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Resum

Aquest treball planteja una doble lectura de l’escena fundacional de la psicoanàlisi: l'anàlisi

inacabada de Dora. Per una banda, proposem recuperar el text de Freud, Fragment d’anàlisi

d’un cas d’histèria (Cas Dora) per tal de repensar, sobretot, el marc dialèctic de l’espai de la

cura i la problemàtica de la transferència. Per l’altra, llegirem la peça de teatre Portrait de

Dora d’Hélène Cixous. En tant que reescriptura, la peça estableix una relació intertextual

amb el text-pare, a partir de la qual és possible posar en qüestió la vigència simbòlica i teòrica

del discurs de Freud. Partint de la postura freudiana que pensa la histèria en el marc edípic,

intentarem anar més enllà d’aquesta limitació de la mà de la reescriptura d’Hélène Cixous.

Com es veurà, Cixous a Portrait de Dora posa en escena una histèria que trenca amb aquesta

relació. Una histèria que s’escriu sola i que d’aquesta manera, prescindint de la inscripció del

Nom del Pare, pot subvertir el seu privilegi simbòlic. Què suposa donar veu a Dora sense la

limitació del Pare? Amb aquesta pregunta, voldríem assajar quines implicacions poètiques i

polítiques, pel que fa a la reescriptura del desig i el símptoma de Dora, s’obren en el teatre

d’Hélène Cixous, i de quina manera constitueixen una escena material. Un espai escènic on

poder posar en moviment el cos des de la seva multiplicitat i la producció de l’inconscient

alliberada de la repressió. D’aquesta manera, tot desplaçant el marc dialèctic i l’ordre del

discurs fàl·lic, Dora ja no es rendirà a la seva negativitat i obrirà, per ella, la boca del

símptoma, exercint la seva diferència.

Resumé

Ce travail propose une double lecture de la scène fondatrice de la psychanalyse: l’analyse

inachevée de Dora. D'un côté, nous proposons de récupérer le texte de Freud, Fragment d'une

analyse d'hystérie (Cas Dora) afin de repenser, surtout, le cadre prétendument dialectique de

l'espace de la cure et la problématique du transfert. D’un autre côté, nous lirons la pièce de

théâtre Portrait de Dora d’Hélène Cixous. En tant que réécriture, la pièce établit une relation

intertextuelle avec le texte-père, à partir de laquelle il est possible de remettre en question la

vigueur symbolique et théorique du discours de Freud. Partant de la posture freudienne qui

pense l'hystérie dans le cadre œdipien, nous essayerons d'aller au-delà de cette limitation de la

main de la réécriture d'Hélène Cixous. Comme nous verrons, Cixous dans Portrait de Dora

mettra en scène une hystérie qui coupe avec ce rapport. Une hystérie qui s'écrit seule et qui,



de cette manière, en faisant sans l'inscription du Nom du Père, peut subvertir son privilège

comme structurateur du symbolique. Que signifie-t-il si on donne voix à Dora, sans la

limitation du Père? Avec cette question, nous voudrions essayer quelles implications

poétiques et politiques, quant à la réécriture du désir et au symptôme de Dora, s'ouvrent dans

le théâtre d'Hélène Cixous, et comment ils constituent une scène matérielle. Un espace

scénique où on peut mettre en mouvement le corps dès sa multiplicité et sa production de

l'inconscient délivrée du refoulement. De cette façon, tout en déplaçant le cadre dialectique et

l'ordre du discours phallique, Dora ne se cédera pas à sa négativité et ouvrira, pour elle, la

bouche du symptôme, en exerçant sa différence.
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0.  Introducció

0.1.  Objectius de la investigació

Aquest treball proposa una lectura de la peça de teatre Portrait de Dora (1973) escrita

per Hélène Cixous1. Per una banda, llegirem la relació intertextual amb el text de Sigmund

Freud Fragment d’anàlisi d’un cas d’histèria, que Freud va escriure un cop acabada l’anàlisi

de la jove Dora2, afectada d’histèria. Per l’altra, ens fixarem en la textualitat de la peça, des

de la concepció de la histèria com desplegament teatral, vinculada a l’escena —o

escenificació, el símptoma—, fins a les seves particularitats, en tant que escriptura pensada

per ser representada, de la seva forma. Com veurem, aquesta peça no només posa en crisi la

vigència del discurs freudià, i per extensió, de la psicoanàlisi i els seus fonaments, sinó que

problematitza la representació, és a dir, la possibilitat d’executar i escenificar el text (només)

seguint el codi i les convencions del gènere dramàtic. Partint d’aquesta asserció, la lectura es

ramificarà seguint la multiplicitat de vies interpretatives que el text arriba a oferir. Ens

interessa, sobretot, pensar Portrait de Dora com un teatre de símptomes, tal com s’hi refereix

Donia Mounsef a “Théatralisation et corps hysterique dans "Portrait de Dora" d’Hélène

Cixous”. Per fer-ho, serà cabadal preguntar-nos com s’escriu i es representa el símptoma,

com funciona i s’agita, com travessa el cos i s'expandeix, complicant el seu sentit,

convertint-se en text. Abans, haurem d’aturar-nos a la teoria psicoanalítica per veure com s’hi

aborda i descriu el símptoma, en concret, l’histèric, per descobrir les correspondències amb la

proposta d’Hélène Cixous. Cixous parteix dels postulats i l’imaginari psicoanalític, tot i que,

com veurem, desencadena un revers a la seva teoria. El símptoma, en la seva obra, no implica

necessàriament la patologia i la repressió, sinó que s’entén com una producció fantasiosa del

cos a partir del material inconscient. El diàleg amb la psicoanàlisi és constant, com la

revalorització de la vigència freudiana: s’impugna o, si més no, es qüestiona el discurs de

Freud, el text-pare, i les seves ensenyances es desplacen per portar-lo a llocs encara per llegir.

Veurem, doncs, com és aquest diàleg i el situarem en el context teòric de l’època, des de la

recepció dels feminismes del corpus freudià, fins a la reescriptura d’aquest per part d’algunes

dones, majoritàriament analistes i filòsofes pròximes a la psicoanàlisi.

2 Dora és un nom inventat per Freud per tal de preservar l’anonimat de la pacient, que es deia realment Ida
Bauer.

1 Portrait de Dora va ser escrita com una peça radiofònica. El 1976, la directora Simone Benmussa, juntament
amb Hélène Cixous —i la col·laboració de Marguerite Duras (material fílmic) i Carolyn Carlson (coreografia i
dansa)— la van dur a escena al Petit Théâtre d’Orsay de París, representada per la Compagnie Renaud-Barrault.
Després de la seva estrena al teatre, va ser publicada a l’editorial Des femmes.
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En aquest sentit, la nostra investigació també dialogarà amb la psicoanàlisi: ens serà

indispensable partir del text Fragment d’anàlisi d’un cas d’histèria per tal d’acostar-nos a la

reescriptura que en fa Hélène Cixous. Com veurem, el Cas Dora funda l’escena

psicoanalítica, fent convergir el discurs i la pràctica analítica en el tractament d’una jove

histèrica. Cixous escriu: “de son combat [de Dora] mythique avec les hommes et les démons,

naquit la psychanalyse, parent deguisée du Théâtre”3. En aquest sentit, esbossarem la

genealogia del concepte de la histèria i la seva relació amb la medicina, per una banda, i per

l’altra, la de la primera psicoanàlisi, i revisarem el seu saber sobre la histèria. Partint de

l’etiologia de la histèria, observarem les seves particularitats en relació amb els altres tipus de

neurosis, per pensar qui és el subjecte histèric, com es forma una histèria i quin símptoma

produeix. Recordem que les primeres pacients de la psicoanàlisi van ser, sobretot, dones

histèriques; des dels seus orígens la psicoanàlisi es va interessar per aquesta via neuròtica, la

que s’expressa, principalment, en el cos, en símptomes que concerneixen no el cos

“anatòmic” i conscient, sinó un cos imaginari, fet de bocins. Ens caldrà, doncs, situar la

histèria en el naixement de la clínica psicoanalítica, una pràctica que va desplaçar els

postulats i consensos de la psiquiatria del segle XIX pel que fa a la concepció de la naturalesa

de la histèria, fins llavors entesa com una malaltia per representació. Veurem el salt que

efectua Freud; sense abandonar del tot la tesi de la representació, introduirà el contingut

sexual i reprimit com a desencadenant dels símptomes histèrics.

Un cop conceptualitzada la histèria a partir de la teoria freudiana llegirem —a manera

de contrapunt a la psicoanàlisi més hegemònica— les reescriptures del corpus psicoanalític

per part de les autores Hélène Cixous, Luce Irigaray i Sarah Kofman. Pensarem amb elles les

tensions i problemàtiques —tant teòriques, com pràctiques— al voltant del discurs de la

psicoanàlisi, estructurat per preceptes com la castració, l’Èdip, la libido única o l’anatomia

com a destí. Aquestes autores s’apropien del marc de pensament i discussió de la psicoanàlisi,

que permet pensar les pràctiques socials, lingüístiques i culturals limitades per la Llei del

Pare i, per tant, inscrites en un ordre primordialment masculí. En aquest ordre, com critiquen

Cixous, Irigaray i Kofman, la particularitat de les experiències de les dones, dels seus desitjos

i també malestars són constantment silenciats, impossibles (o impossibilitats) de

simbolitzar-se, si no convertits en patologia. Com veurem, aquestes autores comparteixen la

determinació per revalorar allò femení des de lectures radicals i originals dels postulats

freudians i lacanians. Aquesta aproximació ens ajudarà a situar Portrait de Dora en un

3 Aquesta cita es troba a la contraportada de l’edició de Théâtre (1986). París: Éditions des femmes, d’Hélène
Cixous i, per tant, no podem referenciar la pàgina. El text d’on prové la cita data del gener del 1986.
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context teòric concret i en relació amb altres pràctiques de reescriptura que s’estaven donant

en el si dels feminismes de tall psicoanalític.

Establert el marc teòric de la investigació, ens ocuparem de llegir de manera

específica i situada el text. Com dèiem, la qüestió de l’irrepresentable vertebrarà la nostra

lectura. Ens hi aturarem de forma extensa, analitzant en quins moments apareixen les tensions

entre el text i l’escenificació. Aquestes tensions condueixen el teatre a altres marcs, no només

interpretatius, sinó també productius.

En termes generals, Portrait de Dora s’inscriu en el gènere teatral, i la peça, per la

seva pròpia especificitat i materialitat, demana apassionadament la seva posada en escena.

Portrait de Dora involucra plenament el cos i la seva teatralització, en una escena que torna a

posar en moviment el cos histèric. Ara bé, aquesta demanda apassionada d’escena col·lideix

en nombrosos moments amb una dificultat o complicació de la representació. Intentarem

explicar com aquesta problemàtica (que s’obre al bell mig del funcionament del teatre)

resulta enormement productiva; llegirem, doncs, les marques textuals que compliquen, i a la

vegada multipliquen, les vies resolutives i de representació d’aquesta peça. Identificant-les,

podrem traçar les possibilitats representatives i imaginatives que emanen del text.

Explorarem, per tant, aquesta tensió, una tensió que en cap cas anul·la l’escena. Aquesta

relació impossible i possible entre el text i l’escena ens permetrà pensar l’abast de la

representació (almenys de la dramàtica convencional). Com veurem, a Portrait de Dora

l’escena es desenvolupa com una potència material, corporal, poètica i política. No és el

simple resultat d’un traspàs unidireccional (i jeràrquic) del sentit del text a l’espai de la

representació; demana i involucra l’escena autònoma i múltiple tot expandint les possibilitats

del teatre.

Portrait de Dora escenifica l’anàlisi de Dora, posant en escena, complicant, la relació

analítica i afectiva de Dora, no només amb Freud, sinó amb tots els involucrats en la seva

“història”. L’escena és visitada pel seu pare, pel senyor i la senyora K., però també per

fantasmagories, a manera de fantasmes produïts per i en l’inconscient; la Dora adolescent, el

seu doble, la Madonna Sixtina amb el rostre de la senyora K., les veus descorporitzades,

d’autoritat, del pare, el senyor K. i el mateix Freud. La peça condensa el Cas Dora a partir de

seqüències, talls i discontinuïtats: somnis encarnats, escenes passades, converses mai dites.

Lluny d’una reconstrucció del marc dialèctic, espacial i temporal de l’anàlisi, ens trobem, des

de l’inici, amb una alteració de l’espai-temps dramàtic que es balanceja entre l’abast del

“divan freudià” i un espai no tancat, en constant fluctuació: el mateix espai de producció

onírica. Ara bé, si com pensem, la peça no efectua una dramatització del Cas Dora, però, no
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obstant això, posa en escena uns personatges i les seves relacions, caldrà analitzar de quina

manera es configura la dramatúrgia dels personatges i la seva eventual crisi, i concretament,

el personatge de Dora a través de la preeminència de la veu situada en l’espai i, per tant,

material. Veurem de quina manera, tot i tractar-se d’una peça de text —on l’acció es vehicula

a través del text—, Portrait de Dora no repeteix les directrius d’aquest gènere; l’aparent

diàleg es desmarca de la lògica de la rèplica i no pot ser entès com l’instrument pel qual els

personatges expressen una psicologia, una veritat, una única posició.

Ens aturarem, també, en la qüestió de l’escriptura del símptoma i la posada en escena

de la histèria. Cixous imagina una histèria més enllà de les seves restriccions i prescripcions

clíniques, que es desplega en escena en tant que gest polític i estètic. Involucrant la teatralitat

—la d’un cos en moviment i completament obert a l’alteració—, el símptoma histèric es

proposa (a la vegada) com a escriptura. Veurem de quina manera aquesta escriptura

multiplicarà en escena els punts de vista i els espais d’enunciació per obrir-los a una

ambivalència productiva, en la qual els dictàmens psicoanalítics donen pas a una interpretació

més lliure de la potència de l’inconscient. El cos (histèric) s’expandeix des de la seva

diferència i les fissures que s’hi obren. La mateixa escena es pot llegir com un cos múltiple,

nodrit de diferents elements —textualitat, presència, música, il·luminació— no jerarquitzats

sota el sentit únic de la peça dramàtica. A la vegada, és la possibilitat de materialitzar una

passió —la passió de Dora per la senyora K.— deslligada de l’estructura edípica, en una

escena on els personatges de Dora i la Senyora K. desborden els límits dramàtics per encarnar

posicions, desitjos i identificacions no sotmeses a lògica representativa dramàtica ni a la

feminitat castrada.

La nostra investigació proposa comparar l’escena dramàtica que es desplega a

Portrait de Dora amb l’escena psicoanalítica. El Cas Dora funda l’escena clínica de la

psicoanàlisi, constituint una relació genuina, la relació analítica, i Portrait de Dora

—encarnant aquesta relació— interroga aquesta fundació. L’anàlisi es planteja com una

dinàmica dialogada i, per tant, ens hem de preguntar quines lleis estableix aquesta relació, en

la qual Freud, d’alguna manera, va intentar ordenar, administrar i interpretar el discurs de

l’altre, de Dora. Hélène Cixous problematitzarà la dialèctica de l’anàlisi, la relació analítica i

les seves lògiques, a partir de la reescriptura i la descomposició dels límits individuals del

personatge, donant lloc a una crisi del diàleg dramàtic, a la manera d’una crisi de les lleis

dialògiques de l’anàlisi, en la qual Dora recuperarà la sobirania de la seva història des de la

multiplicitat i l’ambivalència.
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0.2. Dora, cent vint anys després

0.2.1. La fundació de l’escena psicoanalítica

L’any 1900, Freud va rebre a la seva consulta una jove de divuit anys, Dora (Ida Bauer),

provinent d’una acabalada família burgesa vienesa. Acudia a la consulta per designi del seu

pare afectada d’alguns símptomes histèrics, aparentment no molt greus i que abundaven en la

societat d’aquella època entre les joves i les dones. Però el que va començar com el

tractament del que Freud, en un primer moment, va reconèixer com una petite hystérie4, pot

considerar-se, més de cent anys després, una de les escenes fundacionals de la psicoanàlisi.

Amb el Cas Dora, Freud va posar en pràctica bona part dels estudis que havia anat

desenvolupant en el si de la naixent psicoanàlisi. Ens trobem en un punt d’inflexió del treball

freudià, un viratge cap a la clínica psicoanalítica moderna: el pas del mètode catàrtic, o

hipnòtic, al de la lliure associació, és a dir, la teràpia de la paraula, de l’escolta. Tot i que en el

moment en el qual Freud va començar a tractar Dora ja havia abandonat, de feia un temps, la

suggestió hipnòtica, és durant aquesta anàlisi que s’evidencia la consolidació d’aquest canvi

en la praxi analítica. Aquest canvi, com intentarem explicar, va precipitar el descobriment de

la transferència, un dels processos més importants i mobilitzadors de l’anàlisi, però que a la

vegada pot provocar-ne, paradoxalment, el seu fracàs5.

A principis del segle passat s’acompleix una delimitació de la psicoanàlisi, tant pel

que fa a la teoria —paral·lelament a l’anàlisi de Dora, Freud estava immers en l’escriptura de

La interpretació dels somnis— com a la pràctica, és a dir, la instauració d’una clínica i el seu

subjecte, primordialment el subjecte neuròtic. És per això que distingim, en aquesta escena

fundacional, els eixos teoricopràctics que es procuraven assentar: l’estudi de l’estructura de la

psique humana i el seu funcionament, la interpretació dels somnis i del relat del pacient per

mitjà de la lliure associació, sostinguda per l’escolta activa de l’analista per tal d’arribar al

material analitzable, inconscient. La feina de l’analista, tal com s’entenia llavors, consistia a

desvetllar l’inconscient6 —o allò que havia quedat encriptat en l’inconscient— topant-se (i

6 Aquest desvetllament concerneix també el domini del preconscient, que limita amb el conscient i l’inconscient.
Aquests tres àmbits conformaven, en aquell moment, l’estructura psíquica segons Freud, que més endavant, en

5 Tornarem a aquesta qüestió de manera més extensa a l’apartat sobre la transferència.

4 Entre els primers símptomes que el pare explica a Freud, aparentment lleus, hi ha atacs de tos nerviosa i
alguns desmais sense motiu aparent. Dora ja havia acudit a la clínica de Freud uns anys abans, quan va
començar a patir els atacs de tos, però després de la primera trobada aquests van desaparèixer i no va necessitar
més tractament. Al cap de dos anys va empitjorar. Dora se sentia constantment fatigada, avorrida i deprimida.
Evitava els compromisos socials i les feines domèstiques, estava distanciada de la seva mare i enfadada amb el
seu pare.
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en la direcció de superar) la repressió, significant el trauma7 o malestar en la vida del pacient,

fent possible el reconeixement del símptoma propi i reorientant-ne l’energia, simbolitzant-lo

—gràcies a l’escolta de l’analista— de tal manera que el subjecte, el pacient, emergís com el

productor del seu relat. Ara bé, aquest desvetllament no sempre es produïa de manera directa;

com dèiem, la repressió es presenta com una resistència amb la qual es treballa: rodejant els

efectes de la repressió, s’intenta foradar-la en un moviment mediat per la transferència i el

seu abast, la seva fricció, en l’espai de la cura. La transferència, ben conduïda, és la clau de la

relació analítica, del seu funcionament, el motor del vincle entre l’analista i l’analitzant. Serà

així ja que, com veurem, propicia la reedició d’una relació passada, de desitjos i malestars

lligats al trauma, desplaçats d’objecte i vessats, és a dir, transferits, en la figura de l’analista.

Pensem, doncs, que el Cas Dora funda l’escena psicoanalítica i la seva clínica, ja que

per primera vegada s'empra la lliure associació acompanyada d’una feina d’interpretació de

material oníric —l’anàlisi estarà pautada per la lectura freudiana de dos somnis que Dora

explica—. De la relació situada, analítica, de Freud i Dora, sorgeix la problemàtica de la

transferència, inaudita fins llavors; és per això que Dora suposa el punt de partida de les

investigacions al voltant de la transferència i per extensió, de les neurosis de transferència. A

la vegada, Dora pot considerar-se un subjecte paradigmàtic de la primera psicoanàlisi, ja que

encarna una neurosi histèrica vinculada a l’estructura edípica, presentant un quadre

simptomàtic exemplar, aparentment lleu, i en el qual Freud veurà el conflicte entre la

tendència libidinosa del subjecte i la repressió sexual que caracteritza la histèria. Per la

primera clínica freudiana va ser cabdal detectar el trauma —i de quina manera estava allotjat

a l’inconscient del pacient—, per tal de no només aplacar el símptoma en la superfície, sinó

per descobrir els seus mecanismes de formació i simbolització, i així finir-los, assolint una

cura plena.

En aquest sentit, el Cas Dora articula la teoria sexual freudiana i el discurs teòric

sobre les neurosis histèriques amb una pràctica analítica, la cura de la paraula, aprentment

capaç de fer sorgir el llenguatge de l’inconscient i remetre la repressió, que en la histèria

7 Amb el temps Freud va acabar abandonant la tesi que tota neurosi es funda en un esdeveniment, un trauma,
que en el passat va tenir lloc certament, per postular l’anomenada realitat psíquica. Aquesta realitat psíquica,
com escrivia, “és una forma particular d’existència que no s’ha de confondre amb la realitat material” (Freud,
1991b, p. 607). Es posa en joc la vigència de la veritat com a realitat objectiva. Així doncs, podem entendre la
realitat psíquica com a producció inconscient que genera un efecte de veritat en el subjecte, inscrivint-se en el
cos.

l’anomenada segona tòpica freudiana, va passar a organitzar-se a través de les instàncies de l’ell, el jo i el
superjò; aquest canvi de paradigma precedirà la gran revolució que va suposar la teorització de les pulsions de
vida i de mort. No obstant això, el Cas Dora coincideix amb la primera tòpica, que contemplava tres formes de
consciència.
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suposa, a grans trets, el rebuig a la sexualitat, tot i la gran potència libidinal albergada

inconscientment (sublimada en la repressió). No obstant això, l’anàlisi va acabar

abruptament, per voluntat de Dora, i l'enigma pel que fa a la histèria i la sexualitat femenina

va persistir, convertint-se en el motor d’una pregunta que va travessar l’obra de Freud fins al

final. La pregunta per la histèrica, i per extensió, per la dona —què volen les dones, com

parlen les dones—, la pregunta pel “continent negre”, “l’indicible” o “impensable”, “allò

altre”, va ser el punt de partida de la psicoanàlisi.

L’escena fundacional és una anàlisi fallida, inacabada, mancada de cura i de certeses

mèdiques, marcada per la resistència irresoluble des del començament. Per una banda, perquè

les teories sobre les neurosis van entrar en tensió amb la pràctica analítica i els seus

imprevisibles i sobretot, pel desconeixement de la transferència. Però també per la

particularitat de Dora i la seva reticència a convertir-se en una pacient; reticència a ser

tractada, a acceptar una posició especular en la dialèctica de l’anàlisi, és a dir, a convertir-se

en col·laboradora de l’analista per acabar acceptant la seva veritat. Dora va fer néixer la

psicoanàlisi, va produir un saber sent-ne el topall, persistint en el seu símptoma indesxifrable.

Com a histèrica “incurable” va sostenir amb el seu cos les problemàtiques d’aquest saber.

Aquesta tensió no només ens permet pensar els límits del pensament psicoanalític8, també

obre la reflexió al voltant de Dora, no com a malalta, sinó, com dèiem, com a productora d’un

saber que marcarà les bases pràctiques de la psicoanàlisi. A la vegada, autores com Hélène

Cixous aniran més enllà en la relectura de la posició Dora: hi veuran una forma resistència,

per molt que inconscient, al poder masculí, a la restauració clínica de la Llei del Pare. En

aquest sentit, ens ocuparem de pensar l’abast de la diferència sexual (o la pregunta pel cos

sexuat) que és crucial en les histèries, de quina manera travessa Dora i constitueix

l’especificitat de la seva anàlisi, tant pel que fa a la seva intervenció ambivalent com per la

recepció d’aquesta per part de l’analista Freud.

0.2.2. Dora i la comunitat psicoanalítica

Tot i que l’anàlisi mai va concloure’s, Dora va continuar sent interpretada, inclús

analitzada, per la comunitat psicoanalítica durant anys. A “Intervention sur le transfert”

(1951) Jacques Lacan es va referir per primera vegada al Cas Dora per pensar l’anàlisi en

8 Uns límits que, per altra banda, han servit de motor de la psicoanàlisi, tot desplaçant el seu discurs per portar-lo
a altres llocs com seran la reformulació de Lacan de les teories freudianes o la psicoanàlisi exercida i pensada
per dones durant la segona meitat del segle XX.
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tant que desplegament dialèctic, entenent “la relación analítica como una relación

‘dialéctica’” (Otero Rodríguez, Vucínovich, 2015, p. 358). Per Lacan, l’anàlisi funciona a

partir d’una sèrie d’inversions dialèctiques seguides d’un desenvolupament de veritat.

L’analista s’ha d’ocupar de posar en crisi el discurs de l’analitzant, per tal de fer avançar el

diàleg a partir del desvetllament de “veritats” que impliquen i produeix el pacient. La veritat i

el seu desenvolupament en el si de l’anàlisi, com expliquen Otero Rodríguez i Vucínovich,

“es entendida [por Lacan] como la posición del sujeto desde donde constituye sus objetos”

(2015, p. 358). Aquí entra en joc el moviment de la transferència, que pot ser una aliada de

l’analista a l’hora d’obrir escletxes al discurs i intervenir en l’anàlisi de manera més aviat

“passiva”, sense dirigir-lo o saturar-lo. D’aquesta manera, Lacan observa el primer dels errors

de Freud a l’hora d’analitzar Dora; Freud hauria imposat la seva lectura des d’un privilegi

simbòlic, per la seva funció d’analista experimentat, i sobretot, hauria estancat la producció

de la veritat de Dora pels seus prejudicis, però també pel seu desig: el de curar la histèrica

abans inclús d’escoltar-la. Per Lacan, la clau en la histèria de Dora es trobava en la senyora

K., la qual albergaria el misteri de la seva feminitat corporal (2009, p. 214). Dora es queixa,

es rebel·la als intercanvis socials més elementals (2009, p. 214). En conseqüència, podem

pensar Dora en desencaixament amb el paradigma social heterosexual i, per tant, també amb

el paradigma de la feminitat. Com diu Lacan, “el problema de su condición es en el fondo

aceptarse como el objeto de deseo del hombre, y este para Dora es el misterio que motiva su

idolatría hacia la señora K.” (2009, p. 216).

D’acord amb això, Toril Moi observa una “influència opressiva” de Freud cap a Dora,

recordant que Freud era un home, i com diu, “not just any male but an educated bourgeois

male, incarnating malgré lui patriarchal values” (1981, p. 69). D’entre aquests valors

patriarcals, traduïts al llenguatge psicoanalític, cal destacar —per la seva importància en el

decurs de la teràpia, però també com a trava en la correspondència entre teoria psicoanalítica

i pràctica clínica— el desconcert per l’homosexualitat femenina i com opera en la histèria: “la

clínica de la histeria sorprendió a Freud revelando componentes homosexuales que su teoría

no había previsto” (Mazzuca, et al., 2008, p. 177). Tot i que Freud reconeixia la importància

“simptomàtica” de les tendències homosexuals en l’intrincat de la subjectivitat i el moviment

libidinal histèrics, no va aconseguir deslligar aquesta via sexual i afectiva de

l’heterosexualitat (de l’estructura edípica) com a marc paradigmàtic de la sexualitat “normal”.

Així doncs, escriu intentant explicar la funció de l’objecte homosexual en la histèria:
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Desde hace mucho, se sabe, y a menudo se lo ha destacado, que en el varón y en la niña
se observan durante la pubertad, aun en casos normales, claros indicios de la existencia
de una inclinación hacia el mismo sexo. (...) En circunstancias favorables, la corriente
homosexual a menudo se seca después; pero cuando no se obtiene dicha en el amor por
el hombre, es despertada de nuevo por la libido en años posteriores y acrecentada con
diversos grados de intensidad. (....) En mujeres y muchachas histéricas cuya libido
dirigida al hombre ha experimentado una sofocación enérgica, por regla general hallamos
reforzada vicariamente, y aún consciente en parte, la libido dirigida a la mujer. (Freud,
1992, p. 54)

Cal tenir en compte el temps que separa l’anàlisi de Dora i la publicació del cas. Tot i

que Freud va escriure el text el gener de 1901, poc després d’haver-se acabat l’anàlisi, no va

ser fins al novembre de 1905 que va aparèixer publicada. No és estrany pensar que va passar

un temps revisant i reformulant el seu treball, i que inclús va poder plantejar-se no publicar-lo

mai; a la llum de nous descobriments clínics i teòrics, ell mateix va escriure una nota al peu a

l’epíleg, una mena d’esmena justificada en un “error tècnic” que anys després li va servir a

Lacan per tornar a pensar el Cas Dora, durant el que va anomenar el retour à Freud9. Freud

va afegir, uns anys després d’haver tractat a Dora:

A medida que me voy alejando en el tiempo de la terminación de este análisis, tanto más
probable me parece que mi error técnico consistiera en la siguiente omisión: No atiné a
colegir en el momento oportuno, y comunicárselo a la enferma, que la moción de amor
homosexual (ginecófila) hacia la señora K. era la más fuerte de las corrientes
inconscientes de su vida anímica. (Freud, 1992, pp. 104-105)

No podem sinó tornar a llegir Fragment d’anàlisi d’un cas d’histèria a partir d’aquest

descobriment tardà —“la senyora K. com el més fort dels corrents inconscients de la vida

anímica de Dora”—, que ens permet replantejar la direcció i la totalitat del marc de l’anàlisi.

Per una banda, perquè planteja el desig, o l’objecte homosexual que no serveix a la funció

heterosexual. Per l’altra, perquè posa en qüestió la posició neutra que Freud pretenia, és a dir,

descobreix la seva contratransferència. Com veurem, Freud no només va subestimar en clau

analítica l’amor homosexual de Dora, sinó que, prioritzant el triangle edípic entre Dora, el

seu pare i el senyor K., Freud va acabar posant-se al lloc del pare i, per tant, del senyor K. En

aquest sentit, no podem obviar els desitjos transferits de Freud a Dora; el seu desig de curar o

de poder anomenar el misteri de la feminitat, respondre, d’alguna manera, la pregunta pel cos

sexuat.
9 Tendència a la revisió del corpus freudià que Lacan va començar als anys 50. Amb una sèrie de conferències,
com el “Discours de Rome”, l’any 1953 (Dor, 2002, p. 15), va instar la comunitat psicoanalítica a refundar-se en
el text i les ensenyances freudianes.
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Tot seguit, abans de presentar Fragment d’anàlisi d’un cas d’histèria, proposem

esbossar la genealogia del discurs sobre la histèria i les pràctiques terapèutiques que s’han

anat succeint des de l’antiguitat i travessat diverses èpoques i paradigmes científics, filosòfics

i morals. Observar la transformació de la noció histèria (però també la continuïtat d’algunes

assercions pel que fa, sobretot, al seu vincle amb la sexualitat femenina) ens ajudarà a situar

el discurs psicoanalític que trenca, si més no problematitza, les convencions de la psiquiatria

del seu moment, hereva de l’esdevenir d’unes pràctiques mèdiques que es remonten al saber

d’Hipòcrates i la medicina medieval.

