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En la introducció a la Critica de la raó pura,3 Kant

discuteix el problema de 1'addició de dos nombres. Per a Kant,

la suma de dos nombres per obtenir-ne un de tercer es una

proposició sintètica. Si volem sumar 7 i 5, no trobarem res en

els conceptes de 7 i de 5 que ens doni la idea del 12 que hem

d'obtenir. Cal acudir a la intuïció per arribar, pas a pas, al

total. Frege va considerar inacceptable aquest punt de vista

perquè, diu, la intuïció se'ns escapa si volem fer addicions

de nombres molt grans, que impliquin molt més que els dits de

la mà o que els punts que podríem dibuixar en un paper.4 Però

es pot agafar la qüestió des d'un altre angle; almenys això és

el que fa Lacan. L'existència de dos nombres no suposa la seva

suma; tampoc el concepte de l'un, de 1'altre o de la suma com

a operació matemàtica no suposa l'addició. El nombre total

només s'obté mitjançant un acte, el qual suposav; un subjecte.

Allò que anomenem subjecte, i que és aquí objecte mòbil de la

conjectura científica, recull en si l'acte sense el qual no

existiria ni el compte, ni la suma, ni el total. Les veritats

matemàtiques poden semblar ben bé, en el moment del seu

descobriment, haver estat allí, des de l'eternitat, esperant

només la seva escriptura. Però això és il·lusió. La

matemàtica, en la seva creació, és tan poc necessària com la

poesia; i tant en l'una com en l'altra el subjecte ocupa

aqueix lloc creat pef la pèrdua de la llibertat de crear que

3No a la introducció a 1'"Estètica trascendental", com
cita Lacan (FC 285).

4G. FREGE, Die Grundlaeen der Arithmetik (1884),
especialment cap. ler, paràgraf 5.
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correspon a tot acte autèntic, és a dir, que obre el seu solc

en el real.

El segon exemple pertany a allò que Lacan anomena "el més

viu de la nostra època".5 Es tracta del contracte social, tal

com es podria formular en la nostra època d'una manera

diferent a la clàssica, que prové de la filosofia

iusnaturalista. La noció d'una possibilitat de contracte

social continua sent un dels pilars de la nostra societat i de

les seves institucions. Jean-Jacques Rousseau va donar al mite

una formulació genial, i alhora crítica, que serviria

d'instrucció bàsica per als actors de la revolució francesa.

L'ésser humà, en estat salvatge, quasi un animal, accedeix a

la seva humanitat civil per un procés de creença en un grup

humà; prova aquesta creença en un acte de lliurament de tot

allò que posseeix a la comunitat, la qual l-i>ho retorna,

marcat aquesta vegada per la seva provinença d'un pacte

social.

Però vet aquí que els temps moderns han portat una altra

possibilitat de contracte, de nou encuny, amb el qual el

subjecte pot entrar en el compte. Cal partir d'una nova

realitat, que és la condició proletària de la humanitat. Ésser

proletari vol dir, en la doctrina clàssica, no posseir capital

i per tant cap mitjà de producció i, en conseqüència, veure's

obligat a vendre com a ftercaderia la pròpia força de treball.

El fet que aquest treball sigui l'únic que pot afegir valor a

la mercaderia abans de retornar-la al mercat, agreuja més

' BFC 285.
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encara la condició proletaria, perquè això significa que

aquell qui compra la força de treball, no solament té capital,

sinó que, en poder retornar a la circulació la mercaderia amb

el nou treball incorporat, incrementa aqueix capital. Només

resta una sortida, si es vol que els proletaris no ho siguin

cada vegada més, i que els posseïdors de capital no

n'amunteguin cada vegada més. Aquesta solució és que els

proletaris, units en classe, instaurin una situació de força

que obligui a un nou repartiment.

