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Lògica col·lectiva: fundacions i dissolucions
Verónica Bogao, membre de l’EPFCL-FPB

Perquè els Fòrums? El Càrtel

Després d’un temps de doble pertinença de molts de nosaltres a la IF-EPFCL i a la AePCL, es va fer evident que la múltiple adscripció institucional –comprensible en el remolí de l’etapa constituent– es feia
pesada i d’altra banda semblava facilitar una certa confusió. A més l’AePCL va passar per algunes crisis
doloroses que van comportar pèrdues i van marcar el seu esdevenir. És en aquesta conjuntura que emergeix una nova iniciativa: la creació d’una Federació de Fòrums del CL a Espanya. Aquesta nova estructura
institucional es funda el 25 febrer 2007 i conviu amb l’AePCL fins al 25 febrer 2011, data de dissolució
d’aquesta última. La Federació va estar constituïda en la seva fundació per cinc Fòrums i compte en
l’actualitat amb nou Fòrums. Aquest model s’ha revelat adequat per sostenir convenientment la dimensió
local de l’Escola i d’altra banda s’acomoda bé a les característiques soci-polítiques de la zona espanyola.
Es constata doncs al llarg de la nostra història un vaivé de fundacions i dissolucions que considerem
donen prova del caràcter viu, democràtic i constituent de les institucions del camp lacanià, però que ens
confronten també a les dificultats que el model comporta i a l’anomenat a la responsabilitat de cadascun
en la sustentació d’una arquitectura institucional complexa i delicada alhora.
Des d’aquesta perspectiva es pot apreciar amb nitidesa el valor fonamental d’aquest genial instrument de
treball col·lectiu inventat per J.Lacan que és el Càrtel, ja que funciona com a “mecanisme de seguretat”
capaç de sostenir el vincle i el treball entre els analistes quan les institucions entren en crisis, es dissolen
o es refunden.
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Calendario
Divendres 1 juny 2018 > Clausura de l’espai amb debat col·lectiu
Interessats en els textos inèdits dirigir-se a A.Martínez > ana.westerhausen@gmail.com/Facebook FPB
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