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A TALL DE PRÒLEG

Feia molt de temps que Tosquelles havia estès un pont sobre els
Pirineus, i ana_va i venia sovint. Sobretot anava i venia del seu Reus,
tot i que, alhora, s'anava fent cada vegada més present a tota la
península. Era el lent i progressiu retrobament amb aquell psiquiatre
que va haver de marxar exiliat arran de la guerra, després d'haver
iniciat ja tants camins: el seu treball amb Mira; en l'apregonament
d'una psicopatologia i d'una clínica, no classificadora, sinó comprensiva
de l'home com a globalitat; la · seva labor de sembra en relació
a figures com Ffeud o Lacan; els seus esforços per canviar dinàmicament
la Institució Psiquiàtrica; la seva participació en la sectorització i en la
presència èn la comunitat amb la Generalitat; l'experiència de l'hospital
psiquiàtric de campanya... Tantes coses que quedaren forçosament
interrompudes i que hagueren de ser desenrotllades i ampliades a França;
Saint A/ban, la formació al seu costat del grup de psiquiatres de major
projecció, la renovació de l'assistència psiquiàtrica, la psicoteràpia
institucional, el trel¡,all amb dèbils mentals, el maternàtge terapèutic,
la feina de formació de tota mena de personal, el seu impuls a la
higiene mental i a les societats; els seus llibres... i tot, dins un estil
inconfusible -l'estil tosquellà-, que, usant sempre un llenguatge proper,
acostat, el que utilitzem al carrer, mescla constantment lo teóric
amb lo quotidià, l'anàlisi amb l'anècdota, el pensament profund amb
l'acudit. Però, més que una mescla, és com un fi treball de laboratori
amb les paraules, que permet que de lo quotidià, de l'anècdota, dels
acudits, puguem traslluir allò que hi ha al darrera, allò que roman
al fons, tot sorgint la teoria i el pensament d'una anàlisi que és
propera a tothom, perquè és l'anàlisi de la nostra vida, la vida de
cadascú, de cada home aparent -fantasiat-somniat-desitjat- immers en les
seves relacions familiars, socials, del treball... La paraula habita l'home;
la paraula no és solament signe, no solament senyal, no solament
la que dóna el nom a les coses. La paraula en la seva dimensió
histórica i vivencial, que és personal per a cadascú. Amb les seves
ressonàncies específiques que fan que, en dir-la, de vegades no ens
entenguem, perquè el que parla li dóna un sentit lel que comporta
i comparteix dins seu) que és diferent del qui l'escolta, del qui la rep.
Feia molt de temps que Tosquelles anava i venia, investit com a
metge-psiquiatre, sense que aquest gran bagatge no sortís dels límits
de l'Institut Pere Mata i d'altres cercles de tipus tècnic. Prou és veritat
g

que aquest constrenyiment era constantment trencat per ell mateix en el
seu desig de transcendir, i així dóna peu que sorgeixi una tertúlia
matinal, de primera hora, a l'Hotel Gaudí, amb els qui s'hi troben i
que ben aviat s 1estructura en un grup que espera les seves visites.
En la mateixa línia radica la seva actitud en reunions de tipus social,
àpats, visites, etc., que són transformades en situacions de participació
activa entorn de la paraula. Malgrat això, ens semblava que la seva visita
a Reus es quedava curta. Per això, quan n'aparegué l'oportunitat, vam
aprofitar Jove Cambra, a fi que la seva paraula arribés a més persones.
En el seu apropament, utilitzà un poeta com a intermediari, no pas per
a fer una anàlisi del seu poema, no pas per a fer una anàlisi
de la seva vida, sinó per a exemplificar amb ell com les coses
passen amb cadascun de nosaltres. Qui aquell dia s'entestés a escoltar
/o com a psiquiatre, com a metge que tracta el malalt mental, es va
equivocar: es va posar cotó a les orelles per no situar-se davant
d'ell mateix. Qui s'entestés a escoltar-lo com a cronista-gasetiller d'uns
determinats anys, es va equivocar també: va adoptar una positura defen
siva p er, amb la incredulitat del que s entia, eludir el seu compromís.
Cal, com ell mateix remarca, no solament escoltar allò que es diu,
sinó fer atenció a l'estil de cadascú, perquè passen moltes coses a
través de l'estil. Potser per totes aquestes dificultats es decidí a convertir
aquella xerrada en un llibre, i així apareix en_ lletra impresa un discurs .de
Tosquelles que suposa, per una banda, la materialització del seu
retrobament amb Reus des del record del discórrer pels seus topants,
els seus llocs i les seves persones de la mà del poema. Per altra
banda, suposa d'obrir-nos una porta, des del llenguatge, per a comprendre
com les coses, les petites· coses de la vida quotidiana, es van articulant
tot creant -un teixit que és la trama de la vida, la trama de la vida de
cadascun de nosaltres.
Jo no puc acabar sens e donar les gràcies a Tosquelles, al nostre
entranyable m estre · Tosquelles, pel seu constant ajut a observar, a
escoltar, a donar valor a les petites coses que sovint són la clau per
a la comprensió i, des d'ella poder acompanyar el que tenim al costat,
el nostre pròxim, en el �eu caminar més o menys dificultós, amb
avenços, amb retrocessos i, fins i tot, amb caigudes. No pas p er a
fer de samarità, sinó per a proporcionar atencions necessàries d es del
reconeixement de l'altre. l dic això, no solament com a metge i com
a psiquiatre, sinó també com a persona. Tots els lectors poden obtenir
d'aquest llibre un gran cabal de suggeriments, imprescindible per a millorar
això que ara en diem el nivell de la qualitat de vida. Que no radica,
evidentment, només en la part material, sinó també, i sobretot, en la
humanització de les relacions i de la convivència dels uns amb els altres.
José Garcia lbañ ez
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A MANERA DE PÒRTIC

Heus aquí un llibre, inicia/ment del tot reusenc, confeccionat, de dalt a
baix, amb material del tot de casa, com un producte de disposició
autà;quica, i que, ben al contrari del que sembla o podria semblar de
bell antuvi, és ben possible, i potser, més aviat, ben probable, que
adquireixi un interès per sobre un àmbit extremadament superior al del
punt concentrat del seu origen.

Però evidentment que el material és autòcton, del tot co"esponent al ..,
lloc on és datat i imprès el llibre, pèrquè tant l'autor de l'estudi,
el doctor Tosquelles, com el personatge estudiat, l'escriptor Gabriel
Ferrater, són reusencs. l comparteixen, a més, una altra característica
referida a la seva condició gentilícia, perquè un i altre en són conscients,
del seu origen, pel motiu afegit d'haver estat vinculats, un i altre, encara
que cadascú pel seu cantó i en diferent època, al Centre de Lectura.
l és cert que, gairebé invariablement, pertànyer al Centre de Lectura de
Reus equival a estar lligat a aquesta població de forma conscient
- conscient i reflexiva -, encara que això sigui, de vegades, en grau
mínim i d'un mèrit relatiu i, si volen, discutible.
L 'anàlisi considerable que ha dut a terme el doctor Tosquelles sobre
Gabriel Ferrater, anàlisi estesa en les pàgines del present llibre, és d'intenció
absolutament positiva. No entra ni en la meva comesa ni en el meu
propòsit jutjar ni presentar l'estudi -altres ho fan de forma immediata;
contigua- perquè les meves eines de literat no em permeten la dissecció
de textos i desconec, en absolut, qualsevol premissa, ni la més elemental,
de la ciència que posseeix i amb la qual actua aquí, el doctor Tosquelles,
però com a ciutadà d'aquest poble, ciutadà tòcat per l'ona literària i
vinculat, això sí, al Centre de Lectura, i voluntariós partidari de la
reflexió que parteixi d'una consciència tan viva com sigui possible,
faig constar, en aquesta mena de pòrtic, que per a conèixer l'obra que
ens interessi a fons; és del tot vàlid fins a fer-se imprescindible, portar
a terme un estudi molt aprofundit sobre Ja personalltat de l'autor
i sobre totes les seves circumstàncies, fins les més anecdòtiques.
Jo que he de refugiar-me, quan convé, en allò que deia el notable
poeta Jiménez, el del Modernisme espanyol, que no cal entendre ni
desxifrar del tot el que l'art ens vol dir sinó que "basta con llenarse
de su honda emanación': crec enormement necessària la penetració dels
especialistes fins al moll de ros en tota aquella literatura que val la pena.
l, repeteixo, l'únic camí per aprofundir és conèixer l'autor abans d'esmerçar11

se en l'assalt definitiu de l'obra, plantejament que tinc per una obvietat
de primera magnitud encara que, de vegades, no sembli prou clar.

poesia ferreteriana. Si no i
aclarir del tot el que volen ,

Segons dos estudiosos de la literatura ferreteriana, Núria Perpinyà
i Xavier Massià, "com a personatge Ferrater és gairebé una llegenda,
un mite. En la seva vida hi ha quasi tanta literatura com en els seus
poemes, amb la diferència que els poemes són lletra escrita, mentre
que la seva vida ha anat de boca en boca deformant-se i exagerant
se com una cançó de gesta, la conseqüència d'això és evident: la
seva poesia ha interessat només en la mesura que corroborava el mite,
no en la mesura que corroborava la definició del poeta". L 'esforç
per a consolidar els perfils del mite fabricat, poden dur, certament; a
l'oblit d'una part important de l'obra o dels continguts de l'obra i a
conduir l'atenció per viaranys no gens fecunds, i en tractar-se d'una obra
amb una tan considerable fama d'inintel.ligible com és la que conté la
poesia de Gabriel Ferrater és lògic que s'imposi la mesura de deixar
córrer definitivament el terreny pantanós de la mitificació i es busqui l'home
tal com era.
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Vaig conèixer Gabriel Ferrater no de molt a prop però sí de bastant
a prop i estic segur que se l'ha desfigurat d'una manera desorbitada fins
al punt de deteriorar per - a molta gent la lectura literal de la seva
obra poètica. Penso, per començar, i potser per acabar, que la llibertat amb
la qual es suposa que escrivia els seus poemes autobiogràfics i que molta
gent considerava com una llibertat immensa, sense parió, era, per contra, .
enormement hfnitada; ho era per uns pudors extrems, per uns convenciona
lismes ortopèdics, configuradors i coactius, no coincidents, però, i per
això detonants, amb els de la burgesia i la menestralia que l'envoltava,
a Reus i a Barcelona; una llibertat coartada per una constant preocupació
de vetllar la pròpia imatge, per una desesperada necessitat d'esdevenir
permanentment l'espectacle d'un públic addicte, reverencial i astorat
/coses no del tot aconseguides fins al final de la seva vida) i per la
lluita constant per a ofegar qualsevulla debilitat sentimental, perill pel qual
es sentia amenaçat des de la seva preferència per les actituds contràries.
Em penso que l'obra poètica de Gabriel Ferrater serà molt més
reveladora si s'aconsegueix desxifrar l'home de forma autèntica, ben
allunyats de les mitificacions que ja es van produir en els darrers temps
de la seva vida i de les que s'han produir . amb una ufana del tot
desorientadora després de la seva mort.
Sembla molt positiu que un reusenc proveït de les eines científiques

i humanes que posseeix el doctor Tosquelles hagi esmerçat el seu esforç

vers el coneixement de Gabriel Ferrater precisament a través dels seus dos
grans poemes auto-biogràfics, que hagi volgut conèixer el personatge per
mitjà dels seus poemes justament per a facilitar -i això se'ns dóna,
en tot cas, de forma afegida- un possible definitiu estudi sobre tota la
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� tinc per una obvietat
no sembli prou clar.

poesia ferreteriana. Si no coneixem les claus de l'home, ¿com pretrendrem
aclarir del tot el que volen dir els poemes?.

�eriana, Núria Perpinyà
gairebé una llegenda,
�tura com en els seus
, lletra escrita, mentre
rormant-se i exagerantd'això és evident: la
,e conoborava el mite,
del poeta". L 'esforç
•den dur, certament; a
,ntinguts de l'obra i a
m tractar-se d'una obra
om és la que conté la
:i la mesura de deixar
cació i es busqui l'home

He llegit que la seva trajectòria com a lingüista, crític i poeta convertí
Gabriel Ferrater en paradigma del panorama cultural de la societat
catalana dels anys seixanta. En un altre aspecte, en una escala diferent,
això m'ha reforçat la idea que, molt possiblement, el conjunt Gabriel
Ferrater més el seu entorn familiar, estudiats en amplitud i en relació
a una àmplia concepció de la cultura, podrien resultar paradigmà
tics per a nosaltres, situats en un espai determinat., i per tant extraordinà
riament interessants per a ésser objecte d'estudis, dels quals, justament,
la present obra podria ésser una peça valuosa, importantíssima. Com ho
deu ser, no caldria ni dir-ho, per ella mateixa, del tot ail/ada i acabada
en els espais delimitats pel doctor Tosquelles i els seus propòsits
evidents i precisos, noblement i justificadament ambiciosos.
Xavier Amorós
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mentàries que calien pec tal d'mcitar rnalertesos.
Escriure, presenta exigències pròpies que coñtrasten amb el llenguatge par-/
lat i els lectors possibles també es distribueixen en un altre ventall que el dels
auditors d'una conversa més o menys pública o privada.

Recordo, tanmateix, que el Dr. Garcia lb;iñez -president que era de Jove Naixença de l'obra:

Cambra-, que va organitzar l'acte del Círcol, ja va prendre les precaucions mí- l'ocasió.
nimes indispensables per tal de situar l'abast i els límits del que jo mateix, allí,
aniria a dir.
Sigui el que sigui, és veritat que la seva invitació i introducció a la conversa,
/
venía a tomb perquè com se sap el Gabriel Ferrater era fill de Reus com la majo- /
ria de l'auditori present i jo mateix. Es podia preveure així que el que jo diria
allí desvetllaria un interés comú. En particular, i com també estava previst, jo /
parlaria especialment del pÒema .inaugural «IN MEMORIAM» on el Biel escriu
fets en què la gent de Reus ha oart;icipat com a actors, víctimes o testimonis: /
hi explica pàgines viscudes rn1e maCQ11eo o han incidit en la vida del nostre poble i en la vida de cada un dels seus estadants. És veritat que les joves genera
çjop§ només n'han rebi ,t els rebro ts verbals allò que se n'ha dit, però no per
ajxò es pot assegurar que el que passà i les seves empremtes no. intervenen
e�,:>.::i_� u§ possibles trasbalsos
Considerem tanmateix, que si no neguem l'interès que pot néixer de, les_ con
rgències que ens menen a aixoplugar a l'ombra del campanar el q,(ie v.Òfdria
'
ir i escriure, de fet ens hi arrelen i s'hi enrosquen hidres que sempre ens morti
\�
quen o ens afalaguen. La mosca d'ase de les emocions ens parasita i esdevé
sovint de mal consell. En tot cas, les seves re\lolades imprevistes, ens porten
fora d'estudi, cap a tota classe de paranys, de malentesos i de fascinacions que
no s'adiuen ni amb el meu propòsit ni amb la meva tasca.
Més valdria, doncs, prendre en consideració el que també va-dir el Dr. j. Gar
cia lbéñez al Círcol, que aclareix com cal i situa la perspectiva particular que
fou la meva quan vam examinar -ta primera volta- allò que el Gabriel Ferrater
deia en el
entre els companys i amics que allí ens trobem des de fa força
anys en una tasca de formació professional mantinguda entre tots amb
regularitat- quan vaig il.lustrar amb l'examen de l'IM_ MEMORIOM el teoòmen
que després dels treballs de Jakobson s'anomena «la funció poètica del llen- /
, �». Per nosaltres, doncs, es tractarà d'una exigència professional, sobre
la qual m'explicaré aquí a poc a poc.
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Les estructures del llenguatge i dels fets de paraula (oracions, curs del dis
curs i diàlegs) poden ésser -en efecte- considerats a partir de punts de vista
diYftCSQS i amb mètodes diferents Aquesta diversitat dependrà dels objectius
particulars de cada investigador. Pel que fa a nosaltres ¡ per la pràctica de la
psicoteràpia, hom pot veure per què ens interessa allò mie es cefeceix a la fun1
cjó pqfttjça del lleng11atge
No caldria rii dir, d'antuvi, que no tinc cap pretensió d'esdevenir un crític lite
rari ni, evidentment, un lingüísta científic. Encara menys un híbrid «sociol
lingüista)), Però és cert e les nostres consideracions sovint hi convergeixen
/F�' per molts mmts j fins hi trobem matèri@
.
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t
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l
a
�l;!!Laogle Patliklllarment diferent gye el gµg�ª@çteritza el '1118 tan t:1§ lèçnjçs
o_ els aprenents de 1a literatura i 1a lingiïística El rostre obiectiu si no l'objecte
,que trebailem, -el discurs de l'altre- és diferent. E� mètodes que s'hi adi_�
J.é!!!!!J.é. Nos�ltres e,sperem -com aniré explicant- CJIIP el discws reveli «l!Dê
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.
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d'un diàleg que presenta analogies amb el que el poeta mira d'establir amb els
seus lectors. Hauria de dir més aviat amb els que l'escolten. La poesia, encara ,
gue sigui escrita amb molta cura és feta per a ser escoltada j s'adiu més aviat
\
amb el ç:::int i la música, m1r amb la gramàtica oormathra i la «lòoica». Digue�
que, en tot cas. es construeix amb una altra lògica, que s'hi ha de descobrir.
Per això ens cal deixar que el discurs «poètic)> segueixi el seu propi camí sense
interrupcions intempestives. Per això, també en psicoteràpia, anem deixant dir
el aue ijffos diu en una sessió rniasi sense dir res nosaltres mateixos; el que Y
11'? _y�d!�...g�uem ni passius ni absents, El nostre panteix mateix, acompan
ya i puntua el que se'ns diu, -com potser ho fa la guitarra quan algú canta
de solista-. Així quasi mai responem concretament i tot seguit, fins quan pel
/
mateix text tohom diría que se'ns demana una resposta immediata o un con
sell. Això� sovint, és una provocació. El gqj parla qpap podria construir el text
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més o menys poètiç, mira més ¡
cas, se'ns fa algshores imp<>SSit
çurs que, com veurem, é�
que sovint així es pensa- no iot
vint inoportunes. Podem. és da
el diàleg explícit, que si es fan a
xen per a facilitar -esperemrautar del discurs que escoltem·
' hi troba i entre els quals es trobi
aparent passivitat del psicoteras:
ens portaria a jutjar d'una forma
rar d'antuvi l'autor com un foll e
operatori.
Per part dels metges -i en
QUan faig psicoteràpia- pot sen
tica psicoterapèutica, tancar i b
el que pot dir, amb més o rnenr.:
el seu propi treball, és a dir tes s
writablement fonamental per a 1
tem. Posar etiquetes monogril
psicoterapèutica- és fer del ma
incomunicades i petrificades. ln1
metge creu de bona fe que aju
que fortificar i espessir les mur.
per protegir el subjecte de qui s
defensa que de totes maneres e
tot el seu moviment, de l.a
Del «subjecte» ja en parlaren
� no és la mateixa «cosa• de
considerem com a tal el «jo co
El «subjecten que esdevé el e
� noroés s'eotrwrw, ec ef
-vull dir a satisfacci
Yif) çprp
el subjecte només \uga a la clu
CÉCI useiar de Cada u amb e\s al:
semb\a quasi sense importànc
dem fer un sol pas, sense que
significa res- en surtin les qUE
qüestions que ens singularitzer
sinó per a nosaltres mateixos
� psic<?Jerapeuta, la problemà
Cap dels «nostres malalts• (?i
ms5imuli- sense demanar-se ¡
(l de la seva gnqy1ari�0en ?é!1
i serveixen per fujlird'qsmd(. É
.�orê'presentem.-Ja.
en realitat-; 1óue h0 preguntin a
�es)) ens «sorprenen» ai
dem sovint. Hi ha conèixer i COI'

