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O debate sobre a musicalidade nos textos Joyceanos, surgiu no Fórum Virtual 

Temático que estuda As Psicoses, em Março de 2003, coordenado neste mês por mim, 

quando pontuei da leitura do Seminário 23, a entrevista de Jacques Aubert, na lição de 

20/01/76 quando disse que Joyce na arte da voz, na arte da fonação, algo havia passado 

o suficiente do seu pai John Joyce, para ele, e que ai estava o ponto vivo. A pergunta 

que circulou foi: como entender esse pai que passou o suficiente, numa estrutura 

psicótica? 

  

Manoel escreveu: 

  
“Acho muito instigante a questão que você tomou para reabrir o Fórum 
Psicose este ano. A questão da voz, da melodia, na obra de James Joyce, 
como um traço de identificação entre ele e seu pai, John Joyce. Mas seria o 
único? Ficaria aí isolada essa voz como objeto a? Retomo algumas 
considerações que fiz no trabalho que apresentei no Lacanoamericano do 
Recife em 2001. Afirmei naquela ocasião que é necessário ler Lacan, mas  
que é indispensável "ESCUTAR JOYCE".  E escuta-lo só é possível através 
da leitura de seus textos e da leitura de seus biógrafos e críticos. Tomo então 
a biografia escrita por Richard Ellmann quando ele transcreve uma carta de 
James Joyce dirigida a Srta. Weaver (sua protetora/financiadora), em 17 de 
janeiro de 1932, quando ele estava amargurado, esmagado por uma terrível 
depressão, provocada pela morte de seu pai, ocorrida em 29 de dezembro de 
1931. Cito: "Meu pai tinha um extraordinário afeto por mim. Era o homem 
mais tolo que jamais conheci, mas cruelmente contundente. Pensou e falou 
em mim até seu último suspiro. Eu gostava muito dele sempre, sendo eu 
próprio um pecador, e até gostava de suas faltas. Centenas de páginas e 
esboços de personagens em meus livros vieram dele. Seu humor seco (ou 
bastante molhado) e a expressão de seu rosto muitas vezes me faziam rir 
convulsivamente. Herdei dele seus retratos, um colete, uma boa voz de tenor, 
e uma extraordinária disposição para a licenciosidade (da qual, porém, pode 
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ter brotado a maior parte do meu talento), mas, além disso, não posso definir 
nada mais". 

  

Em seguida comenta Richard Ellmann:  

 

"essa extravagante disposição para a licenciosidade" era algo que James 
sempre apreciara, e muito de esbanjamento e bebedeiras, aparentemente 
irracionais, justificavam-se diante dele como maneira de manter inviolada a 
fonte de seu talento". Ou seja: James declara e Ellmann confirma que a 
licenciosidade de John, o pai, é a fonte do talento de James, o filho. Face a 
isso, como ficamos nós, analistas  lacanianos/joyceanos? Jogamos no lixo a 
fala de James, com todo o inventário que ele faz das heranças que ele 
recebeu de seu pai, John? Ficamos apenas com a voz de tenor como objeto 
a? - Abraços - Manoel Lima. 

  

  

Retomo hoje essa questão, pontuando ainda da biografia um trecho de duas 

referencias de Joyce sobre seu pai após sua morte, citadas por R. Ellmann. 

 A primeira foi uma carta escrita a Henriet Weaver em 22/07/32 onde escreveu: 

“parece  que sua voz de algum modo entrou em meu corpo ou em minha garganta’. 

 A segunda uma conversa com Eugene Jolas  “eu escuto meu pai falando comigo 

e fico pensando onde ele está.”  

 Sergio Laia em Os escritos fora de si, comenta:  

 
“o desabonamento do inconsciente se evidencia em Joyce, na medida em que 
esse autor, com sua obra, extrai o gozo incrustado no nome herdado do pai. 
O gozo também audível nas estórias, cantigas, brincadeiras e toda essa 
dimensão retórica, que em uma espécie de compensação ‘a falha estrutural, 
se impuseram a ele através da voz de tenor de seu pai. Lacan disse que esse 
gozo é a única coisa que de seu texto podemos nos agarrar. 

  

Leio em Roberto Harari no livro “Como se chama James Joyce?”:  

  
 “Suplência não indica substituição mas acréscimo de algo novo. É o servir-
se do Nome-do-Pai com a condição de modo inverso: poder prescindir dele 
mediante uma operação de retoque da língua, a saber: prescindir da sintaxe 
estrita, do léxico indicado nos dicionários etc. A nominação é coisa diferente 
do Nome-do-Pai, e consiste em nomear ao modo criacionista. Joyce com a 
escrita não vagou com o significante sem bússola, mas sustentou seu rumo. 
A fonação na obra oceana é obtida com uma musica de ideias, e o que se 
impõe faz como vozes que ao invés de dar lugar a delírios dão a escrita e 
ilustra o que Lacan chamou de escrita exilada. Joyce faz um nome a partir  
da prescindência do Nome-do-Pai. E tenta suprir a falha com a arte que faz 
as vezes de garantia de seu falo”. 
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Em termos da pratica analítica isto nos mostra que é pela via dos distúrbios da 

linguagem que Lacan se apoia para interrogar a loucura de Joyce. Lacan, dizem alguns 

psicanalistas, trabalha a obra no sentido de esclarecer  a forma pela qual o sujeito é 

constituído pela linguagem sem submergir nos detalhes da biografia. Explica a arte pelo 

sintoma e não pelo inconsciente. 

 A pergunta inicial sobre o pai que passou o suficiente, parece ficar em parte 

esclarecida a partir da distinção que deve ser feita entre o que Lacan chamou o Nome-

do-Pai que é aquele que nomeado pela mãe, que transmite a lei do pai e proíbe o incesto 

e a figura imaginaria do Pai, que embora tenha importância não é o que representa a lei. 

Será que o pai imaginário é o que passou o suficiente para Joyce, o que sustenta a 

suposição de Lacan sobre a estrutura psicótica? A escrita oceana procura suprir o falo 

falido e lhe permite fazer um nome prescindindo do Nome-do-Pai. 

 Para mim outra parte da questão permanece: o que permite a uns suprir o falo 

falido com uma arte qualquer e conseguir segurar sem clinica uma estrutura psicótica, 

enquanto outros que também tentaram essa reconstrução com sua arte não conseguiram? 

 Há quem tenha como tese, que no caso de Joyce, nós seus leitores fazemos esse 

anodamento? Será?  

  

  

Para concluir essa minha participação nesta mesa hoje, preciso dizer: 

  

Manoel, a morte não pode apagar suas letras, elas continuarão vivas entre nós, 

como testemunhas de seus estudos de Joyce, aos quais você dedicou seus últimos meses 

de vida. Obrigada. 

  

 


