductual, molt de moda a Espanya. Aquests treballen amb caixa negra, és a dir, no es 

preocupen pel motiu i l‟origen dels problemes, només els curen a partir del que veuen. 

La psicoanàlisi, en canvi, es centra en vèncer el problema des de l‟arrel. 

És veritat que per a algú que no ha sentit a parlar mai de la psicoanàlisi pugui pensar 

que és un disbarat. A primera vista, sembla molt difícil d‟entendre com un somni ens 
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pot revelar què sents per una persona, o que no recordis on has deixat un objecte 

significa que en realitat no el vols trobar, o que quan escrius una paraula en comptes 

d‟una altra és realment perquè la volies escriure. Però jo he estudiat a fons la 

psicoanàlisi, i he après que, si entens d‟on vénen totes aquestes teories, si entens com 

ha arribat Freud a aquesta conclusió, potser ja no et serà tan difícil d‟acceptar la 

psicoanàlisi. 

Una cosa que vull destacar són els resultats de les enquestes que vaig fer. Com acabo 

de dir, la psicoanàlisi pot ajudar molt a entendre tots els teus impulsos, en fi, entendre 

el teu inconscient, a entendre‟t a tu. Però hi ha poquíssima gent que conegui la teràpia. 

I jo crec que aquest és un dels grans problemes de la psicoanàlisi: la gent no la coneix. 

Per tant, no l‟entén. Per tant, la rebutja. 

Però jo, que he fet tot un treball de recerca que gira entorn a la psicoanàlisi, puc dir que 

és una teràpia eficient. 

Un aspecte que m‟agradaria destacar és que, per la part pràctica, tenia un apartat 

reservat per a fer estadístiques de les persones que s‟haguessin sotmès a la teràpia 

psicoanalítica. Trobava que era un punt interessant i que em podria ajudar molt a 

respondre la hipòtesi, però tot fent el treball em vaig adonar que no seria possible 

realitzar-lo, ja que com hem vist, tant la Mª del Mar Marín, la persona a qui vaig 

entrevistar, com els resultats de les enquestes, m‟han demostrat que molt poca gent 

(almenys aquí a Catalunya i Espanya) s‟ha sotmès a la teràpia. Per tant, les dades per 

fer les estadístiques serien insuficients per extreure‟n unes bones conclusions. 
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8. Annexos 

Cartes entre Albert Einstein i Sigmund Freud  

Carta de A. Einstein a S. Freud del 21 de abril de 1936 

Distinguido Sr. Freud: 

Me siento feliz de que a esta 

generación le haya tocado en 

suerte la oportunidad de 

expresar su respeto y su 

gratitud a Ud., que es uno de 

sus más grandes maestros. 

Seguramente no le fue fácil 

lograr que la gente profana, 

escéptica como es, haya 

llegado a hacerse al respecto 

un juicio independiente. Hasta 

hace poco, lo único que me era posible captar era la fuerza especulativa de sus 

concepciones, a la vez que la constatación, digna de consideración, de la enorme 

influencia ejercida sobre la Weltansschauung [concepción del mundo] de nuestra 

presente era, aún sin estar en condiciones de hacerme un juicio independiente acerca del 

grado de verdad que contenía. Pero hace poco tuve la oportunidad de oír algunas cosas, 

no muy importantes en sí mismas, que a mi juicio descartan toda interpretación que no 

sea la que Ud. ofrece en su teoría de la represión. Me sentí encantado de haber dado con 

estas cosas, ya que siempre es encantador el ver que una grande y hermosa concepción 

concuerda con la realidad. 

Con mis más cordiales deseos y mi profundo respeto hacia usted. 

Albert Einstein 

P. S. Por favor, no conteste Ud. a esta carta. El placer que me produce la oportunidad 

que tengo de escribirle ya es suficiente para mí. 
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 Carta de S. Freud a A. Einstein del 3 de mayo de 1936 

Distinguido Sr. Einstein: 

Su sugerencia de que no conteste a su amable carta es inútil, pues realmente tengo que 

decirle la alegría que me ha dado su cambio de opinión en relación con el psicoanálisis 

o, al menos, el comienzo de un cambio en tal dirección. Naturalmente siempre he sabido 

que Ud. me admiraba sólo “por cortesía” y que hay muy pocas afirmaciones de mi 

teoría que le convenzan. A pesar de esto, me he preguntado a menudo qué es lo que hay 

de admirable en ellas y que merezca su respeto si no son verdaderas, es decir si no 

contienen un alto grado de verdad. De paso, ¿no cree Ud. que yo hubiera sido mejor 

tratado precisamente si mis doctrinas contuvieran un mayor porcentaje de error y de 

delirio? Mis teorías hubieran sido más aceptables y menos enconadamente combatidas, 

¿por qué no despreciar con el silencio y tomarse tantas molestias en combatir algo 

erróneo y delirante? 

Es usted mucho más joven que yo, y puedo esperar que para cuando llegue a mi edad se 

cuente entre mis „partidarios‟. Como yo no estaré en este mundo para comprobarlo, sólo 

puedo anticipar ahora esa satisfacción. Ya sabe lo que pienso ahora: “Anticipando 

orgullosamente tan alto honor, disfruto ahora...” [Cita de Fausto de Goethe, parte II, 

acto V] 

Cordialmente y con invariable admiración y respeto. 

Sigmund Freud 
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