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“JAKINMINA”
LACANIAR ALORREKO FORMAZIO KLINIKOAK

EUSKAL HERRIAN (FCCL)

Aurrez aurreko jarduerak lehenetsi arren, osasun-krisiagaitik hauek
gauzatzea ezinezkoa balitz Zoom bidez egingo dira.

Eskakizunekiko anitzak eta egokituak dauden esparruak dira. “Jakin nahi”
batetan kokaturik daudenei zuzendua izatea da, gure ustetan, ardatz nagusia. 

FCCL beraz, psikoanalisian interesaturik dagoen edonorentzako irakaskuntza
esparru ireki bat da. 

Bere baitan egiten den jarduerak psikoanalisian, gure esparruan, Freud eta
Lacan hain zuzen ere, urtez urte prestakuntza sendo eta jarrai bat egitea gau-
zatzen du. 

Honez gain Jakin-minak Donostiako San Juan de Dios Ospitale Psikiatriko-
ekin duen hitzarmenek, klinikarako hain oinarrizkoa den Erien Aurkezpena
ahalbidetzen dute, non analistek, kontsulta pribatuetara hain maiz gerturatzen
ez diren patologia sakonak aurrez-aurre ikus ditzaketen. 

Bere xedean egiten diren kasu klinikoen azalpen eta erien aurkezpenetara
azaldu ahal izateak, gure egungo ondoezen eta sintomen ulerkuntza, abia-
puntu kliniko batetik egiteko aukera zehatza eskaintzen dute. Bere etikara iri-
tsiaz, hau da, ondoren interpretatuko duen psikoanalista batengandik
pazientea entzuna izatera, psikoanalisiaz galdekatuak izango dira sintoma
eta ondoeza hauek. 

2020-2021 ikasturteko aktibitateak, psikoanalisiak gure gizarte eta garaiaren
ondoezei ematen dien erantzunetan interesaturik dagoen edonori zuzenduak
daude, psikoanalista, psikologo, psikiatra, Osasun mentalean diharduten lan-
gileei, mediku, filosofo, irakasle, ikasle, eta orokorki, edozein jakintza arlotik,
gaur egungo gizartearen adierazgarri diren aurrerakuntza zientifikoek, sub-
jektuarengan duten eraginaren aurrean, psikoanalisiaren eskaintzan interesa-
turik dagoen edonorentzako. 

Ez da beste jarduerarik, subjektua, bere eskaria adierazterakoan egi sinto-
matikoa adierazten duena bezala harturik, beregan hunkitzen duen inkon-
tzientearen zergatira zuzenduko duenik. 

Lacaniar Alorreko Formazio Klinikoak Euskal Herrian, 1998an hasi zenetik, ja-
rraian, hogei eta bigarren kurtsoari ekingo dio 2020-2021 ikasturtean, bertan
bost modulu proposatzen direlarik.



1. modulua

MINTEGI TEORIKOA ETA 
KASU KLINIKOEN AZALPENA

Jacques Lacan
6. MINTEGIA (1958-1959)
DESIOA ETA BERE INTERPRETAZIOA (2. ZATIA)

Aurten, Jacques Lacanen mintegiaren 6. liburua “Desira eta bere interpreta-
zioaren” bigarren atalarekin jarraituko dugu, non Lacanek Hamleten analisiatik
abiatuta, desioaren dialektika lantzen duen.

Shakespearen heroi modernoaren bidez, desioa, sufrimendua, mina eta nahi-
gabearen gatazka azaltzen den tragedia da.

Lacanek 1959an idatzitako eta bere irakaskuntza ondoren irakurria den testu
psikoanalitikoa.

Zein ekarpen gure pandemia garai hauetara?

Heroi tragiko klasikoa patuaren menpe zegoen, heroi tragiko modernoa aldiz,
nahi duena lortzeko ahalmena zuela uste zuen, bere helburua ezin betetzea-
ren tranpan erori arte, bere desoreka subjektiboaren menpe.

