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igmund Freud, el
pare de la psi-

coanàlisi, tendia a
projectar significats
profunds i revela-
dors en detalls apa-

rentment innocents de la vida diària.
Potser per això uns seus alumnes li
van fer una broma maliciosa en rela-
ció amb l’afició del mestre de fumar
puros enormes en forma de pregun-
ta: no seria aquesta inclinació un
detall revelador donada l’òbvia natu-
ralesa fàl·lica dels cigars d’aquella
mida? El gran home es va defensar
de la insinuació responent que, a ve-
gades, “un puro és només un puro”.
L’anècdota em remet a un moment
deliciós del llibre de Prudenci Ber-
trana Jo!, memòries d’un metge filò-
sof. Bertrana recrea l’ambient del
manicomi de Salt (ara un modèlic
hospital psiquiàtric) a comença-
ments de segle, quan era dirigit pel
peculiar psiquiatre Dídac Ruiz.

Un dia, el director atenia un visi-
tant il·lustre, el president de la Dipu-
tació de Barcelona, institució pro-
tectora de l’hospital. El doctor Ruiz
li mostrava, ufanós, els horts que

cultivaven els interns en l’esperit de
la innovadora tècnica que anomena-
ven laboroteràpia per mantenir-los
entretinguts en feines d’utilitat per
a la comunitat. Aleshores se’ls apro-
pa un pacient amb una pastanaga a
la boca en actitud de fumar-se-la
ostensiblement. Les autoritats de
seguida entenen la situació i li fan
comentaris condescendents: “Carai
quin puro! Que vagi de gust!”, etcè-
tera. El boig els somriu i els fa reve-
rències, però quan s’han allunyat
unes passes es gira i crida: “Ei!
Vostès, fotuts burros, que això no
és un puro: és una pastanaga!”

És evident que el nostre malalt
mental dominava perfectament les
potencialitats del llenguatge simbòlic
i es va permetre fer-los un joc de rol
sensacional que consisteix en un
boig que es fa passar per boig... i els
savis cauen en la trampa! El nostre
home, des de Salt, li estava enviant
un missatge a l’autor dels grans trac-
tats de la psicologia moderna: “Doc-
tor Freud, estigui tranquil, a vegades
un puro és un puro i a vegades una
pastanaga és una pastanaga.”
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Keep Calm
Miquel Berga

Puros

El nostre malalt mental
dominava perfectament
les potencialitats del
llenguatge simbòlic

avant l’alarma de l’in-
dependentisme cata-
là, José María Aznar,

l’amo de tot del PP, va voler
tranquil·litzar els seus dient-
los que abans es fracturaria Ca-
talunya que Espanya. L’asseve-
ració ha acabat tenint molt bo-
na acollida en els ambients on
menys s’esperava: entre els dece-
buts independentistes catalans que
han vist com es trencava la unitat so-
biranista que representa que va resul-
tar guanyadora en les eleccions del 27
de setembre. Dic “representa” perquè
la unitat s’ha demostrat fictícia, quan
hem comprovat que cadascú anava pel
seu compte amb els seus particulars –i
legítims, que no m’oblidi de la santa
paraula– interessos ideològics o els
seus greuges personals. Per aquella
sentència Aznar ha estat conceptuat
com algú que coneix els catalans per
sobre de les mares respectives que ens
van dipositar en aquesta vall de llàgri-
mes i en particular en aquest país po-
blat de persones a qui el propi sofri-
ment dóna plaer, com diu la definició
de masoquista. S’ha d’estar molt afec-
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tat d’aquesta alteració psíquica per do-
nar la raó a Aznar en aquests mo-
ments aflictius. No és el meu cas, que
no l’hi dono ni quan sembla que la té.
Perquè no la té. O no del tot.

Josep Maria Brunet, periodista des-
tacat per La Vanguardia a Madrid des
de fa anys, ho explica bé: Aznar no es
referia a la fractura dels independen-
tistes, sinó que Catalunya es dividiria
gairebé en parts iguals entre els parti-
daris de la independència i els contra-
ris. Ha estat així? Ha estat així, només
que sense el dramatisme que Aznar
preveia o desitjava, perquè som un
país civilitzat. Allò que el vaticinador
no va intuir és que es fracturés l’inde-
pendentisme. O millor dit i parlant

més en general: que els que per-
seguien un objectiu comú acaba-
rien barallats entre ells. Per sa-

ber aquesta constant del nostre
ésser col·lectiu no ens calen analis-
tes de fora sinó que n’hi ha prou
amb la lectura dels llibres de la his-
tòria de Catalunya. L’últim, el de
Josep Fontana, ho diu clar: cada
cop que hem estat a la vora d’una

meta sublim, sigui a l’època del rei Pe-
pet o al segle XXI, a l’últim moment
ens hem arronsat. Si fins i tot ens dis-
cutim individualment. Ara em ve al
cap que el gal·licisme camion es va
convertir en camió per la bel·ligeràn-
cia del filòleg Ramon Aramon defen-
sant que en català no hi havia parau-
les agudes acabades en on.

A pesar de tot, Aznar. Les divisions en
el sobiranisme han vingut perquè prè-
viament hi va haver l’empat o mig em-
pat que ell va veure venir. Si l’indepen-
dentisme s’hagués imposat amb molta
majoria, les baralles també hi haurien
estat, però per veure qui l’administrava:
Junts pel Sí o la CUP, però també el
PSC, ICV o Podem. O el mateix PP, es-
cindit o reconvertit, mirin què els dic.

Fracturats

Vuits i nous
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La punxa d’en Jap
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