A aquestes idees marxianes, Georges Sorel, al qui

al·ludeix Lacan en aquest punt,6 els va donar una dimenaió

assimilable a un nou contracte social. La "vaga general" de

Sorel és en efecte la possibilitat d'una universalització dels

subjectes particulars; en efecte, tot proletari té "records

molt coents dels conflictes particulars","7 però Sa vaga els fa

reconeixedors en el seu aspecte universal. Apareix en un

instant "aqueixa intuïció del socialisme que el llenguatge no

podia donar de manera perfectament clara (...) i l'obtenim en

un conjunt percebut instantàniament".3

Segons Georges Sorel, el concepte de vaga general dóna

una nova solució al problema de la reunió del cos polític.

Comparada amb la reunió parlamentaria, filla del contracte

social, la vaga general apareix -amb un grau superior de

formalització. Primer <3|e tot perquè la participació, real o

6FC 285.

7G. SOREL, Reflexions sur la violence (1908), peg. 120.

BIbid., peg. 121.
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proposada, en la vaga general es total i directa, i no es fa

per diputado de persones; cadascú es representa a si mateix.

En segon lloc, l'únic discurs mantingut, i sota l'únic

encapçalament de "vaga general política", consisteix en un fer

en silenci; arriba a tenir l'aspecte contradictori de ser un

fer de no fer. En tercer lloc perquè ja d'antuvi i sense cap

mena de precaució es presenta com un mite: és el programa

sorelià allò que pretén donar raó de l'agregació dels

individus en un cos polític, no pas la realització d'aqueix

programa. Però no per això l'acte és menys real pel que fa al

seu poder d'agregació; la seva realització ajornada té força

plena ja en l'actual. Per això Sorel qualifica de màgica

aquesta força.

Les ciències con.íecturals del sub.íecte

Aquesta classe de reflexions, aquí només iniciades,

corresponen a la proposta d'un canvi en la classificació de

les ciències. Tenim les ciències exactes i les ciències

experimentals; podem examinar ara si hi ha lloc per a una

altra categoria, la de les ciències conjecturals del subjecte.

Les ciències exactes corresponen al lliure joc —"el joc

_sempre llegut"9— de IS llei. Allò real que volen transcriure

no és res que no sigui el desenvolupament de la llei en la

llibertat màxima.

9FC 286.
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Les ciències experimentals (una manera de dir físico-

matemàtiques) consisteixen en l'aplicació del discurs de la

llei obtingut en la matemàtica a una realitat diferent de la

mateixa llei. El cas és poder determinar quina és aqueixa

realitat. Podríem dir, de manera galileana, que en les

ciències experimentals es tracta de la matematitzacio de la

natura; però en aquest cas hauríem de saber prèviament què és

la matematitzacio i si la natura és això que aqueixes ciències

ens donen com a suposat.

L'element de la matemàtica és la forma del símbol;

almenys d'un símbol característic, encara que pretén ser,

nombre o conjunt, el més elemental. La matematitzacio

consisteix a utilitzar aqueix simbolisme com a instrument

d'una fabricació, a partir de la qual la realitat reapareix al

terme d'un procés mental i com deduïda de premisses. Amb això

la natura deixa de ser la base física indiferent d'una

instrumentalització. És el cas que la nostra relació amb la

natura està marcada, per què no dir-ho així, per un amor. Ens

acompanya, admet la nostra presència i és present sempre dins

de nosaltres. Tenim amb la natura un lligam carregat de

significacions, d'afectes, de parcialitats, fins al punt que

no sabem si, de fet, no ens parla. Poèticament, com diu Lacan,

sentim que la veu de la natura parla a través de nosaltres,

que tot allò que descobrim ens ho diu un déu fet d'ordre. Tal

com succeí a la pitia de Valéry,10 que es resistia a la

condemna que la sacrificava i que la feia instrument d'una veu

10P. VALÉRY, "La Pythie", dins Charmes (1922)
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profètica, ens trobem agafats i emportats poèticament pel

nostre treball de construcció de les lleis de la natura; això

és així per tant com sentim retrobar en les nostres

fabricacions una veu que ve de lluny, la paraula de la natura,

el sant Llenguatge, profètic i engalanat, la veu de ningú,

només des ondes et des bois.11

La natura ja és objecte de la nostra estimació per ella

sola i abans que ningú no l'habiti. El problema no és doncs

tant la formalització, sinó l'objectivació, és a dir, el de

com poder determinar en tant que objecte allò que no existia

abans. Però això ens porta al problema de la veritat.