Desirak bere muga aurkitzen duenean jada tragedia bada, egungo heroiak,
gainditu al du heroi modernoa?. Goza ezazu! aginduak, desioa eta bere mai-
tasun erregelak ahaztu arazten dituen eremuan, sartu eta hitz egin, parte
hartu, eta jarduten duen heroiak, ez du amore ematen, ez da kikiltzen.

Bere jakinduria, ez da heroia ez duela izan nahi dioen ezagutzaren jakinduria;
bere desioa biziduna izatea da, entzuna eta ez egungo merkatu kapitalistan
erabilia.

Interpreta ote dezakegu egungo garaietan ber asmatutako Hamlet bat?

2020-2021ean, bere tranpa fantasmatikotik errotik ateraz, finkatutako kon-
formismoak argituaz, posible al da subjektua bere desioaren ildotik abiatzea? 

Azaltzen diren kasu klinikoak, sentzu horretan norabidetzen gaituzte, ongi
esanaren etikan. Egungo garaitan nola jardunaren benetazko lekukotzak iza-
nik. 



Bai mintegi teorikoa irakasteko, nahiz Euskal Herriko kideek aurkeztutako
kasu klinikoak lantzeko Bilbo, Bartzelona, Paris, Madril, Narbona, Vigo eta
Pabeko psikoanalisten partaidetza dugu. Psikoanalisiaren irakaskuntzan eta
besterentzat adituak diren psikoanalistak.

Egutegia

2020ko urriak 17

Bernard Nomine. Psikanalista Paben. 
XIII. eta XIV.  kapituluak
Kasu aurkezle: Vanessa Rodriguez
Koordinatzaile: Mikel Plazaola

2020ko azaroak 14

Mª Luisa de la Oliva. Psikoanalista Madrilen
XV. eta XVI.. kapituluak
Kasu aurkezle: Teresa Velasco
Koordinatzaile: Juan del Pozo

2020ko abenduak 12

Cora Aguerre. Psikoanalista Vigon
XVII. eta XVIII. kapituluak
Kasu aurkezle: Eli Irureta
Koordinatzaile: Mª Jesús Zabalo

2021ko urtarrilak 16

Sophie Rolland-Manas. Psikoanalista Narbonan. 
XIX. eta XX. kapituluak 
Kasu aurkezle: Marta Casero
Koordinatzaile: Aitor Guisasola



2021ko otsailak 20

Andrés Mugica. Psikoanalista Bilbon. 
XXI. eta XXII. kapituluak
Kasu aurkezle: Begoña Alegría
Koordinatzaile: Arkaitz Irazabal

2021ko martxoak 13

Ana Martinez. Psikoanalista Barcelonan
XXIII. eta XXIV. kapituluak
Kasu aurkezle: Mª Jesús Diaz
Koordinatzaile: Xabier Moñux

2021ko apirilak 25

Roser Casalprim. Psikoanalista Barcelonan
XXV. eta XXVI. kapituluak
Kasu aurkezle: Rosa Belzunegi
Koordinatzaile: Teresa Velasco

2021ko maiatzak 22

Luis Izcovich. Psikoanalista Parisen. 
XVII., kapitulua eta itxiera. 
Kasu aurkezle: Pablo Gallastegi
Koordinatzaile: Josune Aréjula

Lekua
San Sebastian Hotela. Eguzki aretoa 
Zumalakarregi ibilbidea 20 Donostia

Ordutegia
10:00etatik  14:00tara

(Osasun egoera dela eta, saioren bat ezin bada aurrez aurre
egin, Zoom bidez burutuko da)



2. modulua

IRAKURKETA MAHAIA

Mintegiaren saio bakoitzari dagozkion gaien aldez aurreko irakurketa egite-
ari ekingo zaio. (Lacan, J. (1958). 6.liburua. Desioa eta bere interpretazioa.
El seminario de Jacques Lacan. Barcelona, Paidós). 2. zatia (XIII-XXVII ka-
pituluak).

