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Roser Casalprim, Psicoanalista a Barcelona,
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En l’Obertura de la secció clínica l’1 de maig de 1977 Jacques Lacan
interrogant-se a propòsit de “Qué es la clínica psicoanalítica?” respon: “No es
complicado. Tiene una base: es lo que se dice en un análisis“.
En aquesta època, Lacan, posa l’accent no en l’analitzant (en el seu bla, bla,
bla) sinó en l’analista. Repeteix diverses vegades que la clínica analítica interroga a l’analista, que el seu objecte és l’analista, qualificant d’”elucubración”
la clínica freudiana. Podem fer la hipòtesi que aquí l’èmfasi està posat en la
relació de l’analista amb “lo diverso”, divers que eradica tota descripció clínica
des del moment que no es presenta com basada en un bla, bla, bla l’analitzant.
El 2 de novembre de 1973, Lacan també havia parlat de la “vieja clínica”
entenent-la com la que crea “tipos clínicos” i que descuida “lo diverso” del qual
pretén donar compte però, al seu torn, l’ obstrueix.
Regulat o ajustat a “lo diverso”, l’analista serà doncs conduït, d’entrada, a
acollir qualsevol abstenint-se de tota acció normalitzadora i fins i tot de tot
pensament identificatori, no només en la primera entrevista i les següents, sinó
al llarg de tot l’anàlisi.
Partint d’aquestes premisses, ens preguntarem quina perspectiva pot aportar
la psicoanàlisi –pressuposant que pot aportar-la– a partir de la praxi clínica i la
posició ètica dels analistes, a la discussió sobre les diverses modalitats actuals
de la expresión de género, focalitzant-nos en aquesta ocasió en la qüestió de les
transexualitats i l’experiència trans. Per il·lustrar-ho introduirem també algunes
vinyetes clíniques sobre el tema.
Rhipna és un espai d'estudi i reflexió de la clínica amb nens i adolescents. 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) 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
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