Allò que s'objectiva en una ciència és el que resta com a

dipòsit enregistrat dels processos en què s'ha obtingut una

veritat. L'objectivació consisteix a considerar com a fets un

determinat grup d'esdeveniments que, fifís a la seva

verificació, es trobaven submergits en una indiferència

natural.

Per il·lustrar-ne la dialèctica, Lacan tria aquí un

exemple excel·lent, presentat en un article d'Alexandre

11 Lacan cita els darrers versos de Valéry, "La Pythie",
op. cit. La pitia es queixa, fora seny, de la seva sort, abans
d'abandonar-se a la veu que parla en ella. La coda del poema
és:

Honneur des Hommis. Saint LANGAGE.
Discours prophétique et paré.
Belles chaínes en qui s'engage
Le dieu dans la chair égaré.
Illumination, largesse!
Voici parler une Sagesse
Et sonner cette auguste Voix
Qu,! se connaít quand elle sonne
N'étre plus la voix de personne
Tant que des ondes et des bois!
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12Koyré. Christíaan Huygens, a continuació de Galileu i altres

savis de l'època, va esforçar-se en construir un rellotge que

tingués prou precisió per mesurar experimentalment la

velocitat de caiguda d'un cos i, a través d'això, la constant

de l'acceleració de la gravetat. A tal fi construí un

rellotge, que provà de regular mitjançant un moviment

pendular. Es tractava del primer rellotge modern, i li havia

de donar la precisió que necessitava per mesurar els temps de

caiguda dels cossos. Però no el va fer servir mai amb aquest

fi; en efecte, un pèndol no és altra cosa que l'objectivació

experimental d'un cos que cau. En fer el càlcul que el portava

a la construcció del rellotge, havia calculat ja allò mateix

per a què l'estava construint. Tal com diu Koyré en la

conclusió del seu article: "no solament les experiències

vàlides són fundades en una teoria, sinó que fins i tot els

mitjans que permeten de realitzar-la no són ells mateixos res

més que teoria encarnada."13

És així com la veritat sorgeix de l'inesperat de la

verificació; és així com l'objectivació científica es fa a

remolc d'una teoria. Les ciències experimentals són aleshores

aquelles que disposen d'unes teories tais que puguin ser

verificades en el real en termes de mesura.

Però es pot observar que la matemàtica no es limita ni a

l'instrument de mesurat ni als càlculs numèrics que amb els

12A. KOYRÉ, "Une experience de mesure" (1953), dins
Etudes d'histoire de la pensée scientifique (1966), pegs. 289-
319.

13'A. KOYRÉ, op. cit., peg. 314.
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seus resultats hom pot fer, ni a l'anàlisi del continu real.

Entre altres coses, la teoria de conjunts és una matemàtica

que no necessita el nombre.

Lacan aquí proposa l'estudi d'una matematització en les

ciències humanes que inclogui el temps, no el cronològic, ni

el mesurable de la reacció subjeciva, sinó el temps

intersubjectiu de l'acció combinada. D'aquest programa se'n

pot trobar un inici a la Cibernètica de Wiener,14 cap. VIII,

sobre "Informació, llenguatge i societat". El punt de partença

és l'anomenada teoria dels jocs f game theory) iniciada el 1928

pel matemàtic John von Neumann i establerta el 1944 amb l'obra

del mateix en col·laboració amb Oskar Morgenstern, The Theory

of Games and Economic Behavior. En aquesta línia de treball

inclou Lacan el seu teorema de la certesa anticipada15, que

constitueix la introducció en els elements del'-calcul de la

decisió el temps de 1'altre subjecte.

