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Lacan convida a  acudir específicament a “el problema económico del 

masoquismo” (1924) per posar en valor el que Freud introduí al gir 

metapsicologic dels anys vint. Ens estem referint a una recomanació  que 

fa Lacan, durant  la classe del  12 de febrer  de 1958, del seminari “les 

formacions de l’inconscient”,  en el moment en que ressalta la relació 

fonamental del subjecte a la cadena significant i especialment en relació 

al que es presenta per aquest com el dolor-de-ser, concretament la 

reproducció simptomàtica. 
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1) La indicació d’una referència  

Lacan convida a  acudir específicament a “el problema económico del masoquismo” 

(1924) per posar en valor el que Freud introduí al gir metapsicologic dels anys vint. Ens 

estem referint a una recomanació  que fa Lacan, durant  la classe del  12 de febrer  de 

1958, del seminari “les formacions de l’inconscient”,  en el moment en que ressalta la 

relació fonamental del subjecte a la cadena significant i especialment en relació al que 

es presenta per aquest com el dolor-de-ser, concretament la reproducció 

simptomàtica. 

Introduït a grans  trets, aquest seminari es pot considerar  com  el seminari culminant  

de la primera ensenyança lacaniana, es tracta del moment  que se sol anomenar de 

“primacia simbòlica, caracteritzada per donar  consistència i articulació simbòlica a la 

dimensió ’imaginaria en la que el jo s’ha constituït. 

Més concretament,   la indicació de la que partim la hem extreta d’una classe que  no 

en va és nomenada “El fantasma más allá del principio del placer” si tenim en compte 

que en sí mateixa, aquesta titulació ja orienta vers  quina línia hem de promoure les 

nostres interrogacions. Es tracta d’una anotació  a partir de la que es convida a 

detenir-se  en  un punt concret de la  construcció  freudiana i comporta  fer cert 

itinerari  de lectures  així com cert repàs  d’algun concepte  psicoanalític. Aquest 

recorregut  posa en primer pla, temes concrets  crucials  per a la psicoanàlisi i  

apuntem concretament a la referència  necessària al  “El problema económico del 

masoquismo” de 1924, en tant que és el text  al que ens remet Lacan per tal  de poder  

posar en valor l’aportació de la pulsió de mort en la  hipòtesis  d’un masoquisme  

primari.  

Per contextualitzar aquest assenyalament, en la esmentada classe, es destaca  el 

retorn del reprimit  com instancia essencial en la formació del símptoma en la 

neurosis. El fantasma en la neurosis localitza al subjecte en relació a la satisfacció 

imaginària  articulada a la cadena significant i  en aquest sentit,   la referència a la 

història del subjecte, no deixa de guardar relació amb allò que ha memoritzat a partir 

de la incidència edípica en el tercer temps de la construcció  del fantasma1. Però en 

anàlisi, si el primer temps és retrobat,  el segon temps és  reconstruït i quelcom crida 

l’atenció quan  en el sí d’una pràctica i en determinats subjectes es presenta la 

constant d’una tendència  negativa, que no els permet d’anar més enllà dels 

preliminars i els deixa fixats en  un sofriment sense possibilitat de  resignar la seva 

condició.  

                                                           
1
 En el present treball no hem volgut detenir-nos   especialment en la lectura de” Pegan a un niño” 

(1919) perquè hem prioritzat aprofundir  en  la vessant  dels texts  que fan referència la “reacció 
terapèutica negativa”   o a la problemàitca pulsional a partir de la introducció de la pulsió de mort. No 
obstant, la importància de l’aportació  d’aquest text no la podem obviar  i l’assenyalem d’entrada i a 
grans trets,  en  relació a la importància  del significant en relació a la significantització del gaudi en  la 
neurosi, en la ensenyança lacaniana. 
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No és en termes de gaudi que això es presenta  en aquest moment de la ensenyança, 

però si, en relació a  el que retorna de manera insistent per al subjecte, amb el caràcter 

d’una compulsió a  la repetició de  fets traumàtics o de sofriment i el que ve a indicar-

se com apunt clau és, que aquest sofriment que es resisteix a cedir, no és palplantat en 

un fons estoic, sinó que és articulat.  

Efectivament, si el subjecte sofreix és per l’articulat sota la llei significant. Aquesta 

instància essencial del significant en la reproducció simptomàtica és la que s’apunta a 

copsar a “La  instancia de la letra o la razón desde Freud” 1957. Es tracta d’una 

referència que  es convida a que sigui constant des de l’ inici del seminari de les 

formacions de l’inconscient. 

La idea de que quelcom de l’experiència imaginaria en la que  troba recolzament la 

dimensió del jo, aporta una càrrega en la  paraula que  pot dificultar el  progrés de 

realització del subjecte  en l’ordre simbòlic, és una idea  que acompanya  la concepció  

de que no és sinó per mitjà de les formacions de l’inconscient, els somnis, el lapsus, 

l’oblit, l’agudesa, però també la reproducció simptomàtica  que l’inconscient es mostra 

com  estructurat sota les lleis  que donen consistència significant a la  dimensió 

imaginària en la que el jo es basa. “Y es por esto por lo que siempre nos encontramos 

con una resistencia que se opone a la restitución del texto integral del intercambio 

simbólico. Somos seres encarnados, y siempre pensamos por medio de algún 

expediente imaginario que detiene, para, embrolla la mediación simbólica. Esta se ve 

perpetuamente cortada, interrumpida2”.   

Veiem doncs,que és en la dimensió imaginaria que localitzem  l’obstacle al progrés 

simbòlic,  i que  en termes de la cura, és la dimensió joica  en la que rau la resistència al  

les condicions d’ingrés al tractament psicoanalític. Copsem doncs en el símptoma i en 

la seva significació,  la dimensió de fixació a una cadena significant.  Si podem entendre 

el símptoma com “una  veritat posada en forma3”  és en el sentit  de la lletra com a 

“soporte material que  el discurso toma del lenguaje4”, en tant que  més enllà de la 

paraula, és tota l’estructura del llenguatge el que l’experiència psicoanalítica 

descobreix en l’inconscient i  en la que la lletra produeix efectes de veritat sobre el 

desig. S’introdueix així, la  tensió alienant  respecte la dimensió del desig. “Si dije que el 

inconsciente es el discurso del Otro [Autre] con una A mayúscula, es para indicar el más 

allá donde se anuda el reconocimiento del deseo con el deseo del reconocimiento. 

Dicho de otra manera, ese otro es el Otro que invoca incluso mi mentira como fiador de 

                                                           
2
 Lacan, J (1954 1955) Seminario II; El yo en la teoría  de Freud  y  en la técnica psicoanalítica.  P, 471. 

Paidós.  1983 
3
 Lacan, J (1983) ibid. P 472. 

4
 Lacan, j (1957). La instancia de la letra o la razón desde Freud. P 489.  Esctitos I .  Siglo XXI . 2005. 
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la verdad en la cual eI subsiste. En lo cual se observa que es con la aparición del 

lenguaje cómo emerge la dimensión de la verdad5”.  

Però  anem més enllà, a la recerca de les ensenyances que Lacan convida a fer en 

aquest moment  crucial de la seva ensenyança,  volem anar   pam a pam “a la lletra”  

dels materials que han estat assenyalats  com a referència,  començant tal i com Lacan 

convida a fer,  pel text de 1924, “El problema económico del  masoquismo”. 

1) La hipòtesis del masoquisme primari 

Partint de les notes introductòries,  es presenta  la hipòtesis del masoquisme primari 

basat en la mescla de pulsions. Un cop presentades les figures del masoquisme ens 

centrarem en el masoquisme moral en tant que testimoni de la mescla i descomposició  

pulsional.   

En les notes introductòries  se situa aquest text  en tant que és en la que Freud ofereix 

la més complerta descripció del fenomen del masoquisme. Aquest ja havia sigut 

abordat  en anotacions provisionals  en textos  anteriors però especialment a  “Pegan a 

un niño” .  En aquests treballs anteriors   el  masoquisme deriva d’un  sadisme anterior  

però és  a partir de  la introducció de la pulsió de mort a 1920 a “Más allá del principio 

del placer”  que s’obre la possibilitat de que  podria haver també un masoquisme 

primari.  

