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2n BAT      Psicologia i Sociologia, Raimon Pàez Blanch
      
+ Els somnis segons Freud1     
 
1) Freud, en oposició a  
 (a) les concepcions científiques vigents en la seva època, que 
 consideraven els somnis com a “productes de la desorganització de 
 l’activitat cerebral durant el repòs”, sense cap valor psíquic; 
i recuperant parcialment, i des d’una perspectiva científica, 
 (b) l’antiga tradició interpretativa que considerava que els somnis tenen 
 sentit; 
afirmarà que els somnis tenen un sentit i es poden desxifrar. Els somnis són la via 
regia d’accés a l’inconscient, i per tant, són valuosíssims a l’hora de comprendre 
el funcionament del psiquisme humà. Poden servir de paradigma del 
funcionament de l’inconscient humà.   (pàg. 62). 
 
2) Freud començà a preocupar-se pels somnis en veure que molts pacients, 
durant l’aplicació del mètode de l’associació lliure, espontàniament, li explicaven 
els seus somnis. A partir d’aquí, Freud agafà interès per comprendre també els 
seus propis somnis. Aquest “compromís de la seva pròpia subjectivitat” en el 
procés d’investigació és una característica de la tasca freudiana. 
 Un dels somnis que Freud explica en la Interpretació dels somnis és un “somni 
de comoditat” en què un estudiant de medicina que ha de realitzar les seves 
pràctiques, a l’hora d’aixecar-se somnia que ja està estirat en un llit de l’hospital. 
Aquestes imatges oníriques posen de manifest el caràcter de compromís entre el 
desig de dormir i la obligació d’anar a treballar. No cal que es llevi, perquè ja es 
troba a l’hospital. Per altra banda, podem llegir aquest somni com una mostra de 
“la identificació del metge amb el pacient” que proposa (en part) Freud i que és 
antitètica al que proposaven la medicina i la psiquiatria. “La psicopatologia no és 
patrimoni exclusiu del pacient, sinó que és anàloga al funcionament psíquic de 
cadascú, car tots acusem els efectes dels processos inconscients”. Per això, 
encara avui en dia, es considera essencial que el futur psicoanalista sigui 
prèviament analitzat, sigui pacient.     (pàgs. 62-63) 
 
3) Els somnis, malgrat la seva aparent manca de sentit, la seva incoherència, la 
seva discontinuïtat, les seves irrupcions sovint “absurdes” i il·lògiques, són rics en 
contingut. Tenen un sentit. És un sentit existencial, un sentit (ocult) al propi 
subjecte, a la pròpia persona que ha somniat. Constitueixen, segons Freud, en 
una peculiar forma de pensament. “Poden insertar-se en la cadena de les nostres 
activitats psíquiques pròpies de la vigília [l’estar despert]”, és a dir, que després 
de somniar, un cop despertem, aquestes vivències del somni no desapareixen 
per complet. Així, Freud considerarà pertinent “tractar el somni com un 
símptoma”, un símptoma que caldrà ser investigat. Serà una clau per accedir a 
l’inconscient de la persona.    (pàgs. 63-64) 
 
4) Freud entén que la clau per entrar en el món dels somnis consisteix en la tesi 
següent: el somni representa la realització d’un desig. El desig és la força motriu 
del somni, la seva raó de ser, el seu impuls. En general, aquests desigs que 
generen els somnis, són desigs de caràcter inconscient ja que el “jo” els ha 

                                                
1 La informació l’he extret del següent llibre: 
Silvia Tubert, Sigmund Freud, Edaf Ensayo, (1999), 2ª edició 2006, Madrid; pàgs. 62-72. 
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reprimit, per considerar-los inadequats (sigui per la seva manca de realisme, sigui 
per la censura moral que imposa el “super-jò”). És per aquesta raó que no resulta 
gens evident, en una primera lectura, que el somni representi un desig. Caldrà un 
procediment d’interpretació per revelar el sentit ocult del somni.  
 Els somnis presenten una dualitat essencial, tenen dues lectures, una superficial 
i immediata, i una altra profunda i fruit d’una interpretació. Trobem: 

a) el contingut manifest: “és el relat que fa el que somnia, la descripció de 
les imatges oníriques” (car els somnis són fonamentalment de caràcter 
visual; tot i que hi trobem diàlegs, olors, sensacions tàctils, emocions, 
etc...). Aquestes imatges acostumen a ser caòtiques, absurdes o fins i 
tot enigmàtiques. El contingut manifest és explicar el somni que hem 
tingut sense fer més escarafalls, senzillament tal i com el recordem, 
sense buscar-hi res, senzillament “recordant-lo” i descrivint-lo tal i com 
l’hem viscut. 

b) el contingut latent: “és el conjunt de pensaments, representacions, 
significacions” resultants de l’anàlisi interpretativa del somni. Un cop 
“desxifrat” el somni ja no és un relat en imatges, sinó “una organització 
de pensaments, un discurs el sentit del qual està donat per l’expressió 
d’un desig”.  