1. Genealogia del concepte d’histèria i dels seus usos en la pràctica mèdica

1.1. Hipòcrates, Galè i la medicina medieval

El terme histèria prové del grec hysteron, que vol dir matriu, i és en el Tractat de les

malalties de les verges d’Hipòcrates on el metge descriu, per primera vegada, aquesta

afecció, un mal exclusivament femení provocat pels moviments de l’úter. Els escrits

d’Hipòcrates no només indaguen en els símptomes de la histèria —des de problemes

respiratoris fins a episodis de follia— sinó que ofereixen una sèrie de remeis i possibles

tractaments per aquesta malaltia multiforme. Com expliquen Esperanza Bosch Fiol, Victòria

A. Ferrer Pérez i Maria Antònia Manassero-Mas, Hipòcrates ja vincula la histèria amb la

sexualitat femenina, amb una carència d’activitat sexual, considerant l’úter com a nucli de

l’embogiment de les dones. (1991, p. 330).

Metges com Galè, o el mateix Plató, conceben l’úter o la matriu com un òrgan mòbil,

que comparen amb un animal desitjós de fer fills, que si no, s’afligeix i embogeix (Bosch Fiol

et al., 1995, p. 330). Hipòcrates recepta, en la majoria dels casos, el casament i l’embaràs

com el millor dels tractaments per apaivagar els espasmes i els moviments de l’úter, però

també fumigacions aromàtiques, el vi o el vinagre com a medicina, i inclús l’ús de pessaris

per remetre el suposat prolapse (Merskey et al., 1993, p. 400). El caràcter mòbil, autònom i

perillós de la matriu —capaç de fer embogir a les dones— s’entén com una certesa

fisiològica, una anomalia i la causa general de la majoria de malalties, mals i trastorns patits

per les dones.

La teoria de l’úter errant romandrà en el saber i les pràctiques mèdiques fins ben

entrada l’època moderna. Amb l’arribada del cristianisme, durant l’Edat Mitjana i
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començaments del Renaixement, els suposats coneixements anatòmics sobre l’úter errant es

mesclen amb dogmes religiosos i creences supersticioses, entenent el fenomen de la histèria

com un tipus de possessió (Merskey et al., 1993, p. 402). D’acord amb això, al ventall de

remeis hipocràtics s’hi afegeix l’exorcisme, recollit en manuscrits mèdics de l’època i emprat

com una pràctica més a l’abast dels metges. Podem atribuir als Pares de l’Església la

transmissió d’aquestes idees misògines. Com expliquen les autores, Eva es pren com el

paradigma de la dona, considerant-la pròxima al pecat, assimilant-la amb la bruixeria, que

prové de la luxúria de la carn. D’aquesta manera, es creia que la dona albergava un desig

insaciable i perillós (Bosch Fiol et al., 1995, p. 330).

La vigència d’aquest discurs i la influència dels escrits teològics travessa la majoria

de sabers —del popular al mèdic— durant segles10. El 1486 es publica el Malleus

Maleficarum, un dels tractats més importants sobre la persecució de bruixes durant el

Renaixement. En aquest text, la comparació entre qualsevol pràctica o expressió dissident

femenina i la bruixeria és evident. Al tractat s’identifiquen com a “epidèmies histèriques” no

només els brots de bruixeria, sinó també les revoltes o protestes femenines sorgides en

diversos moments per Europa (Bosch Fiol et al., 1995, p. 331). En l’àmbit de la medicina,

l’anatomista italià Falloppio reitera que l’úter desitja el mascle en una necessitat voraç de

procrear, i el mateix Rabelais, una de les veus literàries més crítiques amb l’obscurantisme i

els dogmes de l’Església, no dubta en subscriure la teoria de la insaciabilitat de l’úter. Seguint

la tradició de comparar-lo amb un animal, el literat i també metge el considera fora de si

quan se li nega l’intercanvi sexual. Aquesta carència provoca un patiment —espasmes,

ondulacions, sufocacions, follia— genuïnament femení i perillós, la histèria (Bosch Fiol et

al., 1995, p. 331). Com assenyalen les autores, tradicionalment s’havia pensat l’úter com un

“òrgan buit” que s’havia d’omplir regularment: “De tal manera, la esposa debe aceptar el

baño regular de semen en el útero. Este es un imperativo categórico…(sic) fisiológico”

(1995, p. 331).

10 La medicina medieval (i la del principi del Renaixement), seguia un corrent medicfilosòfica, el galenisme,
sorgida de la sistematització i modificació dels estudis de Galè, caracteritzada per la seva interpretació
teleològica de tots els éssers vius. (https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Galenismo, consultat en línia
el 13 de març de 2022).
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1.2. La constitució del terme neurosi

Durant el segle XVII es produeixen grans canvis en el si de la medicina, i en concret,

en com s’entén la histèria. En aquest sentit, és important destacar el progressiu canvi de

paradigma del saber mèdic. Metges com Willis o Sydenham coincideixen en rebutjar els

sistemes mèdics tradicionals, com ara el galenisme i la nova iatroquímica11 (López Piñero,

1985, p. 17). Les seves investigacions i pràctiques mèdiques estaran travessades per la

vocació de fer de la medicina una ciència sistematitzada, basada en l’observació i

l’empirisme, a partir de la descripció de les malalties (López Piñero, 1985, p. 17). En aquest

sentit, Willis s’encarrega de desvincular la histèria, i en conjunt, les “malalties de convulsió”

de teories basades en l’especulació o la superstició. A Specimen de 1667, Willis inclou la

histèria i la hipocondria en aquesta categoria, que tal com explica López Piñero, considerava

malalties diferents però relacionades entre si (1985, p. 15). Bosch Fiol, López Ferrer i

Manassero-Mas assenyalen que Willis és el primer a atribuir la histèria als dos sexes, tot i que

la versió masculina seria la hipocondria (1995, p. 331). La concepció de Willis sobre la

histèria resulta innovadora en pensar-la com una afecció nerviosa (López Piñero, 1985, p.

16)12.

No obstant això, és William Cullen qui, l’any 1769, encunya el terme neurosis per

referir-se a una afecció general del sistema nerviós —que relleva a l’ànima en la seva funció

(López Piñero, 1985, p. 31)— marcant el punt de partida de la neurologia moderna.

L’empresa de Cullen consisteix a determinar de quina manera les alteracions nervioses

provoquen malalties, consagrant-se a l’observació i descripció dels símptomes. La histèria

quedarà inscrita en la categoria de les neurosis de tipus spasmi (López Piñero, 1985, p. 35).

La noció de neurosis influirà més enllà de la neurologia, i ho farà també en la

constitució de la psiquiatria moderna. A finals del segle XVIII, Philippe Pinel aprofundirà en

la delimitació simptomàtica i etiològica de la neurosi. Per situar el treball de Pinel, hem de

mencionar la seva vinculació amb la Salpêtrière13. Juntament amb Etienne Dominique

13 La Salpêtrière fou un dels Hospitals Generals de París impulsat per l’edicte del rei Luis XIV que establia
diverses institucions amb el propòsit de tancar-hi a la població marginal. La Salpêtrière albergava a les dones i
les nenes, mentre que l’Hôpital de Bicétre als homes i La Pitié als nens (Rancaño-Puertas, 2011, p. 25).

12 Ara bé, Willis encara reconeix la possibilitat de que la histèria trobi el seu origen a l’úter “cuando éste se
encuentra alterado, lo mismo que otras vísceras” (Willis a Piñero, 1985, p. 16).

11 La iatroquímica era una branca de la medicina derivada de l’alquímia. Aquesta escola va aparèixer en oposició
al galenisme com un corrent mèdic pròpiament renaixentista. Cal destacar el treball de Paracels, màxim
exponent de la iatroquímica, que buscava explicacions químiques als processos patològics i fisiològics de l’ésser
humà, així com remeis basats en principis químics.
(https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Paracelso, consultat en línia el 13 de març de 2022).
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Esquirol va intentar fer transitar la institució d’hospici carcerari per a la població marginal a

un hospital (igualment destinat a la contenció) amb un programa basat en preceptes

psiquiàtrics de l’època (Rancaño-Puertas, 2011, p. 26). En aquest context, Pinel va dedicar-se

a estudiar les neurosis simptomàtiques, considerant com a tal totes aquelles en les quals fos

possible rastrejar lesions anatòmiques com a causants de la patologia (Bosch Fiol et al., 1995,

p. 331). Aquesta màxima travessarà la neurologia moderna i el seu recorregut en la clínica; la

funció del metge consistirà, armat d’un coneixement previ i categòric, a reconèixer i delimitar

sistemàticament el símptoma, la malaltia.

1.3. La influència de Charcot i la psicologització del trauma

El paradigma anatomoclínic, inaugurat amb la teoria de la lesió física en les neurosis

de Pinel, s’estendrà el segle XIX. El mateix Charcot funda la seva pràctica, en un principi, en

la teoria de la lesió, considerant la histèria com un trastorn funcional de l’activitat integradora

del sistema nerviós (Bosch Fiol et al., 1995, p. 332). L’interès pel símptoma s’accentua amb

aquest corrent mèdic; l’observació i el diagnòstic seran alguns dels eixos que sostindran la

clínica decimonònica, per tal de separar el cos sa del cos malalt. D’aquesta manera, Charcot

comença a estudiar la histèria limitant-se a l’observació i descripció dels símptomes histèrics:

Los primeros trabajos de Bourneville14 y Charcot contienen una profusión de detalles
semiológicos tanto de la histeria “simple” (por ejemplo, contracturas o paresias) como de
la “gran histeria”, que simula la crisis convulsiva generalizada, además de tablas con las
constantes biológicas, análisis, etc., como harían con cualquier otro enfermo neurológico.
(Zarranz, 2016, p. 16)

La qüestió de l’observació serà cabdal per la “neurologia anatomoclínica” que es

desenvoluparà a la Salpêtrière sota la direcció de Charcot. A la vegada que la mirada clínica

es pretén “neutra”, però proveïda d’un saber racional i assertiu, la mateixa mirada investeix

els seus objectes dotant-los d’una càrrega simbòlica, separant el símptoma de la seva

carnalitat i singularitat, transformant-lo en signe, en “una visibilidad explicativa”

14 Désiré-Magloire Bourneville va ser un metge alienista que va col·laborar habitualment amb Charcot. De fet,
quan Charcot es va fer càrrec de les histèriques, Bourneville ja feia temps que hi treballava. Bourneville, a més
del seu treball amb la histèria, va tenir un paper molt important en la laïcització dels hospitals. (Zarranz, 2016, p.
16)
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(Didi-Huberman, 2007, p. 38). Charcot comença a investigar —i redescobrir— la histèria el

1870, batejant la seva pràctica com a “mètode experimental”. Com explica Claude Bernard:

El método experimental no es la simple observación, sino una observación “provocada”:
ello quiere decir, en primer lugar, el arte de generar hechos, y en segundo lugar, el arte
de sacar partido de ellos. La observación, en tanto que “puesta en acción”, se convierte
en experiencia. (Bernard a Didi-Huberman, 2007, p. 32)

La introducció de la hipnosi és, sens dubte, el punt d’inflexió de la clínica de Charcot,

malgrat que les normes ètiques de l’època prohibien les pràctiques “mesmèriques”15 (Zarranz,

2016, p. 16). Podem rastrejar les primeres experiències amb la hipnosi pels volts de 1876

—en privat— i a partir de 1878 ja en públic, davant d’una audiència privilegiada: la

comunitat científica més reeixida del moment, a les cèlebres sessions dels dimarts on

s’exposaven lliçons formals i es presentaven casos ja diagnosticats. Briquet capta l’ambient

que probablement envoltava les sessions amb el quadre Une leçon clinique à la Salpêtrière:

Briquet, A. (1887) Une leçon clinique à la Salpêtrière. Recuperat de
https://franciscojaviertostado.com/2013/03/27/la-medicina-en-el-arte-pintura-u
n-caso-de-histeria/

15 El mesmerisme va ser una doctrina biològica i psicològica formulada pel metge Franz Anton Mesmer,
considerat el pare de la hipnosi, anomenada per Mesmer “magnetisme animal”. Mesmer sostenia que tots els
cossos estaven regits per “corrents magnètics” que afectaven els humors. Les pràctiques del mesmerisme
s’assimilaven a la hipnosi, per la qual el metge era capaç de fer sanar els seus pacients.
(https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Mesmerismo, consultat en línia el 18 de març de 2022)
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Reproduïm aquí el quadre de Briquet perquè ens ofereix una estampa excepcional de

l’Escola de la Salpêtrière i del seu mètode: el metge Charcot al centre de sala, de l’acció,

envoltat d’infinits ulls clínics, a l’aguait, mentre la pacient (Blanche Whitmann, cèlebre

histèrica de la Salpêtrière), lleugerament arquejada —sota els efectes de la hipnosi i,

probablement, de l'èter— repeteix la histèria. Assistim a l’espectacle de la histèria, del cos de

la histèria. La clínica de Charcot, defensada i exercida durant trenta anys, va acabar creant un

espectacle, un espectacle institucionalitzat orquestrat per la mirada:

Una mirada que observa y se aparta, o bien simula apartarse, simula intervenir. Una
mirada muda, sin gesto. Finge ser pura, la “mirada clínica” ideal, capaz de escuchar un
lenguaje en el espectáculo que le ofrece la vida patológica. ¿Pero existe acaso
espectáculo alguno sin puesta en escena? (Didi Huberman, 2007, p. 37).

Aquesta posada en escena necessitava la repetició dels signes de la histèria. Un

espectacle, que com explica Didi-Huberman, va acabar donant nom a la histèria

decimonònica (2007, p. 31). Diferenciant-la de l’epilèpsia, la histèria és una malaltia

simuladora, que inventa amb el cos. En certa manera, Charcot —probablement sense

pretendre-ho— va desvincular-la del destí orgànic, deixant entreveure la seva “base

psicològica”:

El cambio conceptual de Charcot sobre la histeria, de una enfermedad neurológica a una
mental, no se hizo bruscamente, ni sin avances y retrocesos. En 1888 ya admitió que
podía haber una base psicológica en la histeria: “à la verité, ce n’est peut-être pas autant
de physiologie que de psychologie qu’il s’agit”. Pero todavía en 1890, en el prefacio de
la tesis de Athanasio, siguió defendiendo que “la histeria tiene sus leyes, su
determinismo, absolutamente igual que otra afección nerviosa con una lesión orgánica.
Esta lesión anatómica todavía se nos escapa…”. Sin embargo ya en 1892, en el prefacio a
la obra de Janet, declaró: “la histeria es, en gran medida, una enfermedad mental”.
(Zarranz, 2016, p. 17)

La hipnosi, per Charcot, va ser l’eina de l’experimentació, d’una manipulació

experimental, capaç de provocar els símptomes una vegada i una altra. Però tot i suggerir la

seva arrel psicològica, no va interessar-se pels processos psíquics que intervenen en la

formació de la histèria:

Charcot no buscó mediante la hipnosis la comprensión de las bases psicológicas de la
histeria ni su tratamiento sino sólo el análisis de sus manifestaciones y, como
consecuencia, transformó a sus pacientes en especímenes médicos ideales, en muñecas
vivientes manipulables a voluntad. (Zarranz, 2016, p. 18).
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No tenia intenció d’entendre ni de remetre el símptoma; el seu saber no estava orientat

a la cura sinó en assegurar els límits de la histèria, produint-ne el discurs imperant pel saber

clínic. La fixació per l’espectacularitat del cos va convertir-se, per altra banda, en una

obsessió personal: en en les sessions del dimarts, en la relació clínica de poder desplegada en

el tracte amb les histèriques, el desig (o la perversió) de Charcot hi estava plenament

compromès.

En aquest context, si més no, cal destacar la rellevància de Charcot i la seva escola en

introduir la hipnosi en el si del mètode clínic, pràctica decisiva que va esperonar l’articulació

d’una sèrie de terapèutiques basades en la suggestió, obrint el camí del “descobriment” de

l’inconscient freudià. A la vegada, les experiències de Charcot van contribuir a eixamplar la

noció de trauma: a finals del segle XIX es va produir un canvi en la concepció del trauma,

entès tradicionalment en medicina i cirurgia com una ferida física. Al lloc de la lesió

anatòmica (que semblava escapar-se-li a Charcot) va proliferar la teoria del trauma en tant

que ferida psicològica. Aquest viratge fou progressiu i va implicar diferents espais i

tendències de la psicologia i la psiquiatria decimonònica. A França, durant la dècada de 1880

es comença a gestar un interès per l’estudi de la memòria i els seus trastorns, i el fenomen de

la “personalitat múltiple” (Hacking, 1995, p. 1). Coetàniament, Pierre Janet, col·lega de

Charcot, afirma la relació de la histèria amb el trauma psicològic, inclús abans que Freud,

emprant la hipnosi com a pràctica sanadora (Hacking, 1995, p. 7). Uns anys després, Freud,

per la seva banda, inaugurarà la psicoanàlisi amb una teoria inicial sobre la seducció i el

trauma de contingut sexual en la gènesi de totes les neurosis.

Així doncs, quan Freud va arribar a París el 1885 per estudiar i conèixer la

“revolució” metodològica de la mà de Charcot, ja circulava la noció de trauma psicològic (o

trauma moral, com també se l’anomenava) (Hacking, 1995, p. 1). Aquests nous discursos i

plantejaments sobre la psique humana van influenciar notablement Freud. Va ser un alumne

brillant de Charcot, però sens dubte, el seu mestre i amic fou Joseph Breuer, qui també

practicava la hipnosi a la seva consulta de Viena. L’impacte de les investigacions de Breuer

es remunta a principis de la dècada de 1880, quan Breuer va relatar-li el cas d’Anna O., fet

que va desencadenar un creixent interès de Freud per les neurosis histèriques; d’aquesta

manera, decideix desplaçar-se a París per ampliar els seus coneixements i quan torna a Viena,

el 1886, comença a tractar —en aquell moment, per hipnosi— a nombroses joves i dones

histèriques de l’alta societat vienesa16. El 1893, Freud subscrivia la determinació del trauma

16 Aquests apunts més aviat històrics o biogràfics els hem fet seguint la introducció a Estudios sobre la histeria
(1991a, pp. 3-23).
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psicològic com agent formador de la histèria, així com la idoneïtat d’una clínica basada en la

hipnosi:

Los enfermos tienen sus razones para no decir lo que saben, pero en un número mayor no
tienen de hecho vislumbre alguna sobre la entramadura de los síntomas. Es fragoso el
camino que lleva a averiguar algo; helo aquí: es preciso poner a los enfermos en estado
de hipnosis y entonces inquirirles por el origen de cierto síntoma, cuándo apareció por
primera vez y qué recuerdan a raíz de ello. En este estado regresa el recuerdo que no
poseen en el estado de vigilia. De esta manera hemos conseguido averiguar que tras los
fenómenos de la histeria —la mayoría de ellos, si no todos— se esconde una vivencia
teñida de afecto, y que además esa vivencia es de tal índole que permite comprender sin
más el síntoma a ella referido. (Freud, 1991b, p. 32)

1.4. El salt a la psicoanàlisi

L'escomesa de Freud va consistir, a partir d’aquests descobriments inicials, a desxifrar

la naturalesa d’aquesta “vivència tenyida d’afecte”. El punt de partida dels primers postulats

psicoanalítics consisteix, doncs, en la irrupció d’una sèrie d’interrogants etiològics (d’on

prové i com es forma el trauma? Per què es fixa de tal manera en el subjecte, produint una

histèria?) que el van sobrevenir a la pràctica i van canviar el rumb de la seva clínica. Estem

parlant, en efecte, del descobriment de la incidència de la sexualitat en l’estructura i

l’etiologia de les neurosis. Sexualitzar el trauma va ser un dels primers passos en aquest camí

que seria la psicoanàlisi. Aquest plantejament, insistim, pren forma, des del principi, gràcies a

les experiències d’escolta i observació de Freud; van ser les mateixes histèriques les que van

traçar el sender de Freud, encarnant el forat del saber mèdic amb les seves fantasies i

fantasmes.

La primera teoria freudiana sobre la histèria està articulada pel trauma de contingut

sexual. Segons Ian Hacking (1995), podem datar-ne la vigència entre 1893 i 1897. Parlem del

paradigma teòric de la seducció, la qual Freud situa com experiència traumàtica durant la

infància. Freud recalca que aquesta seducció o abús sempre s’executa per part d’un adult i té

per objecte l’infant:

¿No hay, acaso, derecho a suponer que tampoco a la infancia le faltan leves excitaciones
sexuales y que quizá el ulterior desarrollo sexual es influido de un modo decisivo por
sucesos infantiles? Aquellos daños que recaen sobre un órgano aún imperfecto y una
función en vías de desarrollo suelen causar efectos más graves y duraderos que los
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sobrevenidos en edad más madura. Y quizá aquellas reacciones anormales a impresiones
de orden sexual con las que nos sorprenden los histéricos en su pubertad tenga, en
general, como base tales sucesos sexuales de la infancia, que habrían de ser, entonces, de
naturaleza uniforme e importante. (...) Y dado que los sucesos infantiles de contenido
sexual sólo por medio de sus huellas mnémicas pueden manifestar una acción psíquica,
tendríamos aquí un complemento de aquel resultado del análisis, según el cual sólo
mediante la cooperación de los recuerdos pueden surgir síntomas histéricos. (Freud,
1991b, pp. 200-201)

La ingerència d’aquests “successos infantils de contingut sexual” és el motor per la

formació del símptoma histèric. No obstant això, quedaran aïllats a l’inconscient. El record de

l’escena traumàtica, per Freud, constitueix una “representació penosa”, que en cap cas ha

pogut ser assimilada, descarregada, pel subjecte:

Para formar un síntoma histérico tiene que estar presente un afán defensivo contra una
representación penosa; además, esta tiene que mostrar un enlace lógico o asociativo con
un recuerdo inconsciente a través de pocos o muchos eslabones, que en ese momento
permanecen por igual inconcientes; por otra parte, aquel recuerdo inconsciente sólo
puede ser de contenido sexual, y su contenido es una vivencia sobrevenida en cierto
período infantil. (Freud, 1991b, pp. 211-12)

El que subjau a l’origen de la histèria és el record inconscient. Dit d’una altra manera,

el que és determinant en el seu desencadenament, no és la seducció en si, en tant que episodi

real, sinó la representació que se’n fa el subjecte inconscientment: “La causa de la histeria no

es un accidente mecánico exterior y fechable en la historia del paciente, sino la huella

psíquica sobre-investida de afecto; lo que opera no es el hecho de la seducción, sino la

representación psíquica que es su huella viva”. (Nasio, 1991, p. 27)

L’empremta psíquica sobreinvestida d’afecte no és altra cosa que la representació

intolerable, excessiva d’afecte, desbordant. La primera pregunta que ens hem de fer, doncs, és

de quina manera es configura, en tant que defensa del jo, aquesta representació i com es fixa

en el si de l’inconscient del subjecte histèric de manera violenta. Aquesta violència consisteix

en un excés d’afecte sexual rebut inconscientment i que provoca una tensió; per tal de

protegir-se d’aquesta tensió, el subjecte respon a través de la repressió. A la vegada, el trauma

resulta en una imatge sobreactivada per l’acumulació de l’energia sexual reprimida. Aquesta

imatge es fixa com a “empremta psíquica”, capaç de tensar el subjecte fins a la neurosi. La

representació intolerable, doncs, comprèn dos elements de l’ordre de l’inconscient; per una

banda, la sobrecàrrega d’afecte i, per l’altra, la imatge sobreactivada.
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En el cas de la histèria, la representació —que substituirà en energia l’escena

traumàtica— concerneix el cos, concretament, una zona localitzada que s’arriba a aïllar del

seu conjunt. El mateix cos es converteix en una imatge que deforma l’anatomia, veritable cos

imaginari. El procés pel qual s’investeix la imatge i se la carrega d’energia sexual és

mitjançant la repressió, de tal manera que la solució que troba el subjecte per allunyar la

representació sexual intolerable és el sorgiment de la neurosi. És evident, però, que en cap cas

la neurosi acaba amb el patiment, sinó que en produeix un altre: el patiment somàtic. El

símptoma somàtic apareix com el resultat d’una estratègia maldestre de defensa (repressió)

—i és en aquest sentit que Freud, en un primer moment, es refereix a la histèria com histèria

de defensa (Freud, 1991b, p. 49)— que aconsegueix separar la representació sexual de la

resta de representacions organitzades que formen la vida psíquica del jo histèric. Apareix així

el conflicte: com més implacable és la repressió en el seu esforç d’aïllar el trauma, més

virulenta es torna l’activitat patògena, neuròtica. D’aquesta manera, la defensa acaba produint

l’efecte invers pel subjecte: és igual de perillosa i dolorosa que la representació que vol

neutralitzar. Freud explica així el mecanisme de defensa típic de la histèria:

La tarea que el yo defensor se impone, tratar como non arrivée la representación
inconciliable, es directamente insoluble para él; una vez que la huella mnémica y el
afecto adherido a la representación están ahí, ya no se los puede extirpar. Por eso
equivale a una solución aproximada de esta tarea lograr convertir esta representación
intensa en una débil, arrancarle el afecto, la suma de excitación que sobre ella gravita.
(...) En la histeria, el modo de volver inocua la representación inconciliable es trasponer
(umsetzen) a lo corporal la suma de excitación, para lo cual yo propondría el nombre de
conversión. (Freud, 1991b, p. 51)

La transposició de la representació al corporal és el salt de la conversió, i de fet, Freud

passarà a anomenar a la histèria, de forma general, histèria de conversió, entenent que aquest

mecanisme és específic dels processos de somatització que travessen el quadre histèric.És a

dir, la histèria es caracteritza per l’excés, que pot traduir-se, en la majoria dels casos, en

hipersensibilitat o inhibició sensorial, de tal manera que en les dues vies somàtiques el cos es

viu desmesuradament. El símptoma implica una exuberància del corporal sovint dolorosa o

angoixant. Un corporal, que com hem dit, no té res a veure amb l’anatomia; el símptoma,

investit pel conflicte sobrecàrrega d’afecte/imatge sobreactivada, investeix al seu lloc un cos

imaginari, el cos histèric. La fixació histèrica, la conversió —el salt del psíquic al corporal,

repetim—, és l’única sortida que el subjecte troba per intentar tornar innòcua l’energia sexual

acumulada; la repressió desvia dels límits del conscient, en aquest cas, tota la tensió psíquica,
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l’inscriu en l’inconscient per desplaçar-la al cos, en una part aïllada i intensificada per la

hipersensibilitat o la inhibició.

La conversió és, per altra banda, la materialització d’un conflicte —que es lliura en el

si del jo— entre la representació sobrecarregada d’energia i la pressió constant de la

repressió. En aquest sentit, la solució del conflicte, com apunta Nasio, no podrà ser radical,

no hi haurà flux alliberador (1991, p. 31), i consistirà en un desplaçament de l’energia (el salt

del psíquic al somàtic que hem explicat). És pertinent assenyalar que aquest conflicte rau en

el nucli de totes les neurosis conceptualitzades per la psicoanàlisi, és a dir, obsessió, fòbia i

histèria, i que molts cops, apareixen mesclats símptomes somàtics i tendències obsessives,

fòbiques o angoixants17. No obstant això, Nasio explica que l’especificitat de la neurosi

acabarà depenent de la forma que adopti el final del conflicte, segons la representació “dèbil”

que la sobrecàrrega investeixi després d’abandonar la representació intolerable18.

Com dèiem, la conversió transforma la càrrega sexual en patiment somàtic, corporal.

El pas del psíquic al físic, des del punt de vista econòmic, és sempre desmesurat, tan

desmesurat com la representació que s’intenta neutralitzar. En la conversió, l’excés d’energia

continua latent i equival a l’energia d’excitació desencadenada amb el trauma. En aquest

sentit, Nasio compara el símptoma somàtic de caràcter histèric amb la substitució d’un

orgasme (1991, p. 32). Com explica, i com veurem en la interpretació de Freud d’alguns dels

símptomes de Dora, les manifestacions somàtiques com ara vòmits, enuresis en un infant, una

afonia o una paràlisi, constitueixen, de manera irregular i neuròtica, desviacions del subjecte

histèric per tal de viure la seva sexualitat infantil (Nasio, 1991, p. 32). En aquest punt, l’autor

introdueix la qüestió de la sexualitat histèrica, la qual es troba total o parcialment inhibida,

reprimida, i es viu a través de satisfaccions masturbatòries de caràcter infantil.

La problemàtica de la vida sexual de l’histèric/a ocupa part de l’obra freudiana

d’aquest període; en concret, Freud observa la tendència a la repulsió per l’escena sexual —o

més aviat, pel coit o la penetració— en la majoria d’histèrics. L’histèric/a se sostrau del plaer

genital a la vegada que erotitza les zones erògenes secundàries, perifèriques, projectant, a la

vegada, aquesta erotització a qualsevol relació que impliqui el llaç amb l’altre. Però a la

vegada, evita l’encontre sexual directe: les substitucions i inhibicions plaents —tant pel que

fa als mitjans per aconseguir plaer, com dels objectes de desig—, explica Nasio, són habituals

18 La via neuròtica escollida depèn del tipus de representació que s’investeixi. En el cas de l’obsessió,
concerneix al pensament, en la fòbia al món exterior i en la histèria al cos.

17 Freud va abordar aquesta possibilitat a La neuropsicosis de defensa (1895). La feina de l’analista serà
determinar quina estructura neuròtica predomina, sobretot a l’hora d’orientar la cura, ja que no es pot resoldre de
la mateixa manera un deliri obsessiu que una anestèsia somàtica.
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en la histèria. És en aquest sentit que Freud escriu: “yo llamaría histérica, sin vacilar,

cualquier persona, sea capaz o no de producir síntomas somáticos, a la que una ocasión de

excitación sexual provoca predominante o exclusivamente sentimientos de displacer”19

(Freud a Nasio, 1991, p. 27). Aquesta afirmació és problemàtica; si més no, des de la nostra

posició de lectura, ens veiem obligats a distanciar-nos-en, preguntant-nos: quin tipus d’escena

sexual imagina Freud? Com veurem, aquesta reflexió apareix relacionada amb el relat de

Dora sobre un abús sexual que va patir amb catorze anys per part d’un amic de la família i,

per tant, el judici de Freud manca absolutament de qualsevol contextualització, obviant la

violència en la qual es funda l’encontre sexual, mentre extrapola el fàstic i la repulsió a

l’excitació sexual en general, mecànica, total. Tornarem a aquesta qüestió al punt sobre el cas

clínic.