Egutegia

2020ko urriak 06

2020ko urriak 13

2020ko urriak 27

2020ko azaroak 10

2020ko azaroak 24

2020ko abenduak 01

2020ko abenduak 22

2021ko urtarrilak 12

2021ko otsailak 02

2021ko otsailak 16

2021ko martxoak 02

2021ko martxoak 09

2021ko martxoak 23

2021ko apirilak 13

2021ko maiatzak 11

Lekua
Euskal Herriko Foro Psikoanalitikoaren Egoitzan.
Okendo Kalea 5, 2. C.

Ordutegia
Asteartetan 20:00etaik a 21:30etara

Koordinatzaileak 
Mikel Plazaola, Teresa Velasco, María Jesús Zabalo



3. modulua

ERIEN AURKEZPENA

Urteak aurrera joan ahala, Lacanen irakaskuntza eusten ahalegintzen jarrai-
tzen dugu, artean erien aurkezpena ospitale arloan. Bizitzen ari garen kon-
tingentzi eta gertakizunen gainetik, jarduera honek, elkarrizketa bakoitzean
gure praktikarako psikoanalisi berritu baten ikerketarako eta konpromezu eti-
korako desira bizirik mantentzen duela diogu.

Errealaren adierazle den soportaezinari buruzko irakaskuntza, enpatiaren uler-
men, jakinduri finkatu, ongiaren ideal eta besteentzat konponbide imagina-
rioen eremutik urrunduz. Erreala pairatuz soilik, partikulartasunaren klinikak
aurrez aurre jartzen digun dimentsio tragikoa, eta han subjektuak bere gaiki
izateari eman dion erantzuna eta analistaren egiten jakiteak, unean zeregin
jakiteak, unean igortzen den esperientzia da erien aurkezpena.

Irakaskuntza jarraian, Klinikoen beraien eskaera da, klinikan eriarekin entzu-
keta eta jarduera ezberdin baten trebetasuna azaltzea.

Psikiatrak analistari, pazienteak zein zailtasun eta interrogante azaltzen dituen
eta bere bizitzari buruzko xehetasun gutxi batzuk eskaintzen dizkio, interes-
guneak eta ikerketa ber bultzatuz.

Topaketa baten gertaeran datza dispositibo xume hau. Ospitalean dagoen
eria, psikoanalista eta elkarrizketa bakar bat. Bilera honetara datozenak, esate
horren, analisiren etikan gertatzen den egintza horren lekuko isilak dira; on-
doren Freud eta Lacanen kontzeptuetan oinarritzen den eztabaida uztartuz.

Diskurtso analitikoaren ezberdintasuna, pazientea dakien subjektu gisa uler-
tzea da; analista berriz topaketa berezi horretan irakasten uzten den objektua.
Hau da, biak harritu ditzakeen esate berri bat ahalbidetzea.

Gorputza eta hitza eusten dituen topaketa horretan, egintza honen bidez,
subjektuak berariazko irtenbide gisa aurkitu duena atzemate saiakera da, eta
honek ondorengo sendabide lana norabidetu dezake.



Elkarrizketa bukatu ondoren, lekukoek aurkikuntza kliniko partikularraren in-
guruan, ulertzen ez den, zailtasuna suposatzen duen eta elkarrizketan, ger-
tatutakoaz eztabaidatzen dute, kasuaren singulartasuna eta tipo klinikoaren
berezitasunaren arteko tentsioa mantenduz.

Koordinatzailea
Tereko Zaballa

Lekua
San Juan de Dios Ospitalean

Ordutegia
Ostiraletan 18:00etatik 20:00tara

Erien aurkezpen egutegia

Jarduera, parte hartzera prest dagoen eririk baldin bada eta egungo egoera
sanitarioaren arau eta baldintzen arabera egingo da. Badaiteke, egungo ego-
era sanitarioagatik eta egonaldi ertaineko ospitale batetan egiten dela kontu-
tan harturik, jarduera hau hainbatetan ezinezkoa gertatzea.

