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INTRODUCCIÓ
Des dels temps en 
que Leo Kanner des-
crigué per primer 
cop l’autisme infantil 
precoç o que Bruno 
Bettelheim publi-
cà els seus primers 

tractaments d’infants autistes, molt s’ha 
escrit sobre el sentit de les seves conduc-
tes, l’etiologia d’un quadre tan enigmàtic 
o el lloc de l’analista davant d’un infant 
que s’absenta com a subjecte i nega la 
presència de l’altre. Autors com Frances 
Tustin van obrir camí cap a la comprensió 
profunda del teixit sensorial que prote-
geix a l’infant autista del contacte amb 
angoixes primitives. Però més enllà del 
que avui sabem, la clínica continua man-
tenint els seus enigmes i desafiaments 
sense resoldre. D’aquí la necessitat de 
compartir experiències. 

Els pacients postautistes que han 
desenvolupat llenguatge i certa capacitat 
simbòlica després d’haver patit el tan-
cament autista en la primera infantesa 
permeten entendre retrospectivament el 
sentit de certes conductes enigmàtiques 
en la fase de major aïllament. En alguns 
casos, el creixement psíquic en anàlisi 
mostra formes en que els objectes autis-
tes, les figures de sensació o de funcio-
nament adhesiu podrien trobar camins 

de transformació i integració psíquica.
Presentaré el cas de l’Alícia, una pacient 
postautista de quinze anys amb severes 
dificultats en la simbolització, conductes 
psicòtiques i adherència a una constel·la-
ció d’objectes autistes que la protegien 
dels vincles amb éssers humans.

Descriuré alguns aspectes del procés 
de subjectivació i integració psíquica du-
rant l’anàlisi i la transformació d’aquest 
món màgic-animista en matèria onírica. 
En aquest procés adquireix especial sig-
nificat el pas de l’ús d’objectes autístics 
a la construcció d’objectes transicionals 
(Winnicott, 1971) en el marc d’una pro-
gressiva vinculació emocional, primer 
amb l’analista i després amb altres per-
sones. 

L’Alícia és un plançó detingut. Una flor 
captiva en el temps pels estralls d’una 
psicosi infantil.

Arriba a la consulta als quinze anys, 
per indicació de la mestra de l’escola 
especial on va des dels set anys, a cau-
sa d’un increment de l’agressivitat que 
impedeix la normal convivència amb els 
seus companys. Mai havia rebut ajuda 
psicoterapèutica. Des de feia un parell 
d’anys, prenia una mínima dosi d’Halo-
peridol per indicació d’un psiquiatre que 
l’havia diagnosticat de “psicòtica perdu-
da” -referia la mare- i li havia realitzat 
estudis neurològics que tan sols van re-
gistrar una incerta immaduresa cerebral.

En el moment de la seva primera 
entrevista, presenta severes dificultats 
amb la simbolització i el llenguatge, oli-
gotímia i conductes psicòtiques (crida a 
les nits “com un animal”, udola “com un 
llop”, colpeja a la família o a qualsevol al-
tra persona quan està ansiosa, riu i parla 
sola, petoneja les parets, menja menjar 

que recull del carrer). Alterna anorèxia i 
bulímia, no permet que la toquin ni que 
l’acaronin, és esquerpa i sol fer malbé 
amb la seva malaptesa els mobles i ob-
jectes que fa servir, no mira als ulls, mal-
grat sembla tenir controlat al seu inter-
locutor. Quan s’emmiralla, sol veure un 
rostre amb signes evidents de deficiència 
mental i un cos immens, gras i deforme 
que en res correspon a la seva bonica fi-
gura d’adolescent.

No obstant, fora dels períodes de cri-
si, té un funcionament adaptatiu exitós 
en les activitats domèstiques i està ben 
orientada en el temps i l’espai; posseeix 
habilitats per al dibuix i aconsegueix con-
nectar amb l’interlocutor transmetent 
-rudimentàriament- pensaments, senti-
ments i records.

