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Depois da tradução em Português de La Raison, em 
2013, Yolanda Vilela vem agora, com Ruth Silviano 
Brandão, presentear os leitores lusófonos com a tradu-
ção de mais dois textos de Pascal Quignard, eminente 
escritor e pensador francês contemporâneo. Da sua 
vasta obra, iniciada nos finais da década de 1960, as 
tradutoras, destacadas especialistas em estudos fran-
ceses na UFMG, escolheram Le nom sur le bout de la 
langue, que veio a lume em 1993, e L’énigme suivi de 
Commentaire sur trois vers de Donne, publicado em 2015 
no livro Pascal Quignard. Translations et métamorpho-
ses, organizado por Mireille Calle-Gruber, Jonathan 
Degenève et Irène Fenoglio. 

Por que a tradução destes dois textos separados por 
mais de vinte anos? Talvez porque ambos se debruçam 
sobre figuras do asemos como o esquecimento ou o 
enigma. Talvez porque ambos são compostos por um 
conto e uma meditação. No primeiro caso, o conto "O 
nome na ponta da língua" , que dá o título ao livro, é se-
guido do "Pequeno tratado sobre Medusa"; no segundo, 
o conto "O enigma" é seguido do "Comentário sobre 
três versos de Donne", poeta inglês do século XVII. Se 
O nome na ponta da língua pensa a escrita em sua re-
lação com a linguagem, L’énigme suivi de Commentaire 
sur trois vers de Donne reflete sobre a sequência de me-
tamorfoses vitais pelas quais passam todos os seres 
humanos. 

Ora, o que parece ser singularmente interessante, e 
até enigmático, para o/a leitor/a e, em particular, para 
o/a tradutor/a, que é um/a leitor/a especial(izado/a), 
é que Pascal Quignard concebe essas metamorfoses – 
concepção, embriogênese, vida uterina, nascimento, 
etc – como traduções. Traduzir ou transladar – passar 
de uma língua para outra – faz parte das derivações 
e das derivas, das metáforas e dos desvios, das trans-
formações e das transladações em que consiste a vida, 
mormente a vida humana, culminando na metamorfose 
última que é a morte. "Resta que o acontecimento da 
morte, segundo Donne, é uma tradução. A palavra exata 
que emprega Donne é translation", diz em Português o 
texto de Quignard. A tradução é aqui uma metáfora da 
metáfora que, em grego, significa transporte, transfe-
rência, deslocação, deslocamento. 

Uma das metáforas mais tratadas por Quignard, 
também neste mesmo texto, é a psicanálise. Se a psi-
que é, como Freud escreve a Fliess, "uma sucessão de 
inscrições, cada uma traduzindo a anterior numa lín-
gua diferente", então o recalcamento, que é esqueci-
mento, é a recusa de tradução e, consequentemente, 

a sedimentação de resíduos opacos, de significantes 
enigmáticos. O que faz então a psicanálise é "retradu-
zir, uma a uma, as mensagens enigmáticas" que com-
põem o mau sonho que nos assombra. Por que "uma a 
uma"? Porque a tradução psicanalítica separa os fios 
atados e imbrincados no nó do sonho opaco, compul-
sivo, paralisante. Traduzir é desfiar. Desfiar o enigma, 
decompô-lo, analisá-lo. Traduzir é analisar. Penélope, 
cujo trabalho noturno se diz em grego "análise", é uma 
figura da perceção da psicanálise como tradução. Numa 
entrevista concedida, em 2014, a Stéphanie Boulard et 
Sylvain Santi, Quignard afirma que "Homère, quand il 
présente le personnage de Pénélope, écrit que le jour, 
la reine tisse, que la nuit, elle 'analyse'. Ce sont les mots 
qu’emploie Homère lui-même. Ana-lysis c’est exacte-
ment auf-lösen. La reine distingue les fils entre eux, 
elle démêle les fils un à un, elle dénoue les nœuds, elle 
sépare les mots, puis les lettres, puis les sens».

