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CEE, peto encaramatcatsper la
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~ am lt, ms!to, e po~1 de IIwta
de les negacions aterrides de que
parlael psicoanalista,alhorano sotmesa al terror desesperan~t ni a la
tragedia ineluctable der filasar? Si
el qui signaresponafirmativarnent,
ja sap que s'exposa que li -diguin
que ell, a Catalunya,el seu-paísde
l'Extrem Occident, no viu, perque
no ti arriben, cap de les variants
d'angoixa del perill nuclear que al
Regne Unit com a teta l'Europa
nordpirinencaprodueixen.«laparalisi de l'expressió emocional»
abans dita. Tanmateix s'atreveix a
creure'que el psicoalistai el filúsof,
en diagnosticari sentenciarcorndiagnostiquen i sentencien, obliden
les raons de la prospectiva,una ciencia -o reflexió que hi aspiraque no pretén fer pronOstiesi intenía conjecturarel futur no pas individualment sinó amb una visió

-o d'una .catAstrofetxemobilesca
uriiversal-, sense que valgui
penjar-los cap actitud de fugida
com a replica inconscient a un
terror psíquiCarnentinsuportable.
atem aquest testimoni, no pas
perque la composició efectiva de
l'amena~ nuclear l'autoritzi, sinó
com a variable a comptar en tot
examenno emotiu de la possibilitat
d'un 'conflicte atomic gegantí. Un
judici ni esparveratni cegamentesperan~t sembla, dones, inclinar-se
pe{un no-saberinterrogatiu,que si
no és capa~p'obrir l'Anima l'esperan~, tampoc no ens. obliga a
connaturalitzar.:nosamb la tragedia
necessaria.Hi ha un Ambit,fins i
tal, de possibilitat de. lluita que
permet afrontar l'espectre posthiroshima. ¿Potser l'instrumenten
els aixecarnentsmultitudinaris per
la pau, ajudats paradoxalmentper
la por freneticarnent inhibitoria
deis polítiesamos deis mecanismes
morta1s? ¿Per que no? ¿Per que
no poden sortir vies inedites, ima-

teta imatge inevitableinentlimita-.
da, encara que sigui la delqui es
creu especialista.¿Hi ha en aquest
tipus de visió Inésevidenciesde catastrofeque no variablesd'incertesa? ¿O 'bé, més aviat el nombre i
l'acció presumptament efectiva de
les variablesinclinen, ara com ara,
a la suspensió de judici? Sembla
que l'anAlisi,atenent al carActerexcepcionalíssim d'aquesta qUestió,
inedi~ en la historia de l'home
sobre la Terra, no puguisinó restar
en el dubte interrogatiu. De fet
sabem que hi hajutjadors en qui la
feridapsíquicadel diagnOsticpsicoanalista no es deu haver prcdu"it,
perque són capaces d'aportar teta

qui signa creu que no ens toca
pensar' necessAriament i menys
aquía Catalunya,que <danostrare-sponsabilitat individual i nllcional
esdevé secUndariarespecte a ia responsabilitatde l'especie». 1 entén
que no és cap inhibició forassenyada de continUárcol.laborant amb .
l'entom sense defallen~, vivint,
ámb esperan~ o sense, per a
ajudar aquellajusticia que allunyaría les guerres, com la llum esvaeix
les tenebres. 1a l'interior de les nadons oprimides com Catalunya,
per a salvar-lesd'una mort objectivarnent més a l'aguait que no
aquelladestruccióabsoluta del psicoanalista1del filOsof.
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que permet af~ontar I espectre posthiroshima»,escnu Alfred Badiaen negar-sea acceptarcegamentles tesISque ens porten aunasfndrome nuclear,
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~rQina -i no sabem si ens n'hem

