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Análises musicais

Parcours de l’Entité (1994, Flo Menezes)1
Com pré-estreia a 14 de maio de 1994 em Renfrew Ferry, Glasgow, na Escócia, e estreia a 5 de junho de 1994, no Festival Synthèse
94 (Palais Jacques Cœur, Bourges, França), Parcours de l’Entité foi
a primeira obra realizada no Studio PANaroma de Música Eletroacústica da Unesp,2 inaugurado oficialmente em julho do mesmo ano.
A obra é composta para um flautista, um percussionista e sons
eletroacústicos em tempo diferido (dois canais), com o uso de três
flautas amplificadas (flauta em dó, flauta-baixo em dó, flauta em
sol) e os seguintes instrumentos de percussão metálica:3
Gongos:
•

G2 e D3, G4 e A4: gongos tailandeses

1 A partitura consultada foi editada pela Fundação Editora da Unesp (FEU) e
acompanha o volume Atualidade estética da música eletroacústica (Menezes,
1998).
2 Embora os sons de síntese tenham sido gerados no Centro di Sonologia Computazionale (Pádua, Itália) em 1991.
3 Foram utilizadas as representações notacionais conforme indicadas na
partitura.
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•
•
•
•
•

B3: gongo coreano
D4: gongo Koulington
D5: gongo “Paiste” (tam-tam)
F5: gongo chinês
F4: gongo filipino

Outros:
•
•
•

C3 e F4: cloche-plaque (plate Bell); uma aguda e outra grave
Bb3, F4, F5 e G5: quatro triângulos diferentes
C5 e G5: Crotales; Eb6: crotales tibetanos

Os sons eletroacústicos são provenientes do tratamento de materiais produzidos pelo próprio corpo instrumental já descrito, além
de sons de síntese apresentados somente na última seção formal. A
partitura já contempla a representação dos sons eletroacústicos pelo
compositor ao lado da escrita instrumental.
No que se refere à estruturação harmônica da peça, partimos dos
escritos do próprio compositor sobre os procedimentos e técnicas
utilizados, conforme expostos em Atualidade estética da música
eletroacústica (Menezes, 1998, p.82-108). Tal a sua importância, a
concepção harmônica – entendida aqui no sentido de organização de
alturas – origina o título mesmo da composição: a técnica dos módulos
cíclicos desenvolvida por Flo Menezes parte de um aglomerado harmônico situado no domínio do temperamento denominado “entidade
harmônica”, que se desdobrará em um número limitado de transposições, retornando ciclicamente à entidade inicial: um dos sentidos do
percurso da entidade.4 Esta técnica, aliada às projeções proporcionais,
que veremos em detalhes a seguir, alimentará não somente a escrita das
flautas, mas também a constituição espectral dos sons sintetizados na
última seção da obra.

4 Será também relevante, como veremos, o percurso do flautista por sete diferentes posições determinadas no palco.
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É preciso ressaltar que, em virtude de um viés do compositor
bastante fincado em processos organizativos de cunho serial, aliados, porém, a outro nível de organização estrutural que parte de
características espectrais, frequentemente serão feitas incursões que
migram o enfoque analítico dentro de um mesmo item do trabalho,
tal a dificuldade em segregar a caracterização e evolução dos espectros da elaboração de alturas.5 Esta última, no entanto, adquire uma
autonomia tal e com tal peso na poética do compositor que por vezes
dominará o enfoque analítico.

Considerações formais
Em Parcours de l’Éntité a questão das segmentações formais
também permeará o trabalho constantemente de modo a realçar os
contrastes e características presentes em cada seção, mas parti das
divisões mencionadas nos escritos do próprio compositor (Menezes,
1998), que concebeu a obra em três partes, como pode ser visto na
tabela a seguir:

5 Nesse sentido, veremos que a polarização harmônica – consolidação de polos
harmônicos, isto é, regiões harmônicas que orbitam ao redor de determinada altura preponderante – constitui uma importante referência à escuta, mesmo nos
momentos em que a abordagem analítica é feita do ponto de vista das tipologias
e contornos dos objetos sonoros. A noção de polarização harmônica subsidia
ainda a primeira publicação do compositor, já em 1979 (Menezes, 1979, p.5).
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8’38” a
15’41”

7’37” a 8’38”

5’26” a 7’33”

0” a 5’26”

início da flauta em dó até 2’47” e
utilização da flauta baixo em dó até o
final da seção/percussão
módulos cíclicos
flauta contralto em sol / percussão
módulos cíclicos
retorno da flauta em dó / percussão

flauta em dó; supressão dos sons
instrumentais de percussão
Projeções proporcionais a partir do
perfil principal

Sons eletroacústicos provenientes do
tratamento de sons de flauta e percussão metálica
–
Sons eletroacústicos provenientes do
tratamento de sons de flauta e percussão metálica
–
Sons eletroacústicos provenientes do
tratamento de sons de flauta e percussão metálica
–
sons de síntese e sons de flauta
Projeções proporcionais a partir da
entidade de base

Primeira seção

Procedimento harmônico de base

Segunda seção

Procedimento harmônico de base

Transição

Procedimento harmônico de base

Terceira seção

Procedimento harmônico de base

módulos cíclicos

esfera instrumental

esfera eletrônica

Seções formais de Parcours de l’Entité

Tabela 1 – Esquema geral das segmentações formais em Parcours de l’Entité
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A importância da estruturação harmônica em Parcours
de l’Entité
Antes de abordarmos a estruturação harmônica propriamente
dita de cada seção, é oportuno tecermos alguns comentários sobre
as técnicas e procedimentos utilizados pelo compositor: os módulos
cíclicos e as projeções proporcionais. Como mencionado no início deste
capítulo, ambas as técnicas, oriundas do início dos anos 1980, partem de uma entidade harmônica de base:6
Figura 8 – Simetrias e relações intervalares presentes na entidade
harmônica de base utilizada em Parcours de l’Entité (Menezes, 1998)

Fonte: elaborada pelo autor

Não se pretende aqui, evidentemente, detalhar de modo exaustivo os procedimentos técnicos utilizados por Flo Menezes para
os módulos cíclicos e as projeções proporcionais, uma vez que o
compositor já o faz de forma bastante extensa em seus escritos.7
Realizaremos, entretanto, uma breve incursão sobre as duas técnicas, em função da sua importância vital nesta obra e na poética do
compositor.
6 “Toda estrutura intervalar que serve de base às manipulações dos módulos
cíclicos constitui, por mais nova que seja, uma entidade harmônica” (Menezes,
1998). Esta mesma entidade foi utilizada, antes, em A dialética da praia (1993)
e na obra inacabada ...Ora...
7 Ver Menezes, Apoteose de Schoenberg (2002 [1987]), Atualidade estética da
música eletroacústica (1998) e Matemática dos afetos (2013).
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Os módulos cíclicos
As noções que subsidiam a técnica dos módulos cíclicos e suas
aplicações sofreram constantes mudanças ao longo da trajetória
composicional de Flo Menezes, ainda que a técnica em si tenha permanecido a mesma: inicialmente, a entidade de base era concebida a
partir de aglomerados harmônicos que faziam referência a estruturas
intervalares já conhecidas do repertório musical, ou seja, a “arquétipos harmônicos”. Por tal razão, ele cunha o termo “modalidades arquetípicas” para esta técnica na primeira versão de seu livro Apoteose
de Schoenberg e em Berio et la Phonologie, revelando sua intenção, já
naquela época, em ampliá-la para quaisquer entidades harmônicas
de base, independentemente de constituírem arquétipos harmônicos como as entidades oriundas de Schoenberg, Berg ou Webern
(Menezes, 2002).8
As relações que se desdobrarão a partir da entidade de base levarão em conta seus limites extremos (grave-agudo na direção vertical
ou primeira e última nota na horizontal), delimitando um âmbito,
assim como as relações intervalares internas. No caso de Parcours...,
a formação do módulo cíclico resultará da replicação da estrutura
intervalar da entidade de base em três transposições possíveis até
que as disposições de alturas retornem exatamente como estavam no
início – ou, nos termos do autor, em três retrotransposições:
8 A noção de arquétipo harmônico é bastante explorada por Flo Menezes e fortemente presente no pensamento de Willy Corrêa de Oliveira, seu professor de
composição na USP. Em Apoteose de Schoenberg (Menezes, 2002 [1987]), esta
noção pode ser entendida a partir de uma citação de Edmond Costère que leva
em consideração uma “emancipação da dissonância” (em especial da segunda
menor): “agora se admite que os acordes-tipo pelos quais os músicos da [Segunda] Escola de Viena substituíram o acorde perfeito assumem as formas
Dó-Fá-Si, Dó-Sol-Si, Dó-Fá-Ré bemol ou Dó-Sol-Ré bemol, anteriormente
tidos como dissonantes e levados à resolução” (Costère apud Menezes, 2002,
p.114). Esses acordes-tipo, que contribuíram para “emancipar” a segunda
menor de seu papel eminentemente melódico como sensível, foram amplamente utilizados pelos compositores vienenses e são mapeados por Flo Menezes no livro em questão.
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Figura 9 – Expansão via módulo cíclico da entidade de base de Parcours de l’Entité

A replicação da estrutura intervalar ocorre até que se obtenham novamente as alturas na disposição inicial (retorno à entidade de base). As notas representadas por semibreves (Bb, F# e
D) são denominadas notas-pivô, comuns às retrotransposições.
Fonte: elaborada pelo autor

Determina-se a quantidade de transposições da entidade pelo intervalo no âmbito da oitava entre suas notas extremas; o número de
retrotransposições será a quantidade de vezes em que ele é replicado
até que se atinja a mesma nota de partida. Uma segunda maior, como no caso do arquétipo Skriabin (utilizado em PAN, de Menezes),
replica-se seis vezes dentro de uma oitava, ocasionando seis transposições. Em Parcours..., cuja entidade de base compreende uma
quinta aumentada entre suas notas extremas Bb-F#, há apenas três
retrotransposições (Bb-F#-D-Bb).9
Os modos de transposições limitadas de Olivier Messiaen foram
uma importante referência ao desenvolvimento técnico dos módulos cíclicos (idem, ibidem) – sete modos diferentes construídos de
forma excludente (sem repetição de nota e não completando o total
cromático), que permitem um número limitado de transposições até
que se retorne às mesmas alturas de origem (portanto, uma ciclicidade).
A técnica dos módulos, por sua vez, prescinde do critério exclusivo da
não repetição – já na entidade de Parcours... há repetição (Ab-G#) – e
resulta em um número total de notas bem maior na constituição
de um único módulo, tendendo a explorar com diferentes alturas
9 O mesmo ocorreria para um módulo cíclico cujos extremos formassem a inversão do intervalo absoluto de quinta aumentada ou sexta menor, a terça maior.
O intervalo de quarta justa (e, consequentemente, sua inversão, a quinta justa)
é muito interessante, porque leva doze transposições para retornar à nota inicial;
com efeito, um módulo cíclico a partir de uma entidade cujos extremos formem
uma quarta justa resulta em doze notas-pivô formando um ciclo de quartas.
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absolutas as mesmas relações intervalares da entidade de base; isto a
diferencia de uma visão tipicamente modal (como no caso referido
de Messiaen, instituindo um “reservatório de notas”, um campo
harmônico modular).

A não obrigatoriedade do total cromático na estrutura de partida
(entidade), a possibilidade de repetição de notas e a ciclicidade – a adoção de uma estrutura que, replicada sequencialmente, retorna à exata
disposição inicial – constituem, portanto, os aspectos fundamentais
dos módulos cíclicos. Vejamos as considerações do próprio compositor:
Uma vez derrocada a convenção serial da não repetição, e uma
vez debruçado sobre os interessantíssimos procedimentos de permutação serial cíclica propostos por Pousseur, interessaram-me
sobretudo as características dos modos de Messiaen que justamente
os faziam distinguir dos modos medievais, quais sejam: o convite à
livre utilização de intervalos (não sendo mais necessário o aprisionamento ao grau conjunto); e a ciclicidade, já presente, coincidentemente, em minhas especulações [...]. Reneguei, assim, tanto o
caráter excludente dos modos, prescindível na constituição de novas
entidades (as quais poderiam ou não se servir do total cromático),
quanto a até então “imprescindível” necessidade de se evitar a repetição de alguma(s) nota(s) no interior de uma determinada entidade
harmônica (na qual poderiam existir, pois, notas reincidentes).
Assim é que podemos construir aglomerados harmônicos horizontalizados ou sequencializados – ou seja, campos harmônicos – a
partir de arquétipos (acórdicos ou até mesmo diacrônicos, sequenciais) que nos interessem por tal ou qual motivo, constituindo,
assim, conjuntos cíclicos sequenciais de intervalos, que se não podem ou não devem ser chamados de modos pela repetição possível
de algumas de suas notas (contrariando, assim, uma das principais
características genuinamente modais), devem ser chamados, pois,
de módulos cíclicos: entidades harmônicas complexas, senão somente
pela “simples” proliferação, via transposição num mesmo todo, de
uma mesma entidade harmônica básica (arquetípica ou não) – não
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mais a partir, nota-se, de uma “série-de-base” –, também por possíveis relações multiarquetípicas contidas nesta nova expansão intervalar. (idem, ibidem, p.354-5)