Nessa frase, que passa, sem solução de continui-
dade, do têxtil (fios, nós) ao linguístico (palavras, letras, 
sentidos), o trabalho de Penélope é uma metáfora não 
apenas da psicanálise, mas também da escrita, pois a 
escrita é, para Quignard, decomposição da linguagem. 
As letras, que são uma a uma, introduzem desconti-
nuidades no fluxo verbal, isolando palavras e sons. A 
escrita é ana-lysis. Escrever é rasgar um pouco o te-
cido da linguagem, é desligar um pouco os circuitos do 
seu dispositivo. Escrever é romper os vínculos que as 
grandes estruturas antropológicas – linguagem, pa-
rentesco, mito – atam em cada um de nós para formar 
nossa identidade e nossa pertença. Se o mito é, como 
dizia Lévi-Strauss, o que nos atém (e ata) ao grupo, a 
escrita é o que dele nos desvincula; é o que nos distan-
cia das vozes, dos olhares, das injunções e dos inter-
ditos da Polis, da sua violência mimética e sacrificial. 
Porque põe a língua em silêncio, tornando-a visível e 
objetivável, ou seja, analisável, a escrita permite criar 
alguma « insularidade na alma », preservar uma vida 
secreta, apolis, na periferia da «ocupação cultural». Se 
a linguagem é o campo da alienação em que se instaura 
a nossa vida psíquica, a escrita é a margem que dele 
nos separa. Escrever é não estar todo/a (pastout/e, para 
usar um termo de Lacan) no simbólico. Algo da ou na 
nossa estrutura psíquica escapa ao domínio do coletivo, 
marcando a inconsistência do simbólico. Por isso, a li-
teratura como a psicanálise são lugares de liberdade.

É da escrita assim entendida que trata O nome na 
ponta da língua. Em português, ter o nome na ponta da 
língua significa correntemente ter a resposta pronta, 
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dominar o léxico, mostrar grande destreza com as pa-
lavras. Ao contrário, em francês, a expressão significa 
esquecer-se da palavra que se quer dizer. A ponta da 
língua é, no texto de Quignard, periferia, margem, 
bordo, limiar no qual a língua desfalece. Ela é a extre-
midade em que a língua se revela impotente para di-
zer. Este bordo, em que a língua toca aquilo que não 
é língua, o vazio ou o real, é o lugar da escrita lite-
rária, pois Quignard define a literatura como o que a 
palavra não consegue dizer. A escrita brota, portanto, 
do desfalecimento da língua, figurado na cena da mo-
mentânea afasia materna que abre o Pequeno tratado 
sobre Medusa. Sobre um fundo de ruínas, as do porto do 
Havre em reconstrução após a guerra, ruínas que reme-
tem à decomposição da linguagem na escrita, o corpo 
ereto da mãe, o seu rosto tenso, o seu olhar ausente, o 
seu stupor, assinalam a posição crucial do sujeito que, 
desertado pela língua, está suspenso no seu limiar, 
logo no limiar da vida humana que a língua estrutura, 
tentando recuperar o nome esquecido. Esta suspensão 
é a do Plongeur de Paestum na beira do promontório 
donde vai mergulhar ou ainda a de Boutès no instante 
que precede o salto no mar. Esta é a cena matricial da 
escrita: «aquele que escreve mergulha na palavra au-
sente, para encontrar algo que ignora a linguagem (…)». 
Escrever pressupõe desfalecer, cair, cair do cavalo, que 
é o tema de Les Désarçonnés, um dos mais belos e in-
tensos volumes da série Dernier Royaume. Escrever não 
é dominar; não é dominar a língua. Numa entrevista a 
Chantal Lapeyre-Desmaison, Quignard diz que a língua 
não é um instrumento de comunicação disponível, é 
antes algo de problemático. E mais adiante acrescenta 
que o literário é, na língua adquirida (não nascemos a 
falar), a inadesão, a separação, a angústia, o incômodo.

Assim, o escritor, como o in-fans, habitam a falha 
da/na língua. E o que faz a psicanálise senão recon-
duzir um sujeito falante à condição de in-fans? Da sua 
própria experiência, Quignard diz, em Mourir de Penser, 
que a psicanálise mergulha a língua no jogo pré-lin-
guístico e arbitrário de imagens e que ela reintroduz 
ao mundo animal e às suas sequências de alucinações 
espontâneas. Escrita e psicanálise encontram-se, mais 
uma vez,  nesse bordo em que a vida humana, vida no 
simbólico, resvala para a vida sensível e pré-racional, 
para o mundo em que a palavra não é. Esse mergulho, 
em que «podemos alcançar o estábulo ou a selva ou 
a pré-infância ou a morte», ou seja, a origem (la mer/
mère), configura literatura e psicanálise como tradu-
ções do xamanismo.

A obra de Quignard é obra de pensamento. Um pen-
samento que continua, discute, reformula e reinter-
preta criticamente a profunda e vasta reflexão acerca 
do impacto da linguagem sobre a vida e, em particu-
lar, sobre a vida humana, que foi desenvolvida pelas 

ciências sociais e humanas ao longo da segunda me-
tade do século XX e que constitui, hoje, o fundamental 
da nossa herança teórica. É imprescindível conhecer a 
obra deste escritor altamente relevante na cena inte-
lectual francesa e, para tal, a sua tradução é uma tarefa 
de primeiro plano a que Yolanda Vilela e Ruth Silviano 
Brandão, que traduziram O nome na ponta da língua, 
darão continuidade. Assim o esperamos.
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