Baldintza hauek direla eta jarduera egin daitekeenetan emango zaie
jakitera inskribatuei. 

2020ko urriak 16:  
Bernard Nomine

2020ko azaroak 13
Mª Luisa de la Oliva

2020ko abenduak 11
Cora Aguerre

2021ko urtarrilak 15
Ez da erien aurkezpenik egingo. Ordez, bere testimonioari buruzko
lan bat aurkeztuko du Sophie Rolland-Manasek-ek Foroko egoi-
tzan.(Okendo 5,2.)



2021ko otsailak 19
Andrés Mugica

2021ko martxoak 12
Ana Martinez.

2021ko apirilak 16
Roser Casalprim  

2021ko maiatzak 21
Luis Izcovich

4. modulua

KLINIKA PSIKOANALITIKORAKO 
SARRERA-IKASTAROA

Edipotik, Aitaren Izenera eta Izenaren aitara

Aurten bai Freud eta bai Lacanen ber formulazioetan oinarrizko den kontzeptu
bat landuko dugu: Edipo konplexua.

Freuden Edipo konplexuari buruzko teorizazioa bere ibilbide osoan zehar
ikasten ahaleginduko gara. Teoria psikoanalitikoaren zutabeetako bat da, ber-
tan oinarrituz Freudek subjektuaren egitura, zein sintomen eraketa lantzen
ditu. Freud neurositik abiatzen da, eta hau Edipo konplexuan, kastrazioan eta
errepresioaren inguruan uztartzen da. Aita, legearen ordezko gisa azaltzen
digu, inzestoaren debekuaren zaintzaile.

Lacanek, bere lehen teorizazioetan Freudenganako itzulera proposatzen du,
baina Lacanen abiapuntua psikosia da, eta ondorioz Edipoaren ber formula-
zio berri bat eskaintzen digu: Aitaren Izena eta Aitatiar Metafora. ¿Zer aldatu
da? Lacanentzak kastrazioa mintzairaren ondorio da, beraz signifikante hutsa



den aita baten aurrean aurkitzen gara. Baina honetatik at ba al da ezberdin-
tasunak Freuden edipiko egitura eta Lacanen Aitaren Izenaren artean? “Aita-
ren Izena”tik abiatuz Lacanek egitura neurotikoa, bertan Aitatiar Metafora eta
errepresioa gertatzen badira, eta egitura psikotikoa: Aitaren Izenaren forklu-
sioa gertatzen denean, azaltzen dizkigu.

Lehen garaiko Lacanen “Aitaren Izenaz” arituko gara, eta sinbolikoaren na-
gusitasunaz. Ondoren azken garaiko Lacanera pausoa emanaz, Korapilo Bo-
rromeora. Hemen dakusagu 180 graduko bira: “Aitaren Izena”tik, “Izenaren
Aita”ra. Lacanen teorizazio berriak jorratuko ditugu, sinbolikoa jada ez da na-
gusia, hiru erregistroen korapilatzearen aurrean gaude: erreala, sinbolikoa eta
imaginarioa. Izendatzen duen aita, korapilatzen duen esana.

Bibliografia

Sigmund Freud
“Totem y Tabú” Apdo IV. 1913 (Amorrortu XII. Biblioteca Nueva V)
“Sobre un tipo particular de elección de objeto”, 1910 (Amorrortu
XI. B.N V)
“La novela familiar del neurótico”, 1909 (Amorrortu IX). B.N. IV)
“Psicoanálisis. Cinco conferencias” 4ª conferencia, 1910
(Amorrortu XI. B.N.V)
“Disolución del complejo de edipo”, 1924 (Amorrortu XIX. B.N.VII)
“Caso Dora”, 1905 (Amorrortu VII. B.N. III)
“Caso Juanito”, 1909 (Amorrortu X. B.N. IV)
“El Hombre de las ratas”, 1909 (Amorrortu X. B.N. IV)

