A intersecção Música - Psicanálise

José Martinho

A música desperta [...] N
efeitos da droga. [...]

. Mas que sucede quando ac
, também ela consegue exercer os
, meus amigos. Continuo convicto da sua
natureza ambígua
Thomas Mann in A Montanha M

Este texto ocupa-se de mais uma das «intersecções» que tenho vindo a trabalhar nos
últimos anos.1
Há muito que me interrogo sobre a relação da música com a psicanalise. Um dos
2
primeiros artigos que publiquei em França em torno da influência de um Lied de Schubert (Der Lindenbaum) sobre o psicanalista
Theodor Reik. Apesar de não ter feito vir a lume nada de muito relevante desde essa
data, o meu interesse pelo tema não desvaneceu. Tenho permanecido atento ao que se
vai elaborando sobre ele por esse mundo fora, e o meu entendimento do mesmo
aumenta de cada vez que tenho um músico
.
De Lacan a Freud e retorno
Sempre houve um silêncio ensurdecedor sobre a música do lado dos principais vultos da
história da psicanálise. A batuta do meu maestro em matéria de psicanalise, Jacques
Lacan, também nunca se demorou muito sobre a música
(Boulez, Berio, Stockhausen, etc.)3. As referências música
, no
entanto,
. No final do seu ensino, quando aborda a arte
barroca, lamenta ainda: «seria necessário uma vez – não sei se terei jamais tempo – falar

1

Emprego o termo «
lógica simbólica:
ica 
. No meu anterior
trabalho
sobre
a
(http://revistas.ulusofona.pt/index.php/afreudite/article/view/830/671), Cultura(http://revistas.ulusofona.pt/index.php/afreudite/article/view/1596/1286),
Psicoterapia(MARTINHO. José. (1012).
. Lisboa: EUL,
(no prelo)
recorri aos conceitos de «elemento» (S1) e «parte vazia» (a)
. Este artigo mostra
em que é que a abordagem
da interseção
, bem
como
.
2
. Agenda du Psychanalyste, Analytica
. José. (1990).
?
& Alvim).
3
Cf. Lacan Quotidien nº 223 (http://www.lacanquotidien.fr/blog/2012/06/lacan-quotidien-n223-pascaldusapin-cest-dujoyce-v-dechambre-repond-a-a-ga
do LQ do interessante
rec
(DUSAPIN, P. (2012). Flux, trace, temps,
inconscient, entretient sur musique et psychanalyse, Paris
).
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da música, nas margens».5 Que eu saiba, Lacan nunca encontrou tempo para se estender
sobre esta margem da psicanalise.4
Vou por enquanto propor que nos afastemos da referida margem para nos aproximar do
círculo de Freud.
Apesar de ter passado a maior parte da sua existência nesse ponto de encontro do génio
musical que foi Viena, de ter convivido com alguns melómanos, músicos, e efetuado
uma breve “psicanálise” do compositor Gustav Mahler, o inventor da psicanálise foi
muito pouco tocado pelo ambiente musical em que banhava a capital do império austrohúngaro.
Numa carta a um desconhecido de Janeiro de 1928 Freud diz que aprecia Mozart. Mas
nunca se pronunciou
, Webern, Berg)5.
Para além de uma representação italiana da Carmen, de Bizet, e das canções de Yvette
Guilbert, o interesse de Freud pela Ópera e a voz também foi escasso. Confessou a
Fliess que era a reflexão que produzia nele os sentimentos agradáveis oferecidos pelos
Mestres Cantores, de Wagner. Na Interpretação dos sonhos
ser incapaz de dar conta do que se passa
, apesar
desta ser
. Em Escritores criativos e sonho
acordado (1908), afirma não conseguir captar o prazer formal da arte, por conseguinte
ser incapaz de fruir de um prazer propriamente estético. Para apreciar uma obra criação que compara por vezes ao chiste -, Freud
(Sinn) e o conteúdo (Inhalt
(Absicht) do artista e sua
entre consciente e inconsciente. No
de Michelangelo (1914), fala da impossibilidade de saber de onde a música surte
o seu efeito (wodurch sie wirkt), logo da sua incapacidade de usufruir (genussunf
)
dela. E, em 1922, confessa
- possuía
mo senso
ou gosto musical.
Quer fosse por incapacidade, por resistência ou defesa, o «auditivo» que era Freud
6
colocou-se quase
.
Apesar
escrever sobre o tema. Em 1917, Frieda Teller publicou, na revista Imago,
4