 Per a Freud, interpretar un somni consisteix en fer el pas del text manifest del 
somni a les idees latents, com qui fa una traducció, o com qui desxifra el sentit 
d’un jeroglífic. Evidentment la versió manifesta del somni no ensenya el desig al 
que pretén donar satisfacció, ja que intenta saltar-se la censura del “jo”. Només si 
assolim la interpretació del contingut latent del somni ens trobarem amb idees 
que el nostre propi “jo” havia reprimit, i que sovint ens fa “por” i/o “vergonya” 
mirar-les de cara a cara. És difícil reconèixer certs desitjos i impulsos com a 
propis, així que els reprimim, i, en part, en els somnis s’acompleixen però 
“disfressats”, sense que ens n’adonem. Freud tendeix a considerar que els 
nostres somnis agradables, en què aconseguim alguna cosa que en la vida real 
no hem assolit, amaguen (en tant que contingut manifest) la realització d’un desig 
inconfessable (contingut latent). Aquest és el quid de la qüestió. (pàg. 64) 
 
5) En el seu llibre La interpretació dels somnis, Freud esmenta els mètodes 
d’interpretació dels somnis que ha trobat en la història antiga de la humanitat, i 
comenta en què s’assembla i en què difereix el seu propi mètode.  
 a) Un és el mètode simbòlic que “considera al contingut de cada somni 
 en la seva totalitat i intenta reemplaçar-lo per un altre contingut 
 comprensible i anàleg, en certs aspectes, a l’original”. 
 b) L’altre és “un mètode de descodificació que pren al somni com una 
 escriptura xifrada, en la que cada signe pot traduir-se per un altre signe 
 que té una significació coneguda, d’acord amb una clau prefixada”. És a 
 dir, és un mètode més analític, que es fixa en les parts del somni per 
 separat, i les interpreta o les tradueix a partir d’una mena de “diccionari” 
 de somnis, fixe i establert. 
 El mètode psicoanalític s’assembla, només en un aspecte, més al segon 
mètode, ja que entén el somni com “una sèrie d’elements (parts, fragments) que 
han de ser considerats per separat”. Per la resta, és oposat a aquest segon 
mètode, ja que considera que per desxifrar el somni no existeix cap relació fixa 
entre les imatges visuals del somni i el seu significat. És a dir, que no hi ha cap 
diccionari dels somnis vàlid. Això de dir que una “cova” significa la vagina i un 
“bastó” el membre sexual masculí és una molt pobre lectura dels somnis que la 
psicoanàlisi no accepta. “El mateix somni pot tenir diferents sentits, segons qui ho 
somniï i segons l’estat particular en què es produeix el somni”. Un somni similar 
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pot voler dir coses diferents per a diferents persones, o fins i tot per a una mateixa 
persona, en funció de si ho somnia en un dia qualsevol o just abans del seu 
casament, etc... 
 “Només és possible trobar la significació de cada element particular mitjançant 
un procediment que permet accedir a, o més ben dit, construir, les idees latents 
del somni”. La interpretació és construcció, és dotar de sentit les diferents parts 
del somni, un sentit que ha d’anar apareixent pel subjecte de la psicoanàlisi. És a 
dir, és aquell que somnia que ha d’anar “lligant caps”, estirant “cadenes 
associatives” d’idees, “lapsus lingüístics”, reiteracions de paraules, amb els 
elements particulars del somni, per tal de veure “què amaga” el somni, quin desig 
reprimit està intentant expressar.     (pàgs. 64-65) 
 
