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Transexualitat infantil?

Rithée Cevasco, AME de l'EPFCL-FPB
En altres ocasions he invocat el que he anomenat La fàbrica de la  transsexualitat en el marc del nuament sexe/gènere, dins del context d'una patologització de l'a transsexualitat.
Lacan reconeixia que ja en 1972 s'havia produït una normalització de
l'homosexualitat.  Anem en aquest sentit en els últims anys en el que concerneix  la transsexualitat? I això tenint com a rerefons un qüestionament del  que
M. Foucault havia objectat com la “cerca del sexe veritable”.
Però l'extensió del “desig” transsexual al camp d'un  supòsit transsexualisme infantil obre diversos interrogants, en  particular en el que concerneix una
pretesa fixació de la  “identitat” de gènere molt primerencament fixada, aliena
a tota interrogació sobre el desig o el gaudi del subjecte.
Quina posició de l'analista  davant l'emergència discursiva de la transsexualitat en general i  en particular de la transsexualitat infantil? No podem, al meu
entendre, sinó prendre compte del moviment de la transsexualitat com un efecte
del discurs de la nostra època. I que permet l'emergència d'un desig altre, com
l'expressa Miguel Missé en 2010: “...Aquest és el desig, deixar enrere les cicatrius, les eternes sales d'espera, les paraules i els silencis que mai hem entès, la
por a un mateix i a sortir al carrer, la ràbia enfront del nostre cos nu. Deixar tot
això enrere i buscar tota la bellesa que se'ns ha anat escapant, que no veiem
perquè ningú ens ha ensenyat a mirar-la.”(*)
Com tot desig arrossega els seus malestars i paradoxes que el psicoanalista pot acollir en la intimitat de la seva pràctica i de la seva clínica de la
singularitat allunyada de tota precipitació diagnòstica i/o de tota fascinació
discursiva dominant.
(*) Citat en Consideraciones en torno a la propuesta de despatologización de la transexualidad, de Cristina Polo Usaola i Daniel Olivares Zarco.
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