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Autor

Colette Soler
practica la psicoanàlisi i el seu ensenyament a París. És
professora universitària, Doctora en Psicologia. Formada per
Jacques Lacan, fou membre de l’École freudienne de Paris
dissolta per J. Lacan el 1980.És membre fundador de
l’Escola de Psicoanàlisi
dels Fòrums del Camp Lacanià (EPFCL).
Aquest volum, que recull intervencions realitzades entre
1987 i 2010, presenta una mena d’inventari de l’aportació de
la psicoanàlisi a la clínica del fet social. Colette Soler fa
treballar en diversos plans la pregunta sobre la relació entre
la realitat psíquica i la realitat social: com es relaciona
l’inconscient amb l’estat de la civilització?
Poder publicar en català un llibre d’aquest abast ho devem a
l’efecte Soler, patrònim de l’autora del llibre des del seu
matrimoni. Com ella mateixa assenyala, el seu nom fa
referència al sòl, i a peus del Montsant trobem el soler
originari dels pares de Louis, fill com va ser de l’exili
republicà català en terres franceses. Valgui aquest record de
la figura de Louis Soler com homenatge que retem a aquest
gran impulsor del Camp Lacanià des dels seus inicis.

La noció de «discurs» es revela fonamental en l’anàlisi dels lligams socials, i les referències de J.
Lacan al «discurs capitalista» ofereixen una interpretació de l’estat actual de les nostres societats,
interrogant en particular el factor de gaudi.
Veurem el punt de vista de l’autora sobre l’estat actual dels vincles socials i els malestars que
generen: depressions, angoixa i traumes; les noves organitzacions de parentiu i dels sexes. La
incidència política de la psicoanàlisi també es pot llegir en l’àmbit de la seva mateixa política.
Finalment l’amor com a suplència no podia faltar-hi. Aquest llibre brinda una original interpretació
psicoanalítica i revela, a la seva manera, els efectes, sovint nocius, de l’«esperit del capitalisme».
La diversitat dels temes abordats incita a una lectura atenta, no sols per als psicoanalistes, que hi
trobaran l’ocasió per revisar alguns conceptes fonamentals de la psicoanàlisi, sinó de a tots aquells
interessats per l’anàlisi del fet social, que no pot ignorar la consideració dels efectes de l’inconscient
ni el factor de gaudi activat en tota realitat social.
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