cai

més o menys poètiç mira més aviat així de fugjr d'agyesta eventualitat. En tot
cas, se'ns fa aleshores impossible d'anar capint els moviments interna del dj¡¡
çyrs que, com veurem, és d'allò gye prççj5ament es tracta. Tampoc -encara
que sovint així es pensa- no interrompem el discurs amb «interpretacionS<t so-·
vint inoportunes. Podem, és clar, escollir intervencions o no intervencions en
el diàleg explícit, que si es fan amb prudència i tècnica acurada, només servei- .
xen per a facilitar -esperem- que el mateix «agent» de la paraula dita, _ a · )) 9els entrebancs que
l'autor del discurs que escoltem- pugui so�ir « 11 m
' hi troba i entre els quals es troba, i
, 'ni perd «ell mateix}). Aquesta
aparent passivitat del psicoterapeuta va fins al punt operatori d'elidir tot el que
ens portaria a jutjar d'una forma qualsevol el que diu i en particular de considerar d'antuvi l'autor com un foll o <(malalt». Cap criteri previ de salut mental es
operatori.
Per part dels metges -i en tot cas jo no deixo de fer de metge fins i tot /
quan faig psicoteràpia- pot semblar paradoxal de dir que no convé, en la pràc
tica psicoterapèutica, tancar i barrar amb les nostres pròpies (<idees» a priori,
el que pot dir, amb més· o menys penes i treballs, el que ens parla. Això minaria
el seu propi treball, és a dir les seves propies eventualitats diverses d'una tasca
veritablement fonamental per a ell i en la qual en certa mesura ens comprome
tem. Posar etiquetes monogràfiques -en aquest moment de la pràctica
psicoterapèútica- és fer del malalt i del metge dues ciutadelles, absolutament /
incomunicades i petrificades. Intervenint en el discurs, molt sovint fins quan el
metge creu de bol1a fe que ajuda al malalt a fer el seu treball, no es fa més
que fortificar i espessir les muralles que tothom es construeix, més o menys,
per protegir el subjecte de qui sap'quins perills interns o exteriors; protecció i
defensa que de totes maneres quasi sempre ens priven i priven el subjecte de
tot el seu moviment, de la seva dinàmica i de la seva eficiència.
Del «subjecte» ja en parlarem sovint aquí. Deixeu-me dir per ara, solament,
que no és la mateixa «cosa» de què de vegades -quasi sempre- parlem, si
considerem com a tal el <<jo conscient de si mateix)).
El «subjecte), gue esdevé el centre d'interès de totes les tasques de la psico Primeres
� norués s'eotr@ce!I en el mateix Cili OlIC Ai IIA09Uªtgç li fa. Si leg çgses aproximacions al
concepte de
yap com cal -vull dir a satisfacció de cada u i de la gent amb qui un té tractes subjecte.
el subjecte només juga a la cluca
els elements tònics i siQrificati, :s del
gj§c, 1cseiar gç cada u amb els altres gue t rgbe g imarioa- Ara, que si sovint això
sembla quasi sense impor tància en les decisions pragmàtiques, de fet ni po
dem fer un sol pas, sense que d'allí mateix, des de! lloc del subjecte -que no
significa res- en surtin les qüestions a les quals cadascú ha de respondre: les
qüestions que ens singularitzen i ens identifiquen, -no solament per als altres
sinó per a nosaltres mateixos-. Pe·r això, no cal tjir QIIC ec als rostres tmballs
�terapeuta, la problemàtjÇij dftl §llbjpçtp -i no la del «jO>)- és central.
Cap dels «nostres malalts» (?) ng va pel món -encara que de vegades ho
dissimuli - sense demanar-se a si maTeiX la problemàtica de la seva idertirat
_ dóna sovint_re_��.�s�e_s 9_ ue_ _��-���---·�
� de la_sexa siaauf�,��� ;r;,/�tei� �olt i en
. h serveixen per f� ' ,
. Es fac1I, relativament, ·d'Er defirnr en l'status sòc1al, .fi1110-que-S'Ojff..(i°'�è_prese _�-�a�to � més. difícil��- �a_bw_(<:QUi_ .�OJTI�!./
.- en realit�t: 'jÜUè ho preguntin a la gent que ens coneixen i amb quí vivim!, -les
�es>> ens <e sorprenen)) aleshores!. Són coses banals; però, de fet, ho obli
dem sovint. Hi ha conèixer i conèixer. l sovint diem «conèixer>) del que en reali-
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tat constitueix una veritable disfressa, o una voluntat (?) de no conèixer algú
altre; o encara sovint, de no conèixer qui som c<nosaltres mateixos)). l, sovint,
hi ve aleshores aquella mena de «nosce te ipsum» forçós de què parla el Biel
en el poema inacabat (pàg. 110) i que resulta només ésser «el que pensen al
tres (a priori), els metges {per exemple), «de qui fa poemes».
Em cal ara dir, que la lectura de l'obra poètica del Gabriel Ferrater ens pp1
L ·unitat entretallada
d'un poema i
servir encara d'exeronle il hJSt@filJ gel fet mie cada raema "onstitueix un sol
d'una sessió de
conjunt més o mçgy5 Wo& del nrimec WPl a lï111im. Amb això vull dir, quç cada
psicoteràpia.
��ê.i.9J1e osicoterània del mimer mor a l':':ltim, -el discurs produrt en aquell
moment hJ UP «G00illD1» Jakob§PP ftPS ftQ§AOVê com. -si volem posar de
relleu la fur:ició poètica del llenguatge en un pgema: per exemPIG bai irem de
· ·
m ..... h.:
Wnir en comote semnrA ·
·
"'1'"' elements
n�ren en el iac i en el trasbals dèl" �--"' en el seu con11unt-. �
--' •
si hom està en la disnosició n'
totalitlt """'1 �·
,..,
'
i
m�ri:t§l> o «sub13rups d'elernpotsu que s'bt çQW1gs,rg1¡.
Jo deia als companys de l'Institut, que mai no convé intervenir en qualsevol
moment i desviar el curs del discurs -encara que fos amb respostes o inter
pretacions que ens sembla que encaixen amb la veritat. Però tampoc no convé, /J
com el mateix Jakobson diu, a propòsit de les funcions del llenguatge, -buscar
l l
les referències fora del mateix text.funció refe
es
�s permet de cansar els Jliaarns i els talls del a,,e §'hi di\/
f'i�riqç del m?tP.iX -diguem- �
dels que h a e scrit e l
briel té d'ésser llegit punta per randa eo el mateix text concw
es >rol trobar J
la (e ra ó» O «lògjça» iQterpa OP s'hi vsL. Qyscar-la fora del text- Es clar que so
vint, nosaltres o la mateixa família o amics del malalt {?), quan d'antuvi, cap
d'ells no comprèn el que aquest diu o fa, miren de buscar la clau de «l'embolic»,
per referències exteriors al propi embolic. És aleshores que els metges savis (!)
o !'ingenuïtat dels qui estimen el malalt, comencen a anar lluny d'osques.
Ara, també és veritat, i sobretot aquesta primera part del que vaig escrivint
aquí ho testimonia, que ens cal tenir en compte la successió dels poemes; ni
més ni menys de com tindrem en compte allò que potser no ha estat inclòs
en una de les sessions de psicoteràpia, i que es desenvoluparà en altres ses
sions a venir. Hi ha entre els diversos poemes no solament una continuïtat en
l'estil voluntàriament assumit per l'autor; també hi ha coses que salten d'un full
a l'altre. La suçcesió de les sessions o d81s poemes, també testimo�ien
h,ció fotgi treball ec qqè «s'elabom j QflC-labpra» el subjecte, gue, com dèiem, a
cada instant es realitzarà amb el que va dient l'autgr1 i no per AQG@rtemart ct
..Yf!r iudicis a «decrezsn de la sale ,ro/notat daic ::os i dels eines
Dic tot això -suposo relativament inesperat per a la majoria dels lectors
perquè ens cal en primer lloc testimoniar aquí el que constitueix l'objecte ma
teix de la nostra tasca professional, tan sovint desconeguda i fins renegada de
tots i -per què no dir-ho- també de molts psiquiatres o aprenents de psiquia
tria, que volen en efecte deslliurar -qui sap què i qui sap qui-, d'allò q·ue·ells,
suposen, amb raons de sobres, que constitueixen les múltiples opressions que
pesen sobre cada u. En ressenten, evidentment l'oprobi. Però senten repugnàn
cia a considerar qualsevol de les dinàmiques entravessades en les quals el «sub
jecte)>, sempre precari, enigmàtic o funàmbul, es constitueix, circula i fructifi
ca. Avui, com sempre -però potser encara més amb la relativament fàcil i sovint
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facilitada apropiació que pot fer
1Dla classe d'escapades de l'ofN::
Do, Quixot , i Ponci Pilat es don
� es posen al coll de la dam.i
� dama , amb qui faria goig
la vida i l'existència dels uns aml:
hos de la «psico-patologia• ceri
es diu o mig diu, -en les qualst
i cada u a la seva manera. l és
-com pot i dol- el /j
ï
' treballs
CJJ! es pressuposa arre� l
Sl.4M)SB- el guaídià (el redistr
del Patufet d'aquella que fou, en
de les P§g_ines viscudes que va
delJ
( per unaidldl:lZl JSlnJa per
comença d'aquesta manera des
o pot esdevenir «consciència m
com el gos que es mossega la aJ
Remarquem, de passada qu
un,,ateix pels camps ?iIHfWG
la d¡,notació de la_ •QYl%JI
sentació• d'una comècha o dran
císa111e11t l'autor de la paraula ei
dica que ha fet de la persona e
'lil propietat privada o del patrim
warnent pel cristianisme en el !

é!!!-

Ara bé. ni els tràfecs ni � C
persona i dels fets de conscièlll:
.,e parta» o en el «jo del qual t
sallres volíem aclarir amb el COf1
arri> les paraules sovint a mig e
a!i:Jóda «composta-descompost
salliilA.a, per les combinatories
és per això que ens caldrà, m
a w, peix, que es deixa anar s
En tot cas, ni el

pesem !

rm de ts sirenes i cao1iYac

...,,.,.wam1i el discr :re s' l
B Jet r,e cadasa'1 vagi td3?1

t.a tria és significativa, perque e
@"E!!ll de bescanviar akv1oa ,
' Sl!ITD"eporten a col.l-i-he çl.5 QJ
tra cosa, però. que passa potsi

l. En E9S .enunciats», en posàció

l
(

facilitada apropiació que pot fer-se, dels circuits de propaganda; s'hi formulen
tota classe d'escapades de l'ofici, i d'allí mateix on rau el panteix del subjecte.
Don Quixot, i Poncí Pilàt es donen les mans per enfilar les perles desenfilades
que es posen al coll de la dama biologia l de la dama sociologia. No importa
quina dama, amb qui faria gotg· de sortir a sarau o al ball de gegants en què
la vida i l'existència dels uns amb els altres creuen que consisteix. De fet el pat
hos de la «psico-patologian cerca i s'esmuny per les manifestacions. pel que
es diu o mig diu, -en les quals es veu o s'amaga el «patin) que treballa tothom
i cada u a la seva manera. l és veritat que cadascú va construint amb penes
i treballs -com pot i dol- el personatge que voldria representar i la persona
que es pressuposa arr_eple�ar les upàgines visc�.. » i que se'n farà -se
suposa- el guardià r�eríêdïSt'ri6uldòra'Taïm¿}lgede les «pàgines viscudes»
del Patufe� d'aquella que fou, en tot cas, la meva infància. Vull dir, precisament,
de les
ines viscudes que van pel camí d'una memòria o qui sap si també
�
per ur,a/43::iS[ Gdí!li:.Ja per deutes i deures o pautes assumides. Això, és.clar,
comença d'aquesta manera des del moment que a un li sembla que tot esdevé
o pot esdevenir ,,consciència transparent a ella mateixa»¡ ' . cte mateix que,
com el gos que es mossega la cua, circula pels tractats ckfpsicOlog i de filosofia.

�

;;

i,;;:

història: d'una
· 122!1, la �notació dE!. la «màscarg-OQ&\W'I dsJ teatrn grer: -un «jo de repre
sentació» d'una comèdia o drama davant d'un públic, del qual l'actor no és pre
cisament l'autor de la paraula dita i -retransrilesa. D'altra part, la concepció jurí
dica que ha fet de la persona el dret romà, a l'entrecuix dels drets sagrats de
la propietat privada o del patrimoni, i de la «bona paraulan modulada progressi
vament pel cristianisme en el seu discurs no menys sagrat.
Ara bé, ni els tràfecs ni les desil.lusions del personatge, ni els avatar� de la
persona i dels fets de consciència, -que tantost ens semblen arrelar en el «jo
1
que parlan o en el «jo del qual un parla de si mateix» no enfoquen el que nosaltres volíem aclarir amb el -eoncepte de subjecte, del qual es pot dir que flueix
amb 'les paraules sovint a mig dir ben o mal enteses de l'entrecuix de la trama
teixida «composta-descomposta»; paraules que en tot cas, son permutables i
saltironen per les combinatories variades i van pel riu i les ruixades del discurs.
És per això que ens caldrà, atrapar la lletra al vol, fermar-la i donar-li fil, com
a un peix, que es deixa anar segons el curs del riu.

Pathos i vida
dels homes.

La consciència
lla persona
en qüestió.

¿Qui parla?

/)

ffi
1

En tot cas, �¡ el pescador pj el terapeuta no es pot deixar embaucar pels
L{
c�nts de. leg §i[ftQflS j i;;antivat oe) c:¡11@ té sentit P?F a l'emissor del WiSSH!98 i Pescadors de
PO:tsec QflC a qqjel di_sc, ,es s'ad59$? Això no vol dir, que no ho tinguem en compte. paraules.
El fet PI1e cadasc(1 vagi triant a Ol¡j lID sradreça !é 110a QtaO tcaosçeodèocja. - Les xarxes de la
e
La tria és significativa, perquè qui i amb qui, si ens escau, nodcem tractar
i ;�::-del que sament_Q_� bescanviar almma «a!trn, CO§a» revela sovint uJ'attra &9S6» 9\16 gg cat;ia u pesca i
e porten a coll-i-be els roms ni les oradoos OOéS rntftiXirlflS g eixeride... Lai- s'empesca.
sempr
t
tra cosa, però, que passa potser de l'un a l'altre, per les clivelles o les tallades

rwi- _
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En els «enunciats», en posició de subjecte gramatical d'una oració.
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i les tornades inevitables d'un «poema inacabab o d'una i<cançó idiota,/. Una
altra cosa que va amb tot el que es canta i ens encanta o de què mirem
d'esrnunyir-nos entonant altres cançons i amb d'altres persones que també ens
commouen f que de vegades ens torben l'enteniment.
Seria taninateix excessiu de considerar això, les melodies acompassades o
rítmiques dels discursos, com l'única qualitat d'allò que es toca, i ens toca, en
3
els bescanvis en qüestió: hi ha la música i la /letra • També se sap que pel da
munt dels nostres cants s'hi despleguen senyeres que donen llum i força al braç
als que canten junts. No és indispensable haver freqüentat de petit l'Orfeó de
Reus -com fou el meu cas-- per a poder comprendre tot l'abast de les ((en
senyes)) en qüestió. Surten al vol allí mateix on s'inicia el cant. Peró això, no
ens pot fer oblidar que cada terra fa sa guerra i que les {(mostresn de senyeres
són quasi innombrables. És veritat, que a casa nostra, senyera i seny van sovint
junts o en tot cas arrepleguen o ajunten tots els qui volen anar junts per aplecs
diversos. Parlar aquí, d'una diferència radical i discontínua entre gru¡.')s «de can
taires naturals i artificials, on cada u hi porta -visibles o invisibles- les seves
pròpies ensenyes, és quasi poca-solta. Pertànyer a una tribu, a una família, o
a una nació que no hem escollit no deixa de fer tampoc, per dir-ho així, d'aquets
col.lectius naturals «una colla d'arreplegats,1 per afinitats electives, encara que
es barallin, ni més ni menys com en cada colla artificial, també hi ha baralles.
Sovint s'hi troben quatre homes contra un home sol, com a la Taverna d'en Ma
llol. Però és veritat, que amb la fascinació de les senyeres i fins amb la música,
sovint no es pot seguir la lletra del que es canta. És el que aquí compta. Encara
que per cadascú, de totes maneres, el que compta en primer lloc és ser de la
colla o no ésser-ne.
1

Música ï lletra.
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Ser-ne o no ser-ne.

Un fals dilema:
ser-ho tot o res.

Ja som a Sants; vet aquí el que volia dir, ni més ni menys: que el dilema
de ul'ésser)) o del «no éssen1, constitueix una trampa sense solta ni volta i que
sovint precisament es confon amb la problemàtica del <<subjecte», que pel que
veurem, és a l'abast de cada u i que dóna sentit al treball de la psicoteràpia.
La dimensió il.limitada i sempre expansiva-infinita de «l'ésser)), ens embarca cap
a un absolut o cap a un absolutisme que engarjola tothom i a un si mateix com
pot ·-a la caixa de <d'estar)) o de «l'Estat))-_ Per nosaltres, catalans, però no
es tracta d'ésser o no ésser sinó de <<ser-hi)) i (o) «ser-ne», o de «no ser-hi)) o
de «no ser-ne1>. La dicotomia j l'oposició significativa entre el «ser -estar-->1
i el -«ser-tenir-)), connota i denota un espai humà, diferent -pel que ve de
la llengua i les seves capacitats o facilitats d'explotació- en castellà¡ en català.
Ja se sap com la problemética de l'ésser absolut i abstract� s'oposa en la llen
gua castellana amb restar. Quan, per exemple, Heidegger parla del «Da-sein11,
id'être-1.í» o el «ser-hi» en totes aquestes llengües -alemanyes, franceses o
catalanes-, l'ésser, només hi és d'una manera !imitativa, encara qu_e amb això
no deixi d'esdevenir transcendent. No ens cal, com a l'Ortega, lligar, quan la
1 G. Ferrater: poema 69
2 G. Ferr?iter: poema 99.
. 3 �n so'. no és un signe lingüístic i malgrat que !a música pot construir-se amb el
que fa ra con1unt de sons que evolucionen eh el fons musical independents els uns dels
altres J_ es suspensionen verticalment. com ho diu amb raó sobrada !'Anna Bofi/1 Levi -en
un �ext d'homenatg� a! Bie/-, namé s treballa la fònica. La problemàtica que fa el niu del
_
subJ�cte humà no hr apunta. En el mtllor
dels casos, la polifonia recull més O menys diver
sos J complexos «cants dels ocells)).
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Música ï lletra.

- Grups de cantaires
i Seny(era).

Ser-ne o no ser-ne.

Un fals dilema:
ser-ho tot o res.
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i les tornades inevitables d'un «poema inacabat» o d'una «cançó idiota» • Una
altra cosa que va amb tot el que es canta. i ens encanta o de què mirem
d'esmunyir-nos entonant altres cançons i amb d'altres persones que també ens
commouen i que de vegades ens torben l'enteniment.
Seria tanmateix excessiu de considerar això, les melodies acompassades o
rít miques dels discursos, com l'única qualitat d'allò que es toca, i ens toca, en
3
els bescanvis en qüestió: hi ha la música i la lletra • També se sap que pel da
munt dels flOStres cants s'hi despleguen senyeres que donen llum i força al braç
als que canten junts. No és indispensable haver freqüentat de petit l'Orfeó de
Reus -com fou el meu cas - per a poder comprendre tot l'abast de les «en
senyes11 en qüestió. Surten al vol allí mateix on s'inicia el cant. Però això, no
ens pot fer oblidar que cada terra fa sa guerra i que les {<mostres>1 de senyeres
són quasi innombrables. És veritat, que a casa nostra, senyera i seny van sovint
junts o en tot cas arrepleguen o ajunten tots els qui volen anar junts per aplecs
diversos. Parlar aquí, d'una diferència radical i discontínua entre grups «de can
tairesn naturals i artificials, on cada u hi porta -visibles o invisibles--- les seves
pròpies ensenyes, és quasi poca-solta. Pertànyer a una tribu, a una família, o r
a una nació que no hem escollit no deixa de fer tampoc, per dir-ho així, d'aquets
col.lectius naturals «una colla d'arreplegats)) per afinitats electives, encara que '.
1
es barallin, ni més ni menys com en cada colla artificial, també hi ha baralles.
Sovint s'hi troben quatre homes contra un home sol, com a la Taverna d'en Mallol. Però és veritat, que amb la fascinació de les senyeres i fins amb la música,
sovint no es pot seguir la lletra del que es canta . És el que aquí compta. Encara
que per cadascú, de totes maneres, el que compta en primer lloc és ser de la
colla o no ésser-ne.
Ja som a Sants; vet aquí el que volia dir, ni més ni menys: que et dilema
de {<l'ésser» o del «no ésser», constitueix una trampa sense solta ni volta i que
sovint precisament es confon amb la problemàtica del c<subjecte», que pel que
veurem, és a l'abast de cada u i que dóna sentit al treball de la psicoteràpia.
La dimensió il.limitada i sempre expansiva-infinita de «l'ésser», ens embarca cap
a un absolut o cap a un absolutisme que engarjola tothom i a un si mateix com
pot -a la caixa de <<l'estan) o de «l'Estat11 -. Per nosaltres, catalans, però no
es tracta d'ésser o no ésser sinó de «ser-hi» i (o) ((ser-ne», o de «no ser-hi» o
de «no ser-ne)) . La dicotomia i l'oposició significativa entre el 1cser -estar-i)
i el -<<ser-tenir-)), connota i denota un espai humà, diferent -pel que ve de
la llengua i les seves capacitats o facilitats d'explotació- en castellà i en català.
Ja se sap com 1a problemiltica de l'ésser absolut i abstracte, s'oposa en la llen
gua castellana amb l'estar. Quan, per exemple, Heidegger parla del «Da-sein>),
«l'être-lé>1 o el «ser-hi)) en totes aquestes llengües -- alemanyes, franceses o
catalanes-, l'ésser, només hi és d'una manera limitativa, encara qu_e amb això
no deixi d'esdevenir transcendent. No ens cal, com a l'Ortega, lligar, quan la
1 G. Ferrater: poema 69.
2 G. Ferr9ter: poema 99.
3 Un so, no és un signe lingüístic i malgrat que la música pot construir-se amb el
que farà conjunt de sons que evolucionen en el fons musical independents els uns dels
altres i es suspensionen verticalment, com ho diu amb raó sobrada l'Anna Bofill Levi -en
un text d'homenatge al Biel-, només treballa la fònica. La problemàtica que fa el niu del
subjecte humà no hi apunta. En el millor dels casos, la polifonia recull mês o menys diver
sos i complexos «cants dels ocells)).