6) Principalment s’usa el mètode d’associació lliure de paraules per tal d’ anar 
descabdellant el sentit de cada element oníric, i situar-lo en una sèrie 
d’associacions o cadena de representacions. Sovint, però, els elements onírics 
són principalment visuals i les cadenes associatives tenen un caràcter més aviat 
verbal, lingüístic. Per exemple, a partir del record d’una escena d’un somni 
(VISUAL) en què hi sortia “un arbre ple de pomes vermelles”, pel mètode 
d’associació lliure puc anar anomenant mots com: plenes, penes, peres, verdes,... 
(cadena VERBAL o lingüística). Així es procedeix en l’anàlisi dels somnis. 
Traduïm les imatges del somni a paraules que poden donar lloc a una significació. 
Freud atribuirà una preeminència a l’expressió verbal; és en el llenguatge, en el 
relat del somni on poden aparèixer les claus per desxifrar la significació latent del 
somni. 
 Diu Freud: <<El contingut del somni es presenta en una escriptura en imatges 
que com a signes han de ser traduïdes al llenguatge dels pensaments del somni. 
Evidentment ens veuríem duts a un error si volguéssim llegir aquests signes en 
funció del seu valor com a imatges i no per la seva relació significant>>. 
 Les imatges dels somnis les hem de prendre com a significants. Recordeu la 
composició de tot signe lingüístic en la dualitat “significant-significat”. Per 
exemple, quan dic “taula”, el significant és el so que he emès, la paraula 
pronunciada (o en el cas d’aquest text, la paraula escrita, la grafia) i el significat 
és la taula real a què em refereixo, o la definició (“superfície rectangular de fusta 
o materials afins, que s’aixeca sobre unes potes que permeten que serveixi per 
deixar-hi utensilis i per realitzar-hi activitats tals com escriure, cuinar, menjar, 
dibuixar, etc...”). El que ens intenta dir Freud, és que la imatge que hem viscut al 
somni no és un significat, sinó un significant que amaga un significat que 
nosaltres haurem de trobar. La imatge onírica és el significant manifest que conté 
una referència latent (oculta) vers un significat (que acostuma a ser un desig 
inconscient al propi subjecte).     (pàg. 65) 
 
7) “Les idees latents a on ens condueix l’anàlisi del somni no són en si mateixes 
inconscients: es tracta de pensaments o fantasies de caràcter preconscient (és a 
dir, amb un ordenament lògic i sintàctic) i de restes diürnes (records dels 
esdeveniments del dia precedent) que estan connectats associativament amb 
desigs inconscients l’expressió dels quals permeten i encobreixen a la vegada. 
Però un desig insatisfet de la vigília, encara que contribueix a provocar el somni, 
no és suficient per crear-lo: el desig conscient només suscita el somni quan 
arribar a despertar un altre desig inconscient que el reforça; aquest constitueix la 
seva força impulsora. Malgrat tot, la representació inconscient, com a tal, no pot 
accedir a la consciència si no s’associa amb alguna representació (la majoria de 
les vegades sense importància) que ja estava allí, a la qual transfereix la seva 
energia i que li serveix de cobertura”.     (pàg. 66) 
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8) Un desig inconscient, que sovint es remunta a la infantesa, es desvetlla gràcies 
a un desig actual. Aquest desig inconscient es transfereix a una representació 
preconscient (impressions recents, activitats típiques de la vigília com 
imaginacions, fantasies i altres “pel·lícules mentals” típiques del “somniar 
despert”, fragments de conversacions escoltades o de frases pronunciades, 
estímuls corporals experimentats...). Però a partir d’aquest moment la 
representació preconscient se sotmet a les “regles de joc” de l’inconscient, que té 
una “lògica” pròpia –sovint “il·lògica”. I així es representa en el somni la realització 
del desig, articulat en una seqüència d’imatges plàstiques (contingut manifest), 
que presenten habitualment un aspecte  absurd i distorsionat, resultat de 
l’aplicació de les regles de l’inconscient. Així, per mitjà d’una traducció que 
encobreix i disfressa el desig inconscient (reprimit) fins a fer-lo irreconeixible per a 
la consciència (pel “jo”), es produeix el retorn d’allò reprimit, d’allò que no  es pot 
dir ni reconèixer sense produir angoixa o displaer. El somni és un intent de salvar 
la censura del “jo” i manifestar allò reprimit.     (pàg. 67) 
 
