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2 
PRIMEIRO ESBOÇO DE RETRATO

Apontamentos para uma trajetória de Henri Pousseur

A partir do catálogo de obras de Henri Pousseur, organizado pelo pró-

prio compositor,1 percebem-se linhas divisórias mais ou menos nítidas 

retratando os momentos em que as suas preocupações criativas sofrem 

transformações significativas. Um conjunto de obras formado por Sonatine 

para piano (1949) e pelas peças para coro misto Sept versets des Psaumes de 

la Pénitence e Missa Brevis (ambas de 1950) é o que se preservou da primei-

ra produção de Pousseur. 

Segundo seu próprio relato, após um breve contato com René Leibo-

witz, o encontro com Pierre Boulez foi determinante para a tomada de 

conhecimento da música de Webern e da importância da experiência serial, 

o que se reflete imediatamente em suas obras seguintes: Trois chants sacrées 

para soprano e trio de cordas (1951), primeira peça escrita nesse momento, 

denuncia essa forte influência. Pousseur declarar-se-ia “convertido” nesse 

momento à herança weberniana, tal a “irradiação” e o entusiasmo de Bou-

lez, ao lado da “clareza de seu julgamento teórico (e a possibilidade de uma 

nova riqueza musical que revelava sua obra)” (Pousseur apud Faure, 1962, 

p.113). 

Nascido na pequena Malmedy, no extremo oeste da Bélgica – região de 

rica confluência cultural na fronteira com a Alemanha, da qual os desas-

 1 Disponível em: http://www.henripousseur.net. Veja-se ainda o Anexo B.
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98  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

tres da guerra fizeram palco de massacres e longas disputas territoriais –, 

Pousseur não parece ter buscado seus caminhos musicais fora de sua terra 

natal antes de seu encontro com Boulez, na França. De fato, no decorrer de 

seus estudos ele já tomara contato com músicos interessados na música de 

vanguarda e com parte do repertório da música moderna.

Talvez o primeiro e mais intenso difusor da música moderna e do dode-

cafonismo na Bélgica na primeira metade do século XX tenha sido André 

Souris (1899-1970), que entre suas múltiplas atividades no país foi compo-

sitor, escritor, regente, musicólogo e pedagogo (professor de harmonia no 

Conservatório de Bruxelas). Participante ativo no movimento surrealista 

na década de 1920, manteve contato estreito com Leibowitz e Boulez. Um 

parceiro quinze anos mais novo que Souris na difusão desse repertório 

na Bélgica foi o compositor e organista Pierre Froidebise (1914-62), que 

aparentemente tomou contato com o dodecafonismo por meio de Souris e 

aprofundou sua relação com esse repertório pelos livros de Leibowitz e de 

seus encontros com o próprio Leibowitz, com Messiaen e com Boulez. 

Pousseur estudava órgão no Conservatório de Liége quando se aproxi-

ma da geração de compositores belgas de seis a sete anos mais velhos que 

ele, alunos de Pierre Froidebise, como Edouard Senny e Célestin Deliège, e 

lembra-se de já em 1950 ter sido fortemente impressionado pela escuta da 

Segunda cantata de Webern em um concerto. 

A partir desses primeiros contatos incipientes com a música dodecafô-

nica e os livros de Leibowitz, o encontro com Boulez mostrou-se de uma 

influência muito mais definitiva para Pousseur de que o ambiente belga 

que o apontara nessa direção. Esse primeiro encontro ocorreu em Royau-

mont, em 1951, no centro cultural da abadia que promovia festivais anuais 

com debates e concertos relacionados ao tema em pauta. Em 1951, Boris 

de Schloezer convida André Souris e Pierre Boulez para ministrar palestras 

e Pierre Froidebise para se apresentar ao órgão. Pousseur acompanha seus 

colegas mais velhos a Royaumont e tem a oportunidade de travar um con-

tato direto e mais sólido com as pesquisas do próprio Boulez, que o atraem 

mais de que seu ambiente belga de origem (Wangermée, 1995, p.300-27). 

Não obstante, a defesa acerba de Pousseur da pesquisa e da transformação 

do ambiente musical em seu país o mantém em estreita interlocução com 

Souris e Deliège, como demonstra sua correspondência.
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Em carta de 27 novembro de 19512 – e portanto pouco posterior ao pri-

meiro contato entre Boulez e Pousseur, e imediatamente posterior ao envio 

da partitura da Segunda cantata de Webern a Pousseur por Boulez – Pous-

seur refere-se a Boulez como um “farol em nosso caos”: aquele que melhor 

compreendeu “onde a música chegou e o que há a fazer”. Esse ponto da 

carta está acompanhado de um desenho de Pousseur, que se autorretrata 

navegando confiante a guiar-se pela luz de um hierático e caricato farol-

-Boulez, passando ao largo de um livro de Leibowitz, um Stravinsky nadan-

do e um largo Milhaud boiando. O peso do encontro marcante com Boulez 

na obra de Pousseur e seu depoimento nessa carta são um contraponto 

revelador para seus debates na década seguinte, que acabariam levando 

ao seu afastamento: a intensidade das provocações e de suas diferenças 

decorre, de um lado, do grau de intimidade que eles haviam adquirido por 

mais de dez anos (por mais que as cartas mostrem sempre uma formalidade 

muito mais acentuada de que na correspondência entre Pousseur e Berio, 

por exemplo) e, de outro, do respeito que Pousseur tinha por Boulez como 

uma espécie de guia para sua geração naquele primeiro momento. Quando 

as premissas da experiência serial começam a ser questionadas pelos seus 

próprios praticantes, é de Boulez que Pousseur cobra de maneira mais 

aguda uma sintonia na reflexão teórica, uma parceria mais estreita na de-

finição dos novos caminhos, pela solidez de seu posicionamento naquele 

momento primeiro. Mesmo que as provocações mútuas e as diferenças cada 

vez mais acentuadas entre suas realizações musicais propriamente ditas 

tenham levado ao seu afastamento no início da década de 1970 (que seria 

apenas um pouco atenuado com o passar do tempo, com poucas trocas de 

correspondência e raros encontros presenciais mais de vinte anos depois), 

após o falecimento de Pousseur em 2009 (pouco antes de completar seus 80 

anos) Boulez (2009) publicou uma nota reconhecendo a importância de sua 

proximidade inicial: 

Companheiro na pesquisa, na descoberta, na solidariedade, um compa-

nheiro de longa data, testemunha primordial, criador de obras que revela-

ram novos caminhos, esse foi Henri Pousseur. Um dos primeiros colegas com 

 2 Conservada na Fundação Paul Sacher (PSS-SHP).
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100  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

quem realmente me senti em sintonia – na época eles eram muito raros em um 

ambiente geralmente hostil, mais do que indiferente. [...] ele era provavelmente 

o mais obstinadamente utopista de todo o grupo – [reunido] episodicamente 

em Darmstadt.3 

Chama a atenção nessa nota, ainda, a declaração bastante rara (por parte 

de Boulez) do sentimento de grupo em torno dos compositores reunidos em 

Darmstadt, no espírito de várias declarações de Pousseur em seus textos. 

Ao final dessa nota Boulez mostra a intenção de deixar de lado definitiva-

mente (ainda que tarde) as diferenças que o afastaram de Pousseur pelas 

últimas décadas de suas vidas, assentadas (como comentamos no Capítulo 

1) na discordância quanto à relação a ser estabelecida com o passado e a 

história da linguagem na música de nosso tempo: 

Quero prestar homenagem à honestidade e ao rigor do itinerário que o levou 

para longe dos caminhos conhecidos, sem contudo olhar nostalgicamente para 

trás para uma glorificada era de ouro. Não! Ele pertencia absolutamente ao seu 

tempo, marcando-o com sua originalidade e com a profundidade de sua visão.4 

(ibidem)

Os frutos dessa sintonia são vistos nas grandes diferenças entre as peças 

compostas por Pousseur após os primeiros contatos com Boulez. As trans-

formações constantes nos rumos de suas obras denotam a profundidade de 

suas experiências. Prospection (1952-3) para três pianos (a uma distância de 

um sexto de tom entre si) é a primeira peça rigorosa de Pousseur no espírito 

do serialismo integral e do pontilhismo, inclusive transcendendo desde o 

ponto de partida a referência ao material de base cromático, com estruturas 

seriais a partir da divisão da oitava em 36 alturas distintas. Mostra já uma 

 3 “Companion in research, in discovery, in solidarity, a longstanding companion, a prime testi-

mony and creator of works that revealed new paths, such was Henri Pousseur. He was one of 

the first colleagues with whom I really felt in syntony – at the same time these were rather rare in 

an environment that was generally hostile, more than indifferent. [...] he was probably the most 

obstinately Utopianist of the whole bunch – episodically in Darmstadt.”

 4 “I wish to pay homage to the honesty and rigour of the itinerary that took him far from the beaten 

track, without however looking back nostalgically to a glorified golden age. No! He belonged 

absolutely to this age, marking it both with his originality and his depth of vision.”
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independência completa não apenas da relação mais direta com Webern 

como também da obra de Boulez, ao mesmo tempo que mostra uma forte 

consciência (weberniana) da necessidade da condensação temporal para sua 

efetividade e clareza, tal o estilhaçamento das informações que até então 

organizavam a percepção do discurso musical.

As peças seguintes, Symphonies à quinze solistes (1954) e Quintette à la 

memoire d’Anton Webern (1955), fazem parte daquele que é talvez o mo-

mento de maior identidade entre aquela geração de compositores, com a 

utilização da “técnica de grupos”, ao lado de obras como Le marteau sans 

maître (1953-5) de Boulez, Gruppen (1955-7) de Stockhausen, Serenata 

(1957) de Berio. Pousseur (1972, p.103) coloca que, em oposição aos “pon-

tos” característicos da escrita serial imediatamente anterior, os “grupos” 

permitiriam que se delimitassem mais claramente os “formantes” da obra, 

a partir da recuperação de “possibilidades momentaneamente excluídas do 

vocabulário musical, como os ritmos relativamente regulares, as sobreposi-

ções harmônicas bem definidas”. Nos textos Pour une periodicité genéralisée 

e L’Apothéose de Rameau os comentários de Pousseur sobre a “técnica de 

grupos” sempre remetem a uma necessidade de organização do discurso 

no tempo que se perdia nas primeiras experiências com o serialismo in-

tegral. Um pontilhismo governado pela não-repetição gera uma variação 

constante que no decorrer de pouco tempo já se torna demasiadamente 

homogênea. O “congelamento” de alguns parâmetros (entendidos então 

como “grupos”, caracterizados em contraste com o isolamento dos “pon-

tos” no pontilhismo serial) seria gerador de diferença, permitindo a identi-

ficação de informações recorrentes. Em meio ao planejamento nivelador do 

serialismo integral, a identificação dessa diferença permite a organização de 

um discurso direcional mais coerente e até de maior duração, por permitir 

a operação com a memória, com variações, contrastes, repetições (ou, como 

diria Pousseur, com sua periodicidade).

Nesse momento de forte identidade entre esses compositores observa-

mos as primeiras obras eletrônicas mais maduras e articuladas (atividade 

à qual Pousseur se dedicará por toda a vida), como as composições Séis-

mogrammes (1954) e Scambi (1957), obras eletrônicas de Pousseur, que es-

creve ainda em 1958 Rimes pour différentes sources sonores, obra mista para 

orquestra e fita magnética – na mesma época em que Stockhausen compõe 

Studie I e II (1953-4) e Gesang der Jünglinge (1955-6), e que Berio trabalha 
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102  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

sobre Thema (Omaggio a Joyce) (1958) e sobre Tempi concertati (1958).5 

Em 1958 Pousseur funda (e passa a dirigir) o estúdio de música eletrôni-

ca Apelac em Bruxelas, que a partir de 1970 passa a integrar o Centre de 

Recherches et de formation Musicales de Wallonie (em Liège). Após seu 

falecimento em 2009, o instituto foi renomeado Centre Henri Pousseur – 

Musique électronique/Musique mixte.

Nesse mesmo momento Pousseur já inicia a expansão do universo serial 

e da técnica de grupos (em peças como Exercices para piano, de 1956, e 

Madrigal I para clarinete, de 1958) para abarcar também as relações inter-

valares evitadas pelo serialismo por suas fortes relações com a música do 

passado. Esse procedimento já se mostra como um embrião das redes har-

mônicas (reseaux) que Pousseur elaborará como uma expansão em grande 

escala dos princípios seriais. Já em 1963 ele aponta que, a partir da técnica 

de grupos, “apostaria de bom grado que a próxima evolução irá numa dire-

ção tal que todos os tipos de expressão musical conhecidos até o presente se 

tornarão novamente utilizáveis” (Pousseur, 1972, p.103). Essa expansão, 

por fim, conduzirá à operação metalinguística com os próprios materiais 

históricos, que são recolocados no processo da composição como se pela 

atração provocada pela recuperação de seus intervalos formadores. 

Nesse estágio ainda embrionário da expansão de materiais a serem tra-

tados de forma serial tal como vislumbrada por Pousseur, esses quatro 

compositores compartilham ainda suas primeiras experiências com obras 

abertas, todos com uma clara intenção (ao menos a princípio) de opor-se 

à chance music de John Cage. Nesse primeiro momento, para eles, não se 

tratava de operar com a aleatoriedade ou o acaso pura e simplesmente, mas 

de controlar uma operação deliberada com a indeterminação no discurso 

musical. O serialismo até então operara com os mais altos graus de determi-

nação no processo de composição, buscando ao último limite as correspon-

dências entre o planejamento estrutural e o discurso em sua versão final. 

As primeiras obras abertas de Pousseur e Boulez recuperam, por um lado, 

a indeterminação historicamente presente na relação compositor-intér-

prete (recolocando de forma potencializada a participação do intérprete na 

 5 A “gênese intertextual” de Tempi concertati, em estreito diálogo com Pousseur (e com sua 

peça Scambi), foi detalhadamente estudada (a partir da correspondência dos compositores) 

por Angela Carone (2010).
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realização do produto final). Por outro lado, situam ainda o planejamento 

estrutural novamente como um momento potencial na geração do discurso, 

e não como um fim em si, como certa voga analítica pôde fazer crer. Com 

a obra aberta, a cada realização da peça, uma nova obra possível é gerada a 

partir da mesma estrutura de base, desmistificando em certa medida o con-

trole sobre todos os parâmetros da composição advogado anteriormente. 

Além de Scambi, obra eletrônica aberta, Pousseur escreve nesse contexto 

Mobile para dois pianos (1957-8), Répons (móbile para sete músicos, 1960) 

e Caractères para piano (1961).

A abertura das resultantes possíveis de uma estrutura de base, ao lado 

de improvisações controladas, parece ter significado para Pousseur uma 

confirmação da necessidade de uma ampliação dos horizontes semânti-

cos de suas pesquisas musicais, ao lado de uma expansão dos materiais 

a serem utilizados no processo da composição. Afinal, tanto a partir das 

experiências mais determinadas, como as derivações do pensamento serial 

(da técnica de grupos à utilização de intervalos antes evitados), quanto 

das mais indeterminadas, com as obras abertas (em que a improvisação 

controlada pode fazer surgir os mais variados procedimentos e materiais, 

inclusive aqueles evitados na música serial até então), toda a experiência 

recente conduzia a um questionamento da tabula rasa da música do passado 

empreendida em nome de certa herança de Webern, tal como eles a prati-

cavam (veja-se o Capítulo 1). Pousseur, na época, discute em profundidade 

essa questão em textos como La question de l’ordre dans la musique nouvelle 

(de 1963), Pour une periodicité genéralisée, La série et les dés (ambos de 1965) 

e L’apothéose de Rameau (de 1968), este último dedicado a Pierre Boulez, 

que se opõe abertamente à expansão do serialismo e à recuperação da noção 

de harmonia tal como Pousseur as advoga. 

Em uma carta de Pousseur a Célestin Deliège de 21 de abril de 19556, es-

crita ainda na época das experiências com o serialismo integral, ele enfatiza 

o quanto uma renovação técnica e uma renovação poética não poderiam 

ocorrer uma sem a outra, em estreitíssima interdependência dialética. No 

decorrer das buscas dos compositores seriais, Pousseur sente uma neces-

sidade de renovação não apenas nos aspectos técnicos que comentamos até 

 6 Conservada na Coleção Henri Pousseur da Fundação Paul Sacher, na Basileia (PSS-SHP – 

Korrespondenz).
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agora, mas talvez de maneira ainda mais forte nos aspectos “poéticos”, por 

assim dizer. Ao final do ensaio Pour une periodicité genéralisée ele coloca 

que a experiência serial engendrou tal domínio de novos materiais musi-

cais que já se torna possível “descongelar” a capacidade de confrontá-lo 

com as “quase indispensáveis energias da harmonia propriamente dita, ou 

ainda com as de uma métrica de certo modo igualmente ‘harmônica’”, mais 

abundante em fenômenos simples de periodicidade. Superando o “anátema 

das exclusões atonais e seriais”, esse procedimento resultaria numa “eficá-

cia estrutural e expressiva consideravelmente engrandecida”. Ele enxerga 

nessa abertura de horizontes na composição musical uma “multiplicação 

de pontos de vista de comparação” que traria consigo “um enriquecimento 

semântico importante, na medida em que a tomada em consideração dos 

parâmetros históricos e geográficos, literários e pictóricos, e de muitos 

outros ainda, alargará ao extremo o campo das significações desvendadas 

pela música”. A importância desse enriquecimento, para Pousseur, reside 

sobretudo “em vista de certa secura expressiva muito frequentemente glori-

ficada no decurso de um passado recente” (idem, 1970, p.289, grifo nosso).

Num espírito profundamente ligado à experiência serial e à sensação de 

um movimento nascido da identidade entre compositores de uma mesma 

geração, Pousseur enxerga nessa renovação poética e técnica a necessidade 

da elaboração de um novo sistema universalizante: abrangente o suficiente 

para dar conta das resultantes semânticas que ele almeja (e para ao mesmo 

tempo superar as deficiências da relativa estreiteza do serialismo integral e 

da tabula rasa da história da música que ele engendra) e ao mesmo tempo 

capaz de tornar-se (por essa mesma abrangência) o motor de uma nova lin-

guagem comum, em uma correspondência utópica entre ideais sociais e es-

téticos que transcende a solução de problemas composicionais particulares. 

Pousseur vê uma simetria entre o ideal socialista e o questionamento da 

tradição artística burguesa. Para Pousseur, a obra de Webern contém em 

potencial a realização de um sistema musical que espelhe relações igua-

litárias entre suas partes. No texto La question de l’ordre dans la musique 

nouvelle, ele compara a operação da música de vanguarda com a assimetria 

e a indeterminação com um “anarquismo moderno”, cujo excesso levaria 

a uma “desordem patológica” – a mesma alcançada pelo “exclusivismo 

clássico” (análogo à “hierarquia burguesa usurpadora”), com o excesso da 

simetria e da determinação, resultado da “exorbitante ênfase sobre o ‘eu’” 
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que esse mesmo anarquismo combate. Esses extremos opostos (aparente-

mente referentes às primeiras experiências “anarquistas” da música de van-

guarda, de um lado, e a um tradicionalismo conservador, quiçá neoclássico, 

de outro) careceriam de uma nova ordem – Pousseur deixa claro que, em 

sua opinião, esse “anarquismo” combatente “perderia seu objetivo, se 

negasse a necessidade de toda ordem, de toda disciplina”. Para ele, a obra 

tardia de Webern representa uma saída dialética em que a tradição volta a 

fazer-se presente, após um questionamento de suas implicações ideológicas 

originais e um confrontamento constante com princípios de “abertura e 

de relatividade”. A analogia se encerra, portanto, na perspectiva socialista 

como saída para a crise; na premência da dialética, no engendrar de uma 

nova ordem que não negue a história, não rompa pura e simplesmente com 

o passado, mas permita sua transformação orgânica: “Somente uma pro-

porção correta, uma tensão equilibrada (que pode, aliás, se realizar de ma-

neira infinitamente variada) engendra uma ordem livre, viva e significante, 

ao mesmo tempo multiplicidade e comunicação, individuação e reconheci-

mento” (idem, 1972, p.96-7). 

Esse tom utópico, mediando uma livre analogia entre um ideal político 

e sua contrapartida na estrutura musical, permeia inúmeros textos de Pous-

seur por toda sua vida. Mesmo em seus textos mais críticos e lúcidos em 

que ele esboça uma interpretação materialista histórica da música erudita 

na sociedade capitalista e da situação crítica em que ela se encontra no sécu-

lo XX, ele busca relacionar diretamente o marxismo a uma solução técnica 

musical que o espelhasse estruturalmente, algo que só parece se realizar no 

plano simbólico.

Na mesma carta a Celestin Déliège de 21 de abril de 1955, Pousseur co-

loca com toda clareza que “uma vez que o criador não pode mais se referir a 

uma linguagem preexistente, a uma linguagem comum, ele deve criar uma 

linguagem própria a cada obra que produz. Avançando por aproximações, 

ele deve edificar um sistema singular que se identifica finalmente à própria 

obra”. À sombra de Schoenberg, a identidade de Pousseur com sua gera-

ção incita-o a buscar também uma identidade de base na busca de novas 

soluções a partir da expansão do serialismo, na década seguinte. Da mesma 

forma que, em confrontamento teórico direto, o texto Apothéose de Rameau 

é dedicado a Boulez, a quem a referência é sempre presente também no 

ensaio Stravinsky selon Webern selon Stravinsky (de 1971), La série et les 
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106  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

dés é dedicado a Berio e Stockhausen, citados por ele em diversos ensaios 

dessa época como representantes das mesmas buscas, como “companheiros 

de armas”, em peças como Sinfonia de Berio (1968) e Hymnen (1966-7) de 

Stockhausen.

Em L’apothéose de Rameau a elaboração de um sistema abrangente a 

partir da expansão do serialismo é detalhadamente descrita passo a passo, 

da maneira como Pousseur a levou a cabo por quase toda a década de 1960, 

com todos os percalços teóricos e conquistas parciais. Nesse momento, a 

elaboração de um “sistema referencial bastante intrincado” (nas palavras 

de Pousseur) passa não apenas pela incorporação dos materiais harmônicos 

e intervalares os mais diversos, mas também pela absorção no conjunto, 

de maneira orgânica, de citações de obras preexistentes, desde obras de 

toda a história da música ocidental até obras da geração de Pousseur. Ele 

chega a afirmar que a principal obra relacionada a essa busca, Votre Faust, 

seria “praticamente feita apenas de citações, mais ou menos relevantes [...], 

mais ou menos deformadas ou desenvolvidas e consequentemente mais ou 

menos reconhecíveis” (idem, 2009b, p.37). A radicalidade dessa proposta 

reside mais fortemente na maneira como ela é enunciada do que na obra de 

Pousseur propriamente dita, à maneira de um manifesto. 