Em Parcours..., o compositor determina a expansão do campo
harmônico da entidade de base em um módulo, “um mesmo todo”
com hierarquias internas, compostas por alturas distintas que valorizam a relativização do intervalo. A distinção da repetição e da
incompletude cromática em cada retrotransposição de dez notas não
impede que determinados usos do material se aproximem, em alguns momentos, de enfoques tipicamente “seriais”: como será ainda
observado, cada retrotransposição da entidade será utilizada separadamente em determinados trechos da primeira e segunda seções da
obra com vistas a propriedades de polarização harmônica. É apenas
na terceira seção formal que o perfil principal, uma reelaboração no
registro do “todo” de 28 notas do módulo cíclico da figura anterior,
se mostra em sua completude e se particulariza definitivamente.
Há uma saturação do total cromático no desenrolar de um módulo, ainda que cada retrotransposição não o faça obrigatoriamente;
desse desenrolar resulta a elaboração de um perfil, que contribuirá
para uma “redução entrópica do material” (idem, ibidem, p.368),
uma maneira de viabilizar a exploração máxima das potencialidades
auditivas da estrutura interna da entidade de base:
Afora casos excepcionais, em que o perfil das notas constitutivas
do módulo já é claramente delineado em sua própria constituição, as
notas que compõem um módulo são notadas de maneira arbitrária
no registro das alturas, geralmente de forma concentrada no registro
médio das frequências. Caberá à elaboração minuciosa da obra em
questão precisar, conforme o contexto, o registro (perfil) e a exata
sequência de notas. (idem, ibidem, p.364-5)

Expandindo-se a elaboração da entidade de base para além dos
arquétipos (as estruturas intervalares herdadas do repertório musical), a escuta passa a contar ainda mais com outro elemento de
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fundamental importância, que acompanha o desenvolvimento dos
módulos cíclicos: o perfil melódico. Conforme descrito pelo compositor, desde a elaboração de Phantom-Wortquelle; Words in Transgress
(1986-87) o perfil contribui para a “escuta prática dessas entidades”
(idem, 1998). A partir do módulo cíclico de Parcours..., foi criado o
perfil principal, condizente com a tessitura da flauta em dó. O desenvolvimento “melódico” da terceira parte da obra se direcionará,
como já antevisto, para este perfil.
Figura 10 – O perfil principal em Parcours...

O perfil é constituído a partir do módulo cíclico, cujas simetrias oriundas da entidade de base
formam, dispostas agora “horizontalmente”, unidades perceptíveis recorrentes – uso de 2m,
3M, 4J, suas inversões e expansões de registro no âmbito de duas oitavas (correspondente à
extensão da flauta em dó). O salto intervalar mais amplo situa-se exatamente no meio do perfil
(13m), atuando como uma espécie de espelho para as relações intervalares.
Fonte: elaborada pelo autor

Chegamos assim, para melhor entendermos as transformações
harmônicas realizadas a partir da entidade, a um conceito bastante
caro ao compositor: a composição de perfis. Podemos associar a este
conceito as considerações bastante elucidativas de Pierre Boulez
(1986) em um texto da década de 1950: “A experiência eletrônica
mostra que essa noção de intervalo absoluto é fictícia, e que o poder
discriminador da orelha depende em grande parte de uma unidade
de base ou do âmbito do registro no qual tais intervalos se inserem”.
Com efeito, veremos em seguida que tanto o registro quanto alguns
intervalos específicos e contornos serão fundamentais na elaboração
harmônica de Parcours de l’Entité.
Pode-se pensar em uma associação com a linguagem verbal para
esta questão dos perfis e sua audibilidade, que sempre será apenas
parcial, sugestiva. Trevor Wishart (1996) argumenta que a escuta
da fala se vale de alguns padrões intervalares e contornos próximos:
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Em um nível mais profundo, a análise computacional dos sons
da fala mostra que os constituintes individuais sonoros (fonemas)
não são justapostos uns aos outros da forma como se poderia elaborar em estúdio, mas na maioria dos casos elidem entre si muito
rapidamente durante o ato do discurso. Ainda mais fundamental,
muitas consoantes são caracterizadas por sua morfologia – a maneira
como modificam sua forma – em vez de por seu espectro (distribuição de frequências ou características formânticas). (tradução livre)

Esta análise do discurso verbal encerra uma comparação fundamental com o decurso sonoro no contexto musical: eventos individuais como notas tocadas sequencialmente por um instrumento
elidem umas nas outras, favorecendo a audibilidade do modelo do
perfil enquanto contorno (fluxo contínuo) e não exclusivamente
enquanto intervalo (salto discreto).

As projeções proporcionais
Quase simultaneamente à concepção dos módulos cíclicos nos
anos 1980, Flo Menezes empreende investigações acerca de espaços
harmônicos que por vezes são até mesmo distintos do temperamento, permitindo concreções e expansões intervalares por meio de uma
espécie de “redimensionamento” da estrutura original, dando início
às projeções proporcionais. O procedimento consolidou-se com Profils Écartelés, de 1988, para piano e sons eletroacústicos pré-gravados
em quatro canais. Embora o corpo instrumental estivesse restrito ao
temperamento, o compositor incorporou no estrato eletroacústico o
universo microtonal oriundo de seis concreções intervalares de um dos
dois módulos cíclicos utilizados na obra – em Parcours..., como veremos, o universo microtonal também foi explorado na escrita da flauta.
As projeções proporcionais, aplicadas à entidade de base, redimensionam o âmbito espacial coberto pelas notas extremas, “mantendo-se [...] a mesma proporção intervalar de origem” (Menezes,
1998). À maneira dos módulos cíclicos, a distribuição espacial das
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proporções obtidas pode ser utilizada em suas dimensões vertical
(“acórdica”) e horizontal (“melódica”) – mesmo que a aplicação dos
módulos envolva, em geral, a composição de um perfil de base, ela
também possibilita o uso de outras entidades acórdicas derivadas –,
com a distinção de que se buscaria com esta segunda técnica expansões e compressões intervalares:10
Se os módulos cíclicos se prestam muitíssimo bem à minuciosa e
multiforme elaboração das estruturas harmônicas a partir do espaço
frequencial constituído pelo sistema temperado, estruturação esta
que pode servir e via de regra serve – como aliás demonstrado em
A dialética da praia – às elaborações até mesmo independentes do
temperamento, desejou-se, de qualquer forma, a edificação de um
método de manipulação intervalar que permitisse transpor, no “espaço harmônico”, as variações de dimensão perceptiva típicas das
operações efetuadas sobre a escala temporal, quais sejam: dilatações
e compressões de durações, a serem aqui convertidas, respectivamente, em expansões e contrações de estruturas intervalares. Elaborada
em duas direções, a nova técnica contrapor-se-ia, sob este aspecto,
aos módulos, já que estes implicam única e necessariamente “ampliação”, ou seja, em expansão do campo harmônico da entidade
originária. (idem, ibidem, p.85-6)

As projeções proporcionais podem aliar-se aos módulos cíclicos,
podem eleger um dado módulo como sua estrutura de base, a ser
proporcionalmente dilatada ou comprimida no espaço intervalar.
Menezes revela que as projeções proporcionais levam às últimas consequências a técnica dos módulos cíclicos, abarcam esta
10 Os módulos, embora até possibilitem a exploração de terrenos microtonais,
são em geral usados para uma “saturação cromática” a partir da entidade de
base, sua expansão em um perfil que não só completa as doze notas distintas
como também admite repetições. A possibilidade de compressão pelo uso das
projeções proporcionais será especialmente útil, como ainda será visto, para
as percepções de perfis melódicos com contornos muito próximos ao original,
apenas “achatados” no espaço harmônico microtonal.
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possibilidade de concreção que está no cerne do desenvolvimento
melódico tanto quanto das disposições verticais: “Uma vez aliada
aos módulos cíclicos, a nova técnica poderia, de fato, potencializar ao
máximo, como método composicional, quer a essência mesma das
figurações melódicas, quer a das proporções acórdicas” (idem, ibidem, p.86). É possível, de fato, “estirar” ou “achatar” espacialmente
(aumentar ou diminuir as distâncias entre os intervalos constituintes) tanto uma figura melódica quanto um aglomerado vertical,
com a possibilidade de fazê-lo por meio de operações de redimensionamento também realizáveis no eixo das durações. Instaura-se,
assim, uma busca especulativa por espaços harmônicos que diluem
as distinções não somente entre vertical e horizontal como também
entre temporal e frequencial.
Nesse ponto, o pensamento composicional de Menezes manifesta outras duas referências à geração do serialismo integral dos anos
1950:11 1) a teoria da unidade do tempo musical, de Stockhausen, que
propõe um mesmo eixo temporal para frequências e durações – uma
sequência de impulsos periódicos, por exemplo, percebidos “ritmicamente”, ao ser acelerada converte-se na percepção de uma altura
definida; 2) o esfacelamento da distinção entre horizontal (“melodia”) e vertical (“acorde”) – lembra-se que, partindo especialmente
de Anton Webern e após a experiência do serialismo nos anos 1950,
é abolida a segregação entre as duas dimensões na música como era
previamente concebida.12
11 O próprio compositor analisa suas técnicas e procedimentos composicionais
como de índole “pós-serial” (Menezes, 2002, p.390).
12 Boulez (2002, p.132-3) assevera: “Ampliada, a noção de vozes nos permitirá
tornar ‘porosas’ as categorias como monodia, heterofonia, polifonia. Já se insistiu sobre o fato capital de que a série dilui a oposição entre horizontal e vertical
[...]. O próprio Webern nos mostra claramente o caminho a seguir sem reservas,
em suas obras com coro, especialmente; [...] Na Segunda cantata, onde estas
relações chegaram a um estado inteiramente explícito, escolheremos primeiramente um exemplo simples, extraído do terceiro movimento. O antecedente,
sendo confiado ao soprano-solo, exposto portanto horizontalmente, os três
consequentes dividirão a frase em duas partes, a e b, para verticalizar a primeira
(a), e deixar à segunda sua forma horizontal primitiva (b)”.
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A concepção de uma entidade harmônica de base explorada à
exaustão por via de módulos cíclicos e projeções proporcionais fornece materiais “melódicos” e “acórdicos” que visam constituir um
espaço harmônico ampliado. Neste espaço os limites são imprevisíveis até que se manipule o material de origem com vistas a manter
uma unidade; mas é precisamente nesta unidade que as técnicas de
Menezes vão além das premissas seriais e adquirem, nas palavras do
próprio compositor, uma “cor harmônica”13 que caracteriza a obra
musical a partir dos elementos figurais ou constitutivos e demais
estruturas derivadas de uma mesma entidade inicial.
As possibilidades de redimensionamento “proporcional” são
aplicadas de duas maneiras pelo compositor: no sentido vertical,
diretamente da entidade de base (primeira figura a seguir); no
sentido horizontal, a partir do perfil constituído do módulo cíclico
(segunda figura a seguir). Em Parcours... o compositor aplica essas
duas modalidades na terceira seção: a primeira, para fornecer as
frequências que alimentam a constituição dos sons de síntese a partir
da entidade de base, comprimida e expandida proporcionalmente de
modo a resultar em aglomerados verticais (sincrônicos); a segunda,
para elaborar os perfis da flauta a partir do perfil melódico principal,
“comprimido” proporcionalmente de modo a resultar em figurações
horizontais (diacrônicas) de igual contorno. E, na dinâmica da interação, estas caracterizações verticais e horizontais da flauta e dos sons
de síntese se entrecruzam: os sons de síntese também “deslizam” para
instituir relações horizontais; os sons da flauta são verticalizados gradualmente para formar aglomerados cada vez mais densos.

13 Falaremos mais a respeito da “cor” harmônica na análise de Altra voce.
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Figura 11 – Projeção proporcional da estrutura intervalar da entidade de base

Fonte: elaborada pelo autor

Figura 12 – Exemplo de concreção proporcional do perfil constituído a partir do módulo cíclico. De maneira análoga, também seria
possível realizar expansões.