En aquesta  obra, la hipòtesi d’un masoquisme primari es dóna per certa  tot explicant-

la  sobre la base de la descomposició de la mescla de les dues classes de pulsions 

conceptes ja examinats   en  el text anterior, a “El yo y el ello”. Com   podem veure a 

les darreres frases del text que estem introduint, “Así, el masoquismo moral pasa a ser 

el testimonio clásico de la existencia de la mezcla de pulsiones. Su peligrosidad se debe 

a que desciende de la pulsión de muerte, corresponde a aquel sector de ella que se ha 

sustraído a su vuelta hacia afuera como pulsión de destrucción. Pero como, por otra 

parte, tiene el valor psíquico {Bedeutung} de un componente erótico, ni aun la 

autodestrucción de la persona puede producirse sin satisfacción libidinosa”6.  

Recorrent a una explicació posterior, podem trobar  al text de 1932, que,  un tant  de la 

pulsió de  destrucció  originària romandria  en l’interior   i només  podria  ser 

percebuda, o bé  en tant que  connectada a les pulsions eròtiques  per formar el 

masoquisme, o be, en tant que tornada  cap el món exterior  com a  agressió amb 

major o menor suplement eròtic. Estaríem doncs, davant  un  masoquisme   que es 

postula   més antic que el sadisme, que no seria més que aquesta pulsió de destrucció 

tornada cap enfora i  d’aquesta manera cobraria el caràcter de la agressió.  En el cas de 

                                                           
5
 Lacan (1957) , op cit p. 505. 

6
 Freud, S. (1924); El problema económico del masoquismo; p 43 . Volumen XIX - El yo y el ello, y otras 

obras (1923-1925). Versión pdf.  (Buenos Aires/Madrid: Amorrortu, 1979. ISBN 9789505185955) 
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que aquesta agressió trobés algun impediment real  i no  se pogués satisfer , se 

tornaria  a l’interior intensificant l’escala d’autodestrucció que hi impera. 

2) El problema económic del masoquisme i  del principi del plaer 

Seguidament avancem  en el  problema del masoquisme  indagant la relació del 

principi del plaer  amb les dues varietats de  pulsions. Mostrarem  que el punt més 

àlgic de la discussió rau en el dubte  que  s’introdueix a  el problema econòmic del 

masoquisme pel que fa a la coincidència  del principi de nirvana i el principi del plaer.  

Finalment,  el que assenyalarem és, que  tenint en compte les circumstàncies  capaces 

d’impedir la prevalença  del principi del plaer, aquestes  no són sinó  sota  el caràcter 

del que es presenta  com una llei. 

A “pulsiones i destinos de pulsión” (1915) es presenten les pulsions com  els  “genuinos 

motores de los progresos que han llevado al sistema nervioso (...) a su actual nivel de 

desarrollo”7.  L’objectiu és  col·legir  la indole del vincle entre el plaer i el desplaer i les 

oscil·lacions  de les magnituds  de estímul que operen sobre la vida  anímica. Però per 

a  l’estudi  de les pulsions,  a més  d’utilitzar  material empíric i  convencions en qualitat 

de conceptes bàsics,  ens servim  també de premisses. En aquest cas  hem de fer  

referència al Principi de constància i al Principi del plaer. 

El “principi de constància”  és de  naturalesa biològica i treballa  amb el concepte de 

tendència.  Aquest principi  considera  que el sistema nerviós voldria, a ser possible, 

conservar-se exempta de cap estímul i que és un aparell  encaminat a desprendre’s  de 

tots els estímuls  que li arriben,  rebaixar-los a el nivell mínim possible . Aquest principi 

se torna a esmentar en  el text de 1920, en tant que «... la hipótesis de que el aparato 

anímico se afana por mantener lo más baja posible, o al menos constante, la cantidad 

de excitación presente en él» però utilitzant també la  expressió “principi de nirvana”. 

Per altra banda , l’activitat de l’aparell  psíquic  esta sotmesa al principi del plaer , 

segons aquest, aquesta  activitat és regulada  de manera automàtica  per sensacions 

de la sèrie plaer – desplaer. El sentiment de desplaer   respon a l’ increment  de 

l’estímul i el plaer  amb la seva disminució. «En la teoría psicoanalítica adoptamos sin 

reservas el supuesto de que el decurso de los procesos anímicos es regulado 

automáticamente por el principio de placer. Vale decir, creemos que en todos los casos 

lo pone en marcha una tensión displacentera, y después adopta tal orientación que su 

                                                           
7
 Freud, S (1915);  Pulsiones y destinos de pulsión. P 29.  Volumen XIV - Trabajos sobre metapsicología, y 

otras obras (1914-1916), «Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico» . Versión pdf 
(Buenos Aires/Madrid: Amorrortu, 1979. ISBN 9789505185900) 
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resultado final coincide con una disminución de aquella, esto es, con una evitación de 

displacer o una producción de placer8». 

La discussió   rau en el fet que   si bé per una banda  al llarg de les formulacions 

freudianes ambdós principis guarden relació, aquesta es va precisant  durant l’avenç 

teòric.  El punt  més  àlgid  d’aquesta diferenciació és precisament a “El problema 

económico del masoquismo” on   el dubte de que ambdós principis  poguessin ser 

idèntics   s’explicita i es demostra  en tant que hi ha  estats de tensió creixent  que són 

plaents amb l’exemple de la pulsió sexual. Es conclou que  el principi del plaer  es una 

modificació del principi de Nirvana  i que aquest darrer  s’ha d’atribuir a la pulsió de 

mort. Aquesta modificació es produiria  per mitjà de la influencia  de la  libido ( pulsió 

de vida). Les relacions entre  les quantitats d’ excitació i les sensacions de plaer – 

desplaer no son relacions simples ni  amb proporcionalitat directe, ans el contrari.   

Si aprofundim més en el fil d’aquest debat,  és  amb la intenció de ressaltar  el punt en 

que  queden   les premisses del principi de constància i del principi del plaer en el 

moment  que intercedeix l’estudi del problema econòmic del masoquisme. Al respecte 

del principi del paer,  al  què s’apunta és que el factor decisiu  per a la sensació és 

probablement , la mesura de l’ increment  o reducció d’un període de temps. En 

definitiva, a una característica temporal o de ritme dels canvis d’excitació presents. Per 

la banda del principi de constància, destacar que  la tendència a la meta amb la que es 

postula el principi de constància no  significa el seu assoliment, sinó que es tracta més 

d’una meta que  només és abastable  per mitjà d’  aproximacions i que  si el principi de 

plaer es deriva del de constància és perquè aquest  “se discernió a partir de los hechos 

que nos impusieron la hipótesis del principio de placer9”.   

A partir  de la formulació de la pulsió de mort,     es consideren  les circumstàncies 

capaces d’impedir  la prevalença del principi del plaer.  

El primer cas que s’examina es tracta de la inhibició del principi del plaer resultant del  

seu relleu amb el principi  de realitat. En aquest  tràmit el jo  ha d’acceptar tant 

posposar la satisfacció immediata com  renunciar a diverses possibilitats d’obtenció. 

Diríem que sense renunciar a un guany final de plaer, obté cert desplaer. El segon cas  

en que  el principi del plaer  no preval, sorgeix a propòsit del procés  de  repressió. Les 

pulsions o parts de pulsions que  entren en conflicte  i que per la seva meta  o els seus 

requeriments es mostren irreconciliables amb les unificades  en el jo, aquestes son 

segregades   i busquen procurar-se  “una satisfacción directa o sustitutiva, este éxito, 

que normalmente habría sido una posibilidad de placer, es sentido por el yo como 

                                                           
8
 Freud, S  (1920); Más  allá del principio del placer. p. 1  Volumen XVIII - Mas allá del principio de placer, 

Psicología de la masas y análisis del yo, y otras obras (1920-1922) Versión pdf (Buenos Aires/Madrid: 
Amorrortu, 1979. ISBN 9789505185948) 
9
 Ibid, p 2. 
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displacer”10 Totes dues  opcions, i això és el que ens interessa remarcar, comparteixen 

denominador: tenen el caràcter d’una llei. 

