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I L L E S P E R D U D E S

La cristal·lització
M I Q U E L D E P A L O L

P
lató va dir que l’amor
és una greu malaltia
de l’esperit, i en el
pròleg que fa Ortega
Gasset a l’edició caste-

llana del De l’amour, de Stend-
hal, no es va quedar curt quan
identifica tal sentiment amb
“una mena d’imbecil·litat tran-
sitòria”, i afegeix a continuació:
“Sense anquilosament de la
ment, sense reducció del nostre
món habitual, no ens podríem
enamorar”, una idea, de fet,
més ressonant que amb Stend-
hal, amb allò de Coleridge que
per gaudir de l’art cal operar en
un mateix una suspensió vo-
luntària i transitòria de la in-
credulitat.

La idea que en l’apreciació
d’alguna cosa el sentiment
opera al damunt de la reducció
de l’intel·lecte identifica l’art
amb els aspectes sensorials de
la vida, i si pot arribar a ser cert,
o com a mínim discutible des
del cantó del receptor, no ho és
des del cantó del creador. Per
produir emocions artístiques
cal un intel·lecte en plena for-
ma i a ple rendiment, però po-
dem dir el mateix de la gestió
pràctica quotidiana dels senti-
ments? Si no estem disposats a
deixar-nos enaiguar per la bo-
geria –i tenim la vida prou re-
solta per poder-nos-en permetre
el luxe–, la resposta és sí.

Stendhal organitza a De l’a-
mour un intent precientífic de
racionalització del procés de
l’enamorament, romàntic en
l’aspecte irracionalista de l’ex-
pressió –falten encara uns
quants anys per Freud, tot i que
el terme psicologia fa anys que
circula en aquest sentit, i el
mateix Stendhal el fa servir–, i
que malgrat contenir pàgines
inoblidables –Stendhal no dei-
xa mai de ser Stendhal–, la
majoria dels seus comentaris-

tes, Lampedusa entre els més
qualificats, tant des del punt de
vista del mètode com des de la
bondat de l’aplicació en la vida
real consideraran un fracàs.

No m’estendré en la tesi
fundacional del llibre, la
identificació del procés d’ena-
morament amb la condensa-
ció de cristalls que embelleix
una branca seca que es deixi
un parell de mesos al fons de
les mines de sal de Salzburg, el
fenomen anomenat cristal·lit-
zació, que Stendhal identifica
amb la projecció de qualitats i
belleses damunt de la persona
estimada, per descomptat
subjecte de retrocessos, dete-
riorament, destrucció, exacer-
bació, etcètera.

LA RACIONALITZACIÓ
Identificar, reconèixer i racio-
nalitzar els mecanismes dels
mals de l’amor és el primer
pas per pal·liar-los? En un
sentit, sí. La psicoanàlisi, en
part, no deixa de ser això el
que fa, amb l’amor i d’altres
malalties de l’esperit, tot i que
en un sentit estricte la racio-
nalització prové de fora i és,
per tant, mal que a partir d’e-
lla es pretengui interioritzar,
un cos extern. L’exercici de
projectar activitats de compo-
nent principal racional da-
munt d’altres de més irracio-
nals forma part del patrimoni
intel·lectual d’Occident.

No entraré tampoc a consi-
derar d’altres possibles siste-
mes de coneixement que re-
sultin més senzills i operatius,
que potser tinguin més opci-
ons de futur. A Orient la fron-
tera entre raó i esperit potser
no és menys clara, però sí més
tènue. Conèixer la química
neuronal del mal de cap te’l fa
passar? No, certament, però la
informació, no se sap mai.

ARXIU

El psicoanalista Sigmund Freud

A R A C O M A R A

Cruïlla: creació i psicoanàlisi
C A R L E S H A C M O R

P
oesia i psicoanàlisi,
dues indisciplines lí-
quides, van tothora en
curs de confluir l’una
amb l’altra i l’altra en

l’una. I ho fan per diversos di-
guem-ne rius que no arriben
mai a l’aiguabarreig, que, per
sort, és impossible.