, Encore (1972-73). Paris: Seuil. p.105. Cf. CARDIER, A. (1999).
'analyste et la Musique Baroque, Paris: Harmattan.
5
Posteriormente, alguns alunos de Lacan debruçaram-se sobre o assunto. Cf., por exemplo, o n°9 de
Musique en jeu (1972): «
'auditeur ; e ainda
do mesmo autor : « De quatre temps subjectivants » (in Ornicar ? N°8, Inverno 1976-7 : Paris : Navarin),
bem como o capitulo « Le temps de l'autre : la musique », in Les trois temps de la loi (Seuil, 1995). Ler
sobretudo o artigo de REGNAULT, F. «
» in
/Psychanalyse : http://www.entretemps.asso.fr/Psychanalyse/Seminaire.html
6
KAUFMANN. Pierre. (1996).
. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
dos
, Strauss e mesmo Schoenber (cf. GALNAY, J. (1983).
Tempo. Lisboa: Círculo dos Leitores.
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fantasma.
mais atrás
. Nos seus
,
especialmente no Shofar
a origem da
humanidade, isto é para a morte do «Pai primordial» descrita por Freud em Totem e
Tabu.7
Para Reik é a culpa resultante da revolta dos filhos contra o Pai da horda primeva que
leva os humanos a tentar acalmar, com e pela música, as profundas paixões que o
parricidio provocou neles.
O exemplo que Reik privilegia na demonstração da sua tese é o de um
, que simbolizaria o poder do pai morto. Como lembra o autor, a
própria palavra «corno» design
.
O artigo de Reik dá
enfâse à morte do pai, como à
, pelo sopro, do
gemido do moribundo, um grito rouco que o som
Final tentaria
reproduzir, e no qual os filhos acabariam por encontrar um suplemento de gozo.8
Lacan convoca também o Shofar no Seminário X, no momento em que reflet
, e para distinguir
(
) e aquela
(real) provocada pela pequena morte do orgasmo.
É nesta mesma caminhada para o real que
, e a voz, que Lacan define então como

, com
.

A voz em questão não é o grito, nem o gemido, nem simplesmente a «voz humana».
Não se trata da
, falada ou cantada9, mas da voz como
«objeto a». Este objecto não fala, nem canta, como o sujeito. O encantamento é, pois,
relativo a algo de afónico.
Se ouvir vozes
a flauta de Hermes,10 é no campo clínico das psicoses
que a voz como objeto a se impôs com mais forca. É que
vozes que
mais ninguém ouve.

7

REIK, T. (1974). «Le Schofar» in Le rituel - psychanalyse des rites religieux (1909). Paris: Denoel.
Interessantes a este propósito
Requiem - em particular o de Mozart -, nos quais
sobressai a frequência com que os músicos que compõem um Requiem para um anónimo acabam por
falecer durante ou logo após essa criação
própria
morte. O Requiem seria, então, uma espécie de trabalho de luto falhado, que levaria à extinção da própria
vida.
9
Cf. MILLER. J-A. (1994). «Jacques Lacan et la voix» in Quarto
, em 23 de
Janeiro de 1988.
10
Cf. ANTELO, Marcela. (2008).
8

sei a origem, e que me parece pelo menos curioso, a saber, que foi a forma Sonata
.