Tornant a  les consideracions introductòries  a “El problema económico del 

masoquismo”, Freud considera que no es pot avançar en  l’apreciació del problema  

masoquista  si no s’indaga en la relació del principi del plaer  amb les dues varietats de 

pulsió descrites ( les pulsions de vida i les pulsions de mort). Des del punt de vista  

econòmic  la existència de l’aspiració masoquista en la vida pulsional  és  enigmàtica i 

se’ns  presenta com un gran perill donat que partim de la premissa que el principi del 

plaer governa els processos anímics en tant que la seva meta immediata sigui la 

evitació del desplaer i la obtenció de plaer.  Adverteix que si el dolor i el plaer  poden 

convertir-se en metes per si mateixos, queda en crisi la premissa del principi del plaer.  

Donat que  és indubtable que  existeixen  tensions plaents  i distensions  desplaents la 

concepció segons la que el principi de Nirvana (la tendència a la estabilitat ) i el principi 

de plaer – desplaer coincidirien no pot ser correcta.  Si tots dos  principis  fossin 

idèntics  tot desplaer hauria de coincidir  amb una elevació  i tot plaer amb una 

disminució  de tensió d’estímul present en lo anímic. El què s’indica és, que  registrem  

l’augment i la disminució de les magnituds d’estímul directament dins de les series de 

sentiment de  tensió. És a dir que   plaer i desplaer no  poden ser referits   a l’augment  

o a la disminució  d’una quantitat “tensió d’estímul” com a “factor quantitatiu” , sinó 

que més específicament a un caràcter d’aquest en tant que “factor qualitatiu” , al que  

en el text assenyala com a difícil d’indicar :“Quizá sea el ritmo, el ciclo temporal de las 

alteraciones, subidas y caídas de la cantidad de estímulo ; no lo sabemos”11. 

En definitiva,  podem dir que el principi de nirvana, súbdit de la pulsió de mort, ha 

experimentat  una modificació per la que devé principi de plaer. Aquesta modificació 

no és sinó per la influència de la libido ( de la pulsió de vida) que així conquista  el seu 

lloc  junt   amb la pulsió de mort  en la regulació dels processos  vitals.  En aquest punt, 

Freud indica  que en el successiu   s’hauria d’evitar considerar els dos principis com un 

de sol podent pensar en  la sèrie de co-pertinences : per una banda, el principi de 

Nirvana  expressa la tendència a la pulsió de mort i comporta  l’establiment com a 

meta d’una rebaixa quantitativa  de la càrrega d’estímul; Per altra  banda  el principi de 

plaer subroga  la exigència de la libido,  la seva modificació,  i comporta com a meta 

una rebaixa qualitativa de  la càrrega i finalment,  el  principi de realitat,   l’ influx del  

món exterior que  comporta una demora de la descàrrega d’estímul i una admissió 

temporal de desplaer.  

 

 

                                                           
10

 Ibid, p 2 
11

  Freud , S. (1924), Ob. Cit, p.40 



Oriol Tomàs Roch  
ACCEP 2014 

Una constant negativitat Página 9 
 

3) La “reacció terapèutica negativa” 

Seguidament, prenem la referència a la  “reacció terapèutica negativa” en tant que 

forma extrema d’aquest masoquisme moral. Es tracta d’una referència obligada si 

parem a tenir en compte el que Lacan indica a propòsit de la doble vessant del 

significant en  relació al desig,  que si bé per una banda el localitza pel que fa  a  les 

coordenades  del desig, per l’altra el  fixa en la reproducció simptomàtica que  apunta 

a el sentit d’una veritat  no dita  pel subjecte.  Veurem que es tracta d’una satisfacció 

imaginaria que impedeix el progrés a la cura, d’un impediment a la divisió subjectiva 

que és  condició d’entrada a tot anàlisi. 

Fent  un seguiment a la referència de la “reacció terapèutica negativa” en Freud, veiem 

que aquesta referència  és extensiva en un període  considerable de temps. La trobem  

de manera sorprenent, presentada com   a  una constant  clínica observable a  el text 

de 1923,  però també en textos posteriors com en el del 1924, 1932 i els del 1937. 

Podem pensar-la com un producte paradoxal de la pràctica freudiana. El caràcter 

general de la “reacció terapèutica negativa”  és el mateix en  les  cinc referències que 

passarem  tot seguit a comentar,  però en cada una d’elles l’accent recau en  un 

aspecte diferent segons   l’evolució del pensament freudià en cada un dels moments  

en relació a diferents aspectes com  per exemple la vida pulsional i la conseqüència  

ètica. Però passem a veure-ho més concretament a cada un dels texts esmentats. 

Efectivament, a “El yo y el ello”, Freud presenta la “reacció terapèutica  negativa” en  

relació a fets observables a la experiència clínica,  aquests , lluny de ser nous es 

continuen presentant  de manera no resolta  en el marc del saber psicoanalítics del 

moment.  

Es  tracta del que de manera estranya  es presenta  en la cura d’alguns subjectes  en els 

que  la presentació  d’alguna solució parcial,  en lloc de suposar per a ells una  millora  

suposa  un empitjorament que  no pot ser comprès només  termes d’una oposició en la 

transferència, o  en un desafiament vers l’analista. Explica que es tracta  de pacients el 

dolor i sofriment dels quals tampoc  pot ser comprès del tot  com una inaccessibilitat 

narcisista,així com tampoc  l’obtenció d’un benefici secundari al símptoma. Comenta 

que restats aquests aspectes, aquest sofriment perdura, continua, resisteix a la 

intervenció interpretativa   talment com si  en aquests malalts, la voluntat de  curació 

no prevalgués front la necessitat de romandre en la malaltia. “No hay duda de que algo 

se opone en ellas a la curación, cuya inminencia es temida como un peligro”12.  

Es tracta  d’una resistència a la curació difícil de reduir, un sentiment de culpa mut per 

al pacient.  

                                                           
12

  Freud, S. ( 1923); El yo y el ello. p. 12,  Volumen XIX - El yo y el ello, y otras obras (1923-1925) Versión 
pdf  (Buenos Aires/Madrid: Amorrortu, 1979. ISBN 9789505185955) 
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Per altra banda, al respecte del que el masoquisme ofereix a la observació,  Freud, a 

“el problema económico del masoquismo” esmenta  tres figures ,  una, com a condició 

de la excitació sexual, dues, com a una expressió de la naturalesa femenina , i tres,  

com una norma  de la conducta a la vida. D’acord a aquestes tres figures comenta la  

distinció del masoquisme erogen o primari,  del  masoquisme femení13, i del 

masoquisme moral. Centrant-nos en, el masoquisme moral, en les consideracions 

preliminars,  es presenta aquest  en tant que  el que importa és el patiment en sí, 

quedant deslligat de la vía vers la persona estimada que infligiria el dolor o per la que 

aquest se suportaria. El que importa en aquesta  conducta és el dolor en sí.  

Seguidament passa a  reprendre els comentaris  en relació a la “reacció terapèutica 

negativa” en tant que una forma extrema  i patològica d’aquest masoquisme moral.  

Mitjançant la contraposició dels termes “necessitat de càstig”,  en tant que terme que 

permet recobrir l’observable  de la “reacció terapèutica negativa”  i “sentiment de 

culpa inconscient”  en tant que  és amb el que aquesta es fonamenta, assenyala que no 

es pot sinó que  apreciar i  localitzar la “reacció terapèutica negativa” sota el model del 

sentiment inconscient. 