Fonte: elaborada pelo autor
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Primeira seção formal (0” a 5’26”)
Da perspectiva de um modelo do som, das considerações da matéria sonora e sua correlação direta com o material, há já no momento
inicial da obra alguns pontos fundamentais a considerar. A quebra
de expectativa causada por uma conformação espectral encerra,
sintomaticamente, a transição gradual e contínua de um ataque metálico a um som de flauta, os dois instrumentos essenciais de toda a
composição. A dicotomia entre o “som de sopro” e o “som metálico”
está, por sua vez, representada no corpo da própria flauta – encontra
no som de “sopro” sua particularidade, sua proximidade ao som das
madeiras, embora constituída de corpo metálico –, como se tornasse
possível uma concepção de instrumento cujos sons subvertessem
sua essência material, constituindo já um dado relevante para as deformações que serão realçadas pelos recursos eletroacústicos.
O primeiro elemento da obra (0” até 52”) propõe um percurso
entre o gesto inicial – som percussivo metálico oriundo de tratamento – e as transformações espectrais provocadas nos transientes
de sustentação e extinção. Apesar do espectro inarmônico, o ataque
inicial se estabiliza logo em seguida em um lá bemol 5, e a longa ressonância leva a uma transição para um som tônico (fundamental si bemol 5), transição que se dá por meio de um glissando: após atingir esta
outra altura, observa-se o início de um batimento, seguido da extinção
total do som. O ataque inicial é proveniente de um som de bigorna da
obra Dialética da praia, de 1993. Este som foi sampleado com um Akai
S1100, e foi em um DX-7-II (sintetizador clássico da Yamaha, ainda
em uso no Studio PANaroma) que Menezes atuou com o pitch wheel
para realizar o glissando. Paralelamente, foi adicionada reverberação
ao som, o que, em seu transiente de sustentação, foi responsável
pelo caráter de “sopro” que possibilitou sua transmutação eficaz
(cross fade) ao som de flauta.14 A transferência espectral, operação que
14 Outro dado interessante sobre este som que abre a obra é que Menezes revela
ter buscado escapar do universo metálico dos “sons de sinos” (bell-like), muito
comuns à época da composição e utilizados em demasia na música eletroacústica (dados obtidos em entrevista do compositor pelo autor em 21 nov. 2011).
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permite transições sutis entre caracterizações espectrais ou, ainda,
uma imitação propriamente dita de um modelo espectral (como uma
imitação de um som instrumental para gerar outro som na esfera
eletroacústica, conferindo relações estruturais entre ambos), constituirá um procedimento anamórfico típico na interação entre instrumentos e processos eletroacústicos: uma “anamorfose funcional”,
para voltarmos à terminologia de Schaeffer.
Este elemento inicial será então repetido com uma variação dinâmica entre 57” e 1’54” – ff em oposição ao f do primeiro ataque,
conforme indicado na camada eletroacústica da partitura –, o que intensifica o caráter inicial inarmônico do espectro e a maior amplitude
no fenômeno posterior do batimento. Próximo à extinção do som,
surge a flauta em dó (ppp) em uníssono com o “pedal eletroacústico”
Figura 13 – Sonograma do trecho inicial de Parcours de l’Entité

A figura evidencia a migração do lá bemol 5 ao si bemol 5 e a intensificação dinâmica na primeira repetição do ataque metálico aos 57” (ver Exemplo sonoro 1 – 0” a ca. 35”).
Fonte: elaborada pelo autor
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formado pelo regime de sustentação do som percussivo (neste
momento já transfigurado em som de flauta), em completa fusão
espectral. A textura deste trecho é portanto homogênea e formada
por sons contínuos.
É ainda notável que este glissando (variação de altura claramente
perceptível, portanto perfil) no transiente de sustentação mascara o
que poderia ser percebido exclusivamente como modulação de timbre, pela maneira como ocorre a gradual transformação do som, que
muito lentamente passa do caráter metálico com uma percepção de
altura preponderante (lá bemol) ao som tônico de flauta que estabiliza em si bemol. Fosse mantida a altura, a modulação de timbre seria
evidente. No entanto, o som inicial como um todo abarca, por meio
do glissando, tanto a mudança de coloração quanto o perfil, resultando no comportamento sonoro que Wishart denomina morfologia
dinâmica. E a realização de um perfil, bastante alongado no tempo
e permeando o transiente de sustentação, traz o cerne da dialética
gesto-textura: “ilude” a escuta do ponto de vista do espaço espectral
e torna menos evidente o processo interno de transformação do som,
tornando-o mais fluido e imperceptível.
A partir de 2’08”, após outro período de silêncio, inicia-se uma
espécie de apresentação retrogradada do elemento inicial, em uma
interessante transferência de um procedimento típico da escritura
instrumental.15 A reintrodução do “pedal eletroacústico” logo em seguida à entrada da flauta ressalta dois estratos distintos. Além disso,
15 Aliás, muitas das indicações referentes ao estrato eletroacústico na partitura
seguem modelos da escrita instrumental, como, por exemplo, as marcações
de dinâmica e as notas relativas às frequências fundamentais dos polos harmônicos utilizados no estrato eletroacústico. Esta característica da escritura
do compositor parece ser um dos pontos fundamentais para compreender a
interação entre as esferas instrumental e eletrônica da obra, uma vez que não só
os sons pré-gravados advém da instrumentação utilizada, como também alguns
procedimentos de escritura eletroacústica se aproximam bastante das técnicas
composicionais instrumentais, como a “retrogradação” mencionada acima a
partir de 2’08”, a distribuição de durações e o uso da técnica das projeções proporcionais para a determinação do espaço frequencial dos sons de síntese, que
será visto adiante.
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suprimido o ataque, o enfoque da escuta se volta eminentemente à
constituição espectral, fortalecendo a segregação com a flauta, antes
“colada” ao estrato eletroacústico. Já em 2’19”, outro ataque, seguido
da entrada do percussionista, desvela a distinção de três elementos a
partir do arquétipo de ataque-ressonância, fato marcado pelo início
do percurso do flautista pelo palco em direção à posição 2. Observa-se, então, que cada um desses três elementos começa a ser desenvolvido: o ataque percussivo metálico é a partir daqui transferido a
outros ataques na esfera instrumental,16 com diversas intensidades e
timbres (diferentes instrumentos de percussão); a flauta realiza perfis melódicos a partir de 2’25”, o que pode nos sugerir alguma referência à variação de frequência apresentada inicialmente por meio do
glissando; e o som contínuo (“pedal eletroacústico”) é mantido como
resultado da valorização do transiente de sustentação do som inicial.
O que ouvimos antes como o prolongamento de um gesto de ataque
agora definitivamente se decompõe em três camadas distintas.
Como será visto ainda, a mudança de flautas, em geral, representa pontos de articulação importantes na peça, não somente pelo
contraste timbrístico, mas pela intervenção direta no espaço – entendido em sua dimensão sonora e sua dimensão cênica. Com efeito, a
16 Esta analogia entre os materiais instrumentais e eletroacústicos, em seus diversos níveis de interação, também responde pela possível instauração da ilusão no
jogo entre os próprios materiais. A transferência é descrita no artigo “Por uma
morfologia da interação”: “As transferências estruturais podem apoiar-se em
aspectos outros que não a coloração (timbre) dos espectros, tais como relações
de identidade em frequência, em percurso espacial, em comportamento dos
perfis melódicos e de massa, em constituição gestual dos sons (que podem identificar-se até mesmo pela forma de tratamento aos quais se submetem). Ou seja:
ainda que seja mais condizente com a fusão partir dos próprios sons instrumentais para a elaboração dos sons eletroacústicos, o uso de outras fontes sonoras
não implica necessariamente inviabilidade de fusão e pode, em contrapartida,
viabilizar a transição que vai do fundido ao contrastado. Será, pois, pelo viés
de tal distinção relativa – apenas possível, no caso de se utilizarem os mesmos
sons instrumentais na elaboração dos sons eletroacústicos, após inúmeros procedimentos de transformação do material de partida – que a edificação de toda
uma gama de distanciamento tornar-se-á possível, até que se atinja o contraste
mais evidente, com ausência de qualquer transferência espectral” (Menezes,
2006, p.386).
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entrada da flauta-baixo em dó a 2’50” prenuncia um novo elemento
fundamental que adentra a camada de escuta da flauta: o elemento “sopro”, marcado pela movimentação do flautista no palco da
posição 2 à 3. E é com a emergência deste elemento que a flauta
definitivamente se aparta dos espectros metálicos iniciais, pois é
com o sopro que ela “sintetiza” sua diferença com os instrumentos
de percussão metálica.17 “A obra direciona-se, a rigor, à liberação de
energia presente no gesto musical que consiste no sopro quase afônico através do tubo da flauta” (Menezes, 1998, p.83). Apesar de este
gesto causar um grande impacto na escuta, sua constituição espectral
com forte “dispersão” frequencial advinda do ruído do sopro é bastante distinta dos materiais produzidos até então pela flauta. Além
disso, encerra um aspecto relacional com o ataque metálico que abre
a peça: é como se o sopro ampliasse temporalmente aquele gesto inicial, como se representasse o resultado de um processo de dilatação
ou “alongamento” do golpe metálico.
O elemento “sopro” é então desenvolvido e valorizado gradualmente em relação aos demais: ele trará, no ápice de seu desenrolar,
pouco tempo depois (3’19,5”), uma clara referência gestual ao ataque abrupto do início (além da possível comparação em termos de
constituição espectral mencionada anteriormente), porém em um
registro bem mais grave e marcado pela confirmação de um novo
polo harmônico: em oposição ao si bemol que era ouvido no pedal
eletroacústico, há uma movimentação gradual em direção ao dó,
que havia surgido no pedal eletroacústico em 2’31” (como veremos
adiante, este polo é enfatizado paralelamente nos perfis da flauta).
A direcionalidade ao gesto do “sopro” é atingida, pois, por meio
desta gradual mudança da constituição espectral ao registro grave;
as entradas dos instrumentos percussivos na peça confirmam a direcionalidade de registro: início com triângulos e crotales bastante
agudos; seguem-se então triângulos e crotales graves; cloche-plaque;
17 Esta problemática envolvida nos usos dos recursos instrumentais da obra seria
retomada três anos depois em ATLAS FOLISIPELIS, que aborda a dualidade
do sopro (“folis”, representado pelos oboés) com as “peles” da percussão.
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gongos tailandeses e coreanos, até que em 3’35” surge o ataque mais
grave, de um gongo tailandês, logo após o “sopro” se impor no elemento “pedal”:
Figura 14 – Movimento direcional na percussão em Parcours...

Atinge-se o limite grave do registro do corpo instrumental percussivo com o gongo tailandês
em 3’35”, logo após o ataque simultâneo da cloche-plaque grave, flauta-baixo e do “sopro” em
dó. Repare que, logo após o ataque conjunto em 3’19,5”, cessa o si bemol do “pedal eletroacústico”.
Fonte: comentários do autor sobre Menezes (1998, p.2)

Um alargamento da espessura do espectro inarmônico provocado pela percussão também desestabiliza o si bemol; aqui, mais uma
vez ocorre, em um nível mais amplo que engloba três camadas de
escuta, algo similar ao que analisamos no início da obra: à mudança
progressiva do polo harmônico (agora de si bemol para dó, também
um salto de segunda maior, assim como no ataque que abre a peça)
observa-se simultaneamente uma transformação significativa da
constituição espectral. Neste caso, no entanto, a movimentação de
segunda maior é por demais gradual e menos percebida como perfil;
a flauta também cessa os perfis após a entrada do elemento sopro
(ver figura anterior), alterando a característica da segunda camada
de escuta; os ataques percussivos sucessivos em diferentes registros,
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por apresentarem uma distribuição bastante “pontilhista”, por
assim dizer, também reduzem a percepção de perfis a um acúmulo
de ressonâncias referente ao alargamento de espessura nesta terceira
camada de escuta.
Ao atingir e estabilizar o registro grave, o flautista parte então para outro trecho de seu “percurso” (posição 3 à 4), e com um glissando
prenuncia o retorno da realização de perfis melódicos, que haviam
sido interrompidos quando da introdução do elemento sopro.
Em 4’26”, a movimentação do flautista (posição 4 à 5) marca,
mais uma vez, o surgimento de um elemento diferenciado: os sons
“iterados”, que terão grande importância na segunda seção formal.
Aos 4’39”, o elemento pedal identificado no início da peça ressurge
bastante diferenciado, como que incorporando e fundindo o caráter
“rugoso” do elemento sopro, em mais um procedimento relacional
de transferência variada do material constitutivo de um objeto sonoro a outro. Neste trecho, há uma desestabilização do polo de dó e
imediatamente ouve-se uma polarização do lá bemol, em um retorno
à altura ouvida no início da obra.
Para descrever o percurso do material harmônico ao longo da
peça, apoiar-nos-emos em alguns pontos de articulação que se apresentam como fortes indícios à escuta para as transformações que
seguem. Esses pontos de articulação compreendem, por um lado,
os contrastes entre som contínuo e saltos; por outro, as modificações
de registro, polos harmônicos e a apresentação de novos materiais.
Permeando esses aspectos, encontram-se os gestos cênicos.
Conforme a figura seguinte, é apresentada a terceira retrotransposição do módulo cíclico pela flauta no início da seção. Já havíamos
comentado anteriormente que em ca. 2’50” há um importante ponto
de articulação na peça: o flautista se move para a posição 2 no palco, troca de instrumento (agora com a flauta-baixo) e segue-se um
novo trecho (uma espécie de subseção) que enfatiza a mudança de
registro por meio de um elemento bastante gestual: o “sopro”. A
mudança gradual do eixo de polarização harmônica de si bemol a dó
ocorre no estrato eletroacústico – é possível observar, em 2’31”, um
pedal em dó paralelo ao si bemol – e também nos perfis melódicos

Anamorfoses_na_musica__(MIOLO)__Graf-1.indd 98

26/01/2016 09:05:33

ANAMORFOSES NA MÚSICA ELETROACÚSTICA MISTA  99

da flauta desde seu início em ca. 2’24”. À parte todos os fatores já
descritos sobre a desestabilização do eixo de si bemol, atentaremos
momentaneamente ao ponto de vista da polarização harmônica18 na
constituição dos perfis melódicos.
Figura 15 – Módulo cíclico no início de Parcours...