3

Queria ainda lembrar que a voz como suplemento de gozo
lacanianos a esquecem quando falam ou escrevem sobre a «re

.11

-freudianos
algo divergentes: o da “Ego Psychology” americana, em especial com Ernst Kris, e
depois com a Psicologia do Self, de Heins Kohut; e o da “
objeto”, mais europeia, com Klein, Bion, Winnicott, Glover, Epstein, Nass e Rose, entre
outros.12
Uma monografia que li recentem
, descreve o que decorreu (e ainda decorre) nestas correntes a propósito da
criatividade dos compositores13. O autor procura essencialmente provar, através de
entrevistas que fez a músicos portugueses conhecidos (cujas vidas incluem um trauma
sonoro, um privilégio comunicacional do canal auditivo, um jogo precoce com os
ritmos, e uma distanciação/reapropriação narcísica
.
Em

sica
ego

sob o domínio de si (self)».

11

Denis Vasse, em O Umbigo e a Voz (1974), diz

mate
- sujeito falado e falante, atrapalhado como qu
) e os gritos ou o choro do infans

, na realidade, um
-

moral, etc.
12
BION. W.R. (1991).
(1962). Rio de Janeiro: Imago Editora; EPSTEIN.
(1990). «On affect and musical motion» in FEDER, KARMEL & POLLOCK (Eds). Madison:
International Universities, GLOVER, N. (1998). Psychoanalytical aesthetics. London: PPS; KLEIN, M.
(1996). “
”
(1929). Rio de Janeiro: Imago Editora; KOHUT. H (1990). «Observations on the
psychological functions of music» in FEDER, KARMEL & POLLOCK (Eds).. Psychoanalytical
explorations in music. Madison. International Universities; NASS, M
“
”
K
K
Psychoanalytical explorations in
music. Madison. International Universities; Pollock. (1990). «Mourning and Memorialization through
music» in FEDER, KARMEL & POLLOCK (Eds). Psychoanalytical explorations in music. Madison.
“
”
K
POLLOCK (Eds). Psychoanalytical explorations in music. Madison: International Universities;
WINNICOTT.D (1975). O brincar e a realidade (1971). Rio de Janeiro: Imago Editora. Cf. on-line:
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychoanalysis_and_music.
13
, Nuno. (2905-2006). O Uivo dos Lobos
). Lisboa: ISPA
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Resumindo e concluindo: a exper
,p
ego e o domínio deste sobre si-mesmo e o mundo.
A catarse musical
Outro tema muito antigo é a suposta purga dos impulsos primitivos e
sica.14
Algumas notas de ca
podem ajudar a recordar o seguinte: todos os
povos
por atribuir a origem de tudo
, aos deuses.15
, o aulos
e a kithara
, encontramos semp
Primordial (Par
), a ideia da Harmonia C
16
, e que dura
, tanto no Ocidente como no Oriente, na medida em que corresponde
aproximadamente ao mecanismo de autorregulação que chamamos «homeostasia».
Harmonia, como o Rhytmos e o Logos. A
Harmonia era o espaço organizado e regular entre os tons; o Rhytmos
; o Logos
ligava o melos (palavra e tonalidade)
, aquele que fala e, por est
Logos, a
, a arte das Musas, e que toda uma
polifonia mostre que o discurso se reparte pelas diversas partes de uma partitura.17
p
com aquilo de que se ocu
as as

: atr

, que trabalha
, que movimenta

14

Pode-se colocar aqui a questão de saber porque é que a psicanálise não se serve da música para “
ainda que a ideia da música como potenciadora da cura tenha siso
psicanalista António Coimbra de Matos. Em Novembro de 1977, publica, numa separata do

”,

semelhança da psiquiatria, ao
semelhança

, ao nível

misture tudo.
15

O Schofar, Reik lembra que os judeus

16

, neste pa

.