22

missa ja està dita -i d'una booil
tància». Tampoc en català no en
en--elmón» del mateix HetdeggE
té res a veure amb el que aQUeSI
Les composicions i descomp()SIC
nostra - que són panicularmem
eventualitats d'un ésser il.limrtat
aeta: és el mate ix AVOIR del t
cada dia, a l'Étre. Està clar que a
tem que se'ns suposi sempre a.
com anem tractant l'acció del VIE
� no viatja pel cel o la mar n
nostre abast, i pesquem � que 1
saltres de vegades, que no som
Fbtser cal dir que el seny ens hi
manca. Deixem-ho.
Bé. He fet aquesta disgressic
(JJe sovint es posa com a dilen
i amb això la quasi fatal desillus
lut o un no res. Això de .rEtre •
,o- se'n serveixi per a dir coses
no menys sovint veiem en la pñ
a voler ésser «un)) tot, i endrap¡
JCIS que un tal projecte no es po
UI no res. Tard o d'hora pense
-a.es els tracten com si no fossin
ni menys i mai com un subfectl!
,aula i no per màgia ni per la cu
preglMlteS a les quals el ;o respo
aa., d'un lloc o d'un altre lloc..
Dèiem, doncs, que el sut>,ec
ciwelats, per deixes i escletxes
de comprendre el que dic,. si pe
' il la pesca de paraules i se n'ern
per on es troben, allí on són i e,.
ser els mateixos». Les paraules
se les engoteixen; les paraules 1
, -eJs sons. humans, s'introjecte
11!185 d'arrel psicoanalítica: és ïm
ta psicoanalistes que amb aixi
Són les paraules més o men,
t loes pel seu compte com 1
ca les paraules amb � mans m
culs de la boca. Res d'acµ,sta
as budells on d'altres coses -í
• se·n fa aíxi carn i men:ta. Quar
lilUd •la OU sent la Merde il y a
a.at. No és estrany que ah?shofl
altres. l encara 00. si en fan

l

1

l

m

l.

missa ja està dita -i d'una bona estona ((l'home (suposo el «_ser») i la circums
tància». Tampoc en català no ens embarcarem, -per força-, a traduir ((l'ésser
en-elmónn del mateix Heidegger, per «estar en el mundo» (concepte que no
té res a veure amb el que aquest senyor, -papa de la filosofia - ha anat dient).
L.es composicions i descomposicions amb les quals auxiliem els verbs -a casa
nostra- que són particularment ganxets,_ va més aviat, en contrapartida de les
eventualitats d'un ésser il.limitat, per l'haver, el tenir o el posseir una cosa con
creta: és el mateix AVOIR del francés que s'oposa o completa, en la vida de
cada dia, a l'Etre. Està clar que amb això, la gent de Reus, o de Catalunya, facili
tem que se'ns suposi sempre culpables d'avarícia. Quan del que es tracta, i tal
com anem tractant l'acció del verb, és de bastir els simples itineraris d'un ésser
que no viatja pel cel o la mar infinita. Ens «enganxem)) ... Anem cap a ports al
nostre abast, i pesquem el que trobem, sigui bona o no la collita. Diuen de no
saltres de vegades, que no som ambiciosos, i que no sabem mirar gaire lluny.·
Potser cal dir que el seny ens fa mirar on posarem els peus. l l'ambició no ens
manca. Deixem-ho.
Bé. He fet aquesta disgressió perquè trobem, al cor mateix del nostre ofici,
que sovint es posa com a dilema, el d'un «ésser)> id'un «voler ésser absolut»,
i amb això la quasi fatal desil.lusió,, que aleshores es tradueix per un buit abso
lut o un no res. Això de ((l'Etre et le Neant» del Sartre, encara que aquest sen
yor se'n serveixi per a dir coses sovint pertinents, em recorda massa allò que
no menys sovint veiem en la pràctica clínica on hi tia tanta gent que s'entesten
a voler ésser «un» tot, i endrapar-ho tot, de seguida. Quan ja veuen ells matei
xos que un tal projecte no es pot defensar, aleshores pensen que més val ésser
{un) no res. Tard o d'hora pensen d'ells mateixos, que no són res, o que els al
tres els tracten com si no fossin «res»: una cosa buida, com un objecte ni més
ni menys i mai com un subjecte, sempre produït com dèiem abans amb la pa
raula i no per màgia ni per la cultura. Un subjecte precisament, d'on surten les
preguntes a les quals el jo respon, escollint d'ésser d'una colla o d'una altra co
lla, d'un lloc o d'un altre lloc.
Dèiem, doncs, que el subjecte neix d'allí mateix on la paraula s'esmuny per Diferenciem els
clivellats, per deixes i escletxes i li fa així niu. Potser serà de moment, més fàcil conceptes
de comprendre el que dic, si pensem que abans mateix de parlar, ,els nens van d'incorporació
(digestiva} i
a la pesca de paraules i se n'empesquen. Pesquen o atrapen paraules que van d'introjecció
per on es troben, allí on són i que és amb això que aleshores s'hi retroben «és (auditiva).
ser ells mateixos». L.es paraules se les passen i repassen per la boca, però no
se les engoleixen; les paraules no es digereixen en cap estómac. L.es paraules
-els sons, humans, s'introjecten i no s'incorporen. M'excuso_ d'utilizar aquí ter
mes d'arrel psicoanalítica: és important de fer aquesta diferència encara que hi
ha psicoanalistes que amb això prenen o venen gat per llebre.
Són les paraules més o menys enteses que s'introjecten i que el nen fabrica
aleshores pel seu compte com una escultura d'aire sortint dels pulmons. Fabri
ca les paraules amb les mans musculars de les cordes vocals i de tots els mús
culs de la boca. Res d'aquesta activitat creativa, no va cap a l'estómac i cap
als budells on d'altres coses --i per desgràcia algunes paraules- s'incorporen
i se'n fa així carn i merda. Quan el Dalí, deia «Visca la Merda)); o l'Antonin Ar
taud ida oU sent la Merde il y a l'Etre», també s'equivocaven de canal i de cir
cuit. No és estrany que aleshor.es se la trobessin ·als calçotets o emmerdessin
els altres. l encara bo, si en fan pintures que es poden negociar sovint. També
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es poden fer escultures amb piles de merda o de fang. Dit de passada, la pintu
ra i el trel?all amb fang -o·plastil.lina- és una de les activitats psicoterapèuti
ques que ens són indispensables de practicar amb malalts que pre"cisament
per causes diverses- no poden fer «escultures amb l'aire: paraules, i poden
així començar a treballar aleshores ells mateixos aquesta mena de cos de fang,
d'aigua i de terra, que és, de fet, el seu propi cos i el que el seu cos ha produït:
es així que també c<fent de cosn - un <<fer de cos)> arcaic més o menys enjo
gassat i de vegades angoixant- cada u ha tractat de negociar i puntualitzar
la diferència .i la distància, el temps i l'espai; la separació d'una «part» de si ma
teix, i al mateix temps la separació de la totalitat del seu cos infantil del cos
de la seva mare i fins del grup familiar. Amb les variacions de les circumstàn
cies particulars concretes de cada existència humana, aquesta mena d'expe
riència personal concreta del cagar, comporta sempre l'ofrena del mateix cos
a les estructures verbals, dialogals i emotives que la marquen i que la transfigu
ren. tacte i les seqüències dels esdeveniments articulen aleshores amb la pa
r.aula la pròpia obscuritc:lt i la pesantor «ab-jecta» del que anava pel cos; a la
vida pròpia i a la dels altres en certa manera es pot dir que el cos «deslliurat»
amb l'ofrena d'una mica de cos, va així cap a la vida de l'esperit, o si se'n vol
dir així i ens escau, anem cap a la «cultura}>, cap a un «altre camp» o un altre
teixit d'intercanvis socialitzats «materials» i «morals)) amb els altres. És preci
sament entorn del problema d'anar de cos, que els primers diàlegs «operatius»
s'estableixen entre la mare i els nens. Hi ha oferta i demanda mútua i correlati
va, transaccions variades, límits de temps i d'espai i de vegades inhibicions i
prohibicions. Rituals diversos i veritables celebracions. Però només fa paraula
estableix aleshores, el que més enllà de l'anar fent de pont entre els uns i els
altres, constitueix sovint la possibilitat operacional de l'aparició i del control de
si mateix, el d'un veritable subjecte creatiu d'un c<ésser humà». Del treball del
fang, dels jocs de sorra i aigua _:_sempre més o menys bruts- pasem
al joc de les paraules, on hi troben l'ocasió de relatar de vegades el que fem,
sempre en tot cas oferint el <ecos}) produït als altres, o rebent d'ells una reprova
ció més o menys radical.
No podem oblidar tanmateix que en el parlar hi ha d'antuvi sempre una pio
ducció l un treball «poètic)) de la paraula, d'una mena de joc fonètic que ni es
limita a les «exclamacions>) freqüents que fem -en particl,llar quan anem tre
ballant el fang, o d'altres objectes, que prenen la mateixa valor fyncional-, ni
tampoc es limita evidentment al que sovint constituirà la recerca costi el que
costi de significacions cognitives intel.ligibles, o la retransmissió de les descrip
cions e<tècniques1> que hem utilitzat per tal de fer el que anem fent.
Es tracta més aviat d'una mena de «gràcia» que la paraula porta i fa d'ella
mateixa do dels uns als altres. Joc, gràcia i experiència viscuda, mantenen in
tens lligams en les formes infantils del llenguatge. Se'n fa així una «matèria poè
tica))_ Això passa sempre així, encara que cal dir que pocs nens esdevenen més
tard professionals de la poesia com el Biel. La majoria de gent oblida o deixa
de refer el «joc)> graciós de les paraules, embarcats en la producció de discur
sos pragmàtics que escauen a les persones grans i responsables. De totes ma
neres, esdevé freqüent que amb la crisi de la pubertat que planteja de nou les
problemàtiques del cos, les de la identitat pròpia i de la qualitat de les relacions
del jove amb els altres la inquietud «poètica)1 reneixi d'una manera o altra en
molta gent.
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... t<jo tenia catorze any_$.;,¡ dos mesos)), ... «quan ... » <(vaig descobrir... la poesia», ens diu el Bie\ ja
els primers ve"rsos de l'In Memoriam.
La funció poètica def llenguatge no desapareix mai del tot. i fins la trobem,
si la busquem, en els discursos més poca-soltes, o en els més interessants pels
seus efectes pragmàtics, comercials, o pedagògics; s'hi empalma í relliga per
dins amb les intencions més manifestes, va i ve per circuits i viaranys que so
vint fan contracircuit visible, amb allò que un vol dir. És que, per resumir, no
podem oblidar que només pels camins de la funció poètica del llenguatge, es
va teixint sempre la singularitat radical de cadascú. Lofici que podem escollir
por revestir la identitat de cada u, reforçar-la de vegades però també sovint cons
titueix una pura disfressa. Conèixer i reconèixer algú i evidentment a si mateix ,
mai no es pot fer, considerant solament la manera en què fa el seu treball so
cial, el seu ofici o càrrec.
Si dons ens cal, precisament pel que fa al nostre ofici de psicote
rapeuta, facilitar que el subjecte singular que ens parla, retrobi almenys dguns
dels descosits i estripats de la seva identitat en qüestió, ens caldrà tenir cura
tant del que les paraules diuen o amaguen -o dels actes voluntaris o involun
taris per insignificants que siguin-, com de la funció poètica que de fet els
enllaça.
La literatura poètica clàssica, només és un cas particular, sovint demostratiu
i transparent d'aquesta funció poètica del llenguatge. Per això i no solament per
afinitats personals possibles, en l'ofici de psicoterapeuta, ens cal ir:iteressar-nos
i esbrinar com i de quina manera els poetes, van fent la seva obra pública de
poeta. Tampoc això vol dir -evidentment- que considerem els poetes com
a bojos. Ouasi m'atreviria a dir que considerem els bojos com a poetes que no
han sabut o pogut fer de la seva vida el poema indispensable fins per anar abas
' tant els efectes més pràgmatics del que podien esperar amb candeletes.
És veritat tanmateix que malgrat la transparència de la funció poètica del
llenguatge en les poesies més reeixides, els poetes d'ofici, són com tots els homes; sovint saben amagar l'ou a ells mateixos i al públic. M'atreviria a dir que
de totes maneres aleshores les poesies que ens «ofereixen)), no valen res. No
és el cas del Biel.
l és per això, perquè el Biel fa i sap fer poesia, i la treballa amb una lucidesa
extraordinària, que podem trobar-hi amb més facilitat que en l'obra d'altres poeel llen ua
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No es pensin que m'excedeixo massa en les consideracions a propòsit del
meu ofici, i que així retardi l'examen del que el Biel diu. Crec que sense les con
sideracions que he fet a pròposit de la introjecció i /a incorporació, no podríem
per exemple comprendre que el mateix Biel miri d'arreplegar un cert nombre dels
seus poemes, sota certs .títols enigmàtics.
És segurament significatiu que del primer recull de poemes el Biel, en digui
«Menja't una cama>). Evidentment elidint allò que «si tens gana... menja't una
cama>), o allò més simple i habitual del <mo em dóna la gana>> com a refús del
desig de l'altre ofert a compartir.
La nota sempre «auto-destructiva>) dels circuits digestius, dels «objectes>>
que mengem de grat o per força, -el que en dèiem les "incorporacions» dels
objectes que fem desaparèixer així mentjant-les, s'hi fa palesa.
¿ l com aleshores no ens embarcaríem també cap a un destí incert i proble
màtic ple de paranys -i d'esperances-, com sembla que ell mateix s'embarca,
i ens hi embarcaríem amb la necessitat d'elaborar una «teoria dels cossos>>, que
com se sap és un segon títol dels reculls poètics del G.F.?.
¿Què és i de què està fet, el cos de les dones, i el meu cos mateix amb el
qual em toca passar dies i empènyer els anys?. ¿Què <�em diuen» els cossos
i en particular els de les dones?. ¿D'on surten aquestes mateixes preguntes?.
¿ Com hi respondré?
Heus aquí un tercer recull de l'obra poètica ·en qüestió: ara en dirà: «Les do
nes i els dies... » ... Cada vegada. !.'.IN MEMORIAM, obre el camí de la processó
p_9�,lli;.a del G E ¿lloa simple aofiêdora a ,,nii
al seu tre
ball poètic?. No ho crec. També el que ens diuen d'antuvi els malalts, -de ve�ús, molt més que el que ara el poeta ens diu-, de fet se111pre c�n
densa sense que el mateix malalt ho sàpiga, --i sense que el psicoterapeuta
pugui endevinar-ho-, tot el que vindrà, poc a pqc, després.
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Estic temptat de dir ara, que es tracta no tant d'esbrinar qui és qui, o quines
són les dones -o tal o qual altre home- sinó, més aviat, d'esbrinar un espai,
l'espai del cos i, ensems, l'espai o el lloc geogràfic on els cossos es fan presents
l'un a l'altre, l'un amb l'altre o l'un contra l'altre: cossos en els quals es pot llegir
una veritable topologia_ -una tòpica, deia Freud- que ens parla i ens pregunta
quan c<els remolins de l'aire més fi aixeca la sorra que vela» ... «la gran roca del
sofriment, que a tots ens fa de fonament» (G.F. -Les dones i els dies- pàg. 119).
laire més fi -evidentment en tot ca·s per a mi- no és un fet {<natural)) que
va per la platja de Salou.o d'altres llocs, sinó l'aire amb el. qual fa la ·matèria ma
teixa de la paraula, que aleshores més que explicar res, pregunta.
No es creguin que en parlar de sofriment, ni el Biel, o en tot cas jo, indiqui
ara un voler destapar qualsevol de les obscures «tendències» o plaers maso
quistes. Aquí prenem el sofrir, com la vessant positiva de les inquietuds i dels
enigmes, que fan del «subjecte» el lloc mateix, la plataforma d'envol i la forma
que prenen les preguntes que en surten. Per això havíem parlat de «pathos))
-no tant com se'n usa i abusa en les ciències mèdiques i en la vulgarització
dels coneixements que es tenen de les <i malalties)> -· sinó simplement, com l'an-
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tiga significació del mot l'indica -ni més ni menys que el {<patir))¡ la seva <ima
nifestacióli; dues cares de la mateixa medalla, les ocasions en què apareixen
i desapareixen les vivències fantasmàtiques de la vida psíquica. Un no sap mai
si amb això, ni si tan sols el bon ús del llenguatge, ens donarà la clau dels miste
ris de la vida i de la mort, els de la creació d'un si mateix persistent, i singularit
zat. o de les «coses)} que busquem, trobem o demanem als altres. Un no sap
mai, si la representació del sofriment i de les seves manifestacions trobarà en
la imatge o en la paraula, una eixida. ¿Com serà acollida per l'altre?. No resulta El patir i el compatir
mai fàcil per a ningú poder reposar sòlidament en la seva pròpia arquitectura (o mês aviat)
Qui serà!.
narcisística -que fa de la continu'i'tat de l'esperit i la possibilitat de poder penjar On trobarem els
al seu tronc i a les seves rames, amb fruïció i contentament, els (<Obscurs ob altres que acullen
jectes del desig)) dels quals Freud parlava. El conegut cineasta aragonès, -el o rebutjarien e/
Buñuel- ja se sap que ha manllevat el títol per a un dels seus films d'aquesta nostre pathos?.
dita de Freud per explorar i mirar d'explanar aquestes ((cosesn com sempre ho
fa amb la majoria dels seus films. Tant en els homes com en les dones cada
un d'aquests obscurs objectes del desig porten, o per dir-ho així, gaudeixen una
connotació femenina. En termes que ratllen la caricatura, diríem que es tracta,
d'antuvi, o si es vol d'una manera infantívola per recances i nostàlgies a mig
dir, del que resurt cada vegada com a radicalment fosc i sovint inabordable del
joc de la presència i de l'absència de la mare en 1a vida concreta dels nens. El
cos de les dones, no deixa d'ésser atractívol per a tothom, però comporta sem
pre, zones opaques i misterioses, tant per als homes com per a les dones ma
teixes. Els objectes del desig,reals sempre, se'ns presenten com obscurs fugi Objecte/rea/s i
tius i fins desplaçant-se sense parar mai. Amb això, esdevenen tanmateix obscurs dels
susceptibles d'intercanvi per afinitats i analogies que escapen sempre al conei desitjo s.
xement precís del qual es tracta. Objectes intuits més aviat que deduits i ava
luats amb precisió, ens lliguen i ens relliguen sense saber com. Sovint només
són (<entrevists)) o ensumats. les nostres pròpies impulsions, les pulsions i les
afinitats, només en fan el tomb, delimitant els contorns i les formes dels objec
tes en qüestió amb els rails i les tisores del llenguatge. El logos de St. Joan - La incapacitat de
com els dits o veus que aniran a les orelles dels nens-, es un 1ogos que no les formulacions
verbals per
deixa mai d'ésser <<encarnat» per la persona que parla. Aquesta mena de «des a definir-los
tin de les pulsions o dels impulsos que bateguen en cada u de nosaltres, esde
vé operatori tant pel que fa als objectes materials del món al nostre abast, com
pel que fa i desfà les <<enteses>> entre les persones amb allò que en diem tan
tost amor, tantost atractius sexuals, o si es vol afectius. En direm l'afectivitat
perquè és veritat que més enllà del simple ((interès)) que d'altres variades i nom
broses coses que ens desperten ara, quan es tracta de persones que estimem,
ens afecten intensament, ens capfiquen, ens capgiren i de vegades ens fan anar
de bòlit. Un veritable espai nou s'obre així i desfila quasi per paradoxes viscu
des de soca-arrel, amb el llenguatge. Sense que amb això se'ns deixin de fer
radicalment problemàtiques les possibilitats mateixes de fer trampa o de tram
pejar els obstacles, -disimulant o dient mentides o posant en escena tota classe
de jocs de la imaginació-. Esperem tanmateix sempre que d'una part l'ús del Presència i "pèrdua
llenguatge afirmarà la nostra singularitat i donarà relleu a la presència dels al pànica de l'altre.
tres, i d'altra part ens adonem que mai la pròpia estructura de la llengua no per
met de constituir la garantía absoluta d'aquesta identitat i singularitat. Totes les
variacions conceptuals que han cristal.litzat entorn del «logos» - constítutiu de
la vida i de les manifestacions de l'esperit- il.lustren les paradoxes d'aquesta
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dinàmica. Amb Filó d'Alexandria i per dir-ho així, amb el seu deixeble, -el més
grec dels joves que han redactat els 11testimonis>, de la vida de Jesús , vull
dir St. Joan, el ((logosn no es redueix mai a un· «dictum>) a propòsit d'un esde
veniment històric, o a ta descoberta de la <<raó)) que explica les coses de la vida,
les destria i les ordena dialècticament o d'una manera mecànica; ni tan sols con
sisteix en les formulacions verbals de recomanacions de bon consell, com les
que el «seny,) antic podia deduir i proposar per tal de dirigir l'experiència de les
relacions interhumanes. El logos -de St. Joan-, comporta no solament la veu
i el que un diu i escolta textualment sinó, d'una manera permanent, la pròpia
presència de la «persona,, que ens parla. Que se'n digui Déu o no, quasi diria
jo que tant se val. El cas és, que pel que fa a la pròpia funcíó del «verbi) o de
les <(Oracionsi) que es formulen, --veritable ocasió i matèria constitutiva del sub
jecte i de la seva identitat- mai no se'n pot separar el que els lingüistes en di
ran el subjecte de l'enunciació; ço és, la persona mateixa que produeix la veu
i parla, encara que sigui de lluny o d'amagat -tal com Déu mateix - , si ¡-.,arla
ho fa des del seu propi lloc, amb la seva radical alteritat. Paradoxalment, cada
dia i a cada moment, l'alteritat -cada dia i a cada moment- descrita per la
filosofia catòlica, sempre esdevé el lloc· i el fonament mateix de la singularitat
de cada u. Perquè sempre i d'antuvi és la veu dels altres que ens arriba a les
orelles, abans que comencem a poder parlar pel nostre propi compte.
Però, recordant així St. Joan, no voldria que els meus lectors pensin que m'em
barranco per filosofies velles o noves. El que dic, es refereix a fets i actes con
crets que cada u va fent i que sovint un mateix oblida. És, de tota evidència,
ja en el curs del primer any de la nostra vida, que la mare mateixa, esdevé poc
a poc -o per «crisis)) - l'altre: un primer espai corporal, , el d'un ésser humà
que se separa de nosaltres o ens separem d'ell; un altre concret, de carn i os
sos, un lloc d'on recollim paraules i endevinem neguits que sovint ens resulten
enigmàtics, malgrat les satisfaccions <(objectives)) en què ens trobem i on s'en
llacen els contactes per intercanvis que ens comprometen així junts i separats.
Ens hi trobem, i els perdem mig endormits, més o menys satisfets. També ens
despertem quan retornen, o quan reclamen el seu retorn. S'hi juga una dialècti
ca del plaer, de la joia, i del neguit.
En el curs de la nostra experiència de nens de bolquers, abans mateix que
la vista i el tacte vinguin a avaluar la presència o l'absència de parts o de la
totalitat del cos de la mare, i fins del nostre propi cos, descobrim amb un gran
astorament sovint pànic -quan començàvem.ja a guiar-nos pels dos brillants
dels ulls de la cara de la mare més aviat que per la seva olor, l'olor de la llet
o de la sina, i fins per la nostra' fam-, "ens adonem que un dia per casualitat,
la mateixa cara se'ns presenta de costat, per dir-ho així, amb un sol ull. És ja
en aquesta experiència sovint pànica, que ens trobem embarcats cap a la per
cepció angoixant de l'alteritat i de l'estranyesa; és en el moment i el lloc on s'arre
len totes les primeres obscuritats de l'objecte del desig i no deixa per això d'es
devenir al lloc i a l'ocasió mateixa de l'organització del que esdevindran les nostres
relacions amb el cos dels altres. És també evident per a tots els observadors
quan no es deixen gronxar i adormir per idealitzacions de les relacions dels pa
res i els fills, que també constitueix un moment fecund del desenvolupament
de cada u, la vivència astorada de sorpresa quan el nen descobreix la presència
d'altres ulls que el miren i que no són els ulls de la cara de la mare o de qui
li donava de mamar o el biberó. No es tracta de ia insatisfacció possible de la
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fam, ni tan sols de la presència o l'absència del pit, sina del joc a la cluca dels
ulls i dels sons; o encara del joc del contacte de la pell i dels braços que ens
mantenen el cap dret, ¡ ens gronxen de vegades.
La imatge del cos de l'altre i del propi cos -mans i peus, evidentment, pels
nens de bolquers resulta així sobretot com un producte de les activitats pro
gressivament organitzades de les construccions ,úsuals: l 'acció o les activitats
que menen a un veritable reconeixement dels objectes reals que destriem per
les formes. Ara que pel que fa al propi cos i el cos de les altres persones que
la vista i els contactes també destrien -indicant-nos la seva presència i
l'absència-, ens mena més aviat a preguntar-nos on són i on rauen, ets desit
jos propis de cada u i en particular el dels altres, que voldríem que ens estimessin.
les imatges i les evocacions, el joc de miralls del cos humà, contribueixen
més aviat a obscurir o a velar amb un drap més o menys brillant el que real
ment es desitja i s'espera confusament.
Només ens indica on, i qui potser porta, els obscurs objectes del desig que
cerquem. Preguntar on són, dubtar-ne, és almenys ja superposar a les imatges
i a tota mena de percepcions i representacions visuals i sovint tàctils, vestir-les
i revestir-les dels teixits variables del llenguatge. Amb això l'angoixa de la sepa
ració dels cossos, o d'alguna part dels cossos humans, amb la inseguretat que
resulta en perdre'ls de vista, també desapareix; el que ara amb el llenguatge neix
com una eventualitat nova, és el poder fer-ne relat -i demanda-. Construint
també amb això faules i enganyifes i sovint {(contes impertinents>), sovint «ver
sions)) aproximatives, com ens ho diu el Biel en el seu «poema inacabat» (p.
115-119). Ja en parlarem amb algun detall més tard, però per ara, recordem per
exemple el que diu (pàg. 134). A la seva manera hi explana el que va de les
imatges -· i de les imatges del cos de les dones- a la paraula. Entre altres co
ses, quasi resseguint 1a problemàtica i les giragonses de què hem parlat, el Biel
diu a la noia a qui adreça la història.
« .•. Entre les filles
l'únic que se'm discrimina
és l'acció del meu relat
i encara no hi he arribat»,

Primera
aproximació al
que el Biel ens
en diu.

