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Freud i l’homosexualitat.
Un record infantil de ‘Leonardo da Vinci’
Anna Gasull, psicòleg, membre de l'EPFCL
L'homosexualitat masculina va ser elucidada per Freud al
llarg de la seva obra, considerant-la com una de les opcions
sexuals possibles, sense estigmatitzarla.
En el seu assaig sobre la figura de 'Leonardo da Vinci' de
1910, analitza un record de la infància per desxifrar l'enigma
de la seva sexualitat i les raons de l'elecció homosexual, les
seves arrels inconscients.
Inicia així un recorregut per la constel·lació familiar i les
empremtes de les seves primeres experiències de gaudi en la
relació amb la mare.
Partint de la qüestió homosexual, Freud ens condueix a la
investigació del desenvolupament de la vida anímica infantil.
Les teories sexuals infantils, el despertar del desig de saber
i el símptoma d'inhibició, el narcicisme i la sublimació són
qüestions que Freud articula i que ens segueixen orientant a
la clínica amb nens i adolescents.
Rhipna és un espai d'estudi i reflexió de la clínica amb nens i adolescents.
Aquest espai està format per professionals del camp del Psicoanàlisi de
Colòmbia, Espanya (Barcelona, Madrid, País Basc, Tarragona), Puerto Rico
i Veneçuela, amb la intenció de crear una xarxa d'intercanvis en la nostra
llengua comuna (el castellà). Els objectius són la clínica i crear espais d'intercanvis entre els diferents professionals en aquest àmbit.
A Barcelona l'activitat es realitza una vegada al mes
en els locals del FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA
organitza RHIPNA, Barcelona, coordinació Andrés Fernández i Anna Gasull
redhipna.blogspot.com / rhipnamedellin.blogspot.com
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