-so
escala a sua nota dominante, que foi o som predominante nos cantos gregorianos. A nota subdominante
), expressa por 4:3.
17
.C.), Melos designa um Canto C
melodia.
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o
-mental.
, sem palavras nem conceitos, capaz de se
representar a si-mesma na sua variedade
fil
,
pretensamente capaz de expressar e comunicar o
algo de
-verbal.18
Rousseau sobressai
, dominante e sub-dominante) a Rameau (que
estabeleceu finalmente as regras da harmonia).
do

19

procurar no folclore uma maneira de e
italiana, francesa e alemã. Ao mesmo tempo

, para
dominante

-

, ballet, etc.), com
capacidade para transmitir novas ideias e sentimentos como aqueles que irão promover
.
A
artilho formal que a dominava, para
conceder um privilégio
de repouso.
-se afastando deste modo do ideal das «Belas Artes» para estar
públicas e privadas,
a cacofonia passou a reinar no mundo como música de fundo, nas mais diversas formas
(rock, pop, «pimba», etc.) e lugares (lojas, hipermercados, centros comerciais,
aeroportos, etc.).
Para a
disseram dois convi

pensada nos dias de hoje, servir-me-ei do que
K
se. Tecerei no final alguns

comentários sobre as suas palestras.
18

faculdade de caracte
.
Por exemplo, na Andaluzia podemos ainda encontrar
,
tais como a Alegria, a Canha, o Fandanguilho, a Granaina, o Martinete, a Malganha, a Petenera, Polo
natural, a Solea, o Tango, etc.
19

6

A principal dificuldade
Mas, antes de tecer um comentário sobre o que disseram os nossos convidados, queria
expor um pouco melhor um problema muitas vezes colocado22, e
, em particular com
a palavra falada.
.
Mas

rojetos de caracteristica universalis
.

primordial que escutamos, muito, muito antes de falarmos. O sussurrar do vento nas
árvores, o quebrar dos ramos, o ruido das águas nos regatos, bem como os ritmos vitais
contínuos e sincopados, ou a variação do tom do grito de chamada de atenção
instrumentos musicais naturais20
pássaros
não deram lugar a nenhum
relação
, orações,
.
ca na Origem das origens, que vê
, da Vontade (Schopenhauer), do D
dionisíaco (Nietzsche) e outras balelas, lembro
para compor, tocar um instrumento e escutar verdadeiramente música
zoon logon, o animal falante.
Este facto incontestável
lugar, quer seja na N
nos circuitos neurobiol

, ou
, quer seja na Cultura, na influencia do
.

Esta busca faz com que se afastem rapidamente da especificidade
, que
reduzem então com facilidade à física do som, ou ao circuito cerebral em que esse
.

caosmos

-verbal, pois ela faz parte daquilo que, no interior do
potência.

, morta ou viva, e que seja difícil ou
até impossível falar stricto senso em linguagem musical, esta apenas existe numa
comunidade de sujeitos falados e falantes.
finito de elementos, articulados de acordo com um número mínimo de regras, ainda que
20

Cf, por exemplo, ANACHYSES.
http://www.cbp.org.br/rev2973.htm

J.L.

Afinal,

que

Quer

a

Música?

in

a
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a combinatória seja
-

.
, para a palavra falada ou cantada,

e as letras, para a pala
dos lugares e dos tempos - que o músico opera. São as cifras sonoras, embutidas de
discurso e pensamento, que se repercutem nos diferentes timbres dos instrumentos, e
que permitem a um auditor decifrar, receber, sentir e avaliar cada género musical.
, qualquer pessoa, independentemente do lugar
, lenta ou
viva, etc. Isto acontece porque a linguagem musical envolve, e de algum modo
desenvolve a vida afectiva e efetiva do ser humano.
Não basta
ncio. O som se sustenha e
exemplo, piano ou forte.

, ao romper
-lo, por

.21

, traumatiza
o seu código genético
gravidez, logo sete meses e meio antes do olho.
Os sons que mais habitualmente tocam o infans
gua
antes mesmo dele nascer
estrangeira que passará a entranhar
vindos do Outro e se articulam numa estrutura que transcende a
vida b
.
O mesmo
notas musicais que os cifram
da diferença

.
. Ela coloca num segundo plano o

significado da frase, que
mensagens veiculadas pelos fonemas e
-

21

-

.

O rompimento abrupto do silêncio
(compassos 1-2), de Beethoven. O prelúdio (compassos 1-3) de
,
exemplo do som que evolui a partir do silêncio. Cf. BARENBOIM, D (2009).
.

, Op.13
,o

8

O significante como tal
consequências deles. Isto pode esclarecer em parte o problema que Freud
levantava no seu Mo
,
? Pois bem,
podemos agora dizer que ela surte efeito a partir da ac
.
O exemplo da Fuga
Um excelente exemplo clássico da repercussão do signo no real humano são
) durante os
mais célebre das Fugas daquele que foi o expoente máximo da música
) e o pai da música
- Johann Sebastian Bach.22
Apesar das variações sofridas, o sujeito encontra uma unidade no que se repete durante
a Fuga23
esta
,
símbolo central da doutrina luterana e crença do compositor.
(BACH) com as do
retrógrado (HCAB), de maneira a recriar, musicalmente, o selo usado na sua
correspondência e papéis oficiais. Este monograma contém assim, de modo invertido e
sobreposto, as iniciais do nome e do apelido (JSB), juntamente com a versão espelhada
dos mesmos (BSJ).
, quando cifra a palavra Kreuz (Cruz, Christus Coronabit

24

Crucigerus)
22

, O Cravo Bem Temperado.
e matemáticos
, entrelaçando simultaneamente a sua assinatura no meio
das notas
os Alemães
, a, c, h. Para o si-, usavam o «b» (da palavra
«bemol»). Para evitar a confusão deste «b» com o si-natural, identificavam o último
do n
. LH (2007) ://www2.nau.edu/tas3/wtc/i04s_Por
Freudiano. Rio de Janeiro: E
voz do terceiro compasso inicia-se a resposta, concluindo-se em cinco compass
-

. Na segunda
”.
, direta e concisa

23

Em Música, a forma Fuga
da repetição
-se os mesmos termos, mas em
palavras num emaranhado de letras do alfabeto.
24
representações
Kreuz

Chi

.

9

(circulatio), para que o seu nome surja como uma variação da cruz no interior
do círculo.25

Como toda a criação,
sintoma. Mas o

a-se pela via do fantasma ou pela via do
.

O fantasma enquadra o objecto perdido, de modo a que o sujeito possa imaginar que
este é recuperável, logo negar a divisão subjectiva. Tenta então ir buscar o objecto ao
lugar do Outro. A criação consiste neste caso a arrancar algo a esse lugar e a substituir o
velho por um novo objecto. C
como pedaço roubado ao Outro, que fica
desde logo incompleto. Esta incompletude coloca quem personifica o Outro na posição
de poder reconhecer o sentido e valor do objecto que lhe é proposto pelo criador como
uma espécie de complemento.
A criação pelo sintoma é diferente desta, pois faz-se sem quadro e sem Outro; é a
, ex nihilo, de Um sozinho.
Foi desta dupla maneira de compor que Toufic Kerbage e Gilson Beck falaram à sua
maneira
.
Toufic Kerbage abordo
esse Outro do sujeito

fantasma, remetendo-a para
, em particular para o papel tradicionalmente
do Corão, e Alá

de Deus.
Juntamente com o tema da
,
Toufic Kerbage trouxe
.
Conjugando Reik com o Adorno
, tentou mostrar
independente do poder, e
que todos – é a lógica do fantasma - visam o Gozo absoluto do Pai celeste.
A leitura de Gilson Beck incidiu primeiramente sobre o nó borromean básico (RSI) da
feitura da coisa musical, com o vazio central (e não inicial) que o habita: Em seguida

25

K
o de Bach, descreveu a melodia quiasmática como circulatio
. Além de usar a sua assinatura musical e o monograma com as suas iniciais nas posições normal e
retrogradada, Bach representou também o seu nome com números
. Ele tinha um
grande fascínio por dois números, 14 e 41, que também são retrógrados. Por fim, lembro que o último
Lacan ensinou que
círculo e uma cruz.

10

falou da
sinthome.

, por uma q

Numa espécie de Back-to-the-sinthome
finalmente isso em ato, brindando-nos com a sua primeira composição
Borromeana».29

29

, a do
s

Sinos Borromeanos, de Gilson Beck, in Caixa de Pandora: http://gilsonbeck.blogspot.pt/
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