(p. 134)

unes dones que:

<( ... Iguals com són
per complicar, de l'una a l'altra
es passen els vestits. Bé i ara
que l'heroïna vol entrar

sembla que em toca d'agafar
un to de ximpleria lírica.

Però vull la faula verídica.»

(p. 1331

Mai, ---en la meva coneixença-, un poeta no s'ha esmerçat tant com el Biel
en el «poem,_c1 i_nacabat_» i en el poema que el continua:_«Tornada)) (G.F. pàg. 105
i 139) �a-Posar en c!Sr, 1a veritat que hi circula; la que va· de l'experiència de la
seva vida pròpia cap a les faules verídiques i a les tasques precises de la cons
trucció poètica.
Encara que també de tant en tant, i en relació amb aquest «poder poètic»
el Gabriel, diu que de vegades:
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<c. ara potser val més que calli.
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(p. 145)

l per això mateix:
«Més valdrà que llisqui
per aquell ordre casernari»

(p. 135)

on no era solament «la mateixa matriarca» que...
«Cridava els noms (declino de posar-ne)
i li mancaven uns muntets
d'accions passades, palets
que no formaven ordre en sèries
ni sistemes de coherència.
Que un palet canviés de munt
era accident força comú
però inadvertit: la memòria
tomballejava. La història
familiar, era (si puc
mirar-la amb ulls de Collinwoodl
de scissors-and-paste. Una pega
encrostada i massa resseca.)>
(p. 134)
Creació per
introjeccions de
palets i de restes
verbals a la vida
humana pròpia 8
cada u.

Em permeto, aquí, de dir que: a tothom li manquen muntets i elements que es
devenen «palets-records», mots o fonemes, p er tal de fer-ne una història cohe
rent. Sort que és així, perquè amb això podem combinar de nou, els elements
de la nostra vida, i fer-ne una creació pròpia i oberta a d'altres i a d'altres cir
cumstàndes: crétxer esdevenint un home...
És així que el poeta afirma:
«Em proposo doncs al principi
d'un poder que encara corromp
més que l'absolut: és el tosc
poder en ingrata creixença
que talla camins per conèixer
fins on el porta el seu trepig
que marca la terra i sentir
cruixits de branques trencades. »

(pàg. 141)

(pàg. 141) ...

¿Quines, quines persones primeres?, ¿les primeres persones del singular de la
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gramàtica, o les primeres persones-trobades o viscudes en la seva vida?. Tant
se val. Convé més aviat remarcar el que el Biel dlu immediatament; confessant
que:

«Eludeixo l'atac directe

em faig astut, em faig sincer,
m'amaro de remordiment,
em descric com era de jove
i tota raó em socorre
quan afirmo que per collir

dins d'una fórmula el sentit
d'una manera d'ésser jove

i seguir les noies, que em torna
fins a les dents com un regust,
només em cal cridar el refús
amb què tots els fets se'm rebel.Ien
si els explico en termes d'afectes.
Joves i noies fan amor
(si bé no sempre fan l'amor):
és la creença més difosa.

!pàg. 140)
Jo no ho sé veure>),
Ja es veu que el Biel, sempre lúcid, no es deixa engalipar pel que tantes La psicologia i els
escoles de psicologia diuen a propòsit de les <i explicacions dels fets en termes efectes com una
d'afectes,,. És, en efecte, lamentable, que sovint també encara trobem molts engalipada{?) o
l'incapacitat dels
psicoanalistes que parlen en termes de psicologia, precisament «d'afectes». Es objectius cognitius
veritat que Freud, com tothom, només parla amb les paraules que circulen a per copsas el
l'època en què un viu, i que d'una manera ambigua i contradictòria, ell mateix que realment,
per a cada u
ha parlat de vegades de psicologia psicoanalítica, que és de fet un contrasen es tracta en el
tit. És malauradament pel camí dels discursos �psicològics» que el mot o terme pathos humà.
usualment dit «afecte}) ha infestat el treball psicoanalític i psicoterapèutic en
general.
Sembla que els «fets)) que aquí el Biel tracta, com tothom que busca el sen
tit de les coses del món en què viu, i del que fa un mateix, busca -si pot
trobar-hi una explicació per obra i gràcia de la intel.ligència -que dit sia de pas
sada, ningú, ni els psicòlegs, sap de què es tracta exactament. Encara que, com
la gran majoria de psicòlegs professen, acaben per dir-nos que de les preguntes
fallides de la intel.ligència, ja se sap qui en té la culpa: són, ni mês ni menys,
els <<afectes)) que vénen a enterbolir l'enteniment. Quina llàstima!. ¡Heus aquí
una «cosa)), la intel.ligència -que un no sap què és-, i que va malament per
culpa d'una altra cosa encara més ambigua!. Vet aquí doncs el carnestoltes de
la intel.ligència glorificada com un Déu, enlairada pertot a�reu. l ara que el Car
naval ha passat, tots ens podem posar a plorar, afectats pels afectes que ens
roseguen els ossos per dintre. Som en plena quaresma i encara -sobretot
no ha arribat ni les pasqües ni el <icorpus)1, que és quan els dies són llargs.
En tot cas el que és veritat és que els afectes i les emocions fan sovint de La fascinació de
boira i entrebanc dav�nt precisament el que no es vol veure. Aquí i en aquest les imatges.
poema el mateix Ferrater, ens diu que i<no ho sap veure» -- i fins jo diria que - La identitat de
cada u i fa
no ho sap veure perquè de fet mai no es pot veure-. La vista, intervé com exci estructura verbal
tant evident del sexe, però els fets d'amor no s'articulen en tant que ,,visió». dels "símbols".
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En els «fets d'amom no hi valen imatges. La ceguetat hi és més discriminatòria.
Escoltem, -perquè hi ve a tomb- el que d'això diu el mite d'Amor i Psiquis,
o si volem fer de ucientífics)>, proposo que hom llegeixi la crítica radical que
per als «camins de la ciència>> ha fet Henri Wallon 1 de totes les psicologies que
posen a la base, una problemàtica d'imatges, fins i tot quan Piaget i d'altres,
fan referència a les «imatges motrius))!. És sovint que ens deixem atrapar en
les trampes de les imatges i de la imaginació i que construïm així monuments
monumentalment fal .laciosos a les nostres pròpies il.lustons i als nostres desit
jos insatisfets.

Si arribem a evitar els efectes de fascinació de les imatges, i sovint en el
propi curs de les activitats {<visuals» que !es constitueixen, vet aquí que ens
trobem esmaperduts en els <{mulladers)> dels efectes. Les possibilitats i les even
tualitats variades dè les tasques o dels treballs que constitueixen el subjecte
-la identitat i la singularitat de cada u- en la seva vida amb els altres, de qui
precisament cadascú es diferencia, -encara que s'identifiquen més o me'lys
recíprocament- mai no surten per encant dels núvols del afectes. La identitat
es va teixint i desteixint per la paraula. Per aixó també convé reservar la noció
de <i Símbol» al sol nivell dels retalls i dels ajuntats que l'estructura de la llengua
estableix. Dic de la llengua i no de la intel .ligència. Els símbols no són ((imat
ges)) que poden reemplaçar-se les unes a les altres, com en una col.lecció de
cromos, o que els misteriosos <<afectes)) conduiran a ballar i a canviar de pare
lla. El concepte de símbol, és pel que fa als homes, un concepte operatori quan
ens referim solament als efectes i a les estructures de la llengua. És en el nivell
dels jocs i<simbòliCSJ> on es verifiquen i es recullen els trossos de paraules se
parades i que ara els diversos i<porta-paraula)), en acollir els altres que porten
la meitat del «symbolon)> repartit, el reconeixen com a membre del grup. Les
estructures col.lectives, socials si se'n vol dir així, s'organitzen pels jocs dels sím
bols, respectant, reconeixent o més aviat ((construinti> la identitat dels mem
bres del grup. Els símbols comprometen uns homes amb uns altres homes, de
fet enllacen la «responsabilitab> de cada u pel que fa la vida i la mort dels altres.
És el que amb l'experiència dels grups militars -la possibilitat mateixa d'ésser
«reconegut» com un dels de la seva colla- és dramàtica a la porta dels aplecs,

de les casernes o dels «cartums. És tracta evidentment de llocs o de ((posicions))
de concentració i de defensa mütua dels membres que formen part d'un ma
teix grup.
Per això encara que el 11simbolom» sigui soviht constituit per trossets de me
dalla o un test trencat que dibuixen junts formes complementàries, mai la fun
ció simbòlica no esdevé més clara i operatòria que si s'utilitzen per a això, re
talls de paraula repartida. No passa mai així amb les imatges i els afectes. Sigui
el que sigui, la gent que pateix i fa patir -que esdevenen sovint folls o que
en tot cas afollen els altres membres del seu grup- són gent que en la seva
manera d'anar fent no Brriben a articular i a articular-se a si mateixos en les es
tructures simbòliques constitutives del llenguatge; no amb el que un voldria dir,
sinó per les seqüències dels talls i de formes repartides. Dit d'una altra manera

1 Honri Wallon - DE LACTE A LA PENSEE - Essai de pyscholog1e comparée Flamarion -· 1.942, o encara: F. Tosquelles: ESTRUCTURA Y REEDUCAC!ON TERAPEU
TICA - traducció castellana del francés. Editorial Fundamentos, 1972.
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-posant així més aviat de relleu d'on surten les possibilitats negatives d'aquei
xos casos-, di rem que es tracta de gent que viuen per fascinacions imaginà
ries, que cerquen les seves pròpies imatges, sovint en el cos dels altres, i que
s 'ofeguen en els aiguamolls dels seus afectes. més aviat que (<respiren>) amb
el llenguatge. El fet que algunes o moltes d'aquestes persones siguin o no el
que se'n diu intel.ligents, el que sà piguen més o menys de lletra, o coneguin
tècniques, no hi fa res pel que fa a 1a gènesi, la dinàmica i la tòpica del ((patos»
de la seva vida psíquica. El ((treball» que mena cada u al procés de la identitat,
passa pels camins del llenguatge, per la re-coneixença simbòlica, al camp on
els (<altres» l'esperen sovint a les fosques encara que d'antuvi no el coneguin
concretament i ni tan sols l'hagin vist mai.
Si els meus lectors d'ara, troben que les escenes militars són de mal ave
rany, m'agradaria que reflexionessin simplement sobre allò que passa quan re
ben algun desconegut; se'ls diu sovint: <<No tenia ocasió de coneixe'I, però m'ha
vien parlat de vostè)).
Per tot això els treballs i les preocupacions poètiques i lingüístiques del Biel,
tenen per a nosaltres una gran importància.

X

X

X

El que es tracta per nosaltres gn la pràctica psicoterapèutica s'arrela doncs "Una altra cosa
,, en els propis entrebancs 011e trobem oertm arreu 2ualseyol PIIP sia11io les cir que no sé com
dir-ne ... "G. F.
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donar als objectes i fins al jo -nom i <�apellido» més que cognom� perquè
de fet els nostres noms son apel.latius, -un soroll gue ens crida i en et Q\/êl
reconeixem que és a nosaltres 91;1e se'ns demana 11al21199 CP§@»
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:id1 ,
�l Bi el lLcal tota IJ(l..ê.llarga orodvcció raè!ica la nmd11ccié ds ts
Qe r dir-ne ualo11oa COSP Uol sp:o no sap corn dir-om) Ho farà en particular
amb el que va per l'últim poema que tanca el recull i<les dones i els dies)): 1J"esew).
Quan nosaltres parl(:00 de tSI :bjecte RO ROS çefpçjm êl íl\lft §e'p tjj\J {(§yqons
la gramàtica normativa- el subjecte d'una oració -allò del subjecte, el verb
i el complement-. Aquest subjecte de-la gràmatica, E'QC?ra q::c de l'cgades s'�
çri!I IÚO)) ja ni tan sols és el mateix que el «subjecte)} que anuncia l'oració: l'home
que parl: i diu ·alguna cosa, encara que parli d'ell mateix, per exemple quan diem
<<jo dic>} {subjecte de l'enunciació), que «demà vindré1) (subjecte de l'enunciat).
En tqt cas el subjecte q11e parla -el jo de l'enunciació , artiçula d'altres anelles
i..açteS d'una consistència material Í (1esdevenimentaln molt difer9pt5 de lfl§ que
es poden articular en els §0\IQr.iats tjel tjigçurs. SW[lt fins s'elideix del discurs.
Especialment se n'elideix en les for mulacions que miren d'escapar de tot allò
que se'n dirà la «subjectivitat>f. Ja se sap que per l'objectiu que mantes vega
des es pretén assolir amb la ciència ens convé que ens despullem de tots els
microbis i de la fullaraca o deformacions de la dita subjectivitat... Els objectes
de la ciència, són el que són, independentment de les nostres visions i posi
cions subjectives.
Et subjecte de l'enunciació dels discursos i treballs 1ccientífics)) convé, per
aquesta mena de tracte dels objectes de la ciència, que s'elideixi. per contra,.
pel que fa a l'home i al seu pathos, no convé mai que oblidem el subjecte def
l'enunciació.
Crec que fins aquí el que vaig dient és relativament clar. Ara bé -fixem
nos- que no és encara aquest subjecte que afaiçona l'acte de la paraula, que
ara voldríem cenyir. És una <(altra cosa» que la subjectivitat al.ludida. l això, fa
tota la diferència que hi ha entre la tasca dels lingüistes i la nostra, i fins m'atre
viria a dir, amb allò que et Biel va fent, quan segueix pas a pas el quest dels
seus propis poemes, per tal de poder dir (<alguna cosa)) d'aquesta «altra cosa,
que no sap com dir-ne)). Fins per un Beneviste a França, o a Catalunya per un
lingüista tan aplicat i fecund com Joan A. Argente, la tasca que és la seva, els ·
mena a considerar la «subjectivitat» com un recull de �ots els <dets històricsn ¡
_
_
esdevinguts i viscuts per cada u, amb la qual es garant:na -diuen - (da perma-.
nència de la consciència».

El falaciós
"realisme" poètic
del G.F.

li a»
1 és er aix
ue ' b re
�- � també rosalires en osicornràpia, anem car a 110 altre terreny_
a un «altre lloen QI ie de vegades en diuen ._l'_inconscient. Hi an�m am0b
_
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,
el que, v ulgyes o ng d'una part esçg¡¡em: m:rem d entendre,_ alloque se n5 &Pre
senta)) en el diàleg, o més aviat amb el gue el <do
del rTJJfalt respon,
per les pròpies variacions sobre el tema de la seva singularitat o de la identitat.
Sovint veiem trontollar la identitat i la si ngularitat del malalt (?), en les nostres
pràctiques clíniques -amb una total autonomia de les capacitats cognitives,
intef.lectuals, pragmàtiques i tot el reguitzefl de fets de consciència; fets i dits
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que van sovint així pels marges del subjecte, sense poder banyar-se mai en les
seves aigües vives.

'

'

Si fullegem amb ordre una a una les pàgines de i<les dones i els dies)), enca Represa del
ra que, al pas dels versos, el Biel anirà posant alguns noms a dones concretes "Teseu"
-reals o imaginàries-, per tal d'anar seguint el treball del poeta, haurem d'és
ser amatents a les evocacions de les dones tal com es reparteixen com cal a
les pròpies cadències del curs poètic. Notem de totes maneres, que si la prime
ra dona de què parla, -la gent de Reus sabem que era una senyora de carn
i ossos que més o menys tots hem conegut com un monument públic a la veri
tat i a la mentida del sexe: La Sot; l'altra dona --l'última
només té un nom
legendari i que el Biel elideix: L'.Ariadna. l.'.elideix potser per tal de deixar en blanc
el nom de quina?, quina?. .. - la dona que el crida i l'espera quan seguint «el
sol que daura sa fosca memòria)), sortirà -ell mateix- al sol, a la fi del Teseu.
No cal dir que l'Ariadna fou la que, en la llengua del Minotaure, dóna a Teseu
el fil que li podrà servir per a sortir del laberint on rau el caníbal que es menjava
les parelles de ((Joves i noies)), que el poeta recordava «que fan amor o l'amor)):
el Minotaure. Un fil que embasta segurament totes les «dones i els diesn que
el poeta situa als fonaments, i als camins o a les places del seu curs poètic.

TESEU

« Un sol fil et daura
la fosca meri1òria
corre pels tapissos
on t'has figurat.
Tornes, tornes tu?.
. . . . . . . . .»
També nosaltres --en el meu escrit d'c:.ra-, tindrem ocasió de tomar a evo
car el que ara recullo de la producció poètica cel Biel, perquè encara que els
lectors hi poden perdre el fil del que diré, haig de proposar de fer un altre tomb,
pel qual nosaltres anem sovint en la nostr3 pràctica psicoterapèutica i que val
tant per als malats com per als sans. Només així podem anar amb el Biel o el
Teseu, cap on un mític Minotaure ens pot fer a trossets, o en tot cas «desdoblar
nos)> o <•dividir-nos)) en dos, com el mateix Biel diu uns versos més avall del
mateix poema: «Perill de mort))_
Pel cap baix es por afirmar que la intui"ció o la sensació íntima que el jo de Et subjecte
la consciència sigui fet d'una sola peça només és una falòrnia, en la qual, q uasi no és uns unitat
tots, creiem; tant les produccions culturals de les escoles laiques o religioses homogènia.
ens arriben a posar-nos al cap una aurèola sagrada, que més encara que «daurar la fosca memòria)> -la tal aurèola-·-, ens valdrà per a convocar als peus de
la nostra pròpia imatge tots els qui vindran als nostres altars en adoració nocturna o diürna. El sacrosant «Jo)), no sintetitza res de nosaltres mateixos; encara que pot aglutinar, per reverbracions multiplicades, colles de babaus. Hi ha
estampes, que es venen no gaire cares i fins se'n fan intercanvis gratuits.
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Els clivells
dissi'mulats
del "jo':

ls l'estructura
pròpia del
llenguatge que
clivella l'estructura
imaginària
del "jo".

En tot cas, sense fer cap referènca als fantasmes del cos fet a trossos o
f�t de trossos com un vestit d'Arlequí, 1 el menys que es pot dir del jo, és que
si sempre té una estructura d'imatge sacrosanta -que sovint va al davant de
le� processons que enS toca i volem seguir en la vida-, se'ns presenta sempre
clrve/Jat en dos. El Biel ho diu sense embuts en el Teseu.
Sovint, això, esdevé mes o menys conscient en forma de dubtes que ens
resulten operatoris en les pròpies operacions intel.lectuals, o en forma d'ambi
valències (com· en diuen els psiquiatres) que ens deixen plantats sense saber
quin �amí i què �scollir. De fet, pel que fa de les dues meitats del jo, l'una es
pot dir que emmiralla a l'altra. l, de vegades, resulta més tràgic del que sembla,
quan en mirar-nos en un mirall no hi veiem res, o ens hi apareix una imatge
que no ens afalaga. No resulta excepcional -en tot cas- que una de les parts
es baralli amb l'altra, li negui tota existència o la tanqui a la gàbia, a les golfes
o en les caixes fortes d'un banc, creient així poder anar més tranquil o lleuger.
També és veritat que sovint, una meitat enyora l'altra o que aquesta altra meitat
li fa ganyotes i no el deixa dormir tranquil.
El «jo>, va sempre, doncs, clivellat -i no solament com ho explicava en el
paràgraf precedent per fets i efectes del mirall, quasi sempre fascinadors ¡ im
productius. També el clivella, i d'una manera molt més fonamental, transcen
dent i operatòria, allò que ve a l'home i a la lletra com una conseqüència directa
del llenguatge: dic del llenguatge i no de la cultura. Fem -si no tenim vergonya
d'esdevenir carrinclons nostrats-, evocació, de la vella cançoneta:
« La mare de Déu, quan era xiqueta,
anava a costura a aprendre de lletra.»

Senyals d'al. arma.
i signes
lingüistics.

A costura. Ni més ni menys: a cosir amb fils -que no son d'or- les lletres
i �Is mot� La ':'ªre de Déu evocada, segurament no va anar mai a cap institut
.
ni a la universitat, 1 la seva biblioteca cabia en un sol «ditft-d)al»: ¡està clar!.
Quasi es pot afirmar, com la llegenda o la història sagrada i la cançó diuen, que
aquesta noia ing�nua sabia de què l'home es fa -gràcies a Déu-. Es així que
sens dubte ho dirà el teòleg de torn, que sovint també tots portem dintre.
Bé. El que de totes maneres aquí cal saber i no oblidar, és que els propis
elements estructurals del llenguatge -vull dir els sí"gnes i no els senyals- es
presenten sempre dividits en dos vessants. D'una part, el que va i es distribuiex
pels significants limitats en nombre i delimitats -per oposicions distintives di
ferents en cada llengua-, (gairebé en podríem dir, els fonemes) que dit sigui
de passada, no tenen en ells mateixos cap sentit. l, d'altra part, el que va pel
c�mp de les (�significacions -que segueixen uns altres camins no menys com
_
brnats, pero BJaguts ara, en un text concret. Els textos que aixf es poden produir
só� d'una variabilitat i llibertat quasi infinites, i són Cada vegada, és clar, cons
tru1ts per fer-se entendre i fer entendre el «sentit» del que es diu per les ora
ci �n� i fins els mots: no són els significants, sinó les significacions, que ara ad
_
quireixen sentit per a qui escolta la paraula i fins per al mateix que parla.