Presenta la “reacció terapèutica negativa”  com  una de les resistències més greus i el 

major perill per a l’èxit dels  propòsits mèdics i pedagògics de la cura i assenyala que la 

satisfacció d’aquest sentiment de  culpa és  potser la vessant més forta  del benefici 

secundari de la malaltia, impedint la resignació de la condició de malat. “La 

satisfacción de este sentimiento inconciente de culpa es quizás el rubro más fuerte de 

la ganancia de la enfermedad (…) y el que más contribuye a la resultante de fuerzas 

que se revuelve contra la curación y no quiere resignar la condición de enfermo;  el 

padecer que la neurosis, conlleva es justamente lo que la vuelve valiosa para la 

tendencia masoquista”14. 

Posteriorment, a “Angustia y vida pulsional” es comenta que la “reacció terapèutica 

negativa” delata  en el tractament analític a les persones qui  aquest sentiment de  

culpa inconscient els és hiper potent indicant cert mal pronòstic. 

                                                           
13

 És el moment indicat per avançar-nos a les conclusions: Freud indica  en el text del 1924 que passa a 
explicar primer el masoquisme femení, perquè la condició d’aquest  es menys enigmàtica y més 
observable. Sembla que amb aquesta avant posició en la seva exposició, causa l’efecte d’otorgar a 
aquest masoquisme femení un caràcter més genèric , pel que Lacan   podrà dir “el supuesto 
masoquismo femenino”. Queda explicat en el text, que  aquesta condició femenina és en relació a la 
vinculació sexual passiva vers el pare. Però amb Lacan es destaca , que més enllà del masoquisme,  és 
per a ambdós sexes que el significant  fixa en la perspectiva fantasmàtica  ( i aquesta és la perspectiva 
que comença a obrir per parlar del gaudi en termes de satisfacció imaginària) unes condicions de fixació 
en el sofriment, en el símptoma.  Podem dir doncs, que aquesta condició sofrent del subjecte, en el 
llenguatge,  és la pròpia de la via del sentit.  I si seguim amb la pregunta de quin és, en definitiva, el 
problema econòmic del masoquisme,  no és altre que el subjecte sofreix per el llenguatge. Això és el que 
podem entendre del comentari amb el que Lacan vol tancar la classe de la que parteix la  proposta de 
lectures i l’apuntament que comentem, Lacan (1957 1958) Pag  256.  
14

 Freud,S .(1924), Ob. Cit, p.42 
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Explica que amb aquests pacients, en el  moment en que se’ls comunica  la solució 

d’un símptoma,  en lloc de  sobrevenir una solució temporal, el que es produeix és un 

efecte contrari,  un reforç momentani  del símptoma i del patiment. 

Es tracta de pacients que no poden suportar  elogis o  paraules d’esperança al llarg de 

la cura perquè es provoca un inequívoc empitjorament. D’acord amb el pensament 

analític  podem veure en aquesta conducta la exteriorització del sentiment  inconscient 

de culpa que s’acomoda bé  amb  la  condició de malat , amb els seus sofriments i 

impediments. Finalment assenyala que el que es desprèn a partir d’aquest sentiment  

inconscient de culpa i  els seus nexes amb  camps tant diversos com la moral, la 

pedagogia, la  criminalitat i el desampar social, és, en el moment, un interès  predilecte 

per als psicoanalistes. 

En textos més tardans, concretament a “ Anàlisi terminable  e interminable”, del 1937   

també es comenta  la “reacció terapèutica negativa”.   En  aquest cas, s’assenyala que 

aquesta  és  una de les impressions més fortes  de la resistència el treball analític,   que 

es tracta d’una força que a tota costa i amb tots els mitjans es defensa  contra la 

curació i  busca aferrar-se  al sofriment i a la malaltia. Una part d’aquesta força es la 

que s’ha comentat com a consciencia  de culpa y necessitat de càstig i  ha quedat 

localitzada  en la relació del jo amb el superjò. Però  aquesta , es tracta  només de la 

part que ha sigut lligada per el superjò pel que podem pensar que d’aquesta mateixa 

força  en puguin estar operant altres quantitats de forma lligada o lliure... si hom 

intenta copsar el quadre general que composen els fenòmens del masoquisme, “ la 

reacción terapéutica negativa ”y la conciencia de culpa de los neuróticos, no podrá ya 

sustentar la creencia de que el acontecer anímico es gobernado exclusivamente por el 

afán de placer”15.  

Per acabar, la darrera referència  és de “Construcciones en análisis” també de 1937. En 

aquesta ocasió,  comenta que quan l’anàlisi esta sota  factors intensos  que arrenquen 

una “reacció terapèutica negativa” , la conducta  del pacient després de ser-li 

comunicada  una construcció , si la construcció es falsa no modifica  res en el pacient, 

mentre  que si la  construcció  es correcta  o aporta una aproximació  a la veritat, el 

pacient  reacciona amb un inequívoc empitjorament dels seus símptomes així com del 

seu estat general.   

Extraiem per resumir que en la primera referència, a “El yo i el ello”, s’estableix la 

relació al sentiment de culpa inconscient, mut per al pacient, que porta a qüestionar la 

voluntat de curació. A “El problema económico del masoquismo”  es presenta com a 

resistència  basada en el  sentiment de culpa  i com a forma extrema  i patològica del 

                                                           
15

 Freud, S. ( 1937) ; Análisis terminable e interminable. P 69. Volumen XXIII - Moisés y la religión 
monoteista, Esquema del psicoanálisis, y otras obras (1937-1939) Versión pdf  (Buenos Aires/Madrid: 
Amorrortu, 1980. ISBN 9789505185993)  
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masoquisme moral però assenyala que no pot deixar de ser localitzada sota el model 

del sentiment inconscient. A  “Angustia y vida pulsional” a més de senyalar el mal 

pronòstic que aquest acomodar-se a la condició de malalt que  la “reacció terapèutica 

negativa” comporta,  vincula  l’ interès dels avatars pulsionals a altres centres d’interès 

especialment al de la eticitat. A “Análisis terminable e interminable” hi ha certa 

generalització de la pulsió de destrucció i ja no només es tractaria de la lligada a  l’ 

instància del superjò. Això apunta a una reflexió  més concreta  vers la  l’eticitat. En la 

darrera referència, “Construcciones en análisis”  la “reacció terapèutica negativa” es 

presenta com un fet tal, que paradoxalment és capaç de fer de contrast a l’hora  

d’obtenir, almenys, la garantia d’una construcció correcte. 

Fent un petit incís  per a la reflexió, veiem que  la negativitat extrema d’aquesta 

reacció ( la del pacient que es resisteix a la cura,  per aquell que no vol curar-se) es 

posada en sèrie en  el tren de significants de  la “reacció terapèutica negativa”,  tot 

convidant a pensar, per una banda, en què de la tècnica intervé en aquest 

posicionament tant radical del subjecte, però per altra banda , en què del subjecte és 

el que s’articula en els significants que confereixen aquesta subjectivitat. És a dir, la 

“reació terapèutica negativa” denota certa  impossibilitat estructural del subjecte a dir-

se per fora de la sèrie dels significants constituïts per  la via d’un sentit,però també , 

assenyala les limitacions d’una determinada clínica. 

Amb aquest repàs que hem fet a la referència a la “reacció terapèutica negativa” hem 

pogut veure que aquesta és insistent  en els texts meta psicològics de Freud, que  es 

tracta  del reflex de la realitat d’una pràctica, i que malgrat les diferencies en que 

s’aborda en cada un dels texts  , hi ha relació comú amb el sentiment de culpa. 

4) Abast dels límits del sentiment de culpa inconscient 

A continuació,  explorarem l’abast dels límits del sentiment de culpa inconscient que 

s’ha assenyalat en la base de la “reacció terapèutica negativa”  tot aportant elements 

de clínica diferencial i desvetllant la raó estructural que vincula aquest sentiment de 

culpa inconscient amb la contracció de la neurosi. 

Tornant a “el problema econónico del masoquismo”, veiem que  comenta amb 

precisió, l’abast dels límits del terme   “sentiment de culpa  inconscient” i  proposa  la 

“necessitat de càstig”   amb el que la “reacció terapèutica negativa”  es relaciona però  

assenyala que aquesta, no es pot deixar d’apreciar i localitzar sota el model del 

sentiment inconscient16. 