La revista Colofón, editada a
Granada per la Federació In-
ternacional de Biblioteques
del Camp Freudià, dedica un
número –sota el títol Psiconá-
lisis y poesía– a aquests rius per
on la teoria psicoanalítica i
tota mena de poètiques bai-
xen, i a vegades pugen llit
fluvial amunt, i d’altres s’em-
pantaneguen, o, ben indisci-
plinàriament, surten de mare.

Hi escriu, a Colofón, el psico-
analista Jacques-Alain Miller:
“Una psicoanàlisi és una invi-
tació a parlar, no pas a des-
criure, no pas a explicar, no
pas a ensenyar [...], no pas a
justificar i [...] no pas a dir la
veritat”. I la poesia –i tothom
és poeta– equival a això, a
parlar, a escriure per no ense-
nyar res ni per dir cap veritat.
I si un poeta vol dir alguna
veritat mitjançant la poesia,
segur que aquesta veritat serà
putrefacta. I tanmateix tota
poesia és veritat, com ho és tot
allò que pot ser qualificat de
no-poesia i tot allò que diu el
psicoanalitzat.

I, també a Colofón, hi és citat
Jacques Lacan: “Afirmo sense
embuts –i en fer-ho penso que
estic en la línia de Freud– que
les creacions poètiques, més
que no reflectir les creacions
psicològiques, les engendren”.
La poesia, doncs, com a no-re-
presentació, no pas com a mi-
mesi o imitació de la realitat o
del pensament o de l‘experi-
ència, ans més aviat com a
creació de significació, de

sentit que emergeix gràcies a
la poesia mateixa i no a la in-
tenció o voluntat del poeta de
dir coses.

Com hem dit, poeta ho és
tothom (no pas que ho pot ser
tothom, sinó que tothom ja
ho és), i en canvi, de psicoa-
nalista, no ho és tothom, i ai-
xò suposa una via augusta cap
a la institucionalització o so-
lidificació d’un saber, en la
qual via, o en alguna altra de
similar, igualment hi pot cir-
cular el poeta quan deixa de
ser líquid, quan ja no baixa ni
puja pels rius que van con-
fluint amb la psicoanàlisi i
amb altres indisciplines.

UN ESPAITEMPS DE DIÀLEG
Cruïlla: creació i psicoanàlisi és
un espaitemps de diàleg, en-
tre poetes o artistes i psicoa-
nalistes, impulsat per l’Insti-
tut del Camp Freudià de Bar-
celona. Un poeta o artista hi

parla del que vol i com
vol, i la seva xerrada
dóna peu a una con-
versa entre els assis-
tents, psicoanalistes i
no-psicoanalistes.

Hi han xerrat, entre
d’altres, Benet Rossell,
José Luís Giménez
Frontín, Antoni Cla-
pés, Ester Xargay, Da-
vid Ymbernon i Víctor
Sunyol, i hi havia d’in-
tervenir Lluís Calvo; i
l’interès ha estat sem-
pre alt en tots els casos.
I això no obstant, el
diàleg entre totes dues
indisciplines s’ha em-
pantanegat; hi podria
haver hagut més inter-
canvi d’idees i de més
coses arran d’una més
bona comprensió mú-
tua entre psicoanalis-
tes i poetes o artistes.

Entre altres factors, com
alguns prejudicis de totes
dues bandes, ha contribuït a
aquest desencontre relatiu
una utilització diríeu que
abusiva –fins i tot amb una
mica d’obscurantisme– del
llenguatge específic de la te-
oria psicoanalítica, que per
als no iniciats resulta críptic,
incomprensible o confús.

Aquest emprament potser
desconsiderat d’un argot inte-
ressantíssim –que diguéssim
un mal ús que ve a ser com
posar-se el birret d’entès en un
llatí que els altres no domi-
nen– probablement ha con-
tribuït, en certa mesura, a
l’estancament de les aigües, a
l’etiquetament psicoanalític, i
prou, dels poetes i artistes, i al
fet que tots aquests no hagin
acabat d’entendre llurs inter-
locutors. Les aigües, però, a la
curta o a la llarga, tornaran a
fluir.