9) Però què passa amb els “somnis penosos”? Què passa amb els somnis 
desagradables? No contradiuen la tesi freudiana que afirma que el somni és la 
“realització d’un desig (inconscient)”?  
 a) En aquells somnis en què patim, en què ens ho passem malament, 
 aquest displaer és produït per “la indignació del jo davant la satisfacció 
 imaginària del desig reprimit”; és a dir, el “jo” ha pogut descobrir la intenció 
 encoberta del somni, de realitzar un contingut reprimit, prohibit, denegat 
 anteriorment pel propi “jo”. És això el que provoca el disgust. 
 b) En altres casos es pot tractar de somnis de caràcter punitiu (de “càstig”), 
 realitzant un desig d’autocàstig per un anhel / desig il·lícit, inapropiat, 
 immoral, “dolent”... És a dir, el propi psiquisme actua contra si mateix, car 
 se sent “culpable” per allò que sent i desitja, i això pot desembocar en una 
 necessitat d’autoinfringir-se dolor, de castigar-se a si mateix. Aquest desig 
 es realitza llavors, també, en el somni.    (pàgs. 67-68) 
 
10) “L’articulació del desig en el somni només es realitza en la mesura en què 
aquest és interpretat”. És a dir, el sentit del desig en el somni només el pot 
“detonar” (com si d’una bomba es tractés) aquell que l’ha somniat. “El sentit del 
somni emergeix a través d’associacions verbals del somniant” (de qui ha 
somniat). No hi ha un significat últim que haguem de descobrir, com si fos un 
tresor enterrat, al final de la cadena associativa; ni tampoc hi ha uns símbols 
universals (comuns per a tothom) al final de tot, com pretenia Jung. Segons Freud 
es tracta dels “efectes de significat que es creen en associar unes 
representacions amb unes altres”; en fer productives les imatges oníriques 
(somniades), tot associant-li lliurement paraules, ocurrències i records del propi 
subjecte; i sotmetent aquestes a l’atenta psico-anàlisi, en la qual, la tasca del 
psicoanalista és rellevant, en tant que veu externa, que es fixa en els entrebancs, 
les fixacions, i d’altres símptomes que apareixen en el discurs del “pacient” o 
analitzat.  
 La interpretació dels somnis recorre el mateix camí que el procés 
d’elaboració dels somnis, però a la inversa. Enlloc de disfressar, despulla; 
enlloc d’encobrir, des-cobreix; enlloc de fer irreconeixible el desig, l’intenta 
reconèixer.  
 “El somni és la realització (disfressada) d’un desig reprimit”. 
          (pàg. 68) 
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11) El procés d’elaboració dels somnis, que disfressa el contingut latent 
substituïnt-lo pel manifest, comprèn diversos mecanismes: 
 1- La condensació: és una operació essencial dels processos inconscients, 
no només dels somnis. “Consisteix en què una única idea o pensament, que es 
troba en el punt d’intersecció de vàries cadenes associatives, assumeix la 
representació de totes elles”. Per exemple, la conversació amb el meu oncle mort (mort en 
la vida real) que visc en un somni pot condensar diferents cadenes associatives, com podria ser, 
per exemple, (I) amb la cadena associativa que es deriva de la paraula “oncle” o del nom del meu 
oncle “Xavier” o del nom afectuós amb el que l’anomenàvem: “Tati”; (II) amb el món de 
l’automòbil, donat que el meu oncle era afeccionat a la col·lecció de cotxe en miniatura i al món de 
l’automòbil en general; (III) amb algun altre familiar emparentat amb ell; (IV) amb la meva relació 
amb alguna persona de l’edat del meu oncle; (V) amb les coses que he deixat de fer en aquesta 
vida, etc... Això val només a tall d’exemple, i evidentment no podem marcar unes 
pautes interpretatives alienes al “pacient” o subjecte de cada cas en concret. Així, 
un element manifest del somni pot estar determinat i ens pot conduir a moltes i 
diverses signficacions latents. Tot i que també es pot produir a l’inrevés; una sola 
idea latent (per exemple: un odi cap a la meva germana petita, experimentat de 
molt petit i reprimit posteriorment) es pot traduir a diferents imatges manifestes en 
el somni (diferents situacions que s’esdevenen en el somni; per exemple: en el 
somni trenco un cristall per tal de sortir d’una presó on em trobo; o ataco i ofego 
amb les pròpies mans un vigilant que em tenia raptat, etc...). Com més cadenes 
associatives conflueixin en una sola imatge onírica, més vívida pot arribar a ser 
aquesta dins del somni.  
 També pot passar que una persona o situació presenti aspectes o 
característiques de diferents persones o situacions. Per exemple, en el meu somni estic 
a casa meva, però el menjador és semblant al de casa dels meus avis i a l’habitació de la meva 
germana hi ha un poster que hi havia a l’habitació del meu cosí gran quan jo era petit. 
 La condensació també pot afectar a paraules i noms. Per exemple: en un somni al 
meu millor amic tothom li diu Draume. Combinant així el nom real de Jaume, amb el nom d’un 
altre amic meu, David, i donant lloc a un mot que sona similar a “trauma” o fins i tot a “drac”... 
Evidentment amb això encara no tenim cap anàlisi del somni ni res que s’hi 
assembli. Però així sabem com funciona l’elaboració onírica.  
 2- El desplaçament: Allò important, l’interès afectiu, la significació d’una 
representació es transmet a una altra, que originàriament era poc intensa o 
significativa, i que es troba vinculada a la primera per una cadena associativa. Per 
això, pot ser que un detall del somni amagui molt més sentit latent i desig reprimit, 
que no pas la trama del somni. Pot ser que “la sanefa de les tovalles” en què 
dinàvem en el somni, sigui més important que el fet de dinar allí amb uns amics i 
xerrar d’uns temes concrets... 
 3- La representació plàstica: En el somni, fins i tot les idees i desitjos més 
abstractes es tradueixen i s’expressen en “imatges oníriques”. Fins i tot les 
paraules que apareixen en els somnis no s’han d’interpretar literalment amb el 
sentit que tenen habitualment, sinó que poden ser senyals d’un altre significat 
(com hem dit abans, funcionen sovint com a significants que ens poden conduir a 
un significat latent, no manifest). Així, els somnis no es poden interpretar amb una 
“clau lògica”, buscant “coherències” en la història manifesta que el somni explica. 
El caràcter plàstic del somni exigeix que seleccionem d’entre les diverses 
ramificacions o cadenes associatives de les idees latents, aquelles que permeten 
una figuració visual, i no les que “lògicament” i “racionalment” lliguen millor entre 
si. Hi ha un predomini estètic, intuïtiu, pre-racional en l’articulació dels somnis. 
 Per exemple, Freud ens parla d’un somni en el que una senyora i la seva amiga s’havien quedat 
assegudes en el teatre “massa” estona. En alemany, aquesta expressió de “quedar-se asseguda” 
té el doble sentit següent. Pot ser quedar-se asseguda literalment i quedar-se “soltera”. El 
contingut manifest és literal, el latent, podria ser el segon. La senyora es retreu la seva solteria, 
que dura massa... 
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 4- L’elaboració secundària: Pròpiament no és un mecanisme inconscient 
com els anteriors, sinó que es produeix quan el subjecte despert recorda el somni 
i l’intenta explicar (pretén dir el somni en paraules). En fer això, inevitablement, el 
subjecte dóna certa organització al somni, li dóna una certa forma d’argument, 
l’unifica en part, el fa relativament coherent i comprensible. Si no, amb prou feines 
el podria “explicar” a un altre... 
          (pàgs. 68-72) 
 