Posteriorment,   en el text del 1932, “Angústia y vida pulsional”,  Freud  porta a 

recordar que el punt de  partida d’aquestes reflexions fou, en el marc  de la doctrina de 

                                                           
16

 Hi ha certa discussió implícita en relació a els termes “sentiment” i “inconscient” però el que interessa 
aquí és copsar que  al llarg dels texts que  estem treballant, no es  renuncia al model de l’inconscient ja 
sigui en la vessant de repressió, ja sigui en la vessant de la defensa. 
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les pulsions,  la necessitat de revisar  el vincle entre el jo i l’inconscient donat que en   

el treball analític  el pacient que ofereix  resistència, moltes vegades no en sap res. Els 

motius d’aquesta resistència, trobats en tant que  una intensa necessitat de càstig, 

tenen valor pràctic en tant que s’oposa a la possibilitat de que el pacient resigni la 

condició de malalt i per tant  impedeix l’èxit de la cura. 

La necessitat de càstig se satisfà amb el patiment  que la neurosis comporta  i per això  

s’aferra a la  condició de  malalt .  El factor de necessitat de càstig inconscient  intervé 

en  tota contracció de la neurosis , així com també pot  explicar els casos en que un 

sofriment neuròtic permet ser  rellevat  per un altre.  Aquesta necessitat de càstig es 

comporta  com un fragment de consciencia moral  com a continuació de la consciencia 

moral en l’inconscient  i correspon a una porció  d’agressió interioritzada i assumida 

per el superjò 

Retrocedim doncs, i acudim a  el text de 1923, en que  en  aquesta línia de discussió  

pel que fa  al sentiment de culpa inconscient i  la relació del subjecte  a l’ideal del jo, 

queda oberta la possibilitat que aquest  no  només  en els casos més greus  es presenti  

com  l’obstacle a la cura,  sinó que  sigui una constant estructural per a tots els casos  

de neurosis, fins al punt de que “ quizás es justamente este factor, la conducta del ideal 

del yo, el que decide la gravedad de una neurosis”17.  

Per altra banda, puntualitzant  més pel que fa a el sentiment conscient de culpa  o 

consciencia moral , aquesta  descansa en la tensió  entre el jo i l’ideal del jo  i és la 

expressió de la condemna al jo  per  la instancia crítica, el superjò, i és accessible a la 

interpretació. D’aquesta mateixa tensió provindrien els sentiments d’inferioritat  en la 

neurosi. 

En al histèria, el mecanisme de romandre inconscient rau en la  defensa que  el jo 

histèric fa a la percepció  penosa  amb que l’amenaça la crítica del superjò. Es   tracta 

talment com  l’acte  de  repressió  d’una investidura d’objecte  insuportable per part 

del subjecte. En aquesta conjuntura, es deu al jo que el sentiment de culpa romangui  

inconscient però el jo només aconsegueix  tenir lluny el material  al que se refereix el 

sentiment de culpa . En aquest moment de la discussió  es presenta  la premissa  de  

que el sentiment de culpa  te que ser normalment inconscient  en tant que la gènesi de 

la consciencia moral queda enllaçada de manera íntima  en el complex de l’Edip que 

roman  inconscient. 

Continuant amb aquests  aspectes importants en la clínica diferencial , es planteja 

pregunta:  Però com és que el superjò  s’exterioritza  essencialment com a  crítica  i 

desplega contra el jo  tanta duresa i severitat?   

                                                           
17

 Freud, S.(1923), ob cit, p 12. 



Oriol Tomàs Roch  
ACCEP 2014 

Una constant negativitat Página 14 
 

En la malenconia, el superjò s’abat contra el jo. El que governa en aquest superjò 

inmisericode  es un cultiu pur de  la pulsió de mort que sovint aconsegueix  

efectivament  empènyer  al jo a la mort abans  que aquest no ha aconseguit  defensar-

se  del tirà mitjançant el torn  a la mania.  

En la neurosi obsessiva en canvi, la relació amb l’objecte de l’allò no es tant 

transparent  sinó que  queda protegida per certa opacitat. També en certa 

ambivalència que es resol, si es pot dir així, en una efectiva substitució de l’amor per 

l’odi.  El retret de la consciencia moral  son igualment penosos i  mortificants però  el 

subjecte neuròtic es revolta contra ells  mitjançant  formacions reactives i mesures de 

precaució  de manera que  els impulsos  destructius romanen en l’allò. El jo del 

neuròtic es defensa  en va tant per la banda de l’allò com per la banda del superjò 

quedant sempre una resta  en tant que  mortificació  i ulteriorment  una martirització 

sistemàtica de l’objecte cada cop que aquest es trobi a tir.  “Las peligrosas pulsiones de 

muerte son tratadas de diversa manera en el individuo: en parte se las torna 

inofensivas por mezcla con componentes eróticos, en parte se desvían hacia afuera 

como agresión, pero en buena parte prosiguen su trabajo interior sin ser 

obstaculizadas”18.  

Tornant a  la malenconia el superjò s’ha engendrat per una identificació amb l’arquetip 

patern  i qualsevol identificació d’aquesta índole comporta una desexualització o  

podríem dir també,  una sublimació . Tal supòsit porta a poder pensar que  aquesta 

transposició comportaria així una descomposició de la  mescla de pulsions de manera 

que  el component eròtic  ja no tindria més força per lligar els impulsos destructius i 

aquests es  deslliurarien  coma inclinació a la agressió  i a la destrucció. Seria justament 

d’aquí d’ on l’ideal extrauria el biaix dur i cruel  de l’imperiós deure - ser. 

En tots dos casos, en la malenconia i en la neurosis obsessiva el jo que ha dominat la 

libido  mitjançant  la identificació amb l’objecte  de l’allò , sofrirà a canvi  el càstig per 

part del superjò però diferencialment, en el cas de la neurosi obsessiva es  per una 

regressió consumada en l’allò19 ( i no per una  operació del jo) que el superjò recau  

amb severitat sobre el jo innocent. 

Si bé , tant en la neurosis obsessiva  com en la  malenconia , la relació amb el 

sentiment de culpa conscient  esdevenen hiper -intenses i l’ideal del jo  mostra en 

                                                           
18

 Freud,S. (1923) Ibid, p 13. 
19 Aquest és precisament un dels punts de discussió que lacan manté amb els post freudians  al llarg del 

seminaris, però també especialment en el de “les formacions de l’inconscient” perquè l’interessa 
destacar especialment que  un cop definida la clínica estructural,  la hipòtesis del significant del nom del 
pare, no hi ha continuïtat entre la neurosi y la psicosi. Es tracta d’una discussió que es manté com un 
pols tens que porta a  assenyalar la importància dels significants “ Articulo así lo que la regresión 
testimonia: es la elección de los significantes lo que nos da una indicación clara. Regresar al estadio anal 
y oral, con sus matices, es lo que vemos oponer en el presente del discurso del sujeto: significantes 
regresivos”. Lacan, 1957-1958 op.cit p.434.   
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ambdues afeccions  una particular severitat  abatent-se  sobre el jo amb una fúria 

cruel, diferencialment , la conducta de l’ideal del jo  presenta divergències que 

destaquem: En  la neurosis obsessiva,  el sentiment de culpa pot ser hiper-expressat20 , 

i aquest excés de sentiment conscient de culpa  rebassa en escreix les possibilitats  de 

ser justificat per part del jo de manera que el  pacient,  en la seva revolta davant 

d’aquesta inculpació,  demana a l’analista que ratifiqui la  seva exculpació. En aquesta 

conjuntura, la recomanació rau en la insensatesa de cedir en aquesta exculpació  donat 

que, com diu Freud,  en aquests casos el  superjò ha sabut més de l’allò  inconscient 

que no pas  el propi jo. El que  en l’anàlisi es pot fer, seria l’indicat en tant que  

descobrir  els impulsos reprimits  que són  el fonament del sentiment de culpa. En el 

cas de la malenconia    l’objecte  contra qui el superjò dirigeix  tota la seva còlera  ha 

sigut acollit pel jo per identificació. El jo  no interposa cap vet , no es revolta vers la 

imputació sinó que es fa culpable  i se sotmet al càstig. 