E N I G M Í S T I C A

Sobre renoms
M À R I U S S E R R A
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E
n d’altres temps, els presi-
dents de la Generalitat havi-
en tingut renom. Francesc
Macià era l’Avi. En la seva no-
vel·la biogràfica del president

que du per títol justament L’Avi (2001),
Alfred Bosch reprodueix un episodi en
el qual Macià visita les seves nétes Te-
resa i Eugènia al Parc de la Ciutadella.
Concretamente en una antiga caserna
borbònica convertida en escola. El
molt honorable president és rebut per
les nétes amb crits de “L’Avi, és l’Avi,
ha vingut l’Avi” i la mainada s’hi afe-
geix, engegant un procés renominador
imparable. No menys conegut, però
indubtablement menys divulgat, és el
renom del president Companys: Paja-
rito. Sí, ocellet, però amb la terminació
catalanitzada en u igual com Francisco
es llegeix Francis-Q. Segurament el co-
eficient de dignitat social d’un ocellet
és menor al d’un avi, de manera que
això explicaria la diglòssia o la trans-
missió de més baixa intensitat. Sigui
com sigui, l’aire més aviat dandi del
president Companys, amb bigoti i es-
cabellat, l’acosta a una imatge de pa-

jarito esvelt. Després d’ells, ni Irla ni
Tarradellas ni Pujol ni ara Maragall
han consolidat cap renom que es pu-
gui escriure.

En canvi, en el cas de Salvador Seguí,
l’anarquista ha passat a la història més
com el Noi del Sucre que no pas pel seu
nom i cognom. Fa unes setmanes, ar-
ran del fitxatge d’Albertini per part
del Barça –conegut a Itàlia com Il
Metronomo per la precisió de les seves
passades– vaig proposar un fòrum de
renoms entre els verbívors. En el món
de l’esport els renoms són molt ha-
bituals. Només cal repassar les aline-
acions dels equips de futbol i en van
plenes. Alguns renoms són coneguts
i acceptats (Piojo López, Matador Kem-
pes, per només recórrer a mites va-
lencianistes) i d’altres del tot enig-
màtics (al malagueny Boquerón Este-

ban: li agradaven molt les anxoves i
els seitons?). De fet, hi ha futbolistes
de qui no en sabem ni el nom. Rivaldo
es diu així per la seva extracció social.
En català, un ribald és (o era) exacta-
ment l’oposat a un herald. Però quan
se’m va acudir el fòrum buscava re-
noms de gent més anònima. El re-
sultat ha estat impactant, entre altres
coses perquè en molts dels casos
apel·la a històries viscudes pels ma-
teixos lectors. És el cas, sobretot, dels
missatges més destacats de Fran-
cesc-Xavier Gil. Els quatre renoms
que aporta mereixen ser divulgats. El
primer remet al relat familiar: “A la
colla de taxistes amics del meu pare
n’hi havia un que li deien el Noi del
Sucre, però no perquè fos anarquista,
sinó perquè era diabètic”.

Els altres tres exemples remeten a

l’abecé de l’experiència estudiantil. a)
“Una professora de la facultat, la Malú
Castellanos, sud-americana, li deia ye a
la i grega, i nosaltres li dèiem la chica
ye-ye; b) quan era adolescent, hi havia
un noi a la colla que era pèl-roig i molt
pesat. Li dèiem plastanaga; c) un com-
pany de facultat, que es diu Daniel
Flores, sempre que no sabia alguna
cosa s’excusava dient el mateix: ja sa-
beu que jo sóc en Da ni Flores”.

Un altre dels renoms que va apa-
rèixer sovintejava en diverses viles, a
pagès, ara fa cent anys. Era l’estirapits.
La lectora Ció Rigau el descrivia com
un vell esdentegat que tenia una
funció ben curiosa: era requerit per
les matrones de l’època perquè xu-
clés per primera vegada els pits de les
dones que acabaven de donar a llum
per aconseguir que així la llet els
afluís més de pressa. L’única condició
coneguda era ser esdentegat. El que
no consta enlloc és si hi havia alguna
altra prioritat o si es donaven casos
vocacionals d’estirapits que perdes-
sin la dentadura abans d’hora per
ocupar el lloc com més aviat millor.