Todas as alturas utilizadas para a flauta (excluindo-se suas repetições) correspondem ao retrógrado da terceira retrotransposição da entidade de base.
Fonte: comentários do autor sobre Menezes (1998), página 1 da partitura

18 O termo polarização, comparável à noção de atração, repulsão e neutralização
presente tanto em estudos moleculares quanto de campos eletromagnéticos, encontra na acústica musical grande fundamentação teórica em Edmond Costère:
“O termo polarização – presente de forma explícita em Costère principalmente
em seu verbete sobre o vocábulo na Encyclopédie de la Musique da Fasquelle
(cf. Costère, 1961, p.460-461) – e até mesmo conceitos deste derivados, tais
como bipolaridade, multipolaridade ou onipolaridade, estão enfaticamente presentes no principal escrito de Henri Pousseur sobre harmonia, ‘L’Apothéose
de Rameau – Essai sur la Question Harmonique’ (Pousseur, 1968, em especial
p.114). [...] As designações ‘intervalos polares’, ‘neutros’ ou ‘apolares’, ainda
que encontrando plena sintonia com o legado teórico de Costère, derivam sobretudo de sua aplicabilidade composicional no Brasil através, principalmente,
dos ensinamentos de Willy Corrêa de Oliveira em São Paulo, o quê se deu após
Willy ter conhecido pessoalmente Pousseur e Berio em Darmstadt no início dos
anos 60” (Menezes, 2002, p.103-4). Muito resumidamente, os intervalos polares no âmbito da oitava são a 4J, 5J, 2m e 7M; os neutros são as terças e sextas;
os apolares a 2M, 7m e o trítono.
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É extremamente sintomático o uso da terceira retrotransposição
na composição dos perfis da flauta do ponto de vista da polarização
harmônica: de dez notas, seis são polares de dó e apenas três são polares de si bemol; além disso, as duas notas centrais da retrotransposição são neutras a dó, porém apolares a si bemol, fortalecendo ainda
mais a direcionalidade ao novo eixo harmônico (ver figuras A e B a
seguir; repare na presença destas notas no trecho da partitura mostrado na Figura C). É particularmente interessante que a simetria
proveniente da distribuição intervalar da entidade de base se aplique
também com relação aos polos de dó na retrotransposição 3: si bemol
e ré nos extremos (apolares); duas notas neutras ao centro; três notas
polares de cada lado do eixo de distribuição de notas (Figura A).
No trecho da partitura colocado na figura C evidencia-se a preponderância de um conteúdo harmônico mais próximo a dó que a si
bemol, centrando nos perfis da flauta um importante fator da direcionalidade harmônica que culminará no referido “sopro”. Embora
a entrada dos perfis na flauta a ca. 2’24” tenha introduzido notas
polares tanto a si bemol quanto a dó (fá e si, notadamente), sugerindo certa dubiedade de polos no princípio, o desenrolar da terceira
retrotransposição marcará de vez a “soberania” de dó.
Após a mudança do principal polo harmônico de si bemol a dó, a
flauta-baixo desenvolve e enfatiza o gesto do sopro, eminentemente
constante em altura (percepção de dó, sem perfis), para em seguida
voltar a realizar pequenos contornos melódicos (3’57”). Vale notar
que este contraste entre som contínuo e salto é enfatizado pelo elemento cênico: o flautista se move à posição 2 precisamente quando
dá origem aos perfis a ca. 2’24”, onde toma a flauta-baixo para introduzir o “sopro”; vai à posição 3, onde estará situado durante a estabilização do novo polo harmônico; sai rumo à posição 4 no momento
que antecede a retomada dos perfis a 3’57”. Nesta última mudança,
o material harmônico corresponde à retrotransposição 1, e cada nota
é introduzida de acordo com a ordem que ocupa originalmente.
Este trecho vai até aproximadamente 5’21”, o final da primeira
seção. Aqui, outra vez é revelada a escolha do material harmônico
para a composição dos perfis: a retrotransposição 1 apresenta um
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Figura 16 – Polarização de dó na terceira retrotransposição de
Parcours... (Figura A); polarizações de dó e de si bemol (Figura B);
trecho correspondente da flauta na partitura, logo após o início da
realização de perfis a ca. 2’24” (Figura C)

Fonte: (c) Menezes, 1998 (partitura, p.1)

maior número de notas polares de lá bemol, reforçando a tendência
de retorno ao polo que se confirmará no início da segunda seção
formal, em um processo que retoma a altura fundamental do gesto
que abre a peça. É mantida ainda a mesma estrutura simétrica de
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polarizações: duas notas apolares nos extremos (Bb e F#), três notas
polares de cada lado do eixo simétrico (Eb, G e Ab; Ab, A e C#) e
duas neutras ao centro (C e E).
Figura 17 – Distribuição de polarizações na primeira retrotransposição

Note-se que são mantidas as mesmas simetrias de polarização ao lá bemol.
Fonte: elaborada pelo autor

Do ponto de vista das durações, uma menção interessante pode
ser feita ao ataque inicial, posto que se aproxima de um método organizativo muito comum em Menezes, qual seja, o uso da série de
Fibonacci.19 As distribuições temporais seguem um curso curioso: do
início ao final do glissando passam-se 15”, seguidos pela sustentação
no polo de si bemol que, aos 38”, atinge seu ápice em intensidade.
Na repetição deste elemento, o pico de intensidade ocorre em 1’32”
(o percurso do ataque ao fim do glissando mantém-se em 15”), aproximando-se muito de uma constituição fibonacciana: 15”+38”=53”;
38”+53”= 1’31”. Buscando ainda o próximo valor desta progressão
de durações, chegamos a 53”+1’31”=2’24”, praticamente coincidente com o início da realização de perfis na flauta:

19 Série matemática cujo princípio formador é que cada termo se iguala à soma de
dois precedentes (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 etc.).
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Figura 18 – Proximidades da organização das durações de eventos
com a estrutura da série de Fibonacci no início de Parcours de l’Entité

Fonte: comentários do autor sobre Menezes (1998, p.1, partitura)

A segunda seção formal (5’26” a 7’33”)
O início da segunda seção é marcado pela mudança da flauta-baixo para a flauta-contralto em sol, além de contar com uma
textura composta por elementos iterados (ou, genericamente, uma
textura granular). Embora no início a flauta enfatize continuamente
o lá bemol – reiterado pela presença dos trêmulos –, esta seção será
fortemente caracterizada pelo desenvolvimento e expansão dos perfis
melódicos. Desta forma, existe um grande contraste do ponto de vista
textural: em oposição à textura eminentemente contínua da primeira
seção, percebemos agora mais as qualidades granulares, como “movimentos de partículas”. Em relação aos materiais, portanto, uma distinção radical emerge: a flauta, apesar de realçar o elemento “perfil”,
realiza contornos bem mais complexos; a dimensão eletroacústica
não aponta quaisquer polos harmônicos e apresenta sons processados provenientes do material instrumental pré-gravado desta seção,
alternando entre ruídos e contornos adirecionais de sons complexos.
Neste ponto, um aspecto importante da poética do compositor
é responsável por mais um modelo para a interação entre esferas instrumental e eletroacústica: a elaboração secundária. Uma
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característica comum nos procedimentos composicionais de Flo
Menezes é a tendência à exploração máxima do material (atitude,
de fato, maximalista),20 sua manipulação à exaustão – não propriamente a um “esgotamento”, posto que promove tal “abertura” do
material que o veste de comportamentos até mesmo mais distantes
de sua origem, imprevisíveis até que se o submeta a prova, não
permitindo circunscrever este espaço de transmutações do material
a algo esgotável.
Da mesma maneira como as técnicas harmônicas de Menezes
tendem à especulação profunda acerca da entidade harmônica, a
elaboração secundária busca retrabalhar estruturas já compostas por
meio de processamento no estúdio eletroacústico. No caso da segunda seção formal de Parcours..., primeira aplicação deste procedimento na trajetória do compositor, partiu-se do trecho instrumental
escrito equivalente e processado em estúdio – o material de percussão e flauta é transposto, via sintetizador DX-7, a diferentes campos
de alturas,21 para gerar outras estruturas eletroacústicas presentes na
obra. Assim, a elaboração secundária reflete um processo de escritura
eletroacústica, em que o compositor parte de estruturas já realizadas
e pratica outras transformações a partir delas, criando outras estruturas. A origem comum do material a partir dos instrumentos cria,
pois, uma complexidade de perfis na dimensão eletroacústica que
reflete, de forma equivalente, os contornos mais “elusivos” da flauta
e da percussão, fortalecendo o modelo de interação.
Há uma direcionalidade a um perfil melódico principal na
flauta que surgirá na terceira seção formal. Portanto, a expansão
do material harmônico (via módulos cíclicos, conforme será visto
posteriormente) e a maior complexidade dos perfis nesta seção não
são casuais.
20 Termo cunhado por Menezes em 1983 para a música especulativa, “por antítese
ao minimalismo e às tendências popularescas” (Menezes, 2006, p.306).
21 Em Colores (2000), Menezes utiliza o final de Harmonia das esferas (também
de 2000) e cria oito pistas simultâneas com trajetórias específicas, designando
novas amplitudes a cada uma de modo a construir um espaço sonoro complexo.
Fonte: entrevista com o autor em 21 nov. 2011.
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Na mudança da flauta-baixo para a flauta-contralto em sol há
referência ao eixo de lá bemol reiterado com o uso dos trêmulos.
De maneira análoga ao início da obra, quando um salto de F-C#
na flauta rompe o longo trecho formado por “alturas constantes”, o
intervalo de sexta menor ressurge em 5’36” (C-Ab escritos, soando
G-Eb),22 recontextualizado pelos trêmulos. Em relação ao conteúdo
harmônico, há uma intercambialidade entre as alturas das três retrotransposições (existe, no entanto, uma referência à escuta promovida
pela recorrência de intervalos). A cerca de 5’50” (final do perfil mostrado na figura a seguir), ouve-se claramente a sexta menor descendente Ab-C. Ouvem-se também, de maneira mais velada devido às
rápidas sucessões de alturas, segundas, quartas e terças alternadas (e
suas inversões), iniciando um processo de “desvelamento” do perfil
principal que será apresentado na última seção. Veremos, posteriormente, que as durações terão papel fundamental nesse “desvelar” do
perfil por meio de uma desaceleração nas sucessões de alturas.
Figura 19 – Flauta em sol (soando uma quarta abaixo do escrito)
entre 5’45” e ca. 5’53”

Perfil melódico apresentado no início da segunda seção, contendo notas das três retrotransposições, mas já apresentando uma estrutura intervalar mais próxima ao perfil principal. Nota-se
a presença, pela primeira vez, da décima terceira menor enfatizada com um ff na segunda nota
(salto descendente do Bb a D, soando F-A), importante intervalo do perfil principal e, ao final,
o Db-F descendente (soando Ab-C) que equivale à 13m do perfil principal (ainda que aqui
estejam dispostos em uma 6m).
Fonte: comentários do autor sobre Menezes, 1998 (partitura)

22 A expansão deste intervalo (13m) constitui o eixo central do perfil melódico
principal elaborado para a flauta.
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A partir de ca. 5’50”, as alturas utilizadas provêm da retrotransposição central, explorada exclusivamente pela primeira vez; aqui,
no entanto, há uma exposição das notas que não obedece à ordem
original. Observa-se, como procedimento, uma divisão ao meio da
segunda retrotransposição, enfatizando a sexta menor central C-Ab. No trecho entre 6’32” e 6’45”, embora a elaboração dos perfis
torne-se mais complexa, as notas utilizadas passam a orbitar constantemente este intervalo no curso da seção, apresentando à escuta
a dualidade entre percepção de intervalos propriamente ditos e contornos. Aqui, como pode ser visualizado na figura seguinte, há outro
processo interessante de simetrias na flauta – agora do ponto de vista
da densidade de notas – paralelo a um direcionamento ao registro
grave, direcionamento este análogo ao que ocorreu na primeira seção
antes da polarização de dó.
Figura 20 – Página 5 da partitura: simetria em relação ao si bemol
(soando fá) na flauta, paralela à direcionalidade geral ao registro grave

Fonte: comentários do autor sobre Menezes (1998), partitura

A movimentação ao registro grave é utilizada de forma recorrente
pelo compositor: na entrevista realizada em novembro de 2011 com
o autor, ele ressalta a direcionalidade ao grave como um “fundamento espectral para repousar a escuta”, algo encontrado com frequência, segundo Menezes, nas obras para piano de Brahms op.116 a 119.
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A transição (7’37” a 8’38”)
O final da segunda seção é marcado pela rarefação da textura
granular, pontuada por longos silêncios. Nesta transição, o flautista,
que não se movimentava pelo palco desde a primeira parte da peça,
percorre seu caminho rumo à posição 6 (retorno da flauta em dó). O
trecho congrega, de maneira bastante sintomática, os dois principais
gestos da obra até o momento: o ataque-ressonância proveniente do
som metálico inicial – desdobrado no elemento “pedal” e em golpes
metálicos nos estratos instrumental e eletroacústico – e o “sopro”
da flauta. Em claro contraste com a segunda seção, os sons são eminentemente contínuos e quase não há referências a perfis melódicos
(glissandos ou saltos intervalares).
Com a rarefação da textura, tem-se máxima fusão espectral nas
duas camadas de escuta presentes inicialmente (de 7’37” a 8’19,5”):
“pedal” – reposicionamento do eixo sobre si bemol em ambas
esferas (flauta e eletrônica) – e “ataque metálico” – alternância e
simultaneidade de golpes na percussão e por via eletrônica. Ao final
da transição, ressurge o elemento “sopro” – variado pela alternância
da oitava com o som original –, cujas curtas durações anunciam uma
nova “acumulação energética”, um aumento de tensão, culminando
com o estiramento temporal deste mesmo elemento, a “liberação de
energia” do longo sopro grave que demarca, juntamente a outros
fatores ainda a serem explorados, o despertar da terceira seção.