 
 
 
 
 
+ EXERCICIS “Els somnis segons Freud”. 
 
1) Fes un esquema o mapa conceptual dels textos anteriors. 

2) Tria els 3 conceptes o idees més importants i explica’ls. 

3) Posa un exemple propi o inventat de cadascun dels mecanismes 

d’elaboració de somnis següents: la “condensació”, el 

“desplaçament” i l’”elaboració plàstica” exposats en el punt 11. 

4) Quina és la idea de Freud (dels textos anteriors) que t’ha 

semblat més interessant? Digues per què. 

5)Exposa de manera completa i detallada un somni que hagis tingut, 

i després respon a les preguntes següents: 

 5.1. Tens dificultats per explicar-lo? Quines?  

 5.2. Creus que modifiques el somni quan l’expliques? 

 5.3. Fixa’t en dos detalls dels somnis i a partir 

 d’aquests fes una llista de 15 paraules que relacionis 

 amb  aquests detalls (es tracta de fer-ho ràpidament, 

 automàticament, sense pensar-hi massa, apuntant el primer 

 que et vingui al cap). 

 5.4. Llegeix ara les dues llistes que has confeccionat. 

 Hi ha alguna cosa en aquestes dues llistes que et cridi 

 l’atenció? Explica-ho. 

 


