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JUAN JESÚS MANZANO GARRIDO 1

– Francisco Palacio Espasa –

Doctor en medicina, psiquiatra i 
psicoanalista. (Ginebra, Suïssa)

El divendres quinze de març va 
morir el Professor Manzano a 

l’edat de 79 anys. Era un gran do-
cent, també antic director del Servei 
Mèdic-Pedagògic de Ginebra entre 
els anys 1983 i 2002 amb vàries con-
sultes de psiquiatria infanto-juvenil i 
escoles especialitzades per a infants 
i adolescents amb trastorns del des-
envolupament i/o de la personalitat 
(amb més de sis-cents col·labora-
dors). El Professor Manzano era un 
home discret amb una intel·ligència 
i cultura extraordinàries.

Va ser autor de molts articles de 
reputació internacional i autor de 
nombrosos llibres, dels quals citaré 
els més rellevants:

Las terapias en psiquiatría infantil y 
psicopedagogía (1993). J.  Manzano 
i F. Palacio Espasa (compiladors) a 
Paidós Ibérica.

Los escenarios narcisistas de la pa-
rentalidad (2003). J. Manzano, F. Pa-
lacio Espasa i N. Zilkha. Ed. Sepypna.

La dimensión narcisista de la perso-
nalidad (2008). J. Manzano i F. Pala-
cio Espasa. Ed. Le fil rouge, PUF.

La construction en psychanalyse. 
Récupérer le passé ou le réinventer 
(2011). J. Manzano i A. Abella. Ed. 
Le fil rouge, PUF.

Compendio de técnica psicoanalí-
tica. Con su aplicación a la psicote-
rapia (2017). J. Manzano, F. Palacio 
Espasa i A. Abella. Ed. Herder.

El Professor Manzano era psi-
coanalista didacta i expresident de 
la Societat Suïssa de Psicoanàlisi. 
Ha estat també president de la Co-
missió d’Ensenyament d’aquesta 
societat.  Així mateix, fou president 
de l’AEPEA (Associació Europea de 
Psicopatologia de l’Infant i de l’Ado-
lescent) de Suïssa i expresident i un 
dels fundadors de SEPYPNA (Socie-
tat Espanyola de Psiquiatria i Psico-

teràpia de l’Infant i de l’Adolescent).
Aquest no és més que un resum 
succint dels mèrits d’un home que 
ha constituït una gran aportació a 
la psiquiatria infanto-juvenil i a la 
psicoanàlisi. Juan Manzano posseïa 
una intel·ligència excepcional i una 
gran creativitat que trobarem molt 
a faltar. Era per a mi una persona 
molt humana i estimable, amb qui 
vaig compartir cinquanta-quatre 
anys d’amistat, complicitat i com-
plementarietat personal i profes-
sional. l

 
 Ginebra, març de 2019.

Juan Jesús Manzano Garrido.
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1   Traducció realitzada de l’original en castellà per l’Equip eipea.