Seguint a Lacan, la histèrica rebutja entregar-se (inhibició sexual), és a dir, rebutja

obrir-se a la presència sexual del cos de l’altre. El que és particularment histèric, no és aquest

rebuig, sinó la insatisfacció que se’n deriva, una insatisfacció que abarca no només el

particular de les relacions sexuals, expandint-se com una insatisfacció vital generalitzada. Ara

bé, la histèrica acaba gaudint la seva insatisfacció. Aquesta és la paradoxa de la vida sexual

de la histèrica; per molt que pateixi, s’obstina en la seva insatisfacció, la converteix en el seu

desig (el desig de privació). I això s’explica, precisament, pel fet que l’experiència d’aquesta

insatisfacció assegura al subjecte una protecció en front un gaudi que es percep com un risc

de desintegració. Al final de la seva obra, Lacan apunta que la histèria no només se sostrau

del desig, sinó també del gaudi:

La histérica se sustrae al goce sexual que no existe pero supone como absoluto, y se
ausenta del lugar donde es esperada como objeto de goce. De este modo goza de la
privación de goce, pero sobre todo goza de ser objeto causa de la insatisfacción, es decir,
de sostener el deseo en el Otro. “Lo que está histérica —se dice— reprime, pero que en
realidad ella promueve, es ese punto al infinito del goce como absoluto. (…)20.Y es
porque este goce no puede ser alcanzado que ella rehúsa todo otro que para ella tendría
ese carácter de disminución (…) con respecto a esa relación absoluta que se trata de
plantear.” (19, p. 335) Al proponer el goce absoluto como existente, cualquier goce
resulta insuficiente. Al ser el goce una referencia inaccesible, el padre aparece
comparado y en deficiencia. (Lacan a Mazzuca, et al., 2008, p. 178)

Mentre per la primera teoria freudiana, l’escena del trauma, i la representació

intolerable que comporta, era primordial per l’emergència de la histèria, la segona teoria

20 Les elipsis pertanyen al text original.
19 Aquesta flagrant afirmació apareix a Fragment d’anàlisi d’un cas d’histèria (Freud, 1992, p. 26).
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freudiana coincideix amb el descobriment de l’anomenada realitat psíquica. Això vol dir que

el motor neuròtic és un fantasma inconscient i no una representació; la sobrecàrrega de la

representació passa a ser una angoixa fantasmàtica. Per tant, per interpretar un símptoma de

conversió ja no és necessari trobar un esdeveniment traumàtic, entès com la seducció o la

intervenció sexual d’un adult.

Es tracta, doncs, del desenvolupament psicosexual, del cos travessat per les pulsions i

la instauració de cada una de les seves zones erògenes. El trauma en psicoanàlisi ja no es

refereix exclusivament a un esdeveniment exterior, sinó en l’emergència sobtada,

desmesurada, del cos libidinal, on cadascuna de les zones erògenes pot tenir,

fantasmagòricament, el valor d’un trauma. Parlem del pas de l’escena traumàtica a la idea de

fantasma, tant important en psicoanàlisi. El substrat de la histèria segueix concernint a la

sexualitat infantil, però en aquest cas apunta directament al seu naixement. Com explica

Freud a Tres assajos sobre teoria sexual, la irrupció de la sexualitat infantil —excessiva i no

genital, és a dir, autoeròtica— es veu sotmesa ràpidament a una pressió, la repressió. Per

aquest motiu, constitueix una font de patiment, ja que el xoc entre la potència libidinal i la

repressió desemboca en una tensió. La histèria està travessada pel desig, suscitada per la

possibilitat (angoixant) d’assolir, omplir, el desig. El gaudi absolut és un gaudi insoportable,

ja que si el subjecte el visqués posaria en perill la seva integritat. Per això “necesita la

creación inconsciente de fabulaciones, escenas y fantasmas protectores” (Nasio, 1991, p. 41).

En aquest sentit, la tensió sorgida per l’excés d’energia, segueix vigent; mentre que en la

primera teoria aquest excés era produït per un afecte desmesurat (la seducció), en aquest

paradigma, l’excés respon a l’eclusió de la sexualitat infantil, que de la mateixa manera,

investeix una representació (fantasma) intolerable.

D’aquesta manera, notem com Freud abandona progressivament la tesis de que tota

neurosi es funda en un esdeveniment exterior per postular l’anomenada realitat psíquica.

Aquest descobriment s’emmarca en l’estudi dels somnis i el seu valor, i de quina manera

aquests simbolitzen desitjos (i, per tant, també fantasmes) realitzats inconscientment. Com

diu Freud:

Yo no sé si a los deseos inconscientes hay que reconocerles realidad; a todos los
pensamientos intermedios y de transición, desde luego, hay que negársela. Y si ya
estamos frente a los deseos inconscientes en su expresión última y más verdadera, es
preciso aclarar que la realidad psíquica es una forma particular de existencia que no debe
confundirse con la realidad material. (Freud, 1991c, p. 607)
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Així doncs, podem entendre la realitat psíquica com a producció inconscient que

genera efecte de veritat en el subjecte, inscrivint-se en el cos de la mateixa manera com ho

faria una escena traumàtica. Cal dir que aquesta realitat psíquica, en tant que procés creador

d’una veritat i d’un patiment somàtic, pot ser la causa d’algunes neurosis, però en cap cas, pot

entendre’s com a plantejament total. És a dir, la pràctica analítica mostra com l’experiència

de certes escenes traumàtiques i el conflicte psíquic que investeixen, poden suposar una

poderosa via per al sorgiment d’un patiment neuròtic. No obstant això, la diferència

consisteix en entendre que aquest trauma funciona com un fantasma i s’inscriu en la vida dels

fantasmes.

2. Del mètode catàrtic a la “Talking cure”

Ara que hem conceptualitzat la histèria, tant pel que fa a la història de la seva clínica,

com per la teoria freudiana, ens aturem en el mètode. Com hem vist, el punt d’inflexió que va

marcar un canvi, no només en la concepció, sinó en la terapèutica de la histèria (i en general,

de la resta de neurosis) fou la introducció de la hipnosi i la seva mutació en el mètode catàrtic

de Breuer. Aquesta pràctica patirà una deriva en el treball de Freud, consolidant-se finalment

en la lliure associació. L’anàlisi, que es basa en el desplegament de la paraula, es proposa

com un simbòlic capaç de reconvertir el símptoma i reorientar l’energia neuròtica,

disseminant-la en discurs, imatges i representacions tolerables pel subjecte.

Quan Freud va començar a tractar Dora ja feia un temps que havia abandonat el

mètode catàrtic i la suggestió per hipnosi. Al seu lloc, l’evolució de les investigacions van

descobrir a Freud, en la naixent psicoanàlisi, la lliure associació com a mètode preferent a

l’hora de tractar les resistències per tal de resoldre el símptoma:

Ahora dejo que el enfermo mismo determine el tema del trabajo cotidiano, y entonces
parto de la superficie que el inconciente ofrece a su atención en cada caso. Pero así
obtengo fragmentado, entramado en diversos contextos y distribuido en épocas separadas
lo que corresponde a la solución de un síntoma. A pesar de esta desventaja aparente, la
nueva técnica es muy superior a la antigua, e indiscutiblemente la única posible. (Freud,
1992, p. 11)

El mètode catàrtic s’havia assegurat teòricament i a la pràctica a Estudis sobre la

histèria (1895). A la nota preliminar als casos d’histèria, Freud i Breuer signen junts la

confiança analítica en la hipnosi (991a, p. 42). Al principi, aquest mètode servia per
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solucionar un a un els símptomes. La suggestió ho feia possible tornant a evocar el trauma, i

recordant el primer moment en què els símptomes havien aparegut —en aquell moment

inicial els símptomes s’estudiaven com a causals d’un esdeveniment traumàtic generador,

determinats per aquest— i de quina manera se’n resolia la causa, en tant que l’analista

descobria com s’havien fixat en la repetició o la simbolització:

Casi siempre es preciso hipnotizar a los enfermos y, en ese estado, despertarles los
recuerdos de aquel tiempo en que el síntoma afloró la primera vez; así se consigue
evidenciar el mencionado nexo [entre el proceso ocasionador y el fenómeno patológico]
de la manera más nítida y convincente. Este método de indagación nos deparó en gran
número de casos unos resultados que parecen valiosos tanto en el aspecto teórico como
en el práctico. (Freud, 1991a, p. 29)

Talking cure (també chimney-sweeping) va ser el terme que Anna O., pacient cèlebre

de Breuer, va donar al mètode que el metge practicava amb ella. Anna O. patia severs deliris i

paràlisis múltiples que no cessaven i que l’havien deixada postrada al llit durant llargs

períodes. En mig del seu quadre histèric va deixar de parlar i entendre l’alemany, la seva

llengua materna, i només es comunicava en anglès. Breuer i Freud resumeixen així

l’emergència i fixació de la histèria en Anna O.:

Una muchacha que en martirizadora angustia vela ante el lecho de un enfermo, cae en un
estado crepuscular y tiene una alucinación horrorosa en el momento en que se le
adormece el brazo derecho, pendiente del respaldo de la silla: desde ahí se le desarrolla
una paresia de ese brazo con contractura y anestesia. Quiere rezar y no encuentra las
palabras; por fin consigue pronunciar una oración infantil en inglés. Cuando más tarde se
le desarrolla una histeria grave, en extremo compleja, habla, escribe y comprende sólo
inglés, mientras que su lengua materna le resulta ininteligible durante un año y medio.
(Freud, 1991a, p. 30).

Però amb Breuer, i en anglès, Anna O. semblava millorar quan podia parlar dels seus

deliris. Quan s’asserenava li explicava a Breuer allò que havia vist i sentit i d’aquesta manera,

quedava alleugerida per un temps. A diferència d’altres pacients, es mostrava col·laborativa

sense necessitat de ser suggestionada amb la hipnosi, o dit d’una altra manera, l’estat de

suggestió d’Anna O. era provocat per ella mateixa21. Breuer es va dedicar, simplement, a

escoltar-la, i de mica en mica, a conversar-hi. No obstant això, Anna O., com Dora, va

21 Aquest estat era anomenat per Breuer com estat hipnoide, veient en les experiències histèriques una tendència
general a produir estats onírics, somnis diürns, fantasies constants.
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abandonar la teràpia abans que la cura hagués arribat al final, si més no, abans que Breuer

l’hagués donat per aconseguida.

Freud havia desestimat per complet, l’any 1900, la hipnosi. La clau, segons sembla,

era la lliure associació, la paraula desvetllada i acollida per l’escolta activa, la primacia del

relat del pacient situat en la relació dialèctica de l’anàlisi. La psicoteràpia basada en la lliure

associació fa possible un marc comunicatiu (i de transferències) capaç de generar alternatives

simbòliques al pacient per tal d’aplacar els símptomes, superant i reorganitzant l’energia de la

repressió. Gràcies a una mena d’alliberament consensuat s’aconsegueix parlar, anomenar,

significar no només la malaltia, sinó també els desitjos inhibits. En el cas de les dones

pacients, sobretot, aquesta inhibició —fins al punt de tornar-se en obstacle neuròtic—

responia a la repressió d’una societat victoriana, que negava la seva sexualitat (o la reduia a

vehicle per a la reproducció22) i feia del pudor una virtut femenina. De fet, aquest pudor pot

considerar-se una de les resistències més decisives de la pacient per parlar lliurement

(almenys, en el temps d’Estudis sobre la histèria). El pudor, en tant que apaivagament de la

curiositat sexual conduia, finalment, a un apaivagament de la curiositat intel·lectual; així ho

explica Sarah Kofman (1982, p. 53-55), que vincula, d’aquesta manera, el sexual amb

l’intel·lectual (la sublimació que deia Freud). La privació de la curiositat de les dones

acabava traduint-se en la dificultat i la timidesa d’expressar-se per parlar d’una mateixa. La

conquesta de la paraula —i la restauració de les dones en el seu dret— va suposar un dels

pilars de la pràctica psicoanalítica. El flux de paraula podia arribar a vèncer les resistències

inconscients (amb l’orientació del psicoanalista) i substituir les representacions intolerables

per pensaments normalitzats i ordenats de la vida psíquica. L’efecte sanador, doncs, no només

consisteix a traduir el símptoma al llenguatge de la consciència, convertint-se en un entramat

interpretable i significat conscientment, sinó també en restaurar la pacient en la paraula, en

l’espai simbòlic.

Segons Nasio, l’única manera de tractar l’excés (el símptoma) que suposa la neurosi

és a través de l’escolta del psicoanalista, ja que aquesta permet disseminar i redistribuir

l’excés d’energia, obrint una via per la cura. El símptoma conversiu desapareix en el moment

en el qual cobra un valor simbòlic, i aquest valor l’atorga l’escolta del psicoanalista (Nasio,

22 Inclús Freud, hereu de certs prejudicis victorians, insisteix a pensar la dona en tant que mare i no com a amant
(Kofman, 1982, p. 49), segurament per remetre el sentiment/la sensació d’unheimlich que li provoca la segona,
un unheimlich pels seus genitals sexualitzats, amenaçadors i mortals (pensem, per exemple, en el text “La
cabeza de la medusa”. La mare, a diferència de l’amant (que podria ser entesa com a igual a l’home, si més no,
com la seva companya) aplaca l’unheimlich en tant que permet concebre els genitals com a font de vida, a la
vegada que compleix amb la fantasia de l’origen masculina (tornar al ventre matern o la fantasia de la infància
feliç perduda i totes les altres fantasies que se’n deriven). Per aprofundir en aquesta reflexió, llegiu Luce
Irigaray a Speculum de l’autre femme.
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1991, p. 35). Això és possible en la mesura que l’escolta i la interpretació funcionen com un

jo simbòlic, és a dir, com un conjunt de representacions. Aquest sentit podrà emergir si el

psicoanalista està habitat per “un deseo en hueco, preparado para recibir el impacto de un

dicho sintomático” (Nasio, 1991, p. 37), Aquesta posició implica directament la

transferència; l’escolta transferencial situa al psicoanalista en una posició de desig, en el

sentit que “el terapeuta desea entrar en la psique hasta el punto de encarnar en ella el exceso

irreductible (...) si lo consigue, es decir, si su deseo de analista está presente, identificado con

la causa del sufrimiento, entonces el psicoanalista será llevado a decir la interpretación o a

hacerla surgir indirectamente en la palabra del analizando” (Nasio, 1991, p. 37).

Com assenyalàvem a la introducció, Freud descobreix la transferència pel fracàs de

l’anàlisi de Dora. De fet, Freud no aconsegueix minvar l’excés, més aviat en produeix un

altre, el de la seva interpretació. El desig que desplega —i que l’arrossegarà a albirar la

transferència— no està buit, sinó ple d’un saber, inclús d’una moral. En comptes de

situar-se al nucli del patiment simptomàtic, Freud se situa al lloc del pare, encarna l’excés,

però no el dissemina, el concentra igualment.

Arribats fins aquí, és el moment d’aturar-nos al text Fragment d’anàlisi d’un cas

d’histèria, per llegir aquestes i d’altres problemàtiques. Com veurem, l’anàlisi de Dora va

començar —i va estar determinat— per la resistència. Resistència a la interpretació, a

reconèixer la paraula i la veritat de l’analista, o si més no, a adequar-s’hi per sanar en ella.

L’anàlisi és un intent, més o menys insistent, de superar aquesta resistència i convertir

Dora en una col·laboradora, en una boca parlant que s’obre i permet ser examinada, tot

situant-la a l’espai de la llum analítica, psicoanalítica, de la interpretació i la cura. Malgrat

això, Dora es quedarà entre ombres; d’aquesta manera, el treball de desxiframent, en molts

moments, tendirà a una especulació que si més no, comportarà nous descobriments per la

naixent psicoanàlisi.

3. Fragment d’anàlisi d’un cas d’histèria

3.1. El cas clínic

Dora va ser sotmesa a tractament psicoanalític per desig del seu pare; és ell qui va

notar primer la patologia de la seva filla, i com veurem, qui tenia un interès personal en

reconduir a la seva filla en el bon camí: “Procure usted ponerla en el buen camino”, li demana
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a Freud (Freud, 1992, p. 25). La teràpia, pel pare, ha de resultar en un redreçament de Dora

en aquest bon camí, que no és altra cosa que el camí de la llei el pare. El senyor B. sembla

molt preocupat per la salut de la seva filla, però encara més pel seu caràcter, per les seves

queixes, per les seves tendències depressives. Dora rebutja participar de la vida social i

tampoc s’interessa per les feines domèstiques (això enfada la seva mare, com diu Freud,

afligida per un tipus de “psicosis de la ama de casa” (Freud, 1992, p. 19)). Tenint en compte

aquest marc simptomàtic lleu, tot sembla indicar una petite hystérie. La simptomatologia de

Dora és, doncs, reconeixible i comparable a la simptomatologia femenina de classe benestant:

tos nerviosa, tedi, cansament, angoixa, fàstic, avorriment social. Freud insisteix en el fet que

Dora és una noia molt intel·ligent que d’entrada, no sembla avenir-se amb la seva existència,

i com veurem, se’n queixa sovint, queixes que són enteses com a patològiques —la condició

sana exigia, sembla, la conformitat amb el bon camí, la moral determinant i les condicions

d’existència en la societat finisecular burgesa; al marge d’això hi havia la malaltia, la neurosi,

la histèria—. Però Dora s’allunya d’aquest camí, el complica. Passa el seu temps formant-se,

assistint a conferències per senyoretes, a la vegada, com hem dit, que s’aparta de les feines

domèstiques i de la seva mare. La detesta i, com en tota estructura edípica més o menys

“clàssica”, admira el seu pare, però s’hi enfronta i li destina tots els retrets i totes les queixes;

és ell, el seu ordre, qui li provoquen el malestar per un aparent greuge: la traïció del pare a

Dora. Com hem dit, és el pare qui introdueix Dora en el bon camí que ha de portar-li la

psicoanàlisi. S’ocupa, doncs, de posar en coneixement de Freud l’historial mèdic de Dora i el

que és més important, el seu recorregut vital. Hi ha, en certa manera, un pacte entre Freud i el

pare? Dora sent que el seu pare l’entrega a Freud com també la va entregar al senyor K.

El senyor B. explica a Freud el que ell creu que ha portat Dora a un extrem perillós:

un desamor, una escena que imagina, un malentès. La preocupació s’agreuja quan el senyor

B. troba una nota de suïcidi de Dora on s’acomiada del món, i pocs dies després, enmig d’una

discussió insignificant, es desmaia. El pare havia fet amistat amb un matrimoni, els K., i

passaven temporades a la seva casa vora els llacs de B. Durant aquestes estades, el pare (així

ho explica) havia consolidat una íntima amistat amb la senyora K. Els dos patien d’una salut

dèbil: ella, nerviosa, ell, afligit de diverses malalties que l’obligaven a fer repòs i a dur una

vida tranquil·la. El senyor K., el marit, “siempre se había mostrado muy amable con su hija

Dora, salía de paseo con ella cuando estaba en B., le hacía pequeños obsequios, pero nadie

había encontrado nada reprobable en esto” (Freud, p. 1991, 23). Res havia fet pensar a ningú

que el senyor K. tingués una relació amb Dora que anés més enllà d’una tendresa quasi

paternal: “un hombre com el señor K. no podía suponer un peligro (...) Dora era aún una niña
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y como tal la trataba el señor K.” (Freud, 1992, p. 31). Tot canvia, però, quan Dora explica

als seus pares l’intent de seducció del senyor K.: l’escena del llac. En un passeig habitual a la

vora del llac, el senyor K. li va voler declarar els seus sentiments però “ella no lo dejó

terminar. Tan pronto comprendió de qué se trataba, le dio una bofetada en el rostro y escapó.

Yo quería saber las palabras empleadas por él; ella sólo recuerda que [el señor K.] alegó:

‘Usted sabe, no me importa nada de mi mujer’” (Freud, 1992, p. 87). Dora demana al pare

que trenqui les relacions amb el matrimoni, especialment amb la senyora K., però aquest s’hi

nega mentre defensa la innocència del senyor K., que en ser preguntat per l’escena “empezó a

arrojar sospechas sobre la muchacha, quien, según lo sabía por la señora K., sólo mostraba

interés por asuntos sexuales y aun en su casa junto al lago había leído la Fisiología del amor

de Mantegazza, y libros de ese jaez. Probablemente, encendida por tales lecturas, se había

‘imaginado’ toda la escena del lago que contaba”23 (Freud, 1992, p. 24) i “puso a la

muchacha por el suelo y sacó a relucir, como carta de triunfo: Una muchacha que lee

semejantes libros y se interesa por esas cosas no puede reclamar el respeto de un hombre”

(Freud, 1992, p. 55). La traïció, doncs, és múltiple: el pare, per no creure-la i seguir amb la

relació amb els K. (amb la senyora K.); el senyor K., per no reconèixer els fets i difamar-la; i

sobretot, la senyora K., la seva confident i amiga, per revelar el seu secret (les lectures) i no

protegir-la de les calúmnies per poder seguir, igualment, amb el senyor B.

Freud comença l’anàlisi a partir de l’escena del llac, que seria, tal com postulava a

Estudis sobre la histèria, l’escena traumàtica. No obstant això, Freud sap, per l’historial

mèdic de Dora, que molt abans d’això, durant la infància, ja havia patit petites malalties amb

una simptomatologia que podria ser entesa, a la llum de la psicoanàlisi, com a histèrica: “es

harto frecuente en los historiales clínicos histéricos que el trauma biográfico por nosotros

conocido resulte inservible para explicar la especificidad de los síntomas” (Freud, 1992, p.

25). Hi ha alguna cosa més antiga que parla desplaçant-se en el símptoma. A partir d’aquí es

desplegarà el treball de rastreig, d’indagació analítica. La infància de Dora es converteix en

l’objecte susceptible a la teràpia, i només així, aprofundint-hi, es podrà resoldre la histèria:

23 Nora Catelli, a propòsit del Cas Dora, a “El cuerpo en el sueño”, assenyala que “la narración del tratamiento
está pautada por cuatro escenas de lectura (...) donde el contenido y la procedencia de los libros se consideran
cruciales para el desarrollo de la cura” (2001, p. 137). El Cas Dora no només està pautat per les lectures o
referències a llibres, sinó que la lectura és reveladora i transgredeix la prohibició. Dora encarna aquestes
lectures, les reprodueix al seu cos. Com diu Nora Catelli, “[Dora] también escribe”. Codifica aquestes lectures
en el seu cos i “reúne en su cuerpo de histérica el saber ancestral de una y el saber nuevo de la otra, atenta a las
novedades de la psiquiatría” (p. 139-140). Seguint Nora Catelli, el cos de Dora, travessat per aquestes lectures,
productor de noves escriptures, les del símptoma, es converteix en “la estrecha biblioteca de la psicoanálisis” (p.
140) que Freud intentarà llegir.
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En nuestro caso, una parte de estos síntomas —la tos y la afonía— ya habían sido
producidos por la enferma unos años antes del trauma, y sus primeras manifestaciones se
remontaban sin duda a la infancia, pues habían sobrevenido en el octavo año de vida. Por
consiguiente, si no queremos abandonar la teoría traumática, tenemos que retroceder
hasta la infancia para buscar allí influencias que pudieron producir efectos análogos a los
de un trauma. (Freud, 1992, p. 25)

Freud descobreix que els períodes d’afonia coincidien, originalment, amb els

períodes que el senyor K. marxava de viatge (de 3 a 5 setmanes): “la afonía de Dora admitía

la siguiente interpretación simbólica: cuando el amado estaba lejos, ella renunciaba a hablar;

el hacerlo había perdido valor, pues no podía hablar con él. En cambio, la escritura cobraba

importancia como el único medio por el cual podía tratar con el ausente” (Freud, 1992, p. 36).

Després la durada dels episodis afònics es fixa com a rastre del primer aflorament del

símptoma, i la correspondència amb la partida del senyor K. desapareix per evitar que aquest

amor es descobreixi. La senyora K. acostumava a emmalaltir quan el seu marit tornava,

probablement per evitar les obligacions conjugals que odiava. Així doncs, Dora fa al revés:

sana quan torna, mecanisme que havia après durant la seva infància a B. observant la senyora

K. El símptoma de la tos té una explicació sexual, ja que “por lo menos uno de los

significados de un síntoma corresponde a la figuración de una fantasía sexual, mientras que

los otros significados no están sometidos a esa restricción en su contenido” (Freud, 1992, p.

42). Mentre es queixa del pare Dora tus, per la qual cosa Freud observa una relació d’aquest

símptoma amb el pare. Dora declara que la senyora K. només estima el seu pare perquè és un

home de recursos (ein vermögender Mann); Freud nota que darrere aquesta declaració s’hi

amaga el seu contrari, és a dir, que el pare és un home de pocs recursos (ein unvermögender

Mann). La interpretació de Freud apunta que el pare era impotent i, per tant, no podia treure

partit de la relació amb la senyora K. Quan Dora és preguntada per això, diu que sap “que hay

más de una manera de satisfacción sexual. Por lo demás, la fuente de este conocimiento le era

de nuevo inhallable (...) Cuando le pregunté si aludía al uso de otros órganos que los genitales

para el comercio sexual, me dijo que sí; y yo pude proseguir: sin duda pensaba justamente en

aquellas partes del cuerpo que en ella se encontraban en estado de irritación (garganta,

cavidad bucal)” (Freud, 1992, p. 43). En tossir, Dora experimentaria una mena de

pessigolleig a la gola: “con su tos espasmódica, que, como es común, respondía al estímulo

de un cosquilleo en la garganta, ella se representaba una situación de satisfacción sexual per

os entre las dos personas cuyo vínculo amoroso la ocupaba tan de continuo” (Freud, 1992, p.

43).
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Tot i que Dora desconfia de Freud, com desconfiava de tots els metges (Freud diu que

amb ells perillava el seu secret), li explica com uns anys abans s’havia quedat sola amb el

senyor K., que havia trobat una manera de citar-la sola a la seva botiga, amb l’excusa de

mirar una processó des del balcó d’aquesta. En comptes d’això, “al acercarse la hora de la

procesión, le pidió que lo aguardase junto a la puerta que daba a la escalera que conducía al

primer piso, mientras él bajaba las cortinas. [El señor K.] regresó después de hacerlo y, en

lugar de pasar por la puerta abierta, estrechó de pronto a la muchacha contra sí y le estampó

un beso en los labios.” (Freud, 1992, p. 26). Dora diu que va sentir un fàstic violent. Freud

opina que “era justo la situación que, en una muchacha virgen de catorce años, provocaría

una nítida sensación de excitación sexual (...) la conducta de la niña de catorce años es ya

totalmente histérica. Yo llamaría ‘histérica’ sin vacilar, a toda persona, sea o no capaz de

producir síntomas somáticos, en quien una ocasión de excitación sexual provoca

predominante o exclusivamente sentimientos de displacer” (Freud, 1992, pp. 26-27). En

aquesta lògica, la histèria es manifesta en el desplaçament d’una esperada sensació

d'excitació a una de desplaença. La nena hauria d’haver estat a punt per albergar l’ímpetu

sexual del senyor K. i haver respost amb excitació, o el que aquí és el mateix, desitjant la

seva pròpia passivitat en ser penetrada per l’interès del senyor K., pel seu petó incisiu. Un

desig mut i en repòs, a l’espera: Dora hauria hagut de despertar amb aquell petó iniciàtic,

tocada per l’home en possessió d’un saber secret, adult, el saber i l’experiència sexual. Freud

explica la reacció de Dora a partir de l’anomenat trastorn d’afecte. Ara bé, encara que tingui

sentit pel discurs psicoanalític, ens hem de preguntar pel context en el qual es produeix

l’encontre sexual; aquest distanciament crític ens sembla imprescindible per una bona praxi

psicoanalítica a l’hora de llegir un suposat trastorn d’afecte. És evident que Freud no

interroga les lògiques de poder implícites i els límits dins dels quals es posa en moviment

l’encontre sexual. Segurament, si Freud hagués condemnat l’escena, tal com Dora demanava

a la seva família, al seu entorn, l’anàlisi hauria pres un rumb ben diferent. La posició de

Freud suposa un punt d’inflexió: no només perquè es limita a repetir preceptes teòrics sobre

la histèria, com la repulsió i la inhibició sexual, sinó perquè Freud, en tant que home del seu

temps, burgès i educat, no pot escapar dels prejudicis fal·locèntrics que travessen en molts

moments el seu saber i judici psicoanalítics.

A partir d’aquest moment, Dora i el senyor K. continuen tractant-se i cap dels dos

menciona l’escena del petó, però ella evita coincidir amb ell per un temps. Fins al moment de

la cura, diu Freud, aquesta escena havia restat no dita i tot i ser comunicada després de

l’escena del llac, havia tingut lloc abans. Els pensaments i les confessions s’esdevindran així:
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fragmentats i desordenats. Per això l’escena del petó és crucial; Freud pren una posició i es

reafirma en el seu saber previ, en les seves especulacions teòriques (jo anomenaria

“histèrica” qualsevol persona… que no repeteixi de bon grat les coordenades indispensables

de la sexualitat normativa). Acudeixen a l’anàlisi un seguit de símptomes desencadenats per

aquesta primerenca “experiència histèrica”. Cada un d’ells és una representació enèrgica en la

superfície corporal en l’intent de sufocar l’excitació pel petó reprimida. És a dir, que malgrat

l’anomalia de la desplaença, l’excitació no s’extingeix i persisteix (tot i que reprimida) en

l’inconscient, capaç d’emergir com a símptoma corporal.

El primer dels símptomes és el fàstic prolongat fruit del desplaçament de la zona

erògena activada pel petó de la zona bucal exterior, els llavis, a les mucoses de la gola:

l’arcada persistent. Una mena d’angúnia al menjar, poca gana, i en conseqüència, mala

alimentació. Freud explica així aquest desplaçament:

El caso de nuestra paciente Dora no queda todavía suficientemente caracterizado
poniendo de relieve el trastorno de afecto; es preciso decir, además, que se ha producido
aquí un desplazamiento de la sensación. En lugar de la sensación genital que en tales
circunstancias una muchacha sana no habría dejado de sentir, le sobreviene la sensación
de displacer propia de la mucosa del tramo de entrada del aparato digestivo, vale decir, el
asco. Sin duda, influyó sobre esta localización la excitación de los labios por el beso.
(Freud, 1992, p. 27)

També apareix una al·lucinació sensorial. Dora “decía que seguía sintiendo la presión

de aquel abrazo sobre la parte superior de su cuerpo”, però Freud opina que “de acuerdo con

ciertas reglas de la formación del síntoma qué me han llegado a ser familiares, combinadas

con otras particularidades de la enferma (...) durante el apasionado abrazo ella no sintió

meramente el beso sobre sus labios, sino la presión del miembro erecto contra su vientre. Esta

percepción repelente para ella fue eliminada en el recuerdo, fue reprimida y sustituida por la

inocente sensación de la presión en el tórax (...) otro desplazamiento, pues, del sector inferior

al sector superior del cuerpo.” (1992, p. 28). I per últim, en aquesta sèrie simptomàtica

pòstuma al petó, una compulsió: es negava a passar a prop de qualsevol home conversant

animadament amb una dona, ja que, com diu Freud, “no quiere pasar junto a ningún hombre a

quien cree sexualmente excitado porque no quiere volver a ver el signo somático de ello”

(1992, p. 28) que ha oblidat i reprimit a l'inconscient.