Jacques Lacan
El Seminario, Libro 5: Las formaciones del inconsciente.
Apartado 2, La lógica de la castración. 1957-58
De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la
psicosis. 1955-56. (Escritos 2)
El seminario, Libro 22: R.S.I. 1974-75
El seminario, Libro 23: El sinthome. 1975-76

Colette Soler
“La querella de los diagnósticos”. Lecciones 4,5 y 6. 2003-2004
“El síntoma y el analista”. Lecciones 5 y 6. 2004-2005
“Lacan, lector de Joyce”, 2015



Vicente Mira
“Conceptos freudianos”, 2005
“Hojas volantes”. Pliegues, 2018

Elisabeth Roudinesco
“Diccionario de psicoanálisis”, 1997

Lekua
Euskal Herriko Foro Psikoanalitikoaren egoitzan.
Okendo kalea 5, 2. C. Donostia

Ordutegia
Asteazkenetan 20:00etatik 21:30etara

Koordinatzaileak
Mikel Plazaola, Aitor Guisasola eta Teresa Velasco

Calendario

2020ko urriak 14

2020ko azaroak 18

2020ko abenduak 16

2021ko urtarrilak 13

2021ko otsailak 10

2021ko martxoak 10

2021ko apirilak 14

2021ko maiatzak 19



5. modulua

LACANIAR ALORREKO LOTURAK

Roland Barthés

Roland Barthés, Jacques Lacan baino gazteagoa izan arren, bere garaikidea
bezela onartu daiteke. Estrukturalisten eragina jaso zuen, batez ere Saussure
Benbeniste, Jakobson, Lévi-Strauss, baita Lacanena ere.

Frantziako semiologo garrantzitsuenetakoa izan zen. Semiologian bide berriak
ireki zituen irakurketan, irakurlearen garrantzia azpimarratuz, ez egilearena
bakarrik, beti zenbait interpretazio ezberdinei irekia, ez bakarrik autorearen
subjektibitateari eta bere gizarte inguruari.

Bere idazlanen artean honako hauek aipatu genitzake, Idazketaren zero gra-
dua, Semiologiaren zenbait elementu, Kritika eta egia, Amodiozko diskurtso
baten zatiak, Zeinuen inperioa.

Lekua

Euskal Herriko Foro Psikoanalitikoaren Egoitzan.
Okendo Kalea 5, 2. C.

Ordutegia

Asteartetan 20:00etatik 21:30etara

Koordinatzaileak

Ángel Murias eta Xabier Oñativia.

Egutegia

2020ko urriak 20

2020ko azaroak 17

2020ko abenduak 15

2021ko urtarrilak 26

2021ko otsailak 23

2021ko martxoak 16

2021ko apirilak 20

20121ko maiatzak 18



Lakaniar Alorreko Formazio Klinikoen
Jardunaldi bateratua

XX. Jardunaldi bateratua nola burutuko den zehazteke dago. Bertan,
ondorengo Kolegio Klinikoek hartuko dute parte: ACCEP Associació Catalana
per a la Clínica i l’Ensenyament de la Psicoanàlisi, Galiziako Elkarte Psikoa-
nalitikoa Santiago/Vigo Foroa, Associació de Clínica Psicoanalítica de Tarra-
gona (ACPT), Madrilgo Kolegio Psikoanalitikoa, Col-legi de Clínica
Psicoanalítica de Valencia, Lacaniar Alorreko Formazio Klinikoak/Asturiasko
Foro Psikoanalitikoa, Jakin-mina Lacaniar Alorreko Formazio Klinikoak Euskal
Herrian, Seminari de Psicoanàlisi de Tarragona.

Jardunaldirako inskribapenak salneurri murrizketa izango du Formazio Klini-
koko ikasle eta irakasleentzat.


