
Fòrum Psicoanalític Mare Nostrum
Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona-Formacions  Clíniques del Camp Lacanià

CURS 2016-2017
El nen, el fal·lus i la sexualitat femenina
Sabem des de Freud que el que un nen és, ha sigut i serà ve en bona part determinat pel que 

ha estat en el desig de l’Altre (molt especialment la mare). És per això que, parafrasejant Lacan, 
Éric Laurent va plantejar en certa ocasió la sexualitat femenina com una qüestió preliminar a la 
clínica amb nens. Lacan va establir una clínica diferencial psicosi-neurosi-perversió en funció del 
lloc que cada nen ha ocupat en relacio amb aquets desig: objecte del fantasma matern (psicosi), 
fal·lus de la mare (perversió) o bé símptoma de la parella de pares (neurosi).

Aquesta tríada cal poder desplegar-la conceptualment per copsar la seva riquesa i els seus ma-
tisos. Així doncs, cadascun d’aquests tres elements, nen, fal·lus i sexualitat femenina, compartei-
xen entre ells una condició d’enigma que se’ns convida a desentrallar.

Per a que un subjecte emergeixi no és suficient amb que un nen neixi del ventre de la mare. 
Cal també que aquest ésser porti en ell alguna cosa de la sexualitat de la mare, que li doni aques-
ta significació fàl·lica que el faci objecte d’amor, causa de desig i també -més enllà del fal·lus- ob-
jecte de gaudi. I si a més neix al llenguatge, al discurs, i és susceptible de dir alguna cosa al res-
pecte, podem dir que tenim aleshores un “subjecte de ple dret”, com evocaren en el seu moment 
els Drs. Rosine i Robert Lefort.

Tractarem durant aquest curs d’abordar clínicament les diverses facetes que aquesta tríada 
conceptual ens obre en les diverses activitats que a continuació us presentem.

I. Seminari de Textos i de Casos Clínics:
“El fal·lus i la sexualitat femenina”

Durant aquest curs, el nostre Seminari de Textos i de Casos Clínics es dedicarà a la temàtica 
de la sexualitat i de les seves implicacions clíniques. Abordarem el recorregut que va des de la 
descoberta de Freud de la sexualitat infantil (descoberta revolucionària i fins i tot escandalosa en 
la seva època) fins a les últimes investigacions de Jacques Lacan, que el portaran a considerar 
que “no hi ha relació sexual… que es pugui escriure”.

Si bé els textos triats són de finals dels anys cinquanta i primers dels seixanta (“La significació 
del fal·lus” i “Idees directives per a un congrés sobre al sexualitat femenina”), la seva lectura ac-
tualitzada ens permetrà referir-los a altres textos anteriors de Freud, així com altres posteriors de 
Lacan. D’aquesta manera podrem posar a prova la unicitat de l’enunciació de Freud i de Lacan en 
la construcció de la teoria psicoanalítica i les conseqüències de la seva pràctica clínica.

Podrem acompanyar Lacan en la seva concepció de les posicions sexuals a partir de l’oposició 
“tot” i “no-tota” com a conseqüència necessària de l’evolució del pensament freudià i dels atzucacs 
que implica, atzucacs que Jacques Lacan enfronta i procura resoldre amb diverses eines, com ara 
la lògica, els matemes, la topologia, etc…

Com cada any, procurarem il·lustrar els comentaris teòrics dels textos seleccionats amb la pre-
sentació de casos clínics, única via que pot legitimar el rigor de la teoria que intentem transmetre. 
També procurarem que els ensenyaments dels docents convidats siguin tan valuosos per als es-
tudiants que s’inicien en el camí de la psicoanàlisi com per aquells professionals que ja fa anys 
que practiquen la seva clínica.

1. 22-10-2016.
 
10:00h: El complex de castració: un nús. Martine Menès (París)
12:00h: Pausa-cafè.
12:30h: Cas clínic: Bittori Bravo (Sant Sebastià)

2. 19-11-2016. 
10:00h: El fal·lus: el significant privilegiat. Andrés MúgicaI (Bilbao)
12:00h: Pausa-cafè.
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12:30h: Cas clínic: Begoña Alegría (Bilbao)

3. 17-12-2016. 
10:00h: Necessitat, demanda, desig. Manel Rebollo (Tarragona)
12:00h: Pausa-cafè
12:30h: Cas clínic: Eva Gomar (Girona)

4. 14-01-2017. 
10:00h: La dialèctica del ser i el tenir. Montserrat Pallejà (Tarragona)
12:00h: Pausa-cafè
12:30h: Cas clínic. Marta Borràs (Tarragona)

5. 18-02-2017. 
10:00h: Introducció a la sexualitat femenina. Trinidad Sánchez-Biezma (Madrid)
12:00h: Cas clínic. Amparo Ortega (València)

6. 18-03-2017.
10:00h. L’òrgan vaginal: desconeixements i prejudicis. Rithée Cevasco (Barcelona)
12:00h. Cas clínic. Xavier Campamà (Barcelona)

7. 22-04-2017. 
10:00h. La frigidesa i l’estructura subjectiva. Vicky Estévez (París)
12:00h: Pausa-cafè.
12:30h. Cas clínic. Matilde Pelegrí (Vilanova)

8. 13-05-2017. 
10:00h. L’homosexualitat femenina. Roser Casalprim (Barcelona)
12:00. Pausa-cafè
12:30h. Cas clínic: Rosa Salmons (Tarragona)