A terceira e última seção formal (8’38” a 15’41”)
Mais uma vez, o gesto cênico marcará um ponto estrutural
importante na obra: o início desta seção, quando o flautista atinge
a posição 7. Paralelamente, o percussionista realiza um gesto exagerado antes de atacar, simultaneamente, gongo tailandês e cloche
plaque, mas em seguida subverte a relação causal presente no gesto
instrumental percutindo em pp (resultado sonoro em pp). Estas
ações indicadas na partitura prenunciam a “abertura” que ocorre
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no domínio dos materiais utilizados – busca por “novos territórios”
do espaço harmônico via projeções proporcionais, gerando perfis
não temperados na flauta e as frequências para a constituição dos
espectros dos sons sintetizados, introduzidos pela primeira vez no
início desta seção. No trecho em questão, a dimensão eletrônica de
síntese delimita oito segmentos contínuos discriminados na partitura como Music V1 a Music V8, em referência ao programa de síntese
utilizado,23 tendendo a deslocar o enfoque da escuta nesta camada
para a constituição dos espectros.
É curioso notar que este aspecto do enfoque nas constituições
espectrais do estrato eletroacústico ressoa na percepção espacial dos
sons, estabelecendo uma intrincada rede de possíveis significados
entre o espaço frequencial e o espaço da performance: o comportamento dos sons de síntese contribui para uma ampliação da estereofonia
no espaço, criando defasagens e campos de “profundidade” mais
pronunciados, possibilitando uma correlação com a mobilidade do
flautista no palco. Esta percepção é intensificada com uma intervenção direta no espectro que o compositor realiza a partir do som Music
V6: a aparente mobilidade de parciais. São aplicados processos de
defasagem aos parciais que, além de conferir maior mobilidade geral
ao espectro, intensificam a sensação de relevo sonoro, apesar de partirem exclusivamente de dois canais.
Exemplo sonoro 10 – Trecho a partir de 11’40” de Parcours de
l’Entité 24

Consolidando o início desta nova situação, o percussionista deve
permanecer imóvel até o final da obra: após a apresentação dos principais elementos gestuais das duas primeiras seções da peça (sopro
e ataque metálico logo ao início da seção), a imobilidade física do

23 Referência ao clássico programa de computador para síntese sonora Music V (a
partir do Music I, II etc. criado em 1957 nas dependências da Bell Labs pelo
norte-americano Max Matthews).
24 Disponível em: <https://soundcloud.com/tiago-gati>.

Anamorfoses_na_musica__(MIOLO)__Graf-1.indd 108

26/01/2016 09:05:34

ANAMORFOSES NA MÚSICA ELETROACÚSTICA MISTA  109

percussionista atua como se o intérprete cedesse o espaço de sua presença (causalidade) ao universo da constituição espectral dos sons
de síntese; estes, apesar disso, foram elaborados com base em sons
tipicamente “instrumentais” – inicialmente realizados no Centro
di Sonologia Computazionale de Pádua com assistência de Andrea
Provaglio, provenientes da síntese de gongos do catálogo de Jean-Claude Risset.25
Juntamente com os longos segmentos contínuos mencionados
(Music V 1 a 8) nota-se, gradualmente, o surgimento de “perfis
eletroacústicos” próximos aos realizados pela flauta (com material
harmônico equivalente, como que a “imitando”), precisamente
quando o perfil melódico principal é atingido a 10’50” (referente ao
som Music V5).
Em ca. 15’, cessam-se os perfis e retorna a fusão entre universos
eletroacústico e instrumental por meio do uníssono no mesmo si
bemol 5 do início da peça. Assim como a seção de transição havia
reunido elementos gestuais caros às duas primeiras seções, o final
da obra ressalta o “pedal” agudo de si bemol, agora como referência textural e, enfim, o “sopro”, elemento gestual de fundamental
importância ao longo de toda a peça. Neste último gesto, a questão
do desvio na causalidade instrumental é novamente abordada por
meio do desempenho cênico do flautista, que somente representa
a ação instrumental em silêncio (conforme indicado na partitura).
Curiosamente, a liberação de energia presente neste gesto musical
tipicamente instrumental é concretizada em sons pela dimensão
eletroacústica: ou seja, o som de sopro que ouvimos provém dos
alto-falantes, mas na performance vemos o flautista realizar a ação
correspondente.

25 Os sons sintéticos utilizados no catálogo do compositor francês Jean-Claude
Risset “podem ser recriados por qualquer um que tenha acesso ao programa
de síntese Music V. O usuário pode ‘desviar’ dos modelos e parâmetros empregados por Risset para criar sua própria versão dos sons” (Beauchamp, 1971,
tradução livre). Com efeito, Menezes utilizará as projeções proporcionais para
determinar a distribuição frequencial dos sons de síntese.
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Marcando o contraste que abre a terceira seção com os sons
contínuos da transição, quando o flautista se movimenta a duas
posições distintas em apenas um minuto, surge o uso das projeções
proporcionais. Esta técnica almeja, como bem o revela seu nome,
outras proporções harmônicas com base em uma estrutura intervalar
inicial, sejam esses novos pontos temperados ou não. Serão tomadas
como base duas estruturas para a aplicação da técnica: a entidade de
base, com quatro concreções e três expansões da estrutura vertical,
com a finalidade de obter as frequências utilizadas nos sons sintéticos, e o perfil principal, com quatro concreções utilizadas na elaboração dos perfis da flauta.
As projeções proporcionais na elaboração dos sons de síntese

Para a realização desses novos espaços harmônicos “proporcionais”, pode-se fazer uma analogia com a divisão logarítmica da
escala temperada:
=1,0594, correspondente ao fator que, multiplicado a uma dada frequência, resulta em uma outra um semitom
acima. No caso do cálculo das projeções, são usados os intervalos
internos que constituem a entidade de base dois a dois – partindo-se
do intervalo central e irradiando a ambas as frequências extremas –,
sendo cada intervalo extraído da entidade um novo âmbito. Insere-se proporcionalmente dentro dele toda a estrutura intervalar de origem: quando este intervalo é menor que o âmbito extremo original,
há compressão; do contrário, há expansão. Em Parcours..., além do
âmbito entre a nota mais grave e a mais aguda da entidade, Flo Menezes dá sequência à constituição simétrica da estrutura, realizando
mais três expansões que são adicionadas a quatro concreções (figura
seguinte).26
26 As sete projeções proporcionais como material de base aos sons sintetizados,
conforme já havia sido antecipado, são apresentadas sequencialmente na
partitura, indicadas como Music V1, Music V2, Music V3 etc. Esta maneira
de abordar a entidade de base, propagando-a a partir de sua estrutura interna
(constituição intervalar), prenuncia o que Menezes mais tarde designará por
“propensão harmônica” (ver Menezes, 2006 e 2013).
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Figura 21 – Novos âmbitos utilizados para o cálculo das sete projeções
proporcionais utilizadas na constituição espectral dos sons de síntese

Cada novo âmbito é calculado pela razão entre as duas frequências selecionadas como extremos – indicadas acima em Hertz (o âmbito Bb/F# é a própria entidade de base): quatro
acabam por comprimir toda a estrutura nos intervalos mostrados à esquerda; três resultam nos
intervalos tais como demonstrados à direita (novos extremos entre parênteses). As expansões
foram extraídas da organização promovida em ...Ora.., obra inacabada para orquestra.
Fonte: comentários do autor sobre Menezes (1998)

Para tanto, é necessário calcular um passo intervalar equivalente
ao semitom no sistema temperado, redistribuindo as frequências
dentro desse novo âmbito. O cálculo pode, a partir da formulação
mencionada acima para o temperamento, ser generalizado a
:
X – novo âmbito (nova razão entre o intervalo formado pelas notas
extremas da entidade de base – no temperamento, esta razão é 2);
y – quantidade de vezes em que se repete a unidade da subdivisão
mínima de base, ou passo intervalar do âmbito X (no caso do temperamento, são doze semitons).

A partir da delimitação dos extremos, pode-se aplicar a fórmula
exposta acima para a obtenção de cada novo espaço harmônico proporcional. Menezes utilizou como y o número 32, considerando os
32 semitons presentes entre o si bemol 2 e o fá sustenido 5 da entidade de base em seu âmbito original (ou o número total de graus que
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esta entidade varre de si bemol 2 a fá sustenido 5). Por exemplo, para
comprimir esta estrutura no intervalo de terça maior no centro da
entidade de base (dó 262Hz – mi 330Hz), são calculadas frequências
intermediárias entre estes extremos utilizando o novo passo intervalar, que valerá como degrau fixo para estabelecer o novo campo
discreto proporcional à entidade de base. Assim, haverá 32 frequências entre o dó 262Hz e o mi 330Hz mencionado, 32 entre o lá bemol
208Hz e o sol sustenido 415Hz, e assim por diante.
Para cada novo âmbito, é importante notar que o passo intervalar
será diferente – serão sempre 32 passos ao total, porém projetados
em âmbitos distintos. Para a sétima projeção, por exemplo, para calcular o X do âmbito entre o Si 62 Hz e o Fá 1397 Hz, temos a razão
X = 1397/62 = 22,5323. Fazendo então
, obteremos a unidade
mínima a ser multiplicada por cada frequência (equivalente ao fator
1,0594 do temperamento):
= 1,1022. O compositor construiu então uma tabela contendo os 33 valores para cada projeção
(ver Tabela 2).
Na aplicação prática destes valores na composição, as duas
últimas projeções (duas últimas colunas da tabela a seguir) foram
“sacrificadas” (Menezes, 1998, p.88) – o compositor optou pela
manipulação dos dados da tabela para constituir os dois últimos
segmentos equivalentes (Music V7 e 8): “todos esses sons que apontaram para um relativo desvio do plano original foram sintetizados
sempre a partir de manipulações livres da tabela a seguir exposta, visando à obtenção de sons que interessavam pela mera escuta” (idem,
ibidem, nota 33, p.98).
No início da aplicação da 6ª projeção na partitura (Music V6,
p.10, terceiro sistema) ocorre a mobilidade de parciais utilizados
no estrato eletroacústico, já mencionada previamente: como a percepção de perfis na camada eletroacústica é reduzida neste trecho, o
que se apreende deste som Music V6 é mais uma dinamização do espectro e uma preparação para o “clímax dramático” (idem, ibidem),
atingido neste segmento.
Este clímax é valorizado por uma direcionalidade geral ao registro agudo, possibilitada pela ordem crescente da apresentação
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Tabela 2 – Dados frequenciais obtidos pela técnica das projeções
proporcionais
1ª
2ª
3ª
4ª
Enti5ª
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
dadeProj.
Prop.
Prop.
Prop.
Prop.
de-base
Prop.
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
C 262 e
Ab 208 e
G 196 e
Eb 156 e Bb 117 e
A 110 e
E 330 Hz Ab 415 Hz A 440 Hz C# 554 Hz F# 740 Hz G 784 Hz
=

6ª
Proj.
Prop.
Entre
F 87 e
B 988 Hz

7ª
8ª
Proj.
Proj.
Prop.
Prop.
Entre
Entre
B 62 e
B 31 e
F 1397 Hz F 2794 Hz

TEM PERADO

262

208

196

156

117

110

87

62

31

264

212

201

162

123

117

94

68

36

265

217

206

168

131

124

102

75

41

267

222

211

175

139

132

110

83

47

269

226

217

182

147

141

118

91

54

271

231

222

190

156

150

128

101

62

273

236

228

197

165

159

138

111

72

275

242

234

205

175

169

148

122

83

277

247

240

214

185

180

160

135

95

279

252

246

222

196

191

173

148

110

281

258

252

231

208

203

186

164

126

283

264

259

241

220

216

201

180

145

285

269

265

251

233

230

217

199

167

287

275

272

261

247

244

234

219

192

289

281

279

271

262

260

252

242

222

292

287

286

282

277

276

272

266

255

294

294

294

294

294

294

294

294

294

296

300

301

306

311

312

317

324

338

298

307

309

318

330

332

342

357

389

300

313

317

331

349

353

369

393

448

302

320

325

344

370

375

398

434

516

304

327

333

358

392

399

429

478

594

307

334

342

373

415

424

463

527

683

309

342

350

388

440

451

499

581

787

311

349

359

403

466

480

539

640

906

313

357

369

420

494

510

581

706

1043

316

365

378

437

523

542

627

778

1200

318

373

388

455

554

577

676

858

1382

320

381

398

473

587

613

729

946

1591

323

389

408

492

622

652

787

1043

1831

325

398

418

512

659

693

849

1149

2108

327

406

429

533

698

737

916

1267

2427

330

415

440

554

740

784

988

1397

2794

x 1,1022
x 1,1022
x 1,1022

x 1,0789
x 1,0789
etc.

