C À R T E L S e n e l F Ò R U M P. B a r c e l o n a

Cartelitzant cap a la XCita2018
INICI > dilluns

24 abril 2017 a les 20:30

Convoquem a una primera reunió en Aribau 127 de l’activitat
Cartelitzant cap a la XCita2018, en la qual es tracta d’engegar
el treball de Càrtels destinats a treballar el tema de la X Cita de
la IF-EPFCL: Els adveniments del real i el psicoanalista.
Fins al moment present una dotzena de persones han declarat ja el seu interès a participar en
aquests Càrtels, i uns altres han dit que ja han constituït Càrtels amb aquesta orientació.
Doncs bé, es tracta que els interessats ens puguem reunir i intercanviem sobre la millor
manera d’organitzar la tasca. Els Cartells es poden constituir tant per elecció mútua dels
seus components, com configurar-se per sorteig. Les dues modalitats de constitució seran
benvingudes per a la tasca que pretenem animar, que queda a l’elecció de cadascú.
El càrtel constitueix una eficaç eina per als interessats en l’estudi i en la recerca en
psicoanàlisi. Per accedir al saber de la psicoanàlisi no basten els seminaris ni els cursos
que sovint es converteixen en classes magistrals on els assistents no són participants
sinó exclusivament receptors: “L’ensenyament de la psicoanàlisi no es pot transmetre’s
d’un subjecte a un altre sinó per les vies d’una transferència de treball”. El càrtel brinda
la possibilitat d’avançar en el saber tenint en compte al subjecte i donant a l’elaboració
una dimensió d’experiència més enllà de l’estudi dels textos de referència, d’altra banda
imprescindible.
Qui poden formar un càrtel? Qualsevol que tingui un interès per la psicoanàlisi. N’hi ha
prou amb això. Els cartels són per tots els que vulguin endinsar-se en el saber psicoanalític,
siguin o no analistes, siguin o no membres d’una associació, siguin o no membres d’una
Escola de Psicoanàlisi. Els cartels són per a tots els que s’acosten a la psicoanàlisi, tots
tenim preguntes que desenvolupar, preguntes sorgides de la lectura, dels pacients, de la
realitat quotidiana, de la vida associativa.
Com constituir un càrtel? Quatre –també poden ser tres, o cinc– es reuneixen a partir d’un
interès per un tema comú que desitgen elucidar i que donarà títol al càrtel, cadascun amb
la seva pregunta individual. Trien a un Més Un, que “si bé és qualsevol, ha de ser algú”,
algú considerat capaç de treballar amb uns altres fomentant el llaç que prové del desig de
saber dels membres del càrtel. Una vegada iniciades les reunions, trien el tema comú que
farà de frontissa entre tots, i cadascun especificarà el tema individual que li interessa,
el “subjecte temàtic”, per iniciar un treball del que s’espera algun producte: “producte
individual, no col·lectiu”.
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