Na percepção dessa obra há extensas seções em que nenhuma citação 

é identificada, ou por elas estarem suficientemente transformadas em um 

novo conjunto, autônomo e homogêneo (e portanto o fato de um fragmento 

de obra de outrem ter sido o ponto de partida para a composição interessa 

apenas ao processo de composição, e não à percepção da obra em si), ou por 

tratar-se de citações fragmentárias de obras webernianas ou pós-weber-

nianas, caso em que, a não ser que se trate de referência clara a momentos 

marcantes da obra original, a ausência de heterogeneidade entre o fragmento 

de citação e o contexto em que ele é inserido anula a percepção da referência, 

tratando-se novamente de um conjunto de informações percebido como 

autônomo e homogêneo. Há outras seções em que, devido à especificidade 

da obra a que se faz referência e da sua relação com a cena que transcorre, a 

alusão a uma obra preexistente ocorre como um sinal, quase com a função de 

sonoplastia, em um plano distinto ao do discurso musical. Na escuta de Votre 

Faust, apenas nas seções que contêm longos trechos provenientes de obras 

preexistentes, claramente transfigurados e mesclados a novos materiais, 

ocorre de fato a escuta do trabalho com a citação como um procedimento 
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efetivo, procedimento tão ou mais inovador do que o observado nas seções 

em que ele aplica um serialismo expandido pela reincorporação de intervalos 

antes evitados e da periodicidade rítmica e linear, como no Prologue dans le 

ciel, por exemplo. 

De qualquer forma, um dos pontos de partida para uma operação assim 

extrema continua sendo, além da busca semântica e expressiva aliada à 

expansão dos recursos “técnicos” na composição, a parceria com Michel 

Butor. A procura por essa parceria, a partir da leitura por parte de Pousseur 

do texto Musique, art réaliste de Butor, já deriva das buscas anteriores de 

Pousseur; ainda assim ele afirma que o fato de Butor ter feito “um abun-

dante e belíssimo uso de citações literárias levavam-me a vislumbrar a 

integração paralela de citações musicais” (idem, 2009b, p.37).

No ensaio L’apothéose de Rameau, a princípio, são descritos os processos 

utilizados para a composição de Votre Faust, desde as chamadas tabelas de 

intervalos, classificando-os a partir de suas relações na série harmônica, até 

os ciclos de transformações seriais, que conservam princípios estruturais 

de uma série de base ampliando as resultantes harmônicas e intervalares 

possíveis.

Votre Faust

Nos anos 1960, época em que a intensa atividade didática de Pousseur 

leva-o de Darmstadt e Colônia à Basileia e aos Estados Unidos, ele em-

preende um grande projeto composicional que o ocupa por praticamente 

toda a década: a “fantasie variable genre opéra” Votre Faust, em colabo-

ração com o escritor Michel Butor. A parceria entre os dois inicia-se por 

iniciativa de Pousseur, impressionado com a leitura do texto Musique, art 

réaliste de Butor, que vinha de encontro com uma série de questionamentos 

de Pousseur na mesma época, num contexto de crise das soluções seriais 

que Pousseur levara a cabo juntamente com Boulez, Stockhausen, Berio 

e outros compositores na década de 1950. Nessa primeira experiência de 

Pousseur com novas soluções para a organização das alturas e com novas 

propostas de operações semânticas, ele encontra um terreno fértil para essas 

experiências no suporte que o “gênero-ópera” lhe fornece, por mais que 

esse gênero seja recolocado criticamente em questão, abordado de forma 

não convencional e submetido a uma “fantasia variável”. 
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Verdadeira criação coletiva, com colaborações constantes tanto de Pous-

seur no libreto quanto de Butor na função e nos meios de expressão musi-

cais, Votre Faust retoma o mito de Fausto, que já era conhecido e difundido 

por longo tempo antes da mais famosa realização por Goethe, passando 

pela forte influência que ele exerceu sobre a música do século XIX e do iní-

cio do século XX (não apenas na versão de Goethe mas também em outras 

como as de Lenau e Nerval), e ainda pela poesia de Valéry e seu Mon Faust 

(do qual provém mais diretamente a referência do título), para recolocá-lo 

sobre a figura do compositor de vanguarda em meados do século XX. Pous-

seur projeta-se na figura do protagonista, um compositor chamado Henri, 

que estuda a música de Webern, e cujas falas nas primeiras partes da ópera 

são diretamente tiradas de ensaios de Pousseur. O jovem compositor vê-se 

num dilema: um diretor de teatro, à guisa de Mefistófeles, oferece-lhe todos 

os recursos e o tempo necessários para compor uma ópera; o único requisito 

é que seja um Fausto. 

Numa tal rede (aberta) de referências e autorreferências, as colagens, 

alusões e citações fazem corpo com a própria proposta dramatúrgica, além 

de encontrarem um terreno bem menos problemático que o da composição 

musical pura e simples para que Pousseur experimentasse suas novas pro-

postas. Mais ainda do que na música vocal em geral, na ópera a música está 

sempre sendo diretamente associada a conteúdos semânticos imediatos. Ao 

mesmo tempo, o peso da responsabilidade sobre a estruturação do discurso 

no tempo recai inteiramente sobre a dramaturgia. A passagem do tempo 

numa ópera é organizada musicalmente – ainda é a estruturação do som que 

rege o fluir do discurso. Mas se o tempo do discurso é musical, a organiza-

ção desse mesmo discurso no tempo, a problematização formal, sua dura-

ção total estão a cargo da dramaturgia. Pesam mais nesse campo as relações 

no espaço, a evolução dos personagens, a narrativa e sua carga dramática do 

que o pensamento musical propriamente dito. 

Em uma carta de 10 de janeiro de 1966,7 Berio relata a Pousseur a forte 

impressão causada pela audição de fragmentos de Votre Faust. “Mesmo 

que se trate de fragmentos e, em parte, de ‘fundos históricos’, não se pode 

 7 Cartas conservadas na Coleção Henri Pousseur da Fundação Paul Sacher, na Basileia (PSS-

-SHP – Korrespondenz mit Luciano Berio).
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ouvi-los de passagem: as implicações são tão importantes!”8 Ele afirma a 

Pousseur a efetividade do diálogo entre linguagens musicais de diferentes 

origens assentadas sobre uma sólida estruturação de base, num desdo-

bramento do pensamento serial: “me dou conta claramente dos poderes 

dessa polifonia de gramáticas e de sua unidade profunda. Merci, cher sacré 

Henri!”9 Na mesma carta, ainda, declara como se sente identificado ao po-

tencial semântico das experiências de Pousseur: “Espero que você não me 

considere um intruso, caro Henri, mas não posso me impedir de me sentir 

profundamente envolvido a essa crescente ‘história’ de VF que significa, 

significa, significa e significa, de uma forma quase perturbadora, de cada 

lado que a olhemos”.10

Mais de dois anos depois, em uma carta de 31 de julho de 1968, ele 

chega a deixar claro que essa seria uma das influências mais fortes para a 

criação do célebre terceiro movimento de sua Sinfonia: “O 3o ‘movimento’ é 

edificado sobre o 3o movimento da II Sinfonia de Mahler com uma centena 

de superposições (citações): uma espécie de pequeno ‘Votre Mahler’ (‘Votre 

Malheur’?), se tu quiseres”.11 Ainda na carta de 31 de julho de 1968, Berio 

comenta em seguida que havia pensado em utilizar um trecho das Sympho-

nies à 15 solistes como citação de obra de Pousseur, mas que preferiria em-

pregar um fragmento da peça que ele sabe que Pousseur compõe naquele 

momento, Couleurs Croisées, baseada sobre a canção de protesto americana 

We shall overcome – exemplo direto da solidarização de Pousseur com os 

movimentos sociais norte-americanos, com os quais toma contato na época 

em que leciona na Universidade de Nova Iorque em Buffalo (de 1966 a 

1969). Essa peça é a primeira peça mais representativa (como um discurso 

 8 “Même s’il s’agit de fragments et, en partie, ‘fonds historiques’, on peut pas l’écouter en passant: 

les implications sont tellement importantes!” (Carta enviada em 10 de Janeiro de 1966. PSS-

-SHP, Korrespondenz mit Luciano Berio, 1966).

 9 “Je me rends clairement compte des pouvoirs de cette polyphonie de grammaires et de sa unité 

profonde. Merci, cher sacré Henri!” (ibidem).

 10 “J’espère que tu ne me considère pas un intrus, mon cher Henri, mais je ne peut pas m’empêcher 

de me sentir profondément mêlé à cette grandissante “histoire” de VF qui signifie, signifie, signi-

fie et signifie, d’une façon presque troublante, de chaque coté on la regarde” (ibidem).

 11 “Le 3ème ‘mouvement’ est bâtis sur le 3ème mouvement de la IIème Symphonie de Mahler 

avec une centaine de superpositions (citations): une espèce de petit “Votre Mahler” (“Votre 

Malheur”?), si tu veux” (Carta enviada em 31 de Julho de 1968. PSS-SHP, Korrespondenz mit 

Luciano Berio, 1968).
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musical fechado de longa duração) dos procedimentos comentados por 

Pousseur no ensaio L’Apothéose de Rameau. 

Note-se no comentário de Berio um jogo de palavras que não apenas 

relaciona a composição de Sinfonia a Votre Faust, a história do mito de 

Fausto à história da música como comentada por Mahler (gerando ainda, 

com o pronome possessivo, uma rede de significados na projeção de Mahler 

– como Pousseur e Butor fizeram com Fausto – sobre o ouvinte), mas pode 

sugerir ainda que Berio vislumbrava a possibilidade de que sua “apropria-

ção” das ideias de Pousseur o incomodasse (a pronúncia francesa do nome 

de Mahler tendo o mesmo som da palavra malheur, infelicidade). A utopia 

de uma nova relação agregadora com o passado e as diferentes linguagens 

musicais como Pousseur vislumbra parece incompatível com tal incômodo 

– Pousseur chega a citar Berio e Stockhausen e suas obras em diversos tex-

tos dessa época, alguns dedicados a eles como “companheiros de armas”. 

Em carta enviada em 7 de agosto de 1968, Pousseur responde amigavel-

mente enviando algumas páginas do rascunho de Couleurs Croisées e in-

vertendo o jogo de palavras: “e eis que me deleito em ‘atirar os olhos’ (para 

retomar uma canção de Votre Faust) ‘sobre tua infelicidade’ (ou sobre meu 

mahler...?)”.12 

A presença da obra de Pousseur na Sinfonia de Berio é assim materiali-

zada a partir dos rascunhos a duas pautas de Couleurs Croisées, com indica-

ções aproximadas para a orquestração. Esse material surge na Sinfonia em 

harpa, piano e órgão elétrico, nos compassos 350 e 351, após o texto falado 

pelo narrador que reproduzimos abaixo (trecho ao que tudo indica escrito 

pelo próprio Berio). Além das referências aos títulos da peça de Pousseur e 

da canção por ele evocada (“crossed colors”, “We shall overcome”), ocorrem 

diversos termos ligados à ideia de um levante popular, ou ao menos de uma 

transformação social (a esperança de algo diverso, a força para erguer-se, a 

coragem, a escolha de um caminho, a busca por uma causa, o ultrapassar 

de um estágio de ruído incessante), até que se chega ao prenome de Pous-

seur propriamente dito, com uma ideia muito próxima ao pensamento de 

Pousseur, a de que a sensibilidade para com os problemas da música de 

 12 “Et voilà, je me réjouis de “jeter les yeux” (pour reprendre une chanson de Votre Faust) “sur 

ton Malheur” (ou sur mon mahler...?)” (Carta enviada em 7 de Agosto de 1968. PSS-SHP, 

Korrespondenz mit Luciano Berio, 1968).
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sua época teriam uma estreita relação com a sensibilidade para as questões 

sociais.

[...] waiting alone, in the restless air, for it to begin, while every now and then 

a familiar passacaglia filters through the other noises, waiting, for something to 

begin, for there to be something else but you, for the power to rise, the courage to 

leave, picking your way through the crossed colors, seeking the cause, losing it 

again, seeking no longer. We shall overcome the incessant noise, for as Henri says, 

if this noise should stop there’d be nothing more to say. (Berio, Sinfonia, p.64-6)

Essa mesma ideia-força que Pousseur experimenta pela primeira vez 

em Votre Faust serviria de base para diversas criações puramente musicais 

por toda a sua vida, uma tendência que ele compartilha com Berio por 

toda sua trajetória. A operação metalinguística direta, no entanto, não se 

mostra tão frequente na obra de Berio quanto na de Pousseur. Para além de 

algumas obras que trabalham extensamente nessa direção, como o terceiro 

movimento da Sinfonia que comentamos, Cries of London (sobre a música 

da Renascença) e alguns trabalhos que operam de maneira distanciada com 

materiais folclóricos e populares de modo geral (como Coro, Voci e Natura-

le), a relação direta de Berio com a música do passado e as outras linguagens 

musicais é muito mais nítida no campo da transcrição e do arranjo do que 

na maior parte de suas composições. Ele distingue com isso sua reverência 

aos mestres do passado (e à riqueza dos cantos de tradição oral) de seu 

processo de composição propriamente dito, incorrendo de maneira menos 

extensiva que Pousseur sobre uma reintegração orgânica efetiva desses 

materiais. 

Assim, ele registra em meio a seu catálogo de obras uma série de traba-

lhos, por toda sua vida, cujo respeito aos originais não configura uma nova 

composição propriamente dita, sobre peças de autores tão variados como 

Puccini, Verdi, Mahler, De Falla, Brahms, Hindemith, Schubert, Mozart, 

Bach e Monteverdi (além de músicas folclóricas e populares de diversas 

origens). Não obstante essa distinção, Berio compartilha boa parte das 

reflexões de Pousseur sobre a linguagem, especialmente em campos direta-

mente ligados a essas reverências: na expansão do universo harmônico após 

a experiência serial, na recuperação da carga semântica e expressiva dos in-

tervalos (no sentido estrito da história da cultura ocidental), na utilização de 
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traços melódicos claros – que dialogam inclusive com o lirismo da tradição 

vocal italiana.

No contexto da estreia de Votre Faust, no entanto, a avaliação desta obra 

especificamente chega a gerar um estremecimento na relação entre os dois 

compositores. No texto Notre Faust (1969), Berio ataca a concepção de 

Butor para um libreto, considerando-a ingênua e por vezes até didática, não 

alcançando a mesma efetividade da música de Pousseur. Pousseur (1969) 

teria respondido já na época às críticas de Berio, com o texto Si, il nostro 

Fausto, indivisibile, mas o mais grave estremecimento de suas relações viria 

quando da publicação de um número da revista Contrechamps em homena-

gem a Berio, em 1983: Pousseur encontra ali republicado o mesmo texto, 

não apenas sem que ele o tivesse consentido, mas em uma situação em que a 

intenção de Berio em tornar o texto novamente público fica clara. 

Pousseur envia duas cartas a Berio em 3 de novembro de 198313; uma 

mais agressiva, que ele não chega a assinar, e outra com os ânimos um pouco 

mais apaziguados, mas ainda bastante contundente, que ele assina, chegan-

do a vislumbrar um possível rompimento das relações até ali tão amigáveis 

entre os dois. Nessas cartas Pousseur ressente-se da falta da “solidariedade 

ativa” que ele diz que os colegas compositores mantinham uns com os ou-

tros na juventude, substituída por uma atitude em que, segundo Pousseur, 

Berio atacaria apenas na intimidade (em cartas privadas) seus colegas em 

posições de influência e de poder (como se observa sobre Boulez na carta de 

Berio a Pousseur de 9 de novembro de 1969), e quanto aos colegas em posi-

ções mais difíceis, ele não se importaria em afirmar-se por sobre a imagem 

deles. Berio responde (carta de 23 de dezembro de 198314) tentando manter 

intacto o respeito e a amizade com Pousseur, declarando que a crítica que ele 

fizera e reiterara ao Votre Faust era não apenas extremamente sincera como 

também, em sua opinião, uma defesa da música de Pousseur, ao separá-la do 

texto de Butor. Por fim, Berio ironiza a colocação de Pousseur sobre o trata-

mento diferenciado dado aos colegas em posições de poder ou em situações 

mais difíceis, dizendo que se essa espécie de autopiedade é um papel que 

Butor quer representar, que o faça da melhor forma possível. A contenda 

atenua-se, num primeiro momento, pelo espaço dado na mesma revista, no 

 13 PSS-SHP, Korrespondenz mit Luciano Berio, 1983.

 14 Ibidem.
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número 4, a uma resposta de Pousseur a Berio (intitulada “Les Mésaventures 

de Notre Faust: lettre ouverte à Berio”), em forma de carta aberta, em que 

Pousseur explicita sua visão de que não apenas há uma relação inseparável 

entre a música e o texto de Votre Faust, como a própria música que Berio 

elogia havia em grande parte sido originada de sugestões de Butor. Pousseur 

detalha então as dificuldades colocadas pela produção e pela direção de cena 

na ocasião da estreia de Votre Faust no Piccola Scala em Milão, que teriam 

tornado a tal ponto impossível a realização da intenção dos autores que eles 

exigiram que a última récita fosse realizada em forma de oratório, sem a 

cena, não havendo entendimento possível com o régisseur (Pousseur, 1985, 

p.108-9). As inovações sobre o formato tradicional da ópera nessa “fantasia 

variável” parecem ser a origem mesma da incompatibilidade desta obra com 

a produção regular de óperas tradicionais nos teatros, causa maior dos pro-

blemas não apenas na produção da estreia mas em todas as produções ocor-

ridas enquanto Pousseur vivia. No texto em resposta a Berio, Pousseur tenta 

argumentar que a efetividade da ópera seria garantida pela série de produ-

ções parciais bem-sucedidas, fossem elas radiofônicas, em forma de filme 

para a televisão (Les Voyages de Votre Faust), ou com difusão eletroacústica 

apenas. Mas as produções completas, até uma produção mais recente feita 

em Bonn em 1999, não parecem nunca ter agradado o compositor ou sequer 

tê-lo feito ver realizada a intenção inicial dos autores.15

Pousseur e Butor reconcebem os meios pelos quais a narrativa se desen-

rolaria no tempo numa ópera: em Votre Faust os personagens são sempre re-

presentados por atores, o libreto é inteiramente falado por eles. Toda a parte 

musical fica a cargo de um pequeno grupo de câmara e alguns cantores 

(visíveis ao público, sobre tablados espalhados pela cena), e os eventos mu-

sicais podem ser parte integrante da ação (exemplos em uma palestra, sons 

imitados da realidade de forma verossímil ou executados em instrumentos 

presentes na cena), comentários às ações (prelúdios, interlúdios) ou uma 

narrativa paralela, mais à maneira da ópera. Porém o enredo propriamente 

dito nunca é cantado pelos personagens, o que remete à ideia de Brecht da 

música para o teatro épico, em que ela fosse comentário que reforçasse as 

demonstrações e as descrições, em lugar de ambientação ou sugestiona-

mento emocional.

 15 A julgar pelo seu comentário em uma entrevista recente (Pousseur, 2005, p.19).
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O último e mais duro golpe à dramaturgia operística convencional (e ao 

mercado da produção de ópera na época, o que dificultou a encenação de 

Votre Faust por toda a vida de Pousseur) é a inserção da obra aberta no teatro 

de ópera: a participação do público na escolha do direcionamento do enredo 

(via votações nos intervalos), que constitui a essência da “fantasia variável” 

tal como concebida por Butor e Pousseur. Decisões simples do público (a 

escolha amorosa do protagonista, a sua forma de locomoção e destino de 

viagem, por exemplo) direcionam a ação para uma realização específica 

dentre as várias imaginadas pelos autores, de modo que a própria duração 

do espetáculo pode variar muito, e apenas uma parte relativamente limitada 

da música composta por Pousseur será ouvida em uma dada apresentação. 

De fato, por um bom tempo em que Berio tenta contribuir para que 

Votre Faust fosse encenada, a reação dos teatros não é à música, mas às 

modificações na estrutura tradicional da produção. Berio chega a escrever 

para Pousseur (carta de 21 de novembro de 196916) que concorda com um 

diretor de uma possível montagem em Hamburgo na questão de que a for-

mação de câmara de Votre Faust não seria ideal para um grande teatro de 

ópera. Berio chega a sugerir que Pousseur reescreva a obra, ainda que em 

versão mais reduzida (e não mais como obra aberta) para grande orquestra, 

adaptando a intenção original para o formato mais tradicional dos teatros 

de ópera. Pousseur chega a sugerir em carta a Berio (de 24 de outubro de 

1983) que em suas investidas operísticas Berio teria se conformado com 

uma opção confortavelmente segura de ter sua composição aceita, em vez 

de colocar em questão o gênero em sua inteireza, como era a proposta de 

Votre Faust.17 O compositor belga Claude Ledoux parece concordar de 

alguma forma com Berio, dizendo que um grande problema prático para a 

encenação da “ópera” de Pousseur, seu maître à penser, é a necessidade de 

que os músicos preparem com antecedência uma partitura de grande difi-

culdade com várias horas de duração para apresentar apenas uma pequena 

parte, aquela que resultar das escolhas do público em cada ocasião. “A obra 

torna-se assim mítica por ser quase impossível de ser apresentada, salvo 

pela loucura da parte daqueles que quiserem fazer justiça a um dos grandes 

 16 PSS-SHP, Korrespondenz mit Luciano Berio, 1969.

 17 Um aprofundamento do debate entre Pousseur e Berio nessa época poderia ser iluminado 

por uma comparação entre Votre Faust e Opera (1970), uma espécie de paródia caleidoscó-

pica de diversos estilos musicais composta por Berio sobre seu próprio libreto. 
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momentos do espetáculo contemporâneo, o que felizmente existe de quan-

do em quando” (Ledoux, 2009, p.37).

Miroir de Votre Faust

Durante a longa gestação de Votre Faust, consciente da função diversa a 

ser operada pela música em uma obra como essa, Pousseur empreende uma 

série de obras-satélites, discursos musicais independentes e relativamente 

breves a partir dos materiais que ele experimentara na “ópera”. Nessas peças 

ele coloca pela primeira vez na perspectiva da composição musical propria-

mente dita as inovações que ele pretendeu em discursos fechados, contro-

lando a organicidade caso a caso, a clareza formal, a unidade dos materiais. 