varnent efectista, .procedent del massa,latent ara un milió de vegade felicitar- algunesde les veus . m6ndela psicoanalisi.
L'especialis-,des més poderosa a les entranyes
del neoapocalipsicontemporani,Fl ta britanicNeville Symingtonen el deIs artefactesque apunten a lotes
cinema, la televisi6, les noticiesde volum de tardar 1985de la «Revis- les ciutats importants i centres inprernsa més o menys fugisseres, taCatalana de Psicoarialisi»,ens dustrials de l'Est i de l'Oest. A
una certa literaturade consum pin- ofereix un diagnOsticclínic de la través de la seva competenciaprolada de negre i/o revolucionaria, hurnai1itatactual que qualificade fessionali de l'intercanvi d'impresmística, analítica, resignada, «))ánlliside l'expressióemocional», sions amb els seus col.legues, el
cínica, desolada, d'absoltes antici- Segons que ~mbla, d'enca de la psicOanalistaentén que la resposta
pades,de mesiraeesgarrifat,ens so- guerra freda i de l'extensió real o a áquellaferidapsíquicaindefugible
rallen ambj1ashosderadioactivitats possiblede la"panoplianuclear a un va esdevenint la negació evasiva,
leíaIs, hiverns nuclears, holo- respectable nombre de -pai"sos,ha per angoixaintolerable,de la possicaustos universals., Darrerarnent, aparegut al Regne Unit un nou bilitat de la ccntesa !>el.licao de la.
per exemple, l'AVUI e11$informa- tipus de neurosi:la del terror nucle- magnitudde les sevesconseqUenciva d'un curiós experimentcientífic ar; o bé, si yoleu, la de l'angoixade es reals, o bé allo que anomena
consistenta incendiar270hectArees I'extennini universala curt o i11itjA<d'apatiaresisten!»,és a die,el sende brossa a la vera de Los Angeles tennini. Fl nostre psicoanalistaatri- timent d'impotencia irremeiable,
en un simulacred'uh hivem nucle~ bueix els múltiplesefectesanalitza- la desesperan~ radicalque inhibeix
ar, que els observadors científics" bles de la nava afecció a una per a teta lluita la personanecessahan trobat una mica menysesferei- <Jiguem-neferidapsíquicauniversal riament neurotitzada, Segons
dar que no esperaven, fins al punt que afecta lotes i eadascunade les aquest diagnostic, I'home actual
de poder presagiar, per siens ' personesque a la Terra han tingut posthiroshima és, en definitiva
toéava la rifa atomica, no un informaciósuficientde la devasta- comel narradorde MobyDick,el
«hivern» sinó. solament tina ció atomicade Hiroshima.Des del que viuJots els seus dies com si els
«tardOD>nuclear. Podríemaportar punt de vista psicoanalític,aquella hi haguessin regalat. En termes
tantes noticies, opinions, fantasies, aplicació apocalípticade l'energia. d'Eugenio Trias en el seu assaig
profeciesd'aquesta guisa com vol- engriUonadaa l'Atom fins al 1948 Pensarla postguerra.de fet ja so",
guéssim. La publicitat les destil.la és viscudacom una catAstrofein- supervivents, és a dir, sabem que
aquí, o bé més espaiadarnento bé. controladade tipus cOsmic-com sobrevivim cada dia a l'amena~
amb menys serrells d'esgarrifor, per exemple, lá topada del planeta nuclear. La conclusiódel filúsof,ja
pero no ens les escamoteja. La Terra amb un meteorit de proporci- no psicoanalítica,.és lapidAria:el
«p1esúrainformativa» a la pell de ons gegantines-, accident tanma- nostre pensar, com el nostre viure,'
brau: ¿és perque som lluny de les teix en potencia causal en milérs és tq.gic, perque «a tots se'ns obre
instal.lacionsreaganianeso perque d'estris vigilants de construcció I'horitzó. de la possibilitat- d'un
no volempensar-hi?
humana anomenats míssils a dis- món sense I'home, Només cal
De totes. aquestes veus, nord. posició deIs aprenents de bruixot fullejarqualsevoldiari perque entri
enllAmolí més ressonatsd'angoixa de la política internacional i deis per ~otsels nostres sentits I'ontoloque entre nosaltres, al qui signa folls del terrorismed'Estat i ¡)otser gia>:-..
.'
aquest paper i amb la fmalitat que aviat del terrorisme privat. La hu¿Es possible,ens preguntem en
després dira, Ii sembla...quemereix manitatja no és la mateixa d'enrya aquest punt, adoptaruna actitud reser comentada una ,de més selecti- d'aquella experi.enciade mort en alista, ~.a dir, que no caiguien cap
.
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multidisciplinAria
d'equip,superant. ginatives,d'eludir la tragedia?Fl

