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Benvolgut Wilhelm, 

La meva autoanàlisi és, de fet, el que m’ocupa més ara mateix i em servirà de molt 

si arribo fins al final. Mentre m’hi dedicava de ple, de sobte la vaig haver 

d’interrompre tres dies; aleshores em fa fer l’efecte —el mateix de què tant se’m 

queixen els pacients— d’estar travat per dins i realment em vaig entristir fins que 

em vaig adonar que aquests tres dies (ara en fa vint-i-vuit) contenien fenòmens 

somàtics idèntics. De fet, van ser dos dies dolents amb una pausa entremig. A partir 

d’això, podríem extreure la conclusió que el període femení no és escaient per a 

treballar. Puntualment, al quart dia vaig començar una altra vegada. Naturalment, 

la pausa també va comportar un altre factor: la resistència a quelcom 

sorprenentment nou. D’ençà hi he estat molt encaparrat —tot i que mentalment 

fresc—, encara que m’afecten una bona pila de molèsties menors que provenen del 

contingut de l’anàlisi.  

És estrany, però la meva pràctica encara em deixa força temps lliure. Això 

és molt més valuós per als meus propòsits perquè he pogut trobar uns quants punts 

de referència reals per aquesta història. Li vaig preguntar a la meva mare si encara 

recordava la mainadera de casa nostra. «És clar —em va dir—: una dona gran, molt 

espavilada. Sempre et duia a alguna església i quan tornaves a casa predicaves i ens 

ho explicaves tot de Déu. Després que nasqués l’Anna [la meva germana, dos anys i 

mig més jove que jo], vam descobrir que aquella dona era una lladre i, entre les 

seves coses, hi vam trobar tots els kreuzers i zehners lluents i totes les joguines que 

t’havíem regalat. El teu germà Philipp va cridar la policia i, més tard, la van 

condemnar a deu mesos de presó.» Ara fixa’t fins a quin punt tot això confirma les 

conclusions que vaig entreveure de la interpretació del meu somni. No em va costar 

gaire explicar-me l’únic error possible. Et vaig escriure que ella m’havia induït a 

robar zehners per a donar-los-hi. El cert és que el somni significava que ella 

mateixa els havia robats, ja que en la imatge del meu somni jo prenia diners a la 

mare d’un metge, o sigui que ho feia injustament. La interpretació correcta seria 

que jo soc la vella, i la mare del metge, la meva mare. Com que jo no sabia que la 

mainadera ens havia robat, la meva interpretació fou errònia.  

A la mare també li vaig preguntar sobre el metge que havíem tingut a 

Freiberg, perquè vaig tenir un altre somni ple de ressentiment contra ell. Quan vaig 

analitzar la figura del somni darrere del qual s’amagava, també em va venir al cap 



el professor von Kraus, professor meu d’història a l’institut i que no encaixava gens 

en el somni, ja que jo hi havia mantingut una relació indiferent o fins i tot cordial. 

Aleshores la mare em va explicar que el metge que m’atenia quan jo era un infant 

era borni, i d’entre tots els meus mestres l’únic que tenia aquest defecte era el 

professor Kraus. Hom podria objectar que aquestes coincidències no són gaire 

concloents perquè alguna vegada devia haver sentit a dir, durant la meva infantesa 

posterior, que la mainadera era una lladre, cosa que, aparentment, havia oblidat 

fins que va tornar a sorgir en el somni. Jo també crec que deu haver estat així. Ara 

bé, tinc una altra prova absolutament irrefutable i una mica divertida. Em vaig dir 

que si la vella havia desaparegut tan de sobte de la meva vida bé deu ser possible 

demostrar la impressió que aquest fet em va causar. On devia ser, doncs? Aleshores 

em va venir al cap una escena que, de tant en tant, durant els darrers vint-i-cinc 

anys m’ha rondat pel record conscient sense que aconseguís d’entendre-la. En 

aquesta escena ploro desesperadament perquè no trobo la mare. El meu germà 

Philipp (vint anys més gran que jo) m’obre un armari [Kasten], però quan m’adono 

que ella no hi és, a dins, em poso a plorar encara més, fins que de sobte la mare 

entra per la porta, esvelta i bonica. Què deu voler dir, això? 

Per què el meu germà obre aquell armari [Kasten], sabent que la mare no 

hi és i que, per tant, allò no em calmarà pas? Ara ho entenc: jo mateix li havia 

demanat que ho fes. Quan no trobava la mare, m’havia fet por que hagués 

desaparegut, com ho havia fet la mainadera no feia pas gaire. Segurament alguna 

vegada havia sentit a dir que a la vella l’havien «tancat» i, per tant, vaig creure que 

a la mare li hauria esdevingut el mateix o, més aviat, que l’havien encaixonat 

[eingekastelt], ja que el meu germà Philipp, que ara té seixanta-tres anys, fins a dia 

d’avui continua sent aficionat a aquests jocs de paraules. El fet que acudís a ell per 

trobar la mare demostra que jo coneixia perfectament la seva participació en la 

desaparició de la mainadera.  

