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comentem pertany a h:.Bi1!~H ea d'H~ ats
-encara lIarga- dobres bási- ~
ques que cal traduir 1 publicar
amb urgencia. ~
La personalitat neurótica ;' »s-
tre temps constituí el pri .. ,..- ~
pacte divulgador de gran ~ <;
dins el camp de la psíco., " ~ c:;l>
La seva autora, Karen Ho.r; "'. ~ '"
és un deIs peoners i dir igent- de n
I'escola psicoanalítica cultura'isia, ~'
que compra així mateix arnb els
noms d'Erich Fromm i iarrv
Stack Sullivan, Les característi- S
ques generals d'aquesta escola ~
s6n el rebuig del biologisme freu- ~
diá - i, en conseqüéncia, del seu
pansexualisrne -- i l'accentuaci6

LA PERSONAUTAT NEURóTI.
CA DEL NOSTRE TEMPS, de
Karen Horney. Traducció de JOT-

I di Arbones, Edicions 62. Barce,
lona 1969.

Una obra cabdal de la literatura
usicoanalítica és presentada al
lector catalá. No és pas nova,
certamcnt, pero la nostra cultura
ha comcncat tot just la labor d'in-
corporaci6 deIs escrits fonamen-
tal s de la psicologia moderna,
No fa gaire temps, recordern-ho,
aparcixia la primera cbra de
Freud traduida a la uostra llen-
gua, juntament amb alguns tí-
tols d'Erich Fromm. El llibre que

de la importancia patogenética
dels factors culturals i ambientals.
Karen Horney manté una posici6
creadora i original dins la ten-
dencia culturalista, oposada a
I'actual línia freudiana ortodoxa,
representada principalment p e r
l'escola de Melanie Klein,

Els postulats básics del pensa-
ment de Karen Horney són reflec-
tits de manera completa i ente-
nedora en I'obra que comentem.
Subratllarem la concepci6 de l'es-
tructura de I'agoixa; el paper
de l'hostilitat reprimida - a di.
feréncia de Freud i la seva

. sexualitat reprimida - com a
generadora del desequilibri neu-

rótic ; la necessitat d 'afecte en
iant que mecanisme defensiu, el
paper de l'esperit competitiu de
la societat actual en la génesi i
el manteniment de la personali,
tat neurótica, etc. Cal remarcar
la influencia de J'obra de Karen
Horney sobre el pensament de Her-
bert Marcuse, més innovador en
la línia socio política que en la

.-?ase de partida psicodinámica,
Clourem el comentari amb una
lloanca de la traducci6 de Jordi
Arbonés, rnolt correcta, i amb un
prec agraít a Edicions 62 perqué
continui el carní ernpres de divul-
gar al gran públic les obres bá-
siques de psicodinámíca i de
psicología, - DELFl ABELLA.