En el punt dels  vassallatges del jo,  es destaca el sotmetiment  al superjò tot fent 

especial atenció a  el desenvolupament de l’angoixa. El jo exposat   a les tres classes de 

perill desenvolupa  el reflex de fugida  retirant la seva pròpia investidura  de  la 

percepció amenaçadora  o del procés de l’allò estimat com a  amenaçador.  El resultat 

d’aquesta operació es l’emissió de l’angoixa.  En el cas de l’allò i  de les situacions 

exteriors,  en l’angoixa no es pot indicar el què fa por al jo ( sabem que  posteriorment 

aquesta reacció primitiva  es rellevada per la execució d’investidures protectores que 

són el mecanisme de la fòbia). Però en l’angoixa que descrivim, si be el jo és la seu  de 

la angoixa,  analíticament  no podem aprendre  què és el que  causa por al jo. En canvi, 

en el cas de el superjò, si que  pot enunciar-se el que s’oculta  darrera l’angoixa del jo 

front el superjò, l’angoixa de consciencia moral. “Del ser superior que devino ideal del 

yo pendió una vez la amenaza de castración, y esta angustia de castración es 

probablemente el núcleo en corno del cual se depositó la posterior angustia de la 

conciencia moral21”   

Diferencialment, en  l’angoixa de mort en la malenconia el jo  se resigna a si mateix 

perquè en lloc de sentir-se estimat pel superjò ( aquest subroga la mateixa funció 

protectora  i salvadora de la sèrie paterna) se sent odiat i perseguit  per aquesta 

instància. En situacions en les que el jo es troba en un perill objectiu desmesurat, no 

pot sinó que extreure la mateixa conclusió  veient-se abandonat de tota força 

protectora  i es deixa morir. El que es pot assenyalar és  que aquesta situació de  

defalliment es la mateixa que es pot trobar en la sèrie  que s’inicia  en el  que  tingué 

                                                           
20

 Altre cop tornem a Lacan per dimensionar la culpa neuròtica distingida de la llei,  ben localitzada en 
l’esquema que Lacan va construït. Si  la demanda en la neurosis és  demanda de mort és perquè aquesta 
mata el desig que no pot ser abastat per la via de la satisfacció d’aquesta demanda “  el sentimiento de 
culpa aparece en la proximidad de una demanda  que se percibe como prohibida porque mata el deseo”  
Lacan ( 1957 1958) Op cit p. 508. 
21

 Freud,S. (1923) Ibid, p 14. 
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lloc en el primer gran estat  d’angoixa del naixement,  l’angoixa infantil d’enyorança i la 

separació de la mare protectora. 

Si hi ha una angoixa de mort és la que es juga entre el jo i el superjò i pot ser 

concebuda  igualment com la consciencia moral,  com un processament de la  angoixa 

de la castració.  Es per aquest banda  que la  angoixa  neuròtica comú pot prendre un 

reforçament en la seva experimentació  podent posar en un continu la angoixa de 

castració, angoixa de la consciencia  moral, i angoixa de mort.  

5) Tornem a la pregunta , com és que la consciencia  moral del superjò pot 

tornar-se despietada? 

En la línia del treballat en el text del Jo i l’allò:    Com és que  la consciencia moral  del 

superjò pot tornar-se  despietada, dura i cruel contra el jo  que tutela?  El sentiment de 

culpa és la expressió d’una tensió entre el jo i el superjò  en   la que el jo reacciona  

amb “angoixa de la consciencia moral” davant de la percepció  de que no esta a  la 

alçada   dels seus ideals, els reclams dels superjò. Podríem dir que  el jo  té en el 

superjò l’arquetip  al que pot aspirar  a l’hora de reconciliar les exigències  de les tres 

instancies  de les que és vassall.   

A “ Els vassallatges del jo”, Freud presenta la formació del jo subjecte a la seva feblesa i 

dependència, i sotmès  a la instància del súper jo. Aquest, es forma com a instància 

particular dins del jo a partir de les identificacions que prenen el  relleu de les  

primeres investidures en l’allò.  Aquesta instància es contraposa a la feblesa d’aquesta 

subrogació enfortint al jo davant de  posteriors  influxos d’identificació.  

Però  la posició particular del súper jo dins del jo, es pot apreciar  des  de  dues 

vessants. La primera rau en la identificació inicial mentre que la segona esta vinculada 

al factor de ser l’ hereu del complex de l’ Èdip i comportar  de fet, la introducció en el 

jo  dels objectes més preuats,  els valors més grandiosos. Tot i que és accessible a 

influxos que puguin sobrevenir posteriorment, el fet de que conservi per sempre més  

el seu caràcter d’origen provinent del complex patern li confereix a aquesta instància , 

la potestat de contraposar-se al  jo i  dominar-lo. En aquest sentit es diu que  és el 

monument recordatori de la feblesa i  de la dependència en les que el jo es trobà, i que 

manté el seu imperi encara, després,  en el jo madur: “Así como el niño estaba 

compelido a obedecer a sus progenitores, de la misma manera el yo se somete al 

imperativo categórico de su superyó”.22 

Però el superjò a més , se submergeix profundament en l’allò i manté amb aquest una 

duradora afinitat que el  posa en relació a les adquisicions filogenètiques de l’allò i el 

converteix en l’encarnació de  formacions joiques que varen deixar el seu sediment en 

                                                           
22

 Freud, S. (1923) Ibid, p 12. 
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el passat. El súper jo es tracta d’una instancia  que a raó d’aquest profund submergir 

ment    en l’allò,  està més distanciat de la consciència que  el jo.  

En la observació clínica,  Freud constata  les proves d’independència del súper jo 

respecte del jo conscient  i dels seus vincles  amb l’allò inconscient. Però és un tema 

que destaca a propòsit de la importància que per a la psicoanàlisi te el paper  de la  

significantivitat dels restes preconscients de la paraula en el jo. Si per una banda el 

superjò roman accessible a la consciencia mitjançant les representacions-paraula ( 

podríem dir, conceptes i abstraccions) , la  energia d’ investidura dels continguts del 

superjò provenen  de les connexions profundes que  el superjò manté en l’allò i no pas 

per la instrucció  ni la lectura (encara que no pot desmentir que també per la percepció 

auditiva). 

6) La hipòtesis de la resexualització de la moral edípica. 

Continuem en aquesta lectura pam a pam “a la lletra” en la línia de què comporta la 

superació del complex de l’ Edip pel que fa a les diferencies individuals, especialment 

pel que fa a la eticitat, també la posada en joc  en el tractament analític. Veurem que 

quelcom d’aquest sofriment moral posat en joc en tant que resistència a la divisió 

subjectiva apunta a la hipòtesis de la reanimació del complex de l’ Edip com una 

resexualització de la moral edípica, és a dir, com una regressió de la moral al complex 

de l’Edip. 

La superació del complex de l’Edip  s’explica mitjançant  la  introjecció en el jo  de les 

mocions libidinoses de l’allò, les  de la parella parental en tant que primers objecte 

libidinós. En aquest traspàs  s’experimentà un desviament de la meta sexual directe, és 

a dir, es produeix una desexualització del vincle libidinós al respecte de l’objecte 

introjectat. En aquest procés el superjò  conserva  els caràcters essencials  de les 

persones introjectades (aquestes, continuen pertanyen al món real un cop introjectats 

els seus caràcters) però amb l’escreix que comporta la descomposició de la mescla 

pulsional  que acompanya  aquesta introducció en el jo. Aquest procés que s’ha 

descrit, és de fet  “una de  les exterioritzacions més sensibles”  de la realitat  i explica  

la idea de que el superjò  esdevé a més de  l’arquetip del voler – ser del jo, el  

representant  del món real del jo. Es  de fet, una  explicació de la eticitat  individual 

basada en  la superació del complex de l’Edip.  No és tant que  el reclam ètic  fóra  el 

primari i que  la renuncia pulsional  la seva conseqüència, sinó que  a la inversa, “la 

primera renuncia de lo pulsional es arrancada por poderes exteriores, y es ella la que 

crea la eticidad, que se expresa en la conciencia moral y reclama nuevas renuncias de 

lo pulsional”23. 

