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Des del 12 de maig
passat i fins al
proper 13 de
gener se celebren

un munt d’actes per com-
memorar el 150è centenari
del naixement de Sigmund
Freud. A Barcelona, la inici-
ativa ha partit de la Llibre-
ria Xoroi de Barcelona i la
varietat d’aproximacions al
pare de la psicoanàlisi és
formidable. Per exemple,
dimarts vinent (21N) el Go-
ethe Institut de Barcelona
acollirà una taula rodona
sobre Llegir, traduir Freud,
amb la participació d’Enric
Berenguer, Josep Oriol Es-
teve i Pere Folch Mateu.

La traducció sempre és
una operació complexa que
consisteix en el trasllat dels
sentits d’un text d’un domi-
cili lingüístic a un altre.
Una mudança en el sentit
més profund del terme.
Però ja se sap que en totes
els mudances es trenquen
coses. En el cas de Freud la
qüestió s’agreuja per la ves-
sant presumptament clíni-
ca dels materials traslla-
dats. De manera que l’as-
pecte verbal és fonamental.
De fet, molts dels somnis
que Freud analitza al seu
conegut treball La interpre-
tació dels somnis es fona-
menten en anàlisis verbals,
i en alguns casos arriba a
extrems més propis de
l’enigmística.

Un dels que sempre m’ha
cridat l’atenció prové d’un
neologisme digne de figurar
al costat del Rosebud
d’Orson Welles: un pacient
explica a Freud un somni
breu en el qual destaca una
expressió verbal inintel·ligi-
ble. “Això acabarà en una

Opinió

Maistollmuetz general”.
Quan pronuncia això en
somnis, el pacient creu va-
gament que aquest enigmà-
tic vocable es refereix a un
plat que conté farina de
blat de moro (mais). L’anà-
lisi del psicoanalista va més
enllà. El mena a dividir la
paraula en quatre parts:
mais (blat de moro), toll
(boig), mannstoll (nimfò-
mana) i Olmuetz (un topò-
nim). Totes aquestes parau-
les formen part de l’univers
de referències del pacient.
De fet, l’home admet haver-
les sentides en una conver-
sa familiar recent. Rere la
paraula mais s’hi amaguen,
a banda d’una al·lusió a una
exposició que ha vist, altres
mots: Meissen (una porce-
llana de Meissen que repre-

sentava un ocell), Miss (la
institutriu d’uns parents
que havia marxat a Ol-
muetz) i mies (que vol dir
dolent en el registre humo-
rístic jueu). Freud conclou
que “de cada una de les
síl·labes d’aquest mot com-
post tan inintel·ligible en
surt una llarga concatena-
ció d’idees i associacions”.
Sempre m’ha fascinat la ca-
pacitat de Sigmund Freud
per aventurar interpretaci-
ons sobre conductes, som-
nis i paraules a la manera
d’un Sherlock Holmes de la
psique. Ahir vaig somiar
que les seves obres eren li-
teratura de ficció de gran
envergadura, però ara tam-
poc cal que ens posem a
analitzar què amaga aquest
últim terme.

Enigmística

Sigmund Freud, pare de la psicoanàlisi. SP

A l Cafè Univers,
d’Almacelles (al
Segrià), s’hi con-
centra l’energia

total del no-res que és l’Uni-
vers. I és que aquest, segons
els científics més agosarats,
va néixer justament allà, al
Cafè Univers, a causa d’una
fluctuació espontània del
buit. I per això el Tot hi re-
neix contínuament com a
epifania del cosmos, que
pren la forma de recital poè-
tic. I llavors, gràcies a la gra-
vitació indisciplinària que hi
ha a la Clamor d’Almacelles
(la demarcació entre Catalu-
nya i Aragó establerta el
1305 per Jaume II), la dinà-
mica lírica s’hi transforma
en clamor, en l’accepció de
crits tumultuosos d’una
munió de persones, que són
els assistents a la irrupció de
la poesia com a xoc estrepi-
tós de la no-matèria contra
l’antimatèria i d’aquestes
dues contra la matèria.
Quan al Cafè Univers s’esde-
vé aquesta apoteosi patafísi-
ca (o situada més enllà de la
metafísica), el cantautor Xa-
vier Baró, calladament, fent
com si no hi fos, i a fi d’evitar
la fi del món, projecta cap a
la volta del cel la indisciplina
àcrata dels versaires i escol-
taires. És aleshores quan
allò escandit al Cafè Univers
se sent per tot l’espaitemps.
L’escolten des dels homínids
de fa milions d’anys fins als
escarabats de l’esdevenidor.

Càpsula

Freud als peus

Màrius Serra

La clamor
del caos

Carles
Hac Mor

Sento la terra
que fa una batzegada:
el terratrèmol
dels meus sentits alerta.

Fets de llum i aire,
tots dos sense matèria,
sense lloc en el mapa,
invisibles, sensibles,
voldríem ser la casa,
tornar-nos porta,
obrir finestres altes,
defensar-nos alhora:
llaurar terra murada.
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Setè monogràfic d’aquesta
luxosa revista editada per
la direcció de comunica-

ció corporativa i qualitat de
l’Ajuntament de Barcelona. En
aquesta edició el tema triat són
els llibres i la relació que man-
tenen amb la ciutat. Esplèndi-
dament il·lustrada, alguns dels
molts textos que podem llegir
al llarg de 150 pàgines estan
signats per l’alcalde Jordi
Hereu, el conseller de Cultura
de la Generalitat, Ferran Mas-
carell, el comissari de l’Any del
Llibre i la Lectura 2005, Sergio
Vila-Sanjuán, i una llarga llista
de professors universitaris i
prohoms de la cultura.

Barcelona. Metròplis
mediterrània
Número 7
Ajuntament de Barcelona
Barcelona, novembre, 2006
2,70 euros

Les pàgines centrals estan
dedicades al poeta Manel
Garcia Grau, que va morir

fa pocs mesos. A més de repas-
sar tota la seva bibliografia, dos
autors destacats com Vicent
Usó (Narrar i combatre) i Josep
Ballester (L’amic i company
Manel Garcia Grau) en fan un
sentit record. També podem
llegir una entrevista a Ricard
Salvat, catedràtic d’arts escèni-
ques de la Universitat de Barce-
lona, un article de Francesco
Ardolino sobre Primo Levi i crí-
tiques d’obres de Susanna Ra-
fart, Xavier Gual, Melcion
Mateu, Jordi Llavina, Jordi Valls,
Alfred Mondria, Enric Sòria...

Caràcters
Número 37
Publicacions de la Universitat
de València
València, octubre, 2006
3 euros

El dossier està dedicat a la
justícia vista per jutges i
advocats que ofereixen

algunes propostes de reforma.
Fernandor Rey signa Cómo son
los jueces, Carlos Jiménez Vi-
llarejo, Los ciudadanos en la
justicia, Antonio Beristain, Qué
alternativas para la cárcel, i
Ángel García Fontanet, El nom-
bramiento de los jueces. Per
ampliar la temàtica també
podem llegir els articles Cómo
son las cárceles por dentro, de
Jordi Pérz Colomé, Qué hace
un capellán en la cárcel, de
Francesc Ponsa, i Cómo es una
cárcel en la República Domini-
cana, de Carles Vicén.

El Ciervo
Número 668
El Ciervo 96 S.A.
Barcelona, novembre, 2006
6 euros