1 .

l que correspon a vivències i fins i tot a les estructures neurològiques ¡ sensitives dels

pnmers mesos dels nadons -que també, de vegades, reapareixen en la vida-.
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Pels dos vessants, doncs, del signe lingüístic s'hi fan tries que ni es lliguen L 'esfullat dels
significants i de les

ni es combinen de la mateixa manera. Paradoxalment, cal poder comprendre
que malgrat que es produeixen junts en el mateix acte del parlar, no corresponen punt per punt pel que fa a cada una de les dues ves:5ants del signe. Saus�

signíficaci<: ns

esdevé ew d ent

en totes tes

sure -que fou el primer d'explicar l'estructura del signe lingüístic ho escrivia així: elaboracions dels

cadena dels significants

cadena dels significats

s

o --5

textos poetics;
intervé sempre en
els proc essos de

la singularització

Quan s'oblida, o es minimitza aquest concepte del signe lingüístic -que ens i de la identitat
f fa homes i no bèsties- entrem en confusions inoperants. Tots els altres ani� de cada u.
mals ja se sap que comuniquen entre ells i el seu «món>> per senyals, però no
1
per signes lingüístics • És veritat que, quan deixem de considerar els signes lin
güístics. mai no podrem sortir de les masturbacions intel.lectuals metafísiques� i de vegades estètiques i fins de l'aparença científica amb què mirem de revestir
ii
nos per tal d'anar al ball del carnaval de la psicologia i de les dites «relacions
humanes» pragmàtiques o afectives. Ens trobem en una tasca d'enganyifes que
les caracteritza. l això també sovint ho trobem al servei de les ideologies cultu
rals de la classe social que domina els altres homes i en els mateixos 1,savis,,
que fabriquen 1a xarxa cultural.
Dèiem, doncs, que les clivelles del jo, resulten de les marques, i del que ens
demarca a cada u -cos i ànima, quasi bé caldria dir, per obra i gràcia de la
pròpia producció verbal, i en primer lloc, per aquesta separació en dos plans

l

dels «signes".

Per això, en la pràctica del nostre ofici, tractarem amb una atenció prevalent
de les «clivelles del jo,, i del «signe» encara que és obvi dir, ara aquí, que també
mirem de comprendre la temàtica que el que ens parla evoca amb més o menys
lucidesa i d'una manera intencional. No perdrem per això, els dos fils de les com
binacions, que van junts en el discurs. La singularitat i la·identitat de cada home
que parla s'hi produeix, i ja hem dit que en els «casos clínics» que tractem, s'hi
estavella sovint, es perd, o s'hi desdibuixa, entre angoixes i des-orientacions de
les quals les psicologies del <{jo» no poden explicar res i encara menys facilitar
ne cap eixida. La producció poètica que trebàlla els signes d'una_ llengua quan
d'una manera tan precisa com la del Biel deixa de costat els lirismes embafosos
per tal de seguir el quest de la veritat dels elements de si mateix, que la paraula
porta ens pot servir d'il.lustració i de testimoni del «procés» o del «moviment»
que fa la condició humana, tant pel que fa als que es prenen ells mateixos o
els prenen per a malalts mentals. La distribució entre sans d'esperit i malalts
mentals no pot justificar-se pel que fa referència ni als objectius ni a la dinàmi
ca que ara tractem aquí.
Per això, ara tornarem al que ens diu el Biel: primer per a subrallar que del Per on el Bisi
primer poema a l'últim del recull de «Les Dones i els Dies», no ens resulta mas- ens dirà a
sa atrevit de pensar que el Biel mateix s'adona que per trobar el «subjecte» -i l'In �er¡'òfl�m
que ,a ,unc,ó
_
.
. ,
no el tema dels seus escrits poètics sino la pedra angular o la clau de volta de potitica Qel
què hem parlat- mai no s'hi va dir:ectament a partir del jo ni de les estructures llenguatge fa
del jo i el seu mirall. Desplaçarse com ho fa en l'últim poema, al camp de l'altre, el faç �n s'anyella
-aquí el Teseu-no és alienar-se, ans al contrari. Més aviat és fer el moviment el sub¡ecte.
1 Quasi sempre senyals d'alarma -o senyals de la imminència de les ocasions procrea
tives de l'espècie-.
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més apte per a construir el sub jecte ara descentrat de totes les Intencionalitats
(?) possibles. Les més autèntiques autob iografies, no avares de cap detall, sem
bla que només fan l'ansa que sobresurt de les gerres de color, veritable� jalons
que per contra-diccions i contra-vencions, ànsies joves i joioses de remenar les
cartes que entren en el joc que ens toca jugar amb els que s'acosten i ens aveï
nen, però que també fan jaç i jaça on anyella el subjecte. Ja quasi ho deia el
Biel, en el seu primer :,oema, quan se'ns presenta <(Ajupit dins d'un avellaner,
al cor d'una rosa de fulles moixes i molt verdes, com pells d'eruga escorxada,
all{ ajaçat a l'entrecuix del món, m'espesseïa... » i((Després vénen els anys, i fe
liçment també s'allunyen, i se'ns va cansant la mà que acaricia el front tossut

fbtser el terme '
i és millor- recat
h<,rn de mudar C

., podem cran que el E
-5e el mateix ai loc

de l'anyell íntim, i ve que adoptem aquest plural... ».

¿Egocentrisme?
¿Les ambígüitats
morals?. (G.F.)

La llengua
com a víncfe
que desplaça i
descentra
el subjecte.

Ara, qu e si en aquest poema, on li cal ((mudar de primera persona)f i ens
explica com li ve la nàusea, ens diu que de <d'enfilat a dalt de si mateix)) -l'esti
lita singular- on si, ur dels «jo)) va a coll-i-be de l'altre, o salta l'un més alt que
l'altre, ja veurem que a l'últim poema les posicions dels dos jo han c anviat. Ara
l'un anirà al costat de l'altre: aquest altre «que ara fa camí amb tu, una mica
idèn tic a tu mateix)).No sembla en tot cas, evident que en el Teseu el Biel ens
suggereixi que l'un «jo)) pugi a les espatlles de l'altre. Sembla més aviat que
en baixi, per tal de fer camí junts.Pel que fa al primer poema, el doble -el que
pu ja·a dalt de si mateix-, ens sembla que potser sí que s'hi posa per albirar
més lluny, entre la simple possibilitat d'ajudar-se l'un a l'altre i la concurrència
mútua, per tal de veure qui veurà el primer dels dos, el que es pot veure. Ara
que, en certa manera potser perquè jo mateix encara sento canta r sardanes i
perquè l'experiè ncia clínica i l'obervació de cada dia ens ho mostra, recordo allò
que canta la cançó: « ... als genolls de la mare, salta el petit ... >). Ni més ni menys
que el nen de la mare que viu i dramatitza així la fi.lustració de fer-se més gran
i amb més poder d'anar abastant les coses de la seva vida molt més fàcilment,
en tot cas, que la seva pròpia alçària i totes les possibilitats orgàniques actuals
del seu cos 1i ho per meten. D'això, no en parla el Biel, perquè entre altres coses,
amb el seu treball poètic, e ns vol fer creure, que tot només comença, més o
menys, a ls catorze anys. La funció poètica del llenguatge , intervé sempre. Els
nens en son tots orfebres.

Desplaçar el jo al camp de l'altre -tal com el trobem en el Teseu- -vol dir
solament, ni més ni meovs OHA flO§ cal t<descenuw e{ §Uhie:çtey>, i fer lo §pçtir
j reprogyççjqqs
�e «egocentrisme,, de les simples ¡ espontànies
les gye
,i.,
les <i imatges)} aparentr,ent concretes del món gue
\(�ne'n precisament i gue el Biel evoca a l'IN MEMOBIAM i §0\/iDt eo mal!§ al
tres poemes, quan

nercencioos
ens envolta-

i

.... . .. _ . . .m'espesseïa
l
de revolta feliç, mentre el país
espetegava de revolta i contra
revolta, no sé si feliç, però
més revoltat que no pas jo.La vida
moral?. S'hi acosta, però se'm fa ambigt.¡.
((
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•Ingenus que só
ben cert que SOi
petÒ abans i en:
cert és que som

Corr4Jla que no

de ,.osa,..,.ues. U,

ens sembla més

perquè ens poru

c:te..,

. -.. • va1 que am faci
91:1 que ona para er*'<>:

·-•-•mseip,c

· ho la com pot, quan •
saJlb..nl:snosór
W1S � veritat de si ffll
• ceca ant, eJ que .., dil!
T s. mai no nlle 'Wl5I

•Prou cunèdia.
de
me1
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..

de
van
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o lo ....., pan,cula

Potser el terme millor és l'egoisme,
i és millor recordar que als catorze anys
hem de mudar de primer a persona:
. . . ' . . . ' .»

No podem creure que el Biel, quan ell parla descentrant el subjecte o
desplaçant-se ell mateix al lloc del Teseu -llegendari-, vulgui fer el presumit
amb les seves coneixences culturals. Som lluny ja de les nombroses evocacions
de poetes que ell ha, més o menys, freqüentat i que constitueixen «les llistes
de bones coses i de dolentes, noms de noies ... >) i gent de cultura, que el seu
«poema inacabat» 1- enfila pels versos que ta per a l'Heleneta. És allí encara
on el Biel s'explica a propòsit del lloc precís de la veritat o de la mentida poètica:
<clngenus que són. Els poetes
ben cert que som uns mentiders
però abans i encara més
cert és que som uns egoistes.
Compta que no direm mentides
de nosaltres. l.a veritat
ens sembla més interessant
perquè ens porta a nosaltres dintre». (pàg. 1071
Tant se val que així faci de les llistes de noms evocats un «embolic de marra- .Evocació¡ adreça
des>, (sic) que «no para enlloc>); perquè -«jo en tot cas ho penso»-. Ell pensa del poemes.
que tots els poetes i fins el propi Wittgenstein evocat, van fent amb mètode,
cadascú ho fa com pot, quan va cap a «l'altra cosa» en qüestió. Els embolics
i les evocacions culturals no són tanmateix un malabarisme de circ. És un camí
difícil vers una veritat de si mateix; que més que expressada per allò que es ·
diu, es cerca amb el que va dient. l poc hi valen els models. Ja ho diu el Biel:
«De cavallers, mai no n'he vist». Ara bé, ¿de quina veritat es tracta?.
<(Prou comèdia. Parlant clar,
me'l tinc triat de molt abans
de començar a arrenglerar versos» (pàg.112); o
({,

. ..

. . . .

«No et creguis que faig poesia
d'al.legoria, que ara en diuen
realisme, i és afligent».

(pàg. 114)

Encara que segons J.M. Castellet -evocat a la primera pàgina de l'edició
que tinc a la mà (Barcelona, 1968), digui que la poesia del Ferrater... «camina
pels trencalls d'un realisme fet a 1a mida de l'home en un món concret», jo diria
més aviat que això h.o sembla, quan només tenim en compte les temàtiques
evocades, o la simple particularitat de l'estil de l'anar fent versos: una de les

1

i el que segueix: «Tornada,1, el que fa 70 (pàg. 139).
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categories distintives pels poemes, i no el mateix teixit dels signes lingüístics
conStitutius del poema.
X

El "poema inacabat"
de G.F.i/a
transferència.

ParaJ.leJ i
diferència entre
Ja Ben Plantada
i J'Heleneta.

<

X

No vull ara, cridar victòria, recordant que allí mateix en el «Poema Inacabat)),
el Ferrater evoqui Freud, o, més aviat, la lectura de la ((Traumdeutung», i en digui
que fou (!) allò que el menà a «mirar dintre seu>) i a veure «Ingres lligat a les
meves proclivitats)). El Biel, en efecte, ni tan sols ha fet poemes dels seus som
nis; com el Xènius ho va fer. Ja se sap que aquest altre autor que ell no cita
mai, acaba per escriure un somni -suposo que fals- a la fi del seu propi itine
rari de les dones i els dies amb «La Ben Plantadan. El Ferrater, ni a l'última pàgi
na no va pels seus somnis, i la comparació entre els dos autors aquí ens pot
ésser útil, perquè també Xènius comença el seu itinerari poètic amb l'aparició
d'una «primera dona». Per ell la Ben Plantada -la primera dona- és una mani
festació imaginària que esdevé i<símbol» (!!) d'una raça o una cultura. l dic això
per oposar aquest idealisme, que acaba en estètica de l'imperi romà (sic), al rea
lisme del Ferrater que evoca la Sol, des de les primeres pàgines del seu poema
IN MEMORIAM, i acaba amb la interrogació, ¿quina, quina? dona, de qui ni tan
sols ens diu el nom grec d'Ariadna.
El Biel evoca el Freud dels somnis, que guarda potser com un idealista o un
�omniatruites com el Xènius. l potser, perquè s'hi tracta de desig i de sexe, diu
a l'Heleneta que no s'esveri, com ara tampoc no voldria que s'esveressin els meus
lectors.

més aviat s'hi fa

ensenva.

per al Bóel ni pe< a ningú la
aAur.11 nostrada. Repetirt e

dona son-,n.ada o en.

�¡pjneixene-1- $14 lt:1
.. lilertat: la p,ópa prorua
tet substanaal de llef-9,

«. . . - . . . . . . . . . . .

. . . . . . _ . . _ . . no t'esveris,
Heleneta, ni cal que esperis
a ésser grandeta. Mira bé
les intencions dels u 11s vells
i no sabràs trobar cap home
innocen1 com les bestioles
que neden per l'inconscient:
cap no treballa i cap moment

tothom, despert és quan fa pena
parla per no sentir dentetes
que li rosseguen un mal os
dalt de les golfes del record. »

El treball
de Ja funció
simbòlica de Ja
paraula; els icones
o ensenyes
"culturals".
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l aquí rau potser la contradicció tràgica del Biel. Sap que els homes, quan
estan desperts -i del punt de vista del que ells cerquen sense saber-ho-, és
quan fan pena. Malgrat això; el Biel mira de fer una poesia en què quasi bé sem
pre veu les coses i les treballa amb luciditat, amb els ulls oberts. En tot cas no
ens explica mai cap somni. Ell controla tot el que tria i en fa collita.
Em dic, encara que sigui de passada, que no crec que sigui una pura casuali
tat, que la producció poètica del Biel contrasta amb l'itinerari, pel que fa les do
nes evocades, de la Ben Plantada. Ja se sap que aquesta primera mossa del
treball poètic del Xènius -tan ben plantada, que arribà a la platja i estiueja a
la torre - torna d'Amèrica, ni més ni menys, com va venir o tornar d'Amèrica

deis •genes• � ia t.
o encara -si bé es :iot e
- cornblnatònes i del O'MJllj
a: 'la recerca cf ;,.-, altre (J.JI
o dèntica d'u, mateu{ si
, recreat a caoa trobad
-- al matf!lX -

•s'hrvalaccw,fcwde -e
,_ ,..ca:lasc.-, r�

la pròpia mare del Xènius. No és aquest el cas de la Sol, que és la primera dona
que apareix a l'IN MEMORIAM. Per altra part, la Ben Plantada en l'obra del Xè
nius, més aviat s'hi fa ensenya, senyera o bandera de la nostra cultura. No crec
que per al Bie1 ni per a ningú la Sol pugui esdevenir un t(pendón de cap proces
só cultural nostrada. Repetint el que he dit dels símbols, també diré que la Ben
Plantada, dona somniada o d'il.lusió, no representa un veritable «símboh), com
el Xênius i tants altres ens volen fer creure quan van fascinats per uimatges))
o senyeres que de vegades també es deplacen i s'intercanvien l'una per l'altra.
Cap imatge no constitueix. «simbols)) i cap no ens porta cap allí on rau la singu
laritat i la identitat que ix del subjecte.
No convé confondre les c<icones» i les «ensenyesi>, que són dues formes
d'imatges, amb els símbols que resulten sempre d'una repartició -de dues parts
d'un sol text verbal entre gent i situacions passades-. Si després trobem per
atzar o per recerques els trossos del símbol que porten altres persones hereus
o dipositaris d'aquelles «velles)) parts i les ajunten, amb això ens reconeixem
amb elles mútuament: els identifiquem i ens icentifiquem gràcies al símbol, que
en les trobades successives (?) podem ajuntar de nou. Es això que constitueix
la base indispensable de totes les possibilitats de viure els uns amb els altres
d'una manera productiva.
Si els simbols anellen els homes els uns amb els altres, i tots amb el passat,
també així neixen les possibilitats i les perspectives -o si es vol, les exigències
de la llibertat: la pròpia producció humana del pervindre. Repetim que es tracta
d'un fet substancial del llenguatge.

No cal ésser un pou d'intel.ligència per adonar-se que 1a historieta clàssica
dels «symbolon» -que ara acabo d'explicar de nou s'adiu precisament amb
el que se sap de l'estructura d'una llengua i amb el que es pot fer amb ella quan
ens trobem amb els altres. Les imatges no presenten la mateixa estructura cons
titutiva, ni les mateixes possibilitats d'utilització. l és per això que no convé prendre
com a cisímbols)), les simples analogies o substitucions d'una imatge per una
altra imatge. El rigor conceptual esdevé aquí indispensable. Per contra, es po
den trobar similituds estructurals dels símbols i del llenguatge, amb allò que també
sabem dels «genes)), que la biologia mol.lecular actual ens ha ensenyat a des�
triar o encara -si bé es pot considerar com una hipòtesi-, el que es pot dir,
de les combinatòries i del moviment de les «pulsions)) que ens menen a mou
re'ns a 1a recerca d'un altre que ens sembla que pot portar la part complemen
tària o idèntica d'un mateix símbol. En tot cas, és per la llengua -heretatge
repartit i recreat a cada trobada que fem amb l'altre- que l'eficiència dels sím
bols es revela, al mateix temps que ens hi reconeixem nosaltres mateixos i ens
comprometem amb l'altre. La i(societat)) per definida que sigui pels ((rapportsi)
de producció, de distribució, d'apropiació de <cbéns» i valors d'ús i d'intercanvi,
es crea entre els uns i els altres, cada vegada amb les estructures simbòliques
i la dinàmica pròpia d'aquestes estructures mòbils de la llengua. És doncs en
la vida concreta dels uns amb els altres que les estructures simbòliques, es re
creen cada vegada i ens placen en situació de reconeixença i de renaixença;
en situació de singularitat personal (?) de cadascú en un grup o en un col.lectiu.
No hi ha miracle de la lleiigua, sinó efectes de la seva pròpia estruç;tura.
No s'hi val a confondre -expressament o no- en la cultura o en el «pensa
menh de cadascú, l'origlnalitat de les estructures i efectes de les imatges, amb
les estructures simbòliques i aquestes amb el ((real» o encara amb la <(realitat

la tria de mots,
imatges i de mots
fetitxes en el
"poema inacabat".
El joc transferencial:
"No sé quin nus
subt11 us lliga
tu i el meu temps
i aquelles vides
que un dia
es van ebatanar
prop meu . . (G.F.)
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psíquica>), que basteixen totes les problemàtiques de l'home singular que som
¡ de la societat en què vivim. És aleshores que totes les problemàtiques de l'home
esdevenen l'ocasió d'ur trencaclosques, tan entravessat, que no en sortim mai,
o ens sembla només que podrem sortir-ne per fetitxismes idealitzants en forma
d'un home providencial o fins amb la idealització fetitxista de la cultura, a tot
preu. Els desencants no tarden.
El Biel sembla que se n'adoni, i en particular en el «poema inacabat>) posa
els lligams i separa per una part el que es refereix a les estructures de les imat
ges i d'altra part el que es refereix a la paraula.
«Ara m'he fet un embolic
d'uns quants anys, que d'aquestes imatges
són d'adolescents.
La confusió me l'entenc
perquè jo sé, i t'ho anuncio,

que els herois d'allò que confio
contar-te, són adolescents

o molt poqueta cosa més. )1

(pàg. 1221

«No sé quin nus subtil us lliga,
tu i el meu temps i aquelles vides

que un dia es van
prop meu. Sempre
neix així: de sobte
un pacte d'ombres

esbatanar

J'imaginar

se'ns qualla
separades.

la que en tu miro, i les que et conto

i que són les que conec menys. >)

(pàg. 128)

No però del tot convençut:
millor voldria parlar amb tu.»·

!pàg. 1281

«Veus, tot això ve d'assumir
que la natura està per mi
i em vol de pescador d'imatges
antropomòrfica xarxada.