Però l’atenció de Dora es concentra, sobretot, a la senyora K. Dora està convençuda

(com Freud) que el seu pare i la senyora K. tenien, des de feia molt de temps, una relació

amorosa. Dora se sent traïda, menystinguda i enganyada. Però per qui, pel pare? O per la
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senyora K.? Quan el senyor B. va caure malalt, la senyora K. es va convertir en la seva fidel

cuidadora. Per Freud, el recel de Dora a aquesta situació, es deu, en part, a l’enveja que

aquesta dona li provoca; l’hauria desplaçat del seu lloc fantasiós en la relació edípica amb el

pare. La mare de Dora resta insignificant: creu, en gran part de manera conscient, haver-la

desbancat del seu privilegi com esposa, ja que ella, la mare, no mostra interès pel pare, i

Dora, en canvi, se’n preocupa i l’estima. Ara bé, Freud no s’equivoca en observar la

tendència homosexual de la jove Dora: “tras el itinerario de pensamientos hipervalentes que

la hacían ocuparse de la relación de su padre con la señora K. se escondía, en efecto, una

moción de celos cuyo objeto era esa mujer; vale decir, una moción que sólo podía basarse en

una inclinación hacía el mismo sexo”. Si bé, per Freud, aquesta inclinació és habitual a la

infància i “suele ser la precursora del primer enamoramiento intenso de la muchacha por un

hombre” (1992, p. 53), desapareix normalment. La libido es reorganitza a favor de l’objecte

heterosexual: “en circunstancias favorables, la corriente homosexual a menudo se seca

después; pero cuando no se obtiene la dicha en el amor por el hombre, es despertada de nuevo

por la libido en años posteriores y acrecentada con diversos grados de intensidad” (Freud,

1992, p. 54). És a dir, l’homosexualitat adulta és el fracàs de l’objecte de desig heterosexual,

de tal manera que l’homosexualitat femenina s’estructura, també, pels efectes del complex

d’Èdip. A Tres assajos sobre teoria sexual, Freud explica com l’elecció (condicionada) de

l’objecte sexual en la dona troba la seva motivació en una autoafirmació de la masculinitat

amenaçada24, un cop entrada en la fase edípica i abandonada l’activitat preedípica i la relació

inicial amb la mare. És, per Freud, la negativa a acceptar la diferència biològicament

pejorativa, neutralitzant-la amb l’esperança de tenir un penis algun cop. L’homosexualitat i

les fantasies de “ser un home”, doncs, van molt juntes i concorden amb la negació d’acceptar

la feminitat.

Però i si pensem la senyora K. com la clau de l'entramat enèrgic del del símptoma de

Dora? Ens crida l’atenció la referència que Dora fa al cos deliciós i blanc de la senyora K.,

amb la qual desplega un desig que tensa les lleis excloents de la monosexualitat fàl·lica:

“Cuando Dora hablaba de la señora K., solía alabar su cuerpo deliciosamente blanco con un

24 Durant la fase preedípica la nena és activa. En descobrir la castració (com la descobreix? Qui li diu que està
castrada? Com es veu, com deia Luce Irigaray, el no-res, el res a ensenyar?) es produeix el canvi d’objecte de
desig (de la mare al pare) i s’inicia la reassignació de la zona erògena primordial: del clítoris a la vagina, de
l’activitat a la passivitat. Ara bé, ni l’activitat ni la passivitat són categories del tot essencialistes en Freud.
Malgrat que les dones “tendeixen” a la passivitat, aquesta no es dóna mai exclusivament. Al mateix temps,
Freud reconeix que hi ha dones extremadament actives i s’esforça per separar aquestes posicions de les
categories sexuals home/dona, tot i la insistència massa habitual a entendre l’anatomia com a destí. Freud
abordarà aquestes qüestions àmpliament a la conferència “Sobre la feminidad” de 1931.
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tono que era más el de una enamorada que el de una rival vencida” (Freud, 1992, p. 55) La

bisexualitat “clàssica” pot ser entesa, com assenyalava Hélène Cixous, “comme fantasme

d’un être total qui vient à la place de la peur de la castration, et voile la différence sexuelle

dans la mesure où celle-ci est éprouvée comme marque d’une séparation mythique” (2010, p.

112). Ara bé, distanciant-nos d’aquesta bisexualitat “fusionnelle, effaçante, qui veut conjurer

la castration” podem pensar l’altra bisexualitat:

L’autre bisexualité, celle dont chaque sujet non enfermé dans le faux théâtre de la
représentation phallocentrique institue son univers érotique. Bisexualité, c’est-à-dire
repérage en soi, individuellement, de la présence, diversement manifeste et insistante
selon chaque un ou une, des deux sexes, non-exclusion de la différence ni d’un sexe, et à
partir de cette “permission” que l’on se donne multiplication des effets d’inscription du
désir, sur toutes les parties de mon corps et de l’autre corps. (Cixous, 2010, pp. 112-113)

Des d’aquesta disposició bisexual multiplicadora, el desig no exclouria. Ara bé, Freud

no diu el contrari; és conscient, en gran mesura, de la multiplicitat de formes per les quals

Dora inscriu el desig i investeix els seus objectes. No obstant això, pel que fa a la pràctica

analítica, continua tractant Dora des del paradigma heterosexual en relació amb el senyor K.

Això és determinant i l’obstacle principal de l’anàlisi. A més a més, en tot cas,

l’homosexualitat és vista com l’estratègia de la libido per negar la castració, és a dir, no

s’entén per ella mateixa: la seva potència queda subordinada a la fantasia de l’ésser total i

narcisista que aspira a la neutralitat.

La senyora K. personifica un misteri, mobilitzant un desplegament histèric on

símptoma i libido es confonen. En tant que objecte de desig, la senyora K. es troba enredada

en la constel·lació simptomàtica de Dora; les dues, al seu torn, són percebudes com a objectes

desig dels homes que les envolten. Ara bé, això suposa un problema per a Dora

—problemàtica desencadenada per la pregunta pel cos sexuat—, en el sentit que rebutja

encarnar-se com a tal objecte. La histèria, en certa manera, és una metàfora (angoixant i

somàtica) d’aquesta pregunta. Tot això situa Dora en un espiral de gelosia que li causa gran

malestar, en una cruïlla on Freud hi veu els estralls de la relació edípica. Per Freud, la gelosia

de Dora és masculina, però “se identificaba con las dos mujeres amadas por el padre: con la

que amaba ahora y con la que habría amado antes. La conclusión resulta obvia: se sentía

inclinada hacia su padre en mayor medida de lo que sabía o querría admitir, pues estaba

enamorada de él” (1992, p. 50). Però la vegada, com assenyala Lacan, la relació edípica

“revela estar constituida en Dora por una identificación con el padre” (2009, p. 213). Si
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seguim la lectura freudiana, la pulsió homosexual és part d’un mecanisme d’identificació, una

identificació motivada per l’enamorament cap al pare i, per tant, secundària. Per Freud,

aquesta regressió és una estratègia histèrica viscuda inconscientment com a signe d’una

sexualitat encara infantil, una estratègia que, per altra banda, reprimeix l’amor pel senyor K.,

tot desviant-lo en objectes de desig perifèrics (homosexuals). Freud s’acosta inevitablement

al punt d’inflexió del fracàs de l’anàlisi, o com diu Lacan, a “las relaciones dialécticas que

constituyeron el momento del fracaso” (2009, p. 212).

Sí l’únic desig que preval és el suposat de Dora pel senyor K., finalment, aquest és

l’únic capaç de crear un sentit que dissemini el símptoma de Dora. La interpretació

psicoanalítica no pot desembocar en altra cosa que en una tensió irresoluble, ja que mentre

Freud desplaça la importància de l’objecte homosexual, de la senyora K., a una tendència

simptomàtica perifèrica, no constituent de la subjectivitat de Dora, allunya la possibilitat de

Dora de reconèixer-se en la interpretació, de produir un sentit nou emparat en l’escolta del jo

simbòlic del psicoanalista. Ben el contrari, el jo simbòlic de Freud, en aquest cas, va dissuadir

la veritat de Dora i la va portar en un punt mort, el de la resistència com a única via de

retrobar-se en el seu desig, fins al punt d’abandonar l’anàlisi.

Dialècticament, tal com Lacan planteja el cas Dora, les confessions de Dora sobre la

senyora K. haurien d’haver portat Freud a una tercera inversió dialèctica25, o sigui, “la que

nos daría el valor real del objeto que es la señora K. para Dora. Es decir, no un individuo,

sino un misterio, el misterio de su propia femineidad, queremos decir de su femineidad

corporal” (2009, p. 214). D’acord amb Lacan, “el origen prejuicial de su fracaso fue el

desconocimiento de la posición homosexual del objeto a que apuntaba el deseo de la

histérica” (2009, p. 294).

25 Lacan observa com el Cas Dora s’estructura a partir d’un seguit d’inversions dialèctiques i desenvolupaments
de veritat (2009, p. 212-214). El punt de partida és el primer desenvolupament de veritat, en el qual Dora insinua
la seva incomoditat pel que fa a la relació amorosa del seu pare i la Sra. K. i que la deixa a la mercè del Sr. K.:
“La señora K. y su padre son amantes desde hace tantos y tantos años y lo disimulan bajo ficciones a veces
ridículas. Pero el colmo es que de este modo ella queda entregada sin defensa a los galanteos del señor K... ante
los cuales su padre hace la vista gorda, convirtiéndola así en objeto de un odioso cambalache” (2009, p. 212). Es
desencadena, així, la primera inversió dialèctica, per la qual Dora és preguntada sobre el seu paper en tot això.
Es produeix el segon desenvolupament quan, per una banda, s’assegura el fet que ha sigut utilitzada com una
mena d’objecte d’intercanvi entre el pare i el Sr. K., i per l’altra, en reconèixer la seva implicació activa en tot
això, assumint que, d'alguna manera, ella també havia sustentat durant tots aquells anys la relació del pare amb
la Sra. K., no només per la seva situació en la seducció del Sr. K., sinó també per les relacions que arriba a
establir amb els altres. Apareix la següent pregunta, que apunta al sentit de la intensa gelosia que Dora sent per
la relació del pare i la Sra. K. Això suposa la segona inversió dialèctica, “la observación de que no es aquí el
objeto pretendido de los celos el que da su verdadero motivo, sino que enmascara un interés hacia la persona del
sujeto-rival” (2009, p. 213). S’esdevé l’últim desenvolupament de veritat, on emergeix l’atracció i la fascinació
de Dora per la Sra. K. En aquest punt el moviment dialèctic s’estanca, saturant-se per l’orientació de Freud un
altre cop cap al Sr. K. La tercera inversió dialèctica no va arribar mai, ja que l’anàlisi es va interrompre abans.
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Cal destacar, també, el fet que sigui una anàlisi estructurada pels somnis (relat,

interpretació, inscripció del seu sentit). La importància dels somnis esdevé decisiva en el Cas

Dora. Freud reuneix i posa en pràctica la interpretació dels somnis, l'hermenèutica de

l'inconscient, i és a partir de la lectura hermenèutica del material oníric que Freud sembla

trobar les claus per estructurar el discurs de Dora. Així doncs, el primer somni26 és revelador.

Per una banda, perquè és un somni que es repeteix (primer a B. tres cops, després de l'escena

del llac, tot i que no immediatament) i durant l'anàlisi. Per Freud, un somni de repetició es

desencadena per un motiu, una preocupació o un desig actual (que pot ser conscient), però

necessita el material reprimit infantil per desplegar-se una vegada i una altra en la repetició.

En aquest somni, Dora reprodueix una situació de perill (morir en un incendi amb la seva

família) per tal de sufocar, encriptar, el perill real al qual està sotmesa, és a dir, ser molestada

pel senyor K. mentre dorm. El pare substitueix el senyor K.27 en el somni; mitiga l'angoixa i

s'inverteix la situació. El pare salva Dora del perill, i el seu desig demana que faci el mateix

amb el senyor K. Ara bé, aquest raonament serveix per desxifrar el motiu actual que

desencadena el somni, però les simbolitzacions i desplaçaments que s’hi donen amaguen,

també, un component sexual. Fixem-nos, doncs, en els elements que són crucials en la lectura

freudiana: la presència de la mare i el seu joier, i el perill del foc. Freud creu que el joier28 és

una simbolització dels genitals femenins (en alemany és un eufemisme per aquests:

Schmuckkätschen29). El “joier de Dora” està en perill i si li passés alguna cosa, seria culpa del

pare. A la vegada, Freud dictamina que el foc és senyal de passió, de desig sexual.

Si el pare substitueix el senyor K. (és a dir, podem entendre que és el seu contrari, qui

la salva del perill), Freud creu haver trobat la lògica que opera: en aquest somni tot simbolitza

el seu contrari. El foc, doncs, és el contrari de l'aigua. El pare desperta Dora enmig de la nit,

com ho hauria fet durant la seva infància per evitar que mullés el llit. Cap als 7 o 8 anys, Dora

29 Schmuck, decoració, adorn, i Kätschen, capsa. Traduït en el text com “cajita” i “joyero”.

28 Les joies com a obsequi apareixen en el text en diversos sentits. El pare de Dora solia regalar joies a la seva
dona (però també a Dora i a la senyora K.). Durant l’explicació del primer somni, Dora recorda una discussió
per un regal; la mare de Dora volia un braçalet, però el senyor B. li va regalar unes arracades de gotes de perla.
“La madre se puso furiosa y le dijo que, ya que se había gastado tanto dinero en regalarle algo que no le gustaba,
que se lo regalase a otra” (Freud, 1992, p. 61). Freud, a propòsit d’això: “En el episodio de la pulsera usted de
buen grado habría aceptado lo que su madre rechazaba. Ahora sustituyamos ‘aceptar’ por ‘dar”, ‘rechazar’ por
‘rehusar’. Significa, pues, que usted estaría dispuesta a dar a su padre lo que su madre le rehusa” (1992, p. 62).
Dora també explica com el senyor K., pel seu aniversari, li havia regalat un joier, detall que Freud observa que
hauria pogut correspondre fent-li “un regal a canvi”. El somni, com dèiem, funciona a partir de contraris. Freud
proposa a Dora substituir el seu pare pel senyor K. i la seva mare per la senyora K., i “por tanto, usted está
dispuesta a obsequiar al señor K. con lo que su mujer le rehusa” (1992, p. 62). Aquest seria un pensament que
Dora intenta reprimir i que s’expressa en el somni.

27 El senyor K. desperta Dora com ho fa el seu pare en el somni, i és després d'aquest assalt que el somni tindrà
lloc per primera vegada.

26 Llegiu la interpretació completa de Freud a partir de la pàgina 57. Aconsellem acudir al text per apreciar
millor els detalls i el desenvolupament d’aquesta interpretació, que nosaltres resumim breument.
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havia patit enuresi, i la causa d’“una enuresis [tardía] de esta clase es la masturbación”

(Freud, 1992, p. 66). El secret de Dora, el que perillava amb els metges que l'havien tractat,

amb el mateix Freud, era que la descobrissin com a masturbadora. Així doncs, el component

sexual, per una banda, seria el senyor K., i per l'altra (el més important) la masturbació. La

interpretació d'aquest somni és la lectura de l'inconscient de Dora a partir de valors

estructurats com a contraris (ni que no funcionin així en l'inconscient), a partir d'una

dicotomia que genera sentit. Pel que fa a la masturbació i el lloc on se la situa, Freud no rep

confirmació de Dora. Amb aquesta interpretació arribem als últims descobriments assolits per

Freud, que es mesclen inevitablement amb els efectes de la transferència.

3.2. El simulacre de tendresa: l’anàlisi inacabada

¡Pobre de la enferma, de la mujer que se niegue a
colaborar, a dejarse imponer la verdad! (...) Ay,
aquella que por su suspenso de palabra, derribe el
placer policíaco del psicoterapeuta.

Sarah Kofman

Si ens preguntem el perquè del final precipitat de l’anàlisi, per què Dora va decidir

interrompre el procés de la cura, ens hem de preguntar per la transferència. El moviment

dialèctic del cas funciona, precisament, pels efectes de la transferència. És a dir, la

transferència és el motor suggestiu per tal d’assolir la col·laboració necessària de la pacient.

Ara bé, aquests efectes produeixen tensions, i com Freud sap, no totes les pacients estan

obertes a “col·laborar”. I si no es dona aquesta “confianza, ya que el análisis, por lo general,

lleva hasta los procesos psíquicos más íntimos” les pacients “escapan al médico tan pronto

como divisan la dirección en la que se moverán las investigaciones (...) por ellos, el médico

ha seguido siendo un extraño” (1991b, p. 272-273).

Sarah Kofman opina que la transferència incideix en Feud com “una ternura hacia las

mujeres” (1982, p. 56), o el que Freud anomena una “simpatía personal hacia los enfermos”

(1991b, p. 272). Per aquesta tendresa, l’analista procura restaurar a la pacient el seu dret a

paraula. Com diu Kofman, “ya que la mujer, en efecto, no tiene derecho a la palabra, sólo

puede tener ‘secretos’, ‘secretos de amor’ que la enferman, y esto es la histeria” (1982, p. 56).

Al lloc d’aquest dret de paraula, la dona ha creat un suplement de misteri. A força d’estar
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desposseïda de la paraula, ha acabat per “no poder ni querer hablar” (1982, p. 57). I si parla,

el seu discurs no sembla comunicar res més que la falta de solidesa. La histèrica produeix un

discurs fragmentat, enfosquit, distant, dislocat, espès. El relat histèric materialitza aquest

desencaixament en el llenguatge. Quan la dona no es mostra disposada a parlar, a col·laborar

en el procés de comunicació analític, problematitza el logos que li havia estat vetat i del qual

l’analista n’és el representant. Això no vol dir que la histèrica no digui res, o no tingui res a

dir; precisament, la mudesa, la distorsió, la resistència produeixen les seves significacions. I

no només per la negativa a comunicar-se, sinó perquè el silenci mai serà del tot reductible i

presenta esquerdes, per exemple, en forma de símptoma corporal.

Com dèiem, Freud se situa al lloc del senyor K. i del pare. A l’explicació del primer

somni, Dora hi afegeix una al·lucinació sensorial que sentia en despertar-se, una olor de fum.

Recorda com ella i el senyor K. van fumar a la vora del llac. Freud, igual que el pare i el

senyor K., era fumador i, per tant, el petó d’un fumador fa olor de fum (Dora l’hauria sentit

per primer cop durant l’assalt de la botiga). Freud ho interpreta així: “Ocurrió, probablemente

durante la sesión, que habría deseado ser besada por mí. Ésta fue la ocasión que la llevó a

repetir el sueño” (1992, p. 65). La repetició d’aquest somni (un somni que desvela l’amor pel

senyor K., però en repetir-se durant l’anàlisi també per Freud), segons Freud, serà el motiu

més probable pel qual Dora abandonarà la cura. Seguint el seu raonament, Dora hauria

abandonat la cura per la seva transferència negativa. Freud pensa que ella “se vengó de mí

cómo se vengaría de él [Señor K.], y me abandonó, tal y como se había creído engañada y

abandonada por él” (1992, p. 104).

A partir d’aquest moment, l’anàlisi s’accelera i Dora cada cop es resisteix més a la

participació. Freud, assumint la funció de “maestro, de exponente de una concepción del

mundo más libre y superior” (1991a, p. 288), no aconsegueix la simpatia i col·laboració de

Dora, sinó el contrari, el seu rebuig a la direcció de la cura, que seria l’acceptació de la veritat

(la significació) de l’analista i, per tant, el silenci sa i afirmatiu de la pacient. El símptoma ja

podria reposar, i amb això, el cos retornaria a la normalitat, un cop assumida corporal i

discursivament aquesta veritat. En aquesta lògica, la “veritat” de Dora seria el seu amor pel

pare, el desig de complaure’l amb la seva llei. Seria, també, el seu amor pel senyor K.

—l’únic amor rellevant— i durant l’anàlisi (per efecte de la transferència), el desplaçament

de l’afecte a Freud. Freud, igual que el pare i el senyor K., és representant del món del qual

Dora no pot participar si no és rendint-se a la negativitat, convertint-se en còmplice. En

aquest sentit, la histèria de la Dora freudiana està travessada per les significacions —desitjos,

faltes, somnis— que aquests tres homes li produeixen; una Dora especular, paralitzada en el
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buit de la castració, venjativa i narcisista, assedegada de reconeixement, d’un amor

aniquilador.

Sense saber-ho, Freud va començar a analitzar l’últim somni que havia acudit a

l’espai de la cura. La interpretació és significativa per entendre la naturalesa del desig de

Dora en relació amb el pare i la importància del material diürn desplaçat en el llenguatge de

l'inconscient, tot i que va quedar inconclusa. Dora havia somiat la mort del seu pare; explica

que arriba tard a la casa paterna, de la qual n’està emancipada, i mentre tots són el cementiri

ella entra a la seva antiga habitació i llegeix tranquil·lament un “gran llibre”: “ella se ve

tranquila en su habitación y allí lee un gran libro sobre el escritorio”. Freud interpreta com “el

acento recae aquí sobre los detalles ‘tranquila’ y ‘grande’, referido al libro. Le pregunté:

‘¿Tenía el formato de una enciclopedia?’. Ella dijo que sí. (...) [Por tanto,] si el padre había

muerto, ella podía leer y amar como quisiera” (1992, pp. 88-89). A la vegada, explica com el

somni compleix amb la fantasia de la desfloració. Freud llegeix el símbol del bosc —pel qual

Dora s’endinsa buscant l’estació— com a geografia sexual simbòlica dels genitals femenins.

Ens cal recalcar la importància de la lectura, que és crucial en aquest somni. Freud considera

que Dora havia llegit sobre algun tema a l’enciclopèdia, però no de manera tranquil·la, sinó

com ho fan els nens, que saben que a l’enciclopèdia hi apareixen temes prohibits, tabús

morals, i per això els pares i les figures d’autoritat no els ho permeten. Dora respon

afirmativament i recorda haver llegit sobre apendicitis (un cosí seu l’havia patit i d’aquí

l’interès). Al cap d’un temps, ella també va tenir una apendicitis i quan Freud li pregunta si

va ser abans o després de l’escena del llac, i quant feia, respon que nou mesos després: “la

supuesta apendicitis había realizado entonces la fantasía de un parto con los modestos

recursos a disposición de la paciente, los dolores y el flujo menstrual” (1992, p. 90). Freud

opina que Dora no només hauria llegit sobre apendicitis, sinó probablement, també sobre el

part i el naixement, i s’havia castigat per això. Immediatament després de l’apendicitis, va

desenvolupar una molèstia la cama, com una seqüela que no tenia res a veure amb la malaltia

fisiològica. La molèstia és un símptoma histèric, i per Freud, diu com Dora sentia que després

de l’escena del llac havia fet un “pas en fals”. Ara bé, abans que la interpretació del segon

somni acabi, Dora fa saber a Freud la seva voluntat d’abandonar la teràpia. I tot i que Freud li

reconeix el dret de fer-ho així, no pot evitar sentir que ella s’equivoca i, per tant, d’intentar

convèncer-la que es quedi fins al final. La satisfacció de Freud per les descobertes no

impressionen a Dora, que les troba insuficients. Freud insisteix: vol saber quan va prendre la

decisió d’abandonar la teràpia (d’abandonar-lo a ell) a la qual cosa Dora respon que catorze

dies abans. A partir d’aquí, se succeiran les últimes deduccions de Freud.
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A la casa dels K., una institutriu que treballava pel matrimoni també va donar el

preavís, com Dora fa amb Freud30, de quinze dies. La noia es mostrava hostil amb el senyor

K., i un dia (just abans de l’escena del llac) li va explicar a Dora com el senyor K. l’havia

seduït, assegurant-li que la seva dona no significava res per ell. La noia havia cedit —per les

mateixes paraules que el senyor K. dirà a Dora— a les peticions amoroses del senyor K. i

després ell se n’havia desentès; finalment, la institutriu, al cap de quinze dies, va abandonar la

casa dels K. Freud interpreta així la reacció airada de Dora amb el senyor K.: li va donar una

bufetada per haver-la tractat igual que a una treballadora domèstica, per no haver estat l’única

en ser seduïda per ell. Dora va esperar quinze dies que el senyor K. reprengués la seva relació

amb ella. No va ser així, per la qual cosa Dora se’n va intentar venjar explicant-ho als seus

pares i exigint el trencament de totes les relacions que lligaven la seva família amb els K. A

partir d’aquí, qualsevol possibilitat d’un desenllaç feliç —el matrimoni— queda arruïnat;

Dora hauria fet un “pas en fals”31, s’hauria precipitat (igual que abandonant l’anàlisi), i per

això, s’està castigant amb la seva malaltia. Aquesta interpretació no queda assumida ni

refutada per Dora; simplement s’acomiada amablement i Freud sap que no tornarà mai més.

Com hem vist, el text suposa la cristal·lització del mètode psicoanalític i constitueix la

fundació del paradigma analític: la lliure associació i la interpretació dels somnis. Encara que

Freud, amb els anys, anirà revisant, obrint i problematitzant el quadre de la histèria (i el seu

tractament en l’anàlisi), la lògica no varia; la histèria, per Freud, és causada per la vida

psicosexual de les pacients, però “la sexualidad no interviene meramente como un deus ex

machina que se presentaría de improviso en algún punto de la trama de procesos

característicos de la histeria, sino que presta la fuerza impulsora por cada síntoma singular y

por cada exteriorización singular del síntoma” (1992, p. 100). Aquesta tesi va vertebrar, a

partir de llavors, gran part dels desenvolupaments de la teoria psicoanalítica.

Coincidim amb Sarah Kofman quan diu que els símptomes histèrics expressen

desitjos reprimits que no han sigut assolits o realitzats per la consciència i que, per tant, es

desplacen i s’encripten en el cos. Entenent el desig com a motor mobilitzador inconscient

(aquesta força impulsora), no obstant això, ens hem de preguntar per l’estructura del desig i

les seves possibilitats. No seria la limitació i significació del desig femení en el paradigma

masculí (i heterosexual) una causa de la histèria? I no seria, aquesta histèria, en el si d’una

cultura i d’unes pràctiques sexuals determinades, una forma de revolta, a manera d’una

31 Inconscientment hauria desitjat cedir al senyor K., que passés alguna cosa: per això reprodueix histèricament
un embaràs (almenys això és el que Freud interpreta).

30 Un altre cop Freud interpreta la situació de Dora, vital i a l’anàlisi, des de la seva pròpia fantasia, la d’estar
ocupant el lloc del senyor K.
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sostracció de les seves lleis? El Cas Dora està travessat per l’error de la insistència per forçar

la lectura dels símptomes de Dora en el marc heterosexual, és a dir, en relació amb el senyor

K. Pensem que aquesta decisió interpretativa va sentenciar el fracàs de l’anàlisi, en tant que el

marc analític va acabar excloent bona part l'entramat inconscient de la histèria de Dora: el seu

desig per la senyora K. i la seva voluntant sufocada de superar les restriccions paternes.

Si tornem a la transferència, “las reediciones, recreaciones de los sentimientos y

fantasías” que acaben per substituir “una persona anterior por la persona del médico” (Freud,

1992, p. 102), ens preguntem: on queda la contratransferència que experimenta Freud amb

Dora? És evident que els efectes de la transferència no queden restringits només a la pacient,

i el metge s’entrega també a participar (més o menys) de les seves fantasies. Freud desitja

curar les seves pacients, sanar-les amb la psicoanàlisi, i això només és possible si elles

accepten col·laborar amb el mètode i parlar. Seria la restauració del dret de paraula de les

dones una fantasia de Freud? Restituir-los la paraula, però a canvi de què? Si la psicoanàlisi

pot superar la repressió sexual i els dictàmens de la moral que recauen en les dones, com diu

Sarah Kofman, i els torna el seu dret a la paraula, “el remedio que les propone es al mismo

tiempo un veneno porque no puede curarlas si no es contaminándolas, forzándolas a

‘colaborar’, a aceptar el punto de vista del otro, del hombre que considera poseer la verdad.

La solución psicoanalítica devuelve a la mujer su palabra para tomarla mejor, para

subordinarla mejor a la del señor” (1982, p. 62). Curar-les seria un acte de tendresa cap a les

dones, trencar per fi el silenci en el qual la cultura les ha sumit i, no obstant això, l’enigma de

Dora resta impenetrable. Com proclama Kofman: “La mujer enigmática no habla ni ‘se

traiciona’ por ninguno de sus poros. Le importa poco que el psicoanalista le niegue su

ternura, ella no tiene cura, se basta a sí misma” (1982, p. 62).

Després de la lectura del text de Freud, és necessari que seguim pensant el paper

fonamental de la paraula i la seva possible restauració a Portrait de Dora. Quina és la

diferència entre la paraula que Freud sembla desenterrar, en el marc de la teràpia i la cura, i la

paraula viva i escènica que Cixous escriu? Hélène Cixous, amb la reescriptura de Dora, va

més enllà dels contorns del subjecte psicoanalític i del personatge dramàtic: els llocs de

paraula, de materialització textual, es multipliquen. Com veurem, no hi ha una única manera

de precipitar la paraula, de prendre la paraula, de què el subjecte (en aquest cas, el

personatge) exerceixi el dret de paraula. El símptoma de Dora, esbiaixat en escena, escapa a

la “verificació” de l’analista. En aquest sentit, el gest escriptural de Cixous no s’inscriu en el
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moviment dialèctic i refusa, amb la diversificació dels llocs de paraula, el seu desxiframent

sota el domini del sentit únic. La histèria no es resignifica ni es depura; tampoc s’esborra. A

diferència d’algunes posicions feministes que reivindicaran la dona com a “subjecte racional”

i la histèria com una categoria masculina que priva les dones del dret de participar de la raó,

Cixous apostarà per prendre les possibilitats de la histèria com a estratègia subversiva en

contra de l’economia fàl·lica de la raó. Els efectes (llegits com a) negatius de la histèria són

revertits, i des de la potència de reescriure-la autònoma i als marges del funcionament social i

discursiu, s’allibera una problematització de la Llei del Pare.

4. Dora i els feminismes

El Cas Dora no només ha sigut reprès i comentat per la comunitat psicoanalítica, per,

com hem vist, haver establert alguns dels imprescindibles de la pràctica analítica i descobert

l’especificitat de la transferència; també ha sigut llegit per autores i pensadores feministes: el

punt de partida de la psicoanàlisi moderna es funda en la relació analítica entre Freud i Dora.