Os valores resultam da fórmula já demonstrada, sendo os valores de cada coluna múltiplos de
(1,1022 para a 7ª coluna, 1,0789 para a 6ª coluna etc.). As frequências utilizadas na peça a
partir desta tabela pertencem à mesma linha que as frequências correspondentes na entidade
de base (veja as linhas indicadas com uma seta à esquerda da tabela), relativas às dez notas proporcionais daquela entidade (Menezes, 1998). Nota-se que uma oitava projeção foi calculada
ainda (última coluna da tabela), referente a um intervalo de oitava além de cada extremo da 7ª
projeção: entre um si 31Hz e um fá 2794Hz.
Fonte: comentários do autor sobre Menezes (1998).
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das projeções proporcionais na partitura, do âmbito mais estreito
(262Hz a 330Hz na 1ª projeção ou segmento relativo ao Music V1) ao
mais amplo (31Hz a 2794Hz na 8ª projeção ou segmento relativo ao
Music V8, contendo sons já bastante agudos). Este direcionamento
acompanha o movimento da flauta solista, que parte de perfis mais
“achatados” e os “expande” gradualmente a saltos mais amplos por
mobilidade de oitavas, atingindo no clímax um si bemol 6 ao fim do
primeiro sistema da página 11 da partitura (12’16”).
As projeções proporcionais na elaboração dos perfis da flauta

No caso das frequências utilizadas para compor os perfis microtonais da flauta no início da seção, foram recalculadas quatro
projeções proporcionais (quatro concreções do perfil principal) e
adequadas à notação em quartos de tom. Para obter os novos âmbitos de compressão, Menezes adota um método diferente: o total
de passos intervalares y passa a ser 24 semitons, referente às duas
oitavas cobertas pelo perfil principal (ante os 32 semitons do âmbito
da entidade de base). Tomando o total de 28 notas do perfil, dividido
simetricamente com base no número 13 da série de Fibonacci – treze
notas antes do intervalo de 13m central C-Ab e treze notas depois
–, Flo Menezes estabelece grupos de densidades de 1 a 7 notas, de
maneira a totalizar o número 28 do perfil (1+2+3+4+5+6+7=28,
ver figura seguinte). Estes grupos formam, portanto, uma série de
densidades:27 1, 4, 3, 7, 6, 2, 5 (1º grupo de densidades: 1ª nota do
perfil; 2º grupo: quatro notas seguintes; 3º grupo: três notas seguintes, e assim por diante). Quatro valores centrais desta série (4, 3, 6
e 2) foram escolhidos para formar quatro novos âmbitos, menores
que a extensão de duas oitavas (24 semitons): o cálculo foi realizado
pelas frações 4/7, 3/7, 6/7 e 2/7 do total de 24 semitons. As alturas
para delimitar cada âmbito de compressão foram escolhidas em um
27 Estes grupos de densidades também serão utilizados na composição de
durações, evidenciando a extensão organizativa do material das estruturas
harmônicas às temporais.
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procedimento análogo ao adotado no caso dos sons sintéticos, ou
seja, intervalos menores que partem de um núcleo mais central do
perfil em direção às extremidades do registro (âmbitos formados por
notas mais graves e mais agudas):
2/7 * 24 = 6,86 (sete semitons ou 5J) – alturas escolhidas no centro
do perfil: Ab4 (415Hz) e Eb5 (622Hz)
3/7 * 24 = 10,3 (dez semitons ou 7m) – alturas escolhidas: G4
(392Hz) e F5 (698Hz)
4/7 * 24 = 13,7 (treze semitons ou 9m) – alturas escolhidas: F4
(349Hz) e G5 (784Hz)
6/7 * 24 = 20,6 (21 semitons ou 13M) – alturas escolhidas: C#4
(277Hz) e A#5 (932Hz)
7/7 * 24 = 24 (24 semitons ou 15J – duas oitavas de C4 a C6)

Figura 22 – Grupos de densidades delimitados no perfil melódico

Fonte: comentários do autor sobre Menezes (1998)

As alturas escolhidas para delimitar estes âmbitos estão, portanto, circunscritas à extensão do perfil principal. Para o cálculo do
passo intervalar de cada concreção, tomou-se cada um dos novos
; agora, y será 24 e o X caâmbitos e aplicou-se a mesma fórmula
da uma das razões entre as frequências dos âmbitos delimitados anteriormente. Uma nova tabela foi realizada no cálculo das projeções
(equivalente à tabela para os sons sintéticos), e então se obtiveram,
em sequência diacrônica, novas alturas (arredondadas a quartos de
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tom) que formaram “distorções” do perfil principal, “achataram-no” por quatro vezes. Aqui, comparativamente ao que ocorreu na
dimensão vertical (“acórdica”) com a entidade de base – expansões e
concreções –, o redimensionamento deu-se na dimensão horizontal
(“melódica”) – concreções ou estreitamentos do perfil principal, que
mantém, no entanto, seu contorno plenamente reconhecível.
Em resumo, as técnicas para delimitação dos espaços harmônicos
foram utilizadas da seguinte maneira:
Figura 23 – Representação esquemática da manipulação do espaço
harmônico por meio das técnicas dos módulos cíclicos e projeções
proporcionais

Fonte: elaborada pelo autor

Apesar de o cálculo das projeções proporcionais ter tomado caminhos distintos para o estrato eletroacústico (expansões e concreções da entidade de base) e para o instrumental (apenas concreções
do perfil principal da flauta), é fundamental percebermos que a estrutura intervalar de base partiu da mesma entidade de dez notas, que
foi comprimida ou expandida no terreno microtonal mas manteve
sua proporção de origem.
O perfil principal começa a ser exposto no início da seção em sua
forma mais “achatada” no terreno microtonal e vai gradualmente
sendo expandido até que, esgotadas as quatro concreções, atinge
sua forma original no temperamento. Seguindo as segmentações
delimitadas pelas projeções proporcionais dos sons de síntese (Music
V1 a 8, que também caminham do âmbito mais estreito ao mais amplo), esta expansão do material da flauta tende a passar, como já foi
dito, de rápidas sucessões de alturas na primeira concreção a valores
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rítmicos com durações mais lentas, desvelando a percepção intervalar do perfil principal.
A solução do compositor para realizar essa transição na partitura
foi por uma passagem gradual da notação proporcional à notação
convencional:28 em 8’38,5” (início da terceira seção) são utilizados
grupos de acciaccaturas para compor os perfis microtonais da flauta
nos trechos correspondentes ao Music V1 e 2; a partir do Music V3,
já há na partitura indicação de andamento (ca. 72 para a colcheia), e
além das acciaccaturas são apresentadas figurações rítmicas rápidas,
como quiálteras de nove semifusas.
Em Music V4 há novo andamento (ca. 66 para a colcheia), notam-se figurações com valores rítmicos progressivamente maiores,
e em Music V5 a peça se estabiliza em ca. 60 para a colcheia, com a
apresentação original, dentro do temperamento, do perfil principal.
Paralelamente, em um nível estrutural mais amplo, cresce o número
de vezes em que se repete o perfil principal: uma apresentação em
Music V1 da 1ª concreção, duas da 2ª concreção em Music V2, três da
3ª concreção em Music V3, cinco da 4ª concreção em Music V4 e oito
a partir de Music V5 no temperamento – mais uma vez, uma organização segundo a série de Fibonacci (tabela seguinte).

28 Algo que será sistematicamente desenvolvido mais tarde, segundo Menezes,
em La Novità del Suono (2006) para um grupo maior de instrumentos.

Anamorfoses_na_musica__(MIOLO)__Graf-1.indd 117

26/01/2016 09:05:36

Music V1
(8’38,5’’ a
8’43,5’’)
Primeira
projeção
proporcional
com base no
estreitamento
da entidade de
base
Constituição
espectral –
frequências
utilizadas no
catálogo Risset
Primeira
projeção
proporcional
com base no
estreitamento
do perfil
principal
1º perfil
“achatado”
apresentado
uma única vez
Fonte: elaborada pelo autor
idem

Quarta
projeção
proporcional
com base no
estreitamento
do perfil
principal
4º perfil
“achatado”
apresentado
cinco vezes

idem

Terceira
projeção
proporcional
com base no
estreitamento
do perfil
principal
3º perfil
“achatado”
apresentado
três vezes

idem

Segunda
projeção
proporcional
com base no
estreitamento
do perfil
principal
2º perfil
“achatado”
apresentado
duas vezes

Music V2
(8’43,5’’ a
8’56’’)
Segunda
projeção
proporcional
com base no
estreitamento
da entidade de
base

Perfil principal

Apresentação do perfil
principal duas
vezes
Apresentação do perfil
principal duas
vezes
Apresentação do perfil
principal duas
vezes
Apresentação do perfil
principal duas
vezes

idem

Oitava projeção
proporcional
com base na
expansão da
entidade de
base

Music V8
(13’43’’ a
14’48’’)

Perfil principal

idem

Music V7
(12’48’’ a
13’43’’)
Sétima
projeção
proporcional
com base na
expansão da
entidade de
base

Perfil principal

idem

Sexta projeção
proporcional
com base na
expansão da
entidade de
base

Music V6
(11’48,5’’ a
12’48’’)

Perfil principal

idem

Material harmônico de base
Segmentações da terceira seção da obra
Music V5
Music V4
Music V3
(10’50’’ a
(9’27’’ a
(8’56’’ a 9’27’’)
11’48,5’’)
10’50’’)
Quinta
Quarta
Terceira
projeção
projeção
projeção
proporcional
proporcional
proporcional
com base na
com base no
com base no
expansão da
estreitamento
estreitamento
entidade de
da entidade de
da entidade de
base
base
base

Tabela 3 – Resumo da estruturação harmônica da terceira seção formal

Sons de síntese

Perfis da flauta

Material
harmônico

aplicação

Material
harmônico
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Para delimitar as durações de cada uma das oito apresentações do
perfil principal no temperamento (a partir de 10’50”), outro procedimento de Menezes tipicamente serial é utilizado: a dinamização da
densidade harmônica. Aqui, o compositor opta por tomar a “série”
de densidades criada inicialmente (1, 4, 3, 7, 6, 2, 5), atribuindo a
cada valor seu correspondente em segundos (portanto, 1”, 4”, 3”,
7”, 6”, 2”, 5”), permutando-a em seguida para cada vez que se expõe
o perfil.
Tabela 4 – Técnica da dinamização da densidade harmônica

A técnica é aplicada à composição de durações do perfil principal, a partir do Music V5 em
10’50” (Menezes, 1998, p.94). A primeira coluna indica cada uma das oito apresentações do
perfil. Nas demais colunas, os números da esquerda representam a densidade de notas por
figura e os da direita (entre parênteses) sua duração.
Fonte: Menezes (1998)

Há, portanto, na composição das durações da terceira seção como
um todo, três grandes níveis: o primeiro, referente ao aumento do
número de repetições do perfil a cada segmento do Music V; o segundo, à transição da notação proporcional à notação métrica; o terceiro,
às figurações rítmicas de cada exposição do perfil que, para as oito
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apresentações no temperamento (a partir de Music V5) seguem os
valores dos grupos de densidades da tabela anterior.
A transição gradual dos contornos microtonais aos intervalos
temperados do perfil principal estabelece uma dualidade de perspectivas na escuta dentro da dimensão gestual: intercambiam-se ora
a percepção de contorno, ora a escuta de intervalos recorrentes e
hierarquicamente importantes do perfil principal. Nesse sentido,
alguns contornos fragmentados na evolução do material da flauta
adquirem uma unidade, singularizam-se à percepção, compondo o
que poderíamos denominar “protoperfis”, pequenas unidades melódicas formativas referentes a segmentos do perfil principal. Tais
elementos, com forte apelo gestual, apresentam-se como “recortes”
de uma síntese realizada pela escuta a partir da estrutura mais ampla
apresentada (o perfil em si). Por constituírem uma “síntese”, uma
apreensão geral localizada, tais protoperfis mantêm, da mesma
forma como os perfis em um nível mais amplo, o mesmo contorno, porém com conteúdo intervalar “distorcido” (via projeções
proporcionais ou mesmo com pequenos desvios dentro do próprio
temperamento). Estes “pontos de apoio” à escuta em meio a rápidas
sucessões de alturas formam os momentos em que se tem a certeza
de estar defronte da estrutura comum e conhecida, ou seja, de figuras conhecidas. Denotam ainda a forte correlação no uso da técnica
das projeções proporcionais em conjunto com a composição de perfis.
A progressão de contornos microtonais ao perfil principal “temperado” torna-se, deste modo, extremamente direcional e expressiva (ver
exemplos de protoperfis nas figuras a seguir).
O que foi denominado “protoperfil” delineia o reconhecimento
auditivo de segmentos parciais recorrentes: os trechos circulados nas
figuras seguintes mostram exatamente o início do perfil, início dessa
unidade estrutural, com pequenos desvios em relação a como são
apresentados no temperamento. Uma frase de Boulez também parece esclarecer outro ponto fundamental da composição de perfis em
conjunto com as projeções proporcionais em Parcours... Ainda mais
que o temperamento é extrapolado, é possível dizer que o compositor buscou unidade por meio dessas figuras mostradas a seguir, do
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Figura 24 – Repetição progressiva, na terceira seção formal da obra,
de unidades melódicas com maior propensão de “síntese” pela escuta (protoperfis)

O contorno entre as figuras é muito similar, com pequenos desvios na estrutura interna em
relação a um conteúdo “original”. Compare as figuras circuladas acima com sua disposição
“temperada” no perfil principal, mostrado a seguir.
Fonte: comentários do autor sobre Menezes (1998)

Figura 25 – Primeira apresentação do perfil principal no temperamento, aos 10’50”

Fonte: Menezes (1998)

reconhecimento auditivo de “unidades estruturais”, mas também
por uma localização bem definida de registro: “Num campo restrito
[em termos de tessitura], o emprego dos microintervalos desempenha um papel de ampliação, e a orelha adquire – momentaneamente
– uma sensibilidade que ela não poderá conservar num âmbito mais
amplo, no qual então ela restabelecerá uma escala de apreciação conforme a dimensão dos intervalos utilizados” (Boulez, 1986, p.90). A
delimitação do registro – o registro médio é utilizado, já que nossa
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capacidade auditiva de diferenciação é maior nesse âmbito – e a criteriosa escolha de um perfil principal permitiram que o compositor
garantisse o movimento direcional ao perfil de base.