Lloc: Sala d'Actes del Museu d'Art Modern de Tarragona. Santa Anna 8, Tarragona

Preu: Professionals: 400€; Estudiants menors de 25 anys: 200€

Certificat amb acreditació sanitària del CCFPPS (Consell Català de Formació Permanent de les 
Professions Sanitàries) per psicòlegs i psiquiatres per valor de 3’8 crèdits. [L’obtenció d’aquest certificat  
requereix la inscripció al STCC i al Curs de Presentacions de Malalts i l’assistència al 80% de les 
sessions]

Inscripcions: fer un ingrés per l'import corresponent a nom de la persona inscrita amb el concepte 
STCC al cc ES53-0081-0164-0400-0118-3024 (BancSabadell) i enviar un e-mail a spt@spt.cat amb les 
dades personals: nom i cognoms, professió, estudis, adreça e-mail i telèfon de contacte.                                                           

més informació: Tel. 616244711

II. Curs de Presentacions de Malalts

En aquest espai un psicoanalista convidat manté una entrevista clínica amb un usuari del servei de 
Salut Mental de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus amb la finalitat d'aclarir aquells dubtes que es 
planteja el professional que l'atén, bé pel que fa al diagnòstic, a la direcció de la cura, etc...

L'entrevista es fa en presència dels inscrits a l'espai, que escolten en silenci. Després de l'entrevista 
hi ha un debat clínic entre el psicoanalista convidat, el professional que atèn l'usuari i els assistents.

PROGRAMA:

1. 18-NOVEMBRE-2016
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Andrés Múgica

Psicoanalista i Psiquiatre a Bilbao

AME de l'EPFCL-FPPV

Ex-cap de secció de l'Hospital Psiquiàtric Nicolás de Achucarro de Zamudio (Biscaia)

2. 17-FEBRER-2017

Trinidad Sánchez-Biezma 

AME de l'EPFCL-FPM

Extensa pràctica clínica a Valencia (Veneçuela) i a Madrid.

3. 12-MAIG-2017

Josep Moya

Psiquiatre i psicoanalista a Barcelona

Membre del FPB

Coordinador de l'Observatori de Salut Mental de Catalunya.

Horari: de 13.00 a 15.00 hores

Lloc: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Servei d’Addiccions i Salut Mental. Avda. Dr. Laporte 
2, Reus.

Preu per cada sessió: professionals: 20€; estudiants: 10€ 

Col·labora el Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Inscripcions: Cal fer un ingrés amb la quantitat corresponent al cc ES53-0081-0164-0400 0118-3024 
de Banc Sabadell a nom de la persona inscrita indicant com a concepte: Presentacions de Malalts, 
abans del 20 d’octubre de 2015, i enviar un e-mail a spt@lacan.cat amb les dades personals: nom i 
cognoms, NIF, telèfon, e-mail i adreça postal.

III. Seminari de Fonaments
El Seminari de Fonaments és un espai d’ensenyament que pretén una triple tasca: en primer lloc 
introduir als nous participants en les nostres activitats als conceptes psicoanalítics i a la seva 
aplicació pràctica; en segon lloc facilitar la comprensió d’aquells continguts del Seminari de Textos 
i de Casos Clínics que puguin resultar més complicats d’entendre; finalment aprofundir en 
aquelles qüestions que els participants considerin que cal analitzar amb més deteniment.
Els participants d’aquest seminari també intervenen preparant algunes lectures que serveixen per 
il·lustrar el tema que es tracta en cada sessió.

“El nen: un subjecte de ple dret”

1.   El naixement al llenguatge: l’aparell simbòlic.
2.   Un cos que es reconeix en el mirall. El registre imaginari.
3.   El gaudi fa irrupció. Aproximació al real.
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4.   Símptomes transitoris en el desenvolupament.
5.   Psicopatologia infantil: neurosi, psicosi i perversió.
6.   Els símptomes en l’àmbit escolar. Bullying, TDAH, transtorns de l’espectre autista.…
7.   L’adolescència: temps de crisi i renaixement.
8.   Presentació i discussió d’un cas clínic.

Docents: Montserrat Pallejà i Manel Rebollo.
Lloc: Aula del Seminari. C/ Soler 22, 1r C Tarragona.
El calendari i l’horari seran acordats entre els preinscrits i els docents en funció de les 
seves possibilitats. En total es faran 8 reunions de dues hores cada una.
Preinscripció: enviar un e-mail a spt@lacan.cat indicant el nom i cognoms, edat, estudis i 
professió i les possibilitats horàries en funció dels diversos dies de la setmana. Cal fer 
efectiva aquesta preinscripció abans del 10 d’octubre de 2016. No s’ha de pagar fins que 
no s’hagi acordat el calendari i l’horari definitiu, que estarà subjecte a eventuals 
modificacions si així ho acorden docents i inscrits. 

Preu: 200€ (estudiants acreditats: 100€)
Inscripcions: Una vegada s’hagi acordat el calendari i l’horari s’ha de fer un ingrés a nom 
de la persona inscrita posant com a concepte Seminari de Fonaments al cc 
ES53-0081-0164-0400 0118-3024 (BancSabadell) i enviar un e-mail a spt@lacan.cat 
comunicant que s’ha fet l’ingrés.
Més informació: www.lacan.cat Tel. 977227344 — 616244711

Es prega fer la preinscripció el més aviat possible.
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