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Elecció o determinisme biológic
Àngels Petit, membre de l'EPFCL-FPB
El discurs científic alimenta l’afany del canvi de sexe
dels nens que volen ser diferents del que biològicament
han nascut, sense preguntar-se en cap moment que significa que un nen o nena de 6, 7, 8 anys... ho sol·liciti.
Un nen o nena d’aquestes edats saben què vol dir una
posició femenina o masculina? Què es el que els porta
a fer aquesta demanda a l’altre? Quina és la verdadera demanda que es troba amagada sota les paraules
d’aquests nens que demanen canviar de sexe?
Què pot oferir la psicoanàlisi en aquests casos de
demanda de canvi de sexe a la infància?
Aquestes preguntes, entre d’altres, son les que m’han
permès reflexionar a partir d’un cas clínic on intentaré
argumentar el gir subjectiu del subjecte, que li pot arribar
a permetre una elecció i no caure en el discurs capitalista.

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

Activitats en el local de FPB-EPFCL / ACCEP, obertes a tot públic.
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