Des d’aleshores he avançat molt més, però sense assolir encara cap punt de 

suport ferm. Comunicar-te el que encara no he acabat és una empresa tan feixuga i 

ens duria tan lluny que et prego que em dispensis i et conformis a conèixer els 

elements que són certs. Si l’anàlisi compleix el que n’espero, hi treballaré 

sistemàticament i aleshores te n’exposaré els resultats. Fins ara no he trobat res 

que sigui nou del tot, tan sols aquelles complicacions a què estic acostumat. No és 

un assumpte gens fàcil. Ésser absolutament sincer amb un mateix és un bon 

exercici. Se m’ha acudit una idea de valor general. He comprovat que estava 

enamorat de la mare i gelós del pare, fins al punt que ara ho considero un fenomen 

universal de la primera infantesa, tot i que en general no s’esdevé tan 

prematurament com en els nens histèrics. (De manera semblant a la romantització 

dels orígens en el cas dels herois paranoics, fundadors de religions.) Si és així, 

podem comprendre perfectament el poder encisador d’Èdip rei, malgrat totes les 

objeccions racionals contra la idea del destí inexorable que l’assumpte pressuposa, i 



aleshores també podem capir per què tots els drames ulteriors d’aquest gènere van 

fracassar tan lamentablement. Els nostres sentiments es rebel·len contra qualsevol 

destí individual imposat arbitràriament, com el que es presenta a Die Ahnfrau i en 

altres obres semblants; però el mite grec reprèn una compulsió que tots reconeixem 

perquè en percebem traces dins nostre. Cada espectador fou algun cop, en germen i 

en fantasia, un Èdip semblant i, davant la realització onírica traslladada aquí a la 

realitat, tots retrocedim horroritzats, dominats per l’impacte ple de la repressió que 

separa el nostre estat infantil de l’actual.  

Se m’ha acudit fugaçment que això mateix podria ser el fonament de 

Hamlet, també. No em refereixo a la intenció conscient de Shakespeare, sinó que 

m’estimo més suposar que allò que va impulsar el poeta a la representació fou un 

esdeveniment real: el seu inconscient comprenia l’inconscient del seu heroi. De 

quina manera justifica l’histèric Hamlet les seves paraules: «Així, la consciència ens 

torna covards a tots»? Com podem explicar els dubtes que té per revenjar el pare i 

matar l’oncle, quan ell mateix no té cap mena de recança a enviar els seus cortesans 

a la mort i a assassinar Laertes tan lleugerament? Com podem entendre-ho si no és 

per mitjà del turment que li desperta el record fosc que ell mateix havia planejat un 

crim idèntic contra el pare, impulsat per la passió vers la mare? «I si hem de ser 

tractats d’acord amb els nostres mèrits, qui escaparia de ser fuetejat?» La 

consciència moral de Hamlet no és res més que la seva consciència inconscient de 

culpabilitat. Que potser la fredor sexual de Hamlet en dirigir-se a Ofèlia, el rebuig 

de l’instint d’engendrar fills i, finalment, la transferència de l’acte comès, del seu 

pare al pare d’Ofèlia no són pas trets típicament histèrics? I no aconsegueix, per fi, 

el càstig que persegueix de la mateixa manera peregrina que fan servir els meus 

pacients histèrics, és a dir, patint un destí idèntic que el pare en ésser enverinat pel 

mateix rival? 

Fins ara, el meu interès s’ha concentrat tant en l’anàlisi que ni tan sols he 

mirat de decidir si, en comptes de la meva hipòtesi que la repressió procedeix 

sempre del femení i es dirigeix contra el masculí, no podria aplicar-se potser la 

teva, diametralment contrària. No obstant això, alguna vegada ho intentaré. 

Malauradament, el que puc aportar als teus treballs i als teus progressos és molt 

poc. En un sentit, però, estic en condicions més bones que no pas tu: el que et puc 

dir sobre les fronteres mentals d’aquest món troba en tu un crític comprensiu, 

mentre que quan tu me n’expliques les celestials, despertes en mi una admiració 

estèril i prou.  

Us saludo afectuosament a tu, a la teva estimada esposa i al meu nou nebot,  

Atentament, 

Sigmund 



 

 

 

 

 

 

 

 

SIGMUND FREUD (1856-1939) és segurament l’exponent més evident del bullici 

intel·lectual que va significar la Viena d’entre guerres. Més enllà de la vigència o no 

dels conceptes que va idear i que van conformar la psicoanàlisi, la seva obra, llegida 

com si es tractés de ficció —com proposa Harold Bloom—, representa un dels cims 

literaris més alta del darrer segle: amb la intenció de fundar una ciència, va 

esdevenir un dels assagistes més rellevants de la seva època. En català, en podem 

llegir El malestar de la civilització (2008), Escrits metapsicològics (2006), 

L’angoixa (2005), Introducció a la psicoanàlisi I (2001), Introducció a la 

psicoanàlisi II (2004), Escrits de crítica de la cultura (2000) i Psicoanàlisi per a 

pedagogs (1999). 