Aquesta és una de les nocions del temps; una altra

correspon a la tècnica de l'historiador, que inclou un procés

d'identificació entre el moment actual i el moment històric,

sobre la base que tots dos són moments de la història, tots

dos són historitzats i sobre aquesta base l'historiador pot

establir la veritat de l'esdeveniment.18

La regressió psicoanalítica té aquesta mateixa

estructura: en ella e% conjunyeix el moment històric del

14N. WIENER, Cybernetics, or control and communication in
the animal and the machine (1948).

1BCf. supra, pàgs. 137-146.

16Cf. supra, pàgs. 176-179.
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subjecte amb una nova obertura a 1'esdevenimentalitat induïda

per la situació analítica. En aquests termes s'explica Freud

sobre la regressió quan critica el concepte que en dóna Jung:

"Però nosaltres sabem que el conflicte actual del neuròtic

només és comprensible i solucionable si hom el recondueix a la

prehistòria del malalt, si es transita el camí que la seva

libido va recórrer quan ell va contreure la malaltia."17

L'estocàstica i la història, tal com les presentem aquí

sumàriament corresponen al grup de ciències en les quals no

solament el subjecte hi és comptat, sinó que en elles el

subjecte és inscrit en el camp en què es desplega la

conjectura sobre la seva acció.

També la lingüística, amb el concepte fonamental de

significant, nascut del fonema, i amb la distinció entre

sincronia i diacronia, per exemple, correspon S-aqueix grup de

ciències per al qual Lacan proposa el terme de ciències

conjecturals del subjecte.

Les ciències de la psicoanàlisi

Tot això representa no solament l'adaptació de la

psicoanàlisi a unes noves ciències, nascudes posteriorment a

Freud o de les quals flfll no en va tenir esment; és també la

seva utilització per a uns fins més enllà dels quals van ser

creades i una contribució a les seves pròpies investigacions.

1TS. FREUD, "Zur Geschichte der psychoanalytischen
Bewegung" (1914d), 5FOC 14, pàg. 61.
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Ara bé: tot i la novetat d'aqueixes ciències, la proposta

de Lacan és en continuïtat amb el pensament de Freud, i amb

les idees que va manifestar, en almenys dues ocasions, sobre

la formació dels psicoanalistes.

Cap a finals de la dècada de 1910, els estudiants de

Budapest havien reclamat que la psicoanàlisi fos ensenyada a

la universitat. Probablement per suggerència del seu deixeble

Sandor Ferenczi, Freud va redactar un breu escrit amb el títol

de "S'ha d'ensenyar la psicoanàlisi a la universitat?"13 En

aquest escrit precisa que l'aplicació de la psicoanàlisi

de cap manera no està limitada al camp de les funcions

psíquiques patològiques, sinó que també concerneix a la

resolució de problemes artístics, filosòfics o

religiosos, subministrant en aquest sen-tit diversos

enfocaments nous i revelacions d'importància per a la

història de la literatura, la mitologia, la història de

les cultures i la filosofia de les religions. Per tant,

aquest curs general (de psicoanàlisi) hauria de ser

accessible també als estudiants d'aqueixes branques de la

ciència. És evident que l'estimulació d'aquestes darreres

per les idees analítiques contibuirà a crear, en el

sentit de la universitas literarum. una unió més estreta

entre la ciència ;; mèdica i les branques del saber que

corresponen a l'àmbit de la filosofia.19

1BS. FREUD, "Kell-e az egyetemen a psychoanalysist
tanitani?" (1919J(1918 )), dins SFOC 17, pàgs. 165-171.

lsOp. cit., SFOC 17, pàg. 171.
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Més endavant, el 1926, en el seu escrit La qüestió de la

psicoanàlisi profana,20 Freud es manifesta sobre la formació

dels psicoanalistes dient que els cal tenir naturalment una

bona preparació en la teoria de la seva ciència, en biologia i

sexologia, i que a més han d'estar familiaritzats amb els

quadres clínics de la psiquiatria. Però a tot això afegeix:

història de la cultura, mitologia, psicologia de la religió i

ciència de la literatura. "Sense una bona orientació en

aquests camps, afegeix Freud, l'analista es quedarà inerme al

davant d'una gran part del seu material."21

Posats a fer, Lacan hi afegeix el trjvium complert:

gramàtica, retòrica i dialèctica (com a art aristotèlica de

demolir els arguments d'altri en debat, independentment de la

raó que es tingui). I, a més, l'estètica del llenguatge amb la

seva "punta suprema", la tècnica del mot d'esprit. el Witz

freudià, l'acudit.