Moltes autores han vist les lògiques de poder que van assegurar aquesta relació, aparentment

neutra —establerta des d’un punt de vista mèdic—, a la vegada que Dora s’ha tornat a llegir

des de la resistència a la influència del discurs fal·locèntric de la psicoanàlisi i el clam i

encarnació d’un desig que desestabilitza la suposada libido única. Per situar la nostra

investigació, que s’encamina a analitzar específicament la peça Portrait de Dora, ens cal

mencionar algunes de les respostes feministes al text-pare freudià, per tal de veure el context

teòric que l’acull.

Durant la segona meitat del segle XX, com diem, des dels feminismes es van produir

nombrosos estudis que llegien les implicacions (tant pràctiques com simbòliques) del Cas

Dora. Per una banda, trobem importants textos sobre el tema de la mà d’autores anglosaxones

com Jacqueline Rose, Suzanne Garehart o Maria Ramas. Rose i Ramas emprenen una crítica

contundent contra la psicoanàlisi, problematitzant-ne el codi, considerant-lo un altre discurs

patriarcal fundat en l’opressió de les dones. Rose, al mateix temps, discuteix les teories

psicoanalítiques franceses modernes sobre la feminitat (Moi, 1981, p. 61). Garehart, no

obstant això, considera que el problema cabdal de l’anàlisi de Dora és el valor simbòlic del

pare. La consolidació de la psicoanàlisi, la seva influència en el pensament i la filosofia

(sobretot a França) i l’entrada del seu discurs a l’acadèmia xoquen amb les crítiques d’alguns

sectors feministes durant els anys 70. Tal com recull Toril Moi a “Sexuality and
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Epistemology in Freud’s Dora”, l’article de Jacqueline Rose, “Dora — fragment of an

analysis” (1978), parteix d’una lògica de “representació de la feminitat” i de la dialèctica

opressor/oprimida, veient en Dora una dona sotmesa a l’opressió de Freud-home. En aquest

sentit, Rose considera equivocat, incomplet i contradictori el concepte de feminitat de Freud

(Moi, 1981, p. 61). Ara bé, Rose obvia o simplifica la problemàtica de l’abast polític de la

histèria. Des de la seva proposta, la histèria es pot entendre com una malaltia simptomàtica

d’una societat patriarcal que modela la feminitat sota preceptes masclistes fundats en

l’opressió per sexe, una malaltia a erradicar dissenyada culturalment i, que des de l’òptica de

l’analista-home, continua vigent preservant les lògiques de dominació i mistificació

femenines. Molt pròxima a Rose, Maria Ramas, a “Freud, Dora, Dora’s Hysteria: The

Negation of a Woman’s Rebellion” (1980) proposa que l’única manera que té Dora d’escapar

de la histèria (que ha de ser curada, si més no, superada com a mal del patriarcat) és a través

d’una consciència feminista, de tal manera que deixi d'equiparar la feminitat amb la servitud

(Moi,1981, p. 61).

Per altra banda, autores francòfones com Luce Irigaray, Sarah Kofman i Hélène

Cixous dialoguen, en termes psicoanalítics, amb el corpus freudià i les seves teories sobre la

feminitat. Aquestes autores32 retornen estratègicament al corpus psicoanalític, llegint-lo des

de la seva potència per formular una teoria capaç de donar compte de la complexitat dels

processos de subjectivació d’un(a) mateix(a) i dels altres, i a la vegada per identificar i

qüestionar la gènesi de l’hegemonia masculina. Tant Irigaray, Kofman o Cixous, entre altres

autores, filòsofes i analistes, desplacen el gruix de la teoria freudiana —els episodis

fundacionals del jo, les seves tensions internes i externes, conscients i inconscients, narrables

i indicibles— i l’acosten a la problemàtica de les relacions socials, situades en el règim de la

Llei del Pare i, per tant, travessades per posicions de gènere, és a dir, condicionades per la

fricció entre cossos sexuats no biològicament, sinó lingüísticament, culturalment. Ara bé,

com recull Ann Ferguson a “Psicoanálisis y feminismo”:

Diferentes escuelas de pensamiento feminista han rechazado varios supuestos de Freud,
incluida su insistencia a veces exagerada en la anatomía como destino, la idea de que toda la
motivación humana es libidinal —o sexual en un sentido amplio— y la supuesta normalidad
del desarrollo de la sexualidad hacia fines reproductivos, en vez de mantenerse fiel a sus
orígenes bisexuales. (Ferguson, 2003, p. 164)

32 Hem decidit destacar del panorama francòfon a Luce Irigaray, Sarah Kofman i Hélène Cixous perquè cada una
d’aquestes autores ens ofereix una possible relació concreta i diferenciada amb Freud i, en general, amb el
discurs de la psicoanàlisi, que no es limita únicament a la crítica, sinó que proposen alternatives, trencaments i
continuïtats amb el corpus que es revisa.
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Aquestes objeccions seran una constant en la relació crítica dels feminismes amb

Freud i la psicoanàlisi ortodoxa. Ens situem, per tant, en un espai de renegociació de la

vigència freudiana pel que fa a les seves assercions sobre la feminitat, tant pel que fa a la

sexualitat, com pel seu tractament en la clínica de les patologies tants cops sexuades.

D’aquesta manera, Portrait de Dora s’inscriu en aquest context de revisió de la psicoanàlisi, i

ens convida a repensar la manera com la clínica de la psicoanàlisi ha assignat, prescrit i

tractat la bogeria de les dones. De la mateixa manera, reprèn una genealogia femenina que es

pot reconèixer en el desig de transgressió dels límits imposats per les lleis socials del

fal·locentrisme, un desig actiu que ha posat en crisi, tants cops a la història, la primacia

masculina i els seus dictàmens. Cixous posa en qüestió, doncs, l’objectivitat pretesa a l’hora

de delimitar la clínica de la histèria, pel nom de la qual, com explica Donia Mounsef, s’hauria

exclòs tota una generació de dones del discurs emancipador de la modernitat:

Cixous, comme bon nombre de féministes avant elle, cherche à interroger les prémisses
freudiennes sur l’hystérie afin de dévoiler sa prétention à l’objectivité scientifique au
nom de laquelle l’on excluait toute une génération de femmes du discours émancipateur
de la modernité. (Mounsef, 2007, p. 106)

Com van discutir molt els feminismes de tall psicoanalític, l’existència d’un

inconscient femení, és a dir, d’una relació diferenciada de la posició masculina,

suposadament neutra i única, amb el llenguatge, no només havia sigut menystingut per la

psicoanàlisi, sinó que quedava invalidat pel seu discurs fundacional, és a dir, la teoria del

sexe i la libido únics i el consegüent complex de castració. La particularitat de les

experiències de les dones, dels seus desitjos i també malestars esbiaixats per la Llei del Pare

són constantment silenciats, impossibles (o impossibilitats) de simbolitzar-se, si no convertits

en patologia. Per Luce Irigaray, una possible causa de la bogeria de les dones és que “su

palabra no se escucha. Lo que ellas dicen no tiene derecho de ciudadanía en la elaboración de

los diagnósticos, en las decisiones terapéuticas que les afectan. Los discursos y prácticas

serias siguen siendo privilegio de los hombres” (1985, p. 33). De la mateixa manera, com

hem vist, Sarah Kofman considera que les dones, privades del dret a la paraula i decisió, han

acabat per no poder ni voler parlar. La histèria és el resultat d’aquesta privació, d’una

privació històrica i social que emmalalteix. Quan no es pot parlar, quan no es pot articular ni

contrarestar el malestar, aquest s’encarna, aflora en el símptoma, parla i s’encripta en el cos.

Pel que fa al cas concret de la histèria de Dora, tal com s’hi refereix Luce Irigaray,

entesa també com un paradigma, desborda l’heterosexualitat com a límit i possibilitat de la
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sexualitat, en aquest cas, femenina. El complex d’Èdip femení es dóna “en las modalidades

positiva e invertida (...) deseo hacia el padre y odio hacia la madre, por un lado, deseo hacia

la madre y odio hacia el padre, por el otro” (2009, p. 34). Així doncs, la histèrica respon a una

identificació múltiple; com explica Sarah Kofman, “juega siempre un doble juego que la

vuelve impenetrable e inaprensible” (1982, p. 140). Aquest doble joc és el de la bisexualitat,

és a dir, la confusió i la tensió entre masculinitat i feminitat (activitat i passivitat) que encarna

i desplega en els símptomes. D’aquesta manera, podem dir que el “síntoma histérico [es]

bisexual, impreciso, particularmente resistente” (1982, p. 140). Per Kofman, que a El enigma

de la mujer (1980) repensa el corpus freudià des d’una lectura estratègica per acabar amb la

suposada essència femenina, la bisexualitat originària que postula Freud posa de relleu la

impossibilitat d’oposar, ja des del principi, la masculinitat i la feminitat i, per tant, l’activitat i

la passivitat. La histèrica juga doblement, reproduint fantasies actives i a la vegada passives,

performa i porta al límit l’ambivalència de les categories sexuals, que en el seu cos i la seva

llengua es confonen i retroalimenten. D’aquesta manera, tot i que, pel que fa a la història de

la clínica, la histèria ha sigut entesa primordialment com una afecció femenina a curar, per

aquestes autores constitueix una forma de resistència que encarna la potència de l’inconscient

i la bisexualitat que no ha pogut ser totalment reprimida.

En aquest sentit, Luce Irigaray, a La mistérica, proposa obrir un espai d’enunciació

per a l'expressió diferenciada del femení, fusionant a la mística —que converteix “el Verbo en

carne” (2007, p. 183)33— i la histèrica, que als marges del funcionament del llenguatge i la

sintaxi masculina comença una revolta fundada en la desarticulació irreverent de l’ordre

fàl·lic on opera la lògica du Même, mitigant-ne els efectes i revertint-los. El que Irigaray

proposa, seguint la parla de les histèriques (místiques d’un altre temps), és trencar amb la

cultura i el discurs que especula(ritza) les dones, que les explica sense escoltar-les, a partir de

les seves experiències concretes i l’expressió de la seva diferència. La (mist)histèrica

s'expressa posant tot el seu cos a disposició d’aquesta subversió, parlant amb totes les parts

constel·lades del seu altre-cos. És en el cos de la mistèrica on “él habrá inscrito tanto más si

cabe sus ‘voluntades’ aunque ella sea menos hábil para leerlas, más pobre en lengua, más

‘loca’ en afirmaciones, más estorbada por un aumento de materia(s) del que históricamente le

habrá hecho dipositaria, más inmovilizada, en/por planos especulativos que paralizan su

deseo” (2007, p. 181). Precisament en aquest cos-receptacle del discurs masculí on

33 És la reescriptura d’una cita d’Àngela de Foligno, citada també com a paratext, que diu: “El Verbo se hizo
carne con el fin de hacerme Dios”.
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històricament ella ha sigut silenciada, especula(ritza)da, cos-naixement de la clínica, és on es

pot trobar un altre ordre, un no-ordre per dir-se ambivalentment:

Imperceptible primero en su centro. Donde el desgarro impone su dolor, sus miedos, sus
gritos, sus lágrimas y su sangre, por encima de cualquier otro sentir. Llaga antes de
convertirse en hoguera. Pero ya delicia y avidez de/en el suplicio, si ella se ha confiado a
una pulsación bastante sutil en la administración de su fuerza. Preguntando otra vez,
desconsolada en la pista así abierta e impaciente por aplazarlo todo. Pero sin poder
especificar lo que quiere. Con palabras que desfallecen. Presintiendo un quedar por
decir que se resiste a todas las palabras, que apenas podría balbucearse. Para el que todos
los términos están demasiado gastados, y son demasiado débiles, para traducir de manera
sensata. Porque ya no se trata de suspirar por algún atributo determinable, algún modo de
la esencia, algún rostro de la presencia. Lo que se espera no es ni un esto, ni un aquello,
ni siquiera un aquí, pero tampoco allí. Sin ser, sin tiempo, ni lugares designables. Así,
pues, más vale negarse a todo discurso, callarse o limitarse a un clamor tan poco
articulado que apenas forma un canto. Acercando por eso el oído a todo estremecimiento
que anuncia un retorno. (Irigaray, 2007, p. 177)

Hélène Cixous, a La Jeune née, recull la potència de la paraula i el cos histèrics com

expressions subversives en contra del discurs i el poder masculí. La seva força consisteix en

una “force dans leur fragilité: ‘fragilité’, vulnérabilité, à la mesure de leur incomparable

intensité” (2010, p. 131). Les histèriques, amb els seus cossos —les seves paraules-cos, els

seus símptomes desbordants— compliquen el lloc simbòlic assignat on “la femme a toujours

fonctionné ‘dans’ le discours de l’homme” (2010, p. 132), trencant amb la “història dels

homes”:

Admirables hystériques qui ont fait subir à Freud tant de voluptueux et inavouables
moments, bombardant sa statue mosaïque de leurs charnels passionnés mots-de-corps, le
hantant de leurs inaudibles et foudroyantes dénonciations, plus que nues sous les sept
voiles des pudeurs, éblouissantes. Celles qui en un seul mot du corps ont inscrit
l’immense vertige d’une histoire détachée comme une flèche de toute l’histoire des
hommes, de la société biblio-capitaliste, ce sont elles, les suppliciées d’hier, qui
devançant les nouvelles femmes, celle après lesquelles plus aucune relation
intersubjective ne pourra être la même. (Cixous, 2010, p. 132)

Les histèriques van fer néixer la psicoanàlisi, convertint-se en l’objecte del seu discurs

i la seva praxi, però, no obstant això, es van resistir a la dominació, al desxiframent clínic

mobilitzant una paraula i un símptoma, encarnant l’impossible de la ciència freudiana i fent

esclatar la lògica del seu discurs amb les seves demandes apassionades. En aquest sentit,

podem llegir la histèria com una forma de revolta que s'anticipa a les nouvelles femmes, una
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revolta que es lliura amb el cos i la seva voluptuositat. Hélène Cixous reprèn estratègicament

l’experiència de Dora i la seva “eficàcia”, entenent-la com a cos poètic:

C’est toi Dora, toi, indomptable, le corps poétique, la vraie maîtresse du Signifiant. Ton
efficacité, on va la voir œuvrer avant demain, quand ta parole ne sera plus rentrée, la
pointe retournée contre ton sein, mais s’écrira à l’encontre de l’autre et leur grammaire. Il
ne faut pas leur laisser un lieu qui n’est pas plus à eux seuls que nous ne sommes à eux.
(Cixous, 2010, p. 132)

Mentre el discurs masculí ha operat per tal d’eliminar l’energia específica, Dora i les

histèriques van alliberar sense límits l’específic de la seva energia. Això suposa entendre la

potència histèrica com una tensió, una evidència corporal dissident que interromp la lògica de

la sintaxi masculina, inventant una llengua. Cixous reprèn aquesta revolta corporal i poètica

en la seva escriptura, descobrint una ambivalència entre la potència histèrica i la femenina:

Telle est la puissance féminine, qu’emportant la syntaxe, rompant ce fameux fil (juste un
tout petit fil, disent-ils) qui sert aux hommes de substitut de cordon pour s’assurer, sans
quoi il ne jouissent pas, que la vieille mère est bien toujours derrière eux, à les regarder
faire phallus, elle va à l’impossible, où elle fait l’autre, par amour, sans mourir. (Cixous,
2010, p. 133)

És a partir d’aquesta forma d'entendre la histèria que Hélène Cixous reescriurà el Cas

Dora des de les seves possibilitats subversives que ja havien sigut avisades a la Jeune née.

Per una banda, repensarà el marc dialèctic de la clínica i la cura com a finalitat de l’anàlisi, i

per l’altra, donarà vida a un personatge —el de Dora— travessat per aquesta ambivalència,

multiplicitat i diversificació dels llocs d’enunciació, tant d’ella mateixa com del seu desig

bisexual.
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5. Reescriure la histèria

5.1. De la histèria a interpretar a la histèria per si sola

Voilà ma vengeance: j’irai “seule”. Je guérirai “seule”.

Portrait de Dora

Com hem vist, la histèria, des de Freud, havia sigut entesa per la lògica de l’amor

edípic. Una histèria per interpretar, “la histeria es siempre dos, en fin, desde Freud” (2006, p.

104), com assenyala Lacan i que obligatòriament, es constitueix en relació amb l’intèrpret,

“la histeria esta acompañada por su interpretante, y eso empieza con Josef Breuer e incluso

antes, con las terapias por hipnosis” (Laurent, 2012). En la interpretació freudiana de Dora,

tota la seva simptomatologia era produïda i a la vegada es dirigia a algú, a l’Altre, i era

portadora d’un sentit a desxifrar per l'intèrpret. A Portrait de Dora aquest sentit passa a

qüestionar-se, a minvar en favor de la materialitat del mateix símptoma: “[Cixous] presenta a

Dora sin ningun aparato de sentido, una histeria sin su partenaire (...) sin este interpretante

que es el Nombre del Padre, es una histeria que se sostiene sola (...) Se pasa del sistema

hablante al síntoma como escritura” (Laurent, 2012). Un símptoma que ja no podem entendre

com a simbòlic, sinó simplement com a material, és a dir, que prescindeix del Nom del Pare,

de la seva inscripció, i que se sosté, per tant, per ell mateix. La histèria que es posa en escena

“podria llamarse incompleta (...), se ve reducida a un estado que podría llamarse material”

(Lacan, 2006, p. 104). Aquesta histèria incompleta —que no necessita un intèrpret, que es

desmarca del sistema interpretatiu— troba la seva potència en la desarticulació de la cadena

significant, en el moment en què s’allibera a ella mateixa per inscriure’s en el real del cos. Es

produeix, doncs, l’escriptura d’un símptoma que no es regeix per la lògica del sentit, de la

comunicació d’aquest sentit on el Nom del Pare deixa de ser l’horitzó del símptoma. La

revolta —una revolta real, corporal— es produeix desmarcant-se del règim simbòlic, en tant

que el símptoma no (és) figura: passa a escriure’s sense referent, a encriptar-se com a

testimoni d’aquesta falta dadora de sentit únic. Si l’eficiència del fal·lus consistia a produir

efectes de significació, la histèria no simbòlica, “rígida”, “que se sosté sola”, problematitza
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aquests efectes de significació de tal manera que el poder significant del fal·lus es converteix

en estrany en el cos histèric. Com aclareix Eric Laurent:

Para comprender lo que Lacan quiere decir cuando dice “histeria rígida”, debemos
remitirnos al seminario34. Presenta una cadena borromea “rígida”. ¿Por qué es rígida,
aparte del hecho de que se la figura mediante marcos rectangulares en lugar de redondos?
Nada es “rígido” salvo que se sostiene sola, se sostiene unida, es decir, es un modo del
sujeto en el que no hay necesidad de un círculo suplementario, el Nombre del Padre, y
éste es todo el asunto (Laurent, 2012)

Igualment, ens cita a Jacques-Alain Miller, que interpretant l’intrincat d’aquesta
cadena borromea “rígida”:

Al final del seminario, en la “Nota paso a paso” que redactó Jacques-Alain Miller
encontramos esto: Si el nudo como soporte del sujeto se sostiene, no hay ninguna
necesidad del Nombre del Padre: éste es redundante. Si el nudo no se sostiene, el Nombre
del Padre funciona como sinthome (Miller a Laurent, 2012).

Així, la histèria que s'escenifica a Portrait de Dora prescindeix del Nom del Pare, de

tal manera que el subjecte no necessita el suplement que aquest li ofereix per produir la seva

posició en el llenguatge, viure la seva corporalitat, crear els seus objectes i relacionar-s’hi. La

reescriptura de Cixous materialitza el trencament amb el Pare, en favor d’una altra manera de

viure el simbòlic des del corporal subversiu, concret, a partir de la posada en escena, com diu

Cixous, d’una veu femenina:

Le Portrait de Dora c'était pour moi le premier geste d'un long travail: geste d'urgence
pour que soit d'abord entendue une voix féminine; qu'elle ait pu crier: “Ce n'est pas moi
qui suis muette, je suis tue par ta surdité”. Scène encore faite au père; mais scène de la
Rupture: à la fin Dora sort en laissant le Vieux Jeu derrière elle. Ce trajet: de la détention
à travers l'angoisse jusqu'à la sortie vers une tout autre scène. (Cixous, 1977)

Portrait de Dora performa una histèria sense sentit únic (sense el Pare) i, per tant,

sense intèrpret (en escena). A la vegada, la peça que institueix un espai escènic i imaginari35

per a l’emergència d’aquesta veu femenina, que s’obre a la multiplicitat de formes

d’inscriure’s en l’experiència corporal, fent possible l’emergència d’un altre cos que no

necessàriament ha d’explicar-se a partir de les lògiques fàl·liques, és a dir, des del desig per

35 Imaginari entès com el significant lacanià, és a dir, com l’espai de les identificacions. Allà on es dona la
repressió de l'inconscient, de la seva producció en l’imaginari —per la inserció en la maquinària social— és
precisament on es pot subvertir tal repressió.

34 Veure el Seminari 23, Le sinthome (2006), pàgines 103 a la 115.
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l’únic dins del programa heterosexual. Ens ocuparem, en les pròximes pàgines, de llegir com

es resol aquest trencament, tant pel que fa a la relació intertextual amb el text de Freud, com

per la material amb l’escena i les seves particularitats constitutives.

5.2. Intertextualitat i la cita com a pràctica creadora

Per començar, podem plantejar la lectura de Portrait de Dora, almenys en tres nivells.

Per una banda, des de l’especificitat del llenguatge poètic i la pràctica de la lectura-escriptura,

que ens porta a la qüestió de la intertextualitat de la peça articulada pel mosaic de cites,

l’ambivalència de l’altre discurs (és a dir, el text de Freud) i el diàleg amb aquest, la seva

absorció i confusió en el cos de la peça. Aquests dos espais de lectura, interconnectats,

convoquen el domini del text —la textualitat—, de les seves lògiques, i del discurs-font, que

des de la pràctica de lectoescriptura36 es qüestiona, a partir d’una oposició no excloent als

seus sentits vertebradors. De quina manera, doncs, Portrait de Dora subscriu la psicoanàlisi,

però no des de la repetició de les seves lleis, sinó des de l’obertura d’aquestes a un altre

paradigma, o sigui, en posar en joc, per mitjà del llenguatge poètic, un inconscient femení i el

seu símptoma (entès com a producció fantasiosa amb el cos) no determinat per la castració,

no clausurat en la limitació simbòlica que suposa el Nom del Pare. L’últim nivell apel·la a la

materialitat de l’escena i la seva relació amb la materialitat del text. Al plantejar aquesta

qüestió, fem ressonar també certa tradició del teatre, la que comença amb la crisi del drama i

les avantguardes, es reconeix en el teatre d’Antonin Artaud i s’encamina a l’escena

postdramàtica i les dramatúrgies materials.

Ens referim al llenguatge poètic seguint Julia Kristeva, en el sentit que “le mot

poétique suit une logique qui dépasse la logique du discours codifié, et qui ne se réalise

pleinement qu’en marge de la culture officielle” (1969, p. 83) , independentment de la seva

forma d’escriptura, o si ho preferim, del seu gènere literari. Les traces infinites del llenguatge

poètic, al mateix temps, sobrepassen la lògica literària tradicional, que redueix i separa els

textos en un gènere concret, i a la vegada, els limita al domini de la veritat, del sentit únic.

D’aquesta manera, el poètic és un gest, un moviment que convoca la multiplicitat del

36 Com explica Kristeva: “Écriture-lecture, c’est-à-dire par une pratique d’une structure signifiante en fonction
de ou en opposition avec une autre structure” (1969, p. 83). L'escriptura és una activitat que s’encarrega de
reactivar un gest anterior, mobilitzant (molts cops inconscientment) altres textos més enllà de la cita clàssica. És
una pràctica que es defineix per l’obertura, i en aquest sentit, el text mai s’acaba d’escriure: l’escriptura és un
moviment.
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llenguatge i la seva ambivalència, que s’entén per la relació amb el “discurs codificat”, el

qual es tensa o desplaça (és a dir, se’l reescriu). En aquest sentit, el llenguatge poètic és

dialògic i l’espai del text és “un doble”:

Le langage poétique dans l’espace intérieur du texte aussi bien que dans l’espace des
textes est un “double”. Le paragramme poétique dont parle Saussure (“Anagrammes”)
s’étend de zéro a deux: dans son champ le “un” (la définition, “la vérité”) n’existe pas.
Cela veut dire que: la définition, la détermination, le signe “=” est le concept même de
signe qui suppose un découpage vertical (hiérarchique) signifiant-signifié, ne peuvent
être appliqués au langage poétique qui est une infinité de couplages et de combinaisons.
(Kristeva, 1969, p. 89)

L’u —la definició i la veritat— no té cabuda en el llenguatge poètic. El que és

característic d’aquest llenguatge és la pràctica de l’acoblament, les combinacions. Des de la

materialitat del llenguatge (el significant) a l’ambivalència en la qual el text es teixeix com

múltiple: “le ‘mot littéraire’ n’est pas un point (un sens fixe), mais un croisement de surfaces

textuelles, un dialogue de plusieurs écritures” (Kristeva, 1969, p. 83). Diàleg, és a dir,

moviment d’una textualitat on reverberen, intervenen i se solapen altres textos. Tot això

remet a “significados discursivos distintos, de tal modo que en el enunciado poético resultan

legibles otros discursos. Se crea así en torno al significado poético, un espacio textual

múltiple, cuyos elementos son susceptibles de ser aplicados en el texto poético concreto.

Denominaremos a este espacio intertextual” (Kristeva, 1978, p. 67).

Julia Kristeva formula la intertextualitat l’any 1967, tot combinant el pensament de

Bakhtín amb les teories estructuralistes franceses com les de Saussure. A partir de la

concepció dialògica del text literari, Kristeva destaca com el llenguatge poètic es dona (i

crea) en l’espai intertextual. Com diu: “tout texte se construit comme mosaïque de citations,

tout texte est absorption et transformation d’un autre texte. À la place de la notion

d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité, et le langage poétique se lit, au moins,

comme double” (1969, p. 85). Kristeva reactiva la concepció bakhtiniana d’intersubjectivitat

proposant la intertextualitat; mentre que la intersubjectivitat explica la transmissió semiòtica

del significat entre l’autor i el lector —és a dir, el lector produiria, en certa manera, el seu

text—, la intertextualitat complica el valor del significat, de tal manera que, com explica,

aquest està travessat, al mateix temps, per diferents codis que involucren altres escriptures

“de l’écrivain, du destinataire (ou de personnage), du contexte culturel actuel ou antérieur”

(1969, p. 83). Aquesta proposta recull la concepció d’escriptura que tenia Bakhtín i l’apropa a

les pràctiques que, més endavant, caracteritzaran el marc teòric postestructuralista, com diu:
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Bakhtine a en vue l’écriture comme lecture du corpus antérieur, le texte comme
absorption de et réplique à un autre texte. (...) Ainsi vu, le texte ne peut pas être saisi par
la linguistique seule. Bakhtine postule la nécessité d’une science qu’il appelle
translinguistique et qui, partant du dialogisme du langage, saurait comprendre les
relations intertextuelles. (Kristeva, 1969, p. 89)

La relació intertextual entre Fragment d’anàlisi d’un cas d’histèria i Portrait de Dora

resulta evident. Es tracta de la reescriptura d’una de les escenes fundacionals de la

psicoanàlisi, i en aquest sentit, podem dir que Portrait de Dora desplaça el discurs codificat,

l’hegemonia teòrica que sosté la psicoanàlisi. La peça reescriu Dora, i el lloc de reescriptura

és el de la fissura que apareix en el discurs de Freud. És a dir, l’espai intertextual, de

moviment de correspondència entre un text i l’altre, és el de la fissura. La possibilitat d’un

altre text, d’una altra relació, apareix allà on la paraula de Freud semblava flanquejar.

La pràctica de la cita es dona constantment en el cos de la peça, consistint bona part

del diàleg que es genera amb el corpus Fragment d’anàlisi d’un cas d’histèria. Fixem-nos en

una marca textual i escènica important: la voix de la pièce. Formalment, es tracta d’una veu

que narra i situa l’acció, i que progressivament esdevé un personatge coral. Però serveix,

també, per inscriure el context a la peça, a la vegada que constitueix una traça important

d’aquest espai intertextual:

La voix de LA PIÈCE

“... Ces événements s’annoncent, comme une ombre dans les rêves, ils deviennent
souvent si distincts qu’on croit les saisir d’une façon palpable, mais, malgré cela, ils
échappent à un éclaircissement définitif, et si l’on procède sans habileté ni prudence
particulière, on ne peut arriver à décider si une pareille scène a réellement eu lieu”.
(Cixous, 1986, p. 9)

En aquest cas, la cita amb la qual comença la peça prové d’un altre text sobre l’anàlisi

de l’home de les rates. Com explica Sarah-Anaïs Crevier Goulet, aquesta cita —en la qual

Freud explicava la relació entre esdeveniment, record i fantasma— serveix per emmarcar

l’anàlisi de Dora en l’ambivalència que escapa a un “aclariment definitiu”: “Hélène Cixous

fait donc dire à Freud, dès l’entrée de sa pièce, que les questions entourant Dora et sa maladie

ne seront peut-être pas entièrement résolues” (2019). L’obertura del símptoma de Dora, però

també de les possibilitats simbòliques de l’anàlisi, es desplega en introduir l’intertext, a partir

d’una fragmentació del sentit freudià, de tal manera que la voix de la pièce es confon sovint
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amb la de Freud37. Més endavant, torna a intervenir aquesta veu, tornant a evocar un passatge,

ara sí, de Fragment d’anàlisi d’un cas d’histèria:

La voix de LA PIÈCE

“Ce premier récit est comparable à un courant qui ne serait pas navigable, à un courant
dont le lit serait tantôt obstrué par des rochers, tantôt divisé par des bancs de sable”.
(Cixous, 1986, p. 15)

Aquesta primera narració és la de l’escena del llac, que apareixarà disseminada i

evocada per Dora, però també pels altres personatges, inclús per la peça, en tant que artefacte

viu i parlant que genera espais d’acció pel contrasentit que es posa en escena. La comparació

del flux de la narració, del record narrat, amb un corrent innavegable, obstruida per roques i

sorra la fa el mateix Freud; com ja hem vist, la resistència va constituir una trava pel

funcionament de l’anàlisi encaminat a la cura. Per tal que funcionés, Dora havia de

col·laborar amb el mètode —acollir la interpretació de l’analista— però, no obstant això, es

va mostrar poc influenciable, perseverant en el seu relat, i també en els seus afectes. Aquest

relat resultava, d’entrada, “innavegable”; aflorava, a l’espai analític, només una part de la

història, però per arribar a la cura, primer calia descobrir el nucli de la formació del

símptoma, superant la resistència. Recuperant aquesta particularitat (negativa en el marc

curatiu freudià) Cixous situa la peça en un espai ambivalent, aparentment també innavegable,

múltiple, i ho fa, com dèiem, a partir de la possibilitat que s’obre en el text de Freud. En

aquest sentit, es revalora des del primer moment el defecte de l’anàlisi, de tal manera que la

seva condició fragmentària i inconclusa es converteix en una potència creativa de

reescriptura. Precisament, perquè l’anàlisi mai va cloure’s —i, no obstant això, va fundar un

sentit, constituint l’escena inaugural de la psicoanàlisi— la ficció psicoanalítica-teatral de

Cixous pot desplaçar aquest moment fundacional. Portrait de Dora és la variació, la

possibilitat que queda del “combat mític de Dora amb els homes” des del seu revers, des del

seu altre. En el si de la peça, la veritat freudiana es dilueix en el cant histèric i excèntric de

Dora. Un cant escènic, pulsional, d’entre els vels de la tradició de la psicoanàlisi com a

discurs fundador, sustentant en la inexorable raó clínica, de tal manera que “la parole

37 De fet, a la versió anglesa la voix de la pièce passa a ser la veu de Freud. Nosaltres hem treballat amb el
primer text, que va ser el que es va llegir a la ràdio i posar en escena per primera vegada. Les revisions que
Cixous en va fer després es poden apreciar en la traducció a l’anglès, on un dels canvis més significatius és el
canvi de la veu narradora, que passa a ser la del mateix Freud.
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théâtrale mine la communication binaire entre patient et médecin en multipliant les modes

d’expression” (Mounsef, 2007, p. 107)

L’espai escènic es converteix, així, en un lloc de subversió de l’esdevenir de la clínica

i els seus aparells de sentit que, malgrat tot, s’han construït a partir de la patologització de la

diferència i de les expressions dissidents, en aquest cas de les dones. A través de la

teatralització de la diferència, el personatge de Dora escindeix “la continuité discursive du

langage masculin, non parce qu’elle parvient contre toute attente à parler ou à dire son mal,

mais parce qu’elle sera la brèche par laquelle le discours transgressif peut s’infiltrer”

(Mounsef, 2007, p. 109). La transgressió apareix com a possibilitat gràcies a la posada en

escena del cos histèric en l’espai teatral, en el qual el símptoma escapa a les definicions

previstes pel marc patològic i s’aborda com a escriptura, com a multiplicació de l’abast

corporal, en tant que eclosió de veus, paraules i afectes desmesurats.