Per aqueixes tres cadenes de versos d'un mateix poema, hi van tots els pas
sos; des d'una activitat de constructor d'imatges al d'una activitat de construc
tor d'un discurs que el Biel adreça a l'altre: l'Heleneta.
Ja veurem que la situació d'adreça que el Biel aquí ens testimonia, corres
pon (1relatívamenh1 a la <isituació-transferenciah> que s'estructura en les sessions
¡ trobades de tipus psicoterapèutic.
No voldria, de totes maneres, excedir-me, per il.lustrar alguns aspectes fona
mentals del nostre treball de psicoterapeuta, en alguna cosa que l'obra del nos
tre poeta pogués induir als que llegiran els comentaris que faig ara, a creure
que l'autor mirés d'aixoplugar la seva tasca de poeta sota cap ala, més o menys
psicoterapèutica.
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B 8tej no esperava res cf!J"la
o volgut començar o na. .Jo
t=iea.,d i l'evocació de records p
•-••rtr com un fet de •cutu
•a.Jlta•. No té res a .eure a
altre: que és precisamet,t �

El Biel no esperava res d'una pràctica real de la psicoanàlisi, que hauria po
gut o volgut començar o no. Jo em penso que mai ni ho va somniar. Lal.lusió
a Freud i l'evocació de records personals que fa en aquest poema; va aquí pre
cisament com un fet de "cultura» i va entre altres «lectures}) , com escau a
gent «culta)). No té res a veure amb el treball que es va fent en el sofà al costat
d'un altre: que és precisament l'analista aquell c<altre)> descentrat de qui parlà
vem, que assumeix totes les ambigüitats calidoscòpiques que calen, a la seva
«prestació)> terapèutica.
No sé evidentment si aquesta possibilitat o eventualitat de psicoanàlisi l'es- La por i
vera a ell mateix, com ho diu a l'Heleneta... «No t'esveris ...». Crec més aviat que l'esverament.
la temàtica de la por que roda per molts dels seus versos va per altres camins
i fins si es vol, la por mateixa pot justificar la prudència, i la necessitat de mirar
i remirar on un posa els peus. Ell diu que la por de què tracta ve de lluny QQ!ser més enl!à do la diatrib11ció 9\Jft en fa a l'IN MEMÓRIAM entre la pgr dels
grans j la ppr dels pgj§ el 1936 . El Biel, en el Poema inacabat, la desplaça
i la generalitza- i l'explica amb el Machado-. «Al capdavall» (comentant aquest
poeta, el Biel diu): ((Sóm tots fills d'espanyols i la seva muller de sempre, que
és la pon>. (pàg. 136).
No vull fer-li dir que els qui van «inventar>) Don Juan Tenorio, tenien tanta
por de les dones, que només els quedava el remei d'anar a la caça i jugar més
aviat a fugir-ne que a trobar.ne alguna. No eren -potser, diu el Biel-, les do
nes el que buscaven, sinó la por -amb qui estan casats-. ¿De naixe.nça?.
la 9l¡e va pels seus pgegue ara ens en irà ¡ d'1 ma manera precisa eo el Teseu. Ja �. en aquest
últim poema del recull, anant de sol a sol (?) ELgue el Biel tmbacà j flQ§ dirà
Si una por hi perdura no §füà la Por del bombardeig ni la sano i toc de la ceeliw-i
hist,<?rica de Rmm- ¿� serè el fet d'eocarnr-se amb"ºª de les esrn1crwes fona
mentals de l'inconscient?. Ja en Parlarem aviat

' '
De totes maneres -entre les llistes de poetes, de dones i Freud inclòs- el Seguint de prop
Biel del ((poema inacabat>1 farà dos tombs per Reus i per la seva família. Ja hem encara el
dit que això no constitueix cap psicoanàlisi. Encara que de vegades hi ha gent "poema inacabat".
que pensa que un pot psicoanalitzar-se ell mateix, i si ho proven -fatalment,
és clar-, es queden en un «confessar-se)> per no dir en un «examen de cons
ciència».
No oblidem, que el fet d'anar fent memòria d'esdeveniments familiars o in
fantils era per ell, un acte de construcció de l'arquitectura verbal, que se'n fa
mestre d'obra, encara que pel camí...
. S'entalpen rates per espessos
pans de record: són els meus versos,

sobretot

ara

que et vull

din>

(pàg. 138)
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. . . a tu, Helena,
vull oferir-te aquest poema.
A mi no em faria cap por
que fos pedregós i reblós,
però com que és teu, i tu fina,
li daré passades de llima,
miraré que e/ mot i que el vers

no se'm pensin que tenen drets
a una vida d'exhuberància
lluny de la meva vigilància.»

(pàg. 106)

«. . . . . . . ' . . . . . . . . .

També hi ha motius actuals
pels que no som massa perversos
i vivim al dia. Faig versos
dient la meva joventut,

però veus que et parlen a tu,
que un vers que no sap a qui parla

sembla aquell que de cap es llança
a una piscina que han buidat
o que invoca l'eternitat.»
(pàg. 121-1221
Aquí l'Heleneta, com passa sovint, intervé, des d'un lloc o el lloc d'un altre
on s'hi destrien afinitats intel.lectuals i eròtiques. f?odríem dir que amb l'Helene
ta s'obre així un camp de paraula d'una estructura poètica particularment inten
sa, i fa concretament gairebé de psicoanalista «amateur». En tot cas (i segura
ment en parlarem de nou) el Biel sap, que per sol que un estigui mentre dura
el seu treball d'elaboració poètica no avança mai pels sols camins de les evoca
cions històriques i fins dels somnis i neguits. Cal que el que dirà s'adreci a un
altre, que ocupa una funció «transferencial», com diem en psicoanàlisi.
l també sap que el seu poema serà sempre inacabat, com Freud diu (en un
cèlebre text) de (da psicoanàlisi intermi�able» ... 1(que en tot cas s'acaba quan
l'analitzant i l'analista, decideixen de no treballar més junts>). {!!)
Això d'acabar el treball psicoanalític que un pot començar, té poca relació,
amb el que se'n pot dir c<els efectes» d'una c<cura concreta». Això sí que s'aca
ba sovint i algunes vegades a satisfac�ió del client i del psicoanalista. Sempre
tanmateix m'ha fet riure, quan no solament són els ex-malalts, sinó psicoanalis
tes en exercici, els que diuen ingènuament -sovint per autojustificar el dret
d'exercici de la seva professió- que la «seva psicoanàlisi ja s'ha acabatn. l que
ara, és clar, ja només són psicoanalistes. ¡Creu-t'ho!, La psicoanàlisi, és una tasca,
tan lligada a la vida de cada dia, que de fet no s'acaba mal:
«Tinc una oda començada que no puc acabar

mài.)) __ _

' ' '
44

bnarem doncs a � fi
, tlica del Biel. i ens pararem lila ,
ll!lqué es allí que ens diu rLna
r.conscient. l no hi és aleshole
- • corn una reflexió cultural ,. t
- sinó pel que nosaltres en cia
_,,adir que es tracta del dà!
� o es deixa entreveure en li
-=at sovint pel romanticisme
-ésser prudents amb avr.à pe
.-me., sigui mal rebut o oca!
..-, en tot cas en terapèutica 11!
•• bé per al malalt -o el sa �
& IDt cas anem pel carni de la
- -del qual el Biel part;w
www qob$, o dues maneres de
carii. , en els quals es troben a
: ,....ticaDó per als <1JI els busqa
· -ara1trehomeicai,als.,.,,.,
illlaj¡¡¡¡:.ent a aUò que S(M'1t es
� Ens ca1 m més
8111111*! p;?r" a viure i que cal conse
•-- No condueò,. facaa,e• a ,
--omenvs�
- fixes i rigides dels�
- gent dita de mal gen. m
- de la insuficiénaa del tret
-- més aviat de la ....
•..,......,,..e de què disposa se li
• 1a gent que s'ho moren dati
.... l les esquerdes. - hi
e4"Ul entetlíi:IIN::!:Ut•

.Fe, <na l
de..ersos
fets per C(
de les C05I
d'afectes C

Què sé jo
de poema.
fa molta a
en els esp
de rams q
de cera br
per les pa
em traSbal
queS9.í1
ei que en

Tornarem doncs a resseguir full a full el curs <dnacabat» de la producció poè- un viatge
tica del Biel, i ens pararem una vegada més, allí mateix on ell es posa: al Teseu. poètic que ens
Perquè es allí que ens diu !'una de les estructures fonamentals de la veritat de menaª "Teseu".
l'inconscient. l no hi és aleshores com una estructura del «jo de la consciència)}
ni com una reflexió cultural, ni tan sols com una imatge més o menys al.legòrica, sinó pel que nosaltres en diem precisament un fantasma. Ara quasi ens atreviríem a dir que es tracta del clàssic fantasma narcisista -el mateix a què s'al.Iudeix o es deixa entreveure en la temàtica clàssica del <<doble)) o de ((l'ombra))
evocat sovint pel romanticisme més o menys alemany. Ens cal de totes maneres ésser prudents amb això, perquè em temo que el que un pugui dir del <marcisisme>), sigui mal rebut o ocasió de malentesos. Em cal dir de totes maneres,
que en tot cas en terapèutica es tracta d'un concepte que ja ens va força bé
i va bé per al malalt -o el sa que segueix els camins de la seva psicoteràpia-.
En tot cas anem pel camí de la veritat quan un pot passar del propi ((egocentrisme)) -del qual el Biel parlava encara a l'Helena- al «narcisisme». Són dos
conceptes, o dues maneres de l'anar per aquests mons que no van pel mateix
camí, i en els quals es troben coses i éssers diferents o que hi prenen una altra
sígnificació per als qui els busquen; cada un d'aqueixos dos camins ens menen
cap a l'altre home i cap als objectes, d'una manera diferent. El narcisisme, contràriament a allò que sovint es pensa, només esdevé un entrebanc en certes
circumstàncies. Ens cal dir més aviat que el narcisisme ens és a tots indispensable per a viure i que cal conservar-ne una dosi important -com la nineta dels
ulls-. No condueix fatalment a ningú al que se'n diuen «neurosis narcisístiques»
-més o menys esquizofrèniques-; ni tan sols es queda, en les formes caricatura Is, fixes i rígides dels comportaments i fets del <<Caràcter narcisístic)) -que
tanta gent dita de mal geni, manifesta.. Aquests últims «casos), resulten més
aviat de la insuficiència del treball narcisístic que de l'excés. Vull dir que resulten sovint més aviat de la mateixa por que un en té, la por que el poc o molt
narcisisme de què disposa se li escapi per tots els forats i les escletxes del cos.
Hi ha gent que s'hi moren d'angúnia, i que passen la seva vida tapant-ne els
forats i les esquerdes. Potser hi van per les «candeles enceses d'una processó
o d'un enterrament»

«Per una llarga processó
de versos xafarders, de mots
fets per compondre imatges netes
de les coses que em sou objectes
d'afectes o d'aversions.
Què sé jo si aquest monyó
de poema, que t'ofereixo
fa molta angúnia. Quan penso
en els espessos emparrats
de raïms que són peus i mans
de cera bruta, que s'enfilen
per les parets de les ermites
em trasbalso, i m'agafa por
que sigui un ex-vot llefiscós
el que et vull donar per poema.»
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¿Qui són les parelles
La «vella» experiéncia del Biel, també anava, com ho diu (pàg. 121) «per sota
de nuvis que el
(on) treballava un quest sinuós i em portava, vers aquí, vers ara i vers tu (L'.Hele
Minotaure,
per deutes de guerra, na) i vers aquest vers que recull (si bé se'n va com les cistelles de les Danaides)
una vella experiència.»,
cada aniversari
mataJ
La imatge analògica i suggestiva del «cistelh} que no pot contenir l'aigua pri
mordial -ni cap altra aigua-, del narcisisme, que sempre ens ve de la primera
dona, ens va ara com un anell al dit. Sovint és el mateix malalt qui ens en parla.

·No "°"1a QI
se t'aix,,cµés ,
se t'aíxeQu:?S i:
i als catorze a
L.a maj0<1il de
de malenteS05
abanS de po5il
i quan te,._.,c,-e

El desespera, en tot cas, en els casos clínics de les «neurosis narcisístiques»,
veure que el seu cos és com un cistell ple de forats. És per això que tan sovint
tot volent reforçar les muralles del jo, o del cistell, amb les pedres, que fabri
quen fora els picapedrers de la cultura, mai no arriben a «controlar» l'expansivi
tat dels mots «lluny de la vigilància de l'autor)) (pàg. 106 ja citada). És aquí que
rau el treball de l'obra i l'eficàcia de la funció poètica del llenguatge.
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El narcisisme, que brolla de la font, com totes les diverses pulsions eròtiques

amb què es combina, només s'hi fa així lligam vital pel carni del llenguatge. En

cara que ens reveli aleshores els límits del cos a cada home de carn i ossos
que ensuma, que toca i que atrapa li cal també amb el sexe destriar l'altre i el
qualifica com a conductor o dipòsit d'objectes de desig. Les pulsions i el narci
sisme no són ((instàncies» de la mateixa categoria i destí, però tampoc no són
res de què es pugui parlar concretament. Ès perquè el que se'n pot dir i el que
se'n pot escoltar només va pels marges d'aJJí on passen i hi deixen rastre; no
més trobem el rastre pels camins que passen, i, aquests camins, són els del
llenguatge. Per això Freud prenia cura de no parlar d'instints, que sempre cons
titueixen comportaments que es desperten per senyals i fan les cadenes auto
màtiques de la majoria de totes les bèsties. Ell parlava sempre de pulsions i deia
que això era «probablement>i el seu 11mite» o la «llegenda» indispensable per
a fer la seva feina de psicoterapeuta 1. Els mites i les llegendes, no són imat
ges sinó dits i escrits que es podèn llegir i passar-los dels uns als altres, sovint
durant moltes generacions. Freud no deixava de fer de metge, de psicopatòleg
i d'antropòleg quan s'adonà dels problemes que l'estructura del llenguatge po
sava a la clínica psiquiàtrica i neurològica. Va haver d'aprendre forÇa coses
d'aquesta problemàtica, abans mateix que els lingüistes es posessin a la feina
seriosament. Ni el cèlebre complex d'Èdip -ja se sap- no deixa mai d'ésser
per Freud, una producció llegendària i teatral. Però no per això deixa «de dir»
el que mai, ni els instints ni les pulsions no diran fora de les construccions lin
güístiques· amb què cadascú farà els marges entre els quals anirà desenvolu
pant la seva vida humana. Les llegendes no són falòrnies, sinó construccions
que, amb els artificis de la llengua, anem fent per tal d'esdevenir homes. És pels
camins del llenguatge, que el «desti de les pulsions,>, s'elabora.

' '

'

Totes les traduccions, més o menys angleses -com la castellana-, indueixen a'escamotejar la diferència fonamental entre instint i pulsió. Qüestió de fer sempre de veteri
nari i de dissimular la manca de coneixença i d'atenció de totes !es problemàtiques del
llenguatge.
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-Però JO estil
que he posal
quan m'exalt<
de vetenènc

Si dic. doncs, que en el Teseu s'hi destria l'aparició d'un fantasma narcisístic, Ma lentesos:
també haurem d'anar explicant de què es tracta. Seguint el que el Biel ens diu a J fantasma i
fantasies
11, explicitarem al mateix temps les formulacions teòriques i pràctiques que ens
imaginaries.
són indispensables, almenys per a evitar malentesos als lectors, perquè
b J narcisisme

(<No voldria, que un malentès
se t'aixequés des del meu vers
se t'aixequés a tu, Helena,
¡ als catorze amics que em llegeixen.
La majoria de lectors,
de malentesos, els fan tots:
abans de posar-s'hi, els possibles,
Jpàg. 1181
i qJan llegeixen, d'impossiblesn.

El narcisisme, ·contràriament al que se'n diu, no ens fa mai un ((S0/1) i inepte
per a trobar l'altre. Ja es veu que amb el Teseu el Ferrater ens diu que es tracta,

al contrari «d'un company» que fa camí amb tu, una mica idèntic... «que pots
dir que és tu mateix>) i que ara apareix com un doble -del qual ja hem parlat
¡ que apareix en el fantasma, com el lloc del subjecte -on rau la clau de volta
que anem posant en les construccions de la singularitat i de la identitat de cada
u-: el fantasma no és la mateixa cosa que les construccions imaginàries de
les fantasies. Ja en parlarem, però deixeu-me dir ara una cosa que ve a tomb,
i que és quasi segur que d'aquests embolics se'n fa sovint una explicació trans
cendental i metafísica. Notem de passada que e s conceptes de Freud sempre
desconfien de totes les elaboracions metafísiques i fins i tot psicològiques. A
ell li toca, pel seu treball pràctic de constituir una panòplia d'estris conceptuals
de caràcter <(metapsicològic,> -que no és la mateixa cosa que la metafísica,
ni de bon tros-.
Bé. Com que la majoria dels que em llegiran, saben que mai no he presumit
de catòlic, ni en la meva tasca professional ni fora d'ella, puc dir des de fora
de totes les elaboracions de la teologia cristiana, que probablement el Gabriel
aquí s'hi refereix amb una gran pertinència.
¡Qui és doncs aquell que l'acompanya i farà camí amb ell sempre?. En el Te
seu, el Biel parlava d'una «llampegada» en què nota «les lluïssors de la fe>>.
l també amb l'Helena, podríem dir que s'hi tracta d'imitar el Cristià (de Tro
yes, suposo); només que ell diu al contrari d'aquell cristià poeta, reduït a un mot
entre altres del seu poema actual, que c<jo del tot, no rimo>). Vés a saber doncs
de quin Crist(-ià) parla. Perquè ve a tomb de recordar que en el que també es
formula com un veritable IN MEMORIAM dels actes del Crist, el dijous sant,
hi va allò de: «aneu pel món, que jo sempre faré camí amb cada u de vosaltres)).
Potser alguns lectors, diran que són indicis o suggerències, difícils de justifi
car i quasi místiques deformacions que la meva lectura hauria pogut introduir.
Per això em cal aquí recordar el que el Biel hi diu -ara clar i català- a l'Helena
i en el <ipoema inacabatu:

primari 1
l'egocentrisme
pretensiós del jo.
e J "fa llum agónica
de vehemència
cató/ica"
en els poemes
1 en la
vida
del G.F.
d) encara a
propòsit del
"subjecte".
e) entre passMtat i
activitat
pel que fa el
subjecte
- una al. fusió
a St. Agustí.
f J el subjecte i
els dinamismes
de conjunt
de l'aparell
psíquic,
en els tractes
psiquiàtrics.

((Però jo estic encongit
que he posat Freud i em veig venir
quan m'exalta una llum agònica
de vehemència catòlica)).
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En parlo, doncs, perquè en la nostra cultura no es pot esquivar d'examinar
almenys les similituds i potser les diferències, en tot cas les concordànces, que
poden fàcilment trobar-se entre la problemàtica suggerida per la història o la
llegenda del Crist amb totes les in-memòriam que s'hi afegeixen com evangelis,
i també el que, en l'ocasió de l'evocació del Teseu del Biel, nosaltres en diem
el <e subjecte de l'inconscient». Subjecte xop, per dir-ho aixi, del narcisisme que
flueix entre les paraules. No es creguin, que la pedra d'angle de l'autoconstruc
ció de la singularitat i de la identitat de cada u, la de la «_casa nova» o del <i món
now> que podem fer a partir del subjecte, sigui com els tovots fets amb pipí
de gat o altres escorrialles i la palla o les velles pells, que hem deixat com inú
tils, en les nostres tasques pragmàtiques. És una matèria sòlida que esdevé el
lloc de la paraula, la plataforma d'enlairament i de recepció per a totes les altres
paraules.
El subjecte és així un lloc d'on ix la persona, més que una persona determi
nada. Un //oc precís tanmateix d'un treball, que transforma tot el que hi cau
i rau qúaSlbé com ho fa en la terra esmicolada i acollidora on les herbes i els
arbres poden arrelar-se. Els psicòlegs han proposat a 1a gent que examinen, fer
alguns dibuixos d'arbres per tal de poder tenir alguns indicis vàlids de la forma
en què cada u viu el seu propi cos i manifesta el seu caràcter. No està mal per
què la metàfora de l'arbre s'adiu .amb això de què ara parlem. Ara, que cap arbre
no pot néixer ni créixer directament damunt de cap roca nua i compacta. Li cal
una veritable capa de terra esmicolada, un aiguabarreig de matèries diverses,
on es va produint el procés de nitrogenització, indispensable perquè la pròpia
vida <iparticular)> de cada arbre prengui arrel i es vagi nodrint. Els psicòlegs i
------ra--gerñ"ct:rlfaèn general, només prenen en consideració les característiques de
cada arbre. Per ells, el treball de vida, i fins de putrefacció de la terra esmicolada
no té cap sentit ni eficàcia; el que compta és l'individu, l'arbre. No s'adonen que
el treball de la terra recull i transforma coses heterogènies sense que l'arbre faci
res exprés per a això. Tot el que del mateix arbre i dels arbres veïns hi poden
fer esdevenir cau amb el que el vent hi porta i la terra acull. Pel que fa als homes, en primer lloc, seran les fulles mortes de _les paraules dels altres homes
1
�sat, sovint traspassañt"genêra-�iori�úes-Ú!f.9!:!�lítat passivy Orñês·aviat
no dirigida contrasta amb les activitats conscients de caaafiêfrnel es fa evident
en la pràctica experimentà�es les evocacions vénen a la
paraula d'una manera passiva i sense seguir qualsevol model. És el que Sant
Agustí ens descriu i ens proposa en les seves Confessions. No es tracta alesho
res de fer esment de suposats pecats o de cap mena d'error cognitiu o pragmà
tic. La c<confessió>) és un canvi radical de la manera d'anar fent , on --diu St.
Agustí- s'aba_ndona l'activitat que abans el menava a c<seguir models cultu
rals)) (grecs)¡p�OSar-ne d'altres en competició. Abans, ens diu, jo
era actiu i no plorava. Ara ploro i sóc passiu; recullo, el que ve al subjecte, per
la gràcia de Déu; el logos mateix. És det1@1':_��ue surten
les preguntes que esdevenen la carn «espiritual)) de cada u. Es allí que rauen
les possibilitats determinants del destí humà de cada u. El subjecte i el seu tre
ball no tenen �ap sen1it. El que té sentit i dóna sentit a la vida, són les respos
tes que donem a les qüestions que neixen 'qel treball del subjecte. Exager·ant
una mica, em permetré dè dir, que això de la 'passivitat -a la gràcia de Déu
no va fer cap gràcia a la gent de Roma. Defè.tterñi�n -i tenien raó:_ que
amb això, 1a responsabilitat de cada ciutadà se n'anava en orris. El dret romà
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farà de caminador, encara que la problemàtica de la gràcia no ha deixat mai
de trastocar les elaboracions teològiques. Amb la passivitat de la pràctica psi
coanalítica -o si volen amb les produccions teòriques de Freud i d'altres
analistes- les coses s'han repetit com en el temps de St. Agustí: una mica de
psicoanàlisi, o una mica de gràcia, potser sí que ens vindrà bé. Però que en el
camp del subjecte tot sia gràcia, no s'hi val. Ara, no és Roma, sinó l'Amèrica,
que vetlla el gra.
Tanmateix ningú no ha dit mai que en l'home, i l'home que malda per esde
venir un home, tot rau en el subjecte a soles. Pel que tractem en la nostra pràc
tica clínica de psiquiatre no podem desconèixer el subjecte i la seva estructura
particular però ens trobem sempre davant de dinamismes, i espais complexos,
diferenciats i entrellaçats, en un conjunt que és l'home concret que tractem.
Tractem l'aparell psíquic en el seu conjunt, encara que segons les cir,cums
tàncies i les evolucions de la mateixa terapèutica, ens cal focalitzar les nostres
tasques, en tal o qual aspecte d'aquesta dinàmica evolutiva de l'home.
L:aplec d'evocacions que van de les que es refereixen a la seva pròpia família,
a tants i tants altres poetes o gent de lletra que el Biel enumera, en el « poema
inacabat» a l'Heleneta, no pot ésser considerat com un simple treball crític d'un
home culte del nostre temps, una mena de condensat d'un art poètic; s'hi trac
ta de la trama mateixa del subjecte, del que hi cau com a paraules dels altres
i que el Biel es proposa explorar, amb la seva pròpia paraula.
Ja se sap que, segons certs arabescs de les concepcions cristianes, també Tornem a la
el subjecte, la vida de l'esperit (?) anirà per «la fosca memòria dels vells corre- 1 "f osca memòria
dors», -refugis o cavernes del Minotaure-. S'hi va, per exemple, diuen, per dels vells ;orredº's"
c
«les nits de l'esperit», les nits de por i de solitud o abandó, que tants místics ��; :�:Seu.
han evocat. Ara que nosaltres no suposem que cap d'aquests místics, com podríem suposar-ho del Biel, anirà per la nit de l'esperit com qui va de putes, amb
el ciri verbal encés del «sol fil et daura» a la «llum del sol» al.ludit encara a l'últim poema del Biel. De sol a sol, la meva impertinència hi.troba una persistència
que no va solament pel record de «ca la Soh) i el que n'ha dit de la por dels
del «comitè» i dels bombardejos. telaboració poètica juga amb sons i el sentit
de les coses, entrellucades, canvia. El que compta en la construcció del poema
anirà amb el significant Sol, que una dona, pel seu nom, introduí en els seus
poemes en un moment tan assenyalat i, per què no també? pel seu generós
i acollidor entrecuix. En tot cas el que retorna com un mot o un significant pels
camins del poema, ja no és la Sol de carn i ossos, sinó un grup fonètic que
anirà canviant de sentit amb els diversos contextos.
No voldria escandalitzar gaire. Reprendré els camins del Biel, perquè el que Alguns indicis de
és segur, és que ha passat d'una tranquil.la despreocupació o una indiferència l'itinerari poètic
lúcida i segura d'ell mateix -descriptor de situacions concretes i de quasi res del G.F.
a) dels 14 anys
més- a un altre espai de dubtes i de neguits. En la sèrie de poemes el canvi
enllà: De les flors
és visible als vols del poema 30 «La mala missió». És el poema que ve després
del mal,
"'
ala "'maiam,;sió
del 29, «Fi del món)>,
«Tot fa sentit. només sentit, tot és
tal com ho he dit. Ja no sé res de tu.»

