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Caríssimo leitor, como fazer para não te invadir e te dar vontade de seguir a leitura além desta 
primeira frase? Gostaríamos de saber fazer como Félix Fénéon, que escrevia seus contos em três 
breves linhas. Está prometido, tentaremos. 

Soam 9 horas no alto da rua Assas neste sábado dia 30 de março e algumas silhuetas se apressam, 
vindas do Brasil, da Argentina, da Espanha, da Colômbia, do interior da França e mesmo de 
Paris, até o numero 118. 

Um café, alguns pãezinhos, troca de palavras cordiais, e ao trabalho de receber os passadores 
entrando furtivamente, um por um, nesse “sancta sanctorum” analítico para depositar, aí, sua 
mensagem. O português se traduz em francês, em espanhol, dando a esse lugar ares de uma 
torre de Babel onde todos acabam, curiosamente, por se compreender. Ao final do dia, um dos 
cartéis obteve um ponto de convicção: milagre da nomeação! (os interessados compreenderão). 

No domingo 31, o horário de verão convoca bem cedo os inquilinos de Babel para retomar suas 
trocas. Os dois cartéis compartilham sua experiência. Momento de uma rara intensidade, onde 
anos de trabalho analítico, horas e horas de testemunhos se condensam em algumas linhas. Se 
nem todos os candidatos foram nomeados, todos, passantes e passadores, contribuíram, 
fazendo trabalhar este centro nevrálgico: agradecemos a eles. 

Para terminar, uma palavra que “está na ponta da língua”. Ela diz respeito às línguas e, mais 
precisamente, à tradução. Nossa pequena equipe é encarregada de publicar Wunsch e de 
traduzi-lo nas cinco línguas de nossa comunidade. É um esforço considerável, mas que pode 
tornar-se mais leve se os autores suscitam, nos tradutores, a vontade de contribuir a passar a 
mensagem. Se em cada texto proposto pudéssemos ter algo a passar... 

Para terminar, dois anúncios: no dia 14 de julho, em Paris, Jornada de Escola, consecutiva à 
Primeira Convenção Europeia. Ainda há tempo para propor intervenções. Tomar a Bastilha é 
uma coisa, tomar a palavra nesta Jornada é outra. O tema, lembremos, é A Escola dos cartéis; 
dois tempos: os cartéis do passe e os cartéis, a Escola. Data limite para recepção de proposições: 
20 de abril. Vamos nos apressar! 

 



 
18, 19 & 20 de julho de 2019, em Pereira, Colômbia, às portas dos cafezais, Terceiro Simpósio 
Interamericano da IF: Clínica psicanalítica: estrutural, da sexuada, borromeana. Que 
programa! 
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