6. La scène-femme i el seu camp d’acció

Voilà pourquoi je n’allais plus au théâtre: pour ne
pas assister à mon enterrement.

Hélène Cixous

La teatralització del cos histèric és el motor generador de la posada en marxa de la

peça. En el si de l’escena, hem de considerar aquest cos travessat per la diferència, productor

de símptomes en fuga de la interpretació analítica, com a germen per a la subversió del relat

fundacional. El salt, el pas d’una Dora discursiva a una Dora material, carnal, que obre per

ella la boca del símptoma, possibilita un deslligament de la producció imaginària, de

l'inconscient més pulsional. Per tant, el nucli irradiador és la producció amb el cos, amb les

possibilitats del cos, per aquest altre imaginari a fer que entén el llenguatge i les formes

escèniques des de la seva alliberació, per sortir de l’escena i dirigir-se a l’espectador/a que,

lluny de restar immòbil, ha de moure’s, és a dir, ha de donar-se a participar d’aquesta obertura

imaginària. Si bé les formes convencionals dramàtiques reprimirien, finalment, el joc

imaginari del “personatge” —convertit en exemple i exemplificador: “he is therefore the

guarantor of the transmission of meaning and of the ‘true’, at once porte-parole, emissary and

idol, indubitably human, at least partially universalisable, and homogeneous” (Cixous, 2011,
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p- 43)—, com explica Donia Mounsef, “Cixous s’adonne à contre courant à une libération du

langage scénique: brisant les moules conventionnels de la langue scénique et délivrant les

signifiants de leurs carcans formels” (2007, p. 104).

El punt de partida de l’alliberació del llenguatge escènic consisteix en pensar el

“personatge” com “always more than one, diverse, capable of being all those it will at one

time be, a group acting together, a collection of singular beings that produce the enunciation.

Being several and insubordinable, the subject can resist subjugation” (Cixous, 2011, p. 45). A

Portrait de Dora els personatges no queden closos per límits dramàtics, és a dir, deixen de ser

representants de la psicologia de la veritat; tampoc seran sotmesos a un únic conflicte a

resoldre, limitats a repetir les lleis socials. D’aquesta manera, podran convertir-se en

productors d’altres significacions, impulsant un nou espai modulat per la multiplicitat

d’ocupar el lloc de paraula.

A partir de l’obertura del llenguatge escènic convencional, no només es fa possible la

revisió de les formes de representació. Si el teatre —amb el plus que ofereix en concernir el

cos viu i en moviment, intensificant els processos d’identificació— havia servit per reproduir

les lògiques del món, a manera d’un simulacre regit per unes normes d’estil, el teatre

d’Hélène Cixous va més enllà de la inscripció d’allò femení en aquesta economia de la

representació:

Aller au théâtre maintenant, il me faut le faire politiquement, dans le dessein de changer,
ensemble avec des femmes, ses modes de production et d'expression. Temps enfin que
les femmes rendent au théâtre sa chance, sa raison d'être, sa différence: qu'il y soit
possible de faire passer du corps, réel, parlant. (Cixous, 1977)

El “gest polític” al qual apel·la Cixous consisteix a canviar els modes de producció,

per tal que el teatre es doni com a desestabilització de la llei de la representació (masculina),

obrint les possibilitats escèniques a l’abast corporal, a aquest nou llenguatge escènic que es

posa en moviment problematitzant les normes i les marques de l’estil representatiu on

tradicionalment les dones han sigut especularitzades, escrites i interpretades com els objectes

passius del drama. Cixous ho expressa amb aquesta pregunta, que inaugura el text “Aller à la

mer” (1977): “Comment, femme, peut-on aller au théâtre? Sauf à s'y trouver en complicité

avec le sadisme dont les femmes y sont l'objet. À se voir invitée à prendre, dans la structure

familiale-patriarcale, que le théâtre reproduit à l'infini, la place de la victime”. Superar

l’economia de la representació vol dir, doncs, que les dones ocupin l’escena, no per ser

representades com l’altre de l’escena, sinó per convertir-se en productores d’ella. Aquesta
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experiència teatral incumbeix també l’espectadora i el seu desig de jugar i involucrar-se. En

aquest sentit, Cixous proposa la scène-femme, que revisa i repensa els límits i les possibilitats

del treball escènic amb el cos a escoltar en detriment de la “dependència visual” de les arts

escèniques:

Si la scène est femme, ce sera pour déthéâtraliser cet espace. Elle voudra être
corps-présence; il s'agit donc de travailler à faire sauter tout ce qui fait “spectacle”, à
déborder la rampe-barre; à défaire le primat du visuel et insister sur l'auditif; apprendre à
aiguiser toutes nos oreilles, surtout celles qui savent saisir les battements de l'inconscient,
entendre les silences et au-delà. Pas de “distanciation”, au contraire, cette scène-corps
n'hésitera pas à approcher, approcher à (se) mettre en danger, mais de vie. Corps en
travail: Elle se passe où se passe la vie d'une femme, où se décide son histoire: dans son
corps, depuis son sang. (Cixous, 1977)

A diferència de la Dora freudiana que servia com assegurança o prova del Nom del

Pare i de la castració, a Portrait de Dora les insígnies al poder masculí es mitiguen. La seva

veu es converteix en opositora del discurs binari (masculinitat/feminitat, analista/analitzant)

sublevant-se a les lògiques i al ritme del diàleg teatral (i psicoanalític). La dissolució de les

marques convencionals de la forma dramàtica estan travessades per una histerització de la

forma: la multiplicació de les veus i punts de vista, la interrupció del diàleg com a vehicle pel

sentit, la fragmentació dels personatges, la seva materialitat en tant que subjectes

d’enunciació, la impossibilitat de parcel·lar el conflicte per subordinar-lo a la resolució o

síntesi. Si la histèria es posa en escena per ella mateixa, qualsevol sentit final queda suspès.

Tanmateix, aquesta suspensió no equival al buit, a la mort integral de les significacions. Com

veurem, a Portrait de Dora la suspensió del sentit (únic) es produeix a partir de la seva

complicació en multiplicar-se.
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7. El teatre de la vida alliberada: d’Artaud a Cixous

El Teatre de la Crueltat ha estat creat per tornar al
teatre a la noció d’una vida apassionada i
convulsiva.

Antonin Artaud

La proposta escènica de Cixous s’enfronta a la forma i al llenguatge dramàtics tancats,

participant de la problematització i reorganització dels vectors significatius de les peces

dramàtiques. Una empresa que comença, com explica Peter Szondi a La crisi del drama

modern, amb els drames moderns decimonònics que, lluny de repetir la tradició de la peça

total, comencen a erosionar, des de la mateixa pràctica dramaturga, el llenguatge i la forma

del drama. Un llenguatge en tant que codi i estil preestablerts, representants de l’ordre

mimètic, agents d’un simulacre de realitat. Aquesta obertura —la crisi del drama modern;

pensem, per exemple, en Txèkhov, Strindberg, Maeterlinck, i més endavant, Artaud, Beckett

o Müller, entre molts d’altres—, en la seva multiplicitat de propostes i vies escèniques, va

desembocar en “un teatre de la paraula independentment d’un teatre de personatges”

(Sarrazac et al., 2009, p. 139). En efecte, una de les principals crisis que es donen amb el

defalliment del drama (com a forma total) és la del personatge, desencadenada en el si de la

mateixa crisi del subjecte i que converteix en dramàticament irresoluble la qüestió de la

representació d’una identitat estable en relació amb el món i els altres.

La fragmentació epistemològica del subjecte i la seva universalitat i el pas d’un

subjecte metafísic i conscient a un subjecte travessat pel llenguatge —que només pot donar

compte de la seva existència dins i per aquest llenguatge, mogut en la fricció entre el domini

de l’inconscient i el seu ocupar un lloc en la maquinària social— es donen, alhora, en la

major part dels drames finiseculars i posteriorment, durant els postdrames del segle XX.

D’aquesta manera, malgrat l’articulació del text en l’escenari, el personatge definit

desapareix: ja no reuneix les coordenades del caràcter necessari per a la identitat reglada.

Personatges, doncs, buidats del nucli de caràcter, negats en tant que preexistents a l’escena.

Com diu Sarrazac, aquest personatge és la “presència d’un absent” o “l’absència convertida

en present” i tot i així, “l'equació del personatge modern ha de ser considerada en la seva

relació amb la paraula” (2009, p.139). Si fins ben entrada en la Modernitat “the personnage is
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not simply a person: he is a notable; a fictitious person, man or woman, he personifies. He

serves the function of… being” (Cixous, 2011, p. 44), l’absència de caràcter descobreix la

construcció del personatge en tant que funció dins la dramatúrgia, per tal de crear un efecte de

veritat gràcies als mecanismes d’identificació. D’aquesta manera, les noves dramatúrgies

evidencien el procés de composició d’aquest personatge amb un teatre que ja no busca ni pot

produir veritat.

Si ens fixem en la concepció del personatge com aquesta presència de l’absent, el text

teatral des de la transgressió dels límits del diàleg clàssic, i la materialitat de l’escena en

independència del sentit prescrit per l’autor dramàtic, hem de mencionar la proposta escènica

d’Antonin Artaud (el teatre de la crueltat) com a motor precedent d’aquestes noves

pràctiques teatrals.

Artaud trenca amb la lògica representativa i narrativa que limitava les possibilitats

teatrals a la reproducció de les lleis socials encarnades per uns personatges exemplars i

universals, transmissors del sentit i la veritat de l’obra i l’autor. Uns personatges, que per

Artaud, quedaven reprimits i privats del joc de l'inconscient, en ser representats des de la

unicitat i la coherència amb la trama. Així doncs, el Teatre de la crueltat obre una esquerda en

la concepció del teatre i l’escena occidentals pel que fa a la finalitat de les peces i els seus

eixos vertebradors formals, morals i estètics. La forma del diàleg —per vehicular valors, però

també per donar forma a la psicologia dels personatges—, els personatges amb una psicologia

clara, unitària i coherent, la trama reconeixible per assegurar el conflicte motor de l’acció, les

temàtiques codificades pel gust burgès; tot això, a la vegada que els elements de

l’escenificació (il·luminació, espai, música i musicalitat, ritme, dicció, etc.) es trobaven

sotmesos al text —l’obra escrita—, de la qual l’autor n’era el garant. Al seu servei, el director

d’escena era simplement executor dels designis autorials, dels valors inexpugnables que

emanaven de l’obra escrita, de tal manera que l’escena es construïa al voltant —i al servei—

del sentit (inscrit textualment). El teatre occidental era primordialment un teatre logocèntric, i

seguint Artaud, el logos s’expressava per mitjà del diàleg, de la paraula dialogada.

Artaud partirà de la crítica a aquest logocentrisme en el teatre, per tal de reivindicar

els elements de l’escena material, de la posada en escena per sobre del llibre; d’aquesta

manera, no se suprimirà la paraula, sinó que se li donarà la importància que té en els somnis

(1970, p. 90). Del que postula a El teatre i el seu doble, ens interessa aturar-nos al

plantejament del personatge —i el fer de l’actor—, ja que troba moltes correspondències amb

els que Cixous posa en escena. Artaud es proposa esborrar la psicologia dels personatges o

els caràcters de la vida individual. Com dèiem, la representació, pel teatre occidental,
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funciona com un simulacre de realitat, travessat (encara) pel principi de mimesis aristotèlic.

La faula articula un conjunt d’esdeveniments que s’integren a una història, que apareixen en

relació de successió, en un tot unificat i coherent. La faula copia i imita la vida o instaura,

d’alguna manera, una il·lusió de còpia, sent el model que s’ajusta primàriament a l'estructura

formal de l’obra dramàtica (Carnevali, 2017, p. 14). El conflicte i la seva resolució previsible

és el motor de l’acció, però una acció summament dialogada, discursiva. I com dèiem, per

Artaud el diàleg ha acabat per limitar l’abast de les paraules, de la mateixa manera que la

faula limita el teatre; en contra d’això, “el teatre, com la paraula, necessita que se’l deixi

lliure” (1970, p. 113).

La resolució del conflicte, del suspens, obraria com una mena de restauració de les

lleis socials —amenaçades, posades a prova— que el teatre dramàtic s’encarrega d’imitar, de

transportar al domini de l’escena. D’aquí la il·lusió de realitat de la qual l’espectador n’és

testimoni, i de la qual n’extreu un plaer. Per una banda, plaer en la transgressió, plaer en la

representació de fantasmes i tabús socials i individuals; però també plaer en tornar l’escena

—petita reproducció del món— a l’ordre i la claredat que semblava pertorbada. Com explica

Robert Abirached, el públic sempre demana una exultació: “la grande regla del teatro es

gustar, dice Molière” (2011, p. 83). Una exultació que prové de l’expectativa i “que llama a la

confrontación del yo y del nosotros con una imágenes que les ponen en peligro sin causarles

lesiones” (2011, p. 83). Tot espectacle participa, més o menys, d’un desequilibri d’allò “que

se muestra firme en la vida cotidiana” (2011, p. 83). Ara bé, la certesa del simulacre i la

distància allibera a l’espectador de qualsevol lesió, no l’involucra plenament, corporalment.

Responent a aquesta regla fonamental del teatre —la distància, inclús una distància sublim—,

Artaud intentarà “suscitar un peligro real con el acto teatral que concierne irreparablemente al

espectador” cosa que “significa romper con toda la tradición del teatro occidental, basado en

un suspenso que acaba por resolverse, y más o menos, en el establecimiento de una ilusión

que se desbarata a sí misma” (Abirached, 2011, p. 83).

L’actor, prestant la seva individualitat al personatge, es converteix en l’emissor del

sentit de l’obra, personifica i executa el sentit de l’obra. El personatge és exemplar (la seva

individualitat no és singular) i sempre està dotat de la paraula, de la capacitat del diàleg;

d’aquesta manera, vehicula la veritat que s’ha d’expressar, finalment, també en el conjunt de

la peça, la veritat que ha de servir per culminar la representació en tant que resolució exultant.

L’actor, doncs, es presta a aquesta veritat, però en cap cas serà productor de la veritat o del

sentit. Una qüestió indispensable perquè es doni el plaer del públic és, també, la possibilitat

de la identificació, i aquesta identificació passa pel reconeixement d’una psicologia
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aprehensible. Per Artaud això comporta “una terrible manca d’imaginació”, de tal manera que

el teatre ha acabat per igualar-se a la vida individual “en què triomfen els CARÀCTERS”

(1970, p. 111). O com explica Cixous:

“Character” occupies a privileged position in the novel or the play: without “character”,
passive or active, no text. He is the major agent of the work, at the centre of a stage that
is commanded by his presence, his story, his interest. (Cixous, 2011, p. 44)

Per contra, Artaud li demana al teatre igualar-se a la vida en ella mateixa, la “vida

alliberada, que foragita la individualitat humana” (1970, p. 111). D’aquesta manera, el teatre

ja no respon a l’expectativa del públic, sinó que trenca amb l’expectativa com a premissa

interpretativa, per tal de “crear Mites (...) traduir la vida sota el seu aspecte universal” (1970,

p. 111).

Al teatre de la crueltat, l’actor participa d’un exercici delirant de la consciència on “és

un element de primera importància, ja que de l’eficàcia de la seva actuació depèn l’èxit de

l’espectacle, i una mena d’element neutre, ja que li és refusada tota iniciativa personal”

(Artaud, 1970, p. 94). L’actor dóna presència a la matèria de l’existència humana, és abans

que res un cos en moviment, fet de crits, de desplaçaments, d’incongruències. L’abast del

personatge no s’explica pel seu caràcter, ja no representa la individualitat, sinó que apunta a

un universal carnal, obrint-se a la possibilitat d’esdevenir productor i dinamitzador del

llenguatge de l’escena. D’aquesta manera, la interpretació consistirà en una gesticulació que

corromp el logos. Així, el desvetllament d’aquest teatre no passa per una experiència

discursiva, sinó per una experiència material, visual, sensorial, que troba la seva força en els

ritmes, les plasticitats i intensitats pròpies dels somnis.

En certa manera, la raison d’être del teatre a la qual apel·la Cixous amb la

scène-femme pot considerar-se una actualització (feminista) de l’experiència teatral que

imaginava Artaud. Hi ha moltes correspondències entre les dues pràctiques, per tal de fer del

teatre un esdeveniment de vida que concerneix el cos, la seva potència i la seva fragilitat. Un

teatre material que crea nous mites a la vegada que s’independitza de la restricció mimètica i

restauradora de les lleis socials.
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8. Portrait de Dora: el teatre de símptomes

8.1. L’espai apassionat del joc histèric

El vincle entre la histèria i la representació, com hem vist, es consolida en la clínica

moderna amb les pràctiques de Charcot, en un escenari, l’hospital de la Salpêtrière, que ha

teixit un imaginari (i una iconografia) que travessa fins als nostres dies la concepció de la

histèria. El cos histèric, seu d’un espectacle desmesurat, nucli d’una irreverència gesticulada,

encarnada, fragmentada per símptomes, ha sigut motor actiu del teatre dels fantasmes de

l’inconscient, però a la vegada, receptacle passiu del sentit d’una clínica fundada en

l’observació —el visible de la malaltia—, cos-altre sobre el qual s’hi han signat i fermat els

discursos i pràctiques de la psiquiatria moderna i la psicoanàlisi. En aquest sentit, podem

considerar la teatralització, en tant que joc d’encarnació, producció, gesticulació exterior

d’una potència interior, a la gènesi de la histèria, i un dels motors de Portrait de Dora. A la

vegada, la peça precipita la potència de la histèria com a creació, com a experiència que

desencadena un llenguatge dels marges, subversiu, deslligat del Nom del Pare i, per tant,

desvinculada del paradigma patològic. Aquesta força creativa ja va ser avisada pels

surrealistes en un text breu publicat a la La révolution surréaliste. En aquest elogi, Aragon i

Breton consideren la histèria com un “mitjà suprem d’expressió”, i ho proclamen així:

L’hystérie est un état mental plus ou moins irréductible se caractérisant par la subversion
des rapports qui s’établissent entre le sujet et le monde moral duquel il croit pratiquement
relever, en dehors de tout système délirant. (...) L’hystérie n’est pas un phénomène
pathologique et peut, à tous égards, être considérée comme un moyen suprême
d’expression. (Aragon, Breton, 1928, p. 22)

No obstant això, la particularitat de la peça escrita per Cixous rau en l’espai i la

potència alliberadora que se li confereix a la histèria de Dora, a diferència dels surrealistes,

que elaboren a la histèria com a fetitxe dels seus programes artístics, però també a les

histèriques com a objectes del desig masculí:

Nous que n’aimons rien tant que ces jeunes hystériques, dont le type parfait nous est
fourni par l’observation relative à la délicieuse X.L. (Augustine) entrée à la Salpêtrière
dans le service du Charcot le 21 octobre 1875 à l'âge de 15 ans 1/2, comment
serions-nous touchés par la laborieuse réfutation de troubles organiques, dont le procès
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ne sera jamais qu’aux yeux des seuls médecins celui de l’hystérie? (Aragon, Breton,
1928, p. 22)

El component eròtic de la histèria, com hem vist, quedava implícit en les pràctiques

de Charcot, plasmat en el quadre de Briquet i exaltat pels surrealistes, mentre que a Portrait

de Dora l’erotisme és més aviat un autoerotisme, és a dir, que l’expansió del desig afecta la

histèrica com una reivindicació encarnada i particular de la seva posició. El seu rerefons

sexual, considerat per la psicoanàlisi com la “força impulsora” del símptoma, ve de lluny,

condensa la tradició dels discursos (masculins) sobre la sexualitat femenina, que es reitera,

ben entrada en la modernitat, com a perillosa, continguda sempre que es pot per la institució

del matrimoni com un aparell de control i contenció, que autoritza la sexualitat femenina com

a pretext per la reproducció i l’assegurança de la continuïtat del Nom del Pare. En un context

d’implacable rigidesa de les lleis socials per les dones, les experiències histèriques trenquen

amb aquesta continuïtat, sentenciant corporalment una ruptura amb les exigències sexuals i

reproductives. Per contra, els surrealistes s’apropien d’aquesta subversió i la converteixen en

el seu desig, no deixant d’objectivar el cos de la histèrica malgrat que en la seva ambivalència

per sobre de la moral de l’època. Però, altre cop, queden invalidades per reconèixer-se, per

elles mateixes, en la diferència, en el sentit que, o bé se les hospitalitza o sotmet a anàlisi

—desposseïdes de qualsevol agència en el seu tractament— o se les lloa com a figures

eròtiques per l’avantguarda. El que Hélène Cixous desplaça, des d’una pràctica feminista, és

la histèria com a objecte de la clínica i del desig masculí. En la seva escriptura, la histèrica no

sustenta, no és especular, en el sentit que se la sostrau de la dialèctica en la qual o se

l’interpreta i psiquiatritza —des del punt de vista de l’analista— o se la gaudeix, en ambdós

casos, en tant que objecte.

Si llegim la peça com a crítica del discurs masculí, de la relació que ha establert

històricament, ja no només amb la histèria, sinó amb qualsevol expressió de subversió o

diferència femenina, l’escena que proposa Portrait de Dora és també l’escena del sorgiment

d’un espai per afirmar a Dora en tant que subjecte parlant i de desig. Però, com es qüestiona

Donia Mounsef, l’adveniment d’aquest subjecte femení en el llenguatge comporta algunes

tensions:

Comment les femmes peuvent-elles s’affirmer en tant que sujets parlants, sur une scène
postmoderne où la légitimité même de la notion de ‘sujet’, dans ses fondements
psychologiques, idéologiques et épistémologiques est remise en question? (Mounsef,
2007, p. 104)
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Aquesta tensió es troba al cor del teatre cixousià, de la seva escena i la seva escriptura

que es balanceja en la relació entre el poètic i el polític. Tal com apuntavem al capítol “La

scène-femme i el seu camp d’acció”, la pràctica teatral de Cixous està articulada per la

voluntat d’incidir en les formes de producció per canviar-les, de tal manera que la distància

entre el subjecte que dona vida a l’escena i el que es representa en escena, en aquest cas, una

dona, es minva, convertint el “fer del teatre” en un gest, que podem qualificar de performatiu,

i que engloba totes les parts de la creació i la representació escènica. Un cop les dones

aconsegueixen disposar dels mitjans per la producció escènica, poden produir un altre

llenguatge escènic per tal de no repetir la tradició en la qual el teatre, d’acord amb el que diu

Cixous, sempre han representat a les dones com les víctimes del drama. D’aquesta manera,

com indica Mounsef, Cixous “se livre à un triple démantèlement du pouvoir

phallogocentrique— la primauté du langage, de la raison et de la vérité” (2007, p. 103).

Com hem vist amb la funció de la voix de la pièce, la peça refusa el marc de veritat de

la psicoanàlisi i el seu telos, una veritat que limita a Dora en tant que subjecte passiu de la

malaltia i, per tant, susceptible a ser objecte de la clínica freudiana. El personatge de Dora

desarticula aquesta veritat, situant-se en un espai ambivalent, que oscil·la entre la paraula de

Freud i la paraula pulsional, pròpia però oberta. Com es pregunta Dora: “Savoir. Savoir. Mais

personne ne sait rien. Qu’est-ce que ça veut dire: Savoir? Est-ce que je sais que je sais, est-ce

que je le sais? tout ne veut rien dire” (Cixous, 1986, p. 56). Aquesta pregunta, que travessa

tota la peça, dinamitza una escena en la qual es desarticulen les lògiques del Savoir, al centre

del qual s’hi allotjava la primacia del logos. Dora encarna corporalment el que pensa,

exposant-se a la multiplicitat d’una presa de paraula irreverent, esbiaixada i pulsional, que va

en moltes direccions i que aconsegueix superar la pressió de la repressió, per tal d’alliberar

“le non-dit, perdu, dans le corps, entre les corps” (Cixous, 1986, p. 23).

L’ambivalència del no-dit s’encarna en la mesura que l’escena s’articula com “un lieu

d’hystérie où est mise en espace le frénésie des émotions et de la parole” (Mounsef, 2007, p.

108). Portrait de Dora és l’espai real de l’interior, dels processos de somatització que pugen

a l’escenari gràcies a la preeminència de la veu, precipitada com un cant estripat i que

presenta una textura, pot quasi tocar-se. L’escena de la paraula esdevé, així, apassionada i

convulsa (recordant a Artaud), precisament perquè la veu que s’escenifica —que s’inscriu de

manera espacial— dissol les lògiques logocèntriques. D’aquesta manera, el teatre s’acosta a

un estadi pràcticament prelingüístic, histèric, és a dir, en tensió amb el simbòlic, en el qual la

paraula se sostreu del sistema de parla i passa a ser una paraula en acció d’indubtable

presència física. Per altra banda, les emocions constitueixen un impuls, són estratègiques pel
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moviment del personatge. Dora flueix en les emocions, les performa de manera que

“l'hystérique est une comédienne qui manifeste un plaisir de montrer, de jouer, de

s’identifier” (Mounsef, 2007, p. 106). En aquest joc, Dora transita, elabora un recorregut

desprovist d’una lògica causal, passa d’un punt a un altre, d’una emoció a una altra en una

exaltació de la permeabilitat; el trànsit exterioritza les diferents posicions i sensibilitats que

pot amassar Dora, de manera espontània, de vegades abrupte, però també apassionada. La

infinitud de maneres de sentir, de percebre i, per tant, de relacionar-se, constitueixen els límits

(permeables) de la histèrica que s’afirma en la seva obertura receptiva a l’altre (i a allò altre):

DORA

On dirait une grotte. Où êtes-vous? On dirait une grotte; c’est moi! Moi dans moi, dans
l’ombre. Dans vous.

(la voix de Dora lointaine)

Tantôt le plein, tantôt le vide, et c’est toujours sombre. On pourrait tout comprendre.
On pourrait ensuite transformer le monde. Ce temps s’ouvre et se ferme comme des yeux
hésitants. Ne le dites à personne, ce que je sais. Jurez-le.

MADAME K

C’est promis.

DORA
(âpre, sifflante)

Vous m’avez tuée! Vous m’avez trahie. Vous m’avez trompée!
“Qui” m’abandonne
Ne t’ai-je pas écrit d’innombrables lettres?
N’ai-je pas adoré tes pas?
N’ai-je pas ouvert mes portes?
N’ai-je pas décomposé mon cœur pour toi?
Rien de beau que j’aie omis de faire vers toi. Je t’ai suivi.

J’ai caressé, j’ai poli; j’ai mis ma main droite à ton service. Je t’ai parlé quand tu
m’écoutais, et quand tu ne m'écoutais pas, je t’ai dit, je me suis rendue, je me suis écrasée
contre ta loi, j’ai fait ton lit, j’ai détourné l’ombre de ton lit, qui est-tu qui m’abandonne?

Et  maintenant, à qui adresser cette lettre?
À qui me taire? À qui me tuer?

(Cixous, 1986, p. 41-42)
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En aquest fragment Dora es llença a l’altre, al personatge de la senyora K.

L’enunciació, com un clam, desplega la força de l’acte de paraula, la seva potència

constitutiva al pronunciar-se en escena. Dora convoca el seu desig profund —com una

gruta—, un desig que deixa passar l’altre i que desafia la distància. Els límits entre ella i la

senyora K. s’afebleixen, Dora es troba ella mateixa dins de la senyora K., aquesta dona

“souriante, de plus en plus douce, de plus en plus lointaine, vaporeuse, infinie, très proche,

inaccessible” (Cixous, 1986, p. 36) que és la font d’una fascinació, l’objecte de desig que

constitueix una pregunta, un més enllà del propi cos i els seus límits en tant que corporalitat

travessada per la diferència. Però la demanda de Dora es veu constantment postergada per

una senyora K. “molt propera” i a la vegada “inaccessible”, de tal manera que no s’arriba a

un desvetllament total. És l’escena del misteri infinit del cos en la qual Dora descobreix la

seva particularitat “tantôt le plein, tantôt le vide”, una escena que apel·la al joc, al

deslligament de les posicions, a la creació i confusió d’identitats desbordades.

La intervenció de la senyora K., per altra banda, desencadena una lletania de retrets,

que genera un efecte de tall entre la primera demanda —où êtes-vous?— i el ressentiment

que s’endevina de la segona part de la recitació de Dora. Ambdues maneres de tendir a l’altre,

de buscar a l’altre, la seva paraula, donen forma al trànsit frenètic de les emocions. En aquest

tall podem distingir una desmesura histèrica, “son théâtre d’affections outrées” (Mounsef,

2007, p. 107): el pas d’una forma d'enunciació a un altre —com un salt intempestiu buscant

l’atenció, la resposta de l’altre— en aquest cas, el pas de la súplica a l’exigència —“entre la

menace et la demande” (Cixous, 1986, p. 9)—, en la qual Dora es lamenta haver-se “esclafat

contra la llei” de la senyora K.