(pàg.

59)

passa a poder dir d'ell mateix en els últims versos de la «mala missió»,
«No saps cap on tirar. Fa tant de temps

i a Ja
"fi del món"
b) Abans
"'fou un pou... ",
uuns peus de
nen... feliços
d'amarar-se"
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(G.F.) (abans de
néixer?)
c) Ara serà:
incertitud
assumida,
els dubtes,
la inquietud...
el'patir.
d)denou:
l'activitat
poètica,
el "transfert"
o la pedagogia
(a l'He/eneta).
e) les dones
i la ümsre
arcaica": sempre
una fada
i una bruixa
alhora.
Una discreta
al.lusió
a la funció
del pare.
f) el Teseu
i el fantasma
del doble.

que van donar-te les direccions.
Atorrollat, has perdut els camins .
i no tens esma. T'asseus, i recordes
que et van parlar d'un pou, no de camins.»
Precisament, n'evoca un de pou en començar el poema(30) que segueix la «Fi
del mónl) del poema (29).

«Hi ha un pou pavonat blau com el canó
del revòlver que vas mirar de nen.»
Això em portaria de nou a l'IN MEMORIAM i a un passat, del qual convé
de totes maneres retreure l'evocació del poema 31, en què encadena recorcls
«regressius» establerts d'una manera més insegura que l'IN MEMORIAM. Re
cords, d'abans dels «seus catorze anys i dos mesos»:

«Aquests peus d'home,'gairebé insensibles
dins del seu cuir, han recordat uns peus
hàbils i sapients, uns peus de nen
feliços d'amarar-se en l'aigua fosca
que té per llit ... »
Poques, molt poques coses diu d'aquest abans i no ens pertoca a nosaltres
d'inventar-les.
Proposaré, més aviat, als lectors d'aquests tres poemes que n'avaluïn la in
certitud assumida. Ja ho anunciava a l'Heleneta en el tantes vegades citat «poe
ma inacabat»:

«Jo no corro fires amb mules
per carregar de certituds:
Veus, el conte em toca d'escriure
i, per on começar?. Sóc lliure,
car buridanesc m'he trobat
lasinari de Buridan
caldria potser dir): ....»
Ja se sap que en la història de la cultura, dubtar s'ha posat com la metodo
logia de base -cartesiana - i s'ha obert així un camí productiu a la intel.ligèn
cia i al treball d'investigació científica del món i dels seus mecanismes. De to
tes maneres, nosaltres sabem i tothom se n'adona, que quan els dubtes
concerneixen la nostra pròpia vida -el que som nosaltres mateixos i fins, si
ve a tomb, la nostra mort-, més aviat hi trobem motius d'inquietud. El coneixe
ment o les explicacions científiques o biològiques ens donen només una certi
tud despersonalitzada i general i no ens indiquen mai res ni del sentit ni de la
direcció per on podríem nosaltres mateixos seguir i anar fent les nostres activi
tats c�:méretes pel que fa a la nostra propia singularitat. No trobem, en el dubtar
-de nosaltres mateixos- cap mètode pragmàtic semblant al que podem anar
seguint en vista de la comprensió i la transformació material de les coses del
món i de la natura. Sovint-a_mb el dubtar de nosaltres mateixos, ara, el subjecte
no hi troba cap sortida, i la identitat s'hi fa escorradissa. És més aviat l'ocasió
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d'un sofriment, que ni es pot comparar amb el 1<dolor» -que és un senyal d'alar
ma que ens indica llocs del cos.
Al sofriment, que amb el dubte d'ara ens corpren, hi anem pels signes del
llenguatge, i només el llenguatge en forneix -si pot- expressions metafòriques
o metonímiques. El cos del dolor i el cos del pathos no es talla i retalla de la
mateixa manera, malgrat que s'hi tracta de la mateixa i fonamental característi
ca de la nostra existència humana específica i singular. Vegeu el Biel:
« La gran roca del sofriment
que a tots ens fa de fonament

la vela sempre una lleu sorra
d'afeccions felices. Molta
no ho és mai, però els remolins
els aixeca l'aire més fi.

(pàg. 119)

És evident, que la sorra en qüestió, encara que pugui situar-se a la platja de
Salou -que en aquesta ocasió el poeta evoca- ve al poema com una metàfo
ra i s'explicita com a tal. Ni més ni menys, ja hem dit que l'aire més fi que l'aixe
ca també és una metàfora dels remolins de la paraula, que és feta d'aire fi. Que
da «la roca nua del sofriment, velada d'afeccions felices... ». També Freud, arriba
a parlar sovint d'una roca, a la qual s'arriba en el curs d'una psicoanàlisi -o
fins i tot en el treball d'interpreta,ció dels somnis-. El llen9uatge i els seus mo
ments pels diàlegs i la reflexió, només la deixa nua,_ allí on és. Alguns no deixen
aleshores de titllar Freud -com podríem titllar aquí el Biel -, de pesssimista.
És veritat que Freud suggereix que aquesta «roca>) podria referir-se a la diferen
ciació dels sexes. No ho assegura. Sigui el que sigui, el Biel diu a l'Heleneta i
ens diu que voldria i com voldria sortir del sofriment:
«Voldria creure això que em diu
el teu temps, que s'han trobat vies
d'estalviar al jove agonies
de dubtes i remordiments
però el dubte em va renaixent. »

(pàg. 120)

El Biel farà dels joves -de l'interès pedagògic- i dels amors nous, per exem
ple, ·a qui adreça el poema de l'Helena, o de ço que l'Helena significa per a ell
-per no dir re-encarna-, l'esperança matei><a de perfilar una figura de dona
nova, a qui confiar la súplica o imprecació màgica i fervent. Aqueix projecte del
Biel contrasta -quasi ho diu- amb el que ell suposa constituir malaguanyades
experiències viscudes de la seva educació sentimental i sexual, pròpies de l'àmbit
infantil on visqué de petit o de jove. També Freud, que sabia la transcendència
d'aquestes experiències infantils, demanava amb insistència noves direccions
als processos educatius i pedagògics. Encara que noves experiències el van portar
cap a d'altres camins, desencantat de l'optimisme d'aquestes primeres beati
tuds una mica reivindicatives, tampoc no va evitar que les noves aportacions
a la psicoanàlisi, accentuessin tot el que s'hi posa de relleu a propòsit del caràc
ter «fantasmàtic» de les «mares arcaiques», convertides sovint en veritables brui

xes. La Melànie Klein -que de totes maneres ha fet tant i tant per iniciar-nos
en la cura dels psicòtics i per la psicoteràpia infantil-, ha esdevingut porta-paraula
de les ambigüitats de totes les mares, on «s'hi figuren¡, alhora com a fades i
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com a bruixes. La dita dunció del pare» -no el pare de carn i ossos- o de
la societat, tal com ens ve potser per les seves paraules, gest i gestos -ressort
hi condueix més aviat- vers les possibilit"ats de sortir-se de les ambivalències
que ens lliguen a qualsevol «mare arcaica>1.
Sigui el que sigui, amb això -o per altres aviors i avinences- anem cap
a d'altres dones -que són sempre i cada dia- noves. És curiós en tot cas com
l'Helena «nova i jove>) porta un nom que ens suggereix tota una (<Vella cultura)),
.que ve de lluny i ens fa de fonament. De Grècia o de Gràcia, i no de Roma i
-de Vila d'Este, com «somniava» el Xenius.
Potser els meus lectors, trobaran també curiós (però ara vaig per un altre
camí) que un psicoanalista -un porc (?)- com jo, no remarqui que aquí -i
en altres llocs- el Biel fa una referència explícita a la masturbació, a l'autoero
tisme, i als diversos avatars de les pulsions sexuals 1· Recordem que el Biel feia
versos i que
« .... entre les filles
l'únic que se'm discrimina és l'acció del meu relat
i encara no hi hem arribat.}>
Per això mateix, no caurem a la trampa de prendre part en el que diu de ((la

mateixa matriarca, que potser sí, potser no, en la realitat o en les aparences»

no va distingir els caràcters... «ni les correspondències)) que en el mateix poe
ma ens diu haver observat entre la sexualitat, les pràctiques religioses, l'actitud
de la seva (?) mare, i el que precisament no diu -de la veritable «caça de cape
llans>) de la nostra guerra civils, per cert no citats entre els morts i les situa
cions que evoca a l'IN MEMORIAM-. Estic quasi segur que la seva mare o a
casa seva en van parlar, i suposem que el Biel no era sord.
Ara el Biel diu a l'Helena
(<La mare sempre s'ha guiat
per un principi ben trenat
que el seu cervellet no destria:
una temptació, tan viva
que els mariques i els capellans
no s'hi sabran resistir mai,
és la de fer mal a una dona,
i el clergue doncs és arma forta
per les civils guerres fembrils.
Si un dia el crides, bon profit,
però a mi, eh, no me'n parlis,
perquè els capellans em fan fàstic.
No m'ho aprovo: que el país
l'empesten fàstics repodrits
per una por llarga ..... »

s•;o

.......
..
...,...,_ª__.,

(pàg. 1361

1 Lauto-erotisme, de totes maneres, només ofereix un camí imaginari sense eixida al
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narcisisme que és del que aquí es tracta pel Biel i per motta gent. Enllaçar els «objectes»
d'amor amb el narcisisme, és una tasca o un trebah que s'explana com a possible sola

ment amb les elaboracions simbòliques.

r
- -�s ida.úfquiaqa

Més clar, l'aigua. l, tanmateix el que jo voldria subratllar, no és que el Biel
deixi ara d'evocar esdeveniments concrets -realistes- accentuant la «subjec
tivitat» del que diu, sinó simplemeñt que amb el seu treball i l'elaboració poèti
ca, ell mateix ha passat d'una seguretat egoista al dubte.� seva producció poè
s a i IN
t ica fa çamí d'1,oa visió mla!bmment distanciada i neutra dels tets re
MfMDRIAM recà seaur d'ell mateix i del gpe di11 oer oassac aca oe l dubte
i finalment anar POC a poc cap a TA§fll J ambqui evidentment ell mateix s'identi
fica, des�entrat g desplacat cap a 1/0 é§§F!r -encara grec!- de lleqenda o lle51endari. Es el Biel mateix 911ft ens arriba -ara i avui- cgm J/C éSSCF de llegen
da, 1m borne de «.lletres oer l1eoin> amb \a verernció !(mide rnie cel Ja sabem
que el propi home de carn i ossos, malauradament, ha passat de pas a traspàs,
i no podem fer-hi res. Sí!: podem llegir-lo, amb la fidelitat deguda!. El treball poètic
d'un poeta no s'acaba en els textos que produe.ix, es continua activament en
els lectors.
En el Teseu, en lloc d'una realitat històrica viscuda, apareix, el Biel, en el fan
tasma, el subjecte 91lfl OP és al leaòric ni cap «objecte » de çgneixemeO! PSiGP
lògic o racional 1 un subjecte que ve de lluny ¡ rau a OWP a/lí mateix ao· també
<s-111 t'has tig11rat» j d'on de fet, ixen les preguntes que qüestionen al jo ¿«Qui
na!, Quina!»?. El lloc mateix on es constitueix la identitat i la singularitat de cada
u. LOriginalitat de les respostes aleshores, per dir-ho així, es despullen de les
marques dels orígens, però no les neguen. Ara, en el fantasma, hi va un «altren
que «una mica idèntic -algú que pots dir que és tu mateix- sempre farà camí
amb tu».
És potser, malauradament fàcil per a no importa qui -i qui sap si per a Biel EROS ¡ TANA TOS.
mateix- que s'identifiqui aquest altre amb la mort que ens acompanya i acom- La mort imaginària
panya tots els processos biològiçs vitals. És allò que alguns diuen, de la lluita i la mort simbòlica.
·entre EROS i TANATOS, i que dit de passada no es creguin que són explicacions filosòfiques o de literatura barata fantàstica pròpies de Freud. Encara que;
cal saber que a l'any 20, quan Freud va parlar amb sagacitat de la pulsió de
1 Dec a l'amic J. Mallafrè la descoberta d'un acte fallit en la meva redacció. Jo havia
escrit aquí «objecte de 1a gnosen. Com si el mot gnose fos català. El Mallafrè em digué
que en tot cas era gnosi, però que ell veia que jo volia dir simplement la �coneixença».
No dubto que el meu error deuria portar-me a exaninar les relacions del que en la nostra
pràctica psicoterapèutica ve a constituir el que en diem els fantasmes amb allò que pot
ser proposàvem amb la gnosi, que es referia a una pràctica d'iniciació a una doctrina se
creta m. de salut: La pretensió d'una coneixença esotèrica capaç d'explicar tots els miste
ris de les religions en certa manera reconciliades, cosa que sovint encara certs {{teòsofsn
miren d'elaborar conscientment i d'explanar.
Portser sí que hi ha en les nostres pràctiques deixes i represes de les pretensions gnòs
tiques. També sembla que es veritat que les predicacions gnòstiques del 11 segle després
de J.C cercaven d'obtenir una tal coneixença deixant al marge d'una part la producció
intel.lectual profana -diguem la de la ciència- i el que podria sorgir pels camins de la
fe, considerats com un coneixement {{imperfecte». El poc que he llegit d'aquests autors
com dels presocràtics coincideix en molts punts amb les «coses)) que anem treballant.
Ara que per ·nosaltres no hi ha cap altre llibre obert que el que van teixint els malalts i
els sans concernint el seu propi patir, davant de nosaltre$, quan acollim el que ens diuen.
Així, en la pràctlca psicoterapèutica no ens referim a dp treball abstracte dels filòsofs,
encara que sovint ens trobem en un terreny mal definit, intermediari, com el que han fre
qüentat les especulacions de la teologia i de la ciència, Cilue com se sap esdevenen quasi
sempre dogmàtiques o en tot cas normatives. El nostre �erreny, l'entre dos concret de les
sessions de psicoteràpia sovint buit o inexplorat, s'omplt;t i es buida, de la paraula que pro
gressa a les fosques pe; tantejos i mai per certituds. 8 treball dels poetes s'adiu més a
les nostres tasques, que el treball dels filòsofs.
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Primeres
evocacions
de certs morts
a Ja guerra.

Els vestits dels vius.
En tot cas,
els dels morts
evocats i
la incertitud
de la identitat sexual

mort, no es referia tant a la mort mateixa o a les «agressions» sinó com el mo
tor de les «repeticions>,' que tan sovint trobem en la psicopatologia de cada u.
És el Que li permet d'anar lligant aquesta problemàtica amb la del narcisisme
--que tantes vegades mirà d'abordar amb la dificultat que és ben coneguda de
tots. Repetim que la cipulsió de mort», de què Freud parla, no té res a veure
ni amb el morir ni amb· l'agressivitat.
El que és veritat, és que ens trobem sovint a la clínica, que hi ha molta gent
que es passa la vida mirant com sortir de les xarxes de la «mort imaginària»,
la nostra tasca aleshores consistei,x -en el <<transfert)) - de facilitar, no una
fugida d'estudi, sinó l'accés a la mort simbòlica. La mort imaginària -diguem
per prudència-, només és una projecció deformada del que sempre perdem,
en el curs de l'existència concreta de cada dia i que de fet sovint ens porta a
ressentir les típiques angoixes "de castració)} tant en els nois com en les noies.
Diguem, com ens ho explicava aquí mateix, a la Universitat de Barcelona els
anys 1934 landsberg, «Ningú no fa l'experiència viscuda de la seva pròpia mort>>.
Ni els que se suïciden. túnic objecte experimental de la mort, és <:?l de la mort
de l'altre. També ho deia Freud. Hi ha, per consegüent, una mena d'esforç -
sovint reexit -- de denegació, o en tot cas de desplaçament de tots els morts
dels quals tenim coneixement, cap a un anonimat més o menys indiferent.
Reduint-los en tot cas, si podem, a fer-ne testimonis d'ocasió. És en aquest sentit
que em sembla que cal saber llegir el que el Biel ens di,¡ de la mort del G11i11
--::-P-�.r començar i del $11bietes després. N.a.tern__q�e si el Biel confessa que
.el primer era odiat de <(tots)) els nens qu�-.-2�nayen --��P.ad.es)> -i doncs d'ell
mateix-, E:!_�e ara recull en el poema és CII IA a l'hora de ]a SF!Yê WCrt ,bj )(s
anar disfressat de vella pagesa i dPPCS 911ft arn res@ disfressa eo ta 'a ·sii"llf.i..
tat nmblemàtica. Le s «rgbesu senel!en almernLS la ideorirar sextml sovint ambigúaL i encara és per «robes» 2ue e' Biel evoca la Jgeoritat del sem<rr s,1bietes
l sen r Subietes) veig roba�JJr� i _bl�nca, i algú dins
<<��ara el re
que semblava
'1 n ,u ue e sen or Subietes, va m · '
,;êrill imaginan� el que ya provocar <<la saca d'aquell dia)). a en parlarem a la
l&! flJQXié "oètica1 e;isamioant
segona Part d'aquest escrit en 9uè tractarem
de prop 11[>1 MEMOBIAM Ara i només per dftiMr ilíllmtadft§ les_¡;;onnotacigns
que el nmciBisme -eroti.tzat sec11odàriamem .i pel qwe h.sda identitat d l S81-1c
yq_r s_�-�_ iet �-�-·".!!l el poema rembé wccrderé g,ie hi acélreii cow sd'2hieçte
vícti_ma)) _dels robatoris d'una banda de nois com abans era
< t e b nda»,
1'.QÈL�esvêtllat pel uiu. Ara que, pel que fa al senyor Subietes, el que- compta
no és cap afecte particular ni d'amor ni d'odi, sinó un tros de roba i molt signifi
cativa, que li roben: els eslips. Vull dir, «taparrabos» o els calçotets -com se'n
deia d'una manera menys sofisticada- concernent el que amb això es tapa i
s'ensenya. fn els dos «morts>>1 doncs, que Biel recorda ae tet. hi ha una pro
blemàtica de la ·
la de la identitat
1a QªSlesa i els «taRarrabOS)> de cal Su 1e e
·sexual que connoten les faldilles
Bé, torne_m, si us plau, als capellans, dels quals a_J'IN MEMORIAM nO parla,
i al que en diu precisament a l'Helena. Ja se sap que si cap deis brivalls no es
recorda dels actes dels capellans en batejar-los i que sovint· només la primera

de

el

Primeres i úniques

evocacions
del suïCidi

de

.,.----·------�-·-----------------------------

1 Póeticament -si es pot parlar així d'esdeveniments tan tràgics-. Però quan el Biel
// escriu l'IN MEMORIAM, no ho oblidem, escriu poesia, no la que va viure, sinó la que ª�-
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comunió els ve a la memòria -potser sovint com l'ocasió d'un vestir-se i disposar potser d'una roba nova, que els confirma en la seva identitat sexual-, el
que es veu cada dia, és que els capellans són gent significativa dels enterraments. La missa mateixa, sovint és per als, brivalls una ocasió d'una sortida o
d'una festa en què almenys s'hi relluquen nois i noies, senyors i senyores, més
o menys objectes de les seves apetències psico-sexuals, o amicals si es vol dír
així. El que s'hi tracta d'una celebració o recordatori d'una mort -la de Jesús,
i de la seva resurrecció-, enre la gent -d'abans o d'ara-, no sembla «treballar>) gaire les «figuracions)) on els brivalls es figuren ésser, en aquell moment.
Amb els capellans anirà aleshores, de totes maneres (1un quest sinuós)) que diu
sempre (<coses)) de l'amor i sobretot de la mort.Fa pocs anys, solament en llatí.
Un bon acudit per a dir i que ningú no pugui entendre el que s'hi canta. És la
pura veritat.
Potser és per això que el Biel dirà a l'Helena allò del capellà com un dúbric
d'ànimes (ja m'entens)n a qui no cal que «li donis gràcies si et grapeja la teva:
Fuign i encara, el que es pot prendre com una confirmació o una anticipació
-poc ambigua del que circula pel mateix poema entre la mort imaginària, el
treball del narcisisme i dels objectes que desvetllen l'interès psico-sexual i s'hi
aboca

((Somniava a suïcidar-me
(tancat al ventre de la nit
calenta, o en el fred matí)
però per sota treballava
un quest sinuós, i em portava
vers aquí, vers ara i vers tu,
i vers aquests vers que recull
(si bé se'n va com les cistelles
de les Danaides) una vella
experiència: que els anys,
com el vi, guanyen amb els é:'nys... »

i dels capellans
vius o morts

;;� :,/j;,.,'1:/{en
u

de qui ?,
de la seva mare?... ,

tot cas,
�e 1ª no,a · ,<fel
s ,,
,rans,e

en

l'Hele neta.

