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COMUNICACIÓ 

Manuel Satué i Sillué (Societat Catalana de Filosofia): Lli sallll 
ell la psicoanàlisi 

«La cOI/sideració de la salli/ COlli lIll dreT {¡I/lilà essellcial és 
III/ofita il/assolible ell/all! que 1/0 exis/eixi 111/ call vi profund ell 

relació amb els valors èlics de les classes més afavorides» 

[Declaració del Fòru m Barcelona 2004] 

Enguany el tema proposat per als Col·loq ui s és el de la salut. 
Atès que sal ut i malaltia són l' anvers i el revers d'una certa un itat , 
parlaré primer de la medic ina grega, de l seu pas del mite al lógos, 
per a passar més endavant a la psicoanàlisi, el seu concepte de 
sal ut i la manera de preservar-la o recuperar- la d ins, és c la r, de la 
mateixa teoria. 

E n un pri nci pi la malalt ia era atribuïda al déus , gairebé sempre 
com a càst ig infli git als homes. Homer en la lI 'líada ens diu: «Aix í la 
voluntat de Zeus s'acomplia, des que per primer cop s'en frontaren 
barallant-se l' Atrida, cap de guerrers, i e l d iví Aquil ·leu. Qui dels 
déus e ls llançà tots dos en discòrd ia perquè s ' enemistessin? Fou 
e l fill de Leto i Zeus CApol· lo) . Aquest, havent-se indignat contra 
el rei (Agamèmnon), va suscitar un malaltia maligna a l'exèrcit, i la 
tropa anava morint»l. De manera semblant , quan la pes ta de lmà 
Tebes per causa del crim i de l'incest del seu rei Èdi p, la població 
sacrifica a ls déus patris perquè deposin la seva ira . 

En la primitiva Grècia e ls servents de l déu de la medicina, 
Esculapi, e ls Asclep íades, foren e ls qui d ispensaren vida i salut 
per mitjà de cerimònies. Formaven una casta sacerdotal, pri mer d' una 
sola família, més endavant reberen deixebles, però tots juraven 
guardar secret sobre els misteri s guaridors. «Fundada la med icina 
dels Asclepíades en un principi absurd ; és a dir, a fer dependre les 
malalties de la voluntat dels déus, sols consistia en meres ceri mònies 
ridícules o en pràc tiques insignificants, a les quals únicament la 
més gro llera superstició podia trobar un aspec te portentós»]. 

l. H OMER. La I/·liada. Barcelona: Magrana. 1996 p. 43. 
2. E. D EZEIMERIS. La Medicil/a hipocr(¡rica. Barcelona: Mayol. 1844. 
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Segons Jaeger, l'evolució cie la medicina grega fou a causa de 
la fIlosofIa de la naturalesa dels jonis . Ells cercaren una explicació 
natural dels fenòmens de la natura, al marge de tota al'legació 
mítica . prenent com a base l' observació imparcial de les coses i el 
coneixement racional. D'aquesta manera ve ieren que les malalties 
no provenien precisament de la curiositat de Pandora en obrIr la 
caixa guardada gelosament pe l seu marit Ep imeteu. Hipòcrates de 
Cos passa per ser el primer metge que amb una base empír ica 
busca guarir les malalties to t descrivint-ne les ca uses naturals. Ell 
fundà la medicina amb els seus llibres Tractat dels ve1lfS, Tractat 
de les ca ff/S , Tracta! dels prillcipis, Tracta! de les epidèll/ies I 
sobretot amb els Aforisllles. Aquests darrers encara es poden llegir 
per a veure' n els encerts. 

«Va descriure, amb una exactitud admirable, la maj oria de les 
afeccions agudes, i diagnosticà un gran nombre de mals amb un 
tan gran grau de perfecció que sembl a imposs ible per part d 'un 
metge que no va practicar autòpsies>,3. 

Resum int, direm que la salut per a ls grecs consist ia en una 
certa isonomia o proporció de l'home en si mate ix I en les seves 
relacions externes. 

L' home, compost de cos i ànima unides d'una manera molt 
íntima i que interactuen i s'influencien l'un sobre l'altre, no sols té 
l;lala1ties de base fis iològica, SInó que lambéen sofreix d'anímiques. 
Es per això que no estem d'acord amb la definició del Diccionari 
de la Llenglla Carafmw de l'TEC en definir la salut: «Estat de 
l' orga ni sme lliure de malalties». En molts casos, i en absència de 
tola lesió corpora l. s'emma lalteix i pot aparèixer la neurosi. 