Com dèiem, la peça crea un espai pel joc interior i inconscient, una escena que es

pobla dels fantasmes (d’amor) de la histèria a través de la teatralització de la seva sensibilitat

excessiva i canviant. En el seu conjunt, l’escena pot llegir-se com una col·ligació de

fragments de somnis encarnats: el desplegament material de l’inconscient de Dora a través de

l’evocació dita i murmurada del seu material oníric. Els somnis, d’aquesta manera, es

materialitzen a la vegada que es reciten. Hi ha dues formes en les quals apreciem aquest

desplegament; per una banda, els dos somnis que apareixen explicats per Dora a Fragment

d’anàlisi d’un cas d’histèria s’escenifiquen, formen part de l’acció dels personatges en una

mena d’acting out teatralitzat. Per altra banda, Hélène Cixous n’inventa d’altres; Dora els

recita —els porta a la boca—, com diu: “ je sais faire monter les rêves, les souffler, les faire

cuire, les rouler, les prendre dans ma bouche” (Cixous, 1986, p. 52). És particularment

suggerent aquesta duplicitat a l’hora de comprendre el somni com a material predilecte de
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l’escriptura i l’escenificació. Cixous adopta l’estructura rítmica del somni i també les seves

plasticitats, a la vegada que es re-presenten els dos somnis crucials per la interpretació

freudiana. La re-presentació es presta a la subversió; Dora, rapsoda del somni i el símptoma,

intervé activament a l’escena del seu patiment, però també del seu desig, de manera que pot

acabar assegurant: “Voilà ma vengeance: j’irai ‘seule’. Je guérirai ‘seule’” (Cixous, 1986, p.

99). Aquesta venjança és la culminació del “trajecte” de Dora —que va del patiment a

l’alliberació, a la ruptura amb el Pare—, un trajecte fet d’anades i vingudes que s’expressa,

molts cops, en la llengua dels somnis:

DORA

Il y a une porte dans Vienne par où tout le monde peut passer sauf moi. Souvent je rêve
que j’arrive devant cette porte, elle s’ouvre, je pourrais entrer. Des jeunes hommes et des
jeunes femmes s’y déversent, je pourrais me glisser parmi le flot, mais je ne le fais pas,
cependant je ne puis m’éloigner à jamais de cette porte, je passe devant, je m’attarde
mais je ne le fais pas, je n’y parviens pas, je suis pleine de mémoire et de désespoir, ce
qui est étrange, c’est que je pourrais passer mais je suis retenue, je crains, je suis au-delà
de toute crainte, mais je n’entre pas, si je n’entre pas je meurs, si j’entrais, si je voulais
voir monsieur K. mais si papa me voyait, mais je ne veux pas le voir, mais si papa me
voyait le voir il me tuerait, je pourrais je pourrais le voir une fois. Ce serait la dernière.
Ensuite

(Cixous, 1986, p. 14)

Aquest somni s’articula com l’expressió de la complexa posició de Dora, que es troba

quasi dins d’aquesta porta. Podem entendre el traspàs que no s’assoleix, però amb el qual es

fantasieja, com una forma de representar el desig com a més enllà i l’ambigüitat de la manca

que el travessa. Mentre la resta de joves s’hi aboquen, Dora es lliura a la tensió irresoluble,

histèrica: endinsar-se en aquesta porta —coneguda i desconeguda— suposa un perill i, no

obstant això, produeix una forta atracció, de tal manera que la situació de Dora pot pensar-se,

també, des de les lògiques de la pulsió, de la seva energia esbiaixada entre la vida i la mort,

entre l’acció i el replegament38. Aquesta ambivalència es materialitza a través d’una sintaxi

incerta, tan incerta com el desig que mobilitza. Donia Mounsef opina que Dora, en romandre

al llindar d’aquesta porta misteriosa, exerceix la seva llibertat: “Pour elle, c’est exercer sa

38 Tal com postula la psicoanàlisi, vida i mort no són potències oposades sinó complementàries. La vida es
dirigeix a la mort en tant que regressió, però la possibilitat de mort (retorn a allò no-animat, condició per la vida)
és precisament la vida i el seu triomf. En l’economia libidinal, la pulsió de vida i la pulsió de mort actuen de
manera indistingible, doble, de tal manera que les formes per les quals el plaer afecta no sempre exclouen el
desplaer. O dit d’una altra manera, que plaer i desplaer no són absolutament oposats pel que fa a la vida
inconscient i les seves produccions.
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volonté que de se tenir délibérément en dehors de cette porte afin d'éprouver des sentiments

différents. L’espace théâtral permet ainsi de défaire l’opposition binaire, homme-femme,

médecin-patiente, intérieur-extérieur et de permettre l’expression des différances

simultanées” (2007, p. 111). Dora habita l’entremig d’aquestes dictomies, entre les quals,

segons Sarah-Anaïs Crevier Goulet (2019) també hi podem notar la del passatge entre la

infància i l’edat adulta: “La porte apparaît comme le symbole même de cet impossible

passage, de cette difficile traversée que constitue le passage de l’enfance à l’âge adulte. Plus

encore, la porte représente ce lieu impossible que constitue la place de Dora”.

Però també llegim un desig de moviment i el risc que comporta. Una demanda a la

lliure deambulació que contempla, simultàniament, l’encert i l’error d’una decisió que afecta

corporalment. Apareix la restricció paterna i l’ombra de la seducció del senyor K.: Dora no

podrà bastar-se a si mateixa fins que no aconsegueixi alliberar-se de la pressió de la Llei del

Pare, representada i impartida, de forma dual, pels dos homes. D’aquesta manera, la potència

de la histèria desencadenarà la ruptura progressiva; com deia Cixous, Portrait de Dora és una

escena (encara) amb el Pare, però en la qual el vincle es trenca.

Fotografies de Marguerite Duras per la promoció de la peça (1976). Recuperades de:
https://picclick.fr/Gerard-Falconetti-Nathalie-Nell-Portrait-De-Dora-Marguerite-153797141836.h
8tml. Hi apareixen els personatges de Dora (Nathalie Nell), Madame K. (Michelle Marquis),
Monsieur K. (Gérard Falconetti) i Monsieur B. (Stéphane Fey).
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Aquells que van significar quelcom en la història de Dora apareixen com a rastre

fantasmagòric de l’escena freudiana. Els personatges del pare, el senyor i la senyora K. són

portats a escena com a fantasmes de l’inconscient de la histèrica, i que interpretem com una

extensió exterior de la polifonia interior del personatge de Dora. Actuen com un conjunt de

veus, impressions i forces que apareixen ambiguament i que serveixen de contrapunt per

l’enunciació de Dora. Per una banda, el pare i el senyor K. representen la llei, la restricció; la

senyora K. juga un paper més ambivalent, habita un entremig: està dins i fora de la llei, en

tant que objecte del desig masculí, encarnant el misteri del cos i la feminitat, és la “femme

totale”39. A través d’aquesta polifonia es posa en marxa la re-interpretació: la posició de Dora

dins del “quartet amorós” es qüestiona, de tal manera que el seu personatge deixa de

sustentar, progressivament, l’estructura d’intercanvis i complicitats descrita a Fragment

d’anàlisi d’un cas d’histèria. El Cas Dora es dissemina a través del punt de vista de la seva

protagonista, que desafia els dictàmens i les prohibicions de la Llei del Pare. Notem com,

progressivament, aquesta pressió va minvant paral·lelament al viatge d’emancipació de la llei

que efectua Dora. D’aquesta manera, quan Freud li pregunta: “Mais qui est à la place de qui

dans cette histoire?, ella contesta: “Oui. Tout le monde. Sauf moi” (Cixous, 1986, p. 66).

L’emancipació consisteix a sabotejar el lloc assignat. A través del desig de moviment i de

ruptura, Hélène Cixous escriu a Dora allà on se l’espera, més enllà de la clínica, lluny del

pare, capaç d’estimar i guarir per si sola.

8.2. L’ambivalència de les categories sexuals

La histèria, tal com ens hi hem referit seguint el corpus psicoanalític, està travessada

per una producció de símptomes lligats al psicosexual del pacient. Els símptomes són

marques al cos d’un mosaic de desitjos (no realitzats i, per tant, encarnats, desviats, gaudits

així) i de secrets d’amor, d’actes de paraula fallits, de realitzacions postergades. Podem dir

que darrere d’un cas d’histèria hi batega una història de desig, l’economia de la qual sustenta

(i, paradoxalment, fa esclatar) el cos i el seu símptoma. Tal com explicava Sarah Kofman, el

símptoma histèric és bisexual, realitza, a la vegada, fantasies actives i passives. La fantasia

histèrica, sovint, està poblada de representacions i sensacions que oscil·len entre la passivitat

39 Cixous s’hi refereix així en el clip de vídeo “Hélène Cixous, auteur de la pièce Portrait de Dora”. Recuperat
de: https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i14287233/helene-cixous-auteur-de-la-piece-le-portrait-de-dora.
En aquest tall televisiu, Hélène Cixous parla de la peça, acompanyada de la directora Simone Benmussa, just
abans de la seva estrena.
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i l’activitat, fruit de l’ambivalència libidinal i pulsional que alberga el subjecte. D’alguna

manera, Freud va percebre aquest moviment entre potències en la histèria de Dora i en el seu

historial de relacions. Segons Freud, el desig de Dora es trobava escindit en múltiples

objectes: el pare —nucli de tot—, el senyor K. —l’home que estimava (pel qual es deixava

estimar)—, i la senyora K. —amb la qual s’identificava i idealitzava—. No obstant això,

sembla que la senyora K. era l’objecte de desig predilecte i inconscient —un secret d’amor—,

una fascinació més que adolescent, despertant una passió desbordant, inclús perillosa, ja que

encarnava l’impossible del desig, la seva suspensió i intermitència, la manca, l’espera. Com

ja hem dit, l’anàlisi va consistir a reconduir a Dora en el camí del pare, a través de

reconduir-la a l’objecte de desig vàlid i primordial, el masculí. Calia fer-li acceptar, doncs, les

fantasies infantils edípiques, desgranar-les i comunicar-les sota l’impuls de l’analista, per tal

de superar la suposada repressió dins la qual Dora havia relegat al senyor K. Anys després de

l’anàlisi, Freud va reconèixer alguns errors vinculats a la transferència, pels quals l’anàlisi va

acabar abruptament, entre els quals va identificar la poca importància que s’havia donat a la

tendència homosexual i a la figura de la senyora K. D’aquest error, no obstant això,

n’emergeix una possibilitat de reinterpretació i reescriptura que, ja sigui des del mateix

discurs de la psicoanàlisi (Lacan) o des dels feminismes, es va posar en marxa a partir de

meitats del segle XX. La peça de Cixous actua com una frontissa entre aquestes dues

tendències de reescriptura crítica: recull les possibilitats de la psicoanàlisi i les articula des

d’una escriptura que posa en pràctica la diferència, adoptant estratègies feministes per tal de

donar veu i escena a la paraula i l’economia libidinal de Dora. D’aquesta manera, recull les

possibilitats ambivalents del símptoma que dona forma a l’espai escènic on es reviuran les

intensitats del desig, en el qual la passió de Dora (per la senyora K.) s’alliberarà.
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Dora i la senyora K. en escena. Fotografia de Claude Lê Anh.
Recuperada de: Théâtre (1986). París: Éditions des Femmes.

A Portrait de Dora l’escena del desig és ambivalent. La relació entre Dora i la

senyora K. està connotada per la intermitència que caracteritza l’eròtic, en el fort-da d’un

vincle forjat entre l’activitat i la passivitat, entre l’exclusivitat i la pluralització de l’afecte. La

pregunta pel cos sexuat travessa la demanda d’amor de Dora, buscant, en la senyora K., els

sabers del cos. Com la senyora K. li confia, “hi ha més d’una manera”: “Il y a plus d’une

façon. Un corps a bien des ressources. Vous verrez”. Reuneix —vela i desvela— un

coneixement ocult, que Dora no deixa de demanar-li: “Je suis plantée là! Devant vous.

J’attends. Si seulement! Si seulement vous vouliez me dire”, i que ella rehusa d’esclarir:

“Mais je n’ai rien à dire” (Cixous, 1986, pp. 36-37). Dora desitja la senyora K. en la mesura

que desitja encarnar el misteri del cos, però també el de la seva feminitat concreta —que no

pot acceptar des de la passivitat i la castració—. La seducció que aquesta dona exerceix, és en

certa manera, total: complau els homes, però el seu narcisisme —l’orgull de la seva

diferència— torna, eficaçment, la passivitat en una activitat a través de la qual aconsegueix

sabotejar el desig masculí, i això fascina Dora: “C’est un femme intelligente, supérieure aux

hommes qui l’entourent, et d’une adorable beauté! Comme votre dos est blanc! Comme votre

peau! Comme je vous aime!” (Cixous, 1986, p. 39).
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Tal com s’explica a Fragment d’anàlisi d’un cas d’histèria, la senyora K. s’havia

convertit en la confident i mentora de Dora. L’havia acompanyat en el pas de la infància a

l’edat adulta, revelant-li les dificultats de la seva condició de dona, de mare i esposa —que

ella algun dia experimentaria—, però també les maneres de jugar amb les expectatives

masculines (i socials), d’enganyar el seu desig, confiant-li una sèrie de sabers locals com

armes de doble tall, custodiats per les dones, “au long assourdi de leur histoire, elles ont vécu

en rêves, en corps mais tus, en silences, en révoltes aphones” (Cixous, 2010, p. 131). El desig

de saber i de conèixer, impulsat per l’astúcia i la maduresa de la senyora K., es repeteix en

escena a través de les demandes apassionades de Dora:

Dites-moi, encore, dites-moi tout, tout. Toutes les choses que savent les femmes; faire de
la confiture, faire l’amour, faire le maquillage, faire de la pâtisserie, adopter des petits
bébés, faire cuire la viande, trousser les volailles. J’ai regardé mes grands-mères faire ces
choses quand j’étais petite. Mais moi, sais-je les faire? Il faudrait savoir. (Cixous, 1986,
p. 40)

Dora adopta una posició tant activa com passiva vers la dona que estima. S’obre al

misteri de l’altre, a l’inaudit que suposa l’intercanvi d’afectes i sabers. Aquesta permeabilitat

mòbil entre activitat i passivitat expressa també l’ambivalència de les categories sexuals que

Dora encarna. En un moviment pròpiament histèric, Dora transita entre el femení i el masculí:

“si j’étais un homme, je vous épouserais, je saurais vous plaire (...) un homme trop doux, je

serais peut-être brutal, je serais inquiet, je serais louche” (Cixous, 1986, p. 39). Com diu

Donia Mounsef, “ce scénario de travestissement ou de transsexualisme n’est pas possible que

grace à l’espace theatral du jeu” (2007, p. 111). Cixous escriu la feminitat en una escena

divergent que no pot ser sotmesa a l’ordre del binarisme, descobrint la teatralitat del gènere,

el carnavalesc de les relacions. El misteri del cos sexuat és una constant no només en la

relació entre Dora i la senyora K., sinó durant tota la peça. Aquest misteri és un impuls pel

qual Dora multiplica les sortides que s’havien donat a la seva història de passió, a la seva

revolta silent des de la psicoanàlisi. En escena, Dora no suprimirà el misteri, tampoc trobarà

totes les respostes, sinó que abraçarà la contradicció del desig, desplaçant el lloc (únic) passiu

en el desig masculí, en el seu discurs, en la seva mirada. La posició histèrica, doncs, ens

convida a pensar la contaminació i la relació entre activitat/passivitat, masculinitat/feminitat.

La correspondència entre potències es materialitza en la relació eròtica que Dora estableix

—ni que sigui de forma fantasiosa— amb la senyora K., desplaçant l’heterosexualitat com a

única posició autoritzada pel gaudi. Així doncs, el marc heterosexual s’impugna, per una
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banda, en donar escena a la passió lèsbica, i per l’altra, en mostrar de quina manera

l’heterosexualitat no es dona mai —fent ressonar la tesi de la bisexualitat originària— de

manera única i total per l’ambivalència pulsional.

9. El defalliment del mètode i la preeminència de la veu

Juntament amb la constel·lació de personatges que hem mencionat, cal destacar,

també, la funció que desenvolupa Freud al llarg de la peça. Portrait de Dora posa el

descobert els processos dialògics de l’anàlisi, evidenciant la relació de poder entre l’analista i

la pacient. Al mateix temps, Cixous no pretén donar sentit a les llacunes de la interpretació

freudiana, sinó representar a Dora des de la seva singularitat, des del seu esdevenir. Com diu

Donia Mounsef:

Maniant la version freudienne, elle propose d’ébaucher un “portrait” dans le sens
étymologique du terme, celui, du latin portraire ou “dessin” (...) Le ‘portrait’, le croquis
qui par définition n’est ni scientifique ni objectif s’oppose diamétralement au projet de
Freud dont le titre contient les mots “étude” et “cas” (...) L’intention de Cixous de
déplacer l’attention du cas et de maladie vers le portrait et le devenir-femme, peut être
qualifiée d’anti-mimétique. (Mounsef, 2007, p. 112)

Hélène Cixous esbossa a Dora en la seva diferència —i no en la seva essència— fora

de lloc, amb una identitat desbordada i plural, mòbil, feta de símptomes, capaç de produir

múltiples formes d’enunciar-se que escapen al llenguatge mèdic i a la lògica interpretativa

freudiana. La peça planteja el diàleg impossible entre Freud i Dora a través del qual es

despleguen els episodis cabdals —sense adequació cronològica, fragmentats i de manera

intrincada— de l’anàlisi: l’escena del llac, els dos somnis i l’abandonament final de la cura.

Si una condició imprescindible per l’èxit analític consisteix a eliminar l’ambigüitat de la

pacient i el seu símptoma, Cixous fa tot el contrari: incrementa l’ambigüitat del joc histèric,

alliberant-lo del desxiframent que exigia la disciplina analítica i, per tant, esborra qualsevol

esperança d’un desenllaç que contempli l’esclariment. Podem reconèixer aquesta

preeminència de l’ambigüitat en l’alteració de la dialèctica de l’anàlisi —que en molts

moments s’inverteix a través de la paròdia de les seves lleis i ritmes—, i en la descomposició

ontològica de Dora, representada més enllà dels límits d’unicitat i completesa.
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Freud apareix al llarg de la peça en pugna pel sentit, però desproveït, finalment, de la

influència per aconseguir-lo. La composició de la peça —el seu ritme, la seva manera

d’inscriure múltiples significacions i vehicular-les més enllà de la forma del diàleg analític i

dramàtic— contrarresta les ingerències freudianes; les seves intervencions es posen en

qüestió en una escena que ens recorda a l’escena analítica, però en la qual el seu mètode

dialèctic-interpretatiu fa aigües. La funció de Freud ja no és la de l’intèrpret que precipita el

sentit del relat i descobreix el que s’amaga en els símptomes: Dora li disputa el privilegi de la

paraula, qüestionant la dialèctica de l’anàlisi i el seu espai simbòlic, del qual el metge en tenia

el control. Així doncs, mentre Freud li recorda que ell és una institució (Cixous, 1986, p. 73),

Dora burla la seva pretensió en nombroses ocasions, desafia el pare de la psicoanàlisi amb

petits gestos d’una rebel·lió quasi imperceptible, però proveïda de la força suficient per

erosionar la veracitat freudiana. Dora es nega a respondre, s’aparta de la llum analítica i

desafia l’expectativa de Freud: “FREUD: Vous aimez écrire? Oui./ DORA: Non.” (Cixous,

1986, p. 28). D’aquesta manera, Cixous descobreix les lleis que travessen el pacte de

“col·laboració” que sustenta la relació analítica. La histèria s’escriu rebel, esquinça la

comunicació. Negant-se a adequar-se al mètode, la histèrica desborda el marc de la lliure

associació de tal manera que difícilment pot emergir una resolució de la interacció entre el

metge i la pacient. Per altra banda, com explica Erella Brown, el fet de reactivar

escènicament les problemàtiques de l’anàlisi de Dora, descobreix la teatralitat implícita de la

psicoanàlisi, “parente déguisée du Théâtre”40, de les seves escenes de cura:

By locating Freud’s case-history within theatre, Hélène Cixous underscores the
theatricality of psychoanalytical discourse as the “talking cure”, using voices, gestures,
staging, ritual, and myth, in order to scrutinize the relationship between the semiotics of
symptoms as the “acting out” oh the hysteric body and the Symbolic order that
authorizes its meaning. (Brown, 1996, p. 626)

La interpretació que Freud va desplegar a Fragment d’anàlisi d’un cas d’histèria

apareix citada (i desplaçada) a Portrait de Dora. La teoria que el somni de l’incendi obeïa a

una lògica on tot simbolitzava el seu contrari va ser crucial per afirmar l’amor edípic de Dora

pel senyor K. A més, recordem com Freud va opinar que el somni s’havia repetit durant

l’anàlisi perquè, segurament, ella s’havia enamorat d’ell —és a dir, li havia transferit l’afecte

del senyor K.—, donant-se la casualitat que, igual que el pare i el senyor K., era fumador.

Freud diu, respecte a l’al·lucinació sensorial —l’olor de fum— lligada al somni: “donde hay

40 Cita extreta de la contraportada de Théâtre (1986). París: Éditions des Femmes.
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humo, hay fuego” (Freud, 1992, p. 65). Cixous repeteix aquesta expressió en dos moments,

quan Dora encarna el somni (p. 17), i més endavant:

DORA

Qu’est-ce que vous voulez me faire dire?

FREUD

…Vous faire entendre.

DORA

J’ai oublié. Oui, je ne vois pas.

FREUD

Pas de fumée sans feu.

DORA

Et pas de feu sans eau?

FREUD

Exactement. (il sourit)
Le feu est le contraire de l’eau: dans le rêve où il y a feu, il y a eau. Vous aviez sûrement
“besoin de sortir” à cause du feu. Mais aussi pour ne pas qu’un petit malheur vous
arrive… D’autre part le feu en flamme, il peut directement représenter l’amour. Du feu
donc part une voie, qui conduit…

DORA

Je vous vois venir!

FREUD

Vous ne croyez pas si bien dire. Vous me voyez venir. Là où un autre est déjà venu, il y
a longtemps, très longtemps.
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DORA

Vous ne croyez pas que vous interprétez tout ça de façon un peu trop personnelle?

(Cixous, 1986, pp. 58-59)

Freud pensa estar fent entendre a la seva pacient l’interrogant de la seva malaltia i de

la seva paraula. No obstant això, el personatge de Dora sap que això consisteix a dir o repetir

quelcom que el metge li demana i que ella ha oblidat. Aquesta tensió satura la lliure

associació, però Freud insisteix, “pas de fumée sans feu”, és a dir: el que se li resisteix a Dora

apareix en aquesta resistència, aflora de totes maneres. La seva interpretació —que s’obstina

a creure’s capaç d’unir els punts inconnexos de la història, sargir els forats de l’inconscient—

no sorprèn Dora, no té un efecte simbòlic, no genera un després en el qual la pacient pot

imaginar-se en la sanació. Ella li etziba je vous vois venir!, i Freud intenta manipular-ho.

Dora no diu el que està dient, sinó que vol dir una altra cosa: es resisteix amb força a acceptar

(i comunicar) el seu amor pel senyor K. Es posa en marxa l’estratègia interpretativa; Cixous

calca irònicament la pràctica freudiana, la seva manera de llegir el material oníric a partir de

la lògica dels contraris, i en aquest punt, s’introdueix un distanciament que posa al descobert

la contratransferència; Dora intueix de quina manera l’anàlisi està travessada pel desig

transferencial de Freud, el resultat del qual és una interpretació “massa personal”, com

sentencia ella de manera irònica.

A Portrait de Dora l’estatus de metge i pacient (i la dicotomia que els posava en una

relació jeràrquica) perd sentit. Dora és “la vraie ‘maîtresse’ du Signifiant” (Cixous, 2010, p.

132), indomable, finalment orgullosa. No només trenca amb la dependència del pare i el

senyor K., sinó també amb la de Freud, per tal de poder explicar la seva història sense

intèrprets, sense intermediaris repressius. El metge es representa com un altre garant de la

Llei del Pare; desproveït del seu antic poder, aquell que havia de portar pel bon camí a la

histèrica —fer-la entrar en raó, és a dir, sotmetre-la a l’ordre de la raó paterna, i per extensió

psicoanalítica— acaba per perdre’s en la contradicció de la seva clínica, però també del seu

desig. Dora evidencia la condició de Freud d’home —burgès i educat, com deia Toril Moi

(1981, p. 69)—; per exemple, quan ell li pregunta: “Ne pensez-vous pas que vos paroles

peuvent s’appliquer à une autre signification de ce petit sac?”, ella contesta, despreocupada:

“Oui, si vous voulez. C’est ce que pensent les hommes” (Cixous, 1986, p. 51). Dora

mobilitza un altre saber, que no és el masculí: el saber de les histèriques, el del cos fet de
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bocins i símptomes, de secrets d’amor, travessat pel desig imperiós que la mou a una altra

escena.

Com apuntàvem més amunt, la paròdia de la situació analítica dilucida els processos

dialògics pels quals s’estableix el sentit. És cert que segons la pràctica psicoanalítica, el sentit

és dit (o creat) pel pacient, tot i que gràcies a l’escolta de l’analista; no obstant això, com hem

repetit en diverses ocasions, l’equilibri entre la producció del relat i l’escolta —la fricció de

les quals acaba generant una representació, que substitueix el malestar, amb efectes simbòlics

en la paraula i la corporalitat del pacient— es va veure ràpidament compromesa pels estralls

de la transferència encara desconeguda. La distància entre el context en el qual es va donar

l’anàlisi i el de Portrait de Dora permet a Cixous incidir sobre aquesta problemàtica, per tal

de pensar, des de la creació, de quina manera la transferència va comprometre la relació,

sustentada per una sèrie de fantasies i reedicions que incumbeixen també al psicoanalista i

que es posen en marxa en escena. La peça proposa, així, una visió crítica sobre la clínica de la

psicoanàlisi, descobrint les ombres del seu naixement, qüestionant de quina manera el seu

discurs es va assentar, en gran mesura, sobre una sèrie de regles i de prejudicis sobre les

dones, el seu cos i la seva sexualitat. El personatge de Freud, desplaçat del seu context,

exigeix a Dora que respecti, doncs, aquestes regles:

FREUD

Vous vous habillez vite: pour garder le secret.

DORA

Mais je n’ai jamais rien dit de semblable.

FREUD

Celui dont les lèvres se taisent…

DORA

Oui, oui, je sais. Et celui dont les doigts bavardent? Pourquoi faites-vous tourner votre
stylo sept fois dans vos mains avant de me parler? Pourquoi?

FREUD

Il faut respecter les règles!
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DORA

(elle le singe)

“Il faut respecter les règles!”

Où sont vos cigarettes?

FREUD

(bruit de briquet)

Bon. Allez. À mardi, n’est-ce pas?

DORA

N’est ce pas?

(elle éclate de rire)

(Cixous, 1986, p. 62)

La posició de Dora en l’intercanvi no és passiva. Interpel·la Freud d’una manera

inaudita dins el pacte psicoanalític, és a dir, desborda la seva condició d’analitzada en tant

que subjecte que pregunta i inquireix, fent emergir un dubte vers l’efectivitat i la naturalesa

mateixa de l’anàlisi. Mentre Dora juga amb les assignacions, és la veu del símptoma i la que

s’atreveix a preguntar al metge, a desestabilitzar el seu privilegi, el personatge de Freud es

mostra aclaparat, determinat pel rol mèdic i, no obstant això, vulnerable a les demandes de

Dora. En aquest sentit, Cixous mostra el pare de la psicoanàlisi en tant que home i en tant que

metge, però incapaç de cedir a una altra relació. Segons Cixous, Freud juga el paper d’un

observador que no és passiu, que intervé en el decurs de la ficció, una ficció en la qual es

dona escena a una emoció, a una passió41. Aquesta posada en escena apassionada xoca amb

l’aparent marc analític. Dora encarna l’esfondrament del mètode, culminant, finalment, amb

la seva decisió irrevocable d’abandonar l’anàlisi, els antics vincles que la reprimien,

d’abandonar l’antiga escena. El que Dora ens diu —i que resulta d’una vigència suggerent—

és que es pot estimar l’altre sense fer-ho des de la castració ni de forma passiva, mobilitzant

la potència d’un desig recíproc, que es llença al risc d’un gaudi plural i compartit. D’aquesta

41 Aquesta cita prové del clip de vídeo “Hélène Cixous, auteur de la pièce Portrait de Dora”.
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manera, Hélène Cixous juga amb les regles de la clínica a través de l’escriptura de la veu de

Dora, que és alhora, un element material de l’escena, però també el cant que batega entre el

text i que es rebel·la al marc interpretatiu de la cura i el seu sistema de parla.

Així doncs, Portrait de Dora és l’escena de l’ambigüitat (de la paraula, del desig) per

sobre del desxiframent. La peça no només acompleix una representació de la histèrica en la

seva multiplicitat, sinó que també es configura a partir del que denominem histerització de la

forma, és a dir, el caràcter múltiple no només incideix en el “contingut”, sinó formalment, a

partir d’una diversificació dels llocs d’enunciació i els punts de vista gràcies a una

composició en forma de collage escènic. Pel que fa a la dramatúrgia de Dora, s’empren dues

estratègies d’escriptura que posen en dubte la solidesa enunciativa, però també física, del

personatge. Per una banda, el personatge efectua una multiplicació enunciativa —a través de

la preeminència de “la posada en veu de veus” (Sarrazac et al., 2010, p. 183)— i per l’altra, la

seva presència escènica es complica a partir d’un joc de desdoblaments i fragmentacions que

concerneixen materialment el cos del personatge, la seva contingència en la representació.

Tot això participa, com dèiem, d’una deconstrucció de l’ontologia del personatge, que no pot

interpretar-se a partir de les premisses clàssiques del drama, sinó a partir de la seva

descomposició que té lloc amb l’adveniment d’un personatge travessat per diverses veus i

presències.

El fet que Hélène Cixous escrivís Portrait de Dora com una peça radiofònica resulta

en una textualitat concreta, travessada de murmuris però també de vociferacions. El desig de

donar espai a la veu de Dora —matisada, escrita i diferenciada del seu valor en el discurs

freudià— va més enllà de l’espai imaginari i s’inscriu també en la textualitat de la peça. Així

doncs, les marques didascàliques se centren, sobretot, en assenyalar el timbre, les

modulacions, el ritme i les intencions de la veu, que vertebrant l’escena, presenta un volum,

una materialitat estructuradora. La peça s’enceta amb aquesta indicació: “une voix qui

déchire un silence —ton entre la menace et la demande— s’écoute” (Cixous, 1986, p. 9).