Um exemplo pode ser observado na obra Miroir de Votre Faust (Carac-

tères II), em três movimentos, para piano e soprano ad libitum (1964-5). 

O primeiro movimento (Le tarot d’Henri) é um desdobramento da peça 

Caractères, de 1961, em que o pontilhismo serial é submetido a uma forma 

aberta, em que o pianista efetivamente recorta, monta e opera a partitura 

com alto grau de responsabilidade sobre a ordenação de materiais quase 

sempre bem determinados. Há quatro folhas duplas com “janelas” a serem 

recortadas (revelando o conteúdo da folha de trás) e duas folhas duplas 

sem “janelas”. Os materiais frequenciais básicos são fragmentos de altu-

ras determinadas, cada um fazendo referência a um universo harmônico 

distinto, desde a escala diatônica e a escala de tons inteiros até o serialismo 

weberniano e pós-weberniano. O perfil das durações, gestos e articulações 

permanece quase completamente em aberto, contendo apenas algumas 

sugestões e indicações de ordem geral. Os andamentos e as intensidades 

seguem indicações mais definidas, ainda que com as “janelas” o material a 

ser submetido a essas indicações permaneça em aberto. 

O segundo movimento do Miroir de Votre Faust (La chevauchée fantas-

tique), que conta com a presença opcional de uma soprano, contrasta forte-

mente (e propositalmente) com o anterior. “O segundo movimento é uma 

pequena fantasia um tanto humorística (percorre-se o século XIX em alta 

velocidade)” (Pousseur apud Hubin, 2004, p.32), uma espécie de demons-

tração do método de Pousseur de forma exagerada e deliberadamente linear, 

a partir de citações “verdadeiras ou não”, segundo Pousseur – referências 

a fragmentos de peças históricas propriamente ditas ou apenas a estilos e 
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procedimentos históricos (fazendo referência aos mesmos materiais que 

compuseram o primeiro movimento, agora de forma sempre determinada). 

Pousseur busca não apenas demonstrar a todo custo que o material har-

mônico weberniano e pós-weberniano tem suas raízes fincadas na evolução 

histórica da harmonia e não na ruptura com ela; mais do que isso, ele faz 

com que a audição de sua peça torne inevitável a audição das origens his-

tóricas de seus materiais. Desfaz radicalmente qualquer possibilidade de 

avaliação do pontilhismo e do serialismo nesta peça como ruptura com a 

história da música, com a presença (corporificada) da música do Classicis-

mo e do Romantismo – Um “glissando estilístico imperceptível”, do Orfeu 

de Gluck até a música do próprio Pousseur. “Eu queria desenvolver uma 

metagramática absorvendo todas as gramáticas, inclusive as mais recentes, 

e que permitisse colocar Monteverdi e Webern sobre o mesmo denomina-

dor comum, com muitas outras coisas” (ibidem).18 Para além do argumento 

subjacente a essa composição, Pousseur engendra a peça a partir de refe-

rências externas mas sempre deixando clara uma mesma estrutura de base, 

que contraria o espírito de uma colagem como justaposição pura e simples. 

Ele frisa que se trata de uma “peça cimentada sobre um grande número de 

correspondências motívicas” (Pousseur, 2004, p.332).

Pousseur descreve essa peça como uma “fantasia romântica” para piano, 

que começa por uma “variação muito fiel do esquema harmônico da cena 

de Gluck, como o jovem Beethoven a comporia” (ibidem, p.331).

Exemplo 7 – Compassos 1 a 3 e 11 a 13 de La chevauchée fantastique de 

Pousseur

Fonte: Pousseur (1967) © Universal Edition

 18 “Je voulais développer une métagrammaire absorbant toutes les grammaires, y compris les plus 

récentes et qui permettent de mettre Monteverdi et Webern sur le même commun dénominateur 

avec beaucoup d’autres choses.”
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Exemplo 8 – Início da “Dança das fúrias”, na primeira cena do segundo ato 

do Orfeu e Eurídice de Gluck.

O comentário de Pousseur sobre o “jovem Beethoven” é já uma contex-

tualização da obra de Beethoven como tributária de Mozart: o início de La 

chevauchée fantastique funde o material da cena de Gluck com um fragmen-

to do segundo grupo temático (na região da submediante menor) da Sonata 

em fá maior K332 de Mozart.

Exemplo 9 – Compassos 29 e 30 da Sonata K332 de Mozart.

Em Votre Faust todos os materiais dessa peça recebem, para além de 

seu significado na reflexão sobre a história da harmonia, o peso da relação 

semântica de seu contexto de origem com o contexto em que são inseridos. 

Orfeu, em seu dilema e seu desafio moral, seria um dos Faustos da história 

da ópera evocados por Pousseur, ao lado de Tannhäuser, Lohengrin, Don 

Giovanni (veja-se o Exemplo 25). No segundo movimento de Miroir de 

Votre Faust, em que persistem praticamente citações literais apenas (seja 

de peças específicas ou de estilos históricos), a operação mais delicada é a 

transição gradual entre elas. O “percorrer do século XIX em alta velocida-

de”, como diz Pousseur, exige o controle da unidade motívica no decorrer 

das transformações de cada variante, juntamente com a inserção cuidadosa 

da nova função a ser atribuída a cada intervalo específico, gradualmente. 

Pousseur afirma que os “elementos mais ‘perigosos’ para a tonalidade, em 

especial as dissonâncias ‘não resolvidas’, estavam presentes desde o come-

ço” (ibidem, p.332). Além de constituir um caráter de unidade para a peça 
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toda, esse recurso é efetivo por permitir lidar com um material tonal em di-

luição gradual até a música pós-weberniana por meio da sensação constante 

de instabilidade, gerando a atração por novos materiais.

Dessa forma, chamam a atenção as transições entre os materiais tal 

como Pousseur as empreende. O primeiro afastamento do material inicial 

conduz à região de dó maior. A modulação é operada por referências cru-

zadas: o material inicial que fundia Gluck e Mozart à maneira do “jovem 

Beethoven” é por sua vez fundido a motivos da Sonata em dó menor K457 

de Mozart, até chegar a uma referência à canção Der König in Thule D367 

de Schubert. No exemplo seguinte, o volteio em fusas e as appoggiaturas 

(por si sós já fortemente ligadas ao compasso12 da Chevauchée, como se 

vê no Exemplo 7) provêm do segundo grupo temático da exposição do 

primeiro movimento da Sonata em dó menor de Mozart (nas colcheias 

da mão direita), e o motivo em mínimas com o salto descendente e o se-

mitom ascendente deriva da canção de Schubert. Esse salto seguido de 

semitom na direção oposta soa como uma inversão do motivo anterior em 

colcheias.

Exemplo 10 – Compassos 27 a 32 de La chevauchée fantastique, em que se 

transita da referência a Mozart à referência a Schubert.

Fonte: Pousseur (1967) © Universal Edition

Após um breve retorno ao material inicial, as mesmas appoggiaturas da 

sonata de Mozart conduzem a nova modulação e a um tema que Pousseur 

descreve como uma variação “à Mendelssohn” de uma ária de Orfeu na 

ópera de Gluck, a partir das transformações que ele opera nas cenas de Votre 

Faust. Ele não comenta, no entanto, o quanto o tratamento aplicado a esse 

trecho recende a Mahler.19

 19 Ouça-se por exemplo o Andante da Sexta sinfonia, em comparação com o Exemplo 11.
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Exemplo 11 – Exemplo da transfiguração “mendelssohniana” (em torno do 

compasso 53 de La chevauchée fantastique) do trecho das súplicas de Orfeu 

aos espíritos infernais na ópera de Gluck, em exemplo dado pelo próprio 

Pousseur (2004, p.333)

Essa fusão de Mendelssohn e Gluck inclui não apenas a ênfase sobre 

o fragmento escalar descendente, como nos compassos iniciais da peça de 

Pousseur, mas também sobre as appoggiaturas (assim como no trecho do 

exemplo anterior) e sobre a figura pontuada, que já aparecia nos compassos 

12 e 30 e passará a ser determinante para a passagem ao material seguinte.

A evocação da harmonia romântica (e da escrita pianística referente a 

Schumann e Liszt) conduz a um uso cada vez maior de acordes errantes, 

em primeiro lugar acordes diminutos, em seguida acordes aumentados, que 

surgem num primeiro trecho isolado (intercalado a ocorrências da fusão 

entre Gluck e Mendelssohn) já evocando a rítmica do tema do primeiro 

movimento da Sinfonia Fausto de Liszt, que logo passa a predominar, já em 

acentuado afastamento dos materiais tonais (e sempre sobre a figura rítmi-

ca pontuada, transmutada nas figuras de mínima e semínima).

Exemplo 12 – La chevauchée fantastique, aparição de um fragmento do tema 

da Sinfonia Fausto (compassos 90-4)

Fonte: Pousseur (1967) © Universal Edition
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Os materiais da Sinfonia Fausto conduzem quase imperceptivelmente a 

um momento inteiramente baseado sobre fragmentos melódicos do Tristão 

e Isolda de Wagner; forma-se “uma valsa cujas harmonias se tornam cada 

vez mais dissonantes, até que o tema de Liszt, em harmonização cromática, 

dê o sinal de um declínio da ordem tonal” (ibidem, p.333) – a suspensão 

harmônica nesses materiais introduz rapidamente relações por tons in-

teiros, e essas mesmas relações por tons inteiros passam não apenas a se 

suceder cromaticamente, como a se superpor ao tema da Sinfonia Fausto, 

chegando muito perto da utilização do total cromático. 

A partir da sequenciação cromática de agregados de tons inteiros, que 

Pousseur chama de “curto pastiche do Schoenberg atonal” (ibidem), alcan-

ça-se também de forma direta a música dodecafônica – como ocorre aliás 

no início da Sinfonia Fausto, chegando a doze sons sem repetição a partir de 

quatro tríades aumentadas deslocadas em cromatismo descendente. Assim 

que se desfaz o universo dos tons inteiros em harmonizações cromáticas, 

inicia-se uma polifonia dodecafônica que logo chega a tal densidade de 

variações harmônicas (com diversas elisões e repetições fragmentárias) que 

a referência direta à série se encontra fortemente diluída.

Exemplo 13 – La chevauchée fantastique: aparição, na mão esquerda, da ver-

são original da série; na direita, de sua inversão um tom acima (compassos 

138-9)

Fonte: Pousseur (1967) © Universal Edition 
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Exemplo 14 – La chevauchée fantastique: elaboração do material do exemplo 

anterior (compassos 143-5)

Fonte: Pousseur (1967) © Universal Edition 

Uma leitura sugerida por Pousseur para esse longo caminho harmônico 

percorrido num curto espaço de tempo é que “música dodecafônica scho-

enbergiana deve ainda muito à herança de Beethoven” (ibidem). O trecho 

mostrado no exemplo anterior cristaliza essa ideia, utilizando uma referên-

cia ao início do Adagio do Terceiro quarteto de cordas op.30 de Schoenberg 

(compare-se o início do exemplo anterior com a parte dos violinos no exem-

plo abaixo).

Exemplo 15 – Início do Adagio do Terceiro quarteto de cordas op.30 de 

Schoenberg

O material do Exemplo 13 é em seguida submetido a uma espécie de 

“desenvolvimento harmônico” (em livre analogia – dodecafônica – com o 

sistema tonal e o legado de Beethoven) típico de Schoenberg, tal como ele 
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empreende em obras como o Quinteto de sopros op.26 ou a Klavierstück 

op.33a. 

Esse momento de “fantasmagoria dodecafônica”, em dez compassos de 

forte referência a Schoenberg, é sucedido pela referência a Webern. Assim 

como ocorrera em relação a Schoenberg e a todos os casos anteriores, Pous-

seur refere-se tanto ao material histórico em questão quanto ao tratamento 

dado a esse material pelo compositor a que ele se refere. A mesma série que 

ele utilizara nos dez compassos anteriores é agora utilizada não apenas ge-

rando agregados tipicamente webernianos, como sua manipulação faz com 

que ela se aproxime de diversas séries de Webern, pela predominância de 

agregados formados por semitons e terças menores. 

Exemplo 16 – La chevauchée fantastique: conclusão da elaboração dodeca-

fônica (compassos 148-50)

Fonte: Pousseur (1967) © Universal Edition 

Segue uma lembrança dos Chants Sacrés, primeira obra serial de Pous-

seur (de 1951), uma referência à primeira frase da soprano no primeiro 

movimento, Veniet Dominus et non tardabit, ainda com uma última super-

posição da série anterior.

Exemplo 17 – Início da parte vocal (compassos 7-11) do primeiro movimento 

dos Trois chants sacrés de Pousseur
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Exemplo 18 – Compassos finais de La chevauchée fantastique (compassos 

151-4)

Fonte: Pousseur (1967) © Universal Edition 

As séries utilizadas no final de La chevauchée fantastique têm uma forte 

relação entre si e com as referências evocadas por Pousseur. Já comentamos 

a referência a Schoenberg e seu Terceiro quarteto de cordas op. 30. Nesse 

trecho dodecafônico, Pousseur utiliza a série mostrada no exemplo abaixo – 

assinalamos com colchetes o grupo intervalar mais frequente, formado por 

uma terça menor e um semitom (resultando ainda em uma terça maior), e 

com arcos o segundo grupo mais frequente, formado por uma terça maior e 

um semitom (resultando ainda em uma quarta justa):

Exemplo 19 – Série utilizada no final de La chevauchée fantastique

Predominam nos grupos intervalares dessa série, em sequência, referên-

cias aos intervalos mais característicos dos materiais tonais que ocorreram 

no início da peça, em resultantes que incluem sempre uma terça maior e um 

semitom. Essa série pode ser entendida como uma variação da série do Quar-

to quarteto de cordas op.37 de Schoenberg, de modo a torná-la mais próxima 

da série dos Trois chants sacrées de Pousseur, que aparecerá em seguida. A 

semelhança dos grupos de quatro notas na série de Schoenberg é estreita com 

a série utilizada por Pousseur, sendo necessária apenas a troca de lugar da 

nota 8 com a 9 na série de Schoenberg para chegar ao primeiro, ao terceiro e 

ao segundo grupos de quatro notas da série usada por Pousseur nessa peça.
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Exemplo 20 – Série do Quarto quarteto de cordas op.37 de Schoenberg, 

assinaladas numericamente as notas da série utilizada por Pousseur em La 

chevauchée fantastique

Pousseur chega assim a uma série que já prenuncia diversas relações 

presentes na série de seus Trois chants sacrées. A série usada em La che-

vauchée fantastique também poderia ter sido obtida por meio de algumas 

permutações na série dos Trois chants sacrées, iniciando-se pela segunda 

nota (e transformando a primeira em décima segunda) e combinando alter-

nadamente as notas 7 a 12, como mostra o exemplo seguinte.

Exemplo 21 – Série de Trois chants sacrées de Pousseur, assinaladas numeri-

camente as notas da série utilizada por Pousseur em La chevauchée fantastique

A geração de Pousseur debatia sobre a herança de Schoenberg e We-

bern, com a presença de uma forte tendência (ao menos da parte de Boulez) 

a apropriar-se apenas de uma parte das propostas de Webern que lhes 

fosse útil, separando-a do contexto que a gerara. Nesse sentido a peça de 

Pousseur pode ser entendida mesmo como humorística; num momento de 

defesa da tabula rasa do passado, em que nem a obra de Webern perma-

neceria na sua inteireza ou na concepção original, provocar no seio de uma 

composição original a escuta literal de materiais tonais (tratados e operados 

como tal, sem distanciamento – a princípio) que conduzem de forma linear 

à música da sua própria geração soa como uma forte provocação. 

Mais que um registro de uma provocação em meio a uma disputa teóri-

ca, a peça contém uma demonstração das reflexões de Pousseur, mas como 

simples demonstração pareceria mais limitada ou menos efetiva do que de 

fato ela resulta. A inserção da voz feminina entoando uma versão da Can-
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ção do rei de Tule gera uma interessante simultaneidade de planos bastante 

distintos, já que o piano permanece em fluxo contínuo, independente da 

linha vocal, e esta, em seu próprio fluxo intermitente, retrata de maneira 

muito menos direta a transformação harmônica. Um desdobramento desta 

superposição de planos é levado a cabo na peça Jeu de Miroirs de Votre 

Faust, que compreende o ciclo Miroir de Votre Faust inteiro sobreposto a 

uma série de inserções da fita magnética de Votre Faust, que não apenas 

independem do fluxo do discurso pianístico como chegam por vezes a 

encobri-lo completamente.

Eu não queria me contentar com as colagens. Nos pontos de sutura 

desenvolve-se qualquer coisa de particular: duas coisas estranhas juntam-se e 

produzem uma energia.20 Fazem-se aparecer coisas estranhas, inesperadas. Tra-

balhei muito nesse sentido em Miroir de Votre Faust.21 (Pousseur apud Hubin, 

2004, p.32)

O inesperado a que Pousseur se refere surge não apenas nas transições 

entre as citações no segundo movimento, mas nas relações provocadas entre 

essas citações e os materiais do primeiro movimento, no decorrer do terceiro 

movimento do ciclo. Parece, enfim, que a força de La chevauchée fantastique 

reside em grande parte em sua audição no conjunto de Miroir de Votre Faust. 

Ouvida ao lado do repertório histórico a que se refere, manter-se-ia clara e 

efetiva sua proposta (que afinal seria inimaginável em qualquer outro mo-

mento histórico), mas se perderia o choque provocado por Pousseur entre 

ela e o longo primeiro movimento do ciclo, que acaba de ocorrer. Pousseur 

expande a proposta da obra aberta de Caractères (1961) no primeiro movi-

mento dos Caractères II (o outro título de Miroir de Votre Faust) inserindo 

materiais harmônicos históricos em quatro tipos básicos: escala diatônica, 

escala cromática, escala de tons inteiros, modo de Liszt. A carga de signifi-

cados que esses materiais históricos carregam consigo parece ter reforçado 

 20 Note-se o quanto essa afirmação de Pousseur aproxima-se da noção de ideograma que 

Willy identifica nas operações metalinguísticas na obra de Mahler e utilizaria extensa-

mente em sua obra, como voltaremos a comentar no Capítulo 3.

 21 “Je ne voulais pas me contenter des collages. Aux endroits de soudure on développe quelque chose 

de particulier: deux choses étrangères se joignent et produisent une énergie. On va faire apparaître 

des choses étranges, inattendues. J’ai beaucoup travaillé là-dessus dans Miroir de Votre Faust.”
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em Pousseur a nostalgia das operações semânticas que só esses materiais 

históricos engendram, e que se perdera na música de vanguarda com a in-

terdição mais ou menos velada à sua reutilização (já que boa parte da música 

moderna se define não por uma ação afirmativa em um novo sistema, mas 

a partir da negação pura e simples dos procedimentos que a antecederam). 

Essa nostalgia conduz Pousseur a um breve trabalho com esses materiais 

harmônicos em seu universo original de perfis dinâmicos e texturais, e ele 

encontra uma função para essa digressão em relação ao ciclo completo.

Findo o percurso pela história da harmonia que constitui o segundo 

movimento, “o terceiro movimento reúne os dois, as citações intervêm nas 

janelas, nas constelações” (ibidem, p.32). No terceiro movimento (Souve-

nirs d’une marionette), o trabalho sobre a estranheza, a heterogeneidade, a 

verdadeira direção do ciclo: a fusão da colagem com a forma aberta, como 

um procedimento que coloca em questão não apenas o planejamento for-

mal tradicional mas a transformação de conteúdo que isso implica. Não 

apenas a função dos materiais no discurso transforma-se radicalmente (e 

imprevisivelmente), mas também a própria definição dos materiais a serem 

utilizados é recolocada: a abertura de horizontes nas combinações sintáticas 

leva a uma abertura de possibilidades semânticas pari passu a uma abertura 

do leque de materiais passíveis de utilização, uma vez que a organicidade 

do conjunto tal como esta era entendida anteriormente já é de certa forma 

colocada de lado com a suspensão do controle das funções sintáticas. 

Construído inteiramente por citações e referências a estilos históricos, o 

segundo movimento dura menos de um sexto da duração total de Miroir de 

Votre Faust. Após uma avaliação do conjunto, o segundo movimento (La 

chevauchée fantastique), com suas referências diretas a materiais históricos, 

parece exercer a função de fornecer a matéria-prima para o terceiro movi-

menton – como se se demonstrasse que, a partir da consciência de que a evo-

lução histórica da harmonia conduzira às pesquisas atuais, qualquer material 

pertencente a esse processo histórico pudesse ser ricamente reaproveitado, 

uma vez que se alarguem os procedimentos até então estritos do serialis-

mo. Em Souvenirs d’une marionette os elementos carregados de significados 

históricos (diretamente ligados ao segundo movimento) aparecem tanto em 

forma determinada quanto indeterminada, e são sujeitos a uma montagem 

aberta de longa duração, a partir das mesmas quatro folhas com “janelas” a 

serem recortadas (idênticas às do primeiro movimento, Le tarot d’Henri). 
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Como o próprio Pousseur coloca:

Os recortes, fragmentações e outras amputações que as janelas e suas pres-

crições combinatórias efetuam sobre essas citações ou pastiches provocam 

certo rompimento de sua forte coerência, o que lhes permitirá, permanecendo 

todavia mais ou menos identificáveis e preservando as vantagens dessa identi-

ficação possível, conjugar-se de maneira mais fácil e orgânica com os materiais 

do Tarot.22 (Pousseur, 2009b, p.60)

O terceiro movimento de Miroir de Votre Faust não apenas realiza a sín-

tese entre os dois movimentos anteriores, mas ao mesmo tempo engendra a 

síntese da obra aberta com a metalinguagem. Alia a abertura de horizontes 

semânticos a operações com o acaso e a indeterminação e resolve o proble-

ma da heterogeneidade dos materiais pela própria fragmentação temporal 

do discurso. 