Sigmund Freud ( 1856- 1939), el pare de la teoria pSlcoanàl itica, 
es proposà de guar ir les malalties mentals, generalment les neu
ros is; e ll no va tractar mai les psicos is. Diferènc ia en tre unes i 
altres: e l pacient, en les primeres. no perd e l contac le amb la 
realitat. me ntre que en les segones aquest con tacte es trenca 
del tot. 

Com totes les teories, ha estat molt di scutida i atacada. Per a 
uns, el neuròleg vienès fou un gran descobridor (Jones); per <1 

d'altres, un gran impostor (Webster). Però és innegabl e el fet que 
les seves teories foren muntades sobre casos reals, analitzats en e l 

3. Op. cil .. p. XXXI. 
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seu consultori de la vienesa Berggasse. El d ivan psicoanalít ic e l 
convertí en un banc de proves de la seva doctrina. 

El mestre considera l ' ho me en el seu psiquisme (Projecte de 
psicologia per a lIeuròlegs, 1895) i hi distingueix tres capes: 
Percepció-consciència, Pre-consc ient i Inconscient. La primera 
seri a la més superfi cial i al mateix temps la més permeable; és la que 
rep les sensac ions del món extern. D'aquí passa rien al Pre
consc ient, espèc ie de memòri a i des d'on és fàcil retornar- les a la 
consc iència , ment re que les impress io ns ret ingudes en l' Incons
cient seria més di fíc il de rememorar- les, ja que ent re les dues parts 
hi haur ia una frontera: la censura, impossible de creuar per mitj ans 
normals. 

Totes les impress ions estan proveïdes d'una càrrega afectiva 
a la recerca de la descàrrega. Si a ixò té lloc de manera voluntària, 
s' anomena procés secundari , ment re que si es fa involuntà riament 
s'anomena procés primari. A I darrer pertanyen les imatges dels 
somn is. En e l seu transcurs, la censura afluixa un xic la seva 
vigi lància, les imatges del somn i es d isfressen (condensac ió, 
desplaçament) per a burlar la censura. En defensa de l' Inconscient 
escriu en La illterpetació dels SOl/li/is (1 900): «Tan sols una 
observació única i comprensible de la vida única d'un neuròt ic, 
tan sols una anàlisi onírica, ha d ' imposar la convi cció incommovi
ble, que els processos mentals més complicats i més correctes, als 
quals hom no pot negar pas e l nom de processos psíqui cs, poden 
dur-se a te rme sense suscitar la consciènc ia de la persona»J. 

Anomena aquesta di visió de l psiquisme humà la pr imera tòpica 
per a distingi r-la de la segona inaugurada per l'obra E/jo i ,'allò 
(1923). 

És sabut que el pare de la psicoanà li si no fixa d ' un sol cop la 
seva teoria, sinó que la va anar enriqu int tot al ll arg de la seva 
di latada vida. En l'obra indicada estableix tres instàncies an ímiques: 
e l Jo, l'Allò i e l Super-jo . El jo seri a indiscutiblement igual a la 
Percepció-consciència de la primera tòpica, «formaria la personalitat 
i lligaria e ls processos psíqu ics»; l'Allò, la capa més profunda i la 
que està en contacte amb el cos, car «en e ll rauen les pulsio ns, e ls 
desi tjos inconscients i una energia no estructurada ». El Super-jo 

4. S. FREU D, La illterpretació dels SOlllllis, Barcelona: Empúr ies, 
1995. p. 343 . 
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«té per missó el control de les accions i intencions del jo . Vindria a 
ser la internalització dels cod is mora ls propis de la comuni tat on 
habita la perso na». 

L'aparell psíquic presentat per Freud no és quelcom estàt ic, 
s inó altame nt dinàmic. Es do ne n unes pulsions, cà rregues 
energètiques que mouen la persona a tendir ve rs uns fins . Prime r 
les va c lassificar en pulsions del jo i pu ls io ns sex ua ls. Mentre les 
prime res tenen com a finalitat el propi desenvo lupame nt, les 
segones tendeixen al de l'espèc ie. Les primeres es troben investides 
per les necess itats no sexuals de l' home, com ara la fam; les segones 
són les que impul sen vers la sex ualiltat, estud iada pel mestre en la 
seva primerenca obra Tres el1sayos sobre la vida sexlIal (1905). 
Les prime res són pres idides per la libido narcisista ; les segones 
per la libido objecta!. 

