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02.03 — 
30.03.23 Lacan. 

L’artista ens 
porta sempre 
la davantera



El sentiment delirant de la vida: paraula i 
escriptura. Duras, Lispector, Zürn. Iván 
Ruiz Acero

Joan Miró i el dolor de pintar. Antoni 
Vicens

Pier Paolo Pasolini: entre l'ideal d'un nou 
alfabet i l'embriaguesa poètica. Claudia 
González

L’amor més enllà del narcisisme: de l’amor 
cortès a un amor més digne. Howard Rouse

Antígona: desig i política. Alicia Valdés, 
Sonia Arribas

Jacques Lacan: psicoanalista, lector de Freud, 
transgressor i herètic, figura controvertida i alhora 
imprescindible per a interpretar la cultura 
contemporània i la civilització actual. Bevent de la 
filosofia, la lingüística, la psiquiatria, l’antropologia o la 
literatura, Lacan va portar la seva rebel·lió al camp de 
la psicoanàlisi, des d’on va irradiar en el pensament de 
la seva època i també en dècades posteriors. Autèntic i 
obstinat, Lacan encarna la insurrecció quotidiana que 
sostingué el seu ensenyament: fer avançar la 
psicoanàlisi partint de la base que la veritat —la 
col·lectiva i la de l'experiència subjectiva pròpia— es 
revela prenent estructura de ficció.  D’aquí el seu 
interès per la literatura i els llenguatges artístics com a 
matèria primera amb què bastir la seva teoria, i la seva 
admiració per la figura de l’artista, visionari que no 
retrocedeix davant l’horror i que «ens porta sempre la 
davantera».

En aquest curs explorarem l’univers lacanià a través de 
referents artístics de diverses èpoques i de diferents 
disciplines, que ens ajudaran a comprendre alguns dels 
conceptes clau que conformen la seva mirada sobre la 
vida humana. 
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Montalegre 5, 
08001 Barcelona
T. 93 412 21 74 
info@instituthumanitats.org
www.instituthumanitats.org

* Consulta el nostre web.
L’Institut es reserva el dret de canviar 
aquest programa si les circumstàncies 
l’hi obliguen.

Amb el suport de

Organitzen

Col·labora

Horari: dijous, 18.30–20 h
Preu: 55€ / reduït:* 40€
Idioma: català, castellà
Modalitat: presencial (places 
limitades) / online