No hi deixa d'haver una certa ironia en la proposta d'una

educació una mica medieval, precientífica, per al

psicoanalista. Els primers desenvolupaments de la

psicoanàlisi, quan Freud començà a tenir deixebles, és a dir a

verificar intersubjectivament els efectes de la seva

transmissió, en les reunions que feien no deixava d'haver-hi

Die Frase der Laienanalyse. Unterredunsen mít einem
Unparteíischen (1926), 5FOC 20, pàgs. 165-244.
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una certa atmosfera d'encant i d'humanitat a flor de pell.22

La confessió personal acompanyava sovint els intents una mica

graponers de fer-se amb les eines teòriques proposades per

Freud. Les baralles que s'iniciaren, i que es renoven

periòdicament en la comunitat psicoanalítica, tenien alguna

cosa d'aquelles disputes antigues en què les lleis d'allò humà

només es podien establir amb la secreció d'heretgies i la

segregació de la veritat.

Recuperar aquella atmosfera pot afegir un tarannà patètic

i excessivament obscurantista a la transmissió de

l'experiència psicoanalítica. Són els efectes clàssics del

retruc sofert per la condició humana quan retroba, en els

temps de la claredat crua de l'ideal dentista, amb la torxa

de la veritat. Però si en els temps de destresa que fan

preguntar al filòsof "per a què poetes?" podem sostenir

l'humor, l'heretge serà poeta i el savi un ironista. L'exemple

major serè sempre el de Sigmund Freud, renovador de l'ironisme

socràtic, quan per exemple donava per títol a la seva

contribució a un Congrés que el perdia: "L'humor"23.

En el començament del text que hem comentat al llarg

d'aquestes pàgines Jacques Lacan introdueix la dimensió de

l'experiència psicoanalítica més humil. En efecte, si bé hi ha

grans homes en la psicoanàlisi, 'aquests són els menys. En

general el que es tr^ba és el psicoanalista que intenta

orientar-se en la seva feina amb uns conceptes que se li

22Cf. Minutes of the Vienna Psychoanalytic Society.
editades per H. NUNBERG i E. FEDERN (1967).

23S. FREUD, "Der Humor" (1927d), SFOC 21, pegs. 153-162.
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escapen i amb unes eines que sovint han estat portades al seu

camp per persones d'una cultura infinitament superior a la

seva. Li convé, creiem, no oblidar-ho. Perquè ni el

psicoanalista ni el seu psicoanalitzant no poden estar-se de

pertànyer a una mateixa humanitat, feta de passions com les

que Lacan va reunir en una triada famosa: amor, odi,

ignorància.

Li convé també avançar en la teorització, per àrida que

sigui. Les nocions vagues d'una humanitat abstracta porten

massa de pressa a les coartades de la commiseració i de la

presa de partit, negatives quan es tracta de fer parlar el

desig. I els ideals de felicitat porten sempre, de lluny o de

prop, i més forta com més empírics són, la marca d'un amo.

En aquesta teorització, Lacan aporta amb "Funció i camp

de la paraula i del llenguatge en la psicoanàli-si", ultra la

possibilitat de compartir un àmbit d'investigació científica

amb la lingüística i amb l'etnologia, una triada conceptual

que pot orientar la investigació del psicoanalista: la teoria

històrica del símbol, la lògica intersubjectiva i la

temporalitat del subjecte.

Això es pot seguir, i fer que símbol, intercanvi i temps

esdevinguin conceptes d'una pràctica feta per anar a trobar la

diferència humana. Toca a aqueixa • pràctica conduir al punt en

què a un subjecte se li dóna, sí, el treball de dir "sí que

vull, sí". Vol més verb.

-
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