Aquesta idea  es continua treballant especialment al text de 1937 “Análisis terminable 

e interminable” en la que la hipòtesis d’una constant  negativitat  es va generalitzant i  
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en la que  s’explica que aquests fenòmens apuntarien de manera inequívoca  a la 

presencia  en la vida anímica  d’un poder que per les seves metes  nomenem pulsió 

d’agressió o  destrucció i que derivem de la pulsió de mort originària. La varietat de 

fenòmens  vitals queda explicada  per l’acció eficaç conjugada i contraria de les dues  

pulsions primordials i no només en els casos patològics.  

Aquesta aportació conduiria a poder revisar sota un altre punt de vista els sabers sobre 

els conflictes psíquics. sobrevé una molt considerable interiorització,  una torna  cap a 

l’interior de la agressió de manera que els conflictes interns  serien  l’equivalent de  les 

lluites externes  així suspeses. 

Posteriorment, s’assenyala que la singularitat del jo esta dotada des del començament  

de predisposicions i tendències individuals. L’ existència  i significantivitat de varietats 

originàries congènites al jo pren rellevància, especialment pel que fa al fet de que cada 

persona escull  sempre només alguns dels mecanismes de defensa  i els emprarà 

després de forma continuada. Però  en la valoració de  les  diferencies joiques  que 

causen la   resistència a la cura analítica  i  impediment de l’èxit terapèutic  entren en 

joc la conducta de les dues pulsions  primordials, la seva distribució,  la seva mescla  i 

descomposició.  Això  ens ha de fer pensar  que  aquesta mescla i descomposició 

pulsionals, no estan limitades  només a una província ( instancia)  de l’aparell anímic 

Tornant al text  del 1924, és en aquesta  línia de la discussió que proposa traduir  

“sentiment inconscient de culpa” per  “necessitat de ser castigat per un poder 

parental” en tant que “vinculació sexual passiva” . Si “la conciencia moral y la moral 

misma nacieron por la superación, la desexualización, el complejo de Edipo; mediante 

el masoquismo moral, la moral es resexualizada, el complejo de Edipo es reanimado, se 

abre la vía para una regresión de Ia moral al complejo de Edipo”24.  

7) Conseqüències en la tècnica 

Però aleshores que podem fer amb quelcom que es presenta   amb el caràcter  d’una  

certa impossibilitat, de quina manera podem treballar analíticament per afrontar el 

que es presenta com a obstacle, com a resistència al progrés del tractament  en aquest 

final de cura que apunta a el sentit d’una veritat en el sí del símptoma? 

 A grans trets, en la cura el sentiment de culpa inconscient es presenta com a obstacle. 

L’analista en aquest cas, no pot sinó que  procurar posar al descobert  els  fonaments  

reprimits d’aquest  sentiment i possibilitar que  aquest es vagi fent conscient. 

Es tracta  de  possibilitar que l’ analitzant  pugui adonar-se que hi ha quelcom més al 

darrera, que allò mut i culpós   pugui dir quelcom més enllà i que per tant aquest 

sentiment  es mudi a conscient.  Tal i com hem  comentat anteriorment  en la neurosi 

el pacient es fa perdonar perquè el sentiment conscient de culpa rebassa en escreix  
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les possibilitats de  ser justificat per part del jo. La recomanació en aquesta 

circumstància és la d’abstenir-se a ratificar aquesta  exculpació.  Dèiem que en el que 

en aquests casos es pot fer és  descobrir els impulsos reprimits  que foren els  

fonaments del sentiment de culpa. Es tracta d’una indicació freudiana  que extraiem  

del text de 1923. En el millor dels casos, es tracta  de descobrir la antiga investidura 

d’objecte , es a dir, poder reconèixer  els restes  d’un vincle  amorós  resignat. En 

aquest punt de la discussió,  aquesta  mateixa possibilitat fa alertar-nos dels propis 

límits de la intervenció psicoanalítica en el sentit  en que l’analista es presti a que  el 

malalt el posi al lloc  del seu ideal del jo  i quedi aquí instal·lat impossibilitant per tant 

el progrés  de tot  anàlisi 

En el text del 1924,  fa  una distinció interessant  que limita les possibilitats 

d’intervenció especialment pel que fa els casos  en que hi ha una continuació  

inconscient del masoquisme, causat per l’accent del sadisme del superjò. En aquests 

casos, comenta,  aquesta afinitat amb el sofriment no es fa conscient sense 

estridències. Aquest comentari ens fa pensar el perill que suposaria  intentar  entrar 

amb la paraula per la via del sentit.  Per altra banda  també indica que quan el cas és el 

del genuí masoquisme del jo que demana ser castigat, aquest  afany masoquisme  

roman ocult  a la persona i se l’ha de descobrir per la conducta. Aquesta indicació ens 

fa pensar que aquesta  vesant permetria una puntuació més clara encaminada a 

possibilitar  certa pregunta o divisió subjectiva. 

Continuant  amb aquest  seguiment però en el text de 1937 “Construcciones en  

análisis” Freud comenta que el propòsit del treball analític  es moure al pacient per tal 

de que pugui cancel·lar les repressions del seu desenvolupament  més temprà  i les 

pugui substituir  per unes reaccions  que corresponguin a una maduresa psíquica. 

Sabem que els símptomes  són conseqüència de la repressió, es a dir, un substitut de 

allò oblidat. En la cura això pot tornar   mitjançant els somnis i l’ associació lliure.  Però 

destaca  una pregunta: En que consisteix la tasca de l’analista ? La tasca de l’analista no 

es fer recordar. L’analista ha de construir  amb indicis.  Ha de col·legir  allò oblidat des 

dels indicis que això ha deixat enrere.  Seguin la comparació amb el treball de 

l’arqueòleg ,  en el treball analític tot l’essencial s’ha conservat, tot i que  sembli que  

quelcom s’ha oblidat del tot,  no és així car quelcom queda encara present,  d’alguna 

manera i en alguna part,  inaccessible  a l’individu. Que s’aconsegueixi o no  dur a la 

llum  de manera complerta allò amagat,  és  una qüestió de tècnica analítica. Si per a 

l’arqueòleg  la reconstrucció es la meta  i el final de la seva intenció,  per a l’anàlisi la 

construcció es nomes  una labor preliminar.  

La pregunta  és  en relació a les garanties que l’analista pogués tenir  en no  anar errat  

i posar així en joc l’èxit del tractament , especialment tenint en compte que el “sí” 

directe de l’ analitzant és  multívoc i que  el “no”  també ho és. Però  l’important 

d’aquest darrer cas  és, que la  interpretació segura  és que la construcció  no li ha dit 
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tot a l’analitzant, és a dir que podríem sospitar  que en part ha estat tocat per la  

construcció donada25. En els casos en que  la construcció  és incorrecta , el que 

succeeix és més aviat que el pacient no se sent tocat  ni per un si ni per un no. 

En la majoria dels casos, amb les exterioritzacions directes del pacient,  són pocs els 

punts on recolzar-se  per saber si un ha conclòs   recte o equivocadament  després de  

que  se li ha comunicat una construcció. El més interessant, explica, és que existeixin  

varietats indirectes de corroboració  plenament confiables. Es refereix  a el  girs  que 

pot prendre la paraula de l’ analitzant quan aquest queda tocat per la possibilitat del 

dubte,  o en les ocasions que l’ analitzant respon amb una associació que contingui 

quelcom anàleg al contingut de la construcció. 

