SEMINARI 2017
Cap a una clínica borromea,
pas a pas…
6a SESSIÓN
dilluns 26 juny 2017 a les 20:30

seminari de

Rithée Cevasco AME de l’EPFCL

Lapsus i suplència, passatge
del nus de 3 al nus de 4
Les nominacions i els noms del pare
Referència bibliogràfica principal:
J. Lacan, Seminario RSI.
Prosseguirem amb la intervenció anterior per il·lustrar
el diferent ús del Nom-del-Pare proposat per Lacan com a sortida
a la perspectiva freudiana.
Serà una manera de comentar la ben coneguda cita de Lacan segons la qual un pot passar del pare a
condició de servir-se d’ell.
En aquest seminari posem l’accent sobre el «pas a pas…», o sigui començar pel començament, per aquest
moment registrat en el Seminari 19 …ou pire, quan Lacan es troba amb el nus borromeo, per arribar
fins a on puguem, dirigint-nos cap a l’últim seminari de Lacan.
No es tracta d’un curs sobre «topologia», sinó d’anar examinant l’ús que Lacan fa dels nusos borromeos
i d’altres nusos. Aquest ús va canviant, corregint-se, Lacan comet errors en l’escriptura dels nusos que
el condueixen a nous abordatges.
Prestarem una especial atenció a la manera en què Lacan avança referències a la clínica, per exemple, a
la concepció del símptoma: símptoma metàfora, símptoma-lletra, SINTHOME com a funció de anusament
i nominació.
Abordar la nominació ens conduirà a la revisió de la clàssica tríade: inhibició, símptoma i angoixa, i al
nou tractament de Lacan del Nom del Pare i del sexe com a «tall».
Intentarem prestar una particular atenció a les conseqüències del «mètode» borromeo en allò que concerneix al desenvolupament de la cura (inici, desenvolupament i final d’anàlisi) i en conseqüència a la
interpretació que troba el seu fonament en la noció de «tall».
El trajecte d’aquest seminari buscarà el seu suport en els textos de Lacan. Expliquem a més amb l’ajuda
d’alguns treballs de referència de col·legues psicoanalistes que han treballat molt particularment sobre
el «mètode» borromeo i les seves incidències en la clínica. En primer lloc, els tres llibres del nostre
col·lega M. Bouysseroux:
— Au risque de la topologie et de la poésie. Elargir la psychanalyse, Erès, Toulouse, 2011 (en curs de
traducció i publicació en Pliegues)
— Lacan el borromeo. Ahondar en el nudo, S&P ediciones, Barcelona, 2016 (Toulouse, 2014). Aquesta
versió en castellà compta amb una presentació de Colette Soler. A més, aquest llibre és objecte d’un
grup de treball que s’ha constituït al Centre de Recerca Psicoanàlisi i Societat.
— Penser la psychanalyse, Marcher droit sur un cheveux. Erès, Toulouse, 2016.
Acompanyarem aquestes referències amb altres articles i el llibre de Fabián Schejtman
— Sinthome. Ensayos de clínica psicoanalítica nodal, Grama, Argentina, 2013.
Les referències bibliogràfiques s’aniran ampliant sens dubte en la nostra marxa «pas a pas…».
Comptarem amb la presència de Jorge Chapuis amb el qual comptem per prestar una especial vigilància
sobre l’escriptura i manipulació dels nusos.
Està previst continuar aquest seminari a partir de setembre 2017 en dates a programar
Comisió directiva del FPB Ana Martínez, Jaky Ariztía, Montse Ruiz
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