Cixous concep l’escena com l’espai per l’eclosió de les possibilitats de la veu: el seu teatre

requereix molt més la complicitat de les orelles —d’allò que poden arribar a escoltar— que la

dels ulls —que seran “enganyats” en més d’una ocasió—. El treball amb la vessant acústica i

les particularitats fonètiques concerneixen materialment a l’actriu; a través de la seva dicció,

la singularitat que s’expressa, que es diu, desemboca en un teixit auditiu que multiplica el cos

de la veu, projectat com un conjunt. A propòsit d’això, podem dir que a Portrait de Dora es

posa en marxa una poètica de la veu:
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Amb aquest tipus de drames “apassio[nats] per la veu i l’orella” (J.-P. Martin), la
representació passa a ser un lloc d’articulació entre una dimensió fisiològica de la veu i el
que resulta d’una poètica de la veu, en una posada en veu de veus (textuals). La veu
orquestra la polifonia, fent sentir o percebre, com a sobreimpressió, múltiples veus —les
dels actors, les del text— sense que sigui sempre possible dissociar-les, pel que fa a la
recepció del públic i a l’elaboració de significacions. (Sarrazac et al., 2009, p. 183)

Cixous ens proposa escoltar les veus —les dels personatges, les del text— més enllà

del diàleg ordinari o la paraula inequívoca que tants cops ha reproduït el teatre convencional.

Trobem correspondències amb la seva proposta en els experiments de teatre radiofònic

d’autors com Beckett, Pinget o Dubillard (Sarrazac et al., 2009, p. 184). Aquest teatre

experimental està plenament vinculat a la ràdio, per tal de fer sentir la veu i la matèria sonora

de les paraules, oferint la possibilitat de privilegiar l’escolta en detriment del predomini del

visual, tal com fa Hélène Cixous. El pas del mitjà radiofònic a l’escenari permet emprar la

veu com una extensió corporal, però també fa possible un espai per la materialitat del

llenguatge —és a dir, les veus del text— més enllà de l’oralitat. Les veus del text arrosseguen

l’eco del discurs de Freud que, com ja hem esmentat, articula la voix de la pièce, la qual

descobreix la funció de la peça dins de la peça, la seva lògica composada a partir de la cita, el

diàleg intertextual i l’encaix de noves significacions produïdes pel xoc entre con-textos

diferents (l’actual i l’anterior). Així doncs, el discurs feminista que Cixous estava

desenvolupant a principis dels anys setanta (amb textos ja cèlebres com Le Rire de la

Méduse) s’escolta com una veu de contrapunt a la veu psicoanalítica, com l’eco d’una

textualitat latent. Aquesta altra veu obre un marc de significacions al voltant de les

possibilitats i limitacions de la psicoanàlisi en relació amb la lluita d’emancipació de les

dones a partir de l’expressió de les seves veus i la seva relació diferenciada amb el

llenguatge, significacions que són encarnades per Dora.

Podem dir que la paraula de Dora és polifònica, ja que la seva veu no consisteix en un

instrument-vehicle de la unitat psicològica, els límits de la qual se sobrepassen. A la vegada,

com hem explicat, aquesta paraula es desmarca del sistema comunicatiu, és a dir, del marc

dialèctic de la cura, desembocant en una situació en la qual l’acte de paraula inscriu una

poètica que no es regeix per les lògiques del sentit:

La paraula d’un personatge es fa polifònica quan, en el discurs, emergeix una veu que
sobrepassa una identitat psicològica, o que ja no inscriu cap situació de comunicació amb
un altre personatge (formes de stream of consciousness o de políleg); o quan s’afegeixen
al seu discurs altres fonts sonores de significació que participen en l’estellament del
subjecte que parla (interferències d’altres paraules, de sorolls o de música). El discurs
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d’un personatge pot contenir ja en ell mateix una gran quantitat d’“efectes de veu”: en les
estratègies argumentatives o enunciatives, en els actes del llenguatge (to, “parla”, cites o
sobreentesos), en la tipografia (puntuació, majúscules o cursives) o fins i tot en les
didascàlies relatives a l’enunciació (entonació, afecte, intenció). (Sarrazac et al., 2009, p.
185)

La polifonia desencadena diversos efectes de veu que travessen el discurs de Dora. Al

llarg del text trobem la majoria dels efectes que s’assenyalen a Lèxic del drama modern i

contemporani. Tant pel que fa a les estratègies enunciatives dels actes del llenguatge, l’ús de

la tipografia (cometes, cursives) per tal de diversificar les maneres de dir i significar amb la

veu, i com ja hem dit, l’abundància de didascàlies que s’empren per incidir tant en

l’entonació, l’afecte i la intenció de l’enunciació. Fixem-nos, de quina manera, aquest

fragment reuneix totes aquestes característiques relacionades amb la dramatúrgia de la veu:

DORA
(enchaînant immédiatement d’un ton très bas mais brusque avec des éclats
violents sur les mots entre guillemets)

J’écrirai une lettre. Elle sera hésitante. Elle commencera par ces mots: “vous m’avez
tuée”. Et j’écrirai: “Tu m’as tuée”. Puis j’écrirai une autre lettre sur du papier fin comme
une pelure, qui commencera par ces mots: “Tu l’as voulu…” Je laisserai l’équivoque,
pour qu’il complète “lui-même”. Car je ne sais pas ce qu’il a voulu. Cependant “c’est
moi” qui suis morte. Mon corps est enfoui. Dans la forêt. Il y fait sombre. Je suis sans
voix.

(Cixous, 1986, p. 29)

La didascàlia que acompanya aquesta intervenció suggereix l’entonació concreta que

s’acota amb l’ús de les cometes, trencant la linealitat de l’expressió. La veu canvia

radicalment d’un to baix a un més brusc en les paraules diferenciades gràcies a la tipografia:

l’actriu haurà de donar cos a aquesta modulació, a través del seu timbre particular. Pel que fa

a la intenció, Cixous intensifica l’efecte de l’altre sobre l’esdevenir de Dora per mitjà d’una

recitació més marcada sobre els pronoms personals. L’ambivalència entre l’escriptura i la veu

apareix en l’acte de paraula. Tot i això, Dora diu: je suis sans voix; en efecte, la veu per

Cixous va més enllà de la seva dimensió fònica, té a veure amb l’expressió de la diferència

d’un subjecte concret en el pla simbòlic. Amb la veu material, Dora busca —i finalment

troba— la seva veu entre les altres veus, a través d’un monòleg fragmentat que, no obstant

això, no és solipsista. Com diu Sandrine Le Pors:
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Ces dernières années, en effet, le monologue a réussi à capturer un état du monde qui
oblige le théâtre, et ceux qui y viennent, à s’approcher de voix capables de surprendre
des états de réalité où ce qui s’entend, c’est ce se dit entre le corps et le monde, un monde
bruyant qui nous jette ses voix en pleine figure. Le monologue participe aujourd’hui
fréquemment d’un théâtre des voix car sa dramaturgie n’est pas une dramaturgie
solipsiste. Elle est l’espace d’une migration et éprouve, en dépit d’effets
“d’insularisation”, la nécessité d’un cheminement à l’autre. (Le Pors, 2011, p. 142)

La permeabilitat del monòleg de Dora crea, clamorosament, la possibilitat de veu

entre el cos i el món. En aquest entremig, el personatge va més enllà de les categories de

representació única, és a dir, allibera la seva veu a una multiplicació de l’enunciació que té

efectes també en la seva presència. A continuació, proposem pensar de quina manera

l’eclosió de veus s’encaixa amb una eclosió de cossos, expressada en el desdoblament i la

traça. A partir d’alguns recursos materials indicats per l’autora, i d’altres que aniran a càrrec

de la imaginació de la direcció d’escena —recollint i potenciant els possibles del text i les

seves veus— la multiplicació que travessa Portrait de Dora s’inscriu també en la dimensió

carnal del personatge, la seva presència i la seva corporalitat escènica. A través del joc amb

diversos materials, la peça allibera un espai d’experimentació amb els límits corporals que

s’esquincen, envoltant l’escena en una nebulosa onírica en la qual l’entitat física del

personatge, instància d’una ontologia aprehensible, es desborda.

10. El cos i el seu desdoblament: la representació de les seves traces

La polifonia dona veus a un personatge múltiple i a una escena en la qual la forma

dramàtica esclata en una diversificació de les significacions, juxtaposant, apropant i

confonent diversos punts de vista i formes d’enunciació. Cixous posa en marxa un teatre no

mimètic, que potencia les intensitats, les plasticitats i el valor de la paraula propis dels

somnis, instituint un teatre que, seguint a Sarrazac, es constitueix com espai dels possibles:

Le théâtre est le lieu de l'invention des possibles; que les possibles représentent l’horizon
utopique sur lequel se découpent les dramaturgies d’aujourd’hui. Écrire et faire du
théâtre, c’est, dans une large mesure, donner du jeu aux possibles. (...) Ce qu’il s’agira de
surprendre, à travers le jeu théâtral des possibles, ce n’est pas un monde fixe, rivé à une
rigide arithmétique des possibles, mais au contraire “la mouvante originalité des choses”
et le “jaillissement effectif de la nouveauté imprévisible”. (Sarrazac, 1992)
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El teatre crea una amalgama de possibilitats imaginatives, simbòliques i materials que

no serveixen a la reproducció d’un món fixat en les seves lleis, sinó que s’ocupa de produir

un moviment lliure de les coses, a través del treball amb els seus imprevisibles. És, també, el

possible de l’impossible, de tal manera que el text teatral pot propiciar un desplegament

d’una materialitat extra-ordinària. A Portrait de Dora, el joc dels possibles comença amb el

text, un text que demana apassionadament la seva escena, per tal de materialitzar la potència

del llenguatge, mobilitzada per la fricció d’uns cossos integrats en el cos de l’escena, fet de

diversos materials, textures i recursos escènics, però també fílmics i coreogràfics. El punt de

partida és, com diu Jean-Marie Piemme, la “dimensió peculiar de l’escriptura”:

Nunca tiene el texto tanto impacto y seducción como cuando, consciente de la dimensión
peculiar de la escritura, se adelanta sobre la escena para, orgullosamente, hacerse
escuchar como lo que se dice en ese lugar: en ese lugar solamente. Es una de las
satisfacciones del teatro: lo que allí ocurre, sólo allí puede verse, y lo que allí se dice
mediante el juego de los cuerpos no está repetido en ninguna otra parte. (Piemme, 1991)

L’escriptura s’anticipa a l’escena en la mesura que suposa un impuls que conjuga les

possibilitats de la paraula inaudita. El que ens interessa del fragment de Piemme és el poder

seductor que confereix al text en tant que escriptura que s’encarna, que es diu a través del joc

dels cossos i que no es pot repetir, és a dir, que existeix específicament en el teatre, el

moviment del qual desemboca en una experiència sense precedents. Per tant, el teatre

constitueix un lloc de possibles impulsat per l’escriptura diferenciada que explicita el seu

vincle amb el cos i l’esdeveniment. En aquest sentit, quan ens referim al punt de partida de

l’escriptura, entenem aquesta partida com un moviment que no es clou del tot i que no és

absolut. No concebem la relació entre el text teatral i l’escena des de la dicotomia —per la

qual, tradicionalment, s’ha entès el text com emissari no només del sentit de la peça, sinó

també del seu valor escènic— sinó com una trobada ambivalent entre dues o més

materialitats que es confabulen per tal de generar una experiència escènica viva i multiforme.

La demanda apassionada d’escena s’ha de concretar, no obstant això, per una sèrie

d’estratègies que abaracen la multiplicitat de la dramatúrgia i es dirigeixen a la direcció —el

muntatge— de l’escena. El caràcter poètic de Portrait de Dora s’articula, com hem explicat,

per la posada en veu de veus, però també per la posada en cos dels cossos. Quin valor, doncs,

té el cos en la peça? De quina manera s’intueixen i expandeixen les seves possibilitats? Tant

el cos com la veu, per altra banda, s’aborden conjuntament com a materials escènics,

juntament amb altres, com poden ser les projeccions fílmiques, la música, la il·luminació.
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Tots ells actuen, s’intrinquen de tal manera que produeixen, col·lectivament, el teixit de

significacions de la peça, investint l’univers escènic del seu imaginari concret.

Ens hem referit en diversos moments a Portrait de Dora com una proposta de teatre

material, entenent que el material “remet a un text teatral modern trossejat, reconstruït, del

qual l’autor-rapsode, i més tard el director, hauria de cosir els trossos, a l’interior d’una vasta

trama híbrida i fragmentària” (Sarrazac, et al., 2010, p. 97-98). El conjunt textual està fet tot

ell de bocins, de diverses veus i formes d’inscriure altres discursos. L’escena, per altra banda,

també és material, ja que es val de diferents estratègies d’escenificació i composició de

l’espai, integrant la materialitat del text. Per tant, per poder desplegar les significacions a les

quals apunta el material textual, cal posar-lo en joc a partir de la lògica del muntatge,

juntament amb la del collage, per tal de “cosir-ne els trossos”. L’ús del terme muntatge, en

arts escèniques, fa referència al tecnicisme utilitzat, en un primer moment, en cinema, i que

“suggereix consegüentment més aviat la idea d’una discontinuïtat temporal, de tensions que

es creen entre les diferents parts de l’obra”. Per altra banda, el collage remet a les arts

plàstiques i “evoca més aviat la juxtaposició espacial de materials diversos” (Sarrazac, et al.,

2010, p. 116). Ambdues formes desborden la peça en tant que unitat dramàtica,

interrompent-ne el decurs —sigui temporal o espacialment— evidenciant el treball de

composició. D’aquesta manera, els materials juxtaposats a la manera d’un collage escènic

poden aparèixer com “cossos estranys” (Sarrazac, et al., 2010, p. 116), ja que suposen la

incorporació d’elements inesperats i que poden procedir d’altres disciplines artístiques, com

és el cas, a Portrait de Dora, dels fragments filmats per Marguerite Duras i les coreografies

—també filmades— de Carolyn Carson. Les projeccions crearan un efecte de capes i

profunditats, multiplicant les significacions de l’escena i recreant, en certa manera, una

plasticitat onírica.

El cos histèric es caracteritza per la seva obertura i permeabilitat, és un cos que

gesticula el límit, encarnant símptomes que el fan esclatar en una pluralitat de formes. Com la

veu, també es modula, i en escena, això comportarà una diversificació de les estratègies

representatives. El text teatral produeix una sèrie de possibles estats del cos que, a l’hora de

fer al salt a la materialitat de l’escena, podem considerar com un repte per l’escenificació. A

continuació destaquem alguns d’aquests moments de xoc entre el desig de representació i

l’irrepresentable. Partim, no obstant això, de la proposta de Sarrazac de pensar el teatre com

el joc dels possibles, de tal manera que entenem aquest repte —pel que fa a l’execució i la

concreció de les multiplicitats— com el motor dels possibles de Portrait de Dora.
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Els episodis decisius de l’anàlisi es despleguen en una ambivalència entre el diàleg de

Freud i Dora i l’espai de producció onírica, a través d’una dramatúrgia feta de seqüències,

talls i salts temporals. Cronològicament, la peça juga amb les temporalitats oníriques, però

també les de la talking cure. D’aquesta manera, l’acció no és lineal, el curs dels

esdeveniments se succeeix a partir de discontinuïtats —lligades a l’acte de paraula i el gest de

recordar i tornar a evocar allò no dit— i de talls en el discurs. Els cossos apareixen inscrits en

aquest flux temporal de tal manera que les seves presències s’assimilen, sovint, a una

impressió, apareixen com a rastre oníric, travessats per la multiplicitat de veus. Dora és

doblada escènicament, creant jocs especulars, fantasmagories i fugues visuals que confonen

la Dora de l’escena amb les “moltes Dores”, passades i futures, alliberades de la subjectivitat

i el cos únics. Ella encarna totes les que és com a traça d’una corporalitat oberta. Les moltes

Dores que estan arribant a la peça encarnen, així, la propagació de maneres d’escapar de la

Llei del Pare, de desplegar una veu i una subjectivitat múltiple, excèntrica, com a pràctica

histèrica. Ella ja està marxant, si més no, a diferència dels altres, ja no està (més) al seu lloc.

Segons Mounsef, la duplicació de Dora vincula la peça amb una “conception spécifiquement

postmoderne et féministe de l’inter- ou l’intertextualité dramatique” (2007, p. 111).

Trobem, al llarg del text, diverses marques textuals que apunten a jocs de

desdoblament i fragmentacions del personatge que compliquen la representació i suposen una

multiplicació de les possibilitats corporals que l’actriu posa en situació. Aquests efectes

s’assenyalen, sobretot, gràcies a les didascàlies. Per exemple, en el primer monòleg de Dora

—el record de l’escena del petó a la botiga del senyor K— l’acotació ens diu: “Un silence.

Pendant que se joue dans un autre temps (Dora à quatorze ans) la scène de la porte côté

escalier” (Cixous, 1986, p. 17). El monòleg està com-partit entre la Dora “actual” i la Dora

adolescent, de tal manera que aquest record s’allibera del discurs de la talking cure i passa a

encarnar-se. El personatge es troba escindit, impossible de trobar-se com un sol subjecte

d’enunciació. El record travessa el cos fraccionant-lo, l’escena efectua un desplaçament de la

temporalitat principal desencadenant un joc amb les edats del personatge. A través d’un

principi de separació de l’escena en diferents espais, la peça proposa representar

simultàniament les diverses temporalitats de la història de Dora. Més endavant, una altra

acotació: “D’un coup, l’évidence, celle qui échappe peut-être à tout le monde: l’enfant Jésus

porté par la Madone n’est personne d’autre qu’une petite Dora”. En aquest cas, s’indica la

resolució escènica: “Séquence filmée, en 3 plans. La Madone Sixtine substitution de la

Madone et Mme K. En miroir Dora derrière la Madone. On ne saura pas laquelle (Marie ou

Mme K?) parle” (Cixous, 1986, p. 36). Dora torna a desdoblar-se, aquest cop com un nadó,
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com el fill de la Madona —a la que ella estima i adora en secret— que al seu temps es confon

amb el text i amb el material filmat de la senyora K. Els personatges de Dora i la Senyora K.

surten dels seus límits materials de completesa, es multipliquen o divideixen a la vegada que

es camuflen en l’escena habitant l’ambivalència entre presència/absència. En aquest sentit, la

seva presència no és irrefutable; el personatge no és una certesa ontològica, la seva

materialitat és canviant i, per tant, desborda els límits tradicionals de representació dramàtica

dels personatges en tant que cossos individualitzats inscrits en l’acció lineal (travessats per

una temporalitat concreta —la de la representació—), que requeria una presència ferma i una

unitat psicològica coherent. La no-unitat del personatge s’efectua, doncs, per una

multiplicació dels llocs d’enunciació, i per una fragmentació de la seva corporalitat, del seu

adveniment carnal.

Les didascàlies per les quals s’indiquen tots aquests elements, relacionades amb la

temporalitat de la peça, però també amb la composició de l’espai i la veu, són el punt de

partida per l’escenificació i, per tant, la direcció de l’escena ha d’encaminar-se a trobar

sortides materials i tècniques a les suggerències textuals. L’any 1976, quan Hélène Cixous i

Simone Benmussa van escenificar per primera vegada Portrait de Dora, van recórrer a les

possibilitats de juxtaposar material fílmic, gravat per Marguerite Duras, per tal de recrear la

forma onírica i diversificar, seqüenciar i desordenar la història de Dora, seguint els ritmes de

l’acte de la paraula histèrica en el decurs d’una talking cure teatralitzada. Però la peça pot ser

represa i recosida d’infinites maneres: una representació contemporània pot contemplar el

recurs del material fílmic, tanmateix també pot optar per no fer-ho, ja que l’estructura del

collage-text accepta la inscripció i el moviment d’altres suports, textos, ritmes. El joc dels

possibles segueix latent, segueix desitjant l’escena.

Dora ens continua parlant des dels plecs de les pàgines i les seves veus, animant-nos a

una materialitat, a una revolta de somnis, a una altra escena, a una subversió. Per això,

expressem el nostre desig, el conjuguem en futur: Com seria la posada en escena de Portrait

de Dora als escenaris d’avui en dia o de demà? La nostra lectura ha sigut guiada pel text,

intuint els indicis de la seva possible representació a través de les veus de Dora i el teixit

didascàlic (les veus de Cixous). Resseguint l’imaginari del text, la materialitat que avisa i la

revolta de Dora i el seu desig, acabem apel·lant a una obertura per la continuïtat de l’escena i

el teatre dels símptomes en un escenari (per tornar) a fer.
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11. Conclusions

(De la clínica a l’escena)

Podem dir que aquest treball ha sorgit del desig de llegir l’escena fundacional de la

psicoanàlisi a partir de les seves ombres. Per fer-ho, hem resseguit la genealogia del concepte

d’histèria, els seus usos en la pràctica mèdica —des de l’Antiguitat a la modernitat— fins a

arribar al naixement de la psicoanàlisi. Un naixement que es troba plenament lligat a

l’experiència histèrica, a l’enigma que encarnaven les dones histèriques: al teatre dels

símptomes i l’inconscient. A les seves demandes i fantasies que van foradar les certeses

mèdiques, la institució psiquiàtrica i el seu discurs, i que Freud es va esforçar a interpretar per

fer-ne una clínica que contemplava el cos i el desig, la seva llengua, els seus fantasmes. Per

tal de llegir l’enigma histèric —l’enigma del desig—, la pràctica freudiana va recórrer a la

lliure associació, una estratègia terapèutica que recollia les experiències límit amb la hipnosi

que, ja en temps de Charcot, havien mostrat la ficció de la consciència. El descobriment de

l'inconscient manifesta les ambivalències de la psique, la seva estructura fragmentada,

travessada pel desig; un desig que afecta, vinculant allò psíquic amb allò somàtic. Hem vist

de quina manera les teories sobre la histèria es relacionen amb el trauma de contingut sexual,

per desembocar en un plantejament que comprèn la complexa, i sovint angoixant, irrupció del

cos libidinal. Però per Freud, la psicoanàlisi no era només un discurs, una literatura del

subjecte, sinó era, per sobre de tot, una clínica. La psicoanàlisi havia de poder curar; i en

alguns casos, Freud va aconseguir curar gràcies a la paraula.

Dora va arribar a la seva consulta, doncs, per ser curada, tal com volia el seu pare. No

sabem si Dora desitjava curar-se; el que sabem, és que el pare va pactar amb Freud la seva

teràpia després d’haver trobat una carta suïcida de la seva filla. Però el senyor B. va obviar

els abusos que Dora havia patit per part d’un amic seu, i que de sobres coneixia. Davant de la

indiferència familiar, Dora va llançar un últim crit d’ajuda: si havia de viure així, preferia

abandonar el món. L’anàlisi va començar a partir de premisses teòriques sobre la histèria i,

per tant, sobre la sexualitat femenina, ja que Dora havia patit alguns símptomes compatibles

amb la neurosi. A partir d’aquí, com hem vist, van començar les indagacions i interpretacions

del material histèric a partir de preceptes com l’amor edípic, el trastorn d’afecte, i

l’homosexualitat com a tendència perifèrica; una sèrie de preceptes dels quals ens n’hem

distanciat, per tal d’assenyalar i desplegar-ne les problemàtiques que se’n deriven. La nostra
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crítica no ha consistit a interrogar la vigència del diagnòstic de la histèria, sinó en posar en

qüestió algunes de les estratègies interpretatives dins del marc dialèctic de la cura. Hem

volgut centrar aquesta crítica en la dinàmica de poder que va imperar en la producció del relat

de Dora i la seva interpretació, en identificar els efectes de la transferència —i la

contratransferència— i de quina manera van saturar les possibilitats de l’anàlisi. Per altra

banda, un punt clau de la lectura ha sigut descobrir el que, per nosaltres, va suposar l’error

detonant de l’anàlisi fallit: la insistència excessiva en l’objecte de desig heterosexual (Senyor

K.) per sobre de l’homosexualitat de Dora i la seva significació ja no només pel que fa al

símptoma, sinó per la seva història. La relectura de Lacan, dins del propi codi psicoanalític,

ens ha ajudat a inscriure aquesta problemàtica amb relació als ritmes i el funcionament

dialèctic de l’anàlisi. D’acord amb ell, connotar analíticament l’homosexualitat de Dora, no

com a perifèrica, sinó com a nucli irradiador del seu desig, del seu símptoma, hagués fet

emergir la importància de la pregunta que mobilitzava la histèria: la pregunta pel cos sexuat,

lligada a l’experiència ambivalent de la feminitat de Dora.

Per altra banda, hem esbossat la recepció dels feminismes del Cas Dora, centrant-nos

sobretot en les propostes de Sarah Kofman i Luce Irigaray, per tal d’assenyalar algunes

estratègies de reescriptura del corpus psicoanalític amb relació a la histèria. Sarah Kofman

planteja el símptoma histèric com a bisexual, en el sentit que acompleix fantasies tant actives

com passives, descobrint el caràcter ambivalent de les categories sexuals en el cos histèric.

Pel que fa a Irigaray, hem destacat la seva particular interpretació de la histèria comparable a

l’experiència carnal i de paraula místiques, entenent-la com a expressió subversiva que

desestabilitza la sintaxi i el poder masculí. Mentre Luce Irigaray articula el seu treball des

d’una pràctica analítica irreverent —a través de la qual elaborarà un pensament de la

diferència sexual—, Hélène Cixous s’interessa per les possibilitats subversives de la histèria

des de la pràctica de l’escriptura. Així doncs, a Le Rire de la Méduse aborda la histèria en tant

que experiència corporal travessada per la demanda del símptoma, com una forma

d’expressió poètica que transgredeix el discurs clínic. És a partir d’aquí que Hélène Cixous

s’interessa a reescriure l’escena fundacional de la psicoanàlisi, portant Dora (i la histèria) en

una altra escena, a una altra relació amb la paraula.

La nostra lectura de Portrait de Dora ha partit d’una posició intertextual, gràcies a la

qual hem pogut traçar el diàleg del text d’Hélène Cixous amb Fragment d’anàlisi d’un cas

d’histèria. Com hem vist, el vincle del símptoma amb la representació —entesa com una

teatralització dels fantasmes de l’inconscient en l’escenari del cos— es troba al cor de la

histèria. El fet que Hélène Cixous teatralitzi l’escena fundacional de la psicoanàlisi
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descobreix, precisament, el caràcter teatral de la histèria. Però el seu gest no consisteix a fer

un espectacle del cos histèric, sinó en donar escena a la veu singular de Dora, una veu que

s’escriu en escena a través d’una multiplicació de les seves intensitats i de les seves

possibilitats enunciatives. A més a més, és la possibilitat de desplaçar les lògiques

dialèctiques de l’anàlisi, a partir d’una interrupció dels seus ritmes per expandir la paraula de

Dora, alliberant-la del seu antic intermediari-intèrpret. Això implica escriure la histèria al

marge del sistema interpretatiu, del seu sentit en relació amb el Nom del Pare. El pas de la

clínica a l’escena efectua una despatologització de la histèria, de tal manera que Portrait de

Dora l’interès per la malaltia (i, per tant, per la cura) desapareix. L’escena es converteix un

espai ambivalent per posar en moviment allò no-dit, en el qual es posen en joc els “secrets

d’amor” de la histèria mentre, paral·lelament, Dora emprèn un viatge d’alliberament.

D’aquesta manera, s’escenifiquen els episodis decisius de la seva història, adoptant un ritme

oníric, a través d’una discontinuïtat temporal que multiplica les significacions de la peça, de

la història de Dora.

Hem pensat, també, les implicacions de la proposta teatral que fa Cixous, en una

escena on conflueixen el poètic i el polític, preguntant-nos de quina manera s’ha entès la

relació de les dones amb el teatre, amb la seva representació, i quin paper han jugat en la

història del drama. El desig de Cixous s’encamina a una escena que trenca amb l’economia

de la representació tradicional, per la qual les dones han sigut, tradicionalment, representades

com l’altre de l’escena. La ficció de Dora participa d’aquesta obertura de la representació,

instaurant un imaginari femení per a l’expressió teatralitzada de la diferència. A la vegada,

hem situat la pràctica teatral de Cixous en correspondència amb la crisi del drama, per tal de

veure quines operacions d’escriptura, i composició —tant de l’espai com del personatge—

posa en marxa.

Portrait de Dora, com hem dit, fa possible un espai d’expressió ambivalent del no-dit

en el qual Dora s’allibera a una forma d’expressió múltiple com a forma de la seva

subjectivitat histèrica. Hem llegit les qüestions específiques relacionades amb la dramatúrgia

del text, per tal de suggerir de quina manera la peça està travessada per una preeminència de

la veu, entesa com un conjunt plural que multiplica els actes de paraula i els espais

d’enunciació. La peça juga amb els efectes de veu i les seves intensitats fòniques i rítmiques,

a través dels quals la veu actua com una extensió corporal. A través de l’eclosió de la veu, la

paraula de Dora es fa polifònica, sostreta del sistema de parla, del seu inequívoc, teixint un

monòleg-cant proveït d’una textura que revela la materialitat de la paraula i el seu poder

evocador. Els contorns ontològics del personatge es desdibuixen, de tal manera que el
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personatge no presenta un centre de veritat, sinó que s’inscriu a l’espai de manera singular a

través de la permeabilitat. Aquesta permeabilitat també incideix en els límits corporals: el cos

apareix sovint desdoblat, multiplicat, alterat per la paraula. Ens hem ocupat de veure de quina

manera aquesta potència corporal pot resoldre’s escènicament. Gràcies a la forma del collage

escènic i de la inclusió d’altres materials —com poden ser les projeccions fílmiques— hem

imaginat algunes sortides materials al repte que suposa la representació de Portrait de Dora.

Totes aquestes estratègies d’escriptura —que demanen ser concretades en l’escena—

contribueixen a un replantejament de la histèria, a través de la reescriptura de la singularitat

de Dora i la seva revolta. Podem interpretar aquesta peça com una obertura de les maneres

d’explicar la vivència corporal, subjectiva i afectiva de la histèria, que passa a escriure’s com

a posició subversiva davant de les exigències de la Llei del Pare. La histèria és també, per

Cixous, una forma d’escriptura i una aposta estètica i escènica. La seva estructura esbiaixada,

múltiple i juganera impregna el corpus textual, com també reconfigura els límits de l’escena

dramàtica. Una escena que integra els elements teatrals per mobilitzar-los de manera plural,

de tal manera que la peça es dispara en una amalgama productiva de sentits i contrasentits.

Més enllà del sentit únic, del relat únic, de la peça única, el que podem llegir a Portrait de

Dora és la diversificació i confusió d’aquests elements, que en la seva escriptura i moviment

multipliquen les possibilitats tant simbòliques com materials del teatre i el seu camp d’acció.

Portrait de Dora participa d’un imaginari femení que podem entendre a partir de la

reapropiació dels relats que històricament havien concernit exclusivament a l’àmbit del

masculí i que havien explicat, significat i especularitzat les dones en tant que objectes passius

del coneixement, la filosofia, l’art, la política, la clínica. La histèria, com a manera d’existir,

parlar i relacionar-se concretes, es revalora ja no només separant-la de les seves prescripcions

patològiques negatives, sinó al reformular-se com a posició d’escriptura desmesurada,

deslligada del vincle amb el Pare i, per tant, capaç d’obrir una escletxa en el simbòlic, per tal

de produir, des de la diferència, un altre simbòlic: un llenguatge i una poètica més enllà de les

lleis del fal·locentrisme.
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