Échos de Votre Faust

Em outra série de peças derivadas de Votre Faust, chamada Échos de 

Votre Faust (1969), Pousseur consegue uma vasta gama de contrastes de 

caráter e expressividade entre as sete peças do conjunto a partir do controle 

de materiais musicais bastante distintos, mas sempre a partir de procedi-

mentos “harmônicos” similares – algo marcante como desdobramento do 

princípio serial, já que o resultado é claramente mais multiforme e rico em 

contrastes do que a música de vanguarda composta até então. Nos movi-

mentos La ligne des toits e Les herbes des yeux, por exemplo, fica clara a 

utilização dos procedimentos descritos no ensaio L’Apothéose de Rameau, 

no sentido de um serialismo expandido a abarcar os intervalos evitados até 

então pelos compositores seriais por sua alta carga de significados histori-

 22 “Les découpages, morcellements et autres amputations que les fenêtres et leurs prescriptions com-

binatoires font subir à ces citations ou à ces pastiches, provoquent un certain éclatement de leur 

forte cohérence, ce que leur permettra, tout en restant plus ou moins identifiables et en préservant 

les avantages de cette identification possible, de se conjuguer plus facilement, plus organique-

ment, aves les matériaux du Tarot.”
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130  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

camente associados. Mas não ocorre nesses movimentos nenhuma citação 

reconhecível, sequer uma alusão ou referência estilística. Para além dessas 

semelhanças, esses movimentos são extremamente contrastantes, La ligne 

des toits (para violoncelo solo) mais linear, melódico, sobre figuras rítmi-

cas regulares; Les herbes des yeux (para flauta e piano) muito mais móvel e 

pontilhístico. 

No movimento Insinuations (para mezzosoprano, flauta, violoncelo e 

piano), uma realização da Canção de Mefistófeles, já há uma referência 

mais clara ao Wiegenlied de Marie no Wozzeck de Berg, que segundo 

Pousseur foi transfigurada à maneira de uma canção de jazz ou mesmo 

de cabaret (idem, 2004, p.322-3). A rigorosa estruturação intervalar em 

quartas e semitons sucessivos (sobre um ritmo simples) a partir de um 

motivo básico extraído de Wozzeck gera uma forte simetria das estruturas 

internas. 

Já o movimento Grande loterie du labyrinthe des fantômes (também 

para o quarteto completo), derivado de uma das cenas de Votre Faust que 

transcorrem em uma feira de variedades, é quase integralmente construí-

do por colagens de fragmentos mais ou menos literais, em sua maioria de 

óperas famosas. Pousseur comenta a referência, nessa cena específica, a 

diversas formas de espetáculos tradicionais bem caracterizados, como um 

espetáculo francês de marionetes (um “petit faust”), um gabinete alemão 

de figuras de cera, dioramas do duque de Parma, anúncios bíblicos ingle-

ses utilizando uma música de igreja fortemente influenciada pela ópera 

(ibidem, p.325). De acordo com cada uma dessas referências, temos ver-

sões mais ou menos transfiguradas de fragmentos do Messiah de Händel, 

da Ave Maria (baseada sobre o Prelúdio em dó maior de Bach) e do Faust 

de Gounod, Tannhäuser, Carmen, Tosca, Traviata, Rigoletto, Orphée aux 

Enfers, Don Giovanni. Separada da cena como peça musical autônoma, 

soa como uma colagem que reflete sobre o kitsch, sobre o que há de mais 

vulgar e mais popularmente conhecido e repetido na história da ópera. 

Reforça o ar vulgar a separação destes trechos operísticos de seu contexto 

cênico, que poderia ainda conferir força dramática a cada um destes frag-

mentos. Superpostos e justapostos dessa forma, ao mesmo tempo em que 

eventualmente podem soar como referência a uma improvisação livre, 

constituem uma das primeiras experiências na época com uma colagem 
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de elementos muito claramente reconhecíveis que não pode prescindir de 

um planejamento harmônico rigoroso de base. Pousseur planeja transpo-

sições constantes para cada segmento de frase citado, de modo que a me-

lodia seja sempre claramente reconhecível, mas as resultantes harmônicas 

evitem constantemente os contextos originais e resultem em agregados 

similares.

Por exemplo, nos compassos reproduzidos a seguir, que ocorrem após 

quatro compassos do piano solo executando distorções harmônicas sobre 

motivos do bacanal da ópera Tannhäuser de Wagner, observa-se claramente 

a colagem na superposição dos eventos de todos os instrumentos do grupo 

de câmara utilizado por Pousseur em Échos de Votre Faust.

Exemplo 24 – Compassos 41 a 45 de Grande loterie du labyrinthe des fantômes, 

de Échos de Votre Faust

Fonte: Pousseur (1969) © Universal Edition

Os fragmentos colados por Pousseur são originários, na ordem, da Ha-

banera da Carmen, de Bizet (ao piccolo), do coro dos peregrinos de Tannhäu-

ser, de Wagner (na voz), da Chanson du Roi de Thulé do Faust de Gounod 

(no violoncelo), da primeira ária de Cavaradossi na Tosca, de Puccini, além 

de uma figura de acompanhamento do Prelúdio n.1 do Cravo bem-tempera-

do de Bach (ambos ao piano), tal como utilizada por Gounod em sua Ave 

Maria, com sua estrutura harmônica modificada. 
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132  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

Exemplo 25 – Fragmentos citados por Pousseur na colagem mostrada no 

exemplo anterior

Fragmentos da Habanera do primeiro ato de Carmen, executados pelo piccolo na colagem de 

Pousseur no exemplo anterior. O primeiro fragmento ocorre uma décima primeira acima, 

enquanto o segundo aparece já bastante transfigurado, mantendo-se apenas o desenho geral 

da linha melódica

Melodia do coro dos peregrinos da ópera Tannhäuser de Wagner, marcante já desde a abertura 

orquestral, que ocorre na voz feminina na colagem de Pousseur, um trítono acima e ritmica-

mente simplificada, sobre texto de Michel Butor.

Início da Chanson du roi de Thulé, da personagem de Margherite no terceiro ato da ópera 

Faust, de Gounod. Executada pelo violoncelo na colagem de Pousseur, a primeira semifrase 

uma sexta maior abaixo e a segunda quinta abaixo, para iniciar sobre o mesmo dó que encerra 

o fragmento anterior

Fragmento mais célebre da primeira ária do personagem Cavaradossi, no primeiro ato da 

Tosca, de Puccini. Executado na região grave do piano na colagem de Pousseur, a primeira 

semifrase no tom original e a segunda um tom acima

Podemos observar o planejamento harmônico deste trecho da colagem 

de Pousseur a partir da representação seguinte, em que se vê não apenas 

o controle da densidade e do perfil pelo campo de tessitura, mas a predo-

minância inicial de formações por quartas, seguidas por formações com 

trítonos até uma presença mais marcante das terças nos compassos finais.
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Exemplo 26 – Resultantes harmônicas na colagem do Exemplo 25, em Grande 

loterie du labyrinthe des fantômes, de Pousseur

Miroir de Votre Faust e Échos de Votre Faust são os dois ciclos de peças 

derivadas de Votre Faust publicados na época de sua composição. Poste-

riormente Pousseur derivaria dessa imensa obra várias outras peças, como 

Parade de Votre Faust (1974), Les ruines de Jeruzona (1978), La Passion 

selon Guignol (1981), Aiguillages au carrefour des immortels (2002), Il sogno 

di Leporello (2005). Algumas composições da mesma época, anteriores a 

essas novas derivações, compartilham os mesmos problemas composi-

cionais em discursos musicais mais complexos, além de independentes 

da origem fortemente ligada à cena dos materiais de Votre Faust. No livro 

L’Apothéose de Rameau, publicado em 1968, Pousseur comenta (ao lado 

de Votre Faust) o processo de composição da peça orquestral Couleurs 

Croisées, que além de se basear (como ele demonstra) na canção de pro-

testo We shall overcome (muito utilizada nos movimentos pelos direitos 

civis afro-americanos), abarca em sua estrutura citações mais ou menos 

reconhecíveis de obras de Ives, Copland e Cecil Taylor, além de com-

positores como Schoenberg e Stravinsky, que além de serem referências 

importantes para Pousseur naquele momento, imigraram para os Estados 

Unidos.23 

Outro ensaio basilar de Henri Pousseur, Stravinsky selon Webern selon 

Stravinsky (publicado em 1971), sobre a riqueza da unidade construída a 

partir de materiais híbridos – especialmente na organização das alturas no 

Agon de Stravinsky –, possui também uma obra musical a demonstrar sua 

 23 Assim como ele elaborara, sobre a peça Miroirs de Votre Faust (1964-5), uma versão com a 

superposição de uma parte de Votre Faust em fita magnética, elaborada e pré-gravada em 

estúdio, sob o nome de Jeu de miroirs de Votre Faust (1966-7), da mesma forma ele retrabalha 

a peça orquestral Couleurs Croisées (1967) na peça Crosses of Crossed Colors (1970) para pia-

nos, rádios, toca-discos e voz feminina.
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pertinência para a composição em seu tempo. Pousseur já havia concebido 

a criação coletiva Stravinsky au futur ou l’apothéose d’Orphée, em 1971, 

quando do falecimento do compositor russo. Mas a peça que ele compõe 

diretamente a partir das discussões daquele ensaio é L’effacement du Prince 

Igor (1971), para orquestra. Dick Witts (1977) demonstra como essa obra é 

estruturada a partir da série das Variações op. 30 de Webern e de materiais 

harmônicos do Agon. 

Paralelamente a uma produção constante em meios os mais diversos, da 

música eletroacústica ao teatro musical, passando por obras abertas (e de 

improvisação coletiva) em diferentes graus de indeterminação, duas obras 

compostas nessa época ilustram de maneira exemplar as discussões deste 

livro: Vue sur les jardins interdits e La seconde apothéose de Rameau.

Vue sur les jardins interdits

Em 1973 Henri Pousseur escreve a peça Vue sur les jardins interdits, para 

quarteto de saxofones, utilizando como material de base para a composição 

a peça Herzlich tut mich erfreuen, de Samuel Scheidt (1587-1654) (SSWV 

366, parte do quarto volume dos Geistliche Konzerte, composta por volta 

de 1640). Escrita a cinco vozes, a peça consiste de uma série de variações 

polifônicas em quatro partes sobre o coral apresentado no início. Uma obra 

de um período de formação da linguagem harmônica tonal, ainda cheia de 

ambiguidades modais (como o próprio Pousseur comenta em uma nota de 

programa), serve de ponto de referência para a aplicação do sistema harmô-

nico de redes (reseaux) do compositor, caso raro que demonstra de maneira 

clara o funcionamento do sistema a partir de uma única referência, sem a 

rica descontinuidade e a multiplicidade de referências e direções que carac-

terizam obras como Votre Faust, Couleurs Croisées e La Seconde Apothéose 

de Rameau. Pousseur utiliza apenas a primeira enunciação coral, notando 

que a peça de Scheidt “se caracteriza por uma escrita homofônica (à rít-

mica “irregular”, alternando métricas binárias e ternárias) e comportando 

apenas tríades perfeitamente consonantes” (Pousseur apud Bosseur, 2007, 

p.221). Ele encontra assim uma “matriz muito homogênea” para depreen-

der dela um arcabouço tonal referencial a ser retrabalhado, amplificado, 
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sistematicamente deformado, até obter “fenômenos sonoros muito afasta-

dos de sua origem (quase mais próximos de sons eletrônicos)” (ibidem). O 

ideal de uma unidade harmônica essencial entre os primórdios do sistema 

tonal e a música pós-weberniana é demonstrado de maneira inversa em Vue 

sur les jardins interdits: parte-se dos agregados mais ruidosos, conduzindo 

muito gradualmente ao material harmônico tonal e à citação da peça de 

Scheidt propriamente dita, e gradualmente se retorna a materiais similares 

aos iniciais. Pousseur afirma manter sempre a escritura coral do original, 

gerando finalmente a impressão de que a citação de Scheidt é que teria sido 

gerada pelos agregados harmônicos do século XX e não o contrário – mer-

gulho na memória, partindo de nossas águas turvas em busca do vislumbre 

cristalino da vida nas suas profundezas, logo abandonadas no retorno ao ar 

respirável.

A peça presta-se a uma demonstração da sistematização harmônica 

vislumbrada por Pousseur dada sua concisão e sua relação precisa com 

uma peça em especial – a manutenção da escrita coral a quatro vozes a 

que o compositor faz referência só reafirma a vocação modelar da obra, 

quase um pequeno tratado da composição com suas reseaux ou um peque-

no manifesto pela sua efetividade. Pousseur dá vários sinais não apenas de 

consciência dessa especificidade no processo de composição da peça, como 

deixa a entender que essa seria a verdadeira proposta ou pelo menos o valor 

maior da obra: encarando-a como uma espécie de “exercício-modelo” de 

encadeamento harmônico a quatro vozes segundo o sistema das reseaux, 

em um espaço de mais de vinte anos ele a adapta para diversas formações 

instrumentais, “estritamente preservada em seu texto musical”, segundo 

suas próprias palavras (Pousseur apud Gonneville, 2001b, p.46). Parece 

ter sido a única obra que o compositor encarara dessa forma, como se a 

composição inicial fosse apenas um arcabouço da estruturação das alturas e 

esse arcabouço bastasse em si mesmo enquanto interesse e como proposta 

musical – algo à maneira da Arte da fuga. Cada atribuição a um efetivo ins-

trumental diverso, associando essa estrutura subjacente a uma resultante 

tímbrica específica, constituiria a cada vez uma peça autônoma. A análise 

que empreendemos aqui, portanto, se faria válida para todas essas obras, 

no que diz respeito à sua estruturação harmônica. Encontramos em seu 

catálogo de obras:
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Vue sur les jardins interdits (1973) para quarteto de saxofones;

Deuxième vue sur les jardins interdits (1974) para órgão;

Troisième vue sur les jardins interdits (1974) para quinteto de sopros;

Quatrième vue sur les jardins interdits (1974) para orquestra;

Cinquième vue sur les jardins interdits (1982) para quarteto vocal;

Sixième vue sur les jardins interdits (1984) para trio de cordas;

Septième vue sur les jardins interdits (1996) para quinteto de clarinetes.

Chama mais ainda a atenção o fato de que a terceira, a quarta e a sétima 

versões são adaptações de outros autores, inseridas por Pousseur na mesma 

lista das adaptações feitas por ele mesmo, confirmando mais uma vez o fato 

de que para ele a essência maior dessa composição é a estrutura harmônica 

subjacente.

Em segundo lugar, ainda, é significativo que Vue sur les jardins interdits 

seja uma de suas obras (ao lado do Prologue dans le ciel de Votre Faust e de 

Naturel para trompa solo) incluídas em uma de suas composições mais ex-

tensamente ligadas (e representativas) à sua profissão de fé como composi-

tor, La seconde apothéose de Rameau, obra de 1981 para conjunto de câmara 

de 21 instrumentistas, pendant de seu ensaio sobre as reseaux, L’apothéose 

de Rameau, de 1968. Em uma estruturação um tanto mais aberta (no que 

diz respeito à organização formal e à multiplicidade de citações utilizadas), 

longos trechos utilizam como base as alturas de Vue sur les jardins interdits, 

entrecortadas por outras citações, como demonstraremos mais adiante.

Uma hipótese a ser considerada para a motivação de Pousseur em com-

por uma peça tão estritamente ligada a uma única peça de referência – “um 

só modelo que convinha particularmente bem” (Gonneville, 2001b, p.26) 

– como uma demonstração de um programa de sistematização harmônica 

seria a eventual necessidade de retomar o trabalho de composição nesse 

sentido após um período de extensos trabalhos eletrônicos (como Huit 

études paraboliques e Paraboles-mix, ambos de 1972, ou ainda Ex Dei in 

machinam memoria, de 1971). Além de Vue sur les jardins interdits, a única 

obra puramente instrumental no catálogo de Pousseur entre 1972 e 1973 é 

Mnémosyne II para piano (que consiste na verdade em uma realização de 

Pierre Bartholomé sobre um sistema aberto de improvisação proposto por 

Pousseur).
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138  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

O início da peça de Scheidt corresponde à apresentação completa da me-

lodia e sua harmonização coral, a partir da qual o compositor tece uma série 

de variações. A organização da melodia pode ser descrita como a-a-b-a’, em 

que as frases a afirmam mais fortemente a região de tônica (com tendência 

melódica descendente na voz superior, chegando ao ponto culminante 

grave) e a frase b constitui um mínimo afastamento antes de reafirmá-la 

(em movimento melódico ascendente na voz superior, chegando ao ponto 

culminante agudo).

A ambiguidade modal na peça de Scheidt pode ser traduzida de dois 

modos. Por um lado, comparando-a com o repertório histórico anterior, 

como uma harmonização no modo dórico, sobre ré, utilizando-se frequen-

temente das alterações modais as mais comuns (elevação do sétimo grau 

como sensível e do terceiro grau como picardia), e apenas pontualmente de 

alterações mais distantes (em b, elevação do quarto grau como sensível do 

quinto e rebaixamento do sexto grau). Por outro lado, pode-se entender a 

peça como oriunda de um período de formação da linguagem tonal, olhan-

do-a retrospectivamente, tendo em mente a dimensão das consequências 

históricas de tais experiências harmônicas primeiras. Nesse sentido, a peça 

situar-se-ia na tonalidade de ré menor, notando-se o uso abundante do acor-

de alterado sobre o quarto grau (subdominante maior) e da picardia (tônica 

maior) – gerando um conjunto híbrido com elementos do campo harmônico 

de ré maior. Preferimos essa segunda leitura para a análise comparativa dos 

fragmentos de Scheidt na peça de Pousseur, não por defender nenhuma per-

tinência maior dessa segunda possibilidade de análise, mas por ser aparen-

temente essa a abordagem preferida por Pousseur sobre o material original 

ao cotejá-lo com os materiais harmônicos que o sucederam historicamente.

A “rítmica irregular” a que Pousseur se refere, alternando métricas 

binárias e ternárias, poderia ser descrita reescrevendo a primeira frase da 

seguinte forma:

Exemplo 28
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Seguindo esse mesmo princípio, a frase b teria como mais um dado con-

trastante (além de um primeiro afastamento da região da tônica) a utilização 

apenas das divisões binárias.

Exemplo 29

Essa representação rítmica a partir da adaptação da partitura à nota-

ção moderna em alternâncias constantes de fórmulas de compasso, assim 

como comentamos anteriormente sobre a análise harmônica tonal, não 

representa a forma mais adequada de veicular a música de Scheidt. Perde-

-se, de imediato, a noção do fluxo polifônico interno de uma harmonização 

a cinco vozes. Essas descrições aproximam-se de uma versão hipotética 

que Stravinsky faria desse coral – e é exatamente nesse sentido que ten-

tamos registrar a maneira como Pousseur parece ter abordado a peça de 

Scheidt, ao escolhê-la como símbolo da harmonia do século XVII, com 

o objetivo de inseri-la no mesmo contexto harmônico (com os mesmos 

“denominadores comuns”) de materiais os mais diversos, mas sempre 

posteriores.

É por essa variação métrica intrínseca à frase a do coral de Scheidt que 

Pousseur afirma que a peça se encontra “a meio-caminho entre coral e 

dança” (Pousseur apud Bosseur, 2007, p.221). Todas as citações do coral 

na peça de Pousseur ocorrem como se o original fosse uma dança instru-

mental e não um coral sobre texto religioso. Os contrastes métricos são 

ainda mais valorizados, assim como as pequenas movimentações internas 

no encadeamento harmônico, que não ocorre homofonicamente como no 

original.
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Exemplo 30 – Exemplos da transformação rítmica operada por Pousseur 

sobre o coral de Scheidt, segundo Bosseur (2007, p.223). A rítmica do 

original de Scheidt transcrita por Bosseur é ligeiramente diferente da que 

encontramos na edição Ugrino

Essa movimentação rítmica surge na peça tão gradualmente quanto 

os materiais harmônicos tonais e as citações fragmentárias de Scheidt: 

o espírito meditativo, pode-se dizer até religioso, situa-se na peça nos 

momentos mais distantes da citação, ao lado dos materiais harmônicos 

os mais dissonantes. A seguir a sugestão semântica do título, a aparição 

da citação seria uma espécie de vislumbre do Parnasso (termo direta-

mente relacionado ao programa escrito por Pousseur para a peça La 

seconde apothéose de Rameau), em meio a uma meditação sobre a morte 

de um amigo, o compositor Bruno Maderna (1920-73), falecido durante 

a composição de Vue sur les jardins interdits – a peça é dedicada à sua 

memória.

A análise de Michel Gonneville (2001a, p.54) do material harmônico de 

Vue sur les jardins interdits, em meio a seu estudo de La seconde apothéose 

de Rameau, faz uso de uma técnica (segundo suas próprias palavras) pró-

xima “à set-theory de Forte et alii”. Gonneville ainda comenta que a perti-

nência “poiética (ou genética)” de uma tal análise não foi verificada junto 

a Pousseur, mas revelara-se a ele uma ferramenta adequada.
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Exemplo 31 – Tabela dos agregados utilizados na peça de Pousseur, segundo 

Gonneville (2001a, p.54)

Em outra análise da mesma peça, Jean-Yves Bosseur (2007, p.221-31) 

retoma as classificações de Gonneville, alterando aqui e ali as conclusões e as 

classificações dos materiais, porém sempre utilizando a mesma ferramenta de 

base. Nos dois casos, não se descreve o quão próximas são as relações entre os 

materiais do início e do fim da peça, assim como não se coloca a relação entre 

esses materiais e a peça de Scheidt – apenas se insere o acorde-tipo tonal numa 

sequência de agregados formados por intervalos gradualmente crescentes.

De nossa parte, consideramos que dado que um dos interesses princi-

pais da escolha desta peça para análise são as prospecções harmônicas de 

Pousseur, seria importante propor uma descrição (ou uma reconstrução) 

possível do processo de composição (o que de resto resulta tão hipotético 

quanto qualquer análise estrutural) desta peça a partir do sistema das rese-

aux de Pousseur. Não que a peça não subsista como obra independente da 

afirmação do sistema. Não pretendemos que uma estratégia de análise de 

uma obra se pretenda privilegiada a priori por uma pretensa filiação genéti-

ca ou por uma ilusória chave a desvendar os “segredos” da criação. Se uma 

obra subsiste como tal é por independer das análises posteriores que tentem 

justificá-la e para isso frequentemente incorram numa redução do escopo 

de leituras possíveis do objeto.

Pensamos apenas que ao propor uma alternativa de leitura da estru-

turação harmônica dessa peça, partindo dos textos teóricos do próprio 

compositor, aproveitamos a oportunidade que se nos apresenta para tentar 

vislumbrar mais de perto a visão do compositor sobre sua própria obra e o 

pensamento que teria dado origem a ela.
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A harmonia dos jardins proibidos

Em L’apothéose de Rameau, ao comentar a composição da peça orques-

tral Couleurs Croisées, Pousseur descreve uma proposta elaborada de sis-

tematização harmônica para materiais inicialmente heterogêneos. Após 

comentar as tabelas de intervalos e os ciclos utilizados em Votre Faust, ele 

descreve como na composição de Couleurs Croisées ele buscou a realização 

de uma síntese dos diversos procedimentos (além dos dois principais ex-

postos anteriormente) utilizados em Votre Faust, concebida como um siste-

ma de redes (reseaux) e projeções.

Eu não inventei essa técnica de redes. É uma técnica que eu descobri progres-

sivamente [...]. Submeti-me à escola da História, não somente fazendo colagens 

mas desenvolvendo uma gramática de tal sorte que cada estilo histórico preen-

che um caso entre outros, com casos que não haviam sido ocupados ainda, que 

se desenvolvem entre aqueles que se conhecem e mesmo além deles (incluindo o 

ruído e o som complexo).24 (Pousseur apud Gonneville, 2001b, p.25)

Pousseur parte de dois conceitos basilares do sistema tonal: o acorde 

perfeito de quatro sons (com dobramento de oitava) e o ciclo de quintas. 

Ele imagina uma representação espacial, em três dimensões, que abarque 

ambos: para tanto, abandona a representação circular do ciclo de quintas, 

que representaria apenas as classes de alturas (ignorando o campo de tes-

situra). Assim, como pontos equidistantes em um sistema de coordenadas 

tridimensional, as notas do acorde perfeito de quatro sons se encontrariam 

numa rede em que o eixo “x” corresponde aos deslocamentos de quinta, o 

eixo “y” aos deslocamentos de oitava, e o eixo “z” aos deslocamentos de 

terça maior. A representação de Pousseur acaba resultando em uma espécie 

de matriz tridimensional que considera apenas um ponto de deslocamento 

no eixo “z” (formando a segunda matriz mais distante do observador, uma 

terça maior acima da primeira).

 24 “Je n’ai pas inventé cette technique des réseaux. C’est une technique que j’ai progressivement 

découverte [...]. Je me suis mis à l’école de l’Histoire, non seulement en faisant du collage mais 

en développant une grammaire de telle sorte que chaque style historique remplisse une case parmi 

d’autres, qui n’étaient pas encore occupées, qui se développent entre celles qu’on connaît et même 

au-delà (y compris le bruit ou le son complexe).”
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Exemplo 32 – Proposta de representação de uma reseau a partir da tríade 

perfeita maior

Com essa representação ele demonstra que todos os acordes perfeitos de 

um campo harmônico tonal podem ser obtidos em uma mesma rede, e que 

as transposições mais comuns do acorde principal acontecem sobre pontos 

próximos nessa rede. Para sua utilização mais direta, Pousseur monta uma 

representação funcional da rede sobre a partitura, distinguindo os planos 

tridimensionais pelas diferenças nas cabeças de nota. Nessa representação, 

entre cabeças de nota da mesma cor, o eixo vertical corresponde aos interva-

los de oitava e o horizontal ao de quinta. Entre as notas com cabeças de nota 

de cores diferentes situam-se os intervalos de terça maior, imaginando que 

as notas pretas estariam em uma profundidade maior, em um plano mais 

afastado do que as brancas.

Exemplo 33 – Representação sobre a partitura da rede anterior, ignorando 

os extremos do registro
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A partir da representação da rede tonal, Pousseur mostra exemplos 

de uma rede que conteria os materiais harmônicos da primeira frase do 

material básico para a composição de Couleurs Croisées, a canção de pro-

testo americana We shall overcome. Ele conserva o nome dos eixos (oitava, 

quinta, terça) e mostra como mantém os mesmos encadeamentos harmô-

nicos da canção sobre novas redes, em que um ou mais eixos são desloca-

dos para outros intervalos. No exemplo abaixo, ele mantém o ponto de 

partida sobre o fá
2
 (no “tenor”) e aplica aos eixos os intervalos substitutos 

– comparando o primeiro compasso da primeira linha com o primeiro 

compasso da segunda, por exemplo, apenas o eixo da terça foi substituí-

do por quartas justas. O fá
2
 permanece como ponto de partida comum 

entre as redes, com exceção da última rede, que é deslocada para a oitava 

inferior por uma questão de espaço no pentagrama (dada a extensão dos 

intervalos).

Exemplo 34 – Exemplo dado por Pousseur (2009b, p.77) de uma rede to-

nal e de suas deformações segundo os deslocamentos dos eixos de oitava, 

quinta ou terça para outros intervalos, tal como ele opera na peça Couleurs 

Croisées
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Esse exemplo demonstra como, a partir de uma mesma referência har-

mônica preexistente, se pode chegar às mais variadas formações acórdicas 

a partir de substituições intervalares em cada um dos eixos constitutivos da 

rede, sucessivamente. Esses novos agregados seriam formados pela aplica-

ção das superposições de alturas da tríade perfeita sobre uma rede de outra 

natureza.

Em boa parte de Vue sur les jardins interdits, a referência dá-se sobre a 

rede harmônica relativa a ré maior, abarcando dentro da tonalidade maior 

a tonalidade menor e as ambiguidades entre modalismo e tonalismo – por 

mais que os trechos diretamente derivados de Scheidt estejam em ré menor. 

Ignorando assim o campo harmônico sobre o modo dórico e analisando 

a primeira frase da peça tendo como referência à tonalidade de ré menor, 

teríamos:

Exemplo 35 – Primeira frase do coral de Scheidt, interpretada na tonalidade 

de ré menor, com empréstimos modais sobre o quarto grau e o primeiro grau 

(picardia)

A utilização da rede de ré maior como referência seria uma visão in-

vertida sobre a análise harmônica que propusemos para a peça de Scheidt: 

justamente a tônica menor é que seria vista como o acorde à parte na rede, 

em que os acordes maiores sobre primeiro, quarto e quinto graus estabele-

ceriam relações mais diretas entre si. Se imaginarmos que a fundamental do 

acorde a ser utilizado pode encontrar-se alternadamente em qualquer um 

dos planos, a mesma rede pode conter em si os acordes básicos das tona-

lidades maior e menor sobre uma mesma tônica, ou seja, todos os acordes 

decorrentes das ambiguidades modais do coral de Scheidt.
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Exemplo 36 – Representação bidimensional de uma rede contendo as funções 

harmônicas principais das tonalidades maior e menor sobre uma mesma 

tônica

Ao aplicar essa noção à nossa análise de Vue sur les jardins interdits, 

adaptamos essa disposição do tetracorde tonal de modo a melhor demons-

trar as operações de Pousseur: nessa peça o deslocamento do eixo da oitava 

ocorre quase sempre na linha do baixo (no sentido de um encadeamen-

to harmônico propriamente dito), isolando uma formação triádica nas 

vozes superiores. Desse modo, na análise das redes nessa peça, situamos 

o dobramento da oitava sempre uma oitava abaixo da nota fundamental 

da tríade, em vez de uma oitava acima (e portanto uma quarta acima da 

quinta na tríade perfeita) como fora colocado por Pousseur naquele en-

saio (2009b, p.68). Assim, na nomenclatura utilizada para a descrição das 

redes segundo Pousseur, as indicações “8a: 8a / 5a: 5a / 3a: 3a” (relativas 

à rede tonal, por exemplo) dizem respeito nessa análise à oitava abaixo, 

quinta acima e terça acima da fundamental. Em todas as redes expostas 

como exemplo nessa análise, assinalamos os acordes derivados delas da 

seguinte forma: em colchetes, na diagonal ou na horizontal, as tríades 

formadas pelos eixos equivalentes aos de quinta e terça; em linhas traceja-

das, na vertical, a nota que completa o tetracorde, equivalente ao eixo das 

oitavas.
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Exemplo 37 – Três representações de dois acordes perfeitos de quatro sons 

pertencentes à mesma rede, na ordem: sobre uma matriz tridimensional, 

sobre a representação da rede em duas dimensões e sobre a partitura
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Exemplo 38 – Procedimento análogo ao realizado na rede do exemplo ante-

rior, mas agora sobre uma rede que desloca o eixo das oitavas (na horizontal) 

para o intervalo de quinta (8a: 5a)
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Em Vue sur les jardins interdits a utilização de projeções estritas do 

material original sobre as redes (como Pousseur comenta em L’apothéose 

de Rameau sobre a peça Couleurs Croisées) não parece tão rigorosamente 

presente quanto a estratégia de desdobramento das redes sucessivas. 

Muitas vezes Pousseur prefere sacrificar a projeção exata de um material 

na nova rede para buscar na nova rede a mesma relação intervalar presen-

te no original, de modo a animar o reconhecimento da citação transfigu-

rada, ainda que sua posição na nova rede não corresponda a uma projeção 

estrita.

As redes em torno da citação de Scheidt (p.9 a 11)

Pousseur afirma que não escreveu a peça do começo ao fim, mas que 

partiu da citação do coral de Scheidt e escreveu alternadamente nas duas 

direções, dali até o começo e até o fim da peça. Esse ponto de partida para 

a composição da peça poderia ser entendido analisando-se em primeiro 

lugar a seção central. A partir do segundo sistema da p.9 até o final do pri-

meiro sistema da p.13, todas as redes utilizadas mantêm um plano idên-

tico, aquele que contém a tríade perfeita (eixos de quinta e terça maior), 

deformando apenas um dos eixos, o da oitava. É um primeiro campo de 

deformação do original, mantendo a tríade como referência mais pró-

xima e aproximando-se aos poucos da harmonia tonal propriamente 

dita – cujos acordes basilares, para Pousseur, consistem no tetracorde 

com o dobramento da oitava, e não na tríade perfeita apenas, como já 

comentamos. 

A primeira dessas redes substitui as relações de oitavas por trítonos (8a: 

trítono / 5a: 5a / 3a: 3a), o que gera uma limitação nas variações de acordes 

a serem formados sobre esse eixo (dois tipos de agregados apenas). Por 

esse motivo, para gerar uma variedade maior de acordes, a rede precisa ser 

estendida nas outras direções. Pousseur usa essa rede de maneira bastante 

estrita, a deixar clara a proposta da peça: todos os acordes deste trecho estão 

“em posição fundamental”; ocorrem mudanças na disposição das vozes 

superiores, mas o eixo da oitava (transformado em trítono) está sempre no 

baixo.
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Os movimentos melódicos da voz inferior, como em vários outros mo-

mentos da peça, utilizam-se dos intervalos mais marcantes do baixo no 

coral de Scheidt, eventualmente acrescidos de uma oitava: graus conjuntos 

em tons inteiros (no espaço de uma terça maior apenas, como na frase a do 

original) e semitom descendente (como na aparição da alteração modal na 

frase b do original). Nesse caso, ao privilegiar os movimentos do baixo em 

graus conjuntos sobre dois tons inteiros, Pousseur reproduz estritamente, 

em diversos momentos da peça, a relação existente entre os acordes no iní-

cio do coral de Scheidt.

Exemplo 39 – Início da primeira frase do coral de Scheidt, assinalados os 

trechos em que o baixo se move em graus conjuntos sobre tons inteiros 

A seguir, apenas dois acordes rapidamente veiculam a primeira aparição 

na peça dos acordes perfeitos tonais. Estabelecem a mesma relação que os 

dois primeiros acordes do coral de Scheidt, mas sobre dó maior, em anda-

mento mais lento. Como logo adiante os mesmos acordes aparecerão uma 

quinta acima, vamos apresentá-los como pertencentes a uma rede centrada 

em sol, para incluir essas duas aparições. Em forte contraste irrompe, f, em 

movimentações rápidas, uma nova rede que desloca o eixo das oitavas para 

a sétima maior (8a: 7aM / 5a: 5a / 3a: 3a). Nesse caso também predominam 

os movimentos do baixo em tons inteiros no espaço de uma terça maior, 

como na rede comentada anteriormente.
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152  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

Como variação dos materiais que acabaram de ocorrer, dois acordes 

isolados (agora sobre sol maior) retornam (em pp) ao acorde-tipo tonal, 

trazendo novamente o caráter da citação de Scheidt, em contraste à gran-

de mobilidade dos materiais anteriores. Seguindo a variação, irrompe em 

contraste outra rede que desloca o eixo das oitavas, desta vez para a décima 

(ou terça) maior (8a: 3aM / 5a: 5a / 3a: 3a, gerando como resultantes acor-

des mais próximos dos acordes tonais, podendo ser vistos como acordes 

maiores com a sexta menor acrescentada ou como acordes aumentados com 

sétima maior).

Imediatamente surge nova rede deslocando o eixo da oitava (para o in-

tervalo de sexta maior, 8a: 6aM / 5a: 5a / 3a: 3a), no momento em que surge 

na voz superior um desenho melódico muito similar ao do coral de Scheidt, 

mais acelerado. Essa rede em particular gera acordes “retrospectivamente” 

mais próximos dos acordes tonais (em um sentido simbólico de percor-

rer inversamente a história da harmonia), com acordes híbridos “maior/

menor”. De resto, acordes caros às análises que Pousseur empreende das 

obras de Stravinsky (ver Pousseur, 2009b, p.96).

Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   152Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   152 15/03/2016   17:54:4115/03/2016   17:54:41



TABULAE SCRIPTAE  153

E
x

em
p

lo
 4

1
 –

 P
ri

m
ei

ro
 s

is
te

m
a 

d
a 

p
.1

0
. 

O
 e

ix
o

 e
m

 s
o

l 
d

a 
re

d
e 

an
te

ri
o

r 
m

ai
s 

u
m

a 
v

ez
 f

az
 a

 l
ig

aç
ão

 c
o

m
 a

 r
ed

e 
q

u
e 

in
ic

ia
 

es
se

 s
is

te
m

a,
 n

o
v

am
en

te
 c

en
tr

ad
a 

so
b

re
 a

 t
rí

ad
e 

d
e 

so
l.

 C
o

m
o

 e
ss

a 
tr

ía
d

e 
é 

b
as

ta
n

te
 r

ei
te

ra
d

a 
n

as
 ú

lt
im

as
 t

rê
s 

re
d

es
, 

a 

li
g

aç
ão

 c
o

m
 a

 r
ed

e 
se

g
u

in
te

 f
az

-s
e 

p
el

o
 b

ai
x

o
 e

m
 s

o
l 

(s
o

b
 a

 t
rí

ad
e 

d
e 

si
 m

ai
o

r,
 n

o
 i

n
íc

io
 d

a 
fr

as
e 

e 
co

m
o

 u
m

 d
o

s 
ei

x
o

s 
d

a 

re
d

e)
 e

 n
ão

 m
ai

s 
p

el
a 

tr
ía

d
e 

su
p

er
io

r.
 J

á 
n

a 
li

g
aç

ão
 c

o
m

 a
 r

ed
e 

se
g

u
in

te
, 

é 
re

le
v

an
te

 a
 p

re
se

n
ça

 d
a 

tr
ía

d
e 

d
e 

si
 m

ai
o

r 
q

u
e 

en
ci

m
av

a 
o

 s
o

l 
–

 u
m

 d
o

s 
ei

x
o

s 
d

a 
re

d
e 

se
g

u
in

te
, 

el
a 

ta
m

b
ém

 e
n

ce
rr

a 
es

sa
 f

ra
se

. 
M

as
 t

al
v

ez
 a

 l
ig

aç
ão

 m
ai

s 
re

le
v

an
te

 e
n

tr
e 

es
se

s 
d

o
is

 t
re

ch
o

s 
(c

o
n

fi
rm

an
d

o
 a

 r
el

ev
ân

ci
a 

d
o

 b
ai

x
o

 j
á 

n
a 

li
g

aç
ão

 d
as

 r
ed

es
 a

n
te

ri
o

re
s)

 é
 o

 m
o

v
im

en
to

 m
el

ó
d

ic
o

 n
a 

v
o

z 

in
fe

ri
o

r,
 u

ti
li

za
n

d
o

-s
e 

d
as

 m
es

m
as

 n
o

ta
s 

em
 r

el
aç

õ
es

 d
e 

to
n

s 
in

te
ir

o
s 

(o
u

 a
in

d
a,

 a
o

 f
in

al
 d

a 
fr

as
e,

 d
o

 m
es

m
o

 g
ru

p
o

 d
e 

n
o

ta
s 

tr
an

sp
o

st
o

 u
m

 t
o

m
 a

ci
m

a)
. V

ej
a-

se
 a

 r
el

aç
ão

 d
ir

et
a 

d
es

te
s 

m
o

v
im

en
to

s 
co

m
 o

 o
ri

g
in

al
 d

e 
S

ch
ei

d
t 

(E
x

em
p

lo
 3

9
).

P
o

u
ss

eu
r 

(1
9

7
4

) 
©

 S
u

v
in

i 
Z

er
b

o
n

i

Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   153Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   153 15/03/2016   17:54:4115/03/2016   17:54:41



154  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

Segue um fragmento minimamente mais longo (quatro acordes) de 

acordes perfeitos tonais, citando o início do coral de Scheidt, agora centra-

do sobre si (já introduzindo a ambiguidade maior/menor – em uma leitura 

tonal – que caracterizará a citação de Scheidt). Novamente, o encadeamento 

de acordes perfeitos é bruscamente contrastado com movimentos rápidos 

em nova rede, que desloca o eixo da oitava para a nona maior, novamente 

privilegiando o movimento do baixo em tons inteiros (8a: 9aM / 5a: 5a / 3a: 

3a). Os acordes resultantes já são tipicamente tonais, equivalentes a acordes 

maiores com sétima menor.

Retorna imediatamente o mesmo encadeamento de acordes perfeitos 

evocando o início do coral de Scheidt, agora centrado sobre lá (novamente 

incorporando alguma ambiguidade entre tonalidades maior e menor). Li-

geiramente mais longo, com cinco acordes, revela já boa parte da primeira 

frase da citação que está prestes a irromper. Se a rede anterior a esses acor-

des perfeitos deslocava o eixo da oitava em uma segunda maior (para a nona 

maior), a rede que surge agora desloca-o novamente uma segunda maior, 

na direção oposta, para a sétima menor (gerando agregados equivalentes a 

acordes maiores com nona maior, 8a: 7a m / 5a: 5a / 3a: 3a). Os gestos mais 

próximos da citação são desta vez utilizados na mesma rede juntamente 

com as figuras mais móveis.
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156  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

Os quatro acordes seguintes poderiam ser vistos como um último passo 

antes de conduzir à citação propriamente dita: partem das tríades quinta 

acima do original, sobre o acorde de sol menor, estruturadas segundo uma 

rede que desloca o eixo da oitava para a quinta justa (8a:5a / 5a: 5a / 3a: 3a). 

O eixo da quinta é portanto duplicado, gerando acordes ambíguos – todo 

tetracorde conterá duas relações de quintas. O início sobre sol menor que-

bra a predominância até esse ponto das referências à citação de Scheidt no 

modo maior, conduzindo diretamente às relações exatas entre os três pri-

meiros acordes da citação. Essa rede é utilizada por Pousseur como a mais 

próxima da rede dos acordes perfeitos – é apenas com acordes provenientes 

dessa rede (que substitui as relações de oitava pelas de quinta) que ele inter-

romperá, por duas vezes, a rede dos acordes perfeitos que veicula a citação 

de Scheidt.

Em seguida é citado (segundo a estrutura harmônica original) o primei-

ro fragmento de Scheidt, com a rítmica alterada – em todas as aparições li-

terais do original daqui em diante a rítmica é constantemente variada para a 

valorização dos contrastes constantes entre agrupamentos binários e terná-

rios. Após a cadência em ré maior, há um brusco contraste com a reaparição 

(em andamento mais rápido, em f ) dos cinco últimos acordes na rede “8a: 

5a” – com a linha do baixo meio-tom acima, e as tríades superiores sexta 

menor acima. Segue a continuação da frase em ré menor, como no original 

de Scheidt. A cadência sobre ré é mais uma vez contrastada pela rede “8a: 

5a”, desta vez com a linha do baixo um tom abaixo e as tríades superiores 

uma quarta acima do original.

Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   156Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   156 15/03/2016   17:54:4115/03/2016   17:54:41



TABULAE SCRIPTAE  157

E
x

em
p

lo
 4

3
 –

 p
.1

1
, p

ri
m

ei
ro

 e
 s

eg
u

n
d

o
 s

is
te

m
as

. A
 c

it
aç

ão
 d

e 
S

ch
ei

d
t 

n
a 

to
n

al
id

ad
e 

o
ri

g
in

al
 s

u
rg

e,
 e

n
v

o
lv

id
a 

d
e 

in
íc

io
 p

o
r 

fr
ag

m
en

to
s 

d
e 

fr
as

es
 n

a 
re

d
e 

“
8

v
a:

 q
u

in
ta

 j
u

st
a”

. 
E

st
ab

el
ec

id
a 

a 
ci

ta
çã

o
 c

o
m

o
 p

la
n

o
 a

u
tô

n
o

m
o

, 
em

 p
p

, 
ir

ro
m

p
em

 e
m

 f
 a

s 

re
d

es
 “

n
ão

 t
o

n
ai

s”
. E

st
ab

el
ec

em
-s

e 
m

ai
s 

cl
ar

am
en

te
 a

s 
re

la
çõ

es
 m

o
tí

v
ic

as
 e

n
tr

e 
o

s 
fr

ag
m

en
to

s 
n

as
 o

u
tr

as
 r

ed
es

 e
 a

 c
it

aç
ão

, 

te
ce

n
d

o
 l

ig
aç

õ
es

 d
e 

o
u

tr
as

 o
rd

en
s 

(m
ai

s 
ef

et
iv

as
 q

u
e 

as
 l

ig
aç

õ
es

 h
ar

m
ô

n
ic

as
 “

d
ir

et
as

”
 n

o
s 

tr
ec

h
o

s 
an

te
ri

o
re

s)
.

P
o

u
ss

eu
r 

(1
9

7
4

) 
©

 S
u

v
in

i 
Z

er
b

o
n

i

Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   157Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   157 15/03/2016   17:54:4115/03/2016   17:54:41



158  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

A partir desse momento segue um trecho mais longo inteiramente 

baseado sobre os acordes-tipo tonais, sem interrupções de redes de ou-

tras ordens. Recapitulando as redes descritas até este ponto (relativas às 

p. 9-11), pode-se verificar a estratégia de Pousseur na ordenação des-

sas redes, assim como as transições entre cada uma delas em cada caso. 

Assim que se estabelece a tríade maior na relação entre os eixos relativos à 

terça e à quinta, o eixo relativo à oitava desloca-se desde as relações mais 

dissonantes às mais consonantes. Na ordem estabelecida, os primeiros 

deslocamentos do eixo da oitava geram com a fundamental da tríade maior 

(composta pelos dois outros eixos) os intervalos de trítono, sétima maior, 

terça maior e sexta maior, respectivamente. Em relação à tríade maior, 

essas quatro relações geram o acréscimo de um semitom, mas a resultante 

é gradualmente menos dissonante, com os dois últimos acordes equiva-

lendo a um acorde de sexta acrescentada e a um acorde “maior/menor”, 

respectivamente.

Exemplo 44 – Os primeiros quatro acordes resultantes das primeiras quatro 

redes apontadas anteriormente, utilizadas a partir do segundo sistema da p.9 

da peça, momento em que os eixos relativos à quinta e à terça se estabilizam 

formando a tríade maior, e o eixo da oitava desloca-se progressivamente

Em seguida o eixo da oitava é deslocado para as relações de nona 

maior, sétima menor e quinta justa com a fundamental da tríade forma-

da pelos outros eixos. Os acordes resultantes dessas redes são forma-

dos predominantemente pelo acréscimo de relações de segunda maior, 

como acordes maiores com sétima, com nona e com décima primeira, 

respectivamente. 
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TABULAE SCRIPTAE  159

Exemplo 45 – Os três acordes resultantes dos últimos deslocamentos do 

eixo relativo à oitava antes de chegar à estrutura harmônica tonal e à citação 

de Scheidt

Nota-se ainda no planejamento estrutural de Pousseur a importância do 

ciclo de quintas (que será referencial para toda a peça, aliás) na condução ao 

trecho tonal propriamente dito da peça. A rede que efetua as transições com 

a rede de acordes perfeitos (interrompendo seu fluxo ainda por duas vezes) 

é aquela que substitui o eixo das oitavas por quintas justas. Se mantivermos 

um único acorde como referência para a demonstração da transformação 

das redes pelo deslocamento do eixo das oitavas nesse trecho da peça, vere-

mos que a evolução desses deslocamentos se dá pelo ciclo de quintas.

Exemplo 46 – Relações intervalares resultantes das redes que antecedem a 

citação, expondo o ciclo de quintas formado pelos deslocamentos do eixo da 

oitava (apenas a nota ré não está nessa ordem, mas antes da nota fá)

A única interrupção nesse ciclo é o deslocamento para o baixo em ré, 

que representa o movimento inverso, descendente, pelo ciclo de quintas em 

direção a dó – ou ainda, poderia ser entendido como a última referência à 

estrutura triádica tonal que se anuncia, já que os últimos deslocamentos do 

eixo das oitavas percorrem uma tríade maior (como se vê no Exemplo 45). 

O baixo na quarta (sol) não é utilizado por gerar apenas um dobramento, ou 

seja, a resultante não seria percebida como outro acorde-tipo. 
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160  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

A citação em desenvolvimento (p. 11 a 13)

A partir desse ponto (em que a citação não é mais interrompida por 

redes harmônicas ou acordes-tipo de outras naturezas) segue um trecho 

em que a citação é submetida a uma série de modulações, à maneira de um 

desenvolvimento – operação que, de resto, só se mostra possível a partir das 

relações tonais de estabilidade e instabilidade. Depois dos vários desloca-

mentos das redes harmônicas na peça, nesse momento a rede estabiliza-se 

sobre o acorde-tipo tonal e os deslocamentos ocorrem no interior dessa 

estrutura, a partir das possibilidades que só ela oferece, a partir de seu sig-

nificado histórico. Essa manipulação sobre a citação de Scheidt explicita 

ainda sua utilização a partir de uma retrospectiva histórica da evolução da 

harmonia, já que o coral é submetido a uma forma de desenvolvimento que 

só amadureceria mais de um século após sua composição – como seria de se 

esperar, não há nenhum procedimento similar na peça de Scheidt.

Exemplo 47 – Vue sur les jardins interdits, p.11-2

Pousseur (1974) © Suvini Zerboni
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TABULAE SCRIPTAE  161

Exemplo 48 – Vue sur les jardins interdits, início da p.13

Pousseur (1974) © Suvini Zerboni

Pousseur mantém estritamente, por todo este “desenvolvimento”, o 

mesmo procedimento utilizado nas operações sobre as redes harmônicas que 

analisamos anteriormente: permanecem as relações entre os acordes tal como 

na frase original, e por meio de alguns acordes pivôs, operam-se as transições 

para outras redes harmônicas (nesse caso, para outras regiões harmônicas 

propriamente ditas). É a partir das ambiguidades entre modalismo e tonalis-

mo contidas no original de Scheidt que Pousseur orienta o desenvolvimento: 

nas regiões alcançadas, surgem os mesmos acordes alterados sobre o primei-

ro e o quarto graus (na interpretação tonal). As regiões escolhidas, por sua 

vez, seriam a região próxima de dominante menor (v) e as relações (igual-

mente próximas) de mediante (M) em relação à tônica e à dominante menor. 

Pousseur impregna esses afastamentos da mesma ambiguidade presente nos 

acordes, utilizando as relações de mediante menor (m) ao invés de maior. 

Com isso resultam as regiões de dominante menor (v, próxima), mediante 

menor (m, indireta), e “mediante menor da dominante menor” (“vm”), o 

que resulta na região de subtônica menor (subt, indireta e remota).25

A citação não aparece na peça com função “temática”, como apresenta-

ção de um material básico; ao contrário, surge em lugar do desenvolvimen-

to, no único lugar de uma peça em que poderia ocorrer um desenvolvimento 

tonal – e de fato, ocorre uma espécie de desenvolvimento tonal nesse mo-

mento da peça, mas como o que o antecede não é da mesma natureza, não 

seria possível uma ideia de desenvolvimento, de instabilidade a partir do 

movimento modulatório que se instaura após o estabelecimento da esta-

bilidade harmônica. Pousseur tenta estabelecer a um tal ponto a unidade 

 25 A classificação das regiões harmônicas (próxima, indireta, remota) segue o Structural Func-

tions of Harmony de Schoenberg (1969).

Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   161Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   161 15/03/2016   17:54:4215/03/2016   17:54:42



162  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

estrutural entre os materiais harmônicos que o desenvolvimento a partir 

da citação apareceria como uma derivação dos mesmos materiais. O que 

Pousseur opera na realidade é uma inversão na relação entre consonância 

e estabilidade, e entre dissonância e instabilidade – deixando claro, porém, 

que tais relações não são efetivas e diretas nem na linguagem tonal, por mais 

que aparentemente (e talvez estatisticamente em um grande número de 

peças) as seções instáveis de peças tonais possam conter um grande número 

de acordes dissonantes. Essa predominância das dissonâncias diz respeito 

mais diretamente a trechos em harmonias suspensas ou errantes (vagrant, 

nos termos de Schoenberg), que não são pré-requisito para a construção de 

um desenvolvimento tonal como o são os estabelecimentos temporários de 

outras regiões harmônicas (o que pode ser efetuado por cadências simples, 

sem nenhuma ocorrência marcante de acordes dissonantes). Em Vue sur les 

jardins interdits, a seção central é a mais consonante da peça toda, mesmo 

sendo aquela em que a harmonia se move à maneira de um desenvolvi-

mento – o que confere à aparição relativamente longa da citação um caráter 

informativo, em constante mutação.

As redes anteriores à citação

Analisando a peça na ordem inversa de sua audição, retrospectivamen-

te – como sugere o comentário de Pousseur, quando ele afirma que com-

pusera primeiro a parte central e depois partira dela nos dois sentidos –, 

encontramos um procedimento similar ao que descrevemos sobre as p.9 

e 11: um acorde-tipo permanece fixo por várias redes em lugar da tríade 

perfeita, deslocando-se apenas o eixo equivalente à oitava. Esse acorde fixo 

que substitui a tríade perfeita, nesse primeiro momento, é formado pela 

superposição de segunda maior e terça menor, resultando no intervalo de 

quarta justa em lugar da quinta – ou seja, retirando a prevalência da terça 

maior nos agregados resultantes, mas mantendo a relação de quinta justa 

por meio de sua inversão.

Outro dado que chama a atenção nesse momento é a manutenção do enca-

deamento inicial de Scheidt como referência: a sequência simétrica ré-lá-sol-

-fá-sol-lá-ré, na voz inferior no início do coral de Scheidt (veja-se o Exemplo 

39), é reproduzida na primeira rede da p.8, que estende a simetria (a partir 

do mesmo motivo) para si-fá-mi-ré-lá-sol-fá-sol-lá-ré-mi-fá-si. A mesma 

simetria (sobre outras alturas) ocorre em outra rede na página seguinte.
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Todas as redes utilizadas nesse trecho mantêm inalterados os eixos re-

lativos à quinta e à terça deslocados para a quarta justa e a segunda maior, 

respectivamente (5a: 4aJ / 3a: 2aM). Assim como ocorre nas redes imedia-

tamente anteriores à citação com a tríade perfeita, é sob esse agregado que 

se desloca o eixo das oitavas, também em movimentos por quintas justas, 

ainda que não mais sucessivamente, mas de duas em duas notas. A direção 

geral na transformação dessas redes é das relações mais consonantes às mais 

dissonantes, como se vê pelos acordes-tipo resultantes em posição fechada 

no exemplo abaixo:

Exemplo 49 – Redes formadas pela manutenção dos eixos “5a: 4aJ / 3a: 

2aM” e pelos sucessivos deslocamentos do eixo da oitava, até o sol relativo 

à primeira rede com tríades perfeitas

O trecho anterior a esse (p.7) é ainda mais afastado das redes tonais, eli-

minando o intervalo de quarta dos acordes formados pelos eixos de terça e 

quinta, e introduzindo relações por tons inteiros. Em um primeiro momento 

estabelecem-se nos eixos relativos à quinta e à terça as relações “5a: trítono / 

3a: 2aM” (ou seja, apenas deslocando o eixo da quinta meio tom acima em re-

lação às posições anteriores), e sob essa estrutura desloca-se o eixo da oitava. 

Exemplo 50 – Deslocamentos do eixo da oitava sob as relações “5a: trítono 

/ 3a: segunda maior”

Algumas redes (como a formada por “8a: 3aM / 5a: trítono / 3a: 2aM”), 

por gerarem resultantes pertencentes a uma mesma escala de tons inteiros, 

são de “transposição limitada” (para usar os termos de Messiaen). Nesses 
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casos Pousseur utiliza simultaneamente (nos mesmos encadeamentos) as 

duas transposições da rede que, juntas, percorrem o total cromático. Na 

rede “8a: 6aM / 5a: trítono / 3a: 2aM”, que ocorre em seguida, como as 

resultantes verticais (eixo das oitavas) são equivalentes a um acorde dimi-

nuto, utilizam-se três transposições para chegar ao total cromático.

O momento anterior a esse (p.4 a 6), por sua vez, é marcado pela ma-

nutenção das relações por tons inteiros (primeiramente na forma da escala 

propriamente dita, depois na forma da tríade aumentada) sobre desloca-

mentos do eixo das oitavas – em alguns pontos essas redes são interrom-

pidas por breves referências a uma rede mais próxima das relações tonais, 

com a tríade perfeita superposta a uma sétima menor (em lugar da oitava).

Exemplo 51 – p.4 (segundo sistema) e p.5 (primeiro sistema)

Pousseur (1974) © Suvini Zerboni
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Exemplo 52 – Representação dos deslocamentos do eixo da oitava sob re-

lações de tons inteiros nos eixos da terça e da quinta, nas redes utilizadas 

entre as p.4 e 6

Ao chegar a uma rede em que a tríade aumentada é superposta ao eixo 

da oitava justa (caso da sétima rede exposta no exemplo acima), cada rede 

contém apenas as três notas do acorde, já que todas as relações intervalares 

são simétricas. Nesse caso cada rede é considerada como um ponto de uma 

rede maior, explicitada pela ordem dos acordes no encadeamento. No texto 

La question de l’ordre dans la musique nouvelle, escrito em 1963 (portanto 

anterior a L’apothéose de Rameau) Pousseur (1972, p.100-1) já aponta que 

as relações geradas pela mobilidade (no tempo) dos acordes de quinta au-

mentada teriam de ser representadas em quatro dimensões. 

Exemplo 53 – Redes de tríades por tons inteiros (8a: 8a / 5a: 5a aum / 3a: 

3a) projetadas em uma rede maior: terça menor (na horizontal), segunda 

menor (na vertical), segunda maior (na diagonal ascendente da esquerda para 

a direita), origem dos acordes utilizados ao final da página 6 
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Ainda mais afastadas das redes tonais que essas redes, aquelas utiliza-

das entre as p.2 e 4 geram na maior parte dos casos agregados próximos a 

clusters de diferentes constituições, eventualmente alternados com algumas 

formações por tons inteiros ou tríades perfeitas. A primeira rede utilizada 

na peça é a mais distante possível dos acordes-tipo tonais: “8a: 9a m / 5a: 

2aM / 3a: 2a m” (sempre em relações cromáticas); gera (em posição cerra-

da) agregados equivalentes a clusters por superposição de segundas meno-

res. O primeiro agregado (fá-lá-fá-sol) corresponde a tal superposição a 

quatro vozes, enquanto os dois seguintes incluem uma relação de uníssono 

ou oitava, por meio da utilização (na mesma rede) da nota superior no eixo 

relativo à oitava, ao invés da inferior (ré-ré-mi-ré / ré-dó-ré-mi, veja-se 

a rede no exemplo abaixo).

Exemplo 54 – Vue sur les jardins interdits, p.1

Pousseur (1974) © Suvini Zerboni

Aos poucos introduz-se em cada agregado um intervalo de segunda 

maior sobre as segundas menores (em relação à posição cerrada), ao uti-

lizar-se – em oposição à posição cerrada – uma rede que inclui a escala de 

tons inteiros (nas relações entre os eixos de quinta e terça) sobre relações de 

sexta maior no eixo da oitava (gerando acordes diminutos em sua resultante 

vertical). 

Recapitulando as redes e os acordes-tipo resultantes do começo da peça 

até a ocorrência da citação (ou seja, desde os agregados mais dissonantes 

até as tríades perfeitas), teríamos a sequência representada no exemplo 

seguinte.
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Exemplo 55 – Tabela representando, em sequência, as redes utilizadas da 

p.1 à p.11; observem-se as reincidências dos mesmos tipos (com os mesmos 

três intervalos), e o congelamento de alguns intervalos conferindo uma 

direcionalidade para os tipos de agregados. A mudança na natureza das redes 

é marcada pelas barras mais espessas.

(compasso 33)

5a 2M 3M 2M 3M 2M 3M 3M 3M TR 3M 4J 3M 3M 5J 4J 3M 3M 3M 3M 3M

3a 2m 2M 2m 3m 2m 2M 3m 2M 2M 2M 2M 2M 2M 3M 2M 2M 2M 2M 2M 2M

8a 9m 6M 9m 7M 9m 7M 7M 6M 9m 7M 6M 7M 6m 7m 6M 9M 5J 9M 6M 6m

(compasso 53)

5a 5+ 5J 5+ 5J 5+ 5+ 5+ TR TR TR TR TR 4J 4J 4J 4J 4J

3a 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M

8a 6M 7m 7m 7m 8J 7m 7M 3M 7M 6M 7m 7M 7m 4J 3M 6M 7M

(compasso 66) (compasso 76)             (compasso 99)

5a 5J 5J 5J 5J 5J 5J 5J 5J 5J 5J 5J 5J 5J 5J 5J 5J

3a 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M 3M

8a TR 8J 7M 8J 3M 6M 8J 9M 8J 7m 5J 8J 5J 8J 5J 8J

Na primeira parte da tabela observa-se o afastamento gradual dos agre-

gados cromáticos, mais dissonantes, até que predominem as formações 

por tons inteiros, o que ocorre após a primeira barra divisória (mais es-

pessa, compasso 33), nas cinco formações finais. É nesse momento que 

se configura o procedimento que comentamos anteriormente: a variação 

entre modelos de acordes (enfatizando o contraste tímbrico) dá lugar a uma 

variação harmônica sobre acordes de uma mesma família, variando-se ape-

nas o eixo da oitava. Essa variação ocorre sobre tríades derivadas da escala 

de tons inteiros até o final da segunda parte da tabela, quando se reforçam 

as relações por quartas, até que na terceira parte (a partir do compasso 66) 

se forma a tríade perfeita e sob ela o eixo das oitavas gradualmente chega à 

oitava justa propriamente dita (compasso 76). A barra divisória nesse ponto 

indica o início da citação de Scheidt, que assim como as outras formações 

harmônicas, não ocorre por corte brusco, mas sim por condução gradual, 

misturando-se por algum tempo ainda a redes de naturezas diversas.

No exemplo anterior ficam claras também duas características do enca-

deamento das redes harmônicas de Pousseur (para além dos encadeamentos 

acórdicos, que comentamos anteriormente). No início, a inserção de uma 
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nova rede é mesclada com a permanência da rede anterior, introduzindo 

gradualmente a mudança das resultantes. A alternância de redes (ou seja, de 

acordes de naturezas diversas) substitui de certo modo os encadeamentos 

de acordes dentro de uma mesma rede, tal como ocorre posteriormente. As 

recorrências sucessivas das mesmas redes mostram como essa alternância 

é mais acentuada no início da peça, até que na terceira linha apenas a rede 

relativa aos acordes perfeitos tonais se repete até se firmar e permanecer por 

mais tempo, quando ocorre a citação de Scheidt. 

Outra característica desses encadeamentos, quando não ocorrem os 

sucessivos contrastes e reiterações das redes, é a transição gradual entre 

redes de características diferentes por meio de pequenos e constantes des-

locamentos em um dos eixos apenas, enquanto os outros dois permanecem 

idênticos. Esse procedimento já ocorre entre a sexta e a sétima redes na 

tabela anterior e fica mais claro a partir do final da primeira linha.

As redes após a citação

Depois de uma reflexão sobre os materiais harmônicos mais diversos 

a partir de sua pertinência histórica, propondo um desenvolvimento tonal 

completo (em meio a uma peça composta em 1973), a sequência desse desen-

volvimento segue a mesma lógica. As modulações levam os materiais tonais a 

um enfraquecimento da percepção de estabilidade. Um passo seguinte dessa 

manipulação seria a substituição do acorde-tipo tonal, formado pela super-

posição de terças, por um acorde-tipo resultante da superposição de quartas 

(lembremo-nos da força de impulsão para além da tonalidade que Schoenberg 

atribui a esses acordes em seu Tratado de Harmonia). O ciclo das quartas é 

exposto melodicamente (sobre a rede 8a: 5a / 5a: 7a m / 3a: 4aJ), em oposição 

aos encadeamentos de acordes que caracterizam a peça – reminiscente da 

figura marcante das trompas na Sinfonia de câmara op.9 de Schoenberg, uma 

das peças-símbolo para uma história da harmonia ocidental, como cristaliza-

ção de uma reflexão harmônica que Pousseur expande em obras como essa.

O trecho seguinte retoma pela última vez as relações acórdicas tonais, 

apoiando-se sobre a aparição do intervalo de sexta menor a partir da tônica 

(configurando os acordes do sexto grau e do quarto grau – sem alteração), o 

que reforça a afirmação da tonalidade de ré menor, além de estabelecer uma 

relação direta com o fim da frase b no coral de Scheidt (único momento em 

que surge essa relação intervalar, em lugar da sexta maior predominante).
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A partir deste momento fica claro que os acordes formados por superpo-

sições de quartas serão predominantes nas redes harmônicas da peça daqui 

em diante, assim como o tinham sido os acordes perfeitos sobre diferentes 

deslocamentos do eixo da oitava nas redes anteriores à citação. Todas as 

redes a partir daqui que mantêm o eixo da quinta (5a: 5a) e deslocam o 

eixo da terça ora para a segunda maior, ora para a quarta justa (3a: 2aM ou 

3a: 4aJ), geram acordes resultantes formados por superposição de quartas, 

sobre diferentes deslocamentos do eixo da oitava (analogamente às redes 

sobre tríades perfeitas que ocorreram anteriormente na peça).

A primeira das redes seguintes (3a: 2aM) volta a fazer referência a uma 

sequência harmônica contida no coral de Scheidt, porém transformada pela 

sua inserção em uma rede de quartas. Na segunda rede (8a: 9aM / 5a: 5a 

/ 3a: 2aM) os acordes utilizados, na sequência, correspondem a posições 

simétricas em três transposições da rede, que se situam diretamente conec-

tadas. A terceira rede repete o mesmo procedimento sobre a rede “8a: 5a”, 

que aparecera como a última rede a se relacionar com a citação antes que ela 

passasse a predominar.

Nesse momento, excetuando-se a última rede, todas geram acordes 

resultantes formados pela superposição de quartas em lugar da tríade, com 

deslocamento do eixo da oitava – inclusive a rede “8a: 5a”, que volta a ser 

utilizada aqui e por isso é representada como antes e não pela superposição 

de quartas. Mas equivalem-se perfeitamente os acordes resultantes das 

redes “8a: 5a / 5a: 5a / 3a: 3a” e “8a: 9a m / 5a: 5a / 3a: 2aM” (essa última 

correspondendo ao acorde de quartas nas notas superiores).

A única relação direta entre os encadeamentos de Pousseur e os de 

Scheidt que restava até então (além da derivação das estruturas harmôni-

cas) já era um tanto frágil: o volteio de terça menor, intervalo marcante nos 

movimentos melódicos da voz superior no coral de Scheidt (quase sempre 

preenchidos por graus conjuntos como notas de passagem). Na frase a do 

coral, essa figura ocorre duas vezes a partir de lá, sendo a segunda uma in-

versão da primeira (lá-dó-lá, lá-fá-lá). Na frase b, ocorre entre si e ré, eixos 

marcantes para o final do desenho melódico ascendente. Além dessas ocor-

rências, a figura tem sua importância na voz inferior: a única aparição do si 

na peça, informação harmônica marcante, ocorre por salto de terça menor 

no baixo (sol-si), em “falsa relação” com o si na voz superior. E ainda, no 

início da frase a, os pontos de apoio do baixo (ainda que mais distanciados) 

são ré, fá e ré.
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Exemplo 56 – Frases a e b do coral de Scheidt, apontadas as relações meló-

dicas de terça menor

Esse intervalo é reiterado já no início da p.14, e orienta as relações inter-

valares na voz inferior nas duas redes seguintes, que ainda têm um caráter de 

encadeamento harmônico, que aos poucos se torna cada vez mais estático. A 

terça como intervalo organizador na voz inferior é logo substituída pela quarta 

justa, que passa a impregnar a maior parte dos acordes nas vozes superiores.

Após a referência aos acordes-tipo tonais ao final da p.14, retornam as 

construções harmônicas por quartas, alternadas com a rede “8a: 5a”, e aos 

poucos se desfaz qualquer relação motívica ou gestual com o coral de Schei-

dt. Passa-se rapidamente por uma rede de tríades em tons inteiros sobre 

uma sétima maior (como deslocamento do eixo da oitava, rede “8a: 7aM 

/ 5a: 5a aum / 3a: 3a”) e chega-se a um caráter mais próximo ao do início 

da peça, em acordes estáticos já bastante distanciados da estrutura tonal 

(redes que mantêm os eixos de 8a: 9a m / 5a: 5a, com o eixo relativo à terça 

alternando-se entre 3a: 4aJ e 3a: trítono). 

A partir deste ponto, as redes já utilizadas mesclam-se a acordes es-

táticos de tipos variáveis, de tal modo que em alguns momentos não faz 

mais sentido falar de redes completas, e sim de acordes-tipo de diferentes 

constituições. As duas últimas redes expostas correspondem a apenas um 

acorde cada uma, num primeiro momento. A primeira dessas redes ainda é 

um desdobramento das redes por superposição de quartas, enquanto a se-

gunda introduz o intervalo de trítono em lugar da terça, o mais dissonante e 

o mais afastado da tríade perfeita desde a citação de Scheidt. A ênfase sobre 

a variação das estruturas harmônicas de base chega a um extremo em que a 

informação reside sobre a cor local de cada acorde e não sobre o universo 
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harmônico resultante de encadeamentos sobre um mesmo modelo de agre-

gado, como ocorria em toda a seção central da peça. Esses novos acordes 

“estáticos” podem ser lidos, no sentido da reflexão sobre a história da har-

monia representada nessa peça, como representantes das conquistas har-

mônicas do século XX, do tratamento mais livre da dissonância, pari passu 

com uma valorização inaudita do timbre como parâmetro composicional – e 

do conteúdo tímbrico de cada agregado do discurso harmônico. Muitos en-

cadeamentos ocorrem agora entre acordes provenientes de redes diferentes. 

Exemplo 57 – Segundo sistema da p.16 de Vue sur les jardins interdits

Pousseur (1974) © Suvini Zerboni

Assim como a rede “8a: 7aM / 5a: 5a aum / 3a: 3a”, utilizada desde a 

p.15, essa última rede introduzida na peça apoia-se sobre tons inteiros (em 

lugar das quartas) para a formação da tríade (nos eixos equivalentes à terça 

e à quinta), sobre o deslocamento do eixo da oitava para a sétima maior. 

A estrutura dessa nova rede, no entanto, não provoca relação direta com a 

superposição de tríades, tal como as redes de tons inteiros anteriores. Sua 

função na peça é também diversa, gerando acordes estáticos, em oposição à 

mobilidade daquelas redes. A ênfase sobre a cor local dos acordes observa-
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-se na própria manipulação da rede: o primeiro acorde derivado dela (fá-

-fá-dó-ré) não é formado como os outros, já que no eixo referente à oitava 

(substituída pela sétima maior) utiliza a nota superior ao invés da inferior. 

Em todos os acordes do exemplo anterior a terça menor volta a ser o in-

tervalo organizador dos encadeamentos: nos acordes derivados da primeira 

rede apontada, ela orienta os encadeamentos tanto na voz superior (si-sol) 

quanto na inferior (fá-lá); naqueles derivados da segunda, esse procedi-

mento ocorre apenas na voz superior (fá-ré).

Exemplo 58 – Vue sur les jardins interdits, p.17

Pousseur (1974) © Suvini Zerboni

Pousseur afirma que esse trecho final, com seus acordes estáticos, talvez 

remeta ao pesar causado pela morte de Maderna. Ele ainda relaciona essa 

estaticidade com o final de Symphonies pour instruments à vent de Stra-

vinsky (Gonneville, 2001b, p.10). Stravinsky compôs primeiro o coral que 

encerra a peça, publicado em versão para piano em 1920, em um volume 
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com peças de diversos compositores chamado Le tombeau de Claude De-

bussy. Boucourechliev (1982, p.186) comenta que a peça “não é a expressão 

direta de um sentimento de luto, a mímica sonora de um lamento, mas um 

discurso altivo, formas que transpõem e ritualizam esse sentimento: um 

coral impassível, litanias instrumentais hieráticas”. Pousseur, por sua vez, 

não empreende aqui uma referência direta a Stravinsky, mas engendra sua 

própria transposição de seu luto em um coral igualmente grave e circuns-

pecto. O exemplo abaixo mostra as formações harmônicas predominantes 

no coral final de Symphonies pour instruments à vent, que possuem em 

comum com as formações finais de Vue sur les jardins interdits a ênfase 

sobre as relações de quinta justa e semitom, porém inseridas sempre no 

contexto dos acréscimos de notas inesperadas sobre tríades perfeitas.

Exemplo 59 – Dois encadeamentos predominantes no coral final de Sympho-

nies pour instruments à vent de Stravinsky, e à direita os acordes finais da peça

Recapitulando as redes e os acordes-tipo resultantes desde o final da 

citação de Scheidt até o final da peça, (ou seja, desde as tríades perfeitas 

até os agregados mais dissonantes), teríamos a sequência representada no 

exemplo seguinte.

Exemplo 60 – Tabela representando, em sequência, as redes utilizadas da 

p.13 à 17. Observem-se as repetições dos mesmos padrões de acordes

5a 7m 5a 7m 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5a 5+ 5a

3a 4a 3a 4a 2M 2M 3a 4a 3a 2M 3a 3a 4a

8a 5a 8a 4a 8a 9M 5a 7M 6m 7M 5a 7M 9m

5a 5a 5a 5a 5+ 5a 5a 5+ 5a 5a 5+ 5a

3a TR 3a TR 3a TR 4a/2M 2M TR 4a/2M 2M TR

8a 9m 5a 9m 7M 9m 7M 7M 9m 7M 7M 9m
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Logo de início vê-se que os contrastes entre os tipos de acordes resultan-

tes pesam mais nesse momento do que a manutenção de um mesmo perfil 

de acorde sobre os deslocamentos de um dos eixos, como ocorrera nas redes 

anteriores à citação. 

Panorama do planejamento harmônico geral

Procedendo a uma tentativa de classificação dessas redes a partir da na-

tureza dos acordes resultantes, a direcionalidade harmônica de toda a peça 

pode ficar mais clara, como se vê no exemplo seguinte.

Exemplo 61 – Classificação das redes e o planejamento de sua distribuição 

pela peça, dividindo-as em agregados cromáticos, escalas de tons inteiros, 

tríades aumentadas, quartas e tríades perfeitas (no que diz respeito à natureza 

das resultantes dos eixos superiores, relativos à terça e à quinta)

página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.1 15.2 16.1 16.2 17

Agregados

cromáticos

X X X X X X X

Esc.T.I.

(híbrida)

X X X X X X X X

Esc.T.I.

(estrita)

X X X

Tríade aum. 

(híbrido)

X X X X X

Tríade aum.

(tons int.)

X

Quartas

(híbrido)

X X X X X X X X X X

Quartas

(estrito)

X X

Tríade perf.

(híbrido)

X X X X X X X X X

Tríade perf.

(estrito)

X X X X X

Na tabela acima, demos prioridade na classificação das redes (segundo 

a estratégia da análise que acabamos de descrever) à natureza da tríade 

formada pelos eixos relativos à terça e à quinta, sob os quais ocorrem os 

mais diversos deslocamentos do eixo da oitava. Para dar conta dessas ca-
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racterísticas das vozes superiores sem deixar de lado a resultante do acorde, 

incluindo o eixo da oitava, dividimos as categorias em “híbridas” e “es-

tritas”, as primeiras correspondendo à formação referida (tríade perfeita, 

escala de tons inteiros etc.) apenas nos eixos de quinta e terça e as “estritas” 

correspondendo às resultantes completas, incluindo o eixo da oitava. Fica 

clara assim, nessa tabela, a presença de uma variedade maior de acordes-ti-

po quando Pousseur se utiliza de agregados mais dissonantes, de natureza 

cromática; eles estão sempre acompanhados de acordes de outras naturezas, 

em oposição ao que acontece nas p.10, 11 e especialmente 12, momento 

caracterizado pela manipulação da citação de Scheidt em seu “idioma” 

original apenas. 

Como era de se esperar, não há uma única direção linear dos agregados 

mais dissonantes aos acordes tonais. Mas fica claro que o afastamento ini-

cial dos agregados mais cromáticos em direção aos acordes perfeitos dá-se 

priorizando as relações de tons inteiros, utilizando pouco as formações em 

quartas; enquanto no caminho inverso, desde a citação até o fim da peça, 

utilizam-se mais as formações por quartas em detrimento daquelas em tons 

inteiros. Por último, vê-se que o caminho que conduz à citação de Scheidt é 

mais longo que o caminho de retorno – por esse motivo dividimos as p.15 e 

16 em duas colunas na tabela, a deixar claro como os caminhos harmônicos 

se modificam de forma mais acelerada nessa parte da peça. 

Por um lado, a eficiência formal da peça é reforçada pela liquidação mais 

breve de procedimentos que já ficaram claros em sua primeira enunciação; 

uma retrogradação “estrita” do caminho harmônico, uma vez clara para o 

ouvinte como estratégia, tornar-se-ia facilmente redundante, retórica ape-

nas. Por outro lado, a paixão matemática e numérica que observamos nos 

textos de Pousseur (acompanhada de reflexões hermenêuticas e políticas) 

convida a outra interpretação. A citação como revelação, como epifania, 

que surgiria “naturalmente” dos materiais harmônicos mais distantes, 

porém ordenados segundo princípios comuns, teria de surgir em um mo-

mento igualmente significativo do tempo em que a peça transcorre. O 

momento mais representativo para essa “aparição” é a primeira vez em que 

a citação ocorre no tom original, que coincide com a primeira enunciação 

completa de uma semifrase. A partir desse momento, o material tonal passa 

a predominar e Pousseur opera uma espécie de desenvolvimento harmôni-

co; mas o choque da aparição da citação já transcorrera, no momento em 
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que aquela semifrase é enunciada. Pousseur organiza a partitura em 34 sis-

temas, e a primeira semifrase completa da citação, no tom original, ocupa 

quase completamente o 21o sistema da peça. Números contíguos na série 

de Fibonacci, mostram como a citação secciona aureamente a peça inteira.

Retornando ao Exemplo 60, a segunda parte da tabela diz respeito ao 

momento em que surge pela primeira vez o acorde que encerrará a peça, que 

passa a exercer um papel predominante a partir de sua aparição. Este últi-

mo acorde, a ser enunciado quatro vezes antes do fim da peça como acorde 

estático de longa duração, pode ser entendido como uma nova derivação 

da rede “8a: 9a m / 5a: 5a / 3a: trítono”, já apontada no Exemplo  59, mas 

desta vez derivando o acorde a partir da nota superior no eixo equivalente à 

oitava, como já ocorria no exemplo anterior. Esse acorde tem um significa-

do especial para as discussões harmônicas de Pousseur, o que é explicitado 

na peça La Seconde Apothéose de Rameau, que desdobra extensamente as 

estruturas de Vue sur les jardins interdits. Esse último acorde corresponde à 

resultante da superposição das quatro notas do marcante motivo inicial do 

primeiro movimento da Segunda sonata para piano de Boulez, motivo que 

ainda é melodicamente recorrente no terceiro movimento da sonata. Esse 

motivo abre a peça La Seconde Apothéose de Rameau, de Pousseur, que faz 

dele largo uso (assim como da série completa da Sonata). 

Exemplo 62 – Início da Segunda sonata de Pierre Boulez

Encerrando a longa reflexão sobre harmonia que é Vue sur les jardins 

interdits, Pousseur argumenta sobre a relação efetiva que a harmonia que 

eles construíam em suas obras pós-webernianas articulava com a história da 

harmonia (de Scheidt a Boulez); as propostas trazidas por Webern permiti-

riam (a partir de uma maior generalização dos princípios seriais) a genera-
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lização dos princípios de Rameau (tese defendida no ensaio L’apothéose de 

Rameau, que se torna o verdadeiro programa da peça La Seconde Apothéose 

de Rameau).

La seconde apothéose de Rameau

O tratamento rigoroso dado aos materiais harmônicos que descreve-

mos em Vue sur les jardins interdits pode ser visto como o procedimen-

to responsável por uma relativa despreocupação com a informação sobre 

outros parâmetros composicionais nessa peça. Como já comentamos, ela 

parece definir sua proposta na demonstração da realização de um modelo 

estrutural, das mais variadas formações de agregados de alturas a partir 

de um mesmo material de origem, o coral de Scheidt. Com esse fim em 

mente, Pousseur parece ter conscientemente deixado com um grau menor 

de variação a textura polifônica ou mesmo o aspecto rítmico e métrico, que 

apenas se desdobra a ponto de caracterizar materiais harmônicos diversos, 

sem chegar a propor uma informação suficiente por si próprio. 

À maneira de um grande encadeamento harmônico modelar, Pousseur 

utiliza Vue sur les jardins interdits como um dos materiais básicos para 

a peça La Seconde Apothéose de Rameau26 (de 1981), na qual ele tenta, 

ao mesmo tempo, demonstrar a efetividade e a pertinência das propostas 

composicionais discutidas já havia mais de dez anos (em especial no ensaio 

L’Apothéose de Rameau), mas também realizar uma espécie de peça pro-

gramática a retratar o debate que o afastara de Boulez – em uma tentativa 

(aparentemente sem sucesso) de recolocar a discussão sobre bases mais 

amicais, não mais sobre a forma de mútuos ataques diretos, mas sobre a 

forma de uma reflexão musical propriamente dita. É um depoimento apro-

priadamente metalinguístico, uma obra que procura abarcar todo o escopo 

das discussões sobre obras de outrem (também de Webern, mas particular-

mente de Stravinsky) que eles haviam empreendido. 

O “programa” para a peça segue o modelo das apothéoses ou tombeaux 

barrocos, homenagens em reverência a outros compositores, uma maneira 

 26 Para uma orquestra de câmara formada por madeiras, metais, piano, percussão e cordas 

graves.
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retomada pelos compositores franceses no início do século XX de modo 

a explicitar sua relação com o passado, uma prática nem sempre explícita 

durante o século XIX – entre os exemplos mais significativos temos as hom-

mages de Debussy a Rameau e Haydn, os tombeaux de Debussy e Dukas 

compostos por De Falla e o Tombeau de Couperin de Ravel. É o próprio 

Couperin (1668-1733) que se insere como um dos fundadores dessa rede 

de referências, em duas obras em especial. Em 1724 ele publica em Paris 

uma série de dez peças sob o nome de Les goûts réunis ou Nouveaux concerts 

à l’usage de toutes sortes d’instruments de musique, augmentés d’une grande 

Sonate en Trio intitulée Le Parnasse ou L’Apothéose de Corelli. A sequência 

dos nomes de cada movimento dessa sonata em trio constitui uma espécie 

de programa, seguindo passo a passo a chegada de Corelli ao Parnasso, sua 

recepção pelas musas, o provar da água da fonte de Hipocrene. Essa primei-

ra apothéose, inserida no ciclo Les goûts réunis, já consiste em uma defesa 

enfática, na maturidade do compositor, da síntese entre o estilo italiano e o 

estilo francês que ele empreendera em toda sua trajetória. No ano seguin-

te, ele publica Concert instrumental sous le titre d’Apothéose composé à la 

mémoire immortelle de l’incomparable Monsieur de Lully. Da mesma forma 

que a apothéose anterior, o nome dos movimentos sugere um programa, 

em que Lully, enquanto rege um concerto nos Champs Elysées, é inter-

rompido pela descida de Apolo, que lhe oferece um lugar no Parnasso, ao 

que seguem os rumores de inveja e os lamentos de seus contemporâneos. 

À ascenção de Lully ao Parnasso segue a sua recepção por Corelli e suas 

musas italianas, e o agradecimento de Lully a Apolo, sucedendo-se os es-

tilos contrastantes. A síntese dos dois estilos que segue é já característica 

da expressão de Couperin, com as descrições “Apollon persuade Lulli et 

Corelli que la réunion des goûts français et italien doit faire la perfection de 

la Musique”, seguida de “Air léger pour deux violons, Lulli jouant le sujet, 

et Corelli l’accompagnant. Second air. Corelli jouant le Sujet à son tour, que 

Lulli accompagne”. Ao movimento final da obra: “La paix du Parnasse, 

faite aux conditions, sur la remontrance des muses françoises, que, lorsqu’on y 

parleroit leur langue, on diroit dorénavant Sonade, Cantade, ainse qu’on pro-

nonce Ballade, Sérénade, &c”. Como ocorre em vários textos de Pousseur, 

Couperin assume no texto final o tom satírico já sugerido anteriormente, ao 

aliar a proposta formadora de suas composições a uma ácida crítica de seus 

contemporâneos.
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Em referência ao estilo desses textos, Pousseur escreve o fantástico pro-

grama de La Seconde Apothéose de Rameau: “No Parnasso, anjos noviços cuja 

condição incita à modéstia e cujos nomes não serão portanto pronunciados 

discutem inflamados sobre as virtudes de um ramo ancestral e da utilidade de 

ainda colher seus frutos”. Inserindo-se humildemente como noviço no Par-

nasso dos mestres do passado, Pousseur começa o programa evocando suas 

diferenças com Boulez (o outro “anjo noviço”) em relação à pertinência da 

noção de harmonia para a música nova. Ele utiliza um jogo de palavras entre 

Rameau e rameau (ramo), colocando a herança de Rameau na teorização har-

mônica como o colher dos frutos desse ramo. Adjetivando essa palavra com 

“ancestral”, sugere outro jogo de palavras, como se Rameau e sua produção 

fossem o ramo de uma árvore genealógica da qual eles descendessem direta-

mente. O segundo parágrafo do programa coloca ainda Webern, Schoenberg 

e Stravinsky como tributários da mesma preocupação harmônica. 

Contudo o arcanjo Antoine reitera as lições do antigo jardineiro, provando 

com trabalhos originais que sua aplicação prática pode naturalmente ser bem 

mais diversificada do que aquela feita em seu tempo.

Consequentemente, os serafins Arnold e Igor visitam unidos o retiro do 

velho eremita para persuadi-lo a esquecer a cegueira das gerações precedentes 

e rogar que ele assista à festa que se planeja em sua honra.27 (Pousseur, La 

Seconde Apothéose de Rameau, partitura, 1981, p.1)

Se as discussões sobre a harmonia no seio da geração serial pós-weber-

niana são retratadas na peça de Pousseur por citações de peças suas e de sua 

geração, ao lado de novos materiais seriais, a sequência do programa aproxi-

ma pouco a pouco esses materiais dos de Webern, Schoenberg e Stravinsky, 

até que se inicie a celebração em honra de Rameau, antecedida pela Homma-

ge à Rameau de Debussy: “Desde antes de seu retorno, o bem-aventurado 

Claude-Achille prepara uma homenagem circunstancial, na qual ele propo-

 27 “Cependant, l’archange Antoine réitère les leçons de l’ancien jardinier, tout en prouvant par des 

travaux originaux que leur application pratique peut naturellement être bien plus diversifiée que 

celle faite en son temps.

En conséquence, les séraphins Arnold et Igor visitent de concert la retraite du vieil ermite pour 

le persuader d’oublier l’égarement de précédentes générations, et le prier d’assister à la fête que 

l’on organise en son honneur.”
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rá, para reparar as ingratidões perpetradas contra o santo e garantir que elas 

não possam se reproduzir, de ‘esquartejar seu rosto’ às dimensões do fir-

mamento” (ibidem). A expressão final, “esquartejar seu rosto” (“écarteler 

son visage”), é uma das colocações marcantes nas discussões entre Boulez e 

Pousseur, utilizada primeiro por Boulez em relação a Webern (como prógo-

no de um serialismo autônomo das relações de alturas do passado) e depois 

por Pousseur em relação a Rameau, em referência sinedóquica à harmonia 

(em L’apothéose de Rameau). Nesse contexto a expressão aponta à referência 

crítica, que transcende a homenagem, a repetição ou a apropriação, depre-

endendo da influência de outrem a elaboração de novos caminhos.

Gonneville (2001a) demonstra como duas obras preexistentes de Pous-

seur servem de base para La Seconde Apothéose de Rameau: o Prologue dans 

le ciel (de Votre Faust) e Vue sur les jardins interdits. Essas duas peças são 

desdobradas em fragmentos que são intercalados (mantendo-se sua ordem 

como na peça original) também com citações mais ou menos transfiguradas 

dos compositores a que Pousseur se refere. Dessa forma, estraçalhadas em 

fragmentos dos mais diversos tamanhos, essas duas peças acompanham a 

duração completa da Seconde Apothéose de Rameau como panos de fundo 

alternados.

Ele mostra ainda como o Prologue dans le ciel já era em si construído 

a partir de desdobramentos seriais sobre materiais de Webern, Boulez, 

Stockhausen, Schoenberg, Stravinsky e do próprio Pousseur. A peça inicia 

com a referência ao universo serial pós-weberniano no qual se iniciaram as 

discussões a que Pousseur se refere. Aos poucos a presença de materiais 

relacionados a Webern (especialmente à Segunda cantata) predomina, até 

que se chega ao momento do programa em que Schoenberg e Stravinsky 

apareceriam unidos em nome da recuperação do legado de Rameau. Em um 

momento seguinte a referência à Hommage à Rameau de Debussy conduz 

a citações de Rameau mais ou menos transfiguradas, coincidindo com o 

momento em que surge a citação de Scheidt em Vue sur les jardins interdits. 

Esse momento é sucedido por seções indeterminadas, de improvisação 

dirigida, até alcançar o acorde final de Vue sur les jardins, que coincide com 

o material inicial da peça, o motivo inicial da Segunda Sonata de Boulez.

Como breve ilustração da organização harmônica de La Seconde Apo-

théose de Rameau e de suas resultantes semânticas, apontamos aqui a manei-

ra como Pousseur engendra a aparição unida de Schoenberg e Stravinsky. A 
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partir do compasso 171, em que ocorre um trecho de Vue sur les jardins que 

utiliza redes que incluem relações por tons inteiros (originalmente na p.7 

daquela peça, como comentamos já no Exemplo 51), os fragmentos de Vue 

sur les jardins são alternados com curtas citações literais – primeiramente 

do Canticum Sacrum de Stravinsky, os três primeiros compassos do tercei-

ro movimento, em que o órgão (no original) expõe as seis primeiras notas 

da série. Assim como a rede que a antecede, a citação de Stravinsky expõe 

quase exclusivamente relações por tons inteiros, excetuando-se apenas a 

ocorrência de uma segunda menor.

Exemplo 63 – La Seconde Apothéose de Rameau, compassos 171 e seguintes, 

em que ocorre um trecho de Vue sur les jardins interdits (com sua reseau apon-

tada ao lado) e em seguida uma citação do Canticum Sacrum de Stravinsky 

(ambos os materiais em madeiras e metais)

Finda a citação, retorna imediatamente a sequência do fragmento ante-

rior de Vue sur les jardins, que é interrompido assim que se encerra o trecho 

relativo à rede em questão (que ainda resulta em tríades de tons inteiros nas 

vozes superiores). A interrupção é engendrada pela citação dos primeiros 

compassos do Concerto para piano de Schoenberg, logo se retornando à 

sequência do fragmento de Vue sur les jardins. Nesse caso a proximidade 

entre os materiais é melódica, já que o início da melodia citada do Concerto 

ocorre sobre quatro notas (mi, si, ré, fá) muito presentes na voz superior 

do fragmento que a antecede.
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Exemplo 64 – Compassos 176 e seguintes de La Seconde Apothéose de Rame-

au, em que ocorrem, em sequência, dois fragmentos de Vue sur les jardins... 

nos sopros (apontados aqui com suas respectivas redes) intercalados por uma 

citação do Concerto para piano op.42 de Schoenberg (ao piano solo)
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Após uma breve rememoração de materiais anteriores, em menos de 

vinte compassos retornam essas alternâncias entre fragmentos de Vue sur 

les jardins interdits, Canticum Sacrum e o Concerto para piano de Schoen-

berg, manipulados agora de outra forma. A partir do compasso 201 desen-

rolam-se sete compassos em que o perfil rítmico e melódico da frase inicial 

do solista no Concerto para piano de Schoenberg é enunciado utilizando-se 

a série do Canticum Sacrum de Stravinsky. Nos rascunhos e anotações do 

compositor28 para essa peça ele denomina esse material de “pseudo-Scho-

enberg: série Stravinsky”. O perfil do acompanhamento é ligeiramente 

variado, acrescentando-se uma linha a mais na polifonia, no clarinete baixo. 

Emenda-se imediatamente a sequência do fragmento de Vue sur les jardins, 

que se inicia repetindo encadeamentos já realizados acima e segue com a 

frase simétrica (derivada de Scheidt) da p.8 daquela peça.

Exemplo 65 – Material “pseudo-Schoenberg”, em piano, clarinete baixo e 

fagote, seguido de novo fragmento de Vue sur les jardins... nos sopros (com 

suas respectivas redes indicadas abaixo), tal como ocorrem a partir do com-

passo 201 de La Seconde Apothéose de Rameau

 28 Materiais conservados na Fundação Paul Sacher (PSS-SHP), na Basileia.
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Segue imediatamente (do compasso 213 ao 218) o fragmento que Pous-

seur, em seus rascunhos, chamou analogamente de “pseudo-Stravinsky: 

série Schoenberg”: seis compassos que enunciam o perfil melódico e rít-

mico do início do terceiro movimento do Canticum Sacrum de Stravinsky, 

utilizando em lugar da série original a série do Concerto para piano de 

Schoenberg (tal como enunciada no início daquela peça).

A rede que antecede o material “pseudo-Stravinsky” reforça as relações 

intervalares de quarta e oitava justa, abundantes no fragmento que a segue: 

a quarta é melodicamente enfatizada no primeiro e no quarto compassos do 

“pseudo-Stravinsky”, e toda a melodia ocorre duplicada em oitavas. Findo 

o fragmento, retorna a sequência do fragmento de Vue sur les jardins, refor-

çando ainda mais as relações por quartas e encerrando o trecho em que se 

mesclam as referências a Stravinsky e Schoenberg.

Exemplo 66 – Material “pseudo-Stravinsky” e novo fragmento de Vue sur 

les jardins interdits, ambos em madeiras e metais, a partir do compasso 213 

de La Seconde Apothéose de Rameau

O fragmento “Pseudo-Stravinsky” é puramente melódico, com dobra-

mentos de oitava, percorrendo a série do Concerto op.42 de Schoenberg em 

lugar da série original do Canticum Sacrum de Stravinsky. No fragmento 

“pseudo-Schoenberg” ocorre uma manipulação serial mais intrincada, 

colocando-se em questão a relação estabelecida por Schoenberg entre a 

série (exposta tematicamente na melodia) e a harmonização no acompa-
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nhamento. Pousseur jamais utilizaria a série dessa forma desavisadamente: 

assim como no trecho de Vue sur les jardins interdits em que ocorre um 

procedimento análogo a um desenvolvimento harmônico tonal, aqui ele se 

apropria da maneira característica de Schoenberg de operar a série, compõe 

“à maneira” de Schoenberg. 

O fragmento “pseudo-Schoenberg” segue aproximadamente a disposi-

ção serial do acompanhamento da frase original do Concerto op.42, que não 

ocorre completa na citação anterior (Exemplo  64). No original, a melodia 

percorre a versão original da série de forma linear, repetindo apenas (como 

motivo melódico) as notas 9, 10 e 11 antes do surgimento da nota 12. Já no 

acompanhamento, a variedade harmônica é gerada pela busca de arpejos 

de acordes a partir de diferentes sequências para as mesmas notas, já que 

a mesma forma serial (a original) é utilizada no acompanhamento e na me-

lodia. Na primeira frase do Concerto op. 42 o acompanhamento utiliza os 

grupos de notas 4-5-6, 6-1-3, 3-2-4, 9-10-11-12, 7-8-12 e 7-8-11, até que 

se reinicia a série na forma original, das notas 1 a 7 (até o início do compasso 

9), como se vê no exemplo abaixo.

Exemplo 67 – Frase inicial (ao piano) do Concerto para piano op.42 de 

Schoenberg

No fragmento “pseudo-Schoenberg”, em que esse trecho é transfigu-

rado por Pousseur com a utilização da série do Canticum Sacrum de Stra-

vinsky, a melodia segue exatamente a mesma disposição serial do original 

de Schoenberg, tomando-se apenas a liberdade da utilização eventual de oi-

tavas destacando alguns pontos da linha. Já no acompanhamento, Pousseur 

opera com a mesma liberdade que Schoenberg procedera na busca de varie-

dade harmônica para o acompanhamento: a partir do terceiro compasso a 

disposição serial é praticamente idêntica à de Schoenberg (3-4-2, 9-10-11-
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12, 7-8-12, 7-8-11, 1-2-3-4), mas nos dois primeiros compassos, Pousseur 

evita a forte sugestão de um acorde de lá bemol maior que ocorreria com a 

nota 4 no baixo, simultânea à nota 2 na melodia e seguida novamente da 

nota 4 já no início do compasso seguinte. 

Exemplo 68 – Material “pseudo-Schoenberg”, em piano e clarone

Em lugar do arpejo 4-5-6, Pousseur utiliza o arpejo 8-6-5, e em lugar do 

arpejo 6-1-3 no segundo compasso, ele utiliza o arpejo 9-1-3. Invertendo 

a posição das notas 6 e 5 e colocando a nota 8 no lugar da 4 (no primeiro 

arpejo), Pousseur consegue um resultado harmônico mais próximo do 

procurado por Schoenberg, as três notas à distância de quarta justa: no 

primeiro compasso, a primeira nota da melodia, em relação à primeira e à 

última nota do arpejo (no tema original do Concerto, dó-fá-si; no “pseudo-

-Schoenberg”, sol-dó-fá). Ao mesmo tempo, a utilização da nota 9 em lugar 

da 6 no segundo arpejo gera uma tríade de si bemol maior entre as notas do 

baixo nos primeiros tempos dos três primeiros compassos, o mesmo acorde 

que as notas 2, 3 e 4 da melodia original geravam e deixam de gerar com a 

utilização da série de Stravinsky.

Os tratamentos harmônicos e seriais mesclados aos materiais de Vue 

sur les jardins interdits neste trecho de La Seconde Apothéose de Rameau 

ilustram procedimentos que abundam por toda a peça, tanto na evocação 

a materiais do Prologue dans le ciel como pano de fundo (alternadamente 

com Vue sur les jardins interdits) quanto na transfiguração de materiais 

evocados, como por exemplo a enunciação de fragmentos da Segunda so-

nata de Boulez ou do Zeitmasse de Stockhausen substituindo as estruturas 

de alturas originais por escalas de tons inteiros, pentatônicas ou diatônicas 

pura e simplesmente. Da mesma forma fragmentos de Rameau surgem 
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intactos (na companhia de fragmentos de Scheidt em regiões harmônicas 

conflitantes) ou transformados à maneira da tonalidade expandida do 

século XIX.

Obras “tardias”

Os procedimentos harmônicos utilizados por Pousseur e comentados 

até aqui, ao lado de suas consequências para o discurso (das resultantes 

semânticas às experiências com a forma musical), se fazem presentes em 

toda a obra subsequente de Pousseur, o que mais que um sinal de coerência 

ou lealdade a um discurso teórico, atesta a abrangência e a efetiva variedade 

de novas possibilidades criativas dos procedimentos que ele desenvolve a 

partir da década de 1960. Vue sur les jardins interdits, a peça que escolhemos 

como representativa do pensamento de Pousseur (por ser dedicada a uma 

rigorosa sistematização harmônica a partir de um material preexistente), foi 

composta em 1973 – entre o ensaio L’apothéose de Rameu e a peça La seconde 

apothéose de Rameau, que também comentamos. Pousseur compôs Vue sur 

les jardins interdits aos 44 anos, 22 anos após seu encontro com Boulez – 22 

anos das mais agudas transformações, reflexões e descobertas. Após toda 

uma fase de definição de caminhos e de uma série de inúmeras experiências, 

essa peça mostra o compositor com um domínio de todos os materiais e 

procedimentos com que ele se pusera a trabalhar nos anos anteriores e com 

um fim claro – com uma direção muito bem definida. O período que segue 

à composição dessa peça é o mais produtivo para o compositor, que perma-

nece em plena atividade até seu desaparecimento, 36 anos mais tarde. 

Pousseur permanece igualmente ativo em uma larga gama de verten-

tes e gêneros musicais diversos, que transcendem as questões discutidas 

neste livro, como o teatro musical (quase sempre em parceria com Michel 

Butor), com obras como Leçons d’enfer (1990-91) e Don Juan à Gnide 

(1996), ou obras de música eletroacústica pura – como Liège à Paris (1977), 

Seize paysages planétaires (2000) – ou mista – como Nouvelle invitation 

à l’Utopie (1973), Tales and Songs from the Bible of Hell (1979), L’École 

d’Orphée (1989). 

É possível destacar ainda, em difíceis classificações como essas em um 

catálogo tão grande e variado como o de Pousseur, uma série de obras pro-
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vindas da mesma nostalgia da riqueza semântica perdida com a música 

serial (e recuperada em sua obra posterior) – obras de menor pretensão, mas 

nem por isso negligenciáveis ou menos bem-sucedidas, associáveis à prática 

do “à la manière de”, à apropriação direta dos traços distintivos do discurso 

de outrem, à maneira de Van Meegeren. No caso de Pousseur, como seria 

de se esperar, a presença de referências as mais distintas e variadas em um 

mesmo ciclo de obras gera grande parte de sua força, pelo choque entre as 

diferentes apropriações. 

O ciclo foi denominado de “dicté par...”, em lugar de “à la manière de”, 

diminuindo de certa forma o afastamento da referência, identificando-se 

“o mais exatamente possível” (Pousseur, 2009b, p.321) ao compositor em 

questão. As primeiras peças do conjunto são de 1980, Le bal de cendrillon 

para piano, “dicté par...” no0: P. I. Tchaikovsky, seguida por Fantaisie et 

Fugue, ligada a Schoenberg (com a data “1930” ao lado de seu nome), em 

três versões: “dicté par...” no1a, para quarteto de cordas, “dicté par...” no1b, 

para instrumento melódico grave e piano, “dicté par...” no1c, para orques-

tra (em arranjo de Claude Ledoux). A peça seguinte no ciclo é Variations 

para clarinete e piano, “dicté par...” no2, Anton Webern 1940. Em 1983 é 

acrescentada Hermes II para violino solo, com o subtítulo “dicté par...” no3, 

Béla Bártok. No ano seguinte ele segue com a série, agora em referências a 

compositores ainda anteriores, representando as obras com números nega-

tivos, na Sonate des Maîtres viennois para piano: “dicté par...” no-1a, Ludwig 

van Beethoven 1795; “dicté par...” no-1b, Wolfgang Amadeus Mozart, 1780; 

e “dicté par...” no-1c, Franz Schubert 1810. 

A data colocada ao lado dos nomes dos compositores diz respeito à 

época da produção do compositor em que Pousseur busca “inserir-se” – o 

momento particular de sua trajetória que ele tenta emular. Em relação a 

Schoenberg ele evoca 1930, data intermediária entre as peças de sua pro-

dução dodecafônica mais madura – entre obras como o Terceiro quarteto 

op.30 (1927), as Variações para orquestra op.31 (1928) e a Klavierstück 

op.33a (1929), de um lado, e a Klavierstück op.33b (1931), o Concerto para 

violino op.36 (1936) e o Quarto quarteto op.37 (1936), de outro. Em relação 

a Webern ele elege 1940, data de conclusão da Primeira cantata op.29 e das 

Variações para orquestra op.30. Ainda assim, todos as diferenças entre as 

referências a Webern e a Schoenberg nesse caso residem para além da estru-

tura basilar: os “dicté par...” de números 1 e 2 utilizam todos a mesma série, 
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que pode ser vista como uma variação da série do op.31 de Webern que a 

aproxima da série do op.28 (baseada sobre as notas B-A-C-H). Pousseur 

utiliza-se da série da Segunda cantata op.31 de Webern para compor uma 

espécie de obra póstuma, apontando que a relação serial entre clarinete e 

piano poderia fazer crer que se tratasse de um “bastante convincente op.32 

daquele compositor” (2009, p.321).

Exemplo 69 – Série dos “dicté par...” n.1 e 2 de Pousseur, assinaladas as 

aparições do motivo B-A-C-H em forma retrogradada e variada

Exemplo 70 – Série da Segunda cantata op.31 de Webern, assinalados os 

grupos de três notas que permanecem idênticos na série de Pousseur

Os procedimentos que comentamos desde Votre Faust até Vue sur les 

jardins interdits e La Seconde Apothéose de Rameau, por sua vez, continua-

ram a ser largamente utilizados em toda a trajetória de Pousseur em obras 

de longa duração e intrincadas elaborações a partir de materiais preexisten-

tes, mantendo algo ainda do espírito das apoteoses barrocas, como nas duas 

apoteoses de Rameau – obras que permanecem intimamente ligadas aos 

procedimentos que comentamos, com diferentes graus de reconhecimento 

dos materiais a que se faz referência. Entre elas podemos apontar Die Er-

probung des Petrus Hebraïcus (1974), “teatro musical de câmara” (em versão 

francesa denominado Le procès du jeune chien, em parceria com Butor), um 

grande monumento a Schoenberg; Nuit des nuits para orquestra (1985), 

em que ele se debruça sobre Bach, em especial sobre as Variações Goldberg 

(cujo interesse harmônico ele já comentava em 1963, no texto La question 

de l’ordre dans la musique nouvelle); Dichterliebesreigentraum para solitas, 

coro e orquestra (1992-3), imensa elucubração sobre o Dichterliebe op.48 

de Schumann, ciclo ao qual Pousseur dedica seu livro Schumann le poète 
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(1993);29 Aquarius-Memorial para piano e orquestra (1994-9), colossal e 

variadíssimo ciclo de obras dedicado a Karel Goeyvaerts; La guirlande de 

Pierre para soprano, barítono e piano (1997), coletânea de canções com-

postas nos mais variados contextos, diversas ligadas a situações íntimas 

ou familiares, com materiais provindos tanto da história da música erudita 

quanto da música popular, incluindo a referência a uma canção-símbolo da 

Comuna de Paris, Le temps des cerises. 

Esse último levantamento um pouco acelerado da obra mais recente de 

Pousseur ocorre nessa velocidade devido, em primeiro lugar, à extensão de 

sua enorme produção. Ao mesmo tempo, parece relevante apontar como 

a ênfase direta sobre a metalinguagem em sua obra não é episódica nem 

restrita a um período de formação ou de discussões mais acirradas com seus 

colegas. A referência perceptível a obras preexistentes, a gestos do passado 

e de outras culturas musicais é um fio condutor, um dos eixos sobre os quais 

toda sua produção se assenta, um recurso de base sobre o qual ele opera por 

toda sua vida. A julgar pela sua vasta produção teórica, trata-se ainda de um 

procedimento ao qual ele se refere mesmo quando não há citação ou alusão 

reconhecível para o ouvinte, dada a sua consciência da situação metalin-

guística em que se encontra a música hoje.

Desde as discussões no seio do serialismo a atitude de Pousseur em re-

lação à música do passado é de uma crítica dialética, de uma incorporação 

orgânica das forças que permanecem como um enriquecimento das pers-

pectivas futuras. Pousseur nunca abandona sua postura anticapitalista ou as 

referências a Marx e Mao Tse-Tung, não obstante o caráter utópico de mui-

tas de suas proposições. É talvez devido a sua consciência da dificuldade de 

uma analogia mais direta entre ideologia política e estrutura interna da obra 

de arte que ele reforça o caráter utópico de suas proposições. Nesse sentido, 

a responsabilidade do compositor para com a linguagem em tempos de crise 

parece ser para ele uma questão de ética, uma prestação de contas com o 

passado, uma reverência à força que os compositores do passado não per-

deram em animar a imaginação musical do presente. Pousseur opera nesse 

campo imaginário, sem pudores em trabalhar com todo o material musical 

já conhecido, mas sem concessões a um pensamento musical conservador. 

 29 Pousseur afirmara que Dichterliebesreigentraum lhe era tão importante quanto Votre Faust 

(Pousseur apud Hubin, 2004, p. 36).
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A análise excessivamente detalhada de uma peça-chave, de um lado, e a 

panorâmica a vol d’oiseau de sua obra posterior, de outro, podem situar essa 

forma específica de metalinguagem como um dos fundamentos de toda sua 

obra. A vontade da organização de um substrato de sistema de referência 

comum, ainda possível em meio aos escombros da linguagem, no meio do 

caminho entre o aprofundamento das pesquisas seriais, a recuperação da 

noção de harmonia em seu sentido o mais amplo possível e a materialização 

(a presença palpável) da história da música por meio de citações, alusões 

e referências das mais literais às mais transfiguradas – em poucas pala-

vras, pode-se tentar definir assim a face sonora da utopia de Pousseur, tal 

como ele a legou em sua música: uma utopia das mais realizáveis, das mais 

realistas – dentro da operação particular a que o modo de produção reduz o 

artista. Por mais enfático que seja Pousseur na defesa desse ideal, ele mostra 

a consciência de que sua realização plena se daria num plano coletivo, em 

sintonia com uma nova função social, o que só viria com uma transforma-

ção econômica estrutural. Para ele a aparição “distendida” de uma música 

“superiormente útil” só poderia ser esperada quando existisse no planeta 

“um estado bem melhor das relações humanas; mas quem sabe se sua busca 

bem compreendida não poderá contribuir um tanto, ainda que pouco, a 

apressar essa mutação?” (Pousseur, 2009b, p.154).

A crítica ao serialismo integral, a proposta de uma recolocação do pro-

blema da harmonia e a referência ao passado fazem corpo com uma ação 

sobre a percepção, como bem nota Floriana Cagianelli (1978, p.20-2) em 

seu livro. Pousseur é um dos primeiros a expandir o universo da estrutu-

ração das sonoridades, no contexto do serialismo da década de 1950, para 

além de sua ineficaz homogeneidade de informação – problema que não é 

necessariamente combatido nas operações com o acaso e a indeterminação, 

no teatro musical ou na música eletrônica. Essas tendências imediatamente 

subsequentes concentraram a tal ponto o processo de criação sobre a trans-

formação radical da natureza dos materiais musicais (e dos objetos sonoros 

de modo geral) que a operação com a memória é frequentemente relegada a 

um segundo plano; em casos extremos, a noção mesma de discursividade é 

colocada em xeque. Tendo em vista a percepção do discurso no tempo e as 

resultantes semânticas associadas à variedade das operações com a sintaxe, 

Pousseur percebe que as estratégias iniciais da música de vanguarda leva-

ram a um atrofiamento dessa dimensão. É na manutenção dos princípios 
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organizadores da música serial em diálogo com a recuperação – sempre 

renovada – dos elementos que estruturavam a percepção do discurso na 

música do passado que Pousseur propõe sua obra. 

A consciência da força do diálogo com uma narrativa clara, com a es-

truturação da memória dos materiais e suas transformações no tempo, 

ao lado da reincorporação de materiais do passado em meio à herança do 

pensamento serial, em pleno enriquecimento das resultantes semânticas 

possíveis – essa tendência que se encontra episodicamente em obras de 

Berio e Stockhausen (especialmente na época de seu contato com seu colega 

belga) –, é uma constante na obra de Pousseur, sempre acompanhada de 

uma reflexão teórica de um alcance, uma profundidade e um embasamento 

que não encontramos em nenhum de seus pares. A consistência de sua 

produção téorica torna-a autônoma em relação às obras musicais que a 

acompanham, soluções particulares para uma problematização crítica de 

largas implicações.

Merci, cher sacré Henri! [...] Espero que você não me considere um intruso, 

caro Henri, mas não posso me impedir de me sentir profundamente envolvido 

a essa crescente “história” [...] que significa, significa, significa e significa.30

 30 Carta de Berio a Pousseur de 10 de janeiro de 1966. PSS-SHP, Korrespondenz mit Luciano 

Berio, 1966.
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