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Dialogant amb Luis Martín Cabré 
SOBRE EL DIARIO CLÍNICO DE SÁNDOR FERENCZI 

 
EL Dr. Luis Martín Cabré és psicoanalista, membre titular en funció didàctica de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid. Col·labora amb el International Journal of Psychoanalysis. És membre 
cofundador de la Sándor Ferenczi International Foundation i del Grupo Internacional de Estudios 
Sándor Ferenczi de Madrid, Representant Europeu en la Board de la I.P.A. 
 

SIN SIMPATÍA NO HAY CURACIÓN. El DIARIO CLÍNICO de 1932. Sándor Ferenczi 

Sándor Ferenczi, considerat el deixeble predilecte de S. Freud, va escriure el seu Diario Clínico 

el 1932, un any abans de la seva mort. El text original va passar a mans de Michael Balint, que 

no va publicar-lo, esperant el moment en què pogués ser ben acollit pel món psicoanalític. La 

1ª edició del Diario clínico és del 1985. El llibre recopila 136 notes escrites per S. Ferenczi, en 

les que exposa els seus pensaments y reflexions a partir de la clínica amb els seus pacients. En 

aquests textos s’observen tant les confluències com les discrepàncies conceptuals amb Freud 

respecte a temes fonamentals, com a la concepció del trauma i allò traumàtic, la dinàmica 

transferència-contratransferència, alguns aspectes que fan al dispositiu analític i molts altres 

temes, vigents en la nostra pràctica clínica actual, com mostra la següent cita: 

“Los sentimientos del analista se enlazan con las ideas de la analizada, y las 
ideas del analista (representaciones figurales), con los sentimientos de la 
analizada; de esa manera, las imágenes, en otro caso sin vida, se convierten en 
sucesos, y los huracanes sentimentales que carecían de contenido se llenan de 
un contenido representativo”. (Nota del 19 de enero, 1932. Continuación del 
análisis mutuo).” 

La lectura d’aquest llibre, es pot complementar amb la lectura del llibre de Luis Martín Cabré 

(Coordinador): Autenticidad y reciprocidad . Un diálogo con Ferenczi. Ed. Biebel. 

 

Data:  dissabte 9 de febrer del 2019. 
Horari: de 10 a 14 h. 
Lloc:  seu de GRADIVA. Carrer Vallirana, 58, Barcelona. 
Inscripció: 40 euros. IBAN: ES4701821016510200001748 (BBVA)  Concepte: Martín Cabré. 

  Per completar la inscripció, enviar comprovant del pagament juntament amb el 
nom complet, direcció i DNI a secretaria@gradivabarcelona.org (aforament 
limitat). 

   


