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L a commemoració del 150 Aniversari del naixement de Sigmund 
Freud a Barcelona ha estat intensa. Un any ple d’activitats: conferèn-
cies, taules rodones, poesia, cinema i cursos realitzats a diferents recin-
tes de la ciutat, en bona part organitzades directament per la comissió 
de l’Any Freud i amb el suport de tots els grups de psicoanàlisi de la 
ciutat. Grups que van organitzar les seves pròpies activitats entorn de 
la commemoració, moltes de les quals foren adscrites i impulsades per 
l’Any Freud. També hi va haver iniciatives dels mitjans de comunicació 
i de les Universitats. 

El balanç és excel·lent. La psicoanàlisi, que gairebé per definició va a 
contracorrent de l’època, de mica en mica es va arrelant en la nostra 
cultura, en el llenguatge i en la tradició. Ha traspassat les fronteres 
de la consulta privada i també s’ha instal·lat als Serveis Socials i als 
Centres d’Assistència en Salut Mental. Si bé és cert que encara té una 
presència molt precària a la Universitat, també ho és que cada cop 13
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més s’organitzen Màsters i Post-graus de Psicoanàlisi amb força èxit 
de convocatòria. La mateixa existència de més de 30 centres i insti-
tucions de psicoanàlisi a Barcelona fa ben palès el paper imprescin-
dible que li toca jugar al pensament psicoanalític, tant per afrontar 
els reptes de la nova experiència de coneixement i de la investigació 
transdiciplinar com per a aconseguir una major comprensió de la 
complexitat del món contemporani. 

La història d’aquest número comença com quasi totes les històries 
psicoanalítiques, amb una trobada amb cita prèvia. Un mail al grup 
d’Amics de Xoroi. Assumpte: convocatòria d’una reunió. Motiu: orga-
nitzar activitats commemoratives del 150 aniversari del naixement de 
Sigmund Freud. Objectiu: aconseguir el recolzament de tots els grups 
de psicoanàlisi de la ciutat de Barcelona i adreçar-nos al ciutadà inten-
tant transmetre l’actualitat del pensament freudià. 

L’Any Freud 2006 BCN ha estat el resultat d’aquella trobada i del 
treball de vint-i-una persones que han format part de la Comissió 
organitzadora de l’Any Freud. Vint-i-una persones de línies teòriques 
diferents, amb una idea comuna: retre homenatge a Freud i difondre 
la psicoanàlisi. Aquest número recull 19 articles d’àmbit nacional i 
internacional al voltant de la figura de Freud i l’evolució posterior del 
pensament psicoanalític. Articles escrits des d’angles i òptiques abso-
lutament diverses, característica –assenyalem-ho- poc freqüent en les 
publicacions de l’especialitat. 

Obrim el número amb el que hem anomenat Manifest de l’Any 
Freud 2006 BCN. Desprès, fent memòria de l’oblit, rescatem una 
“glossa”, una perla, d’Eugeni D’Ors, publicada l’any 1910 a La Veu 
de Catalunya. Un cop llegida no ens queda més que lamentar que 
s’estronqués tan aviat aquest intent d’introducció de l’obra de Freud 
a la cultura catalana. El dossier monogràfic consta de dues parts. Una, 
d’articles generals d’aproximació a l’obra freudiana, la seva actualitat 
i, també, qüestions més particulars referides al pensament freudià. La 
segona, dedicada a la clínica psicoanalítica i a les noves formes del 
malestar en la cultura. En aquesta segona part publiquem les ponèn-
cies de l’acte inaugural de l’Any Freud celebrat a l’auditori de la FPCEE 
Blanquerna. Els articles “La Catalunya freudiana en la segona meitat 
dels anys 70” i “Paraula lliure?” fan de frontissa d’ambdues parts. 
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Tanquem aquest dossier amb una àmplia bibliografia, un recull de les 
revistes de psicoanàlisi que es publiquen actualment a tot l’Estat i un 
–pensem que útil- llistat de les diverses institucions psicoanalítiques 
de la ciutat de Barcelona.  

Hem començat parlant de la història d’una trobada i voldríem que 
aquest número, que hem tingut el plaer de coordinar, suposi també 
per al lector una trobada. Potser amb Freud o la psicoanàlisi o, fins i 
tot, amb algun dels autors d’aquests articles. 
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