(pàg. 121}

l és per això que fa versos i els «versa)) en una situació escollida de transfe- Catorze anys
rència -ara a l'adreça de l'Helena: ((Faig versos .... per a catorze amics que i catorze lectors
em llegeixen». El Biel sap, que <da majoria dels lectors, de malentesos, els fan per els seus poemes.
tots)>. Caram!, -direm- ¿per què, catorze i no un sol lector: l'Heleneta sola?.
No serà perquè a allò de la poesia de què parla a l'IN MEMORIAM, hi anava
pels catorze anys?. Deixem-ho. Hi ha catorze i catorze, i el fet que Quan els significants d'un poema salten d'un poema a un altre canvien de sentit amb el context. Catorze anys de malentesos?. La història que ens conta només ,fa aue començar:
(< Dient la meva joventut
però veus que et parlen a tu
que un vers que no sap a qui parla
sembla aquell que de cap es llença
a una piscina que ha buidat
o que invoca l'eternitat.»
(pàg. 122}

Ja es v-eu que sols, a l'adreça d'algú en si1uació transferencial com l'Helena,
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es pot anar dient potser sense malentesos, el que tan sovint s'invota com l'eter
nitat la del temps dels mots?-. Si no és que es tracta més aviat d'un movi
ment exactament invers: el moment de la naixença; d'on es pot dir que precisa
ment, i<un surt d'una mena de piscina11 (sic) per entrar en el món de l'aire. Una
piscina que un mateix ha buidat en néixer.
A propòsit
del Teseu encara:
les /luïsors
de la fe
i el que en diu
l'Evangelista
Vilanova.

Potser ara esdevé més clara la trama del Teseu, on les dones diden ((quina,
quina?)) com les gralles, que en certa època anaven amb els fagots a fer la mú
sica dels enterraments. Mirem una vegada més que el Biel ha passat de la certi
tud �füll mateix, als dubtes. l puix que hi {(llampeguin lluïsors de feJI, mirem també
el qlle en diuen els teòlegs -i pel que ens toca com a catalans-, per exemple
el que recorda l'Evangelista Vilanova a Serra d'Or, del febrer de l'any 1980: <<Dub
tar o no dubtar, no es aquesta la quêstió. Si els dogmes porten la fe, no en diuen
el camí d'una manera clara. Quasi és al contrari. No posseïm, -diu aquest
Evangelista-, la veritat de la fe, i no és simplement preguntant als mateixos
evangelis que en traurem l'aigua clara. El jo que formula la pregunta -si bé com
près el que ara en diu \'Evangelista- comença a fer un camí utilitzable quan
posa en dubte la seva pròpia fe -i se n'adona així que és del lloc mateix que
qüestiona aquí els Evangelis -que s'hi formulen les preguntes a les quals ara
li toca al jo de respondre-. No és, en el jo que rau el subjecte que qüestiona,
sinó que és en el propi subjecte -que nosaltres en diem de l'inconscient- que
surten les preguntes: «Oui sóc jo per vosaltres)) -··dei"a el Crist mateix. Jesús
esdevé l'altre, més enllà de les meves paraules i de la meva experiència. Es ma
nifesta i retorna absent a descentrat, com el lloc d'una qüestió. Hi ha, doncs,
per a n6saltres i quasi per a {(l'Evangelista Vilanova», un camí que va de la certi
tud viscuda, egocèntrica del Jo -passant per un camí de dubtes� fins a l'apa
rició del fantasma, per on s'estrelluca el subjecte de l'inconscient. l els dubtes
mateixos, pel que fa al «nosaltres mateixos», s'acosten i acoten un terreny pro
pici o una (1platja)) on s'alça la lleu sorra que «vela (sic) el lloc, on Mau el subjec
te» encara que ens «revelin una veritable roca de sofriment (sic).

' ' '

La practica clínica
en psiquiatria
i la dimensió
humana
on els malalts
s'hijuguen la vida,
o en tot cas
la vida de l'esperit.
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Acabarem aquesta disgressió i la primera part del que escric, per l'evocació
d'un <<Cas clínic,,, ben allunyat de la vida del Ferrater de la qual quasi no sé res,
fora del que ell en diu amb els seus poemes, ni cap falta que ens fa, perquè
no s'hi val en el nostre treball a conSiderar allò de què no parla el qui ens parla.
Tampoc no puc considerar, com molts crítics literaris ho deixen dit, si el treball
de l'art i de la poesia en particular, seria una mena de consol o de cura, i potser
de revenja-particular a la «neurosi)) del poeta o, encara, que amb l'art es busca
un� «solució>) a la conflictivitat de la intel.ligència i dels «afectesn. Ja saben
el que en diu el Ferrater. De totes maneres, aquests crítics, parlant de neurosis
en fan una particularitat accidental més o menys biològica -o fins biogràfièa
d'homes «tarats. No se'ls acudeix de considerar la neurosi o fins la follia, com
un fet simplement humà i que es posa de relleu més fàcilment potser en aquells
«malalts), que en l'altra gent que creu anar desperta i sense cap dubte per aquest
món seguint <(cavallers)) o intrèpides «cavalcades,>, que sovint s'apliquen a imi
tar (117). El Biel ens diu que ho fa de vegades ell mateix o qualsevol «pixatin-
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tersn dels que posen botiga per comprar i vendre (<models garantits»

vol «(vull) subornar la joventut
però desdenyo aquest recurs... »

(pàg. 1241

dirà a l'Heleneta.

' ' '
Parlo aquí sovint del fantasma -i l'oposo al concepte de fantasia-. Dic del E/fantasma
primer que és sempre inconscient -vull dir que almenys, ens «sobta)) i surt i l'inconscient.
((no se sap de què)). No es tracta d'una construcció imaginària de somniatruites o dels que fabulen. Sovint els fantasmes només (<Surtenn, diguem, del cau
en el curs d'una psicoteràpia, cosa que no vol dir que constitueixin una pura
creació o un artifici de la tècnica. De totes maneres, mai, fora del curs d'un treball psicoanalític, surten així del cau espontàniament, encara que sempre van
per sota de la major part de coses que anem fent, sobretot si tractem del sexe,
de si mateix i de la mort. Però més val aiid. Més val que no surtin del cau, perquè aleshores amb això dels fantasmes no podríem fer-ne res de bo i més aviat
ens farien nosa. Ens donarien molts neguits amb els quals no sabríem què fer.
Més val que si els fantasmes surten, ho facin només en un lloc on precisament
el seu tracte amb l'altre que parlem -l'analista- sigui possible. El fet que alguna cosa d'això ens sobti en els somnis, és força conegut perquè en parli aquí.
Però tampoc allò que somniem és el fantasma; s'hi deixa entreveure, més fàcilment que en altres produccions verbalitzables. El fantasma no és l'inconscient,
sinó, diguem, només una finestreta que s'obre i es tanca, per la qual podem
albirar el que va fent pòsit, dipòsit i casserola de pulsions i trossos, malavinguts, oblidats o el que sigui, de la vida de cada u. l perquè només és una finestreta del que aleshores s'hi veu ràpidament i connota, se'n podrà parlar i fins
en resultarà una cosa bona de l'anar trobant fantasmes i treballar�los en el curs
d'una psicoteràpia .
Però sempre, quan els fantasmes apareixen, serà com en un «obrir i tancar
d'ulls», un instant fugitiu, «l'instant de veure»- i quasi només, ens en queda d'a
questa visió un regust estrany, no sempre agradable. És sovint el cas de morts·
de somnis que ens sobten. Hi ha un treball a fer encara amb allò que així es
desvetlla, si no en tenim gaire por, i l'altre a qui en podem parlar no en té encara
més por que nosaftres mateixos!!. Quasi podríem sospitar que la vigilància és
la regla i sovint s'hi fa quasi sistemàtica, ràpica i implacable. El que sabem és
el que així apareix en el Teseu, per

«Salves, esvorancs
de por successiva
només que et llampeguin
lluïssors...... »
és a dir, ni més ni menys que connota com a por sobtada que com un llamp
ve a plasmar «l'instant de veure)) de què parlàvem a propòsit dels fantasmes.
Aleshores, potser sí que en una psicoteràpia se'n podria dir encara alguna
cosa després. Malauradament, després, t!I Biel ja no dirà res més a ningú.
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Evocació
d'un cas clínic
aclaridor(?)

l.'.altre «cas>), que voldria ara retreure és molt diferent, de la manera de patir
del Biel. Hi ha al.lusions de detall que tanmateix podran aclarir en tot cas el que
anem _fent en el curs d'una psicoteràpia, contribuir a situar alguns aspectes, del
que el Biel en dlu a Teseu. Es tracta d'un francès o algerià -un malalt- o si
volem, algú que es queixava del seu «mal viure)>, més aviat que de la seva sort.
Que <(de sorh en tingué sempre en la seva vida i fins es va fer ric, em deia.
El parasitaren tanmateix, nombroses i dissimulades fòbies que fins el porta
ven a conductes de <(cagadubtesi) ... en el sentit propi i figurat>), perquè -deia
que patia del fetge (le foie). Per sort, degué ésser un «home de fe» («la fai))
-que vé a ésser fonèticament el femení de <de foie))-) i així ara, c<Va tirant
-a la gràcia de Déu-». Ningú no podia sospitar tanmateix com sofria. «Tothom em pren per normal i no per un tocat del boleh (sic); i<treballo amb efi
ciència però ho faig sense cap plaer, la processó va per dintre, la professió va
per foran; «la gent amb qui tracto, no me'ls estimo, la dona i els fills, sovint em
fan fàstic; ho dissimulo, però faig el que el deure em dicta de fer i prou)) (sic);
«no sé si «s'hi acontenten, em penso que se n'adonen, i això em fa encara patir
més,i.
No cal dir que aquest senyor era el que se'n diu un catòlic practicant, relati
vament conegut i actiu en certs grups de gent -i de gent jove, d'aquesta pro
fessió religiosa-.
Vet aquí, que un dia -i en una sessió de psicoanàlisi- em va explicar el
somni següent, que ara em ve a tomb i a la memòria, pel que fa a Jesús -o
el subjecte radicalment altre, que diu l'Evangelista Vilanova i potser el Biel-:
«Aquell que fa camí amb tu«, -o si es vol, el doble evocat pel Biel a Teseu.
En el somni, en qüestió, aquest senyor em deia que ell «s'hi afigurava1> preci
sament, passant la Mediterrània, a peu, fins a Port-Vendres. Tot seguit, sense
deixar de caminar arribava al claustre d'Elna. Volia o li calia fer una novena, però
no tenia temps. Li van venir unes ganes imperioses de cagar o de pixar i no
sabia on fer-ho. El cas -em digué- fou que em vaig despertar quan m'havia
començat a pixar al llit «als meus anys!, quina vergonya mare de Déu!>). Textual.
Començà aleshores -com està previst- a dir «associacions>) o «connota
cions)) dels mots o de les circumstàncies evocats en el somni, o per altres cons
truccions orals complementàries del seu discurs «actual». Això, evidentment,
en oposició al que esdevé en la pràctica habitual dels discursos on es deixen
totes aquestes connotacions o acudits en el tinter.
Així, aquest senyor -ajagut al sofà a casa meva- després de repetir que
era molt devot, <�especialment de Sant Agustí>), -perquè tal era el seu nom
de pila- evocà que aquest sant home era d'Àfrica -com ell mateix-. «El que
no veia clar, és per què havia de fer -en _el somni- una novena i en un claus
tre tan lluny d'Àfrica», i que de fet, no coneixia».

Després d'un curt silenci, continuà dient ((que això d'anar per damunt de,
l'aigua, fou Jesús i no Sant Agustí que en féu l'experiència i la demostració reei
xida del seu poder miraculós,> ...; «si ara-estigués de conya, diria que en el meu
somni Sant Agustí i jo é!nàvem plegats o condensats amb Jesús; tres en una
sola personai) ... ; «Sant Agustí, tinc entès, es va convertir en morir-se la seva
mare)) ... ; «potser sigui això la clau de l'aventura somniada, encara que la meva
mare, «malauradamentn \lapsus) encara no ha morb ...; «impossible de fer una
novena al claustren ...; «vosté dirà, segurament, que es tracta··dels nou mesos
suposats que vaig passar al claustre matern)) ... ; «la meva mare ha estat sempre
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un <<estripa-quentos» i jo més aviat en fugia)> ... Vinguereri aleshores un reguit
zell d'anècdotes que no descriuré però en les quals «s'hi veia gentii -en fran
cès ho deia, és clar-; ens cal prendre al peu de la lletr¡:1; que: ide (jo) -ell
mateix- venia, amb l'alternànça del seu discurs actual, com un C<jO)> situat da
munt (je-sur) d'una taula, d'un cavall, d'un :lit, etc., i d'altres vegades anava per
sota o per dins dels llençols... , d'un pont ... i del c(mantell estelat del cel a la nit
del desert africà)). c<Jesús , Ave Maria, i ves què i amb què, m'empatolloh) (sic).
Després que ell evoca l'Ave Maria, jo vaig fer un moviment significatiu: la
sessió s'havia acabat, però vaig dir que em pensava que, en efecte, havia des
crit situacions concretes i viscudes del <(JesouS>> o del e<Je-sús» que anava al
peu de la lletra del somni caminant per tal d'invitar-lo a teixir la lletania o la
«novena».
Ell, aleshores, encara va dir -tot posant-se l'abric-: «la gent no sap que
sempre he estat un bromista. Si em permet, li diré, encara, un últim acudit: em
sembla que desembarco al port de casa seva i descarrego paquets de somnis
i de lletres (els missatges del discurs), les porto més aviat a c<ports-pagats)) que
a <<Port-Vendres)>. Vaig riure amb ell. Però no li vaig dir que, potser, en el «port
vendres», per a un francès, com per a un català hi ha un C<di(t)-vendres sant»,
o un «vandre-di (t) saint,,. Entre altres coses, perquè també ell m'havia explicat
que havia tingut la temptació de suïcidar-se o d'oferir-se «víctima gloriosa en
les aventures de les missions catòliques)).
Cal dir que contràriament a tot «amén jesús» o a (eles avemaries)), que so
vint tanquen els discursos -i la comunicació religiosa en confessar-se--, tot
el que ara vingué a la paraula va anar seguint pels camins de la «seva passió)),
evocada i enfilada com els grans d'un veritable rosari de situacions concretes
-d'abans i d'ara- on trobava la gent que va començar a estimar de bo de bo
i per començar el seu propi germà i la seva germana, protagonistes de certs
«embussosn dels seus amors i- fins de l'erotisme-.
El Biel, també enfila els noms de molta gent que ha estimat en la seva vida
«privada» i en el curs de les seves recerques de poeta i de lingüista en el seu
«poema inacabati>. No es tracta d'erudició, evidentment. Hi ha qui troba ocasió
de passar així el rosari, i d'altres que callen i van fent. Ara caic, ara m'aixeco.
La vida, viscuda sovint com una passió inútil, negada i renegada.

X

l.

i

>

Convé, doncs, de precisar, que al nostre treball professional no s'hi va encara que sovint ho sembla- per refèrencies del defora del que se'ns diu en
ies trobades terapèutiques; per exemple, el que s'escriu en les elaboracions filo
sòfiques o religioses; o encara també més en el que s'escriu en les elaboracions
teòriques ei que sovint molts psicoanalistes venen als llibreters i als lectors)}. Procurem en la pràctica psicoanalítica o psicoterapèutica, no tenir gens en compte
el que va pels carrers, com a formulacions de la cultura. No hi tractem psicolo
gia del jo, encara que molts psicoanalistes americans -els qui més es venen
els Hartman, els Kris i en l.owenstein en primer lloc-, facin del icjon una entitat
autònoma. Vull dir del «jo de la consciència» que es suposa lliure de tot conflic
te si un mena la seva barca. «com cal)) i a gran satisfacció de la societat que

El treball
psicoterapèutic,
no es pot reduir
a les soles
elaboracions del jo.
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Una al. lusió
a Orfeu

- als toros
i a la mort-.
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sigui, capitalista, de consum, imperialista i per què no, diguem, socialista. Ja
hem dit, per contra, que nosaltres, en el nostre treball, no hi tractem fets cultu
rals, encara que és sovint com a tals que se'ns presenten. Hi ha qui diu, que
així esmussen la punta de les armes que, per al combat i la lluita de classes,
són necessàries; però callen el simple fet que no hi ha gaires proletaris que «es
facin» psicoanalitzar. Sense tampoc preocupar-se de les qualitats mateixes de
les elaboracions fetes per Freud i per Marx, especialment en allò que concer
neix la metodologia de les anàlisis de què aquests autors tracten. De fet, es
fa referència al que diuen per <ffesums), de segona mà -i encara mal traduïts-.
S'hi va sovint a partir d'abstraccions fora de tota pràctica i per algunes «idees>)
manllevades als veritables conceptes que els dos (,autors» en qüestió, posen
en un lloc predominant. El <<Corrent» psicoanalista americà ha escrit textos de
tots colors. l no podem oblidar el corrent «culturalista» de Su/livan, Homey, From
o Kardiner. Després del que hem dit dels fets de cultura, quasi no valdria la pena
de parlar-ne aquí si no fos que en la majoria dels autors (ara_no parlo de Sulli
van, que fou el primer culturalista i es va quedar en el terreny clínic) acaben
tots per proposar -co� Moreno- les seves tècniques i idees, per produir qui
sap quins canvis paradisíacs a la societat. Tots s'inspiren, és clar, en punts
més o menys essencials de les seves produccions «teòriques,) de l'experiència
de Freud i de la seva mateixa pràctica. Obliden tanmateix que no s'hi val a con
fondre els diversos plans d'allò que es tracta. La psicoanàlisi resta com una «ex
periència» que sense ésser antisocial, es desenrotlla fin un pla radicalment pri
vatiu, o privat -diguem «a-social». Ni tan sols s'hi va a la recerca de records
com el primer Freud creia, o d'un «jo» conscient de si mateix, sinó simplement
del que amb els fantasmes es deixa entreveure del subjecte -i res més-.
Posats únicament o d'una manera prevalent en els camins d'un discurs teò
ric, de franca estructura psicològica -o encara sociològica- no és estrany que
de fora de tota activitat clínica, les «dites)) cèlebres, d'un Marcuse aniran ales
hores pels camins d'un combat de gegants abstrets com l'EROS i el TANATÜS,
que apareixen com deia el Ferrater com a «cavallers)> en una lliça medieval per
no dir en una «plaça de toros». El públic -que som tots- i en particular la
dama d'honor, aniran junts, a veure qui guanya. Olé!. Despullat de tot lirisme,
penso potser que el Biel va triar el cas del Teseu, més aviat que el cas de l'Or
feu... qui, ja se sap que baixant al camp de la mort, per rescatar Eurídice -el
poeta- hi fa un altre camí. Al teló del Teatre Bartrina -- si no m'equivoco- a
la relació que s'hi pinta, l'Orfeu, canta amb el «poble>).
Els joves i fins els vells -entenimentats universitaris- troben en la lluita
d'EROS i"TANATOS, un espectacle que com a la plaça de toros, si s'hi represen
ta potser, un joc entre el narcisisme del torero i la pulsió del brau, acaba segur
en la mort de l'un o l'altre. TORO tanmateix es una al.literació o metàtesi de
/
<(OTROJ): si es un «bon» toro Si resulta 'dolent, el públic reclama (cOTRO TORO».
El toro és el discurs -en acte- de «l'altre jo mateixi,; el mirall negre i fosc,
on «llueix» i es llueix el contorn del cos, vestit de llum, del torero. Ara que el
nostre Biel, tria el Mino-taure en lloc del toro. l, potser per desgràcia, l'He/eneta,
ja no juga el paper de psicoanalista. En el Teseu, no solament ha desaparegut
l'Ariadna, sinó que «totes les dones plegades)) el criden -potser a l'hora de la
mort- sol, sense cap udona>1 concreta a la seva vora.
Ara ve a tomb -per analogies i diferències- el que ens diu un poeta fran
cès que el Biel mai no evoca. Vull dir Cocteau i el seu Orfeu i sobretot el «testa-
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ment d'Orfeu,i. Allí, el diàleg del poeta amb la seva mart, esdevé un joc de qua
tre cantons. La mort mateixa al mig juga amb quatre variacions del mateix poeta,
potser quatre imatges en quatre miralls. El cas és que en la pel.lícula on el ma
teix Cocteau interpreta el seu propi rol de poeta, és l'actriu Casares que hi re
presenta 1a mort. Una senyora que té com a tasca primordial d'endur-se el poe
ta a l'altre barri. Una senyora, que pel que es veu, no sap gairebé qui. En fi, una
senyora que no fa bé el seu ofici. Resulta sovint per això massa sentimental

o amorosa. Els seus amos no estan satisfets del seu treball i organitzen aleshores
un veritable judici públic -que per cert té una franca estructura teatral i que quasi
és una veritable cursa de toros, on no se sap gaire ni qui fa de toro
o de torero i qui serà el mort. No exagero, entre el públic, en una llotja, hi ha el
mateix Picasso, el Dominguín i la Bosé en persona ..

El curs d'una psicoteràpia, no és evidentment superposable a les celebra
cions sovint apassionades dels toros, però s'hi tracta de bo de bo del que a la
«festai) dels nostres veïns, s'hi representa com un acte ritual i amb l'amplada
espectacular pròpia al seu tarannà. Evidentment no és una pràctica del meu
gust i evidentment segurament, pel que precisament fascina com un gran joe,
imaginari, sense cap efecte de transformació dels que se'n fan actors o espec
tadors. Res no s'hi enllaça pel pla simbòlic i per consegüent dels destins ni de
les pulsions de cada u, ni de la vida concreta social, dels de tota la gent, com
promesa aixi. Ara que si pel món hi ha molta gent que no tenen ganes d'anar
als toros, i encara menys de fer de brau o de torero, també cal dir que també
en la pràctica clínica de la psicoteràpia res no va a gust de ningú. Ni a gust
del malalt o del psicoanalitzant, ni del psiquiatre ni del psicoanalista. No cal dir
que tampoc va a gust dels parents dels malalts, dels seus amics, o de la socie
tat -que sempre mira de tancar l'experiència clínica o simplement la veritat hu
mana en qüestió -en les estructures sanitàries que sovint prenen en efecte,
la forma de manicomis, on desgraciadament sovint no s'hi fa res, o només es
mira d'adaptar la gent a la societat. Dèiem, que a les tasques i compromisos
psicoterapèutics no s'hi va mai per gust... ni per ganes. Per això el... «Menja't
tp cama» del Ferrater constitueix una expressió molt a propòsit, del que també
en bon català, se'n diu «deixa't de punyetes)).
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