Fou un te mps desp rés, en l'obra Més elll/à del Principi de 
Plaer ( 1920). que Freud e nglobaria les pulsions del jo i les sex uals 
en les anomenades pulsions de vi da i es tabliria un segon tipus: les 
de mort . El gran psicoanalista s' adonà de l 'agressivi tat humana, 
desenvolupada durant la Prime ra Guerra Mundial. A més del s dos 
principis de funcionament, el de Plaer i e l de Reali tat, va veure que 
e l primer de vegades es di ri g ia a fer mal a l 'alt re (sad isme) o a si 
mateix (masoquisme.) . 

Atès tot l'anterior, estem en disposició de parlar sobre el 
concepte de salu t anímica en Freud. Com hem vist, l'aparell psíquic 
presenta una gran complexitat i, a més, cal tenir en compte la 
interaccció d'ell mateix i enfront del món extern . 

Aquest aparell, minuciosament analitzat pel mestre, ca l que 
es tigui harmòn icamel11 configurat. Harmonia entre les diverses 
instàncies: Percepció-consciè ncia, Pre-conscie nt i Inconscient, Jo , 
Super-jo, Allò. En defïnit iva, la sa lut mental consisteix a harmoni tzar 
la persona amb e lla mate ixa i amb l 'exterior, de la mate ixa manera 
com el metge grec Oalè posava la sa lut corporal en l'harmon ització 
dels humors corporals. L'equilibri tam bé cal que tingui en compte 
les puls ions i els dos princ ipi s de regulac ió psíquica: e l de Realitat 
i el de Plaer. 

Com diu el refrany, «hi ha moltes maneres de no estar e n 
equil ibri , però només n ' hi ha una d'estar-hi »; aquesta l 'anomene m 
sa lut. El neuròtic pateix de records. O per manca d ' equ il ibrar 
ins tànc ies i pulsions. La salut del Jo depèn també de mantenir a 
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rat lla e l Super-jo i l'Allò. El Jo dèbil hi sucumbeix, aix í com també 
pot fer-ho dava nt unes exigències de la societat circumstant i de l 
món ex tern incapaç de dominar. 

La cura per l'anàlis i pot resumir-se en la cèlebre frase: «Allà on 
dominava l'Allò, cal que hi domini el Jo.» L'analista, a través de les 
confessions del pacient, curac ió per la paraula, i la interpretació 
de ls seus somnis, actes mancats i tics, cal que descobre ixi on rau 
el trauma causant de la malat ia. Una vegada esbri nat i comunicat a 
l' anal itzat, aquest l' ha d 'acceptar per a esdevenir guarit de la seva 
neurosi . «Aquest mètode implica a més una sèric de procedi ments 
tècnics dest in ats a establ il r un a re lac ió afectiva es treta , 
(transferència) d ' insconscient a inconscient , en què el terapeuta 
cal que es converteixi per al pacient en la figura materna que no 
para de donar i protegi r»5 . 

Com ja s'ha dit , la psicoanàlisi ha tingut i té encara e ls seus 
apòstols i els seus de trac tors. Amb tot, el fet d' haver ajudat moltes 
persones neuròtiq ues a retrobar la seva salut el fa digne de 
cons ideració. 

«Si la psicoanàl isi sembla haver assolit , en certs sectors, e l pes 
i la serietat pròpies de l'ortodòx ia, potser és perq uè és una forma 
d 'ortodòx ia en si mate ix: una subtil reconstrucció, en for ma 
moderant í desafiant, d'una de les més an tigues doc tri nes reli gioses 
i ideologies sex uals»6. 

S. J. LAPLANcHE. Dicciollario de Psicoal1ólisis, Barcelona: Labor. 
1974. p. 27 

6. R. WE BSTER. Por qué Frel/d esraba eqlli vocado, Barcelona: 
Destino. 1995. p. 29 . Una altra bib liografía: M. S ATUÉ. Selecció de 
/ex/os. Barcelona: Institut de Ciències de l' Educació de [a UAB. [982; 
íd .. Para¡'¡e!isllles i diferèllcies S/¡opellhaller IFreud, LeClf/ra de 
Schopellhaller. Barcelona: PP U. 1992; íd .. SiglJlltlld Fref/dI Millerva 
Lec/urcs de COU. Barcelona: Magrana. 1994 : íd. Individu ell la 
psicoal/àlisi del segle xx. L 'illdividu da va ll/ del Tercer mil·leni. 
Barcelona: Busca. Barcelona. 2002 ; íd. Poesia i psicoal/àlisi. dins de 
La Poesia: Col'[oquis de Vic. Universitat de Barcelona. 2003. 
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