Altra voce, de Luciano Berio
Luciano Berio na fase de criação do Centro Tempo
Reale
A trajetória de Luciano Berio na música eletroacústica mista
revela uma busca contínua pela superação do estatuto das “duas
dimensões” (instrumental e eletroacústica), demonstrando maior
interesse nos recursos eletrônicos como uma maneira de expandir
o universo instrumental; mas uma expansão sutil o suficiente, em
especial no que se refere a transfigurações espectro-morfológicas
do material instrumental, para não descaracterizar sua identidade
e sua história. Talvez o impacto mais profundo do uso de recursos
informáticos nesta última fase da obra de Berio tenha sido no fator
espaço, seja pela dinamização de trajetórias sonoras, controle na distribuição e diferenciação de camadas que compõem polifonias mais
complexas, seja no tocante ao equilíbrio geral e adaptação ao espaço
da performance, especialmente quando o compositor prevê distribuições inusitadas de grupos instrumentais.
Pensa-se aqui, fundamentalmente, nas obras do compositor
italiano com live electronics a partir do final dos anos 1980: Outis
(1996, azione musicale para coro e orquestra), Ofanìm (1988 e revisada em 1997, azione musicale para dois coros infantis e orquestra)
e Altra voce (1999, para mezzosoprano e flauta contralto), obra que
analisaremos neste capítulo. Em Outis, os realces quase imperceptíveis do processamento eletrônico são muito valiosos para ilustrar o
pensamento de Berio com relação ao uso do live electronics, buscando
uma situação de expansão dos sons instrumentais tão sutil no espaço
a ponto de justificar a “camuflagem” de alguns grupos de alto-falantes, suprimindo-os da visão do público na estreia da obra no
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Teatro alla Scala de Milão: “Neste trabalho – no qual não há, de fato,
live electronics, mas há um grande respeito pela substância acústica
musical e pelo espaço em si – a tecnologia tende a prolongar certos
aspectos, a desenvolvê-los internamente de um modo que poderiam
ser quase chamados de dissimulados ou mascarados” (Berio apud
Giomi; Meacci; Schwoon, 2003).
É ainda notável a participação do Centro Tempo Reale na estreia
de Cronaca del Luogo (1999, última azione musicale de Berio), em um
caso representativo do uso de recursos eletrônicos para adaptar a realização musical prevista a um espaço altamente não convencional – a
arquitetura do Felsenreitschule (Salzburgo), como veremos. Além
disso, é notável a disposição totalmente inusitada da orquestra, em
uma espécie de “parede” musical na qual coro e instrumentistas
foram distribuídos não apenas lado a lado, mas também acima uns
dos outros.29
Berio desenvolveu uma extensa e importante produção musical
em estúdio, desde a fundação do Studio di Fonologia Musicale em
Milão ao lado de Bruno Maderna (1955), posteriormente como
responsável pelo setor de música eletroacústica do Ircam em Paris
a convite de Pierre Boulez (1974-80) e, finalmente, com a fundação
do Centro Tempo Reale em Florença (1987).30 Durante esta longa
trajetória, fica patente sua preocupação em utilizar os recursos tecnológicos a serviço das ideias musicais “como extensão do trabalho
humano”, sendo bastante crítico a uma produção eletroacústica
29 Segundo o texto já mencionado de Giomi, Meacci e Schwoon, é notório o recurso da amplificação com intenções semelhantes em Berio desde obras como
Allelujah II (1956-58), Sinfonia (1968-69), Coro (1974) e Formazioni (1985-87).
Vale lembrar que Francesco Giomi, um dos autores do texto citado, é o atual
diretor do Centro Tempo Reale, tendo colaborado ativamente com Luciano
Berio em seu trabalho com live electronics.
30 Investiguei a trajetória de Berio envolvendo música eletroacústica desde as
origens do Studio di Fonologia Musicale de Milão em conferência realizada no
“Simpósio Berio, Dez Anos Depois”, em outubro de 2013, juntamente com
Fábio Scucuglia. O pensamento do compositor italiano acerca das funções do
aparato eletroacústico é bastante consistente desde aqueles anos iniciais. A este
respeito, ver especialmente Berio (1985 [1981] e 2013).
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voltada à simples geração de “novos sons”.31 O compositor enfatiza
em diversos textos sua crença na necessidade de dar continuidade
ao legado da música, de levá-la adiante a partir de conhecimentos
e experiências sedimentados, valorizando inclusive a história dos
instrumentos musicais. Não por acaso, as obras com live-electronics
realizadas neste período do Centro Tempo Reale (CTR) procuram
destacar nuances da escritura instrumental, sutilezas tanto voltadas
ao campo timbre-harmonia quanto ao campo do espaço – seja no
tocante à distribuição de planos de profundidades, equilíbrio geral
no espaço da performance, seja pelas trajetórias espaciais dos sons.
A partir da década de 1970 Berio passa a se interessar mais especificamente pelo processamento em tempo real (live-electronics),
especialmente pela intenção de homogeneizar fontes instrumentais
e eletroacústicas – uma fusão essencialmente caracterizada pelo universo instrumental. Nesse período, portanto, ele parece ter começado a vislumbrar caminhos na música eletroacústica mista por meio
do live electronics para desenvolver um aspecto em que já insistia
desde a década de 1950: a tão almejada continuidade entre as esferas
instrumental e eletroacústica. Com efeito, o compositor revela estar
certo que “a antinomia das ‘duas dimensões’ – o contraste entre música gravada (ou seja, eletrônica) e música realmente executada (instrumentos, voz cantada ou falada) – também poderá ser muito em
breve superada” (Berio, 1959 in Menezes, 2009 [1996]). O contraste
extremo entre “duas dimensões” é evocado no contexto pela obra de
Maderna – Musica su Due Dimensioni (1952). É possível vislumbrar
então, pelo texto publicado em 1959, que Berio já estivesse muito
interessado em um esfacelamento das fronteiras, uma continuidade e
interação mais fluidas entre o instrumental e o eletroacústico desde
aquela época. Muito embora existam obras suas que revelam grande
31 Berio chama de “totalmente inócuo” e árido musicalmente, embora surpreendente pelo campo aberto de novas possibilidades, seu primeiro contato com a
música eletroacústica em um concerto no Museum of Modern Art (MoMA)
em Nova Iorque, onde ouviu quatro obras para tape de Wladimir Ussachevsky e Otto Luening (Berio apud de Benedictis, 2012, p.8; Berio, 1985
[1981], p.117).
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contraste entre os materiais eletroacústico e instrumental, como Différences (1959) ou Laborintus II (1965), é possível dizer que foi pelas
obras com live-electronics a partir do final da década de 1980 que o
compositor pôde aproximar-se de fato desta ideia.
Uma consequência imediata deste pensamento (e da prática
composicional de Berio) é que, uma vez que os meios instrumentais
poderiam incorporar expansões eletroacústicas de maneira contínua,
a experiência em estúdio passa a ser considerada absolutamente
fundamental, transformando-se em parte assimilada da formação
do músico:
Música eletrônica, em um certo sentido, não mais existe, já que
está por todo lado e constitui parte do pensamento musical de todos
os dias. Podemos descrever as técnicas específicas, mas não há mais
como sustentar a música eletrônica como a antítese de outros modos
e concepções da criação musical […]. Desta forma, um músico de
hoje que não explore o mundo da música eletrônica é necessariamente um músico incompleto. (Berio apud Giomi; Cremaschi,
2004, p.27)32

Esta citação, originalmente extraída do prefácio do compositor
italiano no livro organizado por Henri Pousseur La musica elettronica (1976), vai ao encontro das obras com eletrônica em tempo
real realizadas no Centro Tempo Reale que, de fato, exploram esta
sutileza da qual falava Berio: uma homogeneidade entre fontes
instrumentais e vocais, de um lado, e eletroacústicas, de outro, sem
contrastes ou transformações radicais entre as duas esferas.

32 No original: “Electronic music, in a certain sense, no longer exists because it is
everywhere and is a part of everyday musical thought. We can describe the specific
techniques but we can no longer hold electronic music up as the antithesis of other
modes and conceptions of musical creation [...] As a result, a musician of today who
does not explore the world of electronic music is necessarily incomplete”.
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Altra voce, para flauta contralto, mezzosoprano e live-electronics (Luciano Berio, 1999)33
non è giorno nè notte
un suono di tromba, quasi
un suono di flauto, quasi
di vento e di mare
di voci di vento
vieni
apri gli occhi
ascolta
il vecchio piange
padre e figlio
sono caduti sui monti.
sento un’altra voce
vieni34

não é dia nem noite
um som de trompete, quase
um som de flauta, quase
de vento e de mar
de voz e de vento
venha
abra os olhos
escute
o velho chora
pai e filho
jazem sobre a colina.
sinto uma outra voz
venha. (tradução livre)

33 Diferentemente do caso de Parcours de l’Entité, cuja análise harmônica minuciosa ocupou um grande espaço deste trabalho, Altra voce será analisada
sob um olhar mais restrito aos diversos aspectos da interação entre os meios
instrumentais e eletroacústicos. A partitura utilizada (Universal Edition –
UE35958) foi publicada quase dez anos depois da estreia e contém o manual
técnico elaborado pelo Centro Tempo Reale. Giomi e Schwoon (2005) revelam
que, especialmente após a performance no Carnegie Hall (NY), em 2001, Berio
efetuou as principais alterações na parte eletroacústica (inclusive nas adições
de intervalos de quarta pelo harmonizer na segunda seção da peça). No texto
de Giomi e Schwoon (ibidem) sobre Altra voce, figuras retiradas da partitura
revelam que a versão utilizada por eles é diferente (ao menos nas indicações dos
eventos eletroacústicos), menos detalhada que a utilizada aqui.
34 Texto de Talia Pecker Berio, viúva do compositor. Esta versão consta na partitura como tendo passado por pequenas alterações por Berio. Ao receber as
notas de programa da obra via Francesco Giomi (diretor do Centro Tempo
Reale), deparei com uma versão levemente diferente do texto, sugerindo que
poderia tratar-se da versão original: non è giorno nè notte / un suono di tromba,
quasi / un suono di flauto, quasi / di voce e di vento. / Vieni. / Apri gli occhi
/ Ascolta / Il vecchio piange, / Padre e figlio / sono caduti sui monti. / Sento
un’altra voce. / Vieni.
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Esta obra, que caracteriza a última fase do compositor italiano
no tocante ao uso de recursos eletroacústicos em tempo real, é resultado de um desenvolvimento da cena Il campo de Cronaca del
Luogo (também de 1999, para atores, coro, solistas e orquestra).35
Última azione musicale de Berio, a obra foi estreada em Salzburg
no inusitado Felsenreitschule, uma espécie de teatro a céu aberto,
cuja estrutura arquitetônica permitiu uma disposição vertical do
coro e orquestra em nichos existentes na parede de fundo do palco,
numa espécie de “muralha harmônica”. A participação do Centro
Tempo Reale na realização da performance reforça os desafios de
ordem prática com relação a equilíbrio orquestral, projeção sonora e
problemas de execução somente contornáveis com recursos eletrônicos.36 Nota-se, ainda, a preponderância que o espaço da performance
adquire para o compositor italiano, justificando mais e mais o uso
da “informática musical”, adaptando e permitindo a realização de
obras em espaços diversos, com distribuições igualmente diversas
dos músicos em cada novo espaço.
Um artigo escrito por Berio à época da estreia mostra claramente
esta preocupação que, no caso da disposição verticalizada dos músicos em Cronaca del Luogo, tem um antecedente na obra do compositor em Coro (1975-76):
Este trabalho […] é fortemente condicionado ao lugar da sua
execução, a Felsenreitschule de Salzburgo. É, em suma, também
uma “crônica do lugar”. A Felsenreitschule é um espaço que sempre me fascinou. […] Em Cronaca del Luogo, coro e instrumentos
são distribuídos naquele muro escavado na rocha, com cerca de 25
metros de altura por 30 metros de largura, diante de uma “praça”
sobre a qual podem ocorrer ações e que pode ser coabitada por presenças (não só vocais) bastante diversas entre si. Nesta praça a figura
de R é uma presença monumental e é inevitável que ela provoque,
35 O texto integral é igualmente de Talia Pecker Berio.
36 A estreia foi feita com colaboração do CTR e do Laboratorio di Informatica
Musicale dell’Università di Genova.
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frequentemente, a história vocal e intelectual da sua intérprete.
[…] Do ponto de vista acústico, a estratégia vocal e instrumental é
por vezes análoga àquela que eu já havia experimentado em Coro,
mesmo que aquela experiência musicalmente esteja muito distante,
e com a diferença substancial de que em Cronaca del Luogo vozes e
instrumentos são distribuídos verticalmente no muro. […] Esta verticalidade desenvolve e intensifica suas razões acústicas e musicais
também graças ao emprego de diversas tecnologias informáticas.
(Berio, 2013 [1999], p.305-6)37

Além da referência ao gesto vocal definido com a presença da
intérprete – que na estreia foi Hildegard Behrens –, fica evidente a
figura de “R” e a flauta contralto que comporão o universo de Altra
voce, ao lado, é claro, da readaptação e expansão definidas pelo compositor por meio do live-electronics.
A metáfora visual do “muro”, representada pela disposição dos
músicos ao longo da parede de fundo na performance, surge no discurso de Talia Pecker Berio (apud Giomi; Schwoon, 2005, p.71) para
trazer certa memória que o objeto contém; o muro encerra em sua
opacidade e dureza referências brutas, cegas e ríspidas, mas também
uma solidez que possibilita um paralelo com a trajetória da cultura
hebraica:

37 No original: “Questo lavoro […] è fortemente condizionato dal luogo della sua
esecuzione, la Felsenreitschule di Salisburgo. È, insomma, anche una “chronique
du lieu”. La Felsenreitschule è uno spazio che mi ha sempre affascinato. […] In
Cronaca del Luogo coro e strumenti vengono distribuiti in quel muro scavato nella
roccia, alto circa 25 metri e largo 30, sovrastante una “piazza” sulla quale possono
prendere forma le azioni e che può essere abitata da presenze (non solo vocali) molto
diverse fra loro. In quella piazza la figura di R è una presenza monumentale ed
è inevitabile che essa provochi, a tratti, la storia vocale e intellettuale della sua
interprete. […] Dal punto di vista acustico la strategia vocale e strumentale è talvolta analoga a quella che avevo già sperimentato in Coro, anche se musicalmente
ne è lontanissima e con la differenza sostanziale che in Cronaca del Luogo voci e
strumenti sono distribuiti verticalmente nel muro. [...] Questa verticalità sviluppa
e intensifica le sue ragioni acustiche e musicali anche grazie all’impiego di diversi
tecnologie informatiche”.
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Cronaca del luogo não é tanto uma crônica de eventos e lugares
da história hebraica, mas sobretudo uma visitação de lugares e situações mentais que sugerem cenas hebraicas, bíblicas ou não, e tomam
forma diante de nossos olhos e nossos ouvidos, em um espaço definido diante da imponente presença do muro, da memória que ele contém, da sua voz e da música que em tudo isto ressoa. (tradução livre)

É curioso que, na cena Il Campo, a flauta contralto deva mover-se pelo palco – com o intuito de seguir Orvid, “alter ego poético
do protagonista ‘R’, interpretado por um mezzosoprano”, que no
texto de Pecker Berio representa uma mescla entre Orfeo e David
(Giomi; Schwoon, 2005, p.69) –, enquanto em Altra voce o flautista
e a cantora devam ficar sentados e atrás de uma mesa durante toda
a peça. Além do canto onírico de Orfeu, há referências à batalha de
libertação do povo de Israel contra o domínio Filisteu – Saul e o filho
Jônatas, que podem estar presentes no texto representados pelo trecho em que pai e filho perecem (idem, ibidem).38 Tal transmutação
do lugar de realização de Il Campo determina a importância que o
tratamento do espaço com recursos eletroacústicos adquire não só
na peça quanto no pensamento musical em geral de Berio, que leva a
espaços radicalmente distintos a mesma cena musical:
Em um episódio (Il Campo) da minha ação musical (azione musicale) “Cronaca del luogo” há um dueto de amor virtual. Duas vozes
e alguns instrumentos se “amam” e perseguem uns aos outros em
uma relação constantemente renovada. Como todos sabemos, em
uma verdadeira polifonia as diversas vozes contribuem ao conjunto,
conservando, entretanto, sua identidade e ao mesmo tempo sua
autonomia.
38 Giomi e Schwoon também aprofundam as múltiplas referências textuais que
habitam o libreto de Cronaca del Luogo, como os trechos de Paul Celan e de
Dante. Embora importante para pensar o texto integralmente, considerei suficientes as referências já utilizadas no recorte textual de Altra voce. É ainda digno
de nota, curiosamente, que o texto de Ofanìm (1988) também contenha referências a escritos religiosos, partindo do Velho Testamento (Livro de Ezequiel).
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Pois bem, em Altra voce isolei uma voz do grupo (mezzosoprano)
e um instrumento (flauta contralto), e desenvolvi a autonomia e as
premissas harmônicas também – mas não só – por meio do emprego
das tecnologias informáticas.39

A especificação “não só”, adicionada pelo compositor na citação
acima, realça um aspecto marcante da escritura de Altra voce: o que
o próprio Berio definiu como o esfacelamento da fronteira entre melodia e polifonia. De maneira similar à instabilidade do “muro harmônico” de Cronaca del Luogo, em Altra voce ocorrem alternâncias
frequentes entre voz e flauta para uma mesma altura, criando não só
modulações de timbre como também alterações de profundidades
e localização espacial no relevo sonoro com o auxílio dos recursos
informáticos. As adições e transformações eletroacústicas somente
ampliam, desta forma, uma questão central da composição que já
está presente na escritura instrumental:
[A composição] desenvolve uma interessante polifonia de sons que se
movem rompendo o espaço da apresentação. Enquanto se escuta a voz
ou a flauta, podem-se ao mesmo tempo ouvir as transformações sonoras
que ocorrem. A separação entre melodia e polifonia é suprimida, uma
torna-se a outra e ambas respiram juntas. Este é um elemento muito
significativo da peça. (Berio apud Giomi; Schwoon, 2005, p.75)40
39 No original: “In un episodio (Il Campo) della mia azione musicale Cronaca del
Luogo, c’è un duetto d’amore virtuale. Due voci e alcuni strumenti si “amano” e
si seguono l’un l’altro in un rapporto costantemente rinnovato. Come tutti sanno,
in una vera polifonia le diverse voci contribuiscono all’insieme conservando però
la loro identitȁ se non addirittura la loro autonomia. Ebbene, in Altra Voce ho
isolato dall’insieme una voce (mezzo-soprano) e uno strumento (flauto alto) e ne ho
sviluppato l’autonomia e le premesse armoniche, anche – ma non solo – attraverso
l’impiego di tecnologie informatiche” (Berio em nota de programa de Altra voce,
gentilmente fornecida por F. Giomi, diretor do Centro Tempo Reale).
40 No original: “[La composizione] sviluppa un’interessante polifonia di suoni che si
muovono riempiendo lo spazio esecutivo. Mentre si ascolta la voce o il flauto, si può
contemporaneamente udire le trasformazioni sonore che avvengono. La separazione
tra melodia e polifonia è cancellata, una diventa l’altra ed entrambe respirano
insieme. Questo è un elemento molto significativo del pezzo”.
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Esta noção de polifonia é diretamente ligada à experiência da
música eletroacústica: além da distribuição de profundidades e localizações espaciais distintas, nota-se uma aproximação interessante
do que diz Berio com a busca pelo esfacelamento entre harmonia
e timbre, como apontamos tanto em Murail quanto em Harvey.
Afinal, quando uma melodia se dilui em uma polifonia que abarca
outras figuras e objetos sonoros advindos do discurso musical, a
própria noção de polifonia é ampliada. Camadas ou objetos sonoros
se entrecruzam no espaço e, eventualmente, podem ser constituídos,
ainda que não somente, por melodias; os contornos e as modulações de timbre que surgem na confluência das diferentes “vozes”
constroem uma polifonia que, especialmente com a contribuição
dos meios eletroacústicos, pode realçar elementos diferentes. Isto
ocorre, por exemplo, no trecho da Introdução da peça em que uma
figura representada por um frullato na flauta é também encontrada
na extensão do r da palavra giorno (dia) pela voz; da mesma maneira,
iterações pela repetição staccato na flauta ocorrem próximas ao som
da consoante t em notte (noite) – nesse momento, cada qual realiza
trajetórias espaciais específicas, valorizando a dinamização e contraposição desses elementos no espaço.
A partitura nos remete a uma escritura polifônica muito direta e
clara, em um tecido permissível o suficiente para abarcar os materiais produzidos pela esfera eletroacústica: veremos que a adição instrumental será o principal material agregado pelos processamentos
eletroacústicos. E, nos momentos em que há acúmulo de camadas ou
processos eletroacústicos concomitantes, resultando em um grande
adensamento (como no momento que antecede o Epílogo), a espacialização entra como fator crucial para segregar tais camadas. Em
outras palavras, a espacialização permite a diferenciação de eventos
sonoros concomitantes que, caso contrário, seriam majoritariamente
percebidos como uma textura única. Esta adição ocorre, em Altra
voce, essencialmente de duas maneiras: como um “pedal” que
acompanha o desenvolvimento dos materiais da flauta e da voz, com
variações sutis em densidades e estrutura harmônica – reprodução
em loop de notas alongadas tocadas e gravadas pela voz e flauta –, e
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como reprodução deslocada de materiais mais dinâmicos, articulados em perfis ou elementos iterados, já tocados pelos instrumentos.
Observemos nas duas figuras seguintes um trecho da partitura que
contém estes dois elementos essenciais:
Figura 26 – Primeiro evento eletroacústico de Altra voce

Reprodução em loop de trecho gravado ao vivo do fá em uníssono realizado pela voz e flauta
(PS indica play sample; RS, record sample, reprodução do trecho gravado anteriormente). Este
evento (pedal) permanece até o final da obra. Observação importante a todos os excertos da
partitura daqui em diante: a flauta contralto soa como está escrita na partitura.
Fonte: Luciano Berio “Altra Voce” © Copyright 1999 by Universal Edition A.G., Wien/UE 35958

Figura 27 – Décimo evento eletroacústico de Altra voce

Reprodução de outro trecho gravado durante a performance sobreposto à realização ao vivo,
em clara adição instrumental, ampliando a escritura polifônica da peça.
Fonte: Luciano Berio “Altra Voce” © Copyright 1999 by Universal Edition A.G., Wien/UE 35958
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Instruções para a realização da obra41

O manual técnico que acompanha a partitura estabelece de forma bastante criteriosa a montagem da performance, com figuras e
diagramas relativos às disposições dos alto-falantes, característica
geral da iluminação, além do principal elemento cênico da peça, uma
mesa centrada no palco, atrás da qual devem sentar-se o flautista e
a cantora.
Figura 28 – Esquema das dimensões da mesa que deve ocupar o
centro do palco

Fonte: Luciano Berio “Altra Voce” © Copyright 1999 by Universal Edition A.G., Wien/UE 35958

Em relação ao processamento em tempo real, o que torna o estudo desta obra relevante no tocante às anamorfoses é a “ampliação”
do corpo instrumental de maneira sutil, como já mencionado. Tecnicamente, são realizados três processamentos: harmonizer, sample
playback e espacialização. Vejamos cada um deles em mais detalhes:
-

Harmonizer: processamento que resulta em transposição simultânea de altura do sinal de entrada, provoca alterações de
frequência em um sinal para cima ou para baixo sem alterar
sua duração. A partir de determinados pontos na partitura,
são produzidas sequências de transposições de altura para a
flauta ou para a voz, conforme o caso, com durações específicas, conforme indicado na figura abaixo:

41 São especificados dois microfones direcionais acoplados às cabeças dos
intérpretes (head-worn).
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Figura 29 – Exemplo de como o harmonizer é aplicado à mezzosoprano

Fonte: Luciano Berio “Altra Voce” © Copyright 1999 by Universal Edition A.G., Wien/UE 35958

Na figura anterior, verificam-se as seguintes informações do
processamento eletroacústico referentes à voz: o número 3 circulado indica o terceiro evento eletroacústico; o retângulo logo ao lado
mostra o harmonizer (H), indicando apenas que a sequência (lista) de
transposições da voz a partir deste trecho se alternará entre uma terça
menor abaixo (3-) e a própria altura escrita sem qualquer transposição (0). Ou seja, além da voz amplificada, em certos momentos será
adicionada na difusão eletroacústica uma terça menor abaixo, que por
vezes será suprimida ao longo deste terceiro evento. O manual técnico
nos revela em mais detalhes o que significa este terceiro evento (cue 3):
Figura 30 – Terceiro evento eletroacústico (cue 3) em Altra voce

O evento corresponde à sequência de transposições que será aplicada à voz. Observe que
haverá uma transposição inicial terça menor abaixo (-300 cents) que durará 2 segundos; em
seguida suprime-se a nota transposta por 3,5 segundos; volta-se a adicionar a terça menor por
1 segundo, e assim por diante, constituindo uma sequência automatizada de transposições que
durará 21 segundos.
Fonte: Luciano Berio “Altra Voce” © Copyright 1999 by Universal Edition A.G., Wien/UE 35958
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Ocorrerá, portanto, uma ampliação do corpo instrumental pelo
processamento eletroacústico, já que são, de tempos em tempos,
adicionadas ou suprimidas transposições predeterminadas. Vejamos
na prática o que ocorre em termos harmônicos com a mezzosoprano
neste evento 3:
Figura 31 – Modelo da primeira sequência de transposições da peça
(Cue 3, harmonizer)

A pauta inferior foi elaborada aqui para efeito de visualizacão do que ocorre por conta do harmonizer. Embora o andamento seja 66 para a semínima (pouco menos de 1 segundo por unidade, portanto) e a duração de cada transposição esteja em segundos, repare que há momentos de
encontro ou sincronização aproximados, representados acima pela primeira, terceira e quarta
linhas verticais pontilhadas.
Fonte: elaborada pelo autor

O efeito prático do harmonizer introduz um tipo de anamorfose
por adição instrumental extremamente rica de possibilidades, já que
há um controle “nota-a-nota” em relação à expansão harmônica
da peça. É claro que, quanto maior a complexidade dessas adições
artificiais, maiores os desafios de realização e as imprevisibilidades
da performance, já que o técnico deve seguir com relativa precisão
os intérpretes de maneira a evitar resultados indesejáveis em termos
harmônicos. As diversas reelaborações da escritura eletroacústica
da peça podem ser um indicativo da dificuldade em ajustar com
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precisão esses detalhes na performance. Como quer que seja, o surgimento pontual e muito controlado de novas alturas no corpo instrumental constitui, por sua sutileza e fusão, um aspecto que torna
Altra voce rica em anamorfoses.
-

-

Live sampling/playback de fragmentos tocados: gravação
em tempo real de trechos específicos da partitura e posterior
reprodução em diferentes contextos. Há duas indicações
técnicas que revelam como proceder na performance: RS
(record sample), momento delimