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3 
SEGUNDO ESBOÇO DE RETRATO

Pânico

Ao publicar um livro que dialoga em estreito paralelo com seus Cader-

nos (mais de dez anos depois), um livro que resultaria da publicação de uma 

série de palestras em que ele comenta e reavalia sua trajetória de profundas 

transformações e mudanças de trajeto (das mais graduais às mais bruscas), 

Willy nomeia o novo volume de Cinco advertências sobre a voragem (Olivei-

ra, 2010). Na contracapa, a definição de dicionário para voragem: “aquilo 

que sorve ou devora. Sorvedouro. Turbilhão. Redemoinho no mar, qual-

quer abismo. Fig. Tudo que subverte ou consome”. Nos Cadernos (idem, 

1998), o volume que continha uma série de ensaios sobre a linguagem mu-

sical e sua relação mefítica com o capitalismo ganha o nome de Caderno de 

pânico (idem, 1998b). 

Se já dissemos que a visão da música contemporânea sob o signo da me-

talinguagem e o sentido dessa operação no processo de composição chega-

ram a Willy sob forte influência de Pousseur, a relação dialética e conflitual 

da identificação com a referência exterior extrapolam essa influência em 

um momento particular e parecem ser uma constante na trajetória de Willy 

– difícil equilíbrio entre um agudíssimo espírito crítico e a inadaptação 

constante; mal-estar na pele, na classe, na nação, no modo de produção. 

No percurso do pensamento de Willy a tensão dialética constante le-

gitima o espírito crítico para além da combatividade circunstancial – caso 

bastante incomum nos discursos sobre arte contemporânea e sobre suas 
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194  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

implicações ideológicas, sua relação com a sociedade e o modo de produção. 

O espírito crítico em constante reavaliação é o motor de uma autocrítica 

em que a combatividade violenta pode mudar de alvo – redirecionamento 

estratégico que reconhece a vida, em todas suas dimensões, como algo em 

movimento. Algo como a afirmação de Brecht (1967, p.66)  (outra identifi-

cação fundamental para Willy) sobre a possibilidade de o mundo atual ser 

representado pelo teatro, desde que fosse “apresentado como transformá-

vel”. Em identificações profundas com referências diversas (e cambiantes) 

que oscilam do reflexo especular ao afastamento crítico, um estado de pâ-

nico em diferentes graus de expansão (e de controle) impulsiona a fuga da 

voragem de um mundo hostil. 

Uma vez controlado e organizado, tanto no embasamento crítico quan-

to na personificação do outro, o impulso fugaz transmuta-se em ideal, em 

esperança concreta, profissão de fé. E como “o mundo não se moldou aos 

livros”, a busca (e o combate) pela imagem de uma esperança concreta, pró-

xima, realizável, leva a “crises profundas e renascimentos inimagináveis” 

(Oliveira, 2006). Dessa combatividade, Brecht diria em Sobre a violência: 

“do rio que tudo arrasta se diz violento / porém ninguém diz violentas / as 

margens que o comprimem”. O equilíbrio difícil entre essa inadaptação e 

a crítica acerba aproxima-se de uma síntese na passagem do tempo, com a 

reavaliação distanciada a que Willy se entrega já em seus Cadernos (Olivei-

ra, 1998), mas mais acentuadamente ainda em seus livros Com Villa-Lobos 

(idem, 2009) e Cinco advertências sobre a voragem (idem, 2010). Mas se o 

distanciamento da síntese contextualiza cada batalha particular, nem por 

isso se tira a legitimidade de cada combate, nos termos da época em que foi 

travado. 

A defesa acerba (ou panfletária até, eventualmente) de um conjunto de 

ideias é inseparável das ações concretas com as quais faz corpo. Passado o 

calor do momento e modificada (com o tempo) a realidade à qual se dirigia 

a ação, a ponderação no distanciamento traz a oportunidade não apenas de 

situar de maneira mais abrangente essa relação entre teoria e prática, mas 

também de separar a pertinência de um pensamento da maior ou menor 

efetividade de uma de suas realizações práticas (ou ainda, da urgência de 

uma contrapartida material provocada não por uma ordem particular de 

ideias, mas por uma situação histórica e social bem definida). 
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TABULAE SCRIPTAE  195

A discussão e a reflexão sobre personagens históricos marcados pelo 

seu radicalismo corre esse risco (que buscamos evitar aqui): reduzir, 

mesmo na reavaliação distanciada, a dimensão de um pensamento ao seu 

extremismo circunstancial, em vez de ver naquele radicalismo a batalha 

por uma relação orgânica com as raízes de uma prática que se vê ameaçada. 

Vêm à mente como exemplos dessa generalização (e eventuais vítimas 

dessa visão redutiva) personagens como Mário de Andrade, Pierre Bou-

lez, Hanns Eisler, o próprio Henri Pousseur – para permanecer apenas no 

terreno da música e não seguir a analogia com o radicalismo político, que 

se sugere imediatamente. O caso de Willy não é diverso: é talvez dos mais 

representativos. 

A ênfase na busca por uma nova raiz, por um solo fértil, é especialmen-

te pertinente em situação infrutífera para a criação. É esse radicalismo que 

pode vir a incorrer na personificação de outro – ou da imagem que se faz de 

outro. Em um momento de ausência de linguagem comum, não há a refe-

rência concreta (ou a permanência palpável) da prática viva anterior. Mais 

ainda, em situações extremas de desligamento com essa prática, não há 

sequer o acesso concreto à história dessa tradição. O “pastiche” que Mal-

raux comenta como primeiro estágio da produção do artista confunde-se 

metalinguisticamente com a identificação acentuada, com a fusão da per-

sonalidade artística, até que o aprofundamento da consciência histórica da 

linguagem permita uma produção pessoal que caminhe em paralelo com 

as referências (por mais fortes que elas permaneçam). Essa personificação 

temporária pode decorrer tanto da força de identificação e da adequação 

do modelo quanto da ausência de referências, que faz com que o perso-

nificante se agarre com todas suas forças ao ramo de outras florações que 

aviste. 

Em uma coleção de narrativas de memória de Passagens de sua infância, 

ocorridas até seus 10 anos de idade, Willy, no “Postlúdio”, conta de sua 

irmã que ria de que ele, ao sair do cinema, tivesse incorporado os gestos de 

Vittorio Gassmann: “o limite entre a realidade e o devaneio era tênue, prati-

camente indistinto: consoavam o que passava pela minha cabeça e o mundo 

de fora pelos pés” (Oliveira, 2008), em “avaria” da ordem daquela do Zelig 

de Woody Allen. Em outro momento conta de um almanaque infantil do 

qual seduziam-no os quadrinhos, até que viesse a fixação por uma reprodu-

ção lá contida, o autorretrato de Goya (da prancha 1 dos Caprichos): a busca 

Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   195Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   195 15/03/2016   17:54:4515/03/2016   17:54:45



196  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

por conhecer suas obras, por lápis de cor e cadernos de desenho: “vivi bom 

tempo sendo Goya, e nada além”. A fixação mudava de direção, e de longa 

ocupação, até que um contato marcante levou a uma personificação mais 

profunda, de raízes mais perenes, numa espécie de narrativa de transição da 

infância para a adolescência. Em “Vistoso almanaque” conta:

Até que outra arte me possuísse por inteiro durante nova temporada. E mais 

outras se sucederam, como a paixão pela construção de uma guilhotina de 1789, 

aquando da Queda da Bastilha, ou a época das artes médicas, as esculturas em 

gesso (a canivete), a produção solística em terra firme dos filmes que assistia 

nas sessões de sábado à tarde (capa e espada, cowboy, Flash Gordon), até o 

dia em que vi À noite sonhamos (A Song to Remember) e de então só tive olhos, 

ouvidos e vida para Chopin, e não cessou de sessar até aqui. Acabou-se o que 

era doce. (ibidem)

Em “Globi” narra o acesso a um repertório de música erudita que for-

necesse um ambiente para uma relação minimamente frequente com a 

história da linguagem, muito parco; nas lembranças da escuta do rádio na 

infância, obras de concerto as mais ligeiras, como fragmentos de Ponchielli, 

abertura de L’Amico Fritz, Hora staccato, Móto perpétuo, Árias ciganas de 

Sarasate (ibidem). Já em algumas memórias de sua adolescência, tendo 

aulas de piano, a audição ao rádio do “Batuque de Lorenzo Fernandez, ou 

então quaisquer das três sonatas de Beethoven, coisas de Chopin (sempre 

aquelas), Lecuona, Ketelbey, o intermezzo da Lenda do Beijo, uma ou duas 

das Rapsódias húngaras, a mesmíssima do Sarasate, volta e meia voltava” 

(idem, 2009, p.15-6), ao lado do nome de Villa-Lobos – só do nome, como 

não seria de se estranhar, tratando-se de compositor vivo.1 Na identificação 

com a imagem de Chopin vislumbra-se todo um universo inexistente em 

lugar daquele em que se vive; “inicialmente eu nem pensava em composi-

ção, pensava realmente em tocar Chopin. Em ser Chopin, viver Chopin” 

(idem, 2010, p.49). 

 1 Relendo esse parágrafo recém-escrito, em São Paulo, meio século depois, não parece menos 

incoerente hoje (e aqui) de que na Recife de 1950 que alguém ainda se direcione à atividade 

de compositor.
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198  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

A construção detalhada desse universo exige o máximo de informação 

possível, resultando numa busca efusiva que conduz ao autodidatismo: 

Willy conta nas Cinco advertências sobre a voragem a trajetória da leitura 

das biografias de Chopin à escuta de Bach e Mozart como suas referências, 

ao estudo detido sobre tratados, livros de teoria, harmonia, contraponto, 

ramificando suas leituras (durante a adolescência) para a literatura e as artes 

plásticas. Afastando-se da ideia de tornar-se pianista e compensando-a com 

“um trabalho com a linguagem”, aproxima-se da referência nacionalista, 

sobre a qual pairava a figura de Villa-Lobos. Já longe do Recife, no Rio de 

Janeiro, conta da sua aproximação com Bartók, com as “implicações de um 

cromatismo extremo com o modalismo” (ibidem, p.58). 

Se o acesso ao repertório de música erudita em sua infância era parco, 

a memória da audição frequente de músicas da tradição oral, cantigas de 

roda, pregões, aboios fornecia em primeira mão um material para uma pro-

posta de música nacionalista, tal qual se propagava e se discutia nos círculos 

de convivência da música erudita. A uma confluência do cromatismo bar-

tokiano e da memória do folclore nordestino (cuja utilização como material 

fazia corpo com o discurso nacionalista e a figura de Villa-Lobos) viria 

somar-se, quando de seu estabelecimento em São Paulo, a descoberta da 

música medieval e renascentista, sob a influência da proximidade com o re-

gente Klaus Dieter Wolff – como sugere sua primeira “biografia conjectu-

ral” (idem, 1998a, p.5). Essa mesma biografia já aponta que suas passagens 

por Rio e São Paulo forneciam a convivência mais corrente com o repertório 

(histórico e não contemporâneo, bem entendido) em discotecas públicas, 

escolas de música, concertos. Essa confluência gerava uma produção apa-

rentemente abundante; “bem recifense, e que ao mesmo tempo tivesse um 

cunho medieval e renascentista, [...] uma música ilusoriamente acontecida 

num passado que o Brasil nem conheceu, mas eivada de Bartókismos de 

oitiva (por assim dizer)” (idem, 2010, p.61). 

O levantamento das obras desse primeiro período da produção de Willy, 

até cerca dos 22 anos, consistiria hoje em garimpo musicológico dos mais 

árduos. Com algumas exceções, as peças dessa época foram destruídas 

pelo compositor quando de sua aproximação da música de vanguarda, tal 

a transformação em seu universo referencial. Um exemplo dessa produção, 

que antecede o contato do compositor com as pesquisas da música con-

temporânea propriamente dita, é a Canção polifônica IV, em que o piano 
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funciona como uma espécie de alaúde estendido e amplificado percorrendo 

modalismos expandidos (veja-se o Exemplo 128). Vale notar que mesmo 

trabalhando como autodidata e dialogando com a tendência dominante da 

música nacionalista, Willy opera a partir dessa proposta como um meta-

linguista, orientando-a segundo a influência da recuperação do repertório 

medieval e renascentista. 

O trabalho constante ao longo das pedras do autodidatismo convergiu 

para um amadurecimento determinante: “De 1960 a 1962 estudei com 

George Olivier Toni que ajudou a pôr ordem no meu passado e aparelhou-

-me com ferramentas precisas para um trabalho consciente” (idem, 2006). 

Nascido em 1926 e ainda atuante como pedagogo, regente e compositor, 

Toni foi aluno de Hans Joachim Koelrreuter e Camargo Guarnieri, pivôs 

(de lados opostos) das querelas entre nacionalistas e vanguardistas no Brasil 

nas décadas de 1940 e 1950. Foi um dos grandes impulsionadores da vida 

musical em São Paulo na segunda metade do século XX, na difusão de re-

pertório como regente (com ênfase em campos pouco apresentados como o 

repertório brasileiro do século XVIII e a música contemporânea), na forma-

ção de algumas gerações de compositores e na criação de orquestras e insti-

tuições de ensino (como a Escola Municipal de Música e o departamento de 

música da Universidade de São Paulo). 

Na época da aproximação entre Willy e Toni, este dirigia a Orques-

tra de Câmara de São Paulo, que já em 1961 apresentaria a peça Música 

para Marta de Willy em concerto na 6a Bienal de São Paulo. Willy recorda 

como Toni se ofereceu para lecionar gratuitamente e começou a lhe “abrir 

o campo” para a música nova, a escola de Viena, a análise mais detalhada 

de obras de Bartók, descoberta “crucial” de um pensamento estrutural na 

composição, em lugar de “um Romantismo defasado no tempo” (idem, 

2010, p.61-3). Ele sugere o quão significativo era na época vislumbrar no 

processo de composição um tal domínio da natureza do material sonoro 

que desse conta de um testemunho do estágio atual do homem “como ser 

criador”, transcendendo suas relações funcionais, que ademais já haviam 

se diluído há algum tempo no Ocidente (ibidem, p.80-6). Essa afirmação 

sintoniza com o capítulo sobre a arte no livro Marxisme du XXème siècle de 

Roger Garaudy, citado por Willy no mesmo contexto.2 Para o compositor, 

 2 Vejam-se as Conclusões.
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200  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

cuja formação musical acompanhava seu estudo do marxismo e sua relação 

com o Partido Comunista Brasileiro, a identidade entre essas abordagens 

da arte e da sociedade cristalizavam naquele momento um caminho seguro, 

modelar, prospectivo a percorrer. 

Willy sugere em sua primeira “biografia conjectural” que algumas par-

tituras e discos trazidos de uma viagem à Europa por Gilberto Mendes 

em 1959 (contendo obras de Webern, Stockhausen, Boulez, Nono) foram 

recebidos inicialmente com escárnio, inclusive com a confecção de paródias 

(estridentes e acompanhadas de estapafúrdias justificativas matemáticas). 

“E ríamos. Mas, pouco a pouco, o riso menor, desaparecendo, o pejo se apa-

gando e fui eu quem caiu em sua graça” (Oliveira, 1998a, p.6). O ambiente 

cultural entre Santos e São Paulo, nessa época, é lembrado como de uma 

efervescência que fazia corpo com essa renovação, com a busca de novas 

soluções que acompanhassem as descobertas artísticas mais contundentes. 

“Importantíssimo naquele momento, o contato com os poetas concretos 

(que me ofertaram Joyce e Mallarmé), e a amizade diária de Gilberto Men-

des, Rogério Duprat, Gastão Frazão, Roldão Mendes Rosa, Marcelino – o 

escultor; o Clube de Cinema de Santos” (idem, 2006). 

Nesse momento surge a oportunidade da sua participação no festival 

de Darmstadt, com a concessão de uma bolsa de estudos, para o contato 

direto com as novas referências almejadas, em particular com Henri Pous-

seur, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio, Luigi Nono. 

De duas idas ao festival (em 1962 e 1963) Willy retorna com a influência 

marcante de Henri Pousseur. “Toni e Pousseur foram, verdadeiramente, 

meus mestres, o que me evita sobrevalorizar o autodidatismo” (ibidem). 

Antes do amadurecimento e da incorporação plena de uma proposta 

metalinguística como a de Pousseur, seria necessária no entanto uma fun-

damentação nova, uma reavaliação detalhada propriamente, sobre a histó-

ria da música erudita, o que se mostra nitidamente na obra de Willy alguns 

anos depois, no início da década de 1970. Se o jogo metalinguístico está 

presente em sua produção da década de 1960, é ligado a outras influências 

do repertório vivenciado em Darmstadt, a saber, o happening, o teatro mu-

sical, a música aleatória, as operações de indeterminação e improvisação 

(ao lado da influência de John Cage), ao lado de uma provocação ácida do 

meio musical, do ambiente dos concertos, do “gosto” duvidoso predomi-
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nante quando se abandona a repetição obstinada de obras consagradas do 

século XIX. 

Se Willy compartilha esse espírito provocador, na época, com os repre-

sentantes da “poesia concreta” de São Paulo (Haroldo de Campos, Augusto 

de Campos e Décio Pignatari), é a partir de sua influência que ele chega a 

uma nova referência, “uma descoberta tão incrível quanto foi a de Chopin”, 

na literatura de James Joyce. Willy (Oliveira, 2010, p.65-77) comenta nas 

Cinco advertências sobre a voragem seu encantamento pela imaginação es-

trutural de Joyce no planejamento do Ulysses, no sentido de cada “técnica 

precisa para cada capítulo” dentro desse planejamento, na riqueza “polifô-

nica” do material literário, na rede de relações intersemióticas, expandindo 

em seguida o comentário para o Finnegans Wake. A ideia-força de uma 

composição musical que incorporasse a influência da obra de Joyce ama-

durecera em Willy antes de seu contato com Pousseur – como já demonstra 

uma das partituras que ele leva ao Festival de Darmstadt, Um movimento 

vivo, sobre poema de Décio Pignatari.

Influências concretas

A influência dos poetas concretos paulistas sobre a obra de Willy mos-

tra-se não apenas na utilização de seus textos mas na modificação dos pro-

cedimentos da composição vocal de modo geral. Os poetas concretos já 

levantavam em seu “plano-piloto para a poesia concreta” a ideia de isomor-

fismo (derivada da psicologia da Gestalt) em lugar da relação entre forma e 

conteúdo na narrativa tradicional. 

ao conflito de fundo-e-forma em busca de identificação, chamamos de isomor-

fismo. paralelamente ao isomorfismo fundo-forma se desenvolve o isomofismo 

espaço-tempo, que gera o movimento. o isomorfismo, num primeiro momento 

da pragmática poética concreta, tende à fisiognomia, a um movimento imita-

tivo do real (motion); predomina a forma orgânica e a fenomenologia da compo-

sição. num estágio mais avançado, o isomorfismo tende a resolver-se em puro 

movimento estrutural (movement); nesta fase, predomina a forma geométrica 

e a matemática da composição (racionalismo sensível). (Campos; Pignatari; 

Campos, 1975, p.157) 
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Eles chamam a atenção para as inter-relações estruturais entre a semân-

tica, a visualidade dos signos e a fonética na construção do poema – em 

tendência defendida como “verbivocovisual”, a partir de termo cunha-

do por James Joyce.3 O manifesto “por uma nova música brasileira”, de 

1963, de que Willy é um dos signatários, acusa a influência direta, inclu-

sive remetendo o leitor ao conceito de isomorfismo no “plano-piloto para 

a poesia concreta”.4 A analogia não é direta, no entanto: trata-se aqui de 

uma espécie de transposição intersemiótica, em que a forma de uma obra 

musical é construída fazendo referência a outra obra de arte, autônoma, de 

acordo com sua forma poética particular. A novidade da proposta estaria 

na busca de poemas que não se estruturassem segundo rimas ou métricas 

regulares como na narrativa tradicional: a busca de novas soluções formais 

e estruturais na poesia poderia fomentar as novas estruturações buscadas 

pelos compositores de vanguarda, se estes refletissem de alguma forma 

na estrutura musical a estrutura poética. Se nos poemas concretos a noção 

de isomorfismo diz respeito ao “conflito de fundo-e-forma” inerente ao 

poema, na música de Willy, para além do isomorfismo na estrutura musical 

(que de resto já permeia a composição musical há séculos), traça-se em dia-

gonal o isomorfismo poesia-música, em uma correspondência de estruturas 

e significados entre dois corpos relativamente autônomos. Essa proposta 

aproxima-se ainda da de Boulez (1966, p.58), que reforça a relação fonética 

do poema com o pensamento tímbrico na composição, além de apontar 

para a derivação de uma estrutura musical em livre analogia com uma es-

trutura formal visual no poema: 

 3 O termo comprime as raízes latinas para a “palavra”, sua enunciação sonora, sua decodifica-

ção visual. “Up to this curkscraw bind an admirable verbivocovisual presentment of the world 

renowned Caerholme Event has been being given by The Irish Race and World.” Na tradução 

de Donaldo Schüler: “Até a curva da saca-rolha um admirável presentamento verbivocovi-

sual do mundialmente famoso Evento de Caerholme estava sendo dado pela The Irish Race 

and World” (Joyce, 2002, p.300-1). No comentário do tradutor, trata-se da “irradiação de 

uma corrida de cavalos que evoca experiências literárias desde a primeira linha. O presen-

tamento verbivocovisual reconcilia visão e audição, sentidos que, como os filhos de Abraão, 

disputam a primasia. Presente está a substância verbal, ausentes estão os referentes” (ibi-

dem, p.393). 

 4 Tivemos a oportunidade de comparar com mais detalhe esses dois manifestos em De Bonis 

(2010a).
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se escolho o poema para instaurá-lo como fonte de irrigação de minha música e 

criar assim um tal amálgama que o poema se encontre como “centro e ausência” 

do corpo sonoro, então não posso me limitar apenas às relações afetivas que 

essas duas entidades mantêm entre si; então, impõe-se um tecido de conjunções 

que comporta, entre outras, as relações afetivas, mas que engloba, por outro 

lado, todos os mecanismos do poema, desde a sonoridade pura até sua ordena-

ção inteligente.5 

Em 1962, Willy escreve a peça para coro Um movimento, sobre poema 

de Décio Pignatari (veja-se a p.55). O poema, publicado em 1956, tem 

um eixo vertical sobre a letra “m”. A proposta isomórfica da composição 

de Willy transpõe esse eixo para o dó central e concebe toda a partitura 

graficamente, acompanhando a estrutura visual e as sugestões gráficas de 

movimento do poema.6

Após uma série de experiências com o teatro musical e o happening na 

década de 1960, da qual a peça Ouviver a música é um dos poucos registros 

sobreviventes, no início da década seguinte Willy retorna a dedicar-se 

à música vocal com poemas concretos. De janeiro a abril de 1970 Willy 

compõe 3 Canções para barítono e piano, sobre poemas dos três poetas con-

cretos paulistas. A notação das canções traz uma similaridade com certas 

obras de Henri Pousseur: a notação gráfica proporcional (1 cm equivale a 

1 segundo) é levada a um ponto em que até a presença de acidentes pertur-

baria a disposição dos signos no espaço. Willy opta por uma alteração nas 

cabeças de nota: nota sem acidente tem cabeça redonda; o sustenido é subs-

tituído por uma cabeça de nota em forma de triângulo (como seta apontada 

para cima); o bemol dá lugar a uma cabeça de nota em forma de triângulo 

invertido (como seta apontada para baixo). Em partituras como Madrigal 

3, de Pousseur, a ocorrência de acidente altera a cabeça da nota entre cír-

culos cheios ou vazios, dispostos também via notação gráfica proporcional 

na partitura.

 5 “si je choisis le poème pour l’instaurer source d’irrigation de ma musique et créer de ce fait un 

amalgame tel que le poème se trouve ‘centre et absence’ du corps sonore, alors, je ne peux me 

limiter aux seuls rapports affectifs qu’entretiennent ces deux entités; alors, un tissu de conjonc-

tions s’impose qui, entre autres, comporte les rapports affectifs, mais englobe par ailleurs tous les 

mécanismes du poème, de la sonorité pure à son ordonnance intelligente.” 

 6 Veja-se o comentário do compositor sobre esta peça em Oliveira (2010, p.86-97).
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A primeira das 3 canções é sobre poema de Augusto de Campos: 

Exemplo 72 – Flor da pele, de Augusto de Campos

flor da boca da pele do céu

pele do céu da flor da boca

céu da flor da boca da pele

boca da pele do céu da flor

Estruturado como uma matriz, o poema vai além da sugestão de quatro 

frases possíveis articulando as quatro palavras em ordens diferentes com 

três preposições. Lendo-se as sequências de quatro palavras da esquerda 

para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima e de cima para 

baixo, temos dezesseis ordens distintas para as quatro palavras. Ainda 

assim, não se encerram as 24 combinações possíveis – a seleção das frases 

completas que se leem (com as preposições, da esquerda para a direita) 

induz a semântica erótico-amorosa da leitura do poema. Há ainda a mon-

tagem com os grupos de palavras duas a duas, tomando-se os versos dois a 

dois (os dois primeiros e os dois últimos). Para além das montagens entre 

as palavras principais, as preposições sugerem duas leituras significantes, 

pode-se ver tanto “dada” quanto “dado”, referencias possíveis ao Dadaís-

mo e ao Coup de dés de Mallarmé.

O poema sugere uma influência da música serial sobre a poesia concre-

ta, a partir da conhecida referência de Webern (em seu Concerto op.24) ao 

“quadrado mágico”, o múltiplo acróstico latino:

SATOR

AREPO

TENET

OPERA

ROTAS

Derivando assim a composição da peça do pensamento serial (e do iso-

morfismo em relação ao poema), Willy atribui uma nota (em uma região 

fixa do campo de tessitura) a cada sílaba do primeiro verso do poema, for-
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mando uma sequência de nove alturas sem repetição. Aplicando a esta série 

os pressupostos de Costère (vejam-se as p.239-44) pode-se observar uma 

tendência inicial ao afastamento das notas mais polarizadas (dó entre as 

três primeiras notas, dó entre as notas 3, 4 e 5 – somando-se à memória do 

dó inicial). Entre as notas 4 e 8 ocorre uma espécie de “motivo em espiral” 

que conduz à polarização sobre lá (vejam-se as p.218-9). Esta, imediata-

mente alcançada, é contradita por seu trítono, mi – o que “retroativamen-

te” anima uma polarização sobre a nota 7, sol.

Exemplo 73 – Correspondência entre sílabas e alturas na primeira das 3 

Canções

Mesmo havendo repetição da preposição “da”, elas são associadas a 

notas diferentes. Assim, os fragmentos de frases que se repetem geram mo-

tivos musicais recorrentes, como em permutações sobre fragmentos da série 

e suas variações. Dentro das nove notas já ocorre uma relação como essa: as 

notas 6, 7 e 8 são o retrógrado da inversão das notas 1, 2 e 3. 

A referência ao dodecafonismo segue na complementaridade das al-

turas: as três notas ausentes da melodia, mi, fá e fá, são extremamente 

frequentes na parte do piano. A primeira canção tem a dedicatória “in me-

moriam Arnold Schoenberg”.

A segunda canção foi composta sobre um poema de Décio Pignatari 

(“um movimento”) que Willy já musicara oito anos antes, na peça para 

coro homônima. Na versão para canto e piano a abordagem é diversa da 

peça coral, em movimentos melódicos em ziguezague dos mais estreitos aos 

mais amplos, interrompidos por uma citação. A palavra “nuvem” é cantada 

sobre materiais da peça Nuages, de Debussy: barítono e piano dividem na 

região médio-grave as oscilações iniciais das madeiras, transpostas décima 

segunda abaixo. Também quinta abaixo surge a melodia do corne-inglês, 

antecipada de modo a superpor-se à primeira figura, de forma diversa do 

original.
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Exemplo 74 – Citação de Nuages de Debussy em meio à segunda das 3 Can-

ções, sobre o texto “nuvem”

Os tais movimentos melódicos em ziguezague, após a citação, parecem 

ter sua origem revelada nos movimentos oscilantes de segundas e terças do 

trecho de Debussy.

A terceira canção utiliza um poema de Haroldo de Campos (“poesia 

em tempo de fome”) que viria a ser reutilizado por Willy no ano seguinte, 

na peça Und wozu Dichter im dürftiger Zeit? O material básico da canção, 

enunciado no início da melodia (13 notas, com uma repetição apenas), foi 

reutilizado por Willy na segunda canção de Und wozu Dichter... e no quin-

teto de sopros Phantasiestück II.

A peça Und wozu Dichter im dürftiger Zeit?, para soprano, violão e quar-

teto de cordas, consiste de duas canções sobre poemas de Haroldo de Cam-

pos. A primeira utiliza o poema “mais menos”,7 e a segunda o poema “poesia 

em tempo de fome”, baseado no verso de Hölderlin (da elegia Brot und Wein) 

que Willy evoca no título da peça. Essa segunda canção é uma versão de câ-

mara da terceira peça das 3 canções; a melodia permanece a mesma (transpos-

ta uma décima primeira acima, para soprano), enquanto a parte instrumental 

é largamente variada e reelaborada. Na primeira peça o segundo violinista é 

convidado a executar, por vinte segundos, a citação de uma peça à sua esco-

lha que evoque fome, a ele e a quem ouça a peça (idealmente).

 7 Para uma análise do poema “mais menos” que colabora com a escuta da peça de Willy, veja-

-se Clüver (2006).
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Exemplo 75 – Segunda página da primeira canção de Und wozu Dichter 

im dürftiger Zeit?, em que o segundo violinista é convidado a escolher uma 

citação de uma peça que expresse “fome”, por vinte segundos

A peça joga com a notação gráfica em vários níveis de indeterminação, 

especialmente na parte instrumental, enquanto a voz tece variações sobre 
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um material reminiscente do pensamento serial (mas tratado de forma 

menos estrita). A citação, que consiste no momento de maior indetermina-

ção na peça, convida à tentativa de estabelecer uma relação semântica entre 

as duas canções, ligando o significado da citação a ser escolhida na primeira 

com o sentido das palavras cantadas na segunda. Vale comentar que em 

uma de suas várias aparições a palavra “fome” é indicada em Sprechgesang, 

contribuindo para a compreensão do texto.

Essas citações apontadas como sinais evocados pelo texto em meio a 

uma obra vocal ocorrem ainda em Cicatristeza para soprano solo, sobre 

poema de Augusto de Campos (1973), em Exit para soprano e percussão, 

sobre poema de Haroldo de Campos (1978), e em Materiales sobre poema 

de Hector Olea (1980). Cicatristeza reflete as múltiplas possibilidades 

de leitura do poema de Augusto de Campos pela montagem de seus oito 

blocos; após a execução na ordem prevista pela partitura, a cantora transita 

entre fragmentos dos oito blocos movimentando-se continuamente entre 

oito estantes de partitura, por dois minutos. O bloco 4 consiste de uma 

citação escolhida pela cantora, de 15 segundos, “que a lembre de um acon-

tecimento pesaroso de sua vida”.

Exemplo 76 – Blocos 6 e 7 de Cicatristeza, com a evocação do tango.
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Como na Phantasiestück I (comentada mais adiante), sugere-se a ci-

tação de um fragmento do Das Lied von der Erde de Mahler, um volteio 

em segundas torno de uma nota central, que posteriormente se estrutura 

em um arco melódico mais desenvolvido – fruto da variação dos motivos 

principais, em Phantasiestück I, e uma melodia episódica, em Cicatriste-

za. No bloco 6, ainda, a partitura sugere a organização aproximada das 

alturas para que a cantora conceba um tango, acompanhada pelas próprias 

palmas – gênero cujos textos são intimamente ligados às duas palavras 

principais que se depreendem da leitura do poema, tristeza e cicatriz 

(Exemplo 76).

A peça Exit para soprano e percussão, composta sobre poema de Harol-

do de Campos, alterna materiais improvisados e indeterminados a linhas 

seriais e microtonais na voz, além de texturas precisas em superposições 

rítmicas e métricas na percussão. Pontualmente são sugeridas duas breves 

citações a ilustrar (e a fortalecer a caracterização) de sugestões sensuais no 

poema. Em texto inédito sobre a peça, Willy (Oliveira, 1980) comenta sua 

leitura do poema: em primeiro lugar, a disposição tipográfica, o “choque 

do preto (tipográfico) e do branco [...] do papel”. Mais adiante, comenta a 

ação da percussão em dois níveis: um moto perpétuo nos tímpanos figura a 

página branca, enquanto o resto dos instrumentos participa em “contágio 

semântico do texto impresso”. Diz ainda do texto organizado em cinco blo-

cos semânticos, dos quais o terceiro fala do eros:

entrada pelos poros

um ombro  a nu

cabelos

Ainda no texto, sobre as palavras “a nu” no poema e sua ligação com a 

sílaba “ca” no verso seguinte: “as appoggiature projetam o arrebatamento 

diante da nudez: este momento interliga-se ao seguinte para a aparição da 

nuca junto aos cabelos. Os ‘cabelos’ ondulam na citação de um fragmento 

da mazurca op. 50 n.3 de Chopin”. No original, nos compassos 9 a 12 da 

mazurca de Chopin, o movimento escalar suspende as variações motívicas 

dos quatro primeiros compassos em um arabesco repetido literalmente; a 

estrutura dá lugar ao estilo cursivo. Na citação, o delírio aparece descontex-
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tualizado, sem o acompanhamento, em vocalise da cantora, soando ainda 

mais delirante na tessitura vocal do que soava no piano.

Exemplo 77 – Citação da Mazurca op. 50 n.3 de Chopin em meio à peça Exit

Willy comenta ainda o papel da percussão, em “contágio semântico”, 

nesse momento da peça: “seis apitos assoprados de tal modo que apenas 

aflore um silvo acariciante”. Compõe a textura, ainda, a citação do ritmo 

inicial dos tambours no Boléro de Ravel (a indicação Bol entre entre os ins-

trumentos). Ela se anuncia logo antes da citação da mazurca, cala quando 

esta irrompe, e reinicia assim que ela cessa, permanecendo em meio à tex-

tura instrumental que comenta o texto que acaba de ser cantado. No texto 

de Willy, o comentário sobre a citação do Boléro: “Não era de se desprezar 

– aqui – o comparecimento deste indício de erotismo”.
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Exemplo 78 – Momento em que o tambour segue com a figura rítmica do 

Boléro de Ravel, após a citação de Chopin. O início da figuração rítmica do 

Boléro é sempre marcado por uma seta vertical

Uma peça que mereceria um tratamento mais detalhado, dada a quan-

tidade de implicações que contém na reflexão sobre a linguagem musical e 

sua relação com o texto (e com a poesia concreta em particular) é Memos, 

para soprano e percussão, sobre poema de Augusto de Campos (1977). 

O poema consiste de 42 “blocos” semânticos, de quatro letras cada (em 

fontes tipográficas diferentes), organizados em três colunas verticais de 14 

blocos cada. A tendência à leitura na direção tradicional afasta o leitor da 

compreensão sintática, fazendo-o identificar o significado em alguns dos 

blocos de quatro letras. Há ainda a identidade entre diversas fontes tipo-

gráficas, que anima uma espécie de “jogo da memória” entre os blocos. A 

decifração de um sentido verbal no poema ocorre ignorando a divisão dos 

blocos e lendo seguidamente as letras em cada coluna, de cima para baixo, 
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antes de seguir para a próxima coluna: “como parar este instante luz que 

a memória aflora mas não sabe reter / amargo este momento a mais que a 

memória morde mas não consegue amar / e passas sim passa assim passa 

memória assassina do momento que pas”. A fugacidade do instante e seu 

conflito com a memorização (e sua identidade com o “amar”, o “saber de 

cor”) na passagem do tempo são de uma tal importância para a linguagem 

musical que se esclarece a sua escolha por Willy para uma composição em 

larga escala. A identidade da partitura de Willy com o poema é descrita 

em um estudo de Claus Clüver (1982), Concrete Poetry into Music, que 

traduziu o poema para o inglês – a cada bloco semântico corresponde um 

fragmento em alturas indeterminadas para a soprano, refletindo também a 

memória interna dos blocos semânticos. 

Se a leitura do poema permite (e nesse caso, convida para) a decodifica-

ção do texto de várias formas, alternada ou simultaneamente, sua “trans-

posição intersemiótica” na linguagem musical representa essa diversidade 

de leituras em três seções diversas, sucessivas. Para Clüver a primeira parte 

corresponde à primeira leitura do texto, antes de uma decodificação mais 

efetiva, em que o peso da memória da linguagem é mais presente do que a 

memória do discurso que começa a ser observado. Em nossa opinião é mais 

relevante aqui a representação do processo de criação do poeta, no levan-

tamento dos fragmentos de linguagem em sua memória antes de qualquer 

operação combinatória – assim é que Willy atribui essa seção inteiramente 

à participação dos intérpretes, que executam por um minuto (em intensida-

des do ppp ao p) citações do repertório erudito ou popular em sua memória, 

enquanto a cantora canta fragmentos melódicos em bocca chiusa, de memó-

ria, que lhe sejam significativos. 

A segunda parte, essa sim primeiro estágio da leitura do texto, corres-

ponde à associação dos blocos semânticos aos blocos musicais: a percussão 

representa as quinze fontes tipográficas (utilizando desde texturas comple-

xas até uma “polifonia de cantigas infantis” acompanhadas por palmas), 

enquanto a cantora incorpora a dificuldade da leitura do poema (que leva 

“ou à decodificação sucessiva final, ou a um abandono cansado da leitura 

(tout court)”) na definição da ordem de apresentação de seus blocos. 

A terceira parte representa a leitura linear, em discurso fechado, acom-

panhando todo o texto já decodificado, utilizando em montagem defi-

nitiva todos os materiais musicais contidos nos blocos da seção anterior, 
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esclarecendo com isso diversas associações entre texto e música que davam 

origem aos blocos musicais anteriores, como aponta Clüver. Duas citações 

mínimas, recorrentes como motivos na terceira parte (mas já presentes nos 

blocos da segunda parte), são dignas de nota. Um salto descendente acen-

tuado da voz de criança, proveniente (como Willy teria apontado a Clüver) 

do Gesang der Jünglinge de Stockhausen, aparece como sinal das primeiras 

memórias, da formação da consciência e do aprendizado da linguagem. 

Em outro momento, surge uma figura proveniente do último movimento 

(Der Abschied) de Das Lied von der Erde de Mahler – um dos sinais mais 

recorrentes na obra de Willy sinaliza aqui a despedida, o fim da memória, o 

“assassinato do instante”. 

LIFE: madrigal

A peça LIFE: madrigal, para coro, foi composta em 1971 sobre um 

poema de Décio Pignatari e é provavelmente a peça de maior dimensão e 

complexidade na obra coral de Willy Corrêa de Oliveira. Pode ser vista 

também como uma síntese do pensamento coral de Willy até a época, le-

vando a uma dimensão inexplorada os procedimentos composicionais su-

geridos em outras obras, unindo a presença da Renascença – dominante nas 

primeiras obras de Willy, como mostram as poucas peças sobreviventes de 

sua fase nacionalista e também obras corais – e o isomorfismo com a poesia 

concreta, além de ser a primeira peça em que ele trabalha extensamente 

com a metalinguagem. Sob este viés ela é um primeiro passo para sua pro-

dução subsequente.

O poema de Pignatari desenrola-se em seis folhas, partindo de um traço 

vertical que se desenvolve como motivo gráfico até chegar à palavra LIFE, 

tal como é tipografada no título da revista americana. O traço vertical inicial 

(próximo ainda da grafia do “aleph”, primeira letra do alfabeto árabe), no 

contexto do poema, é interpretado como a letra I, e é por uma gradual acumu-

lação de variações gráficas sobre ele que se forma a palavra: na primeira pá-

gina I, na segunda L (a adição de um traço menor na vertical), F (inversão do 

anterior com adição de mais um traço horizontal, menor ainda), E (mais um 

traço horizontal, ou ainda, a somatória dos dois signos anteriores), o ideogra-

ma chinês 日 (com adição de mais um traço vertical), e por fim a palavra LIFE 

(o poema, em sua disposição original, é apresentado nas páginas seguintes). 
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Interpretando os materiais gráficos do poema à maneira de motivos 

musicais, podemos nomear o traço vertical inicial como um motivo A e o 

traço horizontal como um motivo B. As letras, assim, corresponderiam à 

seguinte variação motívica:

Exemplo 79 – Interpretação “motívica” do desenvolvimento dos signos 

gráficos no poema LIFE

I A

L A+B

F inversão de A+B acrescida de um B’

E A+2B+B’

日 2A+2B+B’

O ideograma 日 corresponde à palavra sol (em chinês), remotamen-

te originado de pictogramas circulares com um ponto no meio (veja-se 

Campos, 1994, p. 262). O poema mostraria como as palavras “vida” em 

inglês e “sol” em chinês se originam nos mesmos sinais gráficos, para além 

da identidade semântica. Ele é construído sugerindo um movimento de 

formação das palavras, como etapas da vida, da criação, com um signo por 

página, cada página correspondendo a uma etapa desse processo. O poema 

é pensado assim como uma forma de vida, com seu processo de formação (a 

partir dos elementos mais básicos) distendido no tempo; o processo é auto-

explicativo e autorreferente, culminando na palavra “vida”. 

Outras leituras ainda são possíveis, como por exemplo a partir da si-

metria irradiada pelo sol (o ideograma 日), antes e depois dele as mesmas 

quatro letras ocidentais, desorganizadas de início e estruturas em uma 

palavra com significado após a passagem por ele. Ou ainda, em certo sinal 

dramático, a palavra “hilfe”, “socorro” em alemão, termo mais próximo da 

disposição inicial das letras (I, L, F, E), ainda completado pela sugestão do 

H como letra ocidental mais próxima daquele ideograma. 

O grito de socorro encontraria um eco na citação escolhida por Willy 

como material básico para a peça: os vários “Ahi”, gritos que antecedem 

o lamento “che m’ancide”, como ecos de crimes e torturas na mente de 

Gesualdo, no madrigal Moro lasso (do Sexto livro de madrigais, de 1611). 
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Exemplo 80 – Transcrição do madrigal de Gesualdo em notação moderna, 

incluindo o primeiro momento em que a polifonia é interrompida pelos 

gemidos de dor

O fragmento de Gesualdo, para além de sua riqueza harmônica (nas re-

sultantes de uma polifonia cheia de cromatismos), surge como a origem da 

criação da obra, da vida do discurso. É o traço primeiro na escrita da peça, 

do qual se desenrolará sua estrutura (em relação direta com o I do poema), 

mas também pode ser lido como uma representação histórica: o fim da 

Renascença como berço do pensamento harmônico e de uma escrita mais 

livremente cromática, elementos essenciais para a estruturação do discurso 

desde então. Para além da formação do sistema tonal, vem à mente a pro-

funda identidade sentida com a música de Gesualdo por um compositor 

como Stravinsky em pleno século XX. Pesa aqui o distanciamento temporal 

do material musical evocado, convidado a ser ouvido em sua importância 

histórica mas em perspectiva sincrônica, em diálogo com a nova estrutura, 

e não diacrônica. Essa fronteira, que nem sempre é claramente definida no 

caso de Stravinsky, é o ponto de partida na obra de Willy: nunca se confun-

de a citação com o novo discurso.

A forma da peça é pensada como uma transposição da forma do poema 

em música, isomorficamente, como uma segunda versão, musical, do 

poema (como deixa claro o título). Não há na peça a acumulação de motivos 

como na solução gráfica do poema. No campo visual o poema já é isomór-
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fico, na identidade entre os signos, sua disposição gráfica e seu significado. 

O campo sonoro é deixado de lado nessa estrutura, já que a identidade entre 

os signos das diferentes línguas nesse caso é gráfica e não fonética. A obra 

de Willy comenta o sentido formativo do poema até a formação da palavra 

“life”, percorrendo as etapas da criação da palavra, representando musical-

mente estágios da vida sobre os fonemas do texto pronunciados em inglês. 

Ela corresponde assim a uma leitura do poema inteiro, retrospectivamente, 

já que tanto a língua inglesa como a compreensão dos sinais como partes da 

palavra “vida” só ocorrem no momento final da leitura do poema. A relação 

com o texto ocorre no nível da estrutura, e só pode portanto ser apreendida 

com o prévio conhecimento do texto.

A peça de Willy divide-se em seis seções, uma para cada página do poema: 

portanto, uma para cada das letras I, L, F, E, uma para o ideograma 日, 

e uma para a palavra LIFE. O isomorfismo mais imediatamente aparente 

consiste na identidade fonética e formal por toda a peça com cada momento 

(cada página) do poema. As únicas citações ouvidas na peça estão em seus 

extremos: todo o discurso desenrola-se entre as duas, tornando mais aguda 

sua distinção semântica e sua diferença estrutural. Nesse desenrolar do dis-

curso é relevante o papel organizador da direcionalidade harmônica de uma 

citação à outra.

Da direcionalidade gráfica à harmônica

A citação no início da obra exerce um papel determinante no planeja-

mento da direcionalidade harmônica por toda a obra, como demonstra o 

próprio comentário do compositor sobre a partitura. A citação de Gesualdo 

está predominantemente ancorada sobre o ré, predominante também na 

seção I (apesar da presença marcante do acorde mi-sol-dó). A zona L opera 

um afastamento a mi, e transita a uma conclusão sobre si. A zona F, mais ex-

tensa, parte novamente de mi e retorna ao ré inicial por uma densa sequência 

de acordes. Um longo trecho que encerra a zona F opera com alturas inde-

terminadas e ruidagens vocais, até o início da seção E, mais extensa ainda, 

dividida em quatro subseções (segundo sugere o comentário do compositor). 

A primeira retoma o fragmento de Gesualdo, movendo-se a partir de ré; no 

final da segunda subseção chega-se a uma polarização sobre dó (pela primei-

ra vez). Na terceira subseção polariza-se sol, e na quarta parte-se de ré – que 

entra constantemente em conflito com a polarização sobre mi. Segue a zona 

日, sobre alturas indefinidas, e a citação final ancora-se sobre dó.
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Exemplo 81 – Plano das polarizações em LIFE: madrigal

I ré

L mi => si

F mi => ré => (indefinida)

E ré => dó => sol => ré/mi

日 (indefinida)

LIFE dó

Note-se que para além da recorrência do centro frequencial em ré, há a 

ausência de um centro de alturas predominante (para o qual os outros polos 

converjam) no plano harmônico da peça, dado que todas as polarizações 

ocorrem sobre alguma relação da escala de tons inteiros. Entre as seções e 

subseções da peça predominam os caminhos para polarizações a um tom 

inteiro de distância, nesse caso de ré a mi e vice-versa e de ré a dó (na seção 

E, espelhando a relação entre as polarizações do início e do fim da peça). 

Note-se também a simetria no planejamento das polarizações: não apenas 

de mi a ré na seção F e de forma inversa de ré a mi no início da seção E, mas 

também a relação de ré a mi a si nas seções I e L invertida para sol, ré e mi 

no fim da seção E. 

A relação de tom inteiro entre regiões de polarização é comum na obra 

de Willy Corrêa de Oliveira, como comentaremos na análise de obras pos-

teriores, em que é muito frequente o conflito entre as polarizações de sol 

e lá. Esse procedimento garante ao mesmo tempo a clareza de uma dire-

cionalidade harmônica no decorrer da peça e a manutenção de uma tensão 

subjacente, no nível da estrutura, posto que nessas relações (assim como 

nas outras relações polares de LIFE: madrigal) a convergência das alturas se 

direciona a uma polarização sobre outra nota, ausente da peça. 

Em LIFE: madrigal tais notas ausentes seriam a nota lá, sugerida pelas 

polarizações de ré, mi e si nas zonas I, L, F, e a nota sol, sugerida pelas 

polarizações sobre dó, ré, e sol na zona E. Nessa peça, quando se sugere 

momentaneamente esta conclusão sobre os eixos sugeridos, eles aparecem 

simultaneamente, lá e sol, nos extremos da tessitura, confirmados por suas 

outras notas polarizadoras, fá, sol, la, impossibilitando (ainda que mo-

mentaneamente) a definição de um polo central para todas as polarizações 

da peça.
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Exemplo 82 – Final da seção E de LIFE: madrigal

Ciclo de vida

Em publicação paralela à partitura (LIFE: madrigal, comentários e re-

duções para dois pentagramas), Willy coloca que a primeira seção “tem algo 

de nascimento dentro do espírito da peça”; cada seção da peça corresponde 

a uma fase da vida, em isomorfismo com uma leitura semântica do poema. 

Nesse sentido a primeira seção é a primeira infância da peça. 

Willy comenta que o fragmento de Gesualdo é o equivalente à letra I do 

poema, como material básico para o desenvolvimento musical. Na forma da 

peça, contudo, ele pode ser visto como uma introdução ou no mínimo como 

a abertura da primeira seção. No mesmo texto o compositor comenta que 

essa primeira seção se baseia sobre as notas mi-do-sol, “as três notas que 

não estão contidas na citação”, as alturas complementares ao fragmento de 

Gesualdo: “de resto, um acorde fundamental para o nascimento da música 

contemporânea”. A relação entre Gesualdo e a nova música é reforçada 
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quando observamos que essa mesma estrutura acórdica é formada pelos 

intervalos entre as primeiras notas de cada naipe na citação de Gesualdo (ré 

nos contraltos, fá nos baixos e sopranos, lá nos tenores). 

Exemplo 83 – Citação de fragmento do madrigal Moro lasso de Gesualdo 

no início de LIFE: madrigal

Há uma relação direta com o fragmento de Gesualdo não apenas pela 

tríade aumentada, mas também pela pronúncia inglesa da letra I, idêntica 

aos gemidos do madrigal. Desenvolvendo a sugestão semântica do fonema, 

nessa seção a partitura pede que uma contralto solista emita a letra eroti-

camente, repetindo-a “a piacere, como se estivesse atingindo o orgasmo 

sexual”. Esse elemento pode ainda sugerir uma leitura dessa seção como 

ligada à origem da vida, ao ato da reprodução.

Ainda um material desta primeira seção foi retirado da estrutura interna 

do fragmento de Gesualdo, na parte do tenor no início da seção I, deduzin-

do uma série de 9 notas sem repetição a partir das primeiras aparições de 

cada uma dessas notas na citação. Somando essa sequência à tríade aumen-

tada com as três notas complementares à citação, temos o total cromático.
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Exemplo 84 – Início da seção I de LIFE: madrigal

A segunda seção (L, correspondendo ainda a uma fase formativa, uma 

segunda infância) ocorre em contraste mais acentuado com a citação de 

Gesualdo, em polifonia mais linear, trazendo em comum com ela apenas as 

oscilações de segunda menor. Seguindo a interpretação fonética do trecho 

anterior, duas leituras propõem-se a partir da pronúncia da letra L como no 

inglês. Em ligação com a interpretação coital da seção I, a seção L poderia 

ser uma representação da fase oral, num jogo de significados com o prazer 

oral – sugerida ainda pela ação da língua na produção desse fonema. Na 

peça, a partitura sugere em um dado momento que o cantor proceda “como 

se estivesse gargarejando” utilizando a letra L, seguindo uma sugestão 

gráfica de alturas. A sugestão aqui poderia ser a formação da linguagem, a 

produção dos primeiros fonemas articulados.

A zona seguinte (F, correspondendo à adolescência) é um pouco mais 

longa, “como resultado da entrada de mais um componente gráfico”; se cada 

seção corresponde isomorficamente a um momento do poema, quanto mais 

sinais gráficos no papel, maior a duração da seção. A seção é construída como 

uma reflexão harmônica, de clusters a uma série de acordes em “dupla polari-

zação”, em conflito entre ré e mi. Sobre a pronúncia inglesa da letra F, há um 

largo momento de variações rítmicas sobre alturas indefinidas. É o clímax do 

desenvolvimento motívico e textural da peça, a seção estruturalmente mais 
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elaborada e variada. Sua maior dramaticidade e concentração de tensões e 

contrastes corresponderia ao espírito de descoberta da adolescência.

A seção E, correspondente à idade adulta, é inteira composta por varia-

ções sobre a citação de Gesualdo. O ritmo regular da citação é pouco utili-

zado; variam-se especialmente sua constituição harmônica – na alternância 

entre formações triádicas comuns, acordes aumentados e acordes de quinta e 

sexta menor acrescentada – e a linha melódica serial deduzida do fragmento 

no início da seção I. Os intervalos constituintes destes acordes são desmem-

brados e intercambiados dando origem a novas combinações harmônicas. 

Exemplo 85 – Fragmento da seção E de LIFE: madrigal

Os motivos melódicos nessas variações, para além da série melódica, 

oscilam entre intervalos contidos nos acordes e os intervalos melódicos do 

fragmento de Gesualdo: segundas maiores e menores, terças, trítono. Em 

um último momento desta seção ocorre uma referência a um procedimento 

dos madrigais renascentistas, as oscilações em terças paralelas “como um 

projeto semântico, não harmônico: os madrigalistas utilizavam estes acor-

des para SIGNIFICAR o amor”.
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Exemplo 86 – Desenhos melódicos em terças paralelas no final da seção E 

de LIFE: madrigal

A seção equivalente ao ideograma 日 é uma montagem (a cargo do re-

gente) dos materiais não-cantados utilizados na peça: gemidos sexuais, 

risadas, ruidagens a partir das consoantes do texto, o gargarejar sobre a letra 

L. O comentário à partitura sugere que a seção soe “cheia de vida”, criada 

no instante pelos intérpretes, uma irradiação de energia criativa (como a 

solar no ideograma) – pode ser lida como representação do destino ou da 

indeterminação no correr da vida. Nessa seção de improvisação dirigida, 

pode-se ver ainda a analogia entre essa irradiação solar e a função do regente 

(a mesma que por vezes, patologicamente, remete a Luís XIV). A orienta-

ção na partitura indica que o regente orienta e interfere “para um melhor 
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resultado do conjunto sobre a livre improvisação coletiva (soma de inter-

ferências individuais)”. É relevante ainda que no decurso da peça as seções 

são cada vez mais extensas conforme a densidade do desenvolvimento do 

material (em analogia com a maior densidade do signo gráfico) em paralelo 

à ideia de amadurecimento no decorrer da vida – mas essa seção, indetermi-

nada, deve durar no máximo dez segundos, de modo a não comprometer a 

organicidade formal da peça.

A seção final corresponde à palavra LIFE, como no logotipo da revista 

americana, sem serifas. Significaria a “via pragmática da vida” e consiste 

inteiramente da citação do hino protestante Glória, glória, Aleluia em dó 

maior, “respeitada sua paupérrima harmonização (como está apresentado, 

no hinário das igrejas protestantes)”. Pode ser lida como a representação da 

morte na peça: um símbolo do capital, em oposição extrema com a riqueza 

de conteúdo do fragmento de Gesualdo no início.

Exemplo 87 – Citação de hino protestante no final de LIFE: madrigal
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A audição do hino ao final, em sua simplicidade explícita logo após o 

trecho mais indeterminado, pode induzir à percepção de uma paródia – o 

choque entre os dois caminhos mais opostos, assim brusco, pode levar a 

um reflexo humorístico: na apreciação do conjunto e na associação com o 

poema é que surge associado à revista, como símbolo para a política cultural 

norte-americana, para uma doutrinação pobre como é pobre a harmoniza-

ção do hino, a serviço do imperialismo, em plena Guerra Fria. O tratamen-

to do hino nesse caso, exposto sem reelaboração harmônica nem variação do 

perfil polifônico – ou da escrita coral – representa a banalidade ao lado da 

música de vanguarda, apontada pela improvisação anterior, profissão de fé 

característica da época em que a peça foi composta. 

Um afastamento crítico desse universo décadas depois, aliado à reava-

liação metalinguística do repertório, permitiria a inúmeros compositores 

referir-se a materiais pobres como esse em novos contextos – e é nessa 

recontextualização que a sintaxe pode levar a uma ressignificação dessses 

materiais, em que sua aparente pobreza original (sob o ponto de vista da 

complexidade estrutural pura e simples) seja colocada em questão. Cerca 

de vinte anos depois da composição de LIFE: madrigal o próprio Willy 

trabalharia o coral protestante em novas soluções pianísticas e harmônicas 

(e formais, com eventuais colagens) em Velhos hinos cantados de novo, ciclo 

de 12 peças para piano de 1991.8

Outra relação direta entre o universo do madrigal renascentista evocado 

com Gesualdo e a peça LIFE: madrigal está nas referências amorosas e 

eróticas durante a peça (em que beiram a obscenidade), abundantes (das 

formas indiretas e codificadas às mais diretas) em todo o repertório coral 

profano do século XVI. Outras obras de Willy, como Noturno em torno de 

uma deusa nua (2002) e Em teu crespo jardim (em duas versões, de 2001 e 

2004), relacionam-se até mais diretamente com essa temática, sem a re-

ferência ao repertório madrigalesco. Nessa última peça, sobre poema de 

Carlos Drummond de Andrade (em versões sucessivas para voz solo e para 

voz e objetos executados por percussionista), a delicada sugestão erótica 

no texto é expandida pela cantora, que já nos últimos versos transita gra-

dualmente para uma série de gemidos, suspiros e gritos contidos, até a re-

presentação de um orgasmo ao final. Em LIFE: madrigal essas ocorrências 

 8 Veja-se nosso comentário sobre o ciclo em De Bonis (2010b).
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fazem parte, ainda, do projeto isomórfico com o poema de Pignatari, como 

uma parte da representação da vida – em estreita identidade com a obra de 

James Joyce. Sobre as tão discutidas referências sexuais no Ulysses de Joyce 

é capital o comentário de Stuart Gilbert, que conclui sintomaticamente com 

a palavra que dá vida ao poema de Pignatari e à peça de Willy: 

Na prática vemos que quase todas as grandes obras, desde a Bíblia, que tra-

tam do universo como um todo e encontram uma coerência em todas as obras 

de Deus, têm de incluir alguma obscenidade em sua exposição dos fenômenos 

da vida.9 (Gilbert, 1952, p.21)

Generalização da metalinguagem

Se o conjunto de peças que acabamos de comentar tem em comum o 

projeto isomórfico com a poesia concreta, na orientação da composição 

vocal em uma nova clave, LIFE: madrigal é um forte exemplo de como essa 

linha de força em sua produção dialoga estreitamente com uma profissão 

de fé mais fundamental (e de influência mais permanente) em toda sua 

trajetória: a operação metalinguística, ao lado de uma visão crítica de várias 

tendências mais próximas à tabula rasa da música de vanguarda. 

A composição vocal permanece uma linha de força constante em sua 

produção, de forma talvez mais acentuada de que na de Pousseur. Em um 

momento crítico para a estruturação musical (na ausência de uma lingua-

gem comum), o atrelamento a um discurso estruturado em outra linguagem 

foi um recurso frequente, um eixo na organização do discurso musical, 

em que ele tem o seu desenrolar atrelado a um discurso de outra natureza, 

em contágio intersemiótico (essa tendência frequente pode ser observada 

mesmo nas trajetórias de Schoenberg e Webern, por exemplo). Essa preo-

cupação, essa busca de uma organização coerente do discurso musical de 

forma autônoma (comum a inúmeros compositores do século XX) condu-

ziu Willy a um trabalho cada vez mais aprofundado com a metalinguagem, 

a partir da influência da ideia-força de Pousseur.

 9 “In practice we find that nearly all great works, from the Bible onwards, which treat of the 

universe as a whole and discover a coherence in all God’s works, have to include some obscenity 

in their presentation of the phenomena of life.”
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Após o retorno dos festivais de Darmstadt, a influência do happening e 

do teatro musical na obra de Willy é apontada pelas peças Ouviver a música, 

de 1965, e pelo ciclo de peças para piano Kitsch, (1967-8). Mas já é nítida 

em Kitsch, como será em sua produção posterior em geral, a ênfase acentua-

da na reflexão sobre a história da música erudita e na recuperação de uma 

relação orgânica (e crítica, sempre) com a tradição. É nesse sentido que sua 

obra pode ser apenas parcialmente contextualizada em relação ao “marco 

histórico” frequentemente evocado, a publicação do manifesto “por uma 

nova música brasileira” em 1963. 

Nascido em meio ao impacto dos primeiros contatos com o festival de 

Darmstadt sobre uma nova geração de compositores (entre eles, além de 

Willy, Gilberto Mendes, Rogério Duprat, Damiano Cozzella), o manifesto 

não sintetiza com clareza uma unidade de proposta entre seus participantes. 

Representa mais concretamente uma tomada de posição contra uma música 

anacronicamente calcada na permanência dos processos de criação do sécu-

lo XIX, com frágeis implicações estruturais, quando se trata de materiais 

que não se coadunam aos procedimentos composicionais. Nesse sentido, 

alinham-se estreitamente com a proposta (e com os manifestos) da poesia 

concreta, opondo-se diametralmente a tendências genericamente (e muitas 

vezes imprecisamente) classificadas como nacionalistas ou neoclássicas. 

Os festivais de Darmstadt frequentados pelos compositores signatá-

rios do manifesto (e especialmente o festival de 1963) traziam a marca das 

discussões sobre a incorporação da aleatoriedade no discurso, sobre as 

operações com a indeterminação e com um repertório abundante de peças 

que trabalhavam com o teatro musical. Por mais permanente que seja a 

influência do teatro musical nas obras de Willy e Pousseur, em suas obras 

esse aspecto é sempre sujeito a uma sobredeterminação, a uma estruturação 

global mais determinante para o discurso – assim como eles operam com a 

improvisação dirigida e a indeterminação em suas composições. Entre os 

signatários do manifesto Willy e Gilberto Mendes são aqueles que mantêm 

uma relação mais permanente com a criação no campo da música erudita 

– Rogério Duprat, ao lado de uma produção bastante esporádica nesse sen-

tido, se dedicaria mais extensamente a arranjos de música popular, como 

o fariam também Júlio Medaglia, Damiano Cozzella e Sandino Hohagen. 

Se apenas com os nomes de Willy e Gilberto mal se define um grupo 

propriamente dito de compositores, a influência mais marcante do teatro 
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musical, da obra aberta e do acaso na obra de Gilberto Mendes a afasta 

consideravelmente da obra de Willy, de sua preocupação estrutural, da 

recuperação do potencial discursivo da linguagem que ele pretende. Assim 

como se pode observar no caso de Pousseur, a ilusão do pertencimento a um 

grupo que compartilhasse as mesmas preocupações em criações artísticas 

da mesma ordem, um simulacro utópico de linguagem comum, desfaz-se 

quando se aprofundam as reflexões sobre as implicações dessa produção 

e quando fica claro o pouco alcance da proposta inicial (que exatamente 

por essa limitação parece um claro denominador comum, num primeiro 

momento). 

Entre as obras de Willy dessa época, se por um lado Ouviver a música10 

leva a operação com a indeterminação a um limite extremo (no convite à 

produção do discurso por parte dos intérpretes a partir de sugestões visuais, 

gráficas ou figurativas, por toda uma seção da peça, até que se chegue à 

improvisação livre em seguida), Kitsch, por outro, é uma primeira mostra 

possível da influência de Pousseur, contendo já uma larga preocupação es-

trutural e metalinguística que permanecerá em sua produção posterior. De 

fato, a percepção da peça parece redirigir-se, criticamente, à própria noção 

do kitsch: como primeira experiência metalinguística mais ampla em sua 

produção, o ciclo é marcado por uma forte estrutura de base que permite a 

incorporação orgânica de gestos os mais diversos – eles são percebidos não 

como apropriações externas, mas como desdobramentos do material inicial. 

Nesse sentido, a unidade estrutural é mais rigorosa nessa peça do que em 

várias outras obras posteriores, em que a referência direta a materiais pree-

xistentes provoca diferentes graus de heterogeneidade no discurso. É uma 

peça que denota ainda uma forte influência do pensamento serial (sem uma 

aplicação estrita de seus preceitos, como será comentado), procedimento 

que garante a unidade desse conjunto de peças antes da operação meta-

linguística com a qual ele começa a dialogar. Com o aprofundamento das 

operações metalinguísticas em suas obras e o afastamento de uma aplicação 

dessa natureza (em larga escala) de princípios derivados do pensamento se-

 10 Apresentada na 8a Bienal Internacional de Arte de São Paulo (em 1965) em concerto retra-

tado como “escandaloso” pela mídia da época – um levantamento das reações a esse concerto 

pode ser encontrado em Ramos (2011, p.149-51). Apresentado no Teatro Municipal de São 

Paulo, além da peça de Willy, o concerto contou ainda com peças de Maiusumi, Webern, 

John Cage, Henri Pousseur e Gilberto Mendes e com a direção de Toni e Diogo Pacheco.
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rial, cada obra de Willy buscará uma solução particular, uma realização de 

um pensamento musical específico: não se propõe um novo sistema, uma 

ferramenta prévia à abordagem de cada material, em operações particulares 

de ressignificação.

O material básico que unifica Kitsch é uma série de 48 notas (na qual é 

relevante a polarização da nota ré – veja-se o Exemplo 88) e um conjunto 

de 51 acordes derivados dessa série de frequências – a série é exposta me-

lodicamente ao início do ciclo. A gama dos desdobramentos desse material 

abrange desde o universo pontilhístico do serialismo integral,11 na primeira 

peça, até o teatro musical, na peça final (em que surge como gesto final em 

uma peça de montagem aleatória, reminiscente da experiência com a mú-

sica concreta). Passa-se ainda, nesse trajeto, pela incorporação de materiais 

da música popular, na quarta peça (com a utilização de uma parte pré-

-gravada de uma bateria de jazz). 

A segunda peça, por sua vez, utiliza o mesmo material para engendrar a 

recuperação de uma série de gestos do Romantismo, em contraste acentua-

do com a primeira. Essa impressionante variedade de referências não evoca 

a abertura formal ou a indeterminação; pelo contrário, recusa a montagem 

lúdica, o jogo estrutural, quando desfigura em cada uma dessas referências 

a organização das alturas do contexto original. Essa desfiguração ocorre 

inclusive em relação à música serial, já que a série não corresponde mais à 

não-repetição na enunciação do total cromático, reintroduzindo relações de 

polarização entre as alturas.

A terceira peça do ciclo reflete sobre o processo de criação, fornecendo 

apenas o material e as regras do jogo para que o intérprete os combine. Essa 

terceira peça é apresentada com o título de “make it yourself”, ao lado do 

nome do pianista (como autor da versão apresentada). Essa peça expõe, 

assim, o material básico de todo o ciclo (a série de frequências, em forma 

linear, e a série de acordes, em uma disposição em espiral) e complementa-

-o no espírito da proposta de Pousseur de uma generalização mais ampla 

do serialismo que incorporasse o trabalho com materiais do passado: um 

conjunto de sete fragmentos, originários de obras para piano de Chopin, 

Debussy, Mozart, Bach, Bartók – nesse caso, fragmentos do repertório 

 11 Universo que aqui é enriquecido por uma direcionalidade mais clara na organização das 

alturas, como se vê no Exemplo 118.
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comum ao intérprete (protagonista no processo de criação), aos quais se 

acrescenta um fragmento de Stockhausen da Klavierstück XI. Esses frag-

mentos são ouvidos na peça como glosas de gestos de obras da história: 

devem servir de modelos de agógica, rubato, fraseado, andamento, “inter-

-relações de dinâmica”. Todas as frequências devem provir da série da obra 

e não das citações: vislumbre de uma música serial que fosse percebida 

com a variedade dos gestos do passado, sem perder com isso a riqueza dos 

gestos pontilhísticos (que permanecem com a evocação do fragmento de 

Stockhausen). 

Como primeira obra representativa de uma operação metalinguística de 

implicações estruturais mais profundas, o ciclo Kitsch pode ser visto como 

um marco do início de um novo momento na produção de Willy. Essa 

nova produção logo coincidiria com o início da atividade como professor 

de composição na Universidade de São Paulo (na qual ele permaneceria de 

1971 até sua aposentadoria, em 2003) e com o aprofundamento do estudo 

dos mestres do passado que o leva a uma incorporação mais efetiva e pessoal 

da proposta de Pousseur. Se a atividade didática de Willy (e sua produção 

ensaística na época) traz a marca do pensamento estrutural e da abordagem 

da música como linguagem, desde 1967 (início da composição de Kitsch) 

sua obra coloca-se em clara oposição à tendência dadaísta frequente na 

década de 1960.

Willy reforça seu autodidatismo constante na constituição de uma dire-

ção mais fértil para enfrentar as contradições que abundam no meio musi-

cal, na situação social (limítrofe) do compositor e da criação, nas propostas 

contidas nos manifestos artísticos da época. Sua reminiscência desse mo-

mento nos Cadernos, quando relata a sua identificação profunda com a obra 

de Chopin, de Mozart, de Schumann, de Mahler, ocorre em uma apropria-

ção da maneira de Schoenberg – no relato do compositor austríaco sobre o 

quanto, em seu próprio autodidatismo, ele devia seu conhecimento da tra-

dição ao estudo das obras de Bach, Mozart, Beethoven, Wagner e Brahms, 

acrescentando como figuras secundárias também os nomes de Schubert, 

Mahler, Strauss e Reger (Stein, 1984, p.173-4). A força das soluções obser-

vadas por Willy em cada um desses compositores solidifica passo a passo a 

pedra fundamental do edifício da linguagem a ser reerguido como referên-

cia, como farol para uma produção em diálogo construtivo e prospectivo 

com a história. Willy recorda que o estudo desses compositores o ocupou 
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por anos a fio, ora com alguns desses compositores simultaneamente, ora 

concomitantemente (Oliveira, 1998a, p.16).

Entre os apontamentos de seu aprendizado renovado ele elenca, em 

Chopin, além da fusão dialética entre “razão e sentimentos”, a “sinergia 

da sobreposição de acontecimentos musicais de diferentes naturezas”, o 

“ouvir e pensar em polifonia de polifonias” (ibidem, p.12-3), um conjunto 

que preserva a diferença de cada entidade, mas tem sua participação regu-

lada por um forte princípio unificador – seguindo com exemplos em seus 

noturnos, mazurcas, estudos, prelúdios. 

Em Mozart, observa o interesse de sua ciência no trato da diversida-

de de informações para uma época tão fragmentada e de tal acúmulo de 

informações como a nossa. Aprendamos de Mozart a “sabedoria de juntar 

materiais musicais ‘heterogêneos em uma só entidade temática’”, citação 

direta, dessa feita, do aprendizado que Schoenberg credita à obra de Mo-

zart. Willy compara a ideia-força do trato da informação por Mozart com o 

rondó: se Beethoven, por exemplo, opera na hierarquia das funções estrutu-

rais dos materiais, de modo que “elementos subsidiários são factualmente 

subalternos e compostos segundo tais exigências” (ibidem, p.15), Mozart 

coloca todos os materiais em pé de igualdade, diferenciados e organizados 

pelas funções que vêm a exercer como cláusulas do discurso. 

De Schumann, como já apontamos uma vez (De Bonis, 2010a, p.65-75), 

Willy apropria-se com força da “distinção entre brevidade e condensação”, 

diferença entre um material exíguo não desenvolvido e uma “densidade 

alta de uma ideia extremamente desenvolvida, sintetizada no mais mínimo 

espaço de tempo possível” (Oliveira, 1998a, p.16-7), num prenúncio muito 

particular das ideias de Webern. Essa síntese revelou-se na música como 

fruto de um contágio intersemiótico, de um compositor que, superando a 

dúvida entre o caminho da literatura ou da música ao optar pela segunda, 

permanece um “poeta incorrigível”: renova sua abordagem do material 

musical em derivações da condensação que caracteriza a operação sobre 

o material verbal na poesia – outra espécie de projeto isomórfico, em que 

a analogia não se dá sobre a estruturação do discurso, mas na constituição 

interna de cada objeto em particular. Na obra de Willy da década de 1970 

a presença da condensação schumanniana, marcante em algumas peças, 

dá-se na elaboração dos materiais em discursos de mais longa duração – a 

permanência dessa referência de base revelar-se-á em condensações tão ou 
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mais acentuadas, em peças brevíssimas, em sua obra posterior, como será 

comentado mais adiante.

Em seguida, como já foi detalhado no Capítulo 1, Willy comenta a pre-

sença de Mahler, que para além das aparências, não se encontra no polo 

oposto à brevidade; “recolhe falas, conversas dos outros, que ele junta 

como um poeta junta palavras”. A dimensão “polissêmica” da polifonia 

de Mahler, na montagem dos objetos levando em conta a carga da história 

que trazem – e chegando, como comentamos, a uma dimensão ideogrâmica 

em suas superposições – se torna agenciadora das outras influências. É um 

aprendizado que traz consigo a ferramenta para a apropriação simultânea 

dos outros aprendizados – personificação de um metalinguista inveterado.

O fundamento sólido na história da linguagem que Willy apreende 

do estudo detalhado desses compositores levaria à profundidade da sua 

reflexão sobre a linguagem em seus ensaios Por uma semiótica musical. Na 

avaliação de sua própria produção, especificamente, dois campos merece-

ram sua atenção mais detida, para que se tornasse possível a estruturação de 

um novo discurso sobre bases sólidas de comunicação. Willy recupera, de 

um lado, a discussão sobre o problema da forma, com suas implicações na 

organização do discurso no tempo, nas relações mnemônicas, na unidade 

e na organicidade do conjunto. De outro lado, investe, como Pousseur, na 

questão harmônica – com uma diferença fundamental: Willy não busca a 

constituição de um novo sistema de referência possível (por mais amplo e 

abrangente que ele pudesse ser), como busca Pousseur, representante da 

geração que viveu intensamente o serialismo integral como um simulacro 

de uma linguagem prospectiva. Tanto no campo da harmonia quanto no 

da forma, interessa a Willy a recuperação de traços distintivos mínimos da 

linguagem, acima das distinções de cada sistema de referência, como pilares 

(a serem reerguidos) do discurso para a criação. 

A operação metalinguística direta ocorre na recuperação das influências 

dos compositores estudados, de gestos dos sistemas de referência histó-

ricos, de fragmentos reconhecíveis de obras apontando para a importân-

cia da relação radical com a tradição na composição. Ao mesmo tempo, a 

consciência de uma situação metalinguística generalizada, para além de 

cada processo de criação particular, leva à reavaliação dos fundamentos 

da linguagem para a recolocação em suas bases das cláusulas do discurso 

nesse campo linguístico específico, na ausência de uma linguagem comum. 
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Nesses dois níveis de atuação, há uma identidade profunda entre a postura 

(e a tomada de partido) de Pousseur e Willy, acima das diferenças de suas 

soluções particulares. E nesse sentido, antes da apreciação da relação mais 

direta entre a obra de Willy e a desses compositores, cabe um comentário 

sobre algumas ferramentas para a construção do discurso, recuperadas (e 

reveladas em novas iluminações) por Willy. 

Sociologia das alturas

Se a ênfase de Pousseur na elaboração de um simulacro de sistema de re-

ferência para a dimensão harmônica (como comentamos sobre suas “redes” 

no capítulo anterior) incide sobre a unidade estrutural entre os agregados 

verticais (e em eixos de referência que mesurem afastamentos e aproxima-

ções em suas variações), o esforço de Willy recai sobre a recuperação de 

uma percepção clara das relações de direcionalidade – é uma ênfase sobre a 

comunicabilidade de cada solução particular. O trabalho com a definição de 

uma hierarquia de frequências, com a constituição de centros frequenciais 

como polos de referência na organização das alturas, opera a recuperação de 

um dado histórico fundamental para a organização do tempo musical; um 

traço distintivo dominante que permite a definição de regiões de variadas 

dimensões pela pertinência estatística das frequências e de suas atrações – 

seja pela constituição de uma ou mais alturas como polos de atração, seja 

pela ausência de uma polarização dessa ordem. 

Essa noção de direcionalidade harmônica, como de resto ocorre com as 

teorias harmônicas em geral, tem pouco embasamento (em um nível muito 

elementar) em relações “naturais”, vibratórias – trata-se de um trabalho 

com a percepção em um contexto sociocultural específico, no âmbito de 

uma linguagem em particular. A tabula rasa almejada pela música de van-

guarda da década de meados do século XX  esforça-se por eliminar todo e 

qualquer resquício do tonalismo (e dos gestos do século XIX em particu-

lar). Pousseur já apontava, logo em seguida, como essa eliminação artificial 

ocorre em pura perda: perdem-se cláusulas organizadoras do discurso que 

são pertinentes à linguagem da música erudita de maneira geral e não a 

um ou outro sistema em particular. Por certo tempo, a polarização pura 

e simplesmente foi vista como um dos rastros tonais a serem eliminados, 

assim como o intervalo de oitava (em L’apothéose de Rameau Pousseur já 
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combatia essas duas eliminações, recontextualizando seu significado e suas 

potencialidades). Em Penser la musique aujourd’hui, por exemplo, Boulez 

(1963, p.48-9) considera incoerente com a organização das alturas proposta 

por Webern a ocorrência de relações de oitava sobre mi no segundo movi-

mento das Variações op.27 para piano. Sob o ponto de vista de uma escuta 

linguística da direcionalidade harmônica, recuperando seu elo com a tra-

dição sem reintegrar os sistemas do passado, essa mesma oitava sobre mi 

pode ser interpretada como um dos pontos de referência para a organização 

das alturas de toda a peça, ocorrendo como eixo de simetria no segundo 

movimento, enquanto em toda a seção final do terceiro movimento Webern 

polariza o mesmo mi bemol na região grave da tessitura, sempre no mesmo 

registro, em notas longas, manipulando a série para que ele predomine na 

memória sobre as outras frequências. 

Willy comenta em suas aulas (cf. Ulbanere, 2005, anexos, p.135-8 e 

p.144-6) como ele trabalhava nessa direção, a partir da análise do repertório 

e de experiências em suas obras (e considerava a elaboração de um trabalho 

acadêmico sobre o assunto), quando depara com um livro trazido por uma 

amiga, em 1972, que não só empreendia essa análise do repertório e uma 

proposta de controle das polarizações, como também desenvolvia essa fer-

ramenta de modo a calcular com precisão relações cadenciais e coeficientes 

de estabilidade e instabilidade para intervalos e acordes de qualquer di-

mensão. Tratava-se de Mort ou transfigurations de l’harmonie, de Edmond 

Costère (1962). 

Costère já iniciara uma ampla teorização dos sistemas harmônicos histó-

ricos em Lois et styles des harmonies musicales (de 1954), mas nem a referên-

cia a esse livro anterior, nem a incorporação de sua visão teórica parecem ter 

sido tão pertinentes na busca de Willy quanto as ferramentas que Costère 

elabora no quinto e no sexto capítulos do livro de 1962. A partir de apon-

tamentos em análises fragmentárias de diversas obras (incluindo peças 

seriais), Costère argumenta que uma cinética “natural” das alturas e de suas 

afinidades permanece, perene, “desde as música primitivas até as músicas 

de vanguarda”. Sua fundamentação residiria em primeiro lugar na “resso-

nância harmônica”, na “afinidade primordial entre dois sons claramente 

diferenciados”, gerando os intervalos de oitava e quinta justas (e por con-

sequência o de quarta justa). Em seguida argumenta que o “deslizamento 

natural dos sons na escala ininterrompida das alturas” gera outro “intervalo 
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espontâneo, aquele que une dois sons imediatamente vizinhos do meio so-

noro, como o semitom de nossa escala temperada” (Costère, 1962, p.66-7). 

Se o fundamento exclusivamente “natural” e o critério de “deslizamen-

to” podem ser questionados na abrangência com que Costère os aplica 

(como se concernessem a toda e qualquer linguagem musical humana), sua 

coincidência com os fundamentos cinéticos e as afinidades entre alturas 

tanto dos primeiros modalismos quanto de toda a trajetória do sistema 

tonal tornam sua conclusão legítima para a linguagem da música erudita 

em toda sua história, desde suas mais remotas origens. Essa fundamentação 

que transcende os sistemas de referência particulares para ser pertinente ao 

fundamento da linguagem explica sua permanência nas inúmeras ocorrên-

cias que Costère encontra no século XX – e que abundam muito além dos 

breves exemplos que ele aponta.12

A partir dessa referência inicial, em que, no sistema temperado, qual-

quer nota tem relações atrativas diretas consigo mesma, com os semitons 

superior e inferior e intervalos de quinta superior e inferior (além das trans-

posições de oitava por toda a tessitura dessas cinco classes de alturas), já 

seria possível analisar as relações de polarização dentro de intervalos, entre 

as notas de um mesmo acorde e em sucessão melódica. A série utilizada por 

Willy em Kitsch, antes do conhecimento da teoria de Costère, mostra como 

ele já havia chegado a conclusões similares empiricamente. 

Exemplo 88 – Análise da série utilizada em Kitsch

No exemplo acima, mostramos como a construção dessa série é orien-

tada por dois recursos básicos: de um lado, as polarizações bem definidas 

(pelo uso de todas as notas polarizadoras de cada centro de alturas enfatiza-

do), assinaladas por linhas tracejadas, e seu contraste com as suspensões da 

 12 Menezes (apud Pousseur, 2009a, p.195), em nota de rodapé, aponta como diversos traços do 

pensamento de Pousseur, na direção de uma recuperação das relações direcionais na música 

contemporânea, convergem com a teoria de Costère.
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polarização por meio das relações por tons inteiros, assinaladas por arcos. 

De outro lado, onde se assinalam os colchetes em linhas contínuas no exem-

plo anterior, ocorre uma espécie de motivo em espiral; a polarização do ré, 

predominante na série, é sempre obtida por um conjunto que não apenas 

perpassa as suas notas atrativas (como relações de força atemporais), mas 

também percorre um movimento direcional de alturas que aponta para o 

novo centro.

Exemplo 89 – Representação em espiral do movimento direcional das alturas 

(nas polarizações sobre ré) na série de Kitsch

No exemplo acima temos uma representação em espiral das notas utili-

zadas na polarização do ré na série de Kitsch (nos registros de sua apresen-

tação original), em sentido anti-horário. A única nota ausente é lá bemol, 

o que se explica pela sua distância de um trítono em relação a ré: as duas 

possuem as mesmas notas polarizadoras, portanto sua presença simultânea 

perturbaria uma polarização mais bem definida. A mesma espiral é utiliza-

da também em sentido anti-horário e suas notas não são utilizadas sempre 

em sequência linear: eventualmente o sentido da rotação é invertido em 

meio à figura, ou grupos de notas juntam-se simetricamente acima e abaixo 

do polo. O que é relevante é a distância simétrica dessas alturas (no total 

cromático) em relação ao polo ao qual a espiral se direciona. Quando uma 

figura como essa é colocada em movimento, a aproximação (ou o afasta-

mento) simétrica por meio das atrações predominantes de semitom gera 

como resultante uma força centrípeta (ou centrífuga, respectivamente) em 

relação à altura central. Esse movimento de polarização traduzido em uma 

figura melódica acabaria se tornando um sinal extremamente recorrente 

na obra de Willy, como uma espécie de módulo simultaneamente serial e 

direcional.
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Além da definição dessas relações atrativas, Costère expande sua teo-

ria para gerar duas ferramentas de especial interesse para a composição. 

Primeiro ele apresenta as “tabelas de afinidades”, em que representações 

matriciais levam a conclusões precisas sobre as relações de afinidade entre 

acordes (ou escalas) e o total cromático, situando e contextualizando todas 

as atrações possíveis. Em seguida, ele propõe um cálculo da estabilidade 

(ou da instabilidade) específica de um acorde, independentemente de seu 

contexto. Pelas afinidades naturais e culturais entre os doze sons, um acor-

de pode ser definido isoladamente como estável ou instável em comparação 

com a estatística da relação entre um acorde com o mesmo número de notas 

e o total cromático.

Como cada som constitutivo se encontra ligado a cinco dos doze sons pelas 

afinidades recíprocas de oitava, de quinta e de semitom, é um potencial total 

de cinco unidades multiplicadas por quatro que coloca em jogo um agregado 

de quatro sons como SOL SI RÉ FÁ. Se há equilíbrio perfeito entre estabilidade 

e instabilidade, haverá uma repartição uniforme desse potencial atrativo de 

vinte unidades sobre o total dos doze sons, de modo que o valor médio teórico 

do potencial de cada um deles será de 20/12. Resulta então que o potencial de 

afinidade de uma entidade de quatro sons em estado de equilíbrio perfeito entre 

estabilidade e instabilidade é de 20/12 multiplicado por quatro, ou seja entre 

seis e sete unidades de potencial atrativo.13 (Costère, 1962, p.95)

Costère calcula e expõe esse potencial médio entre estabilidade e insta-

bilidade para acordes de três a dez sons.14 Somando o número de afinidades 

entre as notas constitutivas de um acorde, chega-se ao valor de seu potencial 

 13 “Puique chaque son constitutif se trouve relié à cinq des douze sons par les affinités réciproques 

d’octave, de quinte et de demi-ton, c’est un potentiel total de cinq unités multipliées par quatre 

que met en jeu une agrégation de quatre sons comme sol si ré fa. S’il y avait équilibre parfait entre 

stabilité et instabilité, il y aurait une répartition uniforme de ce potentiel attractif de vingt unités 

sur le total des douze sons, en sorte que la valeur moyenne théorique du potentiel de chacun de 

ceux-ci serait de 20/12. Il en résulte donc ceci: Le potentiel d’affinité d’une entité de quatre sons 

en état d’equilibre parfait entre stabilité et instabilité est de 20/12 multiplié par quatre, soit entre 

six et sept unités de potentiel attractif.” 

14  A fórmula à qual ele chega para calcular o coeficiente médio entre estabilidade e instabilidade 

poderia ser expressada como [(N x 5) / 12] x N, onde N significa o número de notas do 

acorde. Representada assim, essa fórmula poderia ser reduzida para 5N2/12.
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atrativo, que comparado à média de acordes com aquele número de notas 

aponta se o acorde analisado é estável ou instável. No exemplo dado por 

Costère, sol-si-ré-fá, temos uma “densidade atrativa total” (nas palavras 

de Costère) de 2 + 1 +2 + 1 = 6 unidades, o que o caracteriza como instável 

(independentemente de sua função em um ou outro sistema de referência, 

bem entendido). 

É certo que a elaboração dos agregados e das entidades e das resultantes 

verticais de uma peça passa por inúmeras preocupações mais pertinentes 

que esse cálculo, que permanece mais útil talvez como ferramenta de análi-

se (seja dos objetos no decorrer da composição, seja da peça acabada) do que 

como recurso gerador. No caso específico de Willy, cabe aqui um parênte-

se: em algumas de suas peças um acorde isolado pode ser utilizado como 

interíndice, comprimindo em uma entidade apenas (independentemente 

da sua forma de veiculação e distensão no tempo) uma rede de relações sin-

táticas (com o contexto no qual se insere) e intersintáticas. 

Alguns acordes escolhidos por Willy, agregados marcantes para a his-

tória da harmonia, são utilizados pelo significado particular que carregam 

(de acordo com as associações semânticas de sua origem). Seu Prelúdio 2, 

de 1975,15 é construído como uma reflexão sobre a natureza dos agregados 

verticais; a parte A apropria-se de acordes “com nomes, reconhecíveis pelas 

marcas que deixaram no curso da História” (Oliveira, 2006): o “acorde de 

Tristão” de Wagner, o “acorde do desespero” do Scherzo n.1 de Chopin, o 

“acorde místico” do Prometeus de Scriabin, o acorde da peça Farben op.16 

n.3 de Schoenberg, o acorde da “Dança das adolescentes” da Sagração da 

primavera de Stravinsky, os dois acordes opostos (tríades perfeitas à distân-

cia de um trítono) de Petrushka, também de Stravinsky. 

Em contraste de material (dentro da mesma proposta), a parte B da peça 

“articula-se através dos mais anônimos de todos os acordes: os clusters” 

(ibidem), que enquanto negam a constituição interna e a própria noção 

tradicional de acorde, não deixam de remeter historicamente à marca de 

Henry Cowell. As movimentações dos clusters pelo campo de tessitura dia-

logam, ainda, com gestos do Prelúdio 1. Antes do retorno dos acordes “com 

 15 Comentários anteriores sobre essa peça incluem os de Menezes (2002, p.326-8), ao lado de 

uma peça de Menezes escrita sob essa influência, TransFormantes I e Salles (2005, p.219-22) 

– neste último, ao lado de uma interpretação da obra de Willy do final da década de 1980. 
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nomes” ao final do Prelúdio 2, a transição entre os clusters e esses acor-

des é operada por acordes mais densos, mais complexos e historicamente 

posteriores: autocitações das experiências harmônicas do próprio Willy nas 

peças LIFE: madrigal e Impromptu para Marta. 

Já tivemos oportunidade (cf. De Bonis, 2009) de mostrar como, décadas 

mais tarde, Willy expandiria essa operação com os acordes “com nomes”, 

ampliando a gama de suas funções estruturais, na composição do Noturno 

em torno de uma deusa nua em 2002. Se seu planejamento em ABA propõe 

outra solução da mesma proposta (do contraste entre os clusters e os dese-

nhos melódicos e harmônicos claros), a utilização do “acorde de Tristão”, 

do “acorde místico” e do acorde da Sagração da primavera ultrapassa o 

significado amoroso – e sensual – que carregam para dialogar polifônica e 

polissemicamente com citações da música popular brasileira que veiculam 

significados similares no campo pessoal. Willy convida à percepção des-

ses significados (e à sua relação com os outros materiais) nos comentários 

que acompanham a peça, que ele pede que sejam enunciados pelo pianista 

quando da execução.

O conjunto das ferramentas de Costère permite um enriquecimento 

considerável das operações sintáticas em música (e de suas resultantes se-

mânticas), em uma recuperação renovada de procedimentos como a geração 

de eixos melódicos de atração, os gestos cadenciais e (como já comentamos) 

a introdução de mais um recurso para a definição em larga escala de regiões, 

de recortes temporais no discurso e das suas inter-relações, seja entre os 

diferentes polos sucessivos (ou simultâneos), seja no contraste entre a sus-

pensão e a confirmação das polarizações. Essas ferramentas ressurgem 

reduzidas aos seus dados mais essenciais, destituídas das particularidades 

de cada sistema de referência em particular em que elas possam ter sido 

pertinentes, para iluminar um processo de criação que se pretenda erguer 

sobre a consciência da história da linguagem. 

Linguagem e memória

Um ensaio de Willy que complementa sua reflexão sobre a linguagem 

em Beethoven, proprietário de um cérebro (e escrito aproximadamente na 

mesma época) é Música: a forma ABA (Oliveira, 1977). Não se trata de um 
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ensaio sobre a “forma ABA” como modelo, como se encontra em alguns 

tratados, mas sobre a força da relação temporal ABA. Registrada em um 

sem número de obras na história da música, essa relação é pensada aqui 

como uma “chave para a apreensibilidade mensagística” pelo quanto ela 

agencia uma operação elementar com a memória, organizadora maior de 

um discurso prioritariamente indicial. 

A partir da premissa de seu ensaio Por uma semiótica musical (comen-

tado no Capítulo 1), retomada aqui – “signos musicais não apontam para 

um sentido além de sua própria estrutura interna” – Willy argumenta que 

uma linguagem cujos enunciados ocorrem “somente uma vez e pela pri-

meira vez no tempo” não poderia simplesmente depender da memória. A 

compreensibilidade de um discurso musical depende de que a memória seja 

“fatualizada”: 

[...] musicalmente é imprescindível que a proposição se repita para que se torne 

memorável. Ocorre, que pela repetição a proposição pode se comunicar, se tor-

nar inteligível, mas também se esvaziar no banal. Que se evitando a monotonia, 

não se incorra em justaposição entrópica: informe. (idem, 1977, p.83-5)

Em Por uma semiótica musical, já se aponta como a essência sintática 

e indicial da linguagem musical se configura em estreita ligação com a 

natureza temporal do discurso musical. Ele só informa em suas relações 

temporais – são elas as diferenciadoras de entidades que assumem funções 

sintáticas e indiciais em música. O enfoque no texto Música: a forma ABA 

é sobre o processo de composição, a responsabilidade do compositor cons-

ciente da natureza da linguagem: informar com índices temporais, “na con-

tinuidade irreversível do tempo fluindo”. Para isso é que é necessário que 

“a memória se torne factual” – que o próprio discurso estabeleça parâmetros 

de comparação claros entre os índices, permitindo a identificação clara de 

suas funções sintáticas em cada contexto particular. 

Partindo-se desse enfoque, a forma ABA apresenta uma solução: a infor-

mação 1 (A) é sucedida por uma nova informação 2 (B) que serve de suporte 

para a repetição da informação memorável A: a memória factualizada. Quando 

falando de B, nos referimos à ideia de suporte, tentávamos enfatizar o caráter 

dependente e subsidiário, desta proposição. A se torna inteligível pela repe-
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tição, mas não pela banal repetição, e sim pela intercalação de B que tornou a 

repetição possível, em pleno ganho. (ibidem, p.85) 

Willy vê assim na proposta ABA uma tensão sintática, em que o con-

traste é suporte para a repetição, articulando ao mesmo tempo as necessi-

dades de se informar pela variação e pela repetição.16 O problema que se 

coloca em seguida é o sentido dessa justaposição: a informação contrastante 

como motor do discurso coloca em jogo a própria coerência do discurso, na 

relação específica entre a natureza de A e de B.

Devemos assinalar que B deve ter relacionamento com A em função de um 

contraste estabelecido. A ideia contrastante B deve propor diferenças, mas se 

relacionar, através de algum princípio unificador com A, como fator de organi-

cidade. [...] A interação da memória e do contraste como possibilidade de infor-

mação, (inteligível), opõe-se à banalidade, que se revela mera repetição, como 

condição optimal para a comunicação de uma linguagem não simbólica. (ibidem)

Por fim, a relação dialética entre esses materiais não informa apenas 

de sua presença coerente em um mesmo discurso ou da cinética e do jogo 

sintático em sua montagem e sua sucessão. A incorporação de um jogo 

dialético de tal ordem em um modelo generalizante transcende a repre-

sentação de funções sintáticas elementares para constituir-se como um 

exemplo modelar – não como um esqueleto formal a ser preenchido, mas 

como um modelo elementar para um problema linguístico fundamental, 

na estruturação coerente e informativa do tempo do discurso na sua relação 

com a natureza dos materiais empregados. 

É considerável ainda que a forma ABA se revela optimal pela teleologia das 

funções expressas, por um lado, e, por outro, por sua natureza morfológica: 

uma sintaxe que se corporifica pelas relações de reciprocidade de seus ele-

mentos componentes. Sendo a forma ABA um arquétipo susceptível de ser 

modulado, variado e veículo de propostas significativamente diversificadas, se 

qualifica por este caráter abrangente, formativo, como uma protoforma. Uma 

protoforma essencialmente musical. (ibidem)

 16 Relembramos aqui a “lei de Zipf”, já comentada no Capítulo 1 (cf. nota 27).
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Willy não se refere ao ABA, portanto, como projeto formal estanque, 

mas como um modelo referencial abstrato que guie a estruturação das dife-

renças no tempo musical. B não representa uma seção diversa iniciada após 

um corte: a ênfase nesse texto reside sobre a constituição clara de zonas de 

informação, sobre as implicações dessa constituição para uma linguagem 

não simbólica e sobre as potencialidades mais efetivas de explorar o germe 

de informações em cada material de forma pertinente às especificidades da 

linguagem, independentemente da estratégia específica da montagem des-

sas seções (se operadas por tipos diversos de cortes ou transições).

Se os exemplos com que ele ilustra e aprofunda esse corpo teórico são 

todos pertinentes ao universo tonal clássico e romântico, é novamente em 

uma estratégia metalinguística, na fundamentação sobre a história da lin-

guagem, que ele busca edificar uma referência geral o bastante para ser apli-

cada na composição contemporânea (à distância dos sistemas de referência 

originais). Ele incide assim sobre exemplos de Schumann, Beethoven e 

Chopin para verificar as funções possíveis de B, em busca de seu sentido 

intrínseco – como se “a finalidade expressa na estruturação de B” dotasse 

essa seção “de uma força capaz de pôr em movimento a definição extrema 

de A” (ibidem, p.86). 

Em primeiro lugar ele define a pertinência da forma ABA em dois ní-

veis: como “proposta temática”, caracterizando uma proposição completa 

em meio ao discurso, e como “proposta morfológica”, como estratégia para 

o discurso. Modelo de um equilíbrio ideal (a ser engendrado em cada caso 

particular) entre repetição e variação, imagem do conflito dialético entre 

informação e organicidade, em um discurso indicial no tempo, a efetividade 

da protoforma ABA pode ser aplicada das estruturações temporais mais 

reduzidas às mais extensas.

Para além dos dois níveis de aplicação do ABA, Willy elenca três tipos 

mais gerais: um ABA literal (em que B funcionasse “como um espelho 

que permite a reflexão direta de A”), um ABA’ (em que B permite uma 

modificação do objeto refletido) e por fim um ABA (em que B funcione 

como uma proposta “capaz de causar uma transfiguração de A em A”, 

uma espécie de A-B- “A transfigurado”) (ibidem, p.86-94). Os dois pri-

meiros casos são exemplificados por peças com uma marcante unidade na 

proposta estrutural, com uma correspondência direta entre as estratégias 

da proposta temática e da proposta morfológica: A Siciliana do Álbum para 
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a juventude de Schumann, para o “ABA literal”, e o Adagio da Sonata op.2 

n.1 de Beethoven, para o ABA’. Para as propostas temática e morfológica 

do ABA (em que o retorno de A ocorre transfigurado), usa como exemplos 

dois Noturnos de Chopin. 

Essas associações por si só já são extremamente significativas: em pri-

meiro lugar a escolha de dois casos de soluções mais individualizadas, no 

Romantismo, para os casos extremos (literal e transfigurado), e a escolha 

de um exemplo do Classicismo para o caso mais geral, o ABA’. E para além 

dessa correspondência, o caso mais geral (o ABA’) é coerentemente fun-

dado sobre o exemplo de Beethoven, modelo maior da confluência entre 

prática comum e invenção estrutural unívoca.

Se a força dessas ideias, de maneira talvez mais nítida ainda de que os 

princípios harmônicos comentados acima, percorre toda a obra de Willy 

Corrêa de Oliveira, algumas obras suas da década de 1970 colocam-se 

como realizações modelares bastante claras dessas propostas, como por 

exemplo os 2 Prelúdios e os 3 Instantes, para piano (ambos os conjuntos 

publicados em 1977, embora os prelúdios datem de 1971 e 1975, segundo o 

catálogo organizado pelo compositor).

Vale notar que a reconsideração do significado de uma forma do pas-

sado, retomada da história da linguagem, não denota a ausência de um 

trabalho com as experiências formais da música do século XX. Ao comentar 

as “figuras sonoras abstratas” que o atraíram em Debussy, “movimentos 

puros, cristalizações de componentes acústicos estáticos, à feição de pontos, 

linhas, massas, texturas, transparências, flutuações”, Willy observa que 

essas figuras (ou módulos), são extremamente breves, e harmonicamente 

a-direcionais, o que permite encaixes tão justos e simples como o das peças de 

um dominó. Geralmente, Debussy repete (às vezes mais de uma vez) uma deter-

minada figura sonora antes de acoplá-la à próxima, porque muito consciente de 

que a linguagem musical se faz compreensível através da memória. [...] Mas é 

certo que a FORMA, quando se atinge esse limite da escrita, resulta diretamente 

da oposição dos módulos, e de uma desejável direcionalidade que não é mais 

determinada pelo plano harmônico (das alturas). Os materiais engendram a 

própria forma. Sem dúvida são ensinamentos de enorme interesse quando se 

constata que uma harmonia tonal não está mais disponível para indicar com 

segurança sobre matérias de encaixes e direcionalidades. (idem, 1998a, p.21)
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Reveladora a estratégia contrária à de Boucourechliev (1998, p.33) em 

seu Debussy: la révolution subtile, que parte da escrita polifônica de Debus-

sy ao piano para observar sua ação sobre o espectro sonoro e apontar em 

seguida a opção consciente pela estratégia das justaposições e repetições em 

bloco, da “duplicação”. Willy observa a tempo a consequência da natureza 

do material nos aspectos harmônico e formal, concluindo que é essa natu-

reza harmônica que convida a uma justaposição em bloco. A sedução pela 

abstração das figuras vem acompanhada de uma consciência da problema-

tização formal que elas trazem, como mais uma realização possível, diversa 

do ABA como protoforma. A novidade do material implica um novo pen-

samento formal, mas essa novidade não exclui, para Willy, sua pertinência 

no mesmo universo linguístico, na mesma problemática entre construção 

e compreensibilidade de um discurso em linguagem não simbólica como a 

música, em suas inúmeras faces distintas.

Nesse ponto observamos mais uma convergência entre Pousseur e 

Willy, como mostra uma carta de Pousseur a Berio de 31 de julho de 1958.17 

Pousseur comenta suas impressões dos concertos que assistira em Colônia 

e Darmstadt com peças de seus colegas (a maior parte delas ainda em ver-

são provisória, vindo a ser retrabalhada depois) como Quaderni I de Berio 

(que depois integraria a obra Epifanie), as três Improvisations sur Mallarmé 

de Boulez (ainda inacabadas, depois integrariam a obra Pli selon pli), Ana-

gramma de Mauricio Kagel e Kontakte de Stockhausen (música eletrônica 

que posteriormente seria ampliada incluindo piano e percussão).18 Após 

comentar a péssima execução das obras de Berio e Boulez e o seu encanto 

com a mesma obra de Boulez quando reexecutada em Darmstadt e com 

Anagramma de Kagel, Pousseur comenta com alguma ironia a obra de 

Stockhausen, duvidando do caráter profético que o próprio Stockhausen 

atribuía a ela: 

 17 Conservada na Fundação Paul Sacher (PSS-SHP, Korrespondenz mit Luciano Berio, 1958).

 18 Cabe notar que, dada a imprecisão da organização cronológica de sua correspondência pelo 

próprio Pousseur (com algumas correções posteriores de data, com sua própria grafia) e o 

repertório comentado, o concerto a que ele se refere pode ser a edição de 1960 do Festival da 

Sociedade Internacional de Música Contemporânea (ISCM) em Colônia, portanto dois anos 

depois da data contida nessa carta.
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São talvez os mais belos sons eletrônicos que se produziram até o presente. 

Mas aquilo a que eles “servem” é extremamente didático e se estende por meia 

hora! Tudo, no detalhe, é muito belo, marcante; dessa forma, eu assisti a mon-

tagens, no estúdio: tudo me encantava. Mas na duração! Karlheinz a justifica 

pelo fato de que tudo é sempre renovado, que são sempre outras combinações, 

outras possibilidades, mas estas não são tão pertinentes, sua pertinência não é 

proporcionada (ao menos, me parece, após duas audições integrais, somente) à 

grandeza absoluta dos tempos aos quais elas se aplicam. É como uma floresta 

onde cada árvore é muito bela para se contemplar: ela foi cuidadosamente 

podada pelo jardineiro do Senhor Conde, de modo que não há sequer uma folha 

a mais. E é certo que duas árvores não se parecem: há carvalhos, faias, plátanos 

– e entre as faias, uma tem um ramo que pende um pouco para a direita, outra 

tem o tronco um pouco mais liso, na terceira, há uma velha coruja que se ani-

nha, sempre pronta para alguma reprimenda. Mas como o solo é plano por toda 

parte, quando se sai dessa floresta bem conservada, não se chega a fazer uma 

ideia de sua geografia geral. 

Claro, tudo depende da ideia que se faz de uma forma musical, de sua fun-

ção, do que ela quer de nós e do que se pode fazer dela, e talvez seja eu, enfim, 

que tenha uma concepção retrógrada (penso nisso seriamente!).19 

A concepção “retrógrada” a que Pousseur se refere, contextualizada em 

meio aos problemas musicais que ele se coloca por toda sua trajetória, diz 

 19 “Ce sont peut-être les plus beaux sons électroniques que l’on ait produits jusqu’à présent. Mais 

ce à quoi ils ‘servent’ est extrêmement didactique et s’étend sur une demi-heure! Tout, dans le 

détail, est très beau, remarque; ainsi, j’ai assisté à des montages, en studio: tout m’enchantait. 

Mais, sur la longueur! Karlheinz la justifie par le fait que tout est toujours renouvelé, que ce sont 

toujours d’autres combinaisons, d’autres possibilités, mais celles-ci ne sont pas assez pertinentes, 

leur pertinence n’est pas proportionnée (du moins, il me semble, après 2 auditions intégrales, 

seulement) à la grandeur absolue des temps auxquels elles s’appliquent. C’est comme une forêt 

où chaque arbre est très beau à contempler: il a été soigneusement nettoyé par le jardinier de 

Monsieur le Comte, de sorte qu’il n’y a pas une feuille en trop. Et certes, pas deux arbres ne se 

ressemblent: il y a des chênes, des hêtres, des érables – et même parmi les hêtres, l’un a un branche 

qui penche un peu vers la droite, l’autre a le tronc un peu plus lisse, dans le troisième, il y a un 

vieil hibou qui niche, toujours, prêt à donner quelque leçon. Mais comme le sol est plat partout, 

quand on sort de cette forêt bien entretenue, on n’arrive pas à se faire une idée de sa géographie 

générale.

Bien sûr, tout dépend de l’idée qu’on se fait d’une forme musicale, de sa fonction, de ce qu’elle 

nous veut et de ce qu’on peut en faire, et c’est peut-être moi, tout compte fait, qui ai une concep-

tion rétrograde (je pense ça sérieusement!).”
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respeito a uma recuperação metalinguística da comunicabilidade possibi-

litada pela organização clara do tempo de cada informação, de sua relação 

orgânica com o discurso, da função exercida por cada parte e da inserção 

viva de cada parte não como uma seção independente, um simples módulo 

em uma montagem, mas um órgão de um ser vivo; um membro que articu-

la o movimento do conjunto pela sua relação com os outros membros. Não 

se trata aqui de uma crítica à obra de Stockhausen ou à eficácia de uma peça 

em particular (que, aliás, tem sua percepção completamente modificada 

com a participação instrumental acrescentada posteriormente), mas à ten-

dência a uma experimentação formal que não leve em conta a compreensi-

bilidade do discurso no tempo da mesma forma que ocorria na história da 

linguagem e nem consegue substituí-la por uma nova proposta efetiva o 

suficiente – dada a ausência de um substrato linguístico comum que orien-

tasse uma percepção tão detalhada, com tantas implicações estruturais, 

em uma arte que segue a passagem inexorável do tempo (uma linguagem 

que exige a reescuta do discurso completo para que se aprecie novamente 

cada objeto). 

A crítica de Pousseur certamente se expande para grande parte do re-

pertório experimental que ele ouvia, no risco da elaboração e da sedução 

com o objeto se sobreporem à atenção de sua natureza temporal e das im-

plicações dessa natureza em cada caso particular (seu alerta para esse risco 

nos parece cada vez mais atual e pertinente, na audição de parte da música 

criada nas últimas décadas e neste início de século XXI). Nesse sentido ele 

a desenvolve em diálogo crítico com Berio, como que a convocá-lo para 

tomar parte (ou partido) em uma questão essencial do pensamento com-

posicional (assim como ele faz em seus ensaios, referindo-se sempre aos 

seus pares).

A identificação das partes de uma peça não serviria ao seu desmem-

bramento em blocos independentes e pouco relacionados, como parte da 

bibliografia didática pode sugerir, mas sim para a melhor avaliação da or-

ganicidade do conjunto na relação dialética entre momentos diversos mais 

ou menos bem definidos. Nesse sentido é que a protoforma vislumbrada 

por Willy, em seu estado mais elementar (como um germe mínimo das mais 

variadas possibilidades formais), é pertinente em uma reconstrução do 

sentido possível da linguagem, na metalinguagem de seus sentidos consa-

grados pelo uso, na permanência referencial do ABA como uma distensão 
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temporal do fundamento mnemônico da linguagem, gerando a necessidade 

de um conflito constante entre repetição e variação, entre informação e re-

dundância. Distendidas no tempo, variação e repetição geram (nesse mode-

lo elementar) a operação permanente com a memória: um mesmo conjunto, 

orgânico, pende em um segundo momento para a variação e em um terceiro 

novamente para a reiteração da enunciação inicial, modificada (pela memó-

ria, sempre) do contraste que acaba de ocorrer. Se “B” é ao mesmo tempo 

“A” e “não-A” (é ao mesmo tempo unido organicamente com “A” e contém 

sua negação, sua natureza contrastante própria), num momento seguinte o 

retorno de “A” não é mais uma repetição pura e simples, pois se situa após 

a enunciação de “B”, enquanto o primeiro “A” abria o discurso, não sendo 

antecedido por nenhuma informação. 

O modelo formal proposto por Willy contém a atribuição da função a 

ser exercida por cada membro do discurso, seu papel sintático, indicial, 

estrutural. É nessa concepção formal, que contém uma identificação tam-

bém com a visão de Pousseur,20 que se dilui uma crítica eventual à operação 

metalinguística quando ela veicula um material externo de forma reconhe-

cível, como se essa presença de outra sintaxe perturbasse a organicidade do 

conjunto, atraindo a percepção para outro discurso (de forma a não deixar 

clara a ação do compositor, na apropriação do discurso de outro): é bastante 

nítido, na amplitude da visão de Pousseur e Willy sobre a linguagem, que 

no caso específico de suas obras a referência externa é sempre operada de 

forma a exercer uma função sintática e estrutural diversa, o que não apenas 

modifica a percepção do objeto evocado como impossibilita a associação 

pura e simples com o discurso original. Apenas uma percepção sonora que 

não levasse em conta a discursividade da linguagem musical e seu funda-

mento temporal elementar observaria no objeto isolado o mesmo papel 

sendo exercido em contextos completamente diversos; seria ouvir um ob-

jeto sonoro a não exercer papel algum – no caso da citação, corresponderia 

a não compreender sequer a função de um fragmento em seu contexto his-

tórico original: um afastamento da concepção da música como linguagem 

 20 Note-se, além da carta a Berio sobre a peça de Stockhausen, a análise de Vue sur les jardins 

interdits, de Pousseur, no capítulo anterior, como um exemplo modelar não apenas do sis-

tema harmônico das “reseaux”, mas de um grande ABA com alongadas transições entre um 

e outro momento. 
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que iguala sua percepção à de “uma manifestação acústica, sem muito mais. 

Como trovão ou abalroamento de automóveis” (Oliveira, 1998c, p.23).21

Esses dois eixos fundamentais de reflexão sobre a linguagem, a direcio-

nalidade harmônica (o trabalho com as polarizações), de um lado, a partir 

de ferramentas de Costère, e a preocupação formal, de outro, a partir do 

trabalho com a “protoforma ABA”, refletem-se como os recursos mais es-

pecíficos, materiais, com os quais Willy orienta seu processo de criação. São 

dois recursos concretos para a colocação em prática da reflexão semiótica 

mais abstrata que ele empreende em Por uma semiótica musical. A presença 

constante dessas ferramentas estabelece um terreno sólido para a realização 

das soluções mais diversas, para a contextualização dos objetos mais díspa-

res, das texturas mais abstratas às citações e referências gestuais à música 

do passado. Na década de 1970, as referências diretas mais relevantes na 

operação metalinguística são, como comentamos, as obras de Schumann, 

Mozart, Mahler e Chopin, presenças que podem ser apontadas mais ou 

menos claramente em cada uma de suas obras dessa época, obras que refle-

tem sobre os significados carregados pelos materiais da história da música, 

em uma força que se dirige “de dentro para fora” do discurso.

Centrífuga

Zal

A presença da obra de Chopin como referência nas composições de 

Willy é tão amplamente difundida e ao mesmo tempo tão raramente evo-

cada de forma direta, que quase não faz sentido o levantamento de sua 

ocorrência particular. Já comentamos como, no início primeiro da formação 

do compositor, a obra de Chopin era sinônimo de música erudita, e quase 

inexistia, a princípio, referência que a acompanhasse, a não ser provocada 

por essa mesma convivência. “Continuo discípulo de Chopin, e disto meus 

rabiscos dão testemunho, assim espero”, diria Willy (idem, 1998a, p.14). 

 21 Não excluímos aqui que manifestações acústicas ricas como trovões e batidas de automóveis 

possam ser ouvidas como música, bem entendido. Essa possibilidade, herdeira da música 

concreta (e de seus desdobramentos eletroacústicos), sempre ocorre na imaginação propria-

mente musical do ouvinte, que vislumbra a inserção desses objetos sonoros em contextos 

discursivos e temporais propriamente musicais.
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Que Chopin tenha sido a fonte de uma relação com a linguagem que 

desse conta da presença simultânea, em plena e riquíssima contradição, da 

razão e de toda a elaboração estrutural, de um lado, e da força de expressão 

emocional, do horizonte e da força de significados associáveis, de outro 

– nessa pura afirmação não sairíamos, ainda, do terreno da idiossincrasia 

ou do relato biográfico. Se diversas experiências no seio da música contem-

porânea afastaram-se desse trabalho com o lirismo e a expressividade, em 

meio à multiplicidade da ausência de linguagem comum, possivelmente 

um número ainda maior de obras, mesmo em meio à música de vanguarda, 

tenha enveredado exatamente por esse mesmo caminho.

As primeiras obras de Willy mostram a presença de Chopin no imaginá-

rio do compositor de forma pontual, como um sinal de suas referências, mas 

ainda sem um trabalho mais detido com sua obra especificamente. Na Sin-

fonia-signos, de 1960, um grande painel de colagens da música de mercado 

à música contemporânea, em um dado momento (a partir do compasso 

145) surgem, defasadas, duas citações com a mesma duração aproximada: 

a peça op.10 n.4 de Webern, completa, e os compassos 33 a 48 da Mazurca 

op.30 n.2 de Chopin (que já comentamos como um sinal surgido em meio 

à peça Exit, de 1980). Opostos completos: o pontilhismo, a não repetição e 

o “cromatismo orgânico” (expressão de Pousseur) de Webern sobre a me-

lodia acompanhada de Chopin, a harmonização tonal, a periodicidade do 

ritmo de dança e a repetição obstinada do mesmo motivo, oito vezes segui-

das, na mão direita. Esse pequeno ideograma musical seria retomado por 

Willy, 46 anos depois, como a primeira peça de seu Álbum de bagatelas para 

orquestra, a Bagatela n.1 (Signal), de 2006. Essa mesma presença fragmen-

tária observa-se em Ouviver a música, de 1965, e em Kitsch, de 1968, antes 

de se cristalizar como um trabalho mais extenso em suas peças posteriores.

Além da referência direta a fragmentos de obras de Chopin, Willy come-

ça a operar com o comentário sobre a referência ao universo gestual pianís-

tico do Romantismo veiculado por sua obra (e muitas vezes evocado sem a 

referência direta). Ambas estão presentes, por exemplo, em Impromptu para 

Marta de 1971, que joga com uma especulação harmônica, polifônica e ges-

tual – e com fragmentos do Noturno op.32 n.1 e da Valsa op.64 n.1 de Cho-

pin em uma obra a ser apresentada em duas versões: na montagem prevista 

pela partitura e em montagem proposta pelo próprio pianista, lado a lado.

A composição do Prelúdio 1 no mesmo ano que essa peça acusa o traba-

lho detido de Willy sobre Chopin provavelmente simultâneo ao trabalho 
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sobre Gesualdo (e o universo coral e contrapontístico renascentista) reve-

lado em LIFE: madrigal, também de 1971. O Prelúdio 1 é inteiramente 

baseado sobre desdobramentos harmônicos e gestuais da Mazurca op.63 

n.3 de Chopin, que surge, em fragmento literal, como coda da peça, assim 

como no Instante 3, de 1977: as duas peças são largamente baseadas em uma 

exploração polifônica do piano, em ampla variedade de figuras e de suas 

variações pelo campo de tessitura, que recende ao mestre polonês – assim 

como recende a ele a ênfase sobre o intervalo de terça, em meio à invenção 

harmônica, como traço expressivo historicamente significativo. 

Na obra posterior de Willy, em que é muito intensa a produção para 

piano, alguns sinais da presença de Chopin (com o comentário sobre o gesto 

romântico) chamam a atenção, como por exemplo na escrita pianística geral 

dos Velhos hinos cantados de novo, de 1991, nas sete Valsas (compostas entre 

1991 e 2002), no Noturno em torno de uma deusa nua (2002), no estudo 

L’éternel printemps (1990). Mas sinais mais claros, diretos, citações são mais 

raros e saltam à vista quando surgem, como em Água-tinta: meu pai can-

tava (primeiro estado), para piano (1994), que comentaremos mais adiante. 

Willy (Oliveira, 2006b) afirma em um Prólogo aos prelúdios e instantes, 

destinado a um registro de sua obra:

Penso que foi por volta dos Prelúdios e dos Instantes que comecei os traba-

lhos da maturidade: Percebi que já não imitava. Que eu queria dizer coisas. Já 

não escrevi por que as coisas ditas por outros queriam me dizer. Mesmo algo 

antes dos Prelúdios e Instantes já percebi primeiros indícios de que os Anos de 

Aprendizado estavam concluídos. Irritava-me o estar sempre atento ao que os 

Modelos dissessem para que eu me movesse a reafirmá-los em minhas cópias. 

[Sempre foi assim, pois que não se nasce falando, mas mesmo assim]. 

Se por um lado o período do estudo detido (autodidata) das referências 

do passado consiste no início de uma produção madura na trajetória de 

Willy, por outro lado essas referências, quanto mais fortes elas fossem, mais 

o afastavam de seus próprios discursos, da tentação da imitação. Assim, 

se encontramos um trabalho mais extenso com sinais provindos de Schu-

mann, de Mozart, de Mahler (como comentamos a seguir), entre outros, a 

presença subliminar de Chopin parece ser tão forte e tão significativa que 

talvez tenha sido evitada na busca de seus próprios caminhos. 
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Ele sugere na primeira de suas “biografias conjecturais”:22 “se eu tivesse 

nascido em 1810, ou eu seria aquele que teria escrito a música que ele es-

creveu ou teria sido paralisado por ela. Me esmagaria – se contemporâneos 

– sua existência demasiado forte” (idem, 1998a, p.12). Perigo semelhante, 

aparentemente, à força da influência de Pousseur, que animou uma convi-

vência esporádica na década de 1960 mas que, não obstante a amizade e a 

admiração perenes, levou a um afastamento (presencial) gradual na mesma 

medida em que Willy encontrava seus caminhos e suas soluções musicais 

maduras. De fato, é muito rara a referência direta a Pousseur por parte de 

Willy em seus escritos, à exceção da reverência no seu reconhecimento 

como um de seus mestres. A identidade que defendemos e apontamos 

ao longo deste livro entre essas duas trajetórias, entre sua visão sobre a 

linguagem musical, entre suas soluções paralelas para os mesmos proble-

mas, parece ter ocorrido à distância e até no desconhecimento mútuo da 

produção musical de cada um após a década de 1960, após uma influência 

determinante que serviu como ponto de partida.

Esfinges schumannianas

Em duas peças instrumentais compostas em 1973, Willy relaciona-

-se com a obra de Schumann como ideia-força. O sexteto Phantasiestück 

III e a peça Gesang des Abends para flauta solo têm vários materiais em 

comum, como se os elementos lineares, frequenciais e semânticos da peça 

solo fossem desenvolvidos e expandidos no sexteto. As datas de conclu-

são da composição das peças, no entanto, apontam o contrário: como se o 

material abundante no sexteto encontrasse ainda uma realização conden-

sada, mais de acordo com as durações schumannianas, em uma peça mais 

breve para instrumento melódico solista. No mesmo ano é composto ainda 

o Adagio para orquestra, que também acusa uma forte presença da obra de 

Schumann no imaginário do compositor.

Gesang des Abends baseia-se sobre as quatro notas básicas do Carnaval 

de Schumann, na ordem lá-mi-si-dó (tal qual aparecem no início da Valse 

noble e do Eusebius do op.9, na ordem A.S.H.C.). No Carnaval, em dife-

 22 Que, de resto, devem sempre ser lidas com a atenção ao limite da realidade, ainda que a 

primeira delas se aproxime substancialmente de um verdadeiro “ensaio de autobiografia”, 

como consta em seu subtítulo.
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rentes disposições, as quatro notas formam a estrutura subjacente comum a 

todas as peças do ciclo, revelada em um momento da partitura sob a deno-

minação de “esfinges”, confirmando a sugestão de uma mensagem cifrada. 

As letras se refeririam ao vilarejo de Asch, onde ele tivera um encontro 

marcante (supostamente com Ernestine von Fricken, em 1834), além de 

integrarem seu sobrenome. Seguindo as possibilidades da grafia musical 

alemã – associando a letra “s” alternadamente a “Es”, mi bemol, ou jun-

tamente à letra “a”, a “As”, lá bemol – ele prevê três possíveis significados 

musicais: mi-dó-si-lá, lá-dó-si, lá-mi-dó-si.

As quatro notas definem quatro zonas de Gesang des Abends, segundo a 

direcionalidade harmônica: todos os materiais em torno de cada uma dessas 

notas priorizam a polarização da nota central em questão. As notas em si são 

enunciadas apenas com sua frequência determinada; os outros parâmetros 

ficam a cargo do intérprete. Nas frases que seguem às notas-chave, chama a 

atenção a variedade de perfis lineares. O momento relativo à nota lá (o primei-

ro da peça), por exemplo, pode ser analisado segundo as categorias expostas 

por Pousseur (1970, p.241-90) em seu ensaio Por uma periodicidade genera-

lizada. As linhas do início poderiam ser comparadas a uma onda dente-de-

-serra: após a linha quase senoidal que abre o segundo sistema pode-se ver, 

no crescendo de p a ff, variações lineares análogas à modulação de frequência 

(sempre segundo Pousseur); no início do terceiro sistema temos (tanto rítmi-

ca quanto melodicamente) o que Pousseur compara à onda retangular.

Exemplo 90 – Início de Gesang de Abends

A peça não possui nenhuma citação musical direta, mas há uma citação 

textual na partitura, como “direcionamento psicológico” para a interpre-

tação. Há um extenso trabalho com o “caráter”, com a sugestão semântica 

de um ambiente psicológico e expressivo, em referência ao procedimento 

romântico. Os contrastes entre tais caráteres são os mais pronunciados pos-

síveis, gerando de fato uma grande variedade entre os diferentes materiais 
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e suas variações; sua “tradução” direta é o que menos importa, chegando 

inclusive a preferir-se a eliminação de qualquer referência à motivação 

semântica inicial da composição, já que sua percepção se encerra na subje-

tividade do ouvinte. 

Nesse caso particular (como na obra comentada a seguir), não se fala do 

caráter específico (como em tantas obras de Schumann), e sim dos perso-

nagens que veiculam tais significados. As duas primeiras seções da peça 

(sobre lá e mi) são baseadas sobre elementos musicais associados (por 

Schumann) a Florestan; as duas seções finais (sobre si e dó) remetem a 

características (musicais) de Eusebius. Na divisão entre as duas seções de 

Gesang des Abends, há na partitura a citação em alemão “Eusebius ainda 

acrescentou isso; era um tanto supérfluo mas seus olhos brilharam de ale-

gria” (em tradução livre).23

Phantasiestück III (para violino, viola, violoncelo, piano, trompa e 

trombone) expande o trabalho com os significados a partir da obra de Schu-

mann, chegando à exigência de que os instrumentistas leiam uma série de 

fragmentos de textos de Schumann como guia para a interpretação de cada 

uma das seções da peça – nomeadas, na partitura, a partir das duas personae.

– Florestan I (piano e cordas apenas): com o material melódico da 

seção relativa ao mi de Gesang des Abends, somado a uma série de 

apojaturas móveis pelo campo de tessitura (inclusive com o ataque 

direto de baquetas sobre as cordas do piano). Surge no violino um 

material melódico de doze notas sem repetição, que não é utilizado 

como série dodecafônica de base para a peça, mas reaparece de forma 

literal ou variada em outras seções. A série parte das quatro notas 

básicas do Carnaval.

Exemplo 91 – Material serial apresentado na seção “Florestan I”

 23 “Ganz zum überfluss meinte Eusebius noch folgendes; dabei sprach aber viel Seligkeit aus seinen 

Augen.”

Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   258Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   258 15/03/2016   17:54:5115/03/2016   17:54:51



TABULAE SCRIPTAE  259

– Eusebius I (tutti): mais estático, com notas longas em oscilações de 

afinação, com duas ocorrências de uma citação (da mão esquerda do 

piano) da peça Eusebius do Carnaval de Schumann e de mais um longo 

arco melódico derivado das quatro notas-esfinges, além da amplifica-

ção do ataque da esteira de uma caixa clara sobre as cordas do piano. 

Ao final da seção, ressurge na trompa o material melódico serial.

Exemplo 92 – Início da seção “Eusebius I”, de Phantasiestück III

– Florestan II (tutti): pontilhístico, sem citações diretas ou desenhos 

melódicos, com rápidas movimentações de acordes e apojaturas 

pelo campo de tessitura, os ataques são variados pela utilização das 

baquetas, de uma borracha e de uma moeda sobre as cordas do piano.

– Eusebius II (trombone e piano): a partir das quatro notas-base forma-

-se uma melodia no trombone, com um acompanhamento textural 

obtido pela amplificação eletrônica de ataques de bolas de pingue-

-pongue sobre as cordas do piano. Entre as alturas do trombone e do 

piano perfaz-se o material serial apresentado no início da peça.

– Florestan III (tutti): mais curto, de maior variedade polifônica entre 

fragmentos lineares e acórdicos, seguidos por gestos móveis indeter-

minados pelo campo de tessitura (em notação gráfica), uma espécie 

de rememoração condensada de elementos de Florestan II.

– Eusebius III (tutti): mais estático, contrapondo movimentos lineares 

em apojaturas sobre um pano de fundo em oscilações de afinação, 

uma variação de Eusebius I.

– Florestan IV (tutti): uma improvisação dirigida, em que três ele-

mentos se alternam entre os instrumentos: a improvisação livre, a 
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execução de um fragmento Eusebius da peça como se fosse um frag-

mento Florestan, e a citação de uma peça de Schumann à escolha do 

instrumentista.

– Eusebius IV (tutti): textural, sobre variações tímbricas de poucas 

alturas (dó, si, mi, lá). Surge no trombone uma versão comprimida 

(com as distâncias intervalares reduzidas pela metade) do material 

serial do início da peça.

Exemplo 93 – Versão comprimida do material serial, utilizada em “Eusebius 

IV”. As setas nos acidentes indicam quartos de tom acima ou abaixo

– Florestan V (tutti): de grande mobilidade polifônica entre fragmen-

tos melódicos, blocos de acordes, notas repetidas, com uma citação 

transfigurada ao piano de Chiarina, do Carnaval.

Exemplo 94 – Seção “Florestan V”, de Phantasiestück III.
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– Coda – 1a seção (tutti): em choque com as seções anteriores (mar-

cando o início da coda), superpõem-se duas citações de Schumann, 

o Adagio e Allegro op.70 na trompa e o Quarteto op.47 nas cordas, 

por dois minutos. O pianista escolhe uma das duas peças para acom-

panhar, enquanto o trombonista é instruído a “destruir” o perfil da 

peça – não pela intensidade, mas por oposição de materiais harmôni-

cos, rítmicos e melódicos. Conseguido seu objetivo, o pianista passa 

a acompanhar a outra peça, reiniciando o jogo com o trombonista.

– Coda – 2a seção (tutti): o trombonista perturba o conjunto, gerando 

ressonâncias ruidosas na caixa do piano e tentando desconcentrar os 

outros instrumentistas com a vara do instrumento e com sons rui-

dosos. Assim que hesitem, devem parar de tocar. Quando todos se 

silenciarem, o trombonista pula do palco e sai da sala atravessando 

a plateia, citando descuidadamente e alternadamente melodias do 

Carnaval op.9. Assim que ele deixa a sala, o piano (fora do palco) 

executa os últimos nove compassos (com dois tempos de anacruse) 

da primeira peça do Gesänge der Frühe op.133 de Schumann.

Nessa peça, por um lado, as citações têm uma relação estrutural com os 

materiais musicais originais, reconhecendo-se sua origem comum no Car-

naval op.9. Por outro lado, a ocorrência das citações de Schumann contribui 

para esclarecer a proposta semântica, derivada diretamente de sua obra, 

mas modulada em resultantes de caráter e interpretação, além de interven-

ções cênicas – quando a semântica transcende o discurso musical. Como 

uma larga reflexão sobre a obra de Schumann, a obra oscila de maneira 

bipolar entre os significados musicais das duas personae, e como na vida de 

Schumann, não se chega a uma síntese ou a um equilíbrio. 

Em cópia anotada da partitura que surge em meio à terceira “biografia 

conjectural” de Willy vemos associadas a cada uma das seções que comen-

tamos acima as anotações “entusiasmo, alucinação”, “obsessão”, “melan-

colia”, “euforia” e “depressão”, entre outras. Nota-se como a comparação 

que fazemos com os distúrbios psíquicos de Schumann nessa peça não 

dizem respeito a um aprofundamento da analogia entre psicopatologia e 

música: ela se situa mais concretamente sobre a variedade acentuada de 

caráter entre os momentos da peça, análoga à que ocorre na obra de Schu-

mann e à qual ele mesmo associava a uma ou outra persona. 
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De modo geral, o discurso caminha da determinação mais precisa à 

indeterminação do teatro musical ao final. A intervenção do trombone na 

coda, superposta às citações mais literais e mais longas da peça, pode repre-

sentar a explosão da loucura sobre uma personalidade instável, o estabele-

cimento da desordem em lugar do discurso (com a substituição dos dados 

musicais pelos extramusicais em primeiro plano). É relevante a presença 

solística do trombone em meio ao teatro musical final, que pode ser vista 

como uma reminiscência da Sequenza V para trombone de Berio (composta 

em 1965).

Na peça a loucura final pode assumir um ar de paródia, um caráter 

humorístico pelo absurdo inesperado na atitude do instrumentista. Nesse 

sentido ela se aproxima de diversas peças de Willy da década de 1960, como 

Ouviver a música, derivadas do espírito do happening. Aqui o happening 

irrompe apenas na coda de uma peça densamente estruturada, mas man-

tém seu caráter sardônico e de questionamento e suspensão do ritual do 

concerto.

La flamme d’une chandelle

A partitura do septeto La flamme d’une chandelle, composto por Willy 

Corrêa de Oliveira em 1976, inicia com uma epígrafe de Gaston Bachelard: 

Se eu ergo os olhos do livro para olhar para a vela, em lugar de estudar, eu 

sonho. Então as horas oscilam no vale solitário. As horas oscilam entre a res-

ponsabilidade de um saber e a liberdade dos devaneios, essa tão fácil liberdade 

do homem solitário.24 (Bachelard apud Oliveira, 1976)

A tensão dialética entre a fantasia enlevada do compositor e a constru-

ção lúcida do discurso povoa cada página da peça. Na dimensão da fanta-

sia estão a memória, a evocação, o significado subjetivo (emocional) das 

músicas que povoam nossa memória, que povoaram nossos dias. Diversas 

citações encontram seu lugar em meio ao discurso, em diferentes graus de 

 24 “Si je lève les yeux du livre pour regarder la chandelle, au lieu d’étudier, je rêve. Allors les heures 

ondulent dans la solitaire vallée. Les heures ondulent entre la responsabilité d’un savoir et la 

liberté des reveries, cette trop facile liberté d’un homme solitaire.”
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manipulação, das mais transfiguradas às mais literais. A própria imagem 

da chama, que rouba o momento do trabalho consciente e seduz ao sonho, 

faz-se presente na peça: o trompista acende uma vela previamente posta à 

frente de cada um dos outros instrumentistas, sai do palco; as luzes se apa-

gam. O trompista executa um solo fora do palco, como pano de fundo para 

a fantasia do sexteto restante, que se alterna (em momentos definidos) entre 

citações fragmentárias e improvisações dirigidas – os músicos são convida-

dos a improvisar segundo a chama de sua vela.

Na dimensão da construção do discurso, a busca de unidade e organici-

dade começa desde os primeiros materiais expostos, calcados no segundo 

movimento do Concerto n.18 K456 de Mozart. Uma relação fundamental 

entre La flamme d’une chandelle e o concerto de Mozart reside no papel 

central assumido pelo piano na peça, com uma função diversa no conjunto 

da que exerce no concerto de Mozart, como se poderia esperar, mas de todo 

modo como um eixo dentro do conjunto instrumental, como o instrumen-

to que anuncia sozinho o início e o fim da obra, que possui um momento 

marcante executado independentemente do ensemble nas páginas 6 a 8,25 

uma espécie de cadência como solista das p.9-11, além de pontuar sozinho 

diversos cortes e divisões formais e ser o veículo para a maior das citações 

(em solo ou em duo com o violoncelo ou a viola, por exemplo). O momento 

que quebra esse eixo em torno do piano é o momento em que se rompe o 

comportamento tradicional dos músicos em concerto, a iluminação da sala 

e a determinação de todos os parâmetros: o momento citado anteriormente, 

em que o eixo passa a ser a trompa fora do palco, enquanto os outros ins-

trumentistas improvisam (p.22-4). É uma quebra da hegemonia do piano 

como instrumento central que ao mesmo tempo ocorre como quebra da 

previsibilidade do modo de jogo entre os instrumentistas, tanto no âmbito 

da escrita camerística quanto na dimensão do jogo estrutural e da abertura 

formal. 

Todo material de La flamme d’une chandelle se origina do tema do Andante 

un poco sostenuto de Mozart. Cada fragmento recende à sua origem temática. 

 25 A partitura de La flamme d’une chandelle tem 29 páginas, sem a divisão constante em com-

passos – utilizamos assim a numeração de página como guia para a descrição da análise da 

peça.

Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   263Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   263 15/03/2016   17:54:5115/03/2016   17:54:51



264  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

Os fragmentos, modulações estruturais, se concatenam para a formação de 

momentos/movimentos (cada um expressando seu próprio conteúdo gestual) 

em uma série de variações sobre o que pode ser dito e o que pode ser calado. 

(Oliveira, A Tribuna, 11 de setembro de 1976)

A referência a Wittgenstein reforça a tensão presente na peça e na epí-

grafe de Bachelard sobre o pensamento estrutural (o que pode ser dito) e a 

fantasia (o que só pode ser calado). A aparição estilhaçada, fragmentária 

de materiais do Concerto remete a sua semântica original, a seu conteúdo 

gestual. A fantasia estrutural em sua manipulação convida outras citações, 

por extensão da operação semântica. 

O espírito da variação comentado por Willy orienta o original de Mo-

zart, um tema com cinco variações. Por extensão, a pertinência mnemô-

nica do primeiro material ouvido em La flamme pode levar a percebê-lo 

como uma espécie de refrão, fazendo a analogia da peça de Willy – em sua 

variedade de materiais utilizados – não com o tema com variações, mas com 

o rondó. A ideia-força da relação entre Mozart e o rondó que comentamos 

anteriormente, pela abundância de informações heterogêneas que ele ope-

rava, ganha sua concretização musical nessa obra: 

A localidade, a posição que determinada informação ocupa ao longo do 

sintagma é decisiva para o seu significado. As funções é que servem de ante-

paros, de alicerces para o assentamento das multiplicidades de informações. 

[...] A assíndese como técnica de interligação das informações torna ainda mais 

aliciante o feito mozartiano para um compositor de hoje. Procurei remontar 

à proposta das funções e remontá-las em meu trabalho. O máximo que me 

acerquei deste ideal pode ser examinado na Flamme d’une chandelle. (idem, 

1998a, p.16)

A primeira página da peça expõe um material melódico original ao 

piano, à maneira da anunciação de um cantus firmus que antecede a polifo-

nia construída sobre ele (como em tantas obras renascentistas). Este tema 

concentra em si todos os motivos principais da peça. Para tanto, como se 

pode prever, ele é inteiramente baseado sobre o movimento do concerto 

de Mozart, mas em momento algum desse tema acontece uma citação. A 
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obra de Mozart é utilizada como fonte de materiais, que de início aparecem 

sempre transfigurados. 

O elemento fundamental desse material, o mais presente, é também o 

mais presente em toda a peça, em uma clara intenção de que ele funcione 

como princípio unificador. Para assumir esse papel, ele é constituído de 

relações tão claras quanto elementares: um grupo de três notas, formando 

um afastamento de segunda menor e um retorno à nota inicial, que resul-

ta polarizada. A não confundir com uma bordadura: nem no original de 

Mozart nem na peça de Willy a nota intermediária é secundária, acessória 

ou ornamental para o motivo. Esse motivo, com essa exata constituição, 

aparece exatamente como tal em três planos dos primeiros oito compassos 

do Andante do concerto de Mozart: nas três primeiras notas do baixo, no 

terceiro e quarto compassos da melodia nos violinos (uma quinta acima) e 

no contracanto nas palhetas duplas nos compassos 5 e 6 (uma quinta acima, 

invertido). 

Exemplo 95 – Primeiros compassos do segundo movimento do Concerto 

K456 de Mozart
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No material inicial de La flamme d’une chandelle, o princípio unifica-

dor (em sua forma literal) ocorre entre as notas de 1 a 3 (sobre sol), 8 a 10 

(sobre dó), 12 a 14 (sobre lá). Note-se ainda que as notas sobre as quais 

esse motivo ocorre em cada uma das três vezes contribuem para a polari-

zação da primeira nota enunciada, sol. Seu intervalo formativo, a segunda 

menor, ocorre ainda sem a formação do motivo completo, entre as notas 5 

e 7, 16 e 17, 19 e 20, considerando ainda que as notas 4 e 6 são repetições 

da nota 3 a formar um novo motivo rítmico, e a nota 18 uma repetição 

da nota 17: das vinte notas dessa seção, apenas as notas 11 e 15 não es-

tabelecem de forma direta a relação motívica fundamental de segunda 

menor. 

Exemplo 96 – Início de La flamme d’une chandelle, “tema” enunciado pelo 

piano

Para além desse “cromatismo orgânico” evidente na construção do tema 

de La flamme d’une chandelle – para utilizar a expressão cunhada sobre a 

obra de Webern por Henri Pousseur –, o tema é calcado mais diretamente 

sobre materiais provenientes do Concerto de Mozart de que sobre a variação 

do princípio unificador. 

Assim, após o primeiro motivo com a bordadura de segunda menor 

sobre sol em notas longas, segue um motivo contrastante em fusas, ba-

seado nos primeiros dois compassos da melodia de Mozart: a partir de 

um eixo melódico sempre reiterado, uma terça maior descendente e uma 

quarta justa descendente. Em Mozart ele ocorre sobre o quinto grau (ré 
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em sol menor); na peça de Willy ocorre quinta abaixo, iniciando sobre o 

sol que vinha sendo polarizado e concluindo sobre o ré que acaba afas-

tando a polarização sobre sol. Seu agrupamento em quatro fusas recorda 

ainda a primeira variação motívica sobre esse material no concerto de 

Mozart: já entre os compassos 4 e 6 as relações de quarta, terça e semi-

tom são variadas sobre grupos de notas de mesma duração (veja-se o 

Exemplo 95).

A primeira frase desta seção, definida por uma ligadura na partitura, 

agrupa esses dois primeiros motivos mais uma conclusão sobre dó-si, 

cada um timbrado a três oitavas de distância, com um salto de décima 

quinta entre si. A origem destas duas últimas notas, no entanto, parece 

pertencer ao mesmo momento do concerto de Mozart em que surge o se-

guinte material: um arpejo de lá bemol maior em primeira inversão, segui-

do da oscilação em segunda menor sol-lá – sempre timbrados em oitavas 

distantes ao piano, por vezes com intensidades distintas (à maneira das 

primeiras Klavierstücke de Stockhausen). É o momento em que, em meio 

ao jogo das variações sobre o tema entre piano e orquestra no concerto de 

Mozart, irrompe em alta densidade um material novo – o momento em 

que Mozart olha para a vela... Em meio à terceira variação, mais motivi-

camente distanciada do tema (apenas calcada sobre sua estrutura harmô-

nica), temos, do compasso 105 ao 107:

Exemplo 97 – Concerto K456 de Mozart, compassos 105 a 107, com a pri-

meira aparição das notas dó-si-dó-mi-lá-sol-lá nessa ordem (assinaladas 

pelos círculos), tal como no tema de La flamme d’une chandelle. Ao mesmo 

tempo ocorrem dobramentos das mesmas notas, em diversos registros do 

campo de tessitura, nas madeiras.
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A concentração estrutural em Mozart não é menor de que no material 

inicial de La flamme d’une chandelle. O desenrolar da obra tal como ele a 

tece ocorre em função do sistema de referência da época e do gênero do 

concerto para piano e orquestra – contexto em que ele imagina variações 

as mais ricas a partir de pouquíssimos materiais. O material inicial de La 

flamme d’une chandelle pode ser visto como uma análise da estrutura motí-

vica subjacente do movimento inteiro do concerto de Mozart: filtrados os 

motivos principais nas sete primeiras notas, o que segue são os materiais 

ainda acrescidos por Mozart durante o processo, com a variedade e impre-

visibilidade que marcam sua produção. 

Segundo Willy, o Concerto de Mozart 

propõe uma série de variações que se revelam como movimentos que transcen-

dem as muralhas de relações estruturais. Ao mesmo tempo: as variações sobre 

um tema (no campo de uma sintaxe de nível complexo e sutilíssimas inter-rela-

ções) e variações semânticas sobre o tema – sentido como anima – prenhe dos 

mais diversificados gestos da paixão. Em continuidade, em transformações. 

(Oliveira, A Tribuna, 11 de setembro de 1976)

No tema com variações de Mozart o aspecto estrutural seria transcendi-

do pelo semântico, em especial no irromper da terceira variação que comen-

tamos acima, a mais distanciada do tema. A aparição marcante de novos 

materiais, inesperados, em meio ao tema com variações, é sintetizada no 

material inicial de La flamme d’une chandelle: ele resume o Andante inteiro 

do concerto de Mozart a seus materiais mais essenciais. Acompanhando 

assim a escuta dos momentos do Concerto de Mozart em que se transcen-

dem as relações estruturais, a terceira parte do “refrão” inicial da peça de 

Willy é baseada sobre um material novo ainda acrescentado por Mozart 

para a coda do Andante do Concerto K456: décima menor ascendente, nona 

menor descendente, oitava ascendente, seguidos de trítono descendente e 

conclusão em semitom descendente (este último novamente timbrado em 

oitavas cada vez mais distantes). Os três primeiros intervalos ocorrem como 
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tais um tom abaixo no concerto de Mozart, sempre conduzindo à cadência 

em sol (compassos 188 a 190):

Exemplo 98 – Compassos 187 a 191 (coda) do Concerto K456 de Mozart

Eles surgem um tom acima no “refrão” de Willy a contribuir para a ca-

dência em lá, confirmada pelas polarizações que seguem. O salto de trítono 

permeia esse momento do concerto de Mozart (compassos 194 e 195), ainda 

que não de forma contígua com os motivos anteriores. Da mesma forma o 

semitom descendente é o intervalo predominante nesses cinco compassos, 

mas não na relação direta que assume no material inicial de La flamme d’une 

chandelle.

Essa manipulação intervalar ao final da primeira seção de La flamme d’une 

chandelle deixa clara a intenção de que esse material, com claro recorte de 

começo, meio e fim, seja ouvido como “modulante” – que para além das im-

possibilidades de ouvir um sistema harmônico comparável ao sistema tonal 

(na amplitude das relações que ele engendra) em uma prática atonal, con-

figura no limite do possível uma região de “estabilidade” em torno de uma 

clara polarização de partida (sol), um momento de indefinição temporária 

da direção harmônica e uma polarização clara sobre outra nota na conclusão 

do trecho (lá). A oposição entre esses dois polos permeia toda a peça, como 

“regiões polares” fundamentais a se alternarem entre as diferentes seções.
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Montagem referencial

A partir do material inicial, que toma função análoga à de um refrão, 

tece-se uma série de variações no septeto, em diferentes relações entre o 

piano e o conjunto, sempre em relação direta com o material inicial e em 

relações indiretas variadas (e eventuais) com materiais preexistentes – do 

próprio Concerto de Mozart a citações fragmentárias de outras peças da 

história da música.

Uma das principais funções estruturais assumidas pelas citações em La 

flamme d’une chandelle é pontuar a divisão formal ou servir de transição 

entre seções, agindo diretamente sobre as polarizações, confirmando-as, 

suspendendo-as ou ainda conduzindo a um novo polo de atração. 

A primeira citação literal mais marcante surge na p.11: a parte do piano 

nos compassos 40 e 41 do concerto K456 de Mozart (na extensão que en-

cerra a segunda variação) aparece transposta uma quarta justa abaixo, cen-

trando-se sobre a nota lá. Na Flamme, essa citação encerra um momento 

em que o piano atua como solista e conduz ao retorno do septeto completo, 

mantendo o centro harmônico (em lá) do trecho anterior.

Exemplo 100 – La flamme d’une chandelle, p.11

Na p.13, seguindo-se a um longo trecho sobre lá (reiterado inclusive 

com a citação anterior), um arco linear desenhado por toda a tessitura aguda 

do piano impõe-se sobre os gestos desvanecentes na viola e no violoncelo 

para conduzir a uma cadência sobre si, nota central da seção seguinte. A 

modulação é operada por uma citação dos compassos 25 a 27 do Noturno 

op.62 n.1 de Chopin, melodicamente centrados sobre lá (como a quinta do 

acorde de ré menor). Nesse momento, em meio à construção do discurso 

no Noturno, ocorre a suspensão das “muralhas das relações estruturais” e o 
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272  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

sonho impõe-se momentaneamente à razão – já no original de Chopin e da 

mesma forma em sua citação em La flamme d’une chandelle:

Exemplo 101 – La flamme d’une chandelle, p.13

Bem mais adiante, na p.21, surgem em cello e piano os compassos de 

11 a 17 da terceira peça das Phantasiestücke op.73 de Schumann. Uma das 

poucas citações realizadas em música de câmara na peça, remete ao perfil 

tonal na relação entre os instrumentos, numa forma de diálogo (em melodia 

acompanhada) ausente no resto da peça. Essa citação opera a modulação do 

si (predominante até o momento) para a polarização sobre dó, conclusão 

melódica da citação. O trecho de Schumann parte do lá – terça no baixo do 

acorde de fá maior – e conclui sobre dó como terça do acorde de lá maior. 

As improvisações dirigidas que se seguem são todas centradas sobre a nota 

dó – a um trítono de distância do sol inicial, esse novo centro predomina 

nas seções centrais de La flamme d’une chandelle (Exemplo 102).

Na p.27 um gesto cadencial do piano (predominantemente em clusters) 

traz de volta o compasso 41 do Concerto K456 de Mozart, transposto uma 

quarta abaixo – tal como aparecera na p.11 (Exemplo 100). Em uma seção 

que varia as seções iniciais da peça, a citação que já ocorria fragmentária 

naquela seção ocorre ainda mais reduzida, apenas como um apontamento 

em meio à estruturação da memória interna do discurso.

Na p.29, como coda de toda a peça, o piano enuncia sozinho a frase 

marcante da coda do Concerto K456 de Mozart, dos compassos 194 a 197. 

A citação afirma a polarização final de La flamme d’une chandelle sobre 

a nota sol, estabelecendo o centro harmônico da peça ao confirmar sua 

direcionalidade de volta à sua polarização inicial (Exemplo 103).
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Exemplo 102 – La flamme d’une chandelle, p.21

Exemplo 103 – La flamme d’une chandelle, p.29
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Todos esses momentos, identificáveis nos exemplos anteriores (e nos 

que seguem) pela indicação do número de página, podem ser associados 

a um esboço de descrição do plano geral da peça. Os nomes associados às 

seções, entre aspas, estabelecem a analogia do planejamento harmônico da 

peça com as funções estruturais da harmonia em um rondó tonal (no con-

texto da reflexão sobre Mozart operada nessa peça).

Exemplo 104 – Tabela representando o planejamento harmônico e formal 

da peça e sua relação com as citações

p.1 A1: “refrão”* Apresentação do “tema” ao piano solo, centrado sobre Apresentação do “tema” ao piano solo, centrado sobre 
solsol, e conduzindo ao final para , e conduzindo ao final para lálá.

SOL

p.2-5 B: “copla 1” Baseada nos cinco “pontos” marcantes ao final do tema, Baseada nos cinco “pontos” marcantes ao final do tema, 
centrado sobre centrado sobre lálá (e conduzindo de volta a  (e conduzindo de volta a solsol ao final). ao final).

LÁ

p.6-8 A2: “refrão” Retorno das notas iniciais do tema, sobre Retorno das notas iniciais do tema, sobre solsol. Material que . Material que 
se tornaria o se tornaria o Instante IIInstante II, ao piano, sobre figuras do , ao piano, sobre figuras do ConcertoConcerto 
de Mozart (Exemplo 109). Breve transição sobre de Mozart (Exemplo 109). Breve transição sobre lálá (p.8). (p.8).

SOL

p.9-12 C: “copla 2” Melodia (dodecafônica) conduzindo de Melodia (dodecafônica) conduzindo de solsol a  a lálá, seguida , seguida 
de cadência do piano que conduz igualmente de de cadência do piano que conduz igualmente de sol sol a a lálá. . 
Uma citação do Uma citação do Concerto Concerto de Mozart à p.11 estabiliza a de Mozart à p.11 estabiliza a 
polarização sobre polarização sobre lálá.

SOL
+

LÁ

p.13 “transição” Aparição de citação do Aparição de citação do NoturnoNoturno de Chopin como “mo- de Chopin como “mo-
dulação” de dulação” de lálá a  a sisi.

LÁ
a

SI

p.14-20 D: “copla 3”,
 

“desenvolvimento”

Aumento da densidade polifônica e da variedade das in-Aumento da densidade polifônica e da variedade das in-
formações sucessivas (e superpostas). Predominância do formações sucessivas (e superpostas). Predominância do 
sisi no início (com sugestões de  no início (com sugestões de mimi), seguida de trechos ), seguida de trechos 
sem um centro mais nítido (p.18-9). Retrabalha mate-sem um centro mais nítido (p.18-9). Retrabalha mate-
riais de C (copla 2, figurações rápidas ao piano, p.14-7) e riais de C (copla 2, figurações rápidas ao piano, p.14-7) e 
de B (copla 1, os “cinco pontos” finais do tema, p.18-20).de B (copla 1, os “cinco pontos” finais do tema, p.18-20).

SI
a
?

p.21 “transição” PhantasiestückPhantasiestück de Schumann em  de Schumann em cellocello e piano, realizando  e piano, realizando 
a “modulação” de a “modulação” de sisi para  para dódó.

SI
a

DÓ

p.22-25 A3: “refrão” Predominância de Predominância de dódó em um grande painel com três  em um grande painel com três 
planos principais: solo de trompa (fora do palco), ci-planos principais: solo de trompa (fora do palco), ci-
tações do tações do ConcertoConcerto de Mozart e improvisações sobre o  de Mozart e improvisações sobre o 
movimento da chama. Encerrado por uma enunciação movimento da chama. Encerrado por uma enunciação 
das três primeiras notas do tema sobre das três primeiras notas do tema sobre réré.

DÓ

p.25-29 E: “copla 4” Retoma as figuras iniciais de B (copla 1), apresentando o Retoma as figuras iniciais de B (copla 1), apresentando o 
material que se tornará o material que se tornará o Instante 1Instante 1, transitando de , transitando de réré para  para 
lá lá (confirmando essa passagem na p.27 com a mesma cita-(confirmando essa passagem na p.27 com a mesma cita-
ção ocorrida em C, copla 2). A trompa, que não improvi-ção ocorrida em C, copla 2). A trompa, que não improvi-
sara em D (copla 3), improvisa em seguida (p.28), sobre as sara em D (copla 3), improvisa em seguida (p.28), sobre as 
mesmas figuras do mesmas figuras do ConcertoConcerto de Mozart utilizadas em A2.  de Mozart utilizadas em A2. 

RÉ
a

LÁ

p.29 “coda” Citação do Citação do Concerto Concerto de Mozart ao piano solo, encerran-de Mozart ao piano solo, encerran-
do a peça sobre do a peça sobre solsol.

SOL

*
Entre aspas como citações de procedimentos históricos, propriamente.
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Fragmentos flamejantes

Para além de seu papel na estrutura formal e harmônica, sinais mais 

fragmentários de citações permeiam toda a peça. Sua presença contribui a 

deixar clara a intenção de unidade estrutural para além da heterogeneidade 

patente entre o sistema tonal evocado nas citações e a abstração atonal do 

resto da peça. Os materiais sobre os quais Willy constrói suas abstrações 

estão presentes nas citações e surgem muitas vezes isolados da citação, pai-

rando em meio à textura abstrata como sinais intermediários entre os dois 

planos do discurso. Eles veiculam, assim, ao mesmo tempo, a intenção se-

mântica levantada com a epígrafe de Bachelard e revelam com isso o trans-

bordar do processo de composição sobre o discurso formal estruturado. Na 

escuta estrutural da peça, esses sinais operam uma tensão entre a estrutu-

ração de um discurso abstrato e a memória (com sua carga emocional) das 

obras do passado – que neste caso já estavam intimamente ligadas à própria 

escolha e organização dos materiais básicos a serem utilizados.

Nesse sentido podemos entender alguns fragmentos como sinais de 

obras de outrem, menos recorrentes que o princípio unificador em segun-

da menor do Concerto K456 de Mozart, que surge isolado de seu contexto 

em praticamente todas as seções da peça. Na p.4 surge talvez o sinal mais 

recorrente em toda a obra de Willy, uma oscilação em apojaturas de tons 

inteiros sobre sol e lá alternadamente, à maneira do canto de um sabiá – 

posteriormente isolada como peça breve e descrita como a memória de um 

pássaro na infância do compositor, nos ciclos de peças para piano Recife, 

infância: espelhos (1989) e Miserere (1999-2013) (Exemplo 105).

Na p.7 uma série de fragmentos escalares de quatro notas com pequenas 

mas constantes variações cromáticas remete a um motivo predominante na 

quarta variação, maggiore, do Concerto K456 de Mozart (Exemplos 106 e 107).

Em alguns momentos da peça, surgem ainda fragmentos de obras de Béla 

Bartók. Na p.11, um motivo em semitons ascendentes seguidos de notas re-

petidas, que permeava todo o quarto movimento (Nachtmusik) da suíte Out 

of Doors; na p.15, um motivo em ritmos pontuados em oscilações de segun-

da maior, proveniente do primeiro movimento do Concerto para orquestra. 

Por mais que na busca de uma semântica particular possam veicular-se 

outros sentidos (o motivo em notas repetidas, inclusive em outras obras de 

Bartók, pode ser visto como uma representação de desassossego), há um 

pensamento modular, um encaixe de blocos preexistentes em meio ao jogo 

da construção estrutural.
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Exemplo 105 – La flamme d’une chandelle, p.4

Exemplo 106 – Início da quarta variação do Concerto de Mozart, apresentada 

nas madeiras

Exemplo 107 – La flamme d’une chandelle, p.7
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Um terceiro papel ainda é atribuído às citações, que poderia ser uma 

espécie de revelação da estrutura subjacente na composição da peça. Na 

p.23, em meio à improvisação dirigida (sobre alturas definidas) e ao solo 

de trompa fora do palco, longos trechos do Concerto K456 de Mozart são 

reproduzidos para serem inseridos em pontos definidos. São indicados para 

execução ao piano solo – compassos 22 a 29 do concerto, a entrada do solista 

na abertura da primeira variação (indicada com a letra B) – ou em música de 

câmara: piano e viola (letra C) realizam as partes de piano solista e primei-

ros violinos (respectivamente) dos compassos 52 a 59 do concerto (em meio 

à segunda variação); flauta e oboé realizam (respectivamente) as partes de 

primeiros violinos e oboés 1 e 2 (alternadamente) dos compassos 4 a 8 do 

concerto, em meio à enunciação do tema (letra A).

Exemplo 108 – La flamme, p.23, citações do Concerto de Mozart a serem 

inseridas na improvisação

Os três papéis comentados aqui como funções estruturais exercidas 

pelas citações, a saber, sua participação no recorte formal e na direcionali-

dade harmônica, suas aparições fragmentárias a contribuir para a unidade 

geral do discurso e suas aparições mais extensas como a revelar a estru-

tura subjacente da qual se originam os materiais básicos da composição 
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– nenhum deles conduz a peça a ser ouvida como uma colagem, ou menos 

ainda, como uma série de variações sobre um tema de Mozart (como pode 

parecer à leitura dos trechos anteriores). O foco da composição é claramente 

e a todo momento a invenção camerística e a estruturação da abstração a 

serviço de uma operação semântica, com a manipulação metalinguística de 

materiais preexistentes (ainda que nem sempre reconhecíveis). As citações 

com alguma dimensão relevante para serem claramente percebidas como 

tal surgem na p.11 (Mozart, dois compassos), p.13 (Chopin, três compas-

sos), p.21 (Schumann, sete compassos), p.23 (Mozart, num total de dezoito 

compassos em meio às improvisações) e p.29 (Mozart, sete compassos). 

Não fossem esses momentos, as citações seriam fragmentárias demais para 

serem relevantes como referências a outras obras, estariam num plano es-

truturalmente secundário.

A presença desses trechos mais longos de citações deixa clara a intenção 

de Willy em estabelecer uma relação entre as referências externas e o dis-

curso estruturado, em induzir em contaminações entre a escuta subjetiva e 

a percepção arquitetônica. Mas a presença predominante de momentos em 

que não se ouvem referências diretas e em que a fantasia estrutural é tecida 

de forma autônoma deixa nítido que o foco é a invenção e não apenas o co-

mentário. Quando se tecem variações sobre o material enunciado no início, 

não se ouve mais a relação direta com as obras citadas, apenas sua relação 

concreta com o “refrão”. Na p.6, toda a parte do piano é baseada nas notas 

da p.1, em notas longas na região aguda e em variações sobre os motivos 

inicial e final do tema, em gestos rápidos na região grave.

Exemplo 109 – La flamme d’une chandelle, p.6
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Na p.18, forma-se um diálogo entre o piano e o sexteto restante, inteira-

mente baseado sobre o motivo final do “refrão”, expandido pelo campo de 

tessitura e variado em resultantes harmônicas alternantes.

Exemplo 110 – La flamme d’une chandelle, p.18

Na p.9, uma série dodecafônica é formada a partir dos motivos do tema, 

eliminando ao mesmo tempo as repetições que caracterizariam a aura tonal 

da relação direta com a citação. Como no tema da peça, parte-se de sol e dos 

intervalos de segunda menor, quarta justa e terça maior (sol-fá-dó-fá). 

Esse motivo inicial de quatro notas é repetido em sua inversão, iniciando-se 

em lá (lá-si-mi-si). As quatro notas finais da série diluem as polarizações 

sobre relações de tons inteiros (dó-ré-mi-sol), apesar de que as três últimas 

notas sugerem a polarização sobre lá (nota repetida após a conclusão da 

série). Essa sequência em tons inteiros dialoga com o acorde aumentado, 

também sobre lá, formado pelas notas 3, 4 e 5.

A oposição entre sol e lá presente no tema e em toda a peça é assim rei-

terada na série, que é apresentada sobre as notas pedal lá (no clarinete) e ré 

(no violoncelo), eixos comuns às polarizações sobre sol e lá. A série é enun-
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ciada à maneira de um tema secundário, como uma citação de um sistema 

de referência: a peça não é construída segundo a técnica dodecafônica.

Exemplo 111 – Série apresentada na p.9 de La flamme d’une chandelle

Se o material intervalar dessa série é largamente variado e reelaborado no 

decorrer da peça, não fica claro um desdobramento extenso de procedimen-

tos seriais. Sua apresentação em oitavas, enfática, com figurações variadas 

entre os instrumentos mas sem outro material superposto (excetuando-se o 

“pedal” do clarinete que enfatiza lá bemol como eixo entre sol e lá), parece 

mais uma referência clara à apresentação linear do total cromático sem 

repetição, ou seja, ao serialismo como procedimento histórico, do que a 

adoção (ainda que pontual) da técnica serial estrita, propriamente dita.

Exemplo 112 – La flamme d’une chandelle, p.9
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Nesses casos, como na maior parte da peça, a invenção textural, harmô-

nica, estrutural não passa pela relação direta com as citações – estabelece-se 

apenas, na memória, a unidade motívica entre as citações e o resto da peça. 

Mais do que veicular uma obra do passado e fazer com que ela seja ouvida 

com outros ouvidos, a invenção – em primeiro plano – é que é enriquecida 

pelo eventual diálogo com obras do passado. 

Uma última referência, velada, dá-se no campo gestual: boa parte do re-

pertório de gestos pianísticos e da relação entre piano e sexteto, assim como 

as tensões e distensões intervalares, sugerem a música do Romantismo 

como material básico, como ponto de partida. Mesmo quando não se trata 

de uma citação, em relações harmônicas atonais, permanece uma expressi-

vidade intervalar, uma sensação cadencial, acompanhada eventualmente de 

arpejos e perfis que remontam ao repertório gestual romântico.

O universo evocado pelas citações impregna a estruturação abstrata 

da peça de pulsões passionais, arroubos, melancolia, de uma dramatici-

dade que a estrutura e a abstração pura e simples não carregariam. Na 

reflexão e nos devaneios que permeiam o ato da composição, aqui e ali 

encarnam-se – desavisadamente talvez – outros criadores, outras paixões, 

outras linguagens, e a verdade estrutural alça voos que só em sonhos se 

vislumbram. 

A incorporação dessas referências pelo decorrer do discurso, veiculadas 

pela variedade de procedimentos que comentamos aqui, faz corpo com a 

variedade de informações que percorre a peça toda, a exemplo do traba-

lho a partir do ideal mozartiano. Se o planejamento estrutural da peça de 

forma geral parte da referência ampliada e variada ao rondó, sua unidade 

remonta à relação desses materiais com o “tema” inicial (o refrão), inde-

pendentemente de sua relação direta ou não com as citações – essas, quan-

do provindas do Concerto de Mozart, aparecem também como variações 

possíveis do tema de La flamme d’une chandelle. A intensa transfiguração 

dos materiais do refrão, ao lado do choque provocado pela aparição de 

citações literais, perturba essa unidade, invocando a sua função estrutural 

(seu papel a ser exercido no rondó) para uma unidade que transcenda essa 

profusão de informações. O caso extremo, nesse sentido, é a aparição lite-

ral de citações de obras sem relação direta com o Concerto de Mozart, como 

os fragmentos de Schumann e Chopin – ainda que episódicos e em estreita 
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relação com a direcionalidade harmônica, sua aparição faz corpo apenas 

com a operação metalinguística na peça, e não com a unidade estrutural 

entre seus componentes internos. São trechos dos mais acerbos embates 

dialéticos na construção do discurso.

Agenciamentos mahlerianos

A relação de Willy com a obra de Mahler faz-se presente em toda sua 

produção, retrospectivamente – mesmo nos momentos em que ele ainda 

não havia travado um contato mais detido com sua obra. Willy empreen-

de com a ideia-força mahleriana uma relação tão fundamental quanto a 

estabelecida com Pousseur, ou ainda, com a que Pousseur estabelece com 

Stravinsky: adoção de uma ferramenta ampla e efetiva o suficiente para 

rearticular a ligação radical com a história da linguagem. Nesse sentido, 

mesmo a personificação de Chopin, na sua infância, já prenunciava em 

Willy a presença de Mahler. E para além dessas “encarnações” simbólicas, 

a música desses mestres do passado faz-se presente nas novas obras, em 

carne viva.

Seu quinteto de sopros Phantasiestück II, de 1973, já lidava diretamente 

com a herança de Mahler, assentado sobre a construção de eventos simul-

tâneos de naturezas distintas – de superposições de camadas temporais 

diferentes (especialmente em um momento de improvisação coletiva sobre 

algumas indicações de frequências) – apontando para a carga semântica 

trazida pelos materiais (justapõem-se em dado momento os acordes do 

início da Klavierstück op.19 n.6 de Schoenberg com uma terrível escala 

cromática descendente do primeiro movimento da Terceira sinfonia de 

Mahler): “polifonias semânticas e sintáticas”. Em dado momento convida 

cada instrumentista para que escolha um fragmento da participação de seu 

instrumento no repertório sinfônico (“de Haydn até por volta de 1910”) 

para ser superposto à polifonia. 
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Exemplo 113 – Phantasiestück II, p.13, momento em que alternadamente 

os instrumentistas são convidados a inserir citações – no lugar dos blocos 

entre aspas

Outra camada de significados é a relação entre Mahler e Schoenberg, 

evocando a influência marcante de Mahler sobre a Escola de Viena, es-

pecialmente em seu período atonal, anterior à formulação do dodecafo-

nismo. A peça de Willy é aberta por uma série, apresentada ao fagote (e 
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submetida em seguida a uma série de permutações). De maneira diversa 

da de Pousseur, que opera com resquícios do serialismo como rastros de 

um simulacro de linguagem vivido por ele, Willy utiliza eventualmente as 

séries como objetos particulares, mais pelo significado histórico dessa ope-

ração de que por uma estruturação propriamente serial do discurso. Esses 

momentos seriais autônomos acabam por configurar uma nova ordem de 

objetos, lineares mas não propriamente temáticos – informações estáticas 

bem caracterizadas.

A seção final da Phantasiestück II consiste de uma citação do material 

inicial do Ländler do segundo movimento da Sinfonia n.9 de Mahler, em 

que logo os acordes que respondem à figura do fagote são substituídos 

pelos acordes da Klavierstück op.19 n.6 de Schoenberg. Como coda da peça 

de Willy, em homenagem a Mahler, ele se une à voz de Schoenberg, que 

compusera essa peça para piano sob o pesar da notícia da morte de Mahler. 

O peso do significado desses dois acordes da peça op.19 n.6, como um sím-

bolo do falecimento de Mahler, vislumbrado por Schoenberg (contraparte 

musical de uma de suas pinturas), faz com que eles sejam um sinal frequen-

te na obra de Willy, ao lado de uma série de acordes que surgem como sinais 

históricos em suas obras, como comentamos anteriormente.

Em meio ao comentário da relação mais direta das obras de Willy com 

sua visão da obra de Mahler, transitamos de sua produção camerística para 

a orquestral, meio a que ele volta a se dedicar com o Adagio, em 1973, após 

os primeiros experimentos na década anterior (em especial a Sinfonia-

-signos, de 1960). Nessa transição cabe como breve apontamento o quanto 

Willy dialoga claramente com esses meios de expressão como funções da 

linguagem, recuperando de algum modo um arcabouço de suas constitui-

ções históricas. 

Se um trabalho polifônico intenso, ao lado de uma construção harmô-

nica direcional, permeia esses dois meios de expressão, sua realização é 

distinta em cada um. Em sua música de câmara fica clara uma preocupação 

quanto ao papel de cada instrumento no conjunto, a função a ser exercida 

por cada um em um equilíbrio que dá sentido ao corpo instrumental (ainda 

que possa haver eventualmente um peso maior sobre um deles, até por sua 

maior vocação polifônica, como no caso do piano em La flamme d’une chan-

delle). Já em sua obra orquestral, para além do trabalho aprofundado sobre 

o timbre (e sobre a “alquimia” do espectro sonoro, nas experiências de fusão 
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entre “formantes” de diferentes composições), chama a atenção a operação 

com o critério de “massa”, colocando em primeiro plano o problema da 

densidade como denominador comum histórico do campo orquestral.

O Adagio pode ser visto como a realização musical de uma ideia-força 

derivada de Mahler. Quando Willy fala da operação com os materiais pree-

xistentes pela força de sua carga histórica de significados, em “polifonias 

semânticas e sintáticas” resultantes do potencial ideogrâmico de suas so-

breposições, ele vislumbra que “é possível que se possa ler as justaposições 

[...] como uma mensagem verbal (com princípio, meio, e fim) como, de 

resto, já efetuamos com a ‘sexta sinfonia’: tal como a música seria capaz 

de uma prosa cediça no limiar do equilíbrio que se tende numa revelação 

poética”. E complementa: “Estive tão próximo desta música, e quase me 

apropriei destas ideias, quanto me foi possível, no Adagio para orquestra, 

no Concerto para piano e orquestra, e em Sursum corda para orquestra de 

cordas” (Oliveira, 1998a, p.19). Ele não esclarece quando e onde teria sido 

efetuada essa leitura da Sexta sinfonia de Mahler; um lugar propício para 

verificá-la, ainda que apenas nas resultantes semânticas da linguagem mu-

sical (mas articuladas “como uma mensagem verbal”), é o Adagio. 

A partir de sugestões nas reminiscências da própria Alma Mahler, é 

difundida na literatura mahleriana a interpretação da Sexta sinfonia de 

Mahler como um autorretrato, em particular na associação dos temas 

principais do primeiro movimento a Gustav e Alma, respectivamente, e 

de seu destino trágico no último movimento. O Adagio, como reflexão 

póstuma a esse drama, não dialoga com a iluminação do “tema de Alma” 

(o segundo tema do primeiro movimento da Sexta sinfonia): reflete ao 

mesmo tempo sobre o trabalho de Mahler com o tempo e a polifonia, e 

sobre a origem do primeiro tema da Sexta: ou seja, sobre a natureza de seu 

autorretrato. A formação instrumental incomum é escolhida a dedo, como 

no engendrar de uma paleta particular: flauta, oboé, clarinete (a um, as 

madeiras); trompas, trompetes, trombones (a três, cada um); tuba; cordas 

– espécie de fusão da orquestra de solistas weberniana (nas madeiras) com 

os metais mahlerianos. Mais marcante ainda nesse sentido é a atuação da 

tuba como solista, em diversos momentos da peça. Em vez de comentar 

mais detalhadamente o Adagio a partir das conclusões a que se pode che-

gar após a análise da partitura, optamos por colocar alguns apontamentos 

sobre a escuta desse discurso no tempo, de forma a melhor revelar a força 
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dos significados implicados pela peça durante a sua percepção estrutural. 

Dessa forma boa parte das relações estruturais subjacentes são revela-

das apenas ao final do comentário, com implicações retroativas sobre a 

percepção da peça.

Ouvem-se abrindo o Adagio dois painéis estáticos, sucessivos (nas cor-

das), que repartem da mesma forma o total cromático pela tessitura, sob 

perturbações dos demais instrumentos: cada ataque dos sopros modifica 

consequentemente a iteração na produção daquela mesma classe de alturas, 

nas cordas. A utilização de dois acordes de doze sons nesse momento veicu-

la uma carga de significados que aprofundam o universo trágico sugerido 

pela referência a Mahler. Na reavaliação (na memória) dos materiais ouvi-

dos, após o esclarecimento da referência àquele compositor, o agregado que 

contém o total cromático pode ser associado a suas primeiras utilizações. 

Se Mahler já utilizara de maneira marcante um acorde de nove notas no 

Adágio de sua Décima sinfonia, pouco tempo depois (e sob forte influência 

de suas obras) Alban Berg inseriria um acorde de doze alturas distintas, es-

tático, sob o primeiro verso da terceira canção do ciclo Altenberg-lieder op.4. 

Sua relação com o verso cantado sugere que ele figure de alguma forma o 

vislumbre para além da existência, da realidade (“Über die Grenzen des 

All blicktest du sinnend hinaus”). A associação mais direta de significados 

com esse acorde, também em obra de Berg, é no grito mortal (Todesschrei) 

de Lulu na ópera homônima, proferido na orquestra no momento do seu 

assassinato.

Exemplo 114 – Na ordem: o acorde de doze sons no início do Adagio de Willy, 

o acorde da Décima sinfonia de Mahler e os acordes de doze sons da canção 

op.4 n.3 e do terceiro ato de Lulu, ambos de Berg
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No início do Adagio, como a transformação gradual na tipomorfologia 

dos dois painéis de doze notas é operada por ataques sucessivos nos sopros 

sobre cada uma de suas alturas, ouvimos como resultantes duas séries de 

doze sons. Esses dois painéis, enunciados de forma bem distinta, são sepa-

rados ainda por uma sequência de três acordes nos metais. Bastante utili-

zados isoladamente, eles possuem não obstante uma relação direta com as 

séries: o acorde com duas segundas menores no interior de um trítono con-

tém as quatro primeiras notas da primeira série, enquanto os dois acordes 

de tons inteiros perfazem as seis primeiras notas da segunda série.

Exemplo 115 – Duas séries e três acordes, materiais apresentados no início 

do Adagio de Willy

Tanto essas duas séries quanto os três acordes são os principais gerado-

res das alturas de toda a peça. Se, por um lado, esses materiais básicos para 

a construção da peça têm relação direta com um material preexistente na 

história da música, que aparece em citação literal em dado momento, por 

outro lado o Adagio não tece com a construção de La flamme d’une chandelle 

uma analogia estrutural além dessa semelhança. Não há a analogia clara 

com a função temática ou com gêneros do passado. A relação mais direta 

sugerida pela relação entre o caráter da peça (com suas relações sugeridas 

com Mahler) e sua construção é com o universo expressionista e até com o 

atematismo praticado pela Escola de Viena por volta da década de 1910 – 

que por sua vez também revelava forte influência mahleriana. 

Após a apresentação dos dois “painéis” de doze sons (que pode ser cha-

mada de “abertura”), segue um primeiro trabalho sobre a superposição de 

tempos distintos, entre figuras ágeis constantes nas madeiras, “manchas” 
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em ruidagens variáveis nas cordas e um contraponto entre uma melodia 

lentíssima, grave (sobre a primeira série), e um contracanto um pouco 

mais móvel (formado por uma fragmentação da inversão da segunda série). 

Nessa densa polifonia (que podemos chamar de seção A), há uma mobili-

dade constante no que diz respeito à polarização das alturas, em contraste 

com a ausência de centro claro nos painéis iniciais. A sugestão mais clara de 

um polo no início da peça é sobre o lá destacado no grave (sob duas de suas 

notas polarizadoras). 

Segue um “episódio” (doravante seção B) em que se desenvolvem as fi-

guras ágeis (ora sobre alturas definidas, ora indeterminadas) entrecortadas 

por acordes graves. Esse momento ocorre primeiro de forma mais esparsa, 

por toda a orquestra, e em seguida de forma mais densa, somente nas cor-

das. Nesse ponto transita-se do trabalho sobre as fioriture para o desenvol-

vimento das ruidagens, em jogos texturais que começam com movimentos 

rápidos de glissandi (em tremolo e punta d’arco), somando-se em seguida a 

pizzicati aleatórios até chegar gradualmente a outro “acorde integral”. Se 

no início as cordas veiculavam o total cromático, aqui elas emulam uma ca-

tegoria (muito brilhante) de ruído por toda a extensão dos naipes completos 

de cordas: a execução de movimentos circulares atrás do cavalete em todas 

as cordas dos instrumentos. A conclusão ruidosa desse episódio é brus-

camente sucedida pela primeira citação na peça, que não ocorre de forma 

literal: uma versão transfigurada de um gesto orquestral (uma espécie de 

“empilhamento”) da Quarta sinfonia de Schumann.

Exemplo 116 – Primeira aparição da figura “empilhada” (nas cordas e nas 

madeiras) no primeiro movimento da Quarta sinfonia de Schumann, com-

passos 43 e 44 (repetido nos compassos 45 e 46)
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Exemplo 117 – Variação do mesmo motivo no desenvolvimento da peça de 

Schumann, compassos 94-97, repetidos nos compassos 98-101 (sempre por 

todas as cordas e madeiras)

Exemplo 118 – Aparição variada do mesmo motivo no Adagio de Willy 

(p.11), com a mesma indicação de andamento Lebhaft, empilhando-se sobre 

as cordas. Até a sua aparição quase idêntica entre violinos I e II é mantida 

nessa transfiguração

Essa breve citação ocorre sob um pano de fundo de movimentações 

aleatórias (a partir de sugestões gráficas) de notas pedais, nas trompas e 

trombones. A apresentação dessas figuras encerra, de certa forma, a apre-

sentação das categorias de materiais a serem utilizados na peça. Segue uma 

série de montagens e elaborações (texturais e polifônicas) dos materiais 

ouvidos até esse momento, em um gradual acúmulo de tensão e informa-

ção. Podem-se apontar como reminiscentes de Mahler, nesse “desenvol-

vimento”, a variedade direcional na organização das alturas (em analogia 

à “tonalidade evolutiva” de suas sinfonias) e a força dramática dos longos 
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arcos melódicos nas cordas, que surgem nesse momento do Adagio como 

possibilidades de desdobramento das séries iniciais.

Exemplo 119 – Adagio, p.11. Pano de fundo de notas pedais sobre o qual 

ocorre a citação transfigurada de Schumann

Essa movimentação das polarizações, que até esse ponto da peça não 

deixavam uma direção clara (transitando por centros sem relações atrativas 

entre si como lá, mi e fá), é intensificada no material que segue imedia-
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tamente ao momento melódico anterior: um grande pontilhismo, exas-

perado, de agregados os mais diversos, de clusters a variações dos acordes 

principais (apresentados no início da peça). A predominância de texturas 

as mais variadas em movimento contínuo, em fluxos simultâneos de movi-

mentações internas contrastantes, é rompida aqui com a ocorrência de um 

só evento, com a predominância de acordes curtos ou rapidamente repeti-

dos entrecortados por silêncios. 

Essa seção, que remete remotamente aos grandes blocos acórdicos e aos 

painéis polifônicos de LIFE: madrigal, mereceria um estudo mais detalha-

do de suas estruturas harmônicas que escapa à dimensão deste livro (como 

escapa igualmente a análise do desdobramento específico dos materiais 

de base na organização das alturas por toda a peça). A direção geral das 

polarizações tende novamente a lá, e a aparição imediata de uma citação 

de Mahler (em que os acordes são enfaticamente enunciados em rítmica 

periódica) modula a audição desse trecho como uma transição – uma passa-

gem, durante a escuta da peça, para significados de outra ordem (que, por 

sua vez, transformam a percepção das resultantes semânticas dos materiais 

já ouvidos, na memória).

Essa outra ordem de significados irrompe, de fato, em outra orques-

tra: a da Sexta sinfonia de Mahler, com instrumentos que não compõem 

o efetivo do Adagio, apenas da citação.26 Irrompem: os compassos 1 a 5 

do primeiro movimento da Sexta de Mahler, o ritmo de marcha, a figura 

pontuada em semitom ascendente, traços marcantes do “autorretrato” de 

Mahler. Antes da esperada irrupção do primeiro tema, transita-se imper-

ceptivelmente para um fragmento da abertura Manfred, de Schumann, 

que se revela como a origem dos materiais do tema de Mahler – não ape-

nas da figura rítmica, como de um de seus traços mais característicos, o 

arco ascendente (veja-se sua semelhança no Exemplo 122). O percurso de 

Schumann a Mahler, de Manfred a Gustav, é percorrido de forma contí-

nua no Adagio: como se Manfred e a Sexta sinfonia fossem narrativas sobre 

o mesmo protagonista. Ao extenso campo interpretativo que se abre na 

 26 A saber: oboé II, clarinete II, dois fagotes, caixa clara.
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associação do autorretrato musical de Mahler ao personagem do drama de 

Lord Byron (a começar, por exemplo, pela complicada relação de Manfred 

com sua irmã), adicione-se o motivo descendente que Mahler superpõe ao 

arco ascendente do Manfred de Schumann. Esse motivo descendente no 

trombone remete ao Concerto n.1 para piano de Liszt, peça que, se não 

sugere associações extramusicais diretas, encerra na dramaticidade de 

sua forma cíclica em larga escala um peso comparável ao de obras como 

a Sinfonia Fausto e a Sonata em si menor, também indiretamente associa-

da ao mito de Fausto por alguns de seus discípulos (veja-se Horowitz, 

1982).

Exemplo 120 – Willy, Adagio, p.17. Inclui a citação dos compassos 2 a 5 

do primeiro movimento da Sexta sinfonia de Mahler e em seguida metade 

do compasso 62 (com anacruse) da abertura Manfred op.115 de Schumann
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Exemplo 121 – Sequência da p.17 do Adagio de Willy, com a sequência da 

citação de Schumann (compassos 62 a 65 do original) e o retorno à citação de 

Mahler: compassos 35 e 36 (com anacruse) da Sexta sinfonia – que incluem 

a citação (por Mahler) do motivo do Concerto de Liszt, nos trombones

Exemplo 122 – Início da p.18 do Adagio de Willy

Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   293Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   293 15/03/2016   17:54:5515/03/2016   17:54:55



294  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

No último dos exemplos acima, em que se fecham as aspas com o encer-

ramento das citações, Willy retira a harmonização e os contracantos, man-

tendo apenas o baixo e a melodia (nos segundos violinos) dos compassos 37 

e 38 (com anacruse) da Sexta sinfonia de Mahler. Nos primeiros violinos, 

superpõe homofonicamente o arco ascendente que originara a melodia de 

Mahler: aquele apresentado no Manfred de Schumann (compassos 62 e 

63, com anacruse). Todo o trecho das citações, assinalado entre aspas na 

partitura, pode ser lido como um discurso condensado na forma de dois 

ideogramas, uma espécie de ABA e coda. O primeiro ideograma é construí-

do por uma sutil justaposição, da qual se percebe idealmente uma única re-

sultante: Schumann na pele de Mahler. O segundo ideograma, que encerra 

esse pequeno discurso, ocorre por sobreposição, pela simultaneidade das 

referências anteriores, com todas as dissonâncias implicadas – imagem de 

um choque entre faces diversas da mesma personalidade.

Segue uma retomada da vocação polifônica da seção A em um novo per-

fil, mais denso em variações harmônicas pela tessitura (reminiscência dos 

blocos de acordes da transição para as citações) de que em profusões linea-

res. Logo essas linhas saem do segundo plano e tecem uma nova polifonia 

de tempi (mais estrita) entre as linhas de velocidade moderada em madeiras 

e trompetes e a linha mais pesarosa da tuba (cujo papel de solista também 

rememora o início da peça). O retorno da ênfase sobre lá anuncia uma es-

pécie de coda, na memória de seu papel nas polarizações da peça. Um breve 

retorno à polifonia acórdica (e de fragmentos lineares), agora distorcida por 

glissandi, quartos de tom e oscilações de frequência, conduz a uma codeta. 

Na pontuação final da peça, dois grandes agregados, sucessivos, se super-

põem: o acorde de doze sons inicial, nas cordas (com o baixo em lá), e outra 

disposição do total cromático, que dilui a vaga referência sobre lá no acorde 

anterior com relações de tons inteiros: fá, no baixo (reforçado por duas de 

suas notas atrativas, acima), e si, no extremo agudo.

Exemplo 123 – Acordes finais do Adagio
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Se o surgimento dos ideogramas “entre aspas” nessa peça, com citações 

literais de materiais próximos ao tonalismo interrompendo um discurso 

de grande variedade textural, impõe um alto grau de heterogeneidade na 

percepção da peça, a unidade do conjunto transcende a reflexão sobre o 

universo mahleriano. A referência à obra de Mahler, em toda sua profun-

didade, abre por si só uma rede de referências que recontextualiza procedi-

mentos explorados no Adagio, como a polifonia de tempi distintos, o caráter 

expressionista, a função de cada instrumento (e de sua relação com o campo 

de tessitura) na operação com a densidade da superposição de eventos 

simultâneos. Mas a reavaliação do conjunto na memória das relações entre 

os materiais apresentados (especialmente após a revelação das citações) 

aponta para uma unidade estrutural mais profunda. Como ocorre em diver-

sas peças suas desse período, em meio a soluções as mais diversas, a citação 

acaba por abrir para o ouvinte o acesso à origem dos materiais musicais 

utilizados em toda a obra. 

Já comentamos como o Adagio é estruturado a partir de duas séries prin-

cipais e de três acordes; da mesma forma apontamos como os acordes são 

diretamente extraídos das primeiras notas de cada uma dessas séries. Após 

a escuta das citações, e especialmente do ideograma final – que enfatiza a 

transformação operada por Mahler a partir de um fragmento de Schumann 

–, pode-se associar diretamente cada uma dessas séries a um dos materiais 

que forma o ideograma. Em última instância, poderíamos chamar a primei-

ra de “série Mahler” e a segunda de “série Schumann”, pelo quanto elas são 

calcadas sobre cada um dos arcos ascendentes do ideograma final (Exemplo 

122), excluindo-se as notas repetidas.

Exemplo 124 – “Série Mahler”, utilizada no Adagio. As sete primeiras notas 

são extraídas das primeiras notas da frase de Mahler, excluindo as repetições. 

As cinco notas complementares são formadas por variações dos grupos de 

notas iniciais, como mostram o arco e o colchete assinalados
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Exemplo 125 – “Série Schumann”, utilizada no Adagio. As sete primeiras 

notas são extraídas das primeiras notas da frase de Schumann, excluindo as 

repetições

No caso da “série Schumann”, as cinco notas finais, complementares às 

sete primeiras para a formação das doze notas sem repetição, são mais cla-

ramente justificadas em relação com a primeira série, a “série Mahler”. As 

notas 6,7 e 8 da segunda são a inversão transposta das notas 6, 7 e 8 da pri-

meira. Ao mesmo tempo, as notas 6, 7 e 9 da segunda são idênticas às notas 

9, 10 e 11 da primeira. E as últimas notas (11 e 12) da “série Schumann”, 

por sua vez, são idênticas às notas 1 e 2 da “série Mahler”, permitindo que 

se liguem por uma elisão direta. 

Outra explicação provável para a construção da segunda metade da 

“série Schumann” estaria em outra referência histórica, cruzada, no nível 

estrutural. A utilização eventual (e bastante livre) da técnica dodecafôni-

ca como uma ferramenta no Adagio e em diversas peças de Willy aponta 

para uma relação concreta com o estudo das obras da Escola de Viena, sem 

que essa referência surja de modo tão frequente como citação nas obras de 

Willy (à exceção dos acordes da peça op.19 n.6 de Schoenberg). É bastante 

relevante, nesse contexto, que as notas 6 a 12 da “série Schumann” utili-

zada no Adagio, com uma simples troca de posições das últimas notas – ou 

seja, dispondo-as na ordem 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10 –, tornem-se idênticas à 

enunciação serial do nome de Arnold Schoenberg na homenagem rendida 

por Alban Berg a seu mestre. 

Como abertura de seu Kammerkonzert (1925), escrito por ocasião do 

aniversário de 50 anos de Schoenberg, Berg insere um “motto” musical, 

acompanhado de uma breve citação de um dito alemão (comum nas obras 

de Grimm): “Todas as coisas boas vêm em três”.27 O “motto” consiste de re-

presentações melódicas dos três nomes da Escola de Viena (Arnold Schoen-

 27 “Aller guten Dinge sind drei”, em tradução livre.
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berg, Anton Webern, Alban Berg) segundo a notação alemã. A enunciação 

do nome de Schoenberg corresponderá às notas 5 a 12 da série da peça de 

Berg. Excluindo-se a nota lá inicial, pode-se ver sua identidade com a se-

gunda metade da segunda série do Adagio e verificar a presença de Schoen-

berg, retratado por Berg,28 ao lado da apropriação de Schumann realizada no 

autorretrato de Mahler, na obra de Willy.

Exemplo 126 – Início, ao piano solista, do Kammerkonzert de Alban Berg. 

Substituindo “Es” (mi bemol) por “S” na notação alemã, percorrem-se as 

notas correspondentes às letras A, D, S, C, H, B, E, G, como representação 

do nome de Arnold Schoenberg

Uma obra que expande ainda o trabalho de Willy em relação com a 

ideia-força de Mahler é seu Concerto para piano e orquestra, de 1978. O 

conflito entre polarizações sobre sol e lá, assim como diversos materiais de 

La flamme d’une chandelle, permeiam o Concerto. O refrão propriamente 

dito, em sua sequência integral de alturas, é o material exclusivo sobre o 

qual é construída a peça para piano Instante II de Willy, de 1977 – a ideia 

central do Instante II é diretamente ligada ao trecho da p.6 de La flamme 

d’une chandelle. De fato, foi sobre a interpretação da peça Instante II por 

Caio Pagano que surgiu o ensejo da composição do Concerto para piano e 

orquestra, de cuja coda o Instante II constitui toda a parte do piano29 – veja-

-se o comentário mais extenso do compositor em seus Cadernos (1998a, 

p.22-7).

A nota de programa para o Concerto conta como sua composição teve 

duas fortes motivações externas, antes mesmo da elaboração do material: 

uma delas, a promessa a Caio Pagano sobre a inserção do Instante II; a 

outra, a certeza de uma citação a ocorrer – antes mesmo da definição con-

 28 Berg, que em pintura já havia sido retratado por Schoenberg quinze anos antes.

 29 Veja-se um comentário sobre o Instante II em Ferraz (2005, p.118-20).
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creta do contexto em que ela se inseriria. Os primeiros compassos do Mo-

tete dos passos, de Manoel Dias de Oliveira, ouvido na Semana Santa de 

1978 em Prados.30 Esse enclave do século XVIII mineiro em meio à ruidosa 

densidade orquestral do Concerto é apenas um sinal dos tensos confli-

tos subjacentes que transparecem nessa peça, como será comentado. Essa 

apropriação faz corpo com o processo de criação do Concerto, que em seus 

primeiros estágios parece ter sido mais rapsódico que o usual. Foi escrito 

“em forma de diário”,31 transformando a peça numa “espécie de autobio-

grafia (musical): proliferariam citações (algumas transformadas) de meus 

trabalhos anteriores” (ibidem, p.23). 

A acomodação dessas informações no mesmo discurso, nesse caso, ca-

beria a um momento posterior, mas a orientação geral do trabalho não parte 

de nenhuma referência externa clara (perceptível), mas da apresentação de 

materiais bem caracterizados: um tema melódico, marcado pelo conflito 

direto das polarizações entre sol e lá, e uma série de doze sons. Como é 

comum na obra de Willy, a série não é utilizada de modo estrito, mas de 

maneira modular, como um dos recursos organizadores e caracterizadores 

para parte dos materiais da peça. Nesse caso, tanto o tema melódico quanto 

a série trabalham no mesmo sentido: organizar as polarizações da peça em 

seu conflito entre sol e lá – nesse sentido, a estrutura completa da peça 

integra as duas inserções preestabelecidas, tanto o Instante II (centrado pre-

dominantemente sobre sol, dirigindo-se ao final para lá) quanto a citação 

de Manoel Dias (assentada sobre lá). Esse ponto de partida “rapsódico” 

ainda contribui para uma profusão de informações distintas ainda maior 

de que a ocorrida em La flamme d’une chandelle (em sua reflexão sobre a 

multiplicidade de informações em Mozart). Essa renovação constante da 

informação ao lado de sua integração em um plano harmônico claro susten-

tam a percepção do Concerto em sua longa duração (cerca de vinte minutos 

contínuos). 

Após uma série de desdobramentos desses materiais iniciais, chega-se 

a um núcleo mais indeterminado da peça, em que surgem fragmentos de 

 30 Esse material, entre outros do mesmo compositor, foi utilizado também por Willy em Passos 

da Paixão (1978) para coro misto.

 31 O compositor remete-se com essa afirmação à leitura, na época, de La fabrique du Pré do 

poeta Francis Ponge, também escrito “em forma de diário”. 
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peças de Willy como La flamme d’une chandelle e as Phantasiestücke II e III. 

A uma improvisação do pianista a partir de materiais determinados pelo 

compositor segue uma improvisação do regente, na montagem de blocos de 

informações determinadas relacionadas ao tema inicial. No encerramento 

das improvisações começam a surgir aos poucos citações mais reconhecí-

veis. Um arco melódico na trompa é trazido da Phantasiestück I de Willy 

(1972); em outro instante o mesmo instrumento enuncia uma melodia 

ouvida em sua infância, transfigurada, em música de câmara com o piano, 

antes da sequência camerística (flauta, violoncelo e piano, e em seguida, 

clarinete, oboé e piano) trazer outro sinal da infância, um canto de sabiá em 

apojaturas.32 

Aos poucos a predominância da autocitação dá lugar a uma referencia-

lidade mais múltipla, em que as operações com a memória transitam inten-

samente de sua produção pessoal para a reflexão sobre a história. Citações 

fragmentárias surgem como apontamentos mais diretos de uma operação 

metalinguística que, de resto, já estava presente nas suas obras evocadas nas 

autocitações. Após um episódio que engendra objetos complexos com osci-

lações e glissandi a partir de um lá central nas cordas, duas enunciações de 

instrumentos solistas (sobre o silêncio da orquestra), justapostas, compõem 

um breve ideograma: as duas figuras simétricas de três notas no clarinete 

dos compassos 41 a 44 da Sinfonia op.21 de Webern e os dois gestos cromá-

ticos da tuba em meio ao terceiro movimento da Sétima sinfonia de Mahler33 

(ambos ligeiramente modificados). Seguem citações mais definidas, até o 

fim da peça, de Claviharpsicembalochord para cravo e das peças para piano 

Impromptu para Marta e Kitsch (do segundo movimento, Nocturne), en-

tremeadas pela aparição do fragmento de Manoel Dias (também centrado 

sobre lá). 

O conflito constante entre as polarizações faz corpo com uma intensifi-

cação cada vez maior dos contrastes entre as informações, em cortes brus-

cos, choques entre materiais díspares, polifonias heterogêneas, a serviço de 

 32 Esses três materiais são hoje mais claramente identificáveis, em retrospecto, pela sua reutili-

zação por parte do compositor. A melodia da trompa compõe os materiais melódicos princi-

pais de Madrigale para sete instrumentistas (2003); a melodia lembrada de sua infância tem 

duas harmonizações em meio ao ciclo de peças para piano Recife, infância: espelhos (1989), e 

o canto do sabiá integra tanto esse último ciclo citado quanto o ciclo Miserere (1999-2011). 

 33 Motivo que aperece no número de ensaio 152 da edição Dover (Bote & G. Bock).
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uma montagem cada vez mais fragmentária. Uma das polarizações sobre lá 

que sucede a citação mineira é apontada pela citação de uma figura rítmica 

dos tímpanos, da Sexta sinfonia de Mahler, transportada para a nota mais 

grave do piano. A coda do Concerto, confirmando o plano inicial da com-

posição, veicula o Instante II completo (peça que em si já era derivada dos 

materiais de La flamme d’une chandelle), superposto a múltiplas apojaturas 

pela orquestra, em um primeiro momento, e depois a um pano de fundo 

oscilante, em expansão, nas cordas. A enunciação dessa peça completa 

perpassa a última trajetória de sol a lá, refletindo a direção das polarizações 

da peça inteira. 

A tensão acentuada entre esses dois polos nessa peça distingue-se do 

equilíbrio mais apaziguado expresso, por exemplo, em La flamme d’une 

chandelle. A exasperação dos materiais de modo geral e a aproximação 

entre estruturas harmônicas organizadas e ruidagens perturbadoras (cada 

vez mais presente), no Concerto, aproximam-se do Adagio, mas talvez mais 

ainda de peças mais próximas a ele como Sursum corda. O caráter auto-

biográfico do Concerto, como peça que expande seu trabalho direto com 

a metalinguagem para um uso abundante da autocitação, revisitando sua 

trajetória como compositor e conduzindo para um grau de tensão perma-

nente que o tempo do discurso não “resolve”, é representativo do momento 

que vivia o compositor. Willy comenta em sua primeira “biografia conjec-

tural” como o Concerto e Apocalipsis de Solentiname para oboé (1980) eram 

representativos de um momento de crise que o levaria a uma interrupção 

temporária de sua atividade como compositor, crise de uma relação insus-

tentável entre uma consciência política crítica ao capitalismo e uma relação 

com um resquício (parco) de “mercado da arte”, crise de um ideal social e 

humano que legitimasse a criação artística pura e simplesmente, em meio 

à hedionda ditadura militar no Brasil, em meio a movimentos concretos 

de oposição não apenas ao regime, mas ao sistema e seus fundamentos 

ideológicos. 

No campo pessoal, ainda (como ele comenta em Cinco advertências 

sobre a voragem), o enquadramento desses mesmos problemas no contexto 

de uma crise moral, de uma transformação profunda em suas profissões 

de fé propriamente, direciona a força de seu trabalho e de sua reflexão 

“de fora para dentro”, para o questionamento das próprias premissas que 

orientavam sua trajetória até então. “Desisti de minhas malas abarrotadas 
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e afastei-me – enfastiado – com a roupa do corpo, e a necessidade de me-

lhor compreender a dialética, e de estudar (e avaliar) as artes dos povos (de 

antes da industrialização)” (Oliveira, 2009, p.135). Por algum tempo ele se 

afasta do meio musical erudito e do próprio repertório da música erudita, 

empreendendo uma longa pesquisa nos campos da música folclórica, das 

músicas dos movimentos de trabalhadores, do repertório produzido nos 

países socialistas. 

Centrípeta

Polarizações acerbas

Se a interrupção temporária da composição, ao lado da ênfase em um 

trabalho mais diretamente funcional sobre outras linguagens musicais (e 

um estudo intenso desses repertórios), é relevante em uma visão panorâmi-

ca sobre sua trajetória, essa mesma visão distanciada dilui sua importância 

direta na avaliação de sua produção. Lê-se, em meio a suas biografias con-

jecturais, que “o propalado silêncio que se tem atribuído ao compositor, 

desde inícios da década de oitenta, é tão falso quanto sobrecarregá-lo de um 

trabalho colossal às escondidas” (idem, 1998a, p.33). 

Não bastasse a consistência de encontrarmos ainda em seu catálogo, 

nessa época, com a parcimônia condizente com a busca de novas soluções 

(e com profundas mudanças de trajetória), as cinco canções com piano dos 

Cantares por Diamantina (1981), outras cinco com clarinete na Cantata de 

aniversário para o amigo Koelrreuter (1985) (todas sobre poemas de Brecht) 

e duas canções sobre um mesmo poema de Rafael Alberti, Tengo que seguir 

cantando (1986), vemos entre 1986 e 1987 o início de uma extensa produção 

que não se interrompeu mais de peças breves para piano, como marca do 

seu retorno à composição na música erudita – com profundas modificações, 

por um lado, e em identidade essencial com suas propostas anteriores, ao 

mesmo tempo. 

Do ponto de vista da avaliação de sua trajetória, o foco recai sobre a 

intensidade de sua produção posterior, e não em uma breve interrupção. 

Que esperar da composição em uma linguagem que não exerce uma função 

social direta na sociedade de que faz parte? De um campo da linguagem que 
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perde sua prática comum? Se a produção tardia dos compositores desde o 

século XIX mostra eventualmente um decréscimo na intensidade da pro-

dução (casos como o de Rossini, Charles Ives, Rachmaninoff, Sibelius), 

nada mais natural do que a trajetória de um compositor em época crítica 

para a criação musical como o século XX ser marcada por percalços e difi-

culdades. Não revelam o mesmo estado de coisas a intensidade inconstante 

da produção de compositores como Varèse, Boulez, Scelsi?

No caso de Willy, não chama a atenção apenas o aumento da inten-

sidade de sua produção nas últimas décadas (inclusive em comparação 

com toda sua trajetória anterior), mas a permanência de uma atividade 

intensa mesmo em seu afastamento temporário da música erudita na dé-

cada de 1980, com uma experiência em outros campos linguísticos que 

deixaria marcas em sua produção posterior. Paralelamente à manutenção 

de suas atividades na Universidade de São Paulo, Willy passa a trabalhar 

intensamente com “trabalhadores enormemente conscientes, articulados 

com a ação, sindicalistas no ABC”, articulando “uma escola de música, 

um coral, um grupo de instrumentistas” e compondo o repertório para 

utilização nas greves, além do entretenimento local34 (idem, 2010, p.134). 

Compõe nessa mesma época o Hino do Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra, realização simultânea de um trabalho musical com uma função 

social direta e que se mostrava ainda prospectivo em sua relação com um 

projeto de ação política em um dos momentos mais sombrios da história 

brasileira. 

Além de sua operação com materiais de músicas folclóricas e populares 

em geral, das mais diversas origens, Willy trabalha em uma clave reminis-

cente dos trabalhos de Hanns Eisler e Cornelius Cardew. A analogia com 

esses dois compositores é das mais reveladoras, pelo quanto ambos, em 

contextos muito distintos, distinguiram seu trabalho no campo da música 

erudita de seu trabalho politicamente engajado, seja em atividades para-

lelas, seja em momentos específicos de cada uma de suas trajetórias. Se os 

traços distintivos de diferentes extratos de música popular são perceptíveis 

nessas iniciativas (e no caso de Willy, também traços da referência a Eisler, 

em particular), são modulados em favor de que esse trabalho exerça sua 

 34 Veja-se sua participação nas gravações de 1982 em homenagem ao operário Santo Dias, 

assassinado pela polícia militar, no CD Santo Dias (2003).
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função comunicativa da forma mais direta: com a ênfase na música vocal, 

na compreensibilidade do texto cantado (e em sua própria clareza, em si), 

no vigor confiante e inabalável do movimento rítmico.35 

A permanência imediata dessa experiência em sua produção posterior 

dá-se apenas pontualmente, na reflexão metalinguística sobre as obras refe-

renciais de Eisler e Cardew. Esses traços gerais que acabamos de descrever 

são perceptíveis em duas peças para piano dedicadas a esses compositores, 

especificamente: Hanns Eisler in memoriam: für das Volk der DDR – estudo 

para piano de 1989, em forma de variações sobre a canção Das Ferne Lied, 

de Eisler – e An die Nachgeborenen (in memoriam Cornelius Cardew), de 

1993, baseada sobre cantos de protesto brasileiros. Em referência paralela, 

há uma forte proximidade de significado (mais ainda do que no tratamento 

do material) com as variações The People united will never be defeated!, com-

postas por Frederic Rzewski sobre a canção chilena de protesto El pueblo 

unido jamás será vencido, escrita por Sergio Ortega.36 

Em uma entrevista de 2003, Rzewski comenta o contexto distanciado 

em que ele se refere à música engajada em suas composições como o retrato 

de um momento histórico e social específico (no que ele se aproxima do 

distanciamento de Pousseur, aparentemente): após comentar o caso de 

Cornelius Cardew e mais especificamente o de Sergio Ortega, Rzewski 

afirma que, assim como muitos outros, ele se ressente de não ter encontrado 

a oportunidade da criação de música engajada para um movimento político 

consistente que a solicitasse, como ocorrera com Ortega. Comenta que tal 

oportunidade o teria conduzido com prazer para essa atividade sobre ou-

tras linguagens musicais, para a criação de canções para os sindicatos, por 

exemplo (Rzewski, 2003).

O traço mais permanente da experiência de Willy com a música engaja-

da em sua produção posterior é a retomada de uma relação orgânica com a 

infinita variedade das outras linguagens musicais de que a música erudita 

(e especialmente a música de vanguarda) se afastara. Falamos em retoma-

 35 Veja-se um comentário detalhado dessa experiência e de seus fundamentos conceituais na 

terceira das Cinco advertências sobre a voragem (Oliveira, 2010, p.99-140), além dos traba-

lhos de Zeron (1991) e Ikeda (1995).

 36 Ortega, por sua vez, é outro exemplo na música erudita sul-americana cuja relação com os 

movimentos sociais no Chile da época de Allende o levou à produção de música politica-

mente engajada.
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da, mas a partir das pesquisas e do trabalho do início da década de 1980 a 

relação de Willy com esses materiais é muito mais profunda, o que levaria 

a uma presença cada vez maior, correspondentemente, das figuras de Béla 

Bartók e Villa-Lobos. Já comentamos sobre a reavaliação que Willy faria de 

Villa-Lobos em livro, duas décadas mais tarde. No entanto, desde meados 

da década de 1980, a produção de Willy começa a dar sinais de um trabalho 

sólido que propõe um raro diálogo com obras como For Children, Microcos-

mos, First Term at the Piano. Ainda que não se note referência direta a Villa-

-Lobos (e ao que tudo indica Willy apenas empreenderia uma apreciação 

de suas obras muito mais tarde), pode-se traçar um paralelo entre diversos 

trabalhos de Willy e a clave de trabalhos como as Cirandinhas, Brinquedo 

de roda, os onze volumes do Guia prático – redescoberta de uma nova com-

plexidade, quiçá mais desafiadora, na escolha de cada elemento que se fará 

presente em pleno respeito ao original. A presença condensada dos traços 

do original nessas peças não deixa de ser uma permanência do trabalho 

sobre Schumann, do qual se evocam nesse caso específico obras como Kin-

derszenen e Album für die Jugend.

Na avaliação desse repertório fica claro que seu retorno à composição 

no campo da música erudita dá-se de forma independente de um retorno 

a uma convivência ou participação no meio musical em geral. Esse retorno 

coloca-se mais concretamente como uma reação à perda da funcionalidade 

direta da música engajada tal como ele a produzira durante a década de 

1980, crise advinda de profundas transformações na conjuntura política 

e geopolítica mundial e consequentemente nos movimentos sociais (e em 

suas perspectivas globais). 

Uma produção extensa nasce de uma preocupação constante com as 

mesmas questões de linguagem que sempre o moveram, mas agora em 

uma clave diametralmente distinta: na meditação isolada, na permanên-

cia do trabalho criativo e do pensamento crítico no foro íntimo. A ênfase 

sobre a produção para piano solo e para voz e piano faz corpo com essa 

tendência – como o faz também sua intensidade. Ciclos de peças breves 

para piano solo, em alto grau de condensação, percorrem sua produção 

de forma constante em obras como Nove peças fáceis (1987), Sete ou oito 

peças mais fáceis (1987), Recife, infância: espelhos (com dezesseis peças 

para piano, de 1989), Velhos hinos cantados de novo (doze peças, 1991), Ca-
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derno de desenho (quinze peças, 1993), Com ilustrações de Franta Richter: 

sete pequeninas peças para piano (1994), até ciclos mais recentes como L’art 

d’être grand-père (dois volumes, em um total de 38 peças, 2005) e Miserere 

(21 peças, 1999-2013). Somem-se a essas peças mais de quarenta canções 

com piano, em claves (múltiplas) bastante distintas de seus trabalhos ante-

riores sobre a poesia concreta, sobre poemas de autores tão diversos quanto 

João Cabral de Melo Neto, Bertolt Brecht, Carlos Drummond de Andra-

de, Rainer Maria Rilke, Paul Celan, Florivaldo Menezes, Affonso Ávila, 

Carlos Ávila, Jorge Koshyiama, Donizete Galvão, Alexandre Barbosa 

de Souza.37 

Mais do que uma operação metalinguística na ordem de seus trabalhos 

anteriores, talvez caiba melhor relacionar essa produção de Willy como 

uma ênfase sobre a memória: não apenas sobre a memória pessoal (que é 

largamente presente nessas peças), mas sobre todo um campo da memória 

musical e cultural em geral que se perdera na tabula rasa das músicas de 

vanguarda. Nesse sentido pode-se pensar em uma metalinguagem da me-

mória ou, ainda, na operação sobre a memória como metalinguagem: um 

trabalho sobre o registro de discursos musicais de outra ordem, tal como 

eles se apresentam na memória do compositor, com a força de significados 

que carregam (e que agenciaram sua memorização, ainda que por razões 

extramusicais). No texto A forma ABA: linguagem e memória, de 1977, 

Willy defendia a necessidade de a memória das informações materiais, 

no discurso, tornar-se factual. Sua operação com a memória no processo 

de criação, décadas depois, dá-se em outra ordem de significados: nesse 

momento, a memória musical, em sentido amplo (enfatizando-se agora o 

campo pessoal, biográfico), é que é “factualizada” nas peças de Willy.

Na apreciação dessa produção, além dessa nova chave em uma relação 

com a memória de outra natureza, são abundantes os contágios interse-

mióticos acusados pelo próprio compositor, que incorrem em distinções 

particulares entre cada um desses ciclos, como por exemplo na reflexão 

sobre a relação com as artes plásticas – com o desenho, em Caderno de 

desenho (1993), e em um ensejo despertado pela obra de Rouault, em Mi-

 37 Uma reflexão sobre cinco canções dessa época foi empreendida pela soprano Caroline De 

Comi (Silva, 2004).

Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   305Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   305 15/03/2016   17:54:5615/03/2016   17:54:56



306  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

serere (1999-2013). Uma ligação talvez ainda mais profunda é tecida com 

a literatura. No prefácio a Recife, infância: espelhos, Willy vislumbra um 

trabalho musical na ordem dos contos de Isaac Babel e das “estrofes curtas 

do texto Infância em Berlim por volta de 1900 de Walter Benjamin” (1989). 

Mais tarde Willy se dedicaria ao polo oposto do contágio intersemió-

tico: na redação de seu livro Passagens (2008), modula para a literatura a 

operação com a memória que ele experimentara nesses ciclos de peças para 

piano. No Prelúdio às Passagens, Willy coloca ao lado da condensação nas 

obras de Babel e Benjamin os trabalhos sobre a memória de Dylan Thomas, 

de Rilke (nos Cadernos de Malte Laurids Brigge), o Mémoires d’une autre vie 

de Francis Carco. Nesse livro (na verdade uma “obra aberta”, uma caixa 

de cartões), a presença da música é que é inevitável, invadindo um denso 

espaço literário. A carga de significados trazidos pelos materiais colhidos 

na memória, já comentada junto às partituras, é desenvolvida aqui, expan-

dindo inclusive as possibilidades de decodificação de peças específicas em 

meio ao Caderno de desenho, às Nove peças fáceis, aos Velhos Hinos cantados 

de novo, Recife, infância: espelhos, Noturno em torno de uma deusa nua. Em 

meio a uma série de cartões de passagens da memória, integra-se o comen-

tário à partitura de uma das peças do Miserere ( ), que já constituía um 

breve conto completo no original.

Já tivemos a oportunidade de comentar o quanto o ciclo de peças para 

piano Miserere (em suas quinze primeiras peças, concluídas até a redação 

daquela obra) estende a relação de Willy com procedimentos comuns a 

toda sua trajetória, como a operação metalinguística direta com materiais 

preexistentes, sua eventual combinação à maneira de um ideograma e o 

teatro musical (veja-se De Bonis, 2010a). A operação detida sobre a memó-

ria, por mais extensa que seja na produção do compositor nas últimas dé-

cadas, constituiu um novo campo de ação que se manteve em paralelo com 

uma produção mais próxima de suas propostas anteriores. Nesses trabalhos 

sobre a memória, o respeito mais acentuado ao original condensa a operação 

sobre o significado, quase diluindo a operação discursiva mais extensa. A 

duração das peças percorre a definição sintática mínima do original e a ope-

ração do compositor dá-se em um sutil esculpir no tempo, até a constituição 

de um novo objeto – objeto distinto, mas claramente derivado daquele na 

memória e que compartilha essa memória para além do inconsciente.
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Exemplo 127 – Peça n.10 de Recife, infância: espelhos; realização pianística 

da melodia que aparecia transfigurada no Concerto para piano e orquestra, 

em música de câmara para trompa e piano

No que tange aos objetivos mais diretos deste livro, a operação discursiva 

mais extensa, ao lado de uma operação metalinguística direta que faz corpo 

com essa sintaxe em larga escala, permanece presente na produção do com-

positor. Ao lado das duas obras mais extensas para piano que comentamos, 

tombeaux de Eisler e Cardew, e do estudo para piano L’éternel printemps 

(1990), encontramos uma série de peças camerísticas para instrumentos 

solistas e duos, formações algo raras na produção anterior de Willy, em 

trabalhos como Que trata de España para violão (1993), Comté e toques de 

aquarela para violoncelo e piano (1998), Suíte para violoncelo e contrabaixo 

(1999), Viola azul para viola solo (1999), In memoriam Philadelpho Menezes 

para flauta doce (2000), Solitude para trompete solo (2001), Suíte para cello 

desacompanhado (2002), as quatro Árias para clarone (2005). Permeia essa 

produção, na mesma clave da profundidade e da variedade de tratamento 

dos materiais de sua produção anterior, um apaziguamento mais equilibra-

do das tensões internas do discurso, uma síntese entre abstração e lirismo 

que se aproxima mais de peças como os Prelúdios e os Instantes para piano 

e de La flamme d’une chandelle de que do expressionismo exacerbado de 

peças como o Concerto para piano e orquestra e Sursum corda para orquestra 
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de cordas. Ao mesmo tempo, a gama de materiais de que o compositor se 

apropria em sua operação metalinguística expande-se consideravelmente, 

como já comentamos, efetuando uma síntese ainda mais significativa entre 

traços de sua produção desde sua juventude até a influência da música de 

vanguarda. 

Willy revisita, por exemplo, uma canção de juventude, a Canção poli-

fônica IV, sobre poema de Roldão Mendes Rosa, escrita em 1958, com a 

fusão vislumbrada por Willy na época entre as influências do modalismo 

nordestino, da música renascentista e medieval e do cromatismo da música 

do século XX. Baseando-se no mesmo poema e acentuando seu caráter 

meditativo, escreve uma nova canção, Soneto de maio (1999); nessa peça 

de esparsas e móveis polifonias entre piano e voz, insere em dois pontos 

um enclave, fragmento de fado português, que comenta o tom saudoso do 

poema.

Exemplo 128 – Trecho entre as p.1- 2 de Canção polifônica IV (1958)

Fonte: Oliveira (2006)
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Exemplo 129 – Trecho entre as p.1-2 de Soneto de maio (1999), com a aparição 

da citação da melodia portuguesa à mão direita, após a fermata.

Fonte: Oliveira (2006)

A variedade e a profundidade dos procedimentos utilizados pelo com-

positor pode ser observada mais extensamente em suas obras para forma-

ções maiores, como o quinteto A truta e o peixe-boi (1998), Instantâneos 

desde o peixe-boi para contrabaixo e piano (1998), os dois Quartetos de 

cordas (2001), os dois septetos denominados Madrigale (2003 e 2009), 

as nove peças para diversas formações do Caderno de canções com per-

cussão (2004) e as dezesseis peças do Álbum de bagatelas para orquestra 

(2006-11). 
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Os acontecimentos de água põem-se a se repetir na memória38

A truta e o peixe-boi, escrita para uma apresentação conjunta com o 

Quinteto “A truta” D667 de Schubert, é acompanhada de um comentário 

bem-humorado sobre a relação do compositor com a vida aquática. A re-

ferência à “truta” no título da peça não aponta apenas para o Quinteto de 

Schubert, mas para uma rede de referências, da canção de Schubert que dá 

título a ele (Die Forelle D550, tema para variações no quarto movimento do 

Quinteto) à sua ondulosa recriação para piano solo por Liszt (S563/6).

A peça de Willy é dividida em cinco “aquários”. O primeiro é um painel 

sobre a memória de Schubert: após uma breve abertura, que justapõe o pri-

meiro arpejo do Quinteto “A truta” a uma série de doze sons, um conjunto 

de regras de jogo bem definidas convida os instrumentistas a efetuarem, em 

diálogo estreito, a montagem da simultaneidade de citações à sua escolha.

Exemplo 130 – Série utilizada em A truta e o peixe-boi. Transita da referência 

ao espaço “tonal” de lá maior, referente à tonalidade principal do Quinteto, 

para ré bemol maior, tonalidade original da canção de Schubert. A série é 

utilizada largamente como um conjunto de quatro agregados de três notas, 

nem sempre na ordem estrita

O segundo “aquário”, em oposição ao primeiro, tece um painel polifô-

nico como retrato da memória do peixe-boi no parque Amorim, no Recife, 

ao qual seu pai o levava, na infância. A um trabalho inicial com a série apre-

sentada na abertura, segue uma superposição de ruidagens em contrabaixo 

e piano (em ataques bruscos sobre cordas graves), sob a enunciação de um 

hino protestante (Cristo valerá) nas cordas restantes, hino que “me sabe 

àquele quarto ou quinto ano de minha vida, no Recife”39 – melodia que já 

havia sido retrabalhada por Willy em Recife, infância: espelhos (peça n.12) 

e Velhos Hinos cantados de novo (peça n.8). Silenciadas suas ruidagens, em 

dado momento (à escolha do instrumentista) o piano inicia a enunciação 

 38 João Cabral de Melo Neto, O poema e a água.

 39 Comentário à partitura de A truta e o peixe-boi (Oliveira, 1998).
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de outro canto protestante, em caráter oposto, superpondo um andamento 

distinto: triplo ideograma.

Exemplo 131 – Trecho da p.2 de A truta e o peixe-boi, em que dois cantos 

protestantes se superpõem (um nas cordas, outro ao piano), simultâneos a 

golpes fortes (staccati) e a tremolos sobre o ponticello, no contrabaixo

O piano encerra sozinho o segundo aquário, com uma citação literal 

dos últimos compassos da canção Die Forelle de Schubert, remontados em 

nova ordem.40 O terceiro e o quarto “aquários” revisitam duas presenças 

ictíacas nas artes do século XX: Poissons d’or (do segundo livro das Images 

de Debussy) e a “nênia pelo olho do peixe morto que aparece na cena final 

da Dolce Vita, de Fellini” (ibidem). 

O terceiro resulta numa espécie de colagem de rara extensão na obra de 

Willy; ouve-se a peça de Debussy completa, de forma literal, ao piano (a 

partitura de Debussy é mesmo colada em meio ao manuscrito de Willy). 

Sobre ela, tecem-se longas linhas nas cordas solistas, com breves intersec-

ções em duos e trios entre as enunciações mais alongadas de contrabaixo, 

viola, violino e violoncelo (na ordem), até a participação do grupo completo 

ao final. Forma-se uma transfiguração do perfil de melodia acompanhada: 

sobre as harmonias de Debussy, as linhas nas cordas alternam momentos de 

definição clara de polarizações de alturas (ora em sintonia, ora em conflito 

com as polarizações no Poissons d’or) com momentos melódicos baseados 

 40 Surgem os compassos 49, 50, 51, 47, 52, 53 do original. O compasso 47 inserido fora da 

ordem como reaparição inesperada do acorde de dominante, veicula ainda algumas altera-

ções cromáticas na característica figura ascendente na mão direita.
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na série apresentada nos outros aquários. Em um momento surge, ao vio-

lino, uma versão transfigurada do tema da copla em minore do terceiro 

movimento (rondó) do Concerto para violino op.61 de Beethoven.41

Exemplo 132 – Compassos 126-9 do terceiro movimento do Concerto de 

Beethoven (parte do violino solista)

Exemplo 133 – Final da p.7 e início da p.8 de A truta e o peixe-boi. Sobre uma 

colagem do piano de Debussy, o violino percorre o perfil linear da melodia 

de Beethoven utilizando, na ordem, as notas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 e 1 da série da 

peça, iniciando uma escala formada por quatro tons inteiros e três semitons, 

e pelos dois intervalos finais do original

 41 Essa mesma melodia é citada, não de forma transfigurada mas literal, em meio às ruidagens 

do Quarteto de Cordas n.2 de Willy, no qual sugere uma breve epifania, melódica, tonal.
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Já o quarto “aquário” começa com uma montagem que alterna enca-

deamentos harmônicos derivados da série principal com variações poli-

fônicas sobre uma figura retirada da parte do piano em Der Leiermann 

(D911/24), Lied de Schubert.42 O piano, que silenciava desde o fim da 

citação de Debussy, incorre em nova e breve referência, nessa primeira 

ilustração musical da cena de Fellini: os compassos 31 a 36 da “Barcarola 

Veneziana”, de Lieder ohne Worte op.30 n.6 de Mendelssohn, sob ataques 

ruidosos em violoncelo e contrabaixo e figurações diversas sobre a série 

em violino e viola. Segue uma improvisação em duas partes: novo jogo, 

desenvolvendo as regras da improvisação coletiva do primeiro “aquário”, 

agora sobre o depoimento de cada músico sobre a cena de Fellini (sugerida 

ainda por uma fotografia que acompanha a partitura). Uma breve vota-

ção, sinalizada por meio de movimentos cefálicos dos músicos, define o 

sucesso ou insucesso da improvisação – nesse último caso, a primeira parte 

é reexecutada, encerrando o “aquário” com a “citação sem palavras” de 

Mendelssohn.

O último “aquário” acomoda em uma mesma sintaxe, como um grande 

painel, materiais dos “aquários” anteriores (excluindo as improvisações), 

fazendo conviverem “a truta e o peixe-boi, juntos” (idem, 1998): arpejos 

e encadeamentos seriais, cantos de igreja protestante, ataques ruidosos 

sobre as cordas graves (no piano e nos arcos). Nesse último discurso mais 

extenso, que reorganiza a memória do que se ouviu, surpreende ainda uma 

última informação contundente, a mais nova nesse “aquário”: em meio ao 

desenvolvimento e à liquidação dos materiais anteriores, ele desenvolve 

com alguma extensão a operação com o ideograma. 

 42 A referência a essa canção, mais desenvolvida em outra peça de Willy derivada dos materiais 

desse quinteto – Instantâneos desde o peixe-boi para contrabaixo e piano (1998) –, pode apon-

tar para uma aproximação entre a viola de roda e o realejo (por um funcionamento similar), 

na conjunção entre a memória da infância e a reflexão sobre a obra de Schubert.
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Exemplo 134 – Trecho da p.17 de A truta e o peixe-boi.
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Exemplo 135 – Trecho da p.18 de A truta e o peixe-boi
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Um aparecimento do mesmo hino Cristo valerá ao piano, que se insere 

com novo tratamento sob uma polifonia de ruidagens, conduz a uma seção 

em que apenas as cordas retornam gradualmente à execução sobre alturas 

determinadas para superpor ao hino um trecho (compassos 24 a 28) do 

segundo movimento, Andante, do Quinteto de Schubert. Uma rede de 

similaridades motívicas percorre rapidamente uma história da memória 

desse fragmento melódico: justapõe-se a ele (sempre sobre o hino, ao piano) 

um arranjo para as quatro cordas dos compassos 39 a 42 do terceiro movi-

mento da Primeira sinfonia de Mahler (apenas o diálogo, a quatro vozes, 

entre oboés e trompetes). O trecho de Mahler (reminiscente de Schubert) 

surge como uma parte b na protoforma aba proposta por Willy, como uma 

simultânea afirmação e negação do que o antecede. Retorna em seguida a 

continuação exata da referência ao Quinteto de Schubert (compassos 28 a 

32), como a’ desse microdiscurso (inserido em um discurso maior). 

O retorno da referência ao Quinteto, na continuação da citação anterior, 

liga-se por sua vez a uma das canções mais conhecidas do próprio Schubert, 

em mais um desdobramento dessa rede de relações mnemônicas – com-

parem-se os grupos de três colcheias sobre notas repetidas, surgidos pela 

primeira vez ao piano nos compassos 30 e 31, e ainda o fragmento da linha 

vocal apresentado nos compassos 25 e 26 de Ständchen (D957/4), com o 

momento de retorno da métrica ternária no final do exemplo anterior.

Exemplo 136 – Ständchen D957/4 de Schubert, compasso 30 e 31, 25 e 26

Assim como a referência ao Quinteto irrompe como uma epifania em 

meio a um discurso abstrato, ela mesma é interrompida, da mesma forma, 

pela aparição do fragmento de Mahler. Se a audição convida a uma ope-

ração diacrônica com a memória do discurso, tal como o reorganizamos 

mentalmente durante a escuta (ou após a escuta de cada momento, para ser 

mais preciso), ideogramas como esse perfazem uma função sincrônica da 
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memória, enquanto estabelecem redes de relações entre camadas diversas 

(temporais, linguísticas, culturais) da memória. Se essa função é operada 

a partir de significados carregados pelos materiais e portanto a partir de 

dados subjetivos fundamentais, simultaneamente a carga cultural e his-

tórica desses significados expande essa rede mnemônica a registros muito 

distantes da memória pessoal apenas. Nesse caso específico, é significativo 

como todos os participantes diretos dessa rede de relações (do Nordeste 

brasileiro ao Leste europeu) dialogam com cantos populares mesmo em 

suas composições mais abstratas. 

Da razão entre a massa e o volume

O ensejo surgido com o convite da regente Lígia Amadio, relativo aos re-

gistros da história da música brasileira que ela realizava à frente da Orques-

tra Sinfônica Nacional, foi o ponto de partida para o início da composição 

de um novo ciclo de peças para orquestra de Willy Corrêa de Oliveira. Em 

torno do ensejo inicial foi composta a maior parte das peças que compõem o 

Álbum de bagatelas para orquestra, as peças de números 1 a 11 (a numeração 

não implica uma ordem definida de execução), escritas de 2006 até o início 

de 2008. Desde 2010 vêm sendo acrescentadas, ainda, novas bagatelas. 

Espaço privilegiado não apenas para a variedade do laboratório de objetos 

musicais em que se insere a operação metalinguística, a orquestra mostra-

-se ainda prenhe de possibilidades para a sua profusão polifônica, que faz 

corpo com o trabalho a partir da ideia-força da obra de Mahler. Nessa clave 

havia sido empreendida a obra orquestral anterior de Willy, percorrendo 

(após alguns trabalhos de juventude) desde a Sinfonia-signos (1960) até o 

Adagio (1973), como obras para orquestra sinfônica, e por fim ao Concerto 

(1978), que acrescenta a ela o piano solista, passando ainda por obras como 

Ouviver a música (1965) para orquestra de câmara, Sursum corda (1977) 

para orquestra de cordas e Memos (1977) para orquestra de percussão. 

O Álbum de bagatelas começa pela reavaliação da história de sua própria 

obra orquestral, cristalizando duas autocitações ao recuperar dois objetos 

fortemente caracterizados em meio a discursos anteriores. A Bagatela n.1 

(Signal) consiste do ideograma, completo, que comentamos ao apontar a 

presença de Chopin na Sinfonia-signos (veja-se a p.254): a superposição do 

fragmento de uma mazurca a uma peça completa de Webern. Já a Bagatela 
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n.2 (Móbile sobre um quadro de Orlando Marcucci) recupera a improvisa-

ção do Concerto para piano e orquestra, momento em que o solista silencia 

enquanto o regente realiza uma montagem, tendo oito blocos de materiais 

à sua disposição. Willy acrescenta, na versão inserida entre as Bagatelas, 

o Bloco IX, para a percussão, que não participava da improvisação origi-

nal no Concerto (naquela peça, o naipe teria seu momento solista próprio, 

separadamente).

A Bagatela n.3 (Evocação no Recife) contém uma experiência incomum 

em sua obra: um grande painel “cubista” – no que diz respeito à montagem 

e às deformações e transfigurações a que são submetidos os materiais – 

sobre o frevo pernambucano. Como imagem que remonta à sua origem, 

contrapõe-se em seção contrastante a transfiguração de um canto do hi-

nário protestante: o refrão do hino Vem! Inflama. Essa peça, que sempre 

pareceu destinada a sua versão orquestral, já existia em duas roupagens 

anteriores: como o terceiro movimento (Frevo) do Quarteto de cordas n.1 e 

como a peça para piano Evocação no Recife (ambos de 2001).

Em oposição direta à referência a materiais preexistentes (da obra de 

Willy a outras linguagens musicais) nas três primeiras peças, várias das 

peças seguintes parecem oriundas de experiências laboratoriais as mais ra-

dicais sobre a orquestra como meio de cultivo da densidade. Uma notação 

precisa que exclui informações de altura se dirige a uma orquestra de latas 

de alumínio, na Bagatela n.4a (sem título); a uma orquestra de lanternas de 

pilha e velas (transposição do trabalho sobre a massa sonora para a massa 

luminosa) na Bagatela n.4b (Iluminura); a uma orquestra de falas aleatórias, 

na Bagatela n.5a (Toques de silêncio); a uma orquestra de inspirações e ex-

pirações (das mais silenciosas às mais sonoras possíveis), na Bagatela n.5b 

(Instantes depois); por último, ainda, a uma orquestra de garrafas com água 

(a serem utilizadas como instrumentos de sopro), na Bagatela n.8 (Air 

de Toulon – Giorgio Morandi in memoriam). As Bagatelas n.5a e n.5b são 

permeadas de breves sinais de peças de Mahler – o fragmento da Primeira 

sinfonia já citado em A truta e o peixe-boi, o acorde de nove notas da Décima 

sinfonia. Condensações extremas do trabalho sobre a densidade problema-

tizam ao mesmo tempo a composição para orquestra (a partir da recupera-

ção de suas funções históricas) a partir do isolamento da ênfase acentuada 

sobre o critério de massa. 
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320  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

Muito próximo a este grupo de peças está também a Bagatela n.11 (sem 

título): superposição de citações escolhidas por cada músico individual-

mente, aleatoriamente superpostas. O grupo orquestral opera sempre em 

densidade máxima, excetuando-se o trecho final, em que um instrumen-

tista (escolhido por sorteio) decresce sozinho em sua citação até o silêncio 

final. A ação do regente sobre os músicos consiste no controle da intensida-

de resultante, como mostra o guia gráfico abaixo, extraído da partitura. A 

Bagatela n.11 propõe-se como um estudo sobre o papel da amplitude geral 

do espectro na constituição de objetos sonoros distintos.

Exemplo 138 – Guia gráfico para a montagem da Bagatela n.11

A Bagatela n.6 (Nocturne) pode ser vista como uma espécie de con-

traparte lírica do Adagio (mais de vinte anos depois), despida do ex-

pressionismo acentuado daquela peça. Encontramos nessa Bagatela a 

profundidade de um pesaroso movimento lento, com momentos dedi-

cados a extensos clusters ricos em mobilidades internas (vagamente re-

miniscentes dos acordes iniciais do Adagio), contrastados por trechos de 

densa polifonia linear, com destaque para a movimentação de blocos de 

acordes pelo campo de tessitura (tríades, na Bagatela), sobre longos dese-

nhos melódicos em destaque. Antes do retorno aos clusters que encerra a 

peça a orquestra silencia para que as flautas entoem uma breve referência 

a Schumann, ainda, na aparição de seu retrato do Vogel als Prophet op.82 

n.7, que dialoga com o mesmo sabiá que já se evolara da memória para 

diversas peças de Willy.

Exemplo 139 – Diálogo entre o sabiá e o “pássaro profeta” de Schumann, ao 

final da Bagatela n.6 (Nocturne)
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A profusão polifônica e pontilhística dos fogos de artifício ultrapassa a 

referência haendeliana (quartel de milênio passado) para invadir o discurso 

musical, na Bagatela n.7 (14 de Juillet à Toulon): montagem aleatória sobre 

blocos de informações predeterminados e distribuídos pelos instrumen-

tistas, em procedimento similar ao utilizado na Bagatela n.2. Na Bagatela 

n.7 cada bloco corresponde a um dos fogos de artifício, em uma chuva a ser 

planejada pela regente. Uma langorosa melodia de fagote percorre a obra, 

repetida por três vezes, como fio condutor, em plano distinto ao da impro-

visação. A peça é o retrato de uma celebração no sul da França, de onde 

se evocam sinais de Feux d’artifice (n.12 do segundo livro de Prelúdios) de 

Debussy (ao piano), um fragmento transfigurado da Marselhesa nos trom-

petes e um fragmento de Mozart, talvez o mais reminiscente da Marselhesa 

em sua obra: montagem da parte do piano solista nos 258 a 261, justapostos 

aos compassos 238 e 239, do primeiro movimento do Concerto para piano 

n.25 (K503).

Seguem duas nênias ao desaparecimento de cineastas: a Bagatela n.9 

e a Bagatela n.10. A Bagatela n.9 (Spectra – Michelangelo Antonioni in 

memoriam) inicia como um desenvolvimento de Farben, peça para orques-

tra op.16 n.3 de Schoenberg, em variação textural sobre o mesmo acorde 

estático daquela peça. O aprofundamento do estudo de Schoenberg sobre 

a “cor” do acorde é erigido em monumento ao trabalho plástico tão par-

ticular do cineasta. As primeiras informações contrastantes que se opõem 

aproximam a peça de uma contrapartida orquestral do Prelúdio II de 

Willy: oposições entre o acorde da Dança das adolescentes, da Sagração 

da primavera de Stravinsky e o “acorde de Tristão” de Wagner. Um breve 

episódio paralisa o “acorde de Tristão” como pano de fundo para uma ci-

tação de Debussy: a melodia do corne inglês que se sobressai em torno do 

n.65 da partitura de Jeux. A interferência dos dois novos acordes no dis-

curso faz com que o retorno de Farben seja impregnado de sua memória, 

chegando a um momento em que o acorde de Schoenberg se funde ao de 

Stravinsky. 

A Bagatela n.10 (Laterna mágica – Ingmar Bergman in memoriam) alter-

na o uso de uma massa dissonante complexa com uma melodia da época de 

Shakespeare: “Hey, ho, the wind and the rain” (que aparece na voz do bobo 

da corte nas peças Twelfth Night e King Lear), presente na película Fanny 
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322  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

e Alexander, de Bergman. Essa melodia é multiplicada em uma montagem 

colossal de transfigurações em cânone, até que o retorno da massa mais es-

tática inicial veicule ainda duas obras que soam em filmes do diretor sueco, 

simultâneas: uma fuga para piano e um movimento de suíte para violonce-

lo, de Bach. Essa peça é marcada ainda por uma insólita referência ao filme 

O silêncio (1963), de Bergman, que aponta para uma rede de relações entre 

circo, teatro e cinema que era cara ao diretor sueco: a participação cênica de 

um anão no palco com a orquestra, de gravata borboleta e “calça colorida 

espalhafatosa”. 

Para encerrar esse breve panorama de um ciclo de peças que segue rece-

bendo acréscimos periodicamente, chamamos a atenção para uma compo-

sição que se debruça sobre a memória de perfis lineares na história e sobre 

o seu grau de recognoscibilidade em um novo tratamento, recontextualiza-

dos. O texto de Willy que acompanha a Bagatela n.12 (L’homme qui marche 

– Alberto Giacometti in memoriam) (apud Oliveira, 2010) aponta para um 

trabalho inspirado no embate com a matéria revelado pela obra do artista 

da Suíça italiana. “Para minha peça, concentrei mais a atenção em focar a 

tatilidade da moldagem, da matéria densa monocrômica (pois que de tão 

misturadas as cores, nas telas (hesitações), esbranquecem-se), também para 

a penúria das arestas, rebarbas, dissonâncias, a continuidade que a armação 

em ferro propicia”. E ainda no comentário à partitura, em nota de rodapé 

ao parêntese anterior: “e nos desenhos; o paroxismo dos traços destroçam 

(pondo em riscos) as similitudes do modelo, sublinhando mais o que ele via 

através, inexoravelmente” (ibidem).

Na tangente entre o caminhar de bronze de seres alongadíssimos e os re-

tratos em que a violência da profusão dos traços esconde o reconhecimento 

do modelo, ouve-se um pesado andante monocromático, em movimenta-

ções de clusters (alternados os de semitons e quartos de tom) pela tessitura. 

A peça origina-se em três perfis caminhantes similares na história da mú-

sica, que como os retratados por Giacometti, mal se identificam se não se 

acompanha o processo de criação, se não se lê o título do quadro. A primeira 

aparição linear na peça é uma breve citação nos contrabaixos, no caminhar 

calmo e iluminado de Bach (os primeiros compassos da Ária da Suíte or-

questral n.3 BWV 1068). Como forte contraste, sugerindo uma breve frase 

b dentro de uma seção A que se encerra em seguida, surge uma polifonia 

Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   322Miolo_Tabulae_scriptae_(GRAFICA).indd   322 15/03/2016   17:54:5815/03/2016   17:54:58



TABULAE SCRIPTAE  323

grave a três vozes (nas cordas) sobre uma melodia folclórica, Capineiro de 

meu pai, interrompendo com sua linearidade a profusão dos clusters, que 

retornam em seguida no a’.

Essa melodia é a versão rememorada por Willy entre diversas versões 

musicais encontradas para uma lenda contada por todo o Brasil, como co-

menta Mário de Andrade em seu As melodias do boi e outras peças (1987, 

p.208-14), livro organizado postumamente por Oneyda Alvarenga. An-

drade (ibidem, p.210) registra uma versão do texto encontrada no Rio 

Grande do Norte, quase idêntica à rememorada por Willy.43 Já a melodia 

mais próxima à evocada por Willy é aquela registrada por Mário como 

proveniente da Paraíba (ibidem, p.214). Willy já utilizara essa melodia na 

terceira versão da canção Infância (de 2003, sobre versos de João Cabral 

de Melo Neto) como material de base para a linha vocal e como citação 

propriamente dita, na seção final da peça, na parte do piano. Esse trecho 

da realização pianística da melodia folclórica foi em seguida adicionado por 

Willy, como peça para piano solo, ao Caderno de desenho, ciclo composto 

em 1993. Na publicação da canção Infância (3a versão) em seu álbum de 

Canções para voz e piano, Willy comenta do impacto da escuta dessa his-

tória na infância, “A menina enterrada viva”, e refere-se ao comentário de 

Manuel Bandeira em Itinerário de Pasárgada sobre a influência desse conto 

e de sua melodia sobre as crianças do Recife.

 43 “Capineiro de meu pai / não me corte os meus cabelos / Minha mãi me penteava, / Mia 

madrasta me enterrou, / Pelo figo da figueira / Que o passarinho picou!” (Andrade, 1987, 

p.210).
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Com o retorno dos clusters ao final desse trecho melódico, segue uma 

série de gestos fortemente cadenciais, sugerindo o encerramento da seção 

– o que é confirmado pela percepção do momento seguinte como uma 

grande seção B, um desenvolvimento (em múltiplas simultaneidades) dos 

materiais de A. Essa nova seção desenrola-se, de início, sobre uma longa 

polifonia grave a duas vozes em que permanece agora mais nítida a melodia 

do Capineiro. Em plano simultâneo a essa polifonia ocorre uma remonta-

gem da parte A, a partir da fragmentação de a e a’ em dez partes e de suas 

recombinações em nova ordem, superpondo-se eventualmente dois ou três 

fragmentos simultâneos (Exemplos 147 e 148). 

Em seguida há uma espécie de parêntese no discurso: apresentam-se 

as fontes dos materiais da peça, dificilmente reconhecíveis até então, em 

superposição ideogrâmica: a apresentação do segundo tema no piano so-

lista no primeiro movimento do Concerto n.1 de Chopin; o tema principal 

do primeiro movimento da Sétima sinfonia de Prokofiev; a melodia do 

Capineiro de meu pai (em novo contraponto grave a duas vozes). Ocorrem 

três breves enunciações (um pouco mais longas a cada vez) do ideograma. 

A escolha dessas três fontes revela um trabalho sobre a memória dos per-

fis melódicos, que confere unidade interna não apenas ao ideograma (na 

estreita relação estrutural entre os desenhos lineares) como à peça inteira, 

como comentaremos em seguida (Exemplo 143).

O desmembramento das melodias principais dos três fragmentos evoca-

dos mostra a predominância de um desenho simples entre quatro pontos de 

referência principais. Esse desenho aparece nas três melodias (como assina-

lamos nos exemplos abaixo) em suas quatro versões – incluindo inversão, 

retrógrado e retrógrado da inversão, de acordo com a tradição serial (desde 

Machaut, pelo menos). A simplicidade desse desenho apenas contribui à 

efetividade de sua percepção, o que será fundamental em meio às monta-

gens e transfigurações mais abstratas da parte A.

Exemplo 141 – Perfil linear comum às citações na Bagatela n.12
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326  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

Uma mínima variação desse perfil, com a inserção de uma nota em 

lugar do salto, também ocorre na citação de Chopin, gerando mais duas 

possibilidades (apenas a primeira é encontrada na citação).

Exemplo 142 – Variação do perfil anterior e sua inversão (nesse caso os re-

trógrados resultam iguais aos originais).

Assinalando a ocorrência do primeiro perfil com um colchete em linha 

contínua e a ocorrência do segundo com um colchete tracejado, pode-se 

observar a semelhança direta entre as três citações.

Exemplo 143 – Apontamento do perfil linear básico (e de sua variação) nas 

três citações melódicas
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Exemplo 144 – Bagatela n.12, p.6: aparição simultânea das citações de Cho-

pin, Prokofiev e da melodia folclórica

Ataca-se em seguida a repetição da seção A, literal: na organização do 

discurso da peça, o parêntese ideogrâmico serve de espelho, provocando o 

retorno idêntico do início da peça, que pode assim ser reavaliado à luz da 

audição dos perfis das citações. Se a melodia folclórica já surgia clara em 

meio à profusão dos clusters, a movimentação dos clusters pela tessitura 
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328  MAURÍCIO FUNCIA DE BONIS

revela-se, nessa segunda audição, fortemente reminiscente dos perfis linea-

res das citações das quais se mostram derivados, por fim.

Exemplo 145 – Bagatela n.12, p.1 e 7 (idênticas) e sua origem na melodia 

de Chopin
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Exemplo 146 – Bagatela n.12, trecho da p.2 (idêntica à p.8). Sobre a citação 

da Ária de Bach nos contrabaixos, a movimentação dos clusters nas cordas 

mostra sua origem na melodia de Prokofiev.

Nas páginas seguintes (p.4 e 5 da partitura) exibe-se a parte B da peça 

(compassos 37-56). De início (p.4) transcorre no grave a melodia do Capi-

neiro de meu pai, primeiro em contrafagote e trombone, em seguida em fa-

gote e trompa, em contraponto linear com contrabaixos e tuba. Ao mesmo 

tempo transcorrem os fragmentos da seção A, em nova montagem. Primei-

ro ressurgem os compassos 10 a 13, em seguida o compasso 18. Em seguida 

superpõem-se os compassos 7 a 9 e os compassos 14 e 15. Na sequência do 

trecho anterior (já na p.5) os compassos 15 e 16 são agora superpostos aos 

compassos 3 e 4 e também aos compassos 33 e 34, na maior densidade de 

todo o conjunto (após o encerramento da melodia do Capineiro). Em segui-

da se superpõem os compassos 1 e 2 a uma nova aparição dos compassos 7 a 

9; em sequência são os compassos 5 e 6 que se superpõem aos compassos 30 

a 32, antes dos compassos 27 a 29 encerrarem sozinhos essa seção (Exem-

plos 147 e 148).

No decorrer de uma só audição da peça, as “manchas monocrômicas” 

são ouvidas em duas escutas opostas; primeiro, na valorização de sua abs-

tração e, por fim, na identificação de seu potencial figurativo, na decodi-

ficação do grau de deformação a que foram submetidos os materiais. Na 

memória, organiza-se a posteriori o registro da escuta da seção B como um 

grande painel de referências lineares, em relação direta não apenas com as 

outras seções da peça mas com os materiais temáticos principais das obras 
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de Chopin e Prokofiev, em suas similaridades com a melodia de tradição 

oral. Essas similaridades colocam em jogo um trabalho com o espectro 

que não apenas aplica as “representações de base da teoria ondulatória a 

diversos níveis de articulação das formas musicais”, como sugeria Pousseur 

(2009, p.119) em sua ênfase sobre as operações com a periodicidade, mas 

acrescenta a esse fundamento “natural” da composição sobre os perfis line-

ares uma profundidade maior de significados na reflexão sobre a tradição, 

fundamentada em dois momentos bastante distintos da história da lingua-

gem musical e em um material externo à música erudita ocidental.
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Exemplo 147 – Willy Corrêa de Oliveira, Bagatela n.12, p.4
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Exemplo 148 – Willy Corrêa de Oliveira, Bagatela n.12, p.5
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Tombeaux paternos

Entre 1994 e 1995 Willy escreve três versões (para piano a duas mãos, 

piano a quatro mãos e dois pianos) para uma mesma peça, Água-tinta: meu 

pai contava. É um retrato de seu pai cujo título remete à técnica da gravura 

em metal, referência expandida nos subtítulos das diferentes versões: “2o 

estado”, “prova do artista”. Willy conta em texto posterior: “Quando meu 

pai morreu, anos passados: escrevi um pequeno Tombeau para ele, utili-

zando como material básico, (não mármores preciosíssimos), mas a can-

ção, simples, que ele tanto cantava: Nature Boy” (Oliveira apud Cavuoto, 

2012). A versão em que o tratamento da canção popular norte-americana 

(largamente divulgada pela interpretação de Nat King Cole) é mais di-

reto e cristalino, em um discurso condensado, é a versão para piano a 

duas mãos. 

De início a melodia surge clara, com as alturas originais, em mobilidade 

métrica que pede do pianista agógica rica como a dos cantos populares. O 

trabalho sobre ela reside nesse momento sobre a concepção polifônica ao 

piano, fazendo corpo com re-harmonizações que jogam com aproximações 

e afastamentos do contexto original, informando a tessitura do instrumento 

em variedades texturais no contraste de intensidades, articulações, uso de 

pedal, panos de fundo em trinados e tremolos. A melodia, sempre reco-

nhecível, perde gradualmente a nitidez e o destaque literais da primeira 

enunciação. Quando retorna uma apresentação menos densa da melodia 

desde o seu início, nos extremos do instrumento, os motivos sequenciados 

que encerram a primeira frase fazem fluir de seus desdobramentos outra 

ocorrência dos mesmos intervalos: revela-se, bruscamente, a presença da 

Quarta balada op.52 de Chopin na canção de Eden Ahbez. A figura de 

acompanhamento de Chopin realiza a transição de volta para a canção, 

configurando o ideograma por justaposição (unificado pelos intervalos de 

quarta ascendente e semitom descendente).
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Exemplo 149 – Trecho entre as p.2-3 de Água-tinta: meu pai contava para 

piano. Enunciação completa da primeira frase de Nature Boy, até o surgi-

mento da Balada de Chopin, da qual se justapõem os compassos 13 e 14 e 

um fragmento dos compassos 8 e 9 (com o tema principal da primeira seção); 

transição de volta à canção
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A versão para quatro mãos (“3o estado”) é diretamente ligada a essa ver-

são para duas mãos, expandindo o trabalho polifônico e textural (incluindo 

ataques sobre as cordas) e a densidade harmônica e acrescentando uma 

seção final mais extendida, uma coda em que os motivos da canção e da 

Balada de Chopin são intrincados também em simultaneidade, em con-

traste com a justaposição anterior. Já a versão para dois pianos (“prova do 

artista”) transcende o universo das duas anteriores em um imenso painel de 

maior exigência aos intérpretes, em que a canção, de início completamente 

diluída, revela-se gradualmente.44 Participam desse painel outros mate-

riais, como gestos de fox-trot, a peça Ohne Titel (n.4 do Caderno de desenho 

de Willy) e a frase inicial da Dança das adolescentes de Stravinsky.

Exemplo 150 – Trecho da p.5 de Água-tinta: meu pai contava (prova do 

artista), para dois pianos, com a referência ao fox-trot e a aparição diluída 

da melodia original

 44 Essa peça foi composta para integrar um espetáculo teatral, Não entres nessa noite acolhedora 

com doçura (com roteiro de Willy sobre textos de diversos autores), que expande cenicamente 

a rede de significados desse tombeau paterno – condensada na peça para dois pianos.
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A Quarta balada também está presente em um momento que inter-

rompe o fluxo do discurso, mas ela é antecedida por outra citação, à qual 

se superpõe em um ideograma exclusivamente chopiniano. As duas peças 

citadas estão na mesma tonalidade (fá menor), fazendo com que se forme 

uma superposição aleatória de andamentos distintos, um emaranhamento 

repleto de choques indeterminados (estando ambas na mesma região da 

tessitura), mas em um mesmo contexto harmônico. Se a Balada tem uma 

relação motívica direta com Nature Boy, o primeiro dos Trois nouvelles étu-

des relaciona-se mais estreitamente com a Balada. As duas citações iniciam 

exatamente pelos mesmos grupos de três notas, si-dó-ré, e si-fá-mi. Ao 

mesmo tempo, a transição de Nature Boy para o estudo ocorre isolando os 

conjuntos de notas similares, si-dó-ré-fá-mi.
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Exemplo 151 – Trecho entre as p.11-2 da versão a dois pianos de Água-tinta: 

meu pai contava
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A presença de Chopin no trabalho sobre Nature Boy revela a especificidade 

do retrato que Willy faz de seu pai, em meio à memória da infância, em que 

ele mesmo surge personificado em Chopin, em relação genética com a canção 

norte-americana. Assim é que Willy reutiliza essa canção anos depois, evocan-

do um paralelismo de significados, dessa vez sem a presença da referência a 

Chopin.

Movido pela morte de Pousseur, há pouco, tornei àquela canção. Agora, 

como uma espécie de REFRÃO que acomoda vozes vindas através dos ventos 

mais distantes: coplas que entoam por sua partida. O REFRÃO, desde sua pri-

meira aparição (quase abstrata), distante, vai aos poucos – em suas voltas – 

chegando cada vez mais próximo da canção, no final. [...] nesta minha peça, as 

vozes que se sucedem, tendem a ampará-las, apenas, o que elas queriam dizer 

ao Pousseur, tudo iluminado por Mozart – mestre valoroso de dialética – ele 

(por seu turno), mestre de Pousseur, e Pousseur, meu mestre mais direto. [...] 

O título da peça é o mesmo do curso inesquecível que Pousseur ministrou em 

Darmstadt, em 1962. (Oliveira apud Cavuoto, 2012)

O tombeau de Willy em homenagem a Pousseur, Allgemeine Periodik 

para violino solo (2009), remete diretamente à reflexão de Willy sobre a 

obra de Mozart, que se faz intensamente presente em sua obra pelo menos 

desde La flamme d’une chandelle (1976). O pensamento de Pousseur, nos 

aspectos em que ele mais se aproxima da trajetória de Willy, é associado à 

profusão de informações característica da obra de Mozart. A reintegração 

orgânica de materiais preexistentes, com a carga de significados históricos 

que eles carregam – fazendo corpo com a expansão do universo harmônico e 

dos perfis lineares para além das restrições seriais –, leva a uma acentuação 

da heterogeneidade no discurso. Essa mesma heterogeneidade levara Willy 

a associar a obra de Mozart à ideia-força do rondó, modelo estrutural evoca-

do por Willy nessa peça. Enquanto a canção norte-americana – que simbo-

liza aqui uma “paternidade” artística – é recirculada de forma cada vez mais 

próxima do original; alternam-se como coplas as “vozes vindas através dos 

ventos mais distantes”, traços de memória que vêm homenagear Pousseur. 

Sua sucessão seria iluminada por Mozart, “mestre valoroso de dialética”.

A primeira copla opera sobre o ruído e as oscilações frequenciais não 

temperadas, imagem da experiência eletrônica (tão cara a Pousseur) que 
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mantém vaga relação com o refrão, em dois dados basilares: os três pontos 

marcados (sobre uma mesma altura) ao início – já que todas as aparições 

dos motivos principais da canção ocorrem sobre três pontos de apoio des-

cendentes – e a inversão do final da primeira frase, que irrompe em breve 

episódio melódico.

Exemplo 152 – Trecho da p.1 de Allgemeine Periodik

Ela influencia o retorno do refrão, que se desenrola por si só como um 

pequeno rondó. O espaço das alturas (temperadas) é comprimido pela 

metade veiculando o perfil da melodia original em intervalos menores, 

frequentemente em quartos de tom. Ela é fragmentada agora em seis pe-

daços (sempre em torno da polarização de lá, mesmo que por quartos de 

tom) e entre cada um deles surge uma nova informação – reminiscências da 

copla anterior, gestos plenos de ornamentações barrocas, um trecho “come 

un pezzetto orientale: danza sensuale”. Essas pequenas coplas agenciam os 

contrastes harmônicos entre o primeiro refrão (centrado em lá) e a primeira 

copla (que parte de mi). A última copla desse pequeno rondó condensado 

é uma citação de uma canção recolhida por Pousseur em seu Guirlande de 

Pierre, sob o nome de Effacement nourricier – uma das inúmeras apropria-

ções feitas por Pousseur de materiais preexistentes, nesse caso não identifi-

cada até a conclusão desse trabalho.
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Exemplo 153 – Trecho da p.2 de Allgemeine Periodik. Após um fragmento 

da melodia original comprimida pela metade, o surgimento da citação da 

canção de Pousseur, tratada a duas vozes

Ao retorno dos fragmentos transfigurados (e não temperados) do refrão, 

logo irrompe – com a mesma surpresa (sugestão de epifania) que surgira a 

citação de Pousseur – uma citação de Mozart: o Andante (em minore) que, 

no contexto original, se surpreende como uma das coplas do rondó final do 

Concerto n.3 para violino e orquestra (movimento que de resto já transcor-

ria até quase ao fim em andamento, tonalidade e métrica distintos): “[...] 

incrustrado no Concerto K216, tampouco me parece que esteja a salvo no 

‘contexto’” (ibidem). Se a canção de Pousseur citada ainda pode ser aproxi-

mada (em alguns perfis fragmentários) de Nature Boy, a citação de Mozart 

é a copla mais afastada (em seu desenho) do refrão desse rondó imaginário. 

Exemplo 154 – Trecho da p.3 de Allgemeine Periodik, com a citação de Mozart

E após um breve desdobramento que suspende as polarizações (afastan-

do-se de sol), é a canção original, nítida, que surge entre os cruzamentos de 

duas vozes, como o refrão final. O quadro comparativo abaixo percorre a 
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percepção e o reconhecimento da canção original, nas aparições sucessivas 

dos refrões. Como pontos de referência para o início da melodia, permane-

cem os três pontos melódicos destacados, seguidos pelo arco ascendente e 

pelo gesto ascendente encerrado por segundas descendentes (veja-se por 

último o arcabouço das alturas da melodia, que serve de referência aos três 

tratamentos apontados no exemplo abaixo).

Exemplo 155 – Três versões da melodia de Nature Boy em Allgemeine Pe-

riodik, da mais distante à mais literal. Na ordem, o início da peça (expansão 

transfigurada da melodia pela tessitura), três fragmentos do primeiro retorno 

do refrão (em compressão intervalar) e o início da seção final da peça. Por 

fim, as alturas da melodia original

Elegia entre as peças recentes para violino solo de Willy – ao lado de 

¡Oh, este viejo y roto víolin! (2010) e Arya per Yara (2011) –, reflete sobre a 

heterogeneidade em homenagem a Pousseur, cuja experiência foi marcante 

nas novas propostas de acomodação das informações em uma mesma sin-

taxe, em um todo orgânico. Única referência direta a Pousseur na obra 

de Willy, aponta para sua dependência inicial de seu mestre, no nível do 

desencadeamento, um modelo metalinguístico possível como uma linha de 
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força em toda sua produção. Esse longo panorama da produção de Willy, 

com algumas paradas para comentários extensos sobre certas obras-chave, 

demonstra a persistência (e a consistência) dessa linha de força por toda sua 

trajetória, nas faces as mais diversas e inesperadas, por mais incrivelmente 

sinuoso, intermitente e imprevisível (nas vertentes as mais fecundas) que 

venha sendo esse caminho – sinal de uma autocrítica e de uma renovação 

constantes que ligam inseparavelmente um espírito crítico, uma consciên-

cia histórica da linguagem e uma abertura à infinita variedade da criação, 

que orienta uma insatisfação constante. Vocação radical: anelo de pertencer, 

em ligação orgânica, a todas as raízes frutíferas que se lhe apresentam – ou 

ainda, de estar pronto a nutrir-se de novo solo, quando a fertilização deixa 

de prometer fecundidade.

As linhas de força que permanecem na obra de Willy, como se pode ob-

servar após essa longa apreciação, são procedimentos abertos o suficiente 

para se moldarem a essa inadaptação constante, a essa inquietude que colo-

ca a busca de terreno seguro para a criação em segundo plano, em privilégio 

da revelação (ou da redescoberta) de novo plano fértil, de uma nova resul-

tante inesperada para cada obra no conflito de seus componentes internos. 

Assim é que a preocupação formal e mnemônica, ao lado do controle da 

direcionalidade harmônica, são sempre colocados em risco com a inserção 

conflitual da referência externa. A operação direta com a metalinguagem, 

ao mesmo tempo em que calca o processo de criação em bases sólidas na sua 

relação com a tradição, é um campo de batalha constante entre heteroge-

neidade e organicidade, entre informação carregada de significados e uma 

sintaxe coesa o suficiente para se alçar em resultantes semânticas próprias. 

Longe de inserir-se num projeto utópico de engendramento de um simu-

lacro particular de sistema de referência, cada obra de Willy é um campo 

de combate, “miragem ira de um horizonte puro num momento vivo”,45 

obra de aprendizados e ensinamentos constantes: renovação ininterrupta 

no renascer em cada peça, nos choques provocados por cada lance de dados.

É a busca desse conflito, dessa tensão dialética sempre renovada no seio 

da matéria musical, que cristaliza um trabalho que equilibra sua franca 

originalidade com uma intenção renovada de compreensibilidade (para 

a qual o concurso constante da operação com a memória contribui, mais 

 45 Décio Pignatari, um movimento (1956).
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efetivamente até do que o apontamento para a reflexão sobre a história da 

música). Da ideia-força de Pousseur e, outrossim, na identificação com o 

trabalho de Chopin, Mahler, Mozart, Schumann, a apropriação consciente 

de uma extensa rede de influências serve de caução para um trabalho que 

se ressente (como não o ressentir?) da ausência de uma linguagem comum. 

Contradição das mais felizes, a conquista de uma voz com tal força de ex-

pressão (em tempos tão hostis) por meio de sua fundamentação nos rastros 

das falas do outro, de outrem, de outrora.
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