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L’
altre dia, un company comentava
que és molt difícil trobar un taxi
(ocupat o no) a segons quines hores
(si ens llevem d’hora o anem a dor-
mir tard), en determinats llocs (peri-

fèrics o conflictius) i en moments concrets (du-
rant l’emissió d’un partit de futbol important,
com ara Getafe - Recreativo de Huelva, o mentre
Pedrito Ruiz perpetra una de les seves entrevis-
tes). En resum, que en moltes ocasions costa tant
trobar un taxi com un català a Tossa (com deia el
mestre Capri) o com un guàrdia urbà, que no els
trobareu mai quan fan falta perquè ells són allà,
amagadets darrere d’un arbre, amb l’únic objec-
tiu de clavar multes i més multes (tal com –cito
de memòria– també deia el profeta Joan Capri).

Un altre company va opinar: “Això s’acabarà el
dia que comencin a donar llicències i permisos
per conduir taxis als immigrants”. És veritat: en
moltes grans ciutats, com ara Nova York, bona
part del servei de taxi està en mans d’immigrants.
Aquí, com que cobrarien menys que els autòctons
(no em pregunteu per què...), farien totes les ho-
res del món i, per tant, circularien constantment;
com que, fins que no passessin uns quants mesos,
no es coneixerien prou bé la ciutat, anirien per
totes bandes, perduts com turistes; i com que al
Pedrito Ruiz segur que no li veurien la gràcia, res
no els aturaria... Bé, només el missatge nadalenc
del rei, no fos cas que algú els prengués els papers
(si en tenen) per no agermanar-se amb l’idioma
espanyol, voluntàriament, esclar.

Aquesta introducció dedicada als immigrants
sobre rodes és l’excusa per comentar-vos i reco-
manar-vos un molt bon llibre: El pa de cada dia
(Edicions Bromera), de Mohamed Xukri. No té res
a veure amb els taxistes, no patiu. És l’autobio-
grafia novel·lada de l’autor que ens relata dife-
rents episodis de la seva difícil infantesa i ado-
lescència en el Marroc dels anys 40 i 50, encara
sota la influència espanyola (una influència de bon
rotllo, esclar, sense imposicions, on vas a parar?!).

Xukri (El Rif, 1935) va aprendre a llegir i es-
criure quan tenia 20 anys. El 1973, Paul Bowles
li va traduir a l’anglès aquest llibre, que, d’una
banda, va provocar un impacte arreu del món i
va ser traduït a 12 llengües però que, de l’altra,
va fer que els integristes condemnessin l’autor
per haver donat una visió massa cruel del Mar-
roc. Mai nou plou a gust de tothom i, en massa
ocasions, més que ploure, els uns es pixen da-
munt dels altres.

Un llibre pur, sincer, dur (no tant com ame-
naça la contraportada), escrit amb un estil efec-
tiu i directe. Quan el protagonista és apallissat
brutalment pel seu pare o quan no troba res
comestible entre les deixalles del carrer, els ta-
xis, els urbanos, el futbol i, fins i tot, Pedrito Ruiz,
queden molt lluny... La violència, la gana i la
desigualtat, encara i arreu, són el pa de cada dia.
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El creador de la psicoanàlisi, Sigmund Freud, amb la seva mare
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L
a falta de complexos de la
lectora desacomplexada li
permet estalviar-se visites a
psicoanalistes especialitzats
en trastorns de la lectura,

suposant que existeixi aquesta espe-
cialitat. Això no vol pas dir que no
tingui motius per ajeure’s en un di-
van: de complexos en té una bona
col·lecció, però sap arraconar-los a
l’hora de llegir. Si mai es decideix a
demanar hora a cal terapeuta, par-
larà com un llibre sobre les petites
misèries de la seva vida, i passarà per
alt el capítol dedicat als llibres que li
han canviat la vida.

“La psicoanàlisi ja no és res més
que una ciència argentina”, va dir
Francisco Umbral el 1992. L’afirma-
ció és tan despectiva com falsa, però
el tòpic segons el qual els argentins
porten la psicoanàlisi a la sang té
part de raó. Potser és per això que la
periodista argentina
Bettina Dubcovsky, re-
sident a Espanya des
de fa 20 anys, s’ha de-
cidit a recollir en un
llibre un centenar de
secrets de les consul-
tes psicoanalítiques. El
volum es titula Mamá,
Freud y YO (Aguilar) i
s’ha elaborat a partir
d’entrevistes amb més
de 50 professionals de
l’inconscient. Les
anècdotes aplegades
se’ns presenten com a
verídiques, encara que
algunes puguin sem-
blar inversemblants.
Psicòlegs i psicoana-
listes (l’autora no fa
distincions i es refe-
reix a uns i altres com
els psi) han accedit a
explicar-les amb la ga-
rantia d’anonimat.

Ves per on, ser psi-
còleg és compatible
amb ser neuròtic.
Dubcovsky cita un an-
tic estudi sobre les
motivacions que du-
ien els estudiants de la
Universidad Complu-

tense de Madrid a triar la carrera de
psicologia: en més d’un 50 per cent
dels casos, els enquestats van res-
pondre que estudiaven psicologia per
curar-se. “Trobar un psi neuròtic és
tan natural com que un especialista
del pulmó fumi com un carreter i
tingui els pulmons fets pols: no per
això deixa de ser un autèntic profes-
sional”, diu Bettina Dubcovsky a la
introducció. El que importa és que
sàpiga distanciar-se de les pròpies
neures i escolti els pacients sense
deixar que, aparentment, res el sor-
prengui. Ni tan sols històries tan ro-
cambolesques com les següents.

5 EXEMPLES DE PSICOANÀLISI
L’home 1 estimava tant la seva dona
que no s’atrevia a fer l’amor amb
ella, convençut que el seu membre
era minúscul. L’home acomplexat
gastava 300.000 pessetes al mes en

prostitutes, i sempre que estava amb
una prostituta imaginava que feia
l’amor amb la seva dona, la qual
ocupava en tot moment les seves
fantasies sexuals.

La dona 2 va estar a punt de se-
parar-se del seu marit, després de 24
anys fantàstics, perquè no suportava
la mania de l’home de pintar-se la
calba de color negre per dissimular
que s’havia quedat sense cabells.

La dona 3 va explicar des del divan
i amb tota mena de detalls els seus
somnis eròtics, protagonitzats per
ella i el terapeuta que l’estava escol-
tant. El psicoanalista es va excitar
una cosa de no dir, fins i tot va estar
a punt de tirar-se al damunt de la
pacient (amb el risc de ser expulsat
del gremi). Va resistir la temptació:
va perdre una aventura eròtica me-
morable però va conservar la feina.

La dona 4 va acudir a la consulta
preocupadíssima per-
què li havia sortit un
gra a l’esquena i tenia
por que el seu marit el
descobrís i tirés enda-
vant els papers del di-
vorci. Es veu que l’ho-
me era obsessiu amb
l’estètica, i per culpa
del gra hauria estat
capaç d’engegar a ro-
dar 8 anys de matri-
moni.

L’home 5 va arribar
feliç a la consulta del
terapeuta perquè fi-
nalment un hospital
andalús de la Segure-
tat Social l’havia ad-
mès per sotmetre’s a
una operació de canvi
de sexe. L’home 5 te-
nia clar des de l’ado-
lescència que ell era
una dona de cap a
peus, però una dona
lesbiana. Mesos des-
prés de la intervenció,
la pacient va explicar
al terapeuta el seu nou
problema: ara les seves
col·legues del món lès-
bic la trobaven massa
femenina.
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