Durant la primera entrevista, l’Alícia 
va desplegar reiteradament una deman-
da angoixant i sense límit centrada en 
el desconeixement del seu propi cos: 
“em vull misurar, que m’he de misurar 
abans de qualsevol altra cosa, quina 
alçada tinc, he de misurar-me, vull ser 
alta, molt alta. Digues-me, sóc grassa, 
mitjana o prima? Jo no sé si sóc prima, 
mitjana o grassa, m’ho has de dir tu, si 
tu m’ho dius jo estaré contenta, jo sabré 
què pensar, pensaré el que tu em diguis 
i prou, fixa’t, diga-m’ho! Sóc grassa, mi-
tjana o prima?”. El rol transferencial, en 
el que ràpidament em col·loca, despulla 
cruament les seves carències com a sub-
jecte, la seva alienació radical en el sa-
ber i en el desig dels altres. “No sé com 
sóc”, acaba confessant davant del meu 
desplaçament fora del lloc de l’absoluta 
omnisciència, “jo no sé com sóc perquè 
estic inventada. Jo no sé com sóc i m’in-
vento”. 
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En acabar l’entrevista, realitza dos 
dibuixos: com voldria ser (fina, educada, 
prima, alta) i com és (grassa, immensa i 
baixa); es dibuixa unes immenses natges i 
en acabar, assenyalant-les somrient, diu: 
“bé, és un exemple, eh?”.

Aquesta frase final, senyal de l’exis-
tència d’un nivell rudimentari de sim-
bolització, va acabar d’esbandir els pocs 
dubtes que tenia sobre si intentar un 
tractament amb l’Alícia.

Les seves immenses ganes d’arribar 
a ésser van trobar en mi un ressò imme-
diat, tot i que no deixava de demanar-me 
secretament si no seria una bogeria ac-
ceptar en psicoteràpia a una noia que 
portava ja tants anys protegint-se, amb 
la desmentalització i la deficiència men-
tal, dels esquinços pulsionals sense fre. 
No obstant, no havia renunciat a la cerca 
d’un ressò significant en un altre que li 
permetés -en alguna mesura- ésser. 

La darrera frase de la primera entre-
vista, “és un exemple”, va ser el punt de 
partida per a la creació d’un codi com-
partit, un sistema de comunicació que 
va permetre començar a eixamplar el 
camp de la imaginació, anar creant es-
pais transicionals i assentar les bases per 
desenvolupar, lentament, la simbolitza-
ció. En aquest context, va resultar parti-
cularment fructífera la incorporació dels 
contes infantils que ella coneixia i, en 
particular, Alícia en terra de meravelles, 
que va facilitar la comprensió i modera-

ció d’aspectes patològics del seu funcio-
nament mental com ara el pensament 
màgic, la omnipotència i les dissociacions 
extremes.

El tractament es va iniciar a raó de tres 
sessions setmanals (i així es va mantenir 
durant nou anys), malgrat els primers sis 
o set anys van demandar de mi una dis-
ponibilitat molt més gran. L’Alícia millora-
va en la mesura en que anàvem podent 
anomenar, qualificar i matisar l’angoixa 
fins a transformar-la en sentiments reco-
neixibles lligats a pensaments, desitjos, 
temors, frustracions o culpes. Aquest tre-
ball conjunt es feia possible sobre el rere-
fons d’un sosteniment continuat i ampli 
per part meva, en el que predominava la 
tendresa en el to, les paraules tolerants, 
desculpabilitzadores i també reassegura-
dores en moments en que l’angoixa feia 
estralls, enfrontant-la a vivències de frag-
mentació, foradament, pèrdua de massa 
corporal o dissolució.

En aquests estats cridava, insultava, 
panteixava aparatosament, s’agredia o 
agredia als altres amb gran violència, 
amenaçava amb el suïcidi o desmantella-
va la seva incipient vida mental. Aquestes 
crisis, molt freqüents, no només afecta-
ven a la seva vida i a la de la seva família, 
sinó també a la meva i a la de la meva 
família: sessions nocturnes, sessions en 
diumenge, llargues i angoixants conver-
ses telefòniques en que reclamava ob-
sessivament i desesperada pensaments, 

solucions, consol, per crear un dic que 
contingués la fragmentació.

Així, durant els primers anys, la fun-
ció terapèutica de donar representació 
a la vida pulsional, qualificar i significar 
les emocions de l’Alícia, tan sols es feia 
possible en el sí d’una contenció àmplia 
que tenia efectes de sosteniment i nar-
cisització.

Altres eixos fonamentals del procés 
terapèutic van ser: la remoció parcial 
de la simbiosi que lligava a l’Alícia amb 
la seva mare i, en particular, les mútues 
identificacions alienants; la modulació 
de la crueltat del superjò arcaic; l’establi-
ment de les prohibicions humanitzants; 
i, finalment, la construcció de la història 
personal.

LA HISTÒRIA
L’embaràs fou activament rebutjat al llarg 
dels nou mesos, va relatar la mare en les 
primeres entrevistes amb un discurs des-
afectivitzat. Ella va amagar l’embaràs a la 
seva pròpia mare perquè l’àvia pensava 
que “era una bogeria” tenir fills i no li va 
comunicar el naixement fins a cinc mesos 
més tard. El part va ser problemàtic i en 
un context de desprotecció emocional de 
la mare. Ella no va poder recordar si havia 
fet alguna visita al nadó durant els vint o 
vint-i-cinc dies que va romandre a la incu-
badora. Un cop instal·lada la petita a casa 
seva, tots van coincidir en que es tractava 
d’un nadó molt bo, ja que mai plorava ni 

L’Alícia va ser la segona filla de la parella. Quan va néixer, la seva germana Marta tenia un any i mig.
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demanava res, menjava, anava de ventre 
i dormia perfectament. “No calia estar 
per ella -deia la mare- i crec que la vam 
abandonar molt. Jo no l’agafava, li posava 
el biberó al seu costat a sobre del bressol i 
ella se’l prenia sencer. Estàvem molt ocu-
pats amb la feina”. Quan va fer el primer 
any de vida, els pares varen advertir que 
l’Alícia no somreia, ni feia gestos de re-
coneixement en veure’ls, ni xerrotejava. 
El seu desenvolupament psicomotor es 
va produir amb mínims retards, però no 
va adquirir la parla fins als quatre anys. A 
partir d’aleshores, el seu silenci autista es 
transformà en una imparable verborrea 
acompanyada d’atacs d’ira i violència, ac-
tes de sadisme amb petits animals i un 
comportament compulsiu i descontrolat. 
Per indicació d’un psiquiatre, la nena va 
ser enviada a una escola per deficients 
profunds a partir dels set anys.

L’Alícia va ser la segona filla de la pa-
rella. Quan va néixer, la seva germana 
Marta tenia un any i mig.

La mare de l’Alícia va tenir un germà 
un any i mig menor que ella. Aquest nen 
va morir als divuit mesos i ella, que en te-
nia tres, va ser durament culpabilitzada 
per la seva mare per la mort del nen. Li 
deia que el nen havia mort perquè ella 
havia estat molt dolenta amb ell, que no 
el volia. L’àvia materna tenia fortes con-
viccions paranoides. La germana del pare 
era esquizofrènica i l’Alícia sovint s’identi-
ficava amb ella.

El pare de l’Alícia va morir quan ella 
tenia dotze anys. L’avi matern va morir 
quan la mare comptava dotze anys. La 
mare encara se sent culpable de la mort 
del seu pare.

El pare de 
l’Alícia va mo-
rir en un acci-
dent de trànsit 
i la mare sabia 
que es sentia 
culpable de la 
seva mort per 
circumstàncies 
poc rellevants 
prèvies a la par-
tença del pare. 
La mare em par-
la d’aquests fets 

en una entrevista a soles amb mi. Quan 
li demano com respon ella a la certesa 
de l’Alícia de ser culpable de la mort del 
seu pare, respon que ella no li diu res. 
Temps endavant, confessa a crits que ella 
és la culpable perquè havia discutit amb 
acritud amb el seu marit i l’havia insultat 
abans de que marxés. En realitat, li sem-
blava molt lleig explicar a les seves filles 
que el pare havia marxat molt afectat 
perquè ella l’havia insultat. “Sóc la culpa-
ble”, diu la mare, “però l’Alícia està segu-
ra de ser ella qui en té al culpa”.

En aquesta entrevista, ella sembla 
prendre consciència de la importància 
d’esclarir la veritat i es compromet a par-
lar amb l’Alícia. Mesos més tard, constato 
que la mare ha oblidat comunicar la ve-
ritat a l’Alícia.  No aconsegueixen parlar, 
només poden embolicar-se en discus-
sions circulars que solen acabar en crits 
i cops. L’Alícia fa embogir a la seva mare 
amb un reguitzell de preguntes obsessi-
ves relatives al cos, la grassor i la primor: 
“sóc grassa, mitjana o prima?”

ENTREVISTES CONJUNTES
El tema de la mort del pare i la culpa es-
pecular d’ambdues va ser el punt de par-
tida de les entrevistes conjuntes mare-fi-
lla que es van dur a terme mensualment 
al llarg dels catorze anys que va durar el 
tractament. L’objectiu prioritari d’aques-
tes trobades era la creació d’un lloc de 
subjecte per a aquesta nena nascuda 
sense espai simbòlic propi, que aconse-
guia construir un simulacre d’existència 
a base de reflectir les culpes maternes o 
actuar com a dipositària de la patologia 
familiar.

Durant els primers temps, el diàleg 
era impossible, s’embolicava en discus-
sions circulars que acabaven en un labe-
rint de miralls sense sortida. 

L’Alícia tan sols anhelava ser allò que 
la seva mare volgués i els primers tímids 
intents de subjectivació eren ràpidament 
avortats per una mare que la reduïa a ser 
un cos o la confinava en el vell reducte 
de la deficiència mental en no admetre el 
seu emergent llenguatge metafòric. 

Les entrevistes conjuntes van co-
mençar a donar fruits al cap d’un temps. 
Van aprendre a escoltar-se, a diferen-
ciar-se una de l’altra i a expressar-se sen-
timents tendres o hostils a través de la 
paraula. Només esporàdicament, aquest 
diàleg podia traslladar-se a casa. La mare 
va arribar a anhelar cada una d’aquestes 
trobades. Allà es sentia autoritzada com 
a  mare a donar a la seva filla un espai 
valorat en la seva ment i a la vida. L’Alí-
cia, per la seva banda, en els períodes 
en que aconseguia desfer-se de les seves 
identificacions amb la deficiència mental 
o la bogeria, era la veu més lúcida de la 
casa. “Aquí es pot dialogar -deia-, a casa 
no es pot perquè no hi ha cap pare que 
posi ordre”. 

Una funció important d’aquestes 
entrevistes va ser el fet de contenir els 
cruels impulsos venjatius que es van des-
pertar en la mare quan l’Alícia, que co-
mençava a construir una subjectivitat, es 
va tornar desobedient, amb freqüència 
mentidera i va començar a tenir secrets.

Ja no es sentia una pura invenció ni 
era tan transparent per a la mirada ma-
terna. Hi havia, no obstant, un reducte en 
la ment de l’Alícia que havia romàs des de 
sempre callat. Un món secret i antic, un 
bastió autista que mai no havia comuni-
cat a ningú. En ell havia viscut sempre, 
acompanyada d’objectes als que conferia 
vida i poders íntimament integradors.

Només al cap d’un any i mig de tracta-
ment, l’Alícia es va atrevir a obrir les por-
tes del seu món encantat.

UN MÓN D’OBJECTES INANIMATS
“Saps què?” -va dir un dia, poc després 
de començar la sessió- “jo m’enamoro 
dels objectes. M’enamoro de qualsevol 
cosa, d’una aspiradora, del radiador de 
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casa meva... sempre he estat enamorada 
del marc de la porta i també del rotlle 
de la persiana. Moltes nits, agafo el meu 
coixí i m’ajec ben enganxada al marc de 
la porta de la meva habitació, de vega-
des el llepo. Que bé puc dormir allà, al 
seu costat!

Però d’altres són terribles, d’aquests 
no me n’enamoro, em fan molta angoixa. 
Per exemple, quan faig alguna cosa ma-
lament, me’n recordo del forat del pany i 
en fa molta angoixa”.

A partir d’aquella sessió, l’Alícia va 
desgranant i matisant les seves vivèn-
cies amb objectes fins a pintar un món 
animista complet i tancat, protector i 
punitiu, que sol protegir-la de la bui-
dor, d’angoixes punyents, del negre fo-
rat autista... i de vincular-se amb éssers 
humans. Perquè gran part d’aquests ob-
jectes els prefereix a les persones, no les 
representen ni simbolitzen vincles per-
duts: són previs a la vivència de satisfac-
ció. En  una entrevista familiar, després 
de diversos anys de tractament, l’Alícia 
intenta explicar a la seva mare que des 
de ben petita “s’enamorava” d’objectes, 
“de nines?” -pregunta la mare- “no -res-
pon ella-, les nines s’assemblen massa a 
les persones”.

Molts objectes són receptors de sen-
sacions; altres, màgicament, les provo-
quen. L’Alícia pot evitar la percepció de 
sentiments, pot sentir-se protegida, aca-
ronada o excitada, amb mirar i prou l’ob-
jecte del que està “enamorada”, és a dir, 
l’objecte al que està aferrada.

L’Alícia ha continuat secretament 
des de petita fent un ús tàctil de tots els 
seus sentits, en particular, la seva mirada 
tàctil li permet estar a recer de grans an-
goixes, generant objectes i figures autis-
tes de sensació (Tustin, 1981). Així, quan 
se sent malament, s’asseu hores i hores 
al costat d’uns cartells que travessen 
l’avinguda Diagonal i els mira fixament. 
Aquests cartells generen sensacions 
d’embolcall que li permeten desconnec-
tar de tot sentiment  i l’aïllen del món ex-
terior. Amb freqüència, l’Alícia repeteix 
sons o paraules en estat de trànsit, fora 
del món, feliç, alleugerida la seva inquie-
tud per les sensacions tàctils benefacto-
res que els sons li produeixen.

Existeixen altres categories d’objec-
tes amb els que pobla la seva ment: hi 
ha objectes altament parcials que estan 
equiparats amb llocs, persones o objec-
tes quotidians. L’Alícia explica: “la meva 
mare està relacionada amb una làmpa-
da, però no amb una qualsevol, sinó amb 
la làmpada de la meva habitació. Però no 
és tota la làmpada, sinó el penjador, el 
lloc per on es penja, que té una cosa que 
pesa perquè la làmpada no caigui. Mol-
tíssimes coses estan relacionades amb 
un objecte. També hi ha objectes que es 
relacionen entre sí: vaixell amb vamba, 
gat amb el cartell taronja de la parada de 
l’autobús... n’hi ha moltíssims!”.

Aquest tipus d’equiparació li perme-
tia tenir rudimentaris pensaments xifrats 
que només circulaven a través d’objectes 
escollits i mantenien el món sota el seu 
control, lluny de la invasió d’allò humà.

Una altra categoria d’objectes la for-
maven aquells que rebien projeccions 
d’objectes parcials de les figures paren-
tals i de parts de sí mateixa. Per exemple, 
havia de treure els pots, sabons i raspalls 
quan entrava al lavabo, perquè se sentia 
avergonyida de que aquests objectes la 
veiessin. Allà estaven col·locats els ulls 
dels seus pares i germans.

Durant el transcurs del tractament, 
les múltiples categories d’objectes sig-
nificatius, provinents de diversos estadis 
del desenvolupament mental i l’organit-
zació libidinal, van anar evolucionant de 
manera dispar.

En alguns casos, els objectes van anar 
deixant de ser coses en sí, adhesius, bidi-

mensionals i van evolucionar lentament 
cap a la posició d’objecte transicional 
col·laborant en el procés de simbolitza-
ció i individuació. En aquest sentit, l’Alí-
cia va produir nous objectes d’amor, par-
ticularment durant períodes de vacances 
del seu tractament.

Una Setmana Santa, l’Alícia va pas-
sar moltes hores mirant, “enamorada”, 
una roulotte del càmping. “A les vacan-
ces -relata-, de vegades em feia angoixa; 
davant, a la roulotte, estava acompanya-
da. També passava moltes hores mirant 
una altra roulotte del càmping, m’agra-
dava la part del davant, la finestra i la 
caixa aquella, la que duu els materials 
i la bombona. Em posava contenta, ca-
lenteta per dins, de gust”. “Què podries 
inventar, imaginar, sobre aquestes fines-
tres i la caixa?” -demano jo (emprant el 
codi que compartim). “Són els pits -diu-, 
i la caixa, el ventre del cangur”. “És clar 
-dic jo-, la bombona, el bombo”. “Sí, una 
dona embarassada” -respon somrient.

La construcció conjunta d’un objecte 
carregat de simbolisme, la roulotte-ma-
re, és senyal del pas d’un objecte autista, 
que impedeix la percepció d’emocions 
lligades a l’absència, cap a un objecte 
transicional construït en el vincle amb 
l’analista, on es desplega la projecció-in-
trojecció i l’objecte calmant és substitu-
tori d’un altre en funció materna, amb 
capacitat de contenció, tercera dimen-
sió, interior. El procés que va conduir a 
l’emergència de la representació roulot-
te-mare va incloure el marc i la finestra 
que, sent objectes autístics típics, havien 
estat resignificats en sessions anteriors 
en vincular-los amb empremtes de per-
cepció provinents dels vint dies que va 
passar sola en una incubadora. Es tracta 
d’elements sensorials no representats 
que van adquirir forma figurada en una 
construcció per la qual el passat es torna 
record per a la realitat psíquica.

Aquest treball ajuda a gestar el senti-
ment de continuïtat existencial, de durar 
en el temps.

Entre els objectes materials dels que 
l’Alícia es va “enamorar” en el transcurs 
del tractament, alguns van adquirir gran 
significat i van ser investits al llarg dels 
anys de diferents poders, de vegades sent 
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mediadors que permetien apropar-se a 
les sorprenents realitats que l’Alícia des-
cobria, en altres casos, permetent-li pos-
seir màgicament alguna cosa que desit-
java. Es desplegaven així clarament els 
recursos omnipotents de control màgic 
dels objectes que en l’etapa d’aïllament 
autista solen resultar tan enigmàtics.

Un d’aquests objectes va ser un walk-
man de color rosa. A mesura que l’Alícia 
va anar evolucionant i abandonant par-
cel·les dels seus bastions autistes, no 
només va anar descobrint el món, sinó, 
també, entre grans ansietats i passions, 
el seu cos.

El walkman va ser el primer explo-
rador i el primer en brindar els primers 
plaers del propi sexe. També el walkman 
li va permetre apropar-se als homes, 
desitjar el seu contacte i iniciar les seves 
relacions sexuals. Ja no li calia l’objecte 
concret, el seu record li oferia benestar i 
plaer. Davant de l’angoixa de ser besada 
o acaronada, ella “col·locava” imaginària-
ment el seu walkman protector enmig i 
així es permetia experimentar aquelles 
vivències que, amb el temps, van deixar 
de ser perilloses.

També el walkman fou carregat amb 
capacitats màgiques de caire molt divers: 
així, en una època se sentia desespe-
rada perquè ella mai arribaria a poder 
“fer-se petons” amb un home: tenia la 
convicció de que la seva germana li ha-
via robat aquesta possibilitat quan va 
tenir relacions amb en Joan, el primer 
home per qui ella es va interessar. Però 
el walkman va acabar complint les seves 
funcions màgiques. Un bon dia, l’Alícia va 
arribar tranquil·la i somrient: “ja no em fa 
res que la meva germana es faci petons 
amb en Joan, jo tinc una part d’ell al meu 
walkman, sóc feliç”.

Temps després, altres homes i dones 
varen ocupar els seus pensaments. El 
walkman i els altres objectes es van anar 
tornant menys necessaris a mesura que 
avançava el procés d’humanització, d’in-
tegració i de subjectivació en el marc del 
seu tractament. La necessitat imperiosa 
del contacte amb objectes a través d’al-
gun del sentits es va circumscriure a certs 
moments de fort embat d’angoixa desin-
tegradora que quotidianament aconse-

guia conjurar amb nous recursos mentals 
basats en la percepció de les seves emo-
cions, l’elaboració de pensaments i fan-
tasies que donaven motlle i contenció al 
desbocament pulsional.

Alhora, la progressiva estructuració 
del seu aparell mental va obrir nous ca-
mins a la integració simbòlica dels co-
rrents psíquics més arcaics, animistes. 
L’Alícia va començar a somiar amb els 
seus objectes estimats.

ELS SOMNIS DE L’ALÍCIA
“Ja no m’enamoro dels objectes: tinc tanta 
angoixa que em tornaria boja”, va dir l’Alí-
cia un dia. Un mes més tard, el primer som-
ni d’objectes:  “he somiat que em posava a 
dormir al costat del marc de la porta”.

Un matí, cinc mesos després, l’Alícia 
arriba sorpresa: “saps el que m’ha passat 
aquesta nit? He somiat amb moltes coses 
que abans feia amb els objectes”. A partir 
d’aleshores, els somnies se succeeixen. 
Alguns repeteixen exactament la vivència 
que l’Alícia tenia concretament amb un 
objecte. Es tracta d’aquells objectes als 
que ella es va vincular en etapes prime-
renques.

“He somiat que me n’anava amb el 
coixí davant del marc de la finestra”. “Qui-

na cosa tan estranya! Abans posava el llit 
al costat del marc per dormir bé”. 

Altres somnis incorporaven objectes 
més recents i simbòlics en un escenari 
molt més elaborat que, amb freqüència, 
dramatitza la carència d’un espai subjec-
tiu propi. 

“Tenia deu anys. M’enamorava d’una 
roulotte marca Westinghouse, vol dir, 
‘casa còmoda’. En el somni jo estava qua-
si sempre fora de la casa, no era nostra. 
Algun cop entrava, però es pensaven que 
anava a robar”.

Al cap d’un temps, la satisfacció di-
recta amb els objectes més primitius co-
mença a estar inclosa en somnis una mica 
més complexes, enmig -de vegades- de 
petites històries.

“L’altre dia vaig somiar que dormia al 
passadís, amb un coixí i una manta, en-
tre les dues portes. Jo estava enamorada 
del marc i de la paret. Una porta és la de 
la meva germana i l’altra la de la meva 
mare”.

“En un somni la meva germana plora-
va i com estava prima jo m’enamorava del 
marc. Perquè el marc es relaciona amb 
plorar”. A través d’aquest somni, l’Alícia 
va poder entendre que es refugiava en el 
marc perquè no podia suportar el plor. 
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Van haver de transcórrer uns quants anys 
de tractament perquè l’Alícia pogués ves-
sar les primeres llàgrimes.

Arribats a un determinat moment, els 
somnis emmudeixen llargament.

Com si de cop hagués tingut una re-
velació, l’Alícia comença a obrir-se a l’ex-
terior, a entendre alguns comportaments 
“estranys” dels éssers humans i les nor-
mes que regeixen les relacions personals. 
Descobreix el seu cos, la sexualitat, el 
plor, la tristor, la seva malaltia, la passió... 
Disputa una dura lluita amb els nous i 
vells objectes que l’ajuden a viure tants 
descobriments, però que alhora repre-
senten el seu funcionament més extrava-
gant. Ella vol ser “normal”.

Després de quatre anys turbulents, es 
reobre l’escenari dels somnis, amb una 
obra recordada per mi i oblidada per ella. 
“Estic sorpresa. Ja no estic amb els ob-
jectes gairebé mai. Ara, somio objectes! 
Les mateixes coses que abans, però en el 
somni: el marc, les arestes, el walkman, 
els cartells de la Diagonal. No ho entenc. 
A la realitat no em venen gaires ganes 
d’anar-los a veure ni de pensar en cap 
d’ells. Només de vegades... però somio”. 

Els somnis esdevenen més com-
plexes. Comencen a fer-se visibles en 
l’elaboració del somni rudiments de 
desplaçaments i condensacions: el fun-
cionament de l’inconscient denota una 
major estructuració de la primera tòpica.

Una Setmana Santa es va sentir molt 
sola. En Xavier, el jove del que suposada-
ment estava enamorada, li havia dit que 
intentaria conquistar a la seva amiga Sol. 
Aquest tipus de ferides solien provocar-li 
una veritable hemorràgia de dolor que 
conduïa a estats d’angoixa insuportable. 
Però aquest cop, es mostra reflexiva: “Ara 
me n’adono de que estava trista. Al càm-
ping vaig somiar amb objectes, especial-
ment els cartells. Fa molt que no vaig a 
la Diagonal a veure’ls. De vegades penso 

en els cartells, però no em venen ganes 
d’anar-hi (riure de plaer, és evident que 
pensa en ells). Al càmping he somiat amb 
ells: era de nit, amb els cartells, estava a 
la Diagonal, feia molt de sol, estava a la 
platja, molt de sol, el sol m’escalfava, jo 
estava molt excitada, molt bé, els cartells 
a la platja. Em sentia tan bé. I després va 
venir la meva àvia a buscar-me, no estava 
enfadada, ni em cridava com sempre, es-
tava tranquil·la i em venia a buscar”.

És evident que el sol fa referència 
condensadament a aquesta figura que 
s’ha tornat la seva rival davant de l’ho-
me estimat, però que, alhora, és una 
font d’intensa excitació homosexual. La 
presència de l’objecte facilita l’aparició 
d’elements simbòlics amb els que es 
construeix un somni que té una funció 
mental integradora en la mesura en que 
només vehiculitza la realització de desit-
jos inconscients, sinó que alhora recull les 
restes diürnes angoixants i les incorpora a 
un relat tranquil·litzador que aconsegueix 
lligar l’energia de l’allò evitant la inunda-
ció traumàtica de l’aparell psíquic. Somnis 
elaborats alternen amb altres en els que 
hi ha una repetició dels modes arcaics 
de satisfacció de l’objecte: “Estic trista 
per en Xavier. Ara me n’adono. Ahir te-
nia moltes ganes de dormir i vaig dormir 
tota la tarda i la nit. Al llit em sentia feliç. 
Vaig somiar que llepava les arestes del llit 
com abans llepava el marc”. “Aquesta set-
mana he pogut llegir el diari una mique-
ta i entendre la televisió. Saps què? Em 
sembla que tinc més espai al cap. Abans 
m’hagués posat boja si en Xavier se n’ha-
gués anat amb la Sol. Ara m’ho passo 
malament, però m’aguanto”. Quan l’Alícia 
diu que “s’hagués posar boja”, no està 
fent servir una metàfora. “El boig és algú 
que somia despert”, deia Kant. “El somni 
és l’al·lucinosi del sa”, diu Freud.

L’Alícia transforma el seu món animis-
ta en matèria onírica. Les seves vivències 

arcaiques es filtren en els entramats as-
sociatius de la seva ment per ser elabo-
rades en el son per un aparell mental 
que dóna senyals d’una progressiva (però 
inestable) integració i sistematització. 
No ha de ser en va el que ella enuncia: 
“saps? Em sembla que tinc més espai al 
cap”.3 l
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