En termes generals  pel que fa a les construccions en anàlisi i a mode de síntesi,   de  la 

posició que l’ analitzant pren  front les construccions   que l’analista l’ofereix se’n 

poden extreure puntals  importants tot i que la majoria de vegades no consenten  una 

decisió definitiva. Només la continuació en l’anàlisi  pot decidir si la construcció es 

correcta  o inviable, així que cada construcció no pot ser més que ser considerada  una 

conjectura  que espera ser examinada, confirmada o desestimada.  

Però amb Lacan la discussió tècnica porta a considerar el temps en la cura, la duració 

de la sessió, la puntuació en el seu progrés, la funció de tall i l’escansió però concretant 

en el Lacan  en aquest moment de la seva ensenyança el que extreu de Freud és 

precisament la tècnica significant i la  promoció a l’Altre com a tercer.  “Si 

consideramos el modo de resistencia o de inercia del sujeto en una cierta intervención 

curativa normativa, normalizante, somos llevados a articular de una manera absoluta 

el principio del placer como esa tendencia de todo lo que es la vida, a retornar a lo 

inanimado. El último resorte de la evolución libidinal, es retornar al reposo de las 

piedras26”.  Aquest comentari, pren per nosaltres el valor d’un advertiment límit 

perquè assenyala els límits d’una tècnica, perquè és un toc d’atenció als analistes 

coetanis  amb els que Lacan ha de discutir la cura tipus,  perquè és una senyal que ens 

posa sobre la pista  dels interrogants implícits  en la metapsicologia freudiana  i apunta 

a  una garantía ètica en la pràctica  psicoanalista. En definitiva, es tracta d’assenyalar 

les possibilitats tècniques del doble sentit trobat en l’associació lliure, en el sentit de 

l’agudesa, dels retorns dels jocs de paraules que dient una cosa en diuen totalment 

una altra. 

8) D’una conquesta progressiva a el discurs de l’Altre. 

Com em vist, en els vassallatges del  jo, Freud presenta  al jo en la seva potencia però 

també en la seva  feblesa. Per una banda ,és en virtut del nexe amb el sistema 
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  La indicació te valor tècnic , en tant que  basat en una qüestió estructural:  allò aportat en  la 
denegació.   
26 Lacan, J.  ( 1958); Seminario V : Las formaciones del inconsciente. El fantasma más allá del principio 
del placer, p. 252.  Edición 2009. Paidós. BBA. 
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percepció  que , el jo estableix  l’ordenament temporal  dels processos anímics  i els 

sotmet a l’examen de la realitat. Mitjançant la interpolació dels processos de 

pensament governa l’accés a la mobilitat aplaçant les descàrregues motrius en la línia 

d’un control de l’acció que no obstant  no es absolut. Es tracta d’un jo que  si be 

s’enriqueix de les experiències  de vida, procura constantment  sotmetre els influxos 

de l’allò  sostraient-los la libido per tal de transformar les investidures  d’objecte de 

l’allò  i fer-les seves en tant que  conformacions del jo. Enigmàticament, “ se nutre, de 

una manera todavía oscura para nosotros, de las experiencias de la prehistoria 

almacenadas en el ello”27. 

Els continguts de l’allò, a més de poder penetrar  al jo per  la  via directe dels nexes 

profunds amb l’allò, ho  poden fer també per la  via a través de l’ideal del jo. És en tant 

que essent aquest ideal del jo una   formació reactiva contra els processos pulsionals 

de l’allò que podem entendre com  el jo es desenvolupa:   “El yo se desarrolla desde la 

percepción de las pulsiones hacia su gobierno sobre estas, desde la obediencia a las 

pulsiones hacia su inhibición28.  

Veiem doncs  que també es presenta al jo  com una pobre cosa sotmesa als tres 

vassallatges:  en  part pel món exterior,  en part  per la libido de l’allò , però també en 

part per la severitat mateixa del superjò. En aquesta visió de les coses, el jo  és  

presentat  com un pobre  ser fronterer, que  per una banda vol mitjançar  entre el món 

i l’allò, fer que l’allò obeeixi al món i  mitjançant  les accions musculars ,  fer que el 

món faci justícia  al desig de l’allò . Es tracta d’una posició intermèdia  en la que no 

obstant no pot mantenir-se neutral front de l’exigència pulsional.   Si per tal de 

controlar la libido s’identifica,  ell mateix esdevindrà objecte de les pulsions de mort. 

En canvi, si  la lluita contra la libido  pren la  via de la sublimació es descompon   la 

mescla de pulsions i en el sí del superjò aquesta libido deslligada es torna contra el jo, 

exposant-lo al perill del mal tracte i de la mort.  Des d’aquesta línea de reflexions es 

pot copsar  la definició de la psicoanàlisis  en tant  que  “El psicoanálisis es un 

instrumento destinado a posibilitar al yo la conquista progresiva del ello29”, definició 

solidària de la que Lacan comenta "Wo Es war, soll Ich werden". 

Però no és una definició sense reserves, ni molt menys,  especialment   pel que fa a si 

els que la prenen com a tal, tenen difcultats a contemplar els supòsits últims que 

comporta la introducció de la  pulsió de mort a l’aparell teòric freudià.  Per això hem 

pres la reflexió de les aportacions del problema econòmic del masoquisme  en  tant 

que el que allí s’indica “todo es como debe ser si lo que constituyó la piedra del 
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escándalo para una teoría está destinado a proporcionar la piedra angular de la teoría 

que la sustituya30”.   

Es fa extens un lament freudià al respecte de les dificultats que els seus seguidors 

tenen a acceptar  la pulsió de mort: “Sé perfectamente bien que la teoría dualista que 

pretende poner una pulsión de muerte, de destrucción o de agresión como copartícipe 

con iguales derechos junto a Eros, que se da a conocer en la libido, ha hallado en 

general poco eco y en verdad no se ha abierto paso ni siquiera entre los 

psicoanalistas31”. Però de la mateixa manera, és fa necessari  per Lacan  insistir  en la 

crítica als post freudians que  es queden amb la conquista de l’allò per part del jo en el 

sentit de síntesis d’un jo fort.  Per això,  comenta,  “Si hablo de la letra y del ser, si 

distingo al otro y al Otro, es porque Freud me los indica como los términos a los que se 

refieren esos efectos de resistencia y de transferencia con los que he tenido que 

medirme (…)32”.   

 La definició de l’inconscient com a  discurs de  l’Altre apunta a el reconeixement del 

desig  com el desig de l’inconscient amb el que el subjecte s’ha forjat   pretèritament, 

amb el significant del desig de l’altre, el fal·lus. I és en aquesta lògica significant que 

Lacan proposa a “La instància de la  lletra” saber escoltar el sentit de “on fou l’allò, 

haig d’advenir jo” en tant que lloc en que el subjecte  de l’inconscient es  va a realitzar,  

o  “Es en ese lugar, en la articulación de la cadena significante de fondo, en la 

elucidación de esa relación del sujeto al falo, en tanto no lo es pero debe venir a su 

lugar, que un acabamiento ideal tal como Freud lo articula en el "Wo Es war, soil Ich 

werden" es concebible33”. Però si per una banda  el desig inconscient és indestructible, 

metonímic, és desig d’una altra cosa  i  lliga al subjecte a la seva   falta-en-ser  

constituent, per l’altra,  el símptoma analític lliga al ser a la metàfora, en tant que una 

cosa diu per l’altra, “Entre el significante enigmático del trauma sexual y el término al 

que viene a sustituirse en una cadena significante actual, pasa la chispa, que fija en un 

síntoma (…) la significación inaccesible para el sujeto consciente en la que puede 

resolverse34”.   El que franqueja la barra ,  aquest significant  anticipa el sentit  que es 

desplega davant d’ ell  per això una intervenció tècnica basada en la línia del sentit 

redunda al subjecte en la seva significació i no el permet sortida. La significació no ho 

recobreix tot, quelcom queda per dessota la barra de la repressió, una resta de 

negativitat insistent,  que  en moments posteriors de l’ensenyança, podrà ser pensada 

en termes d’un objecte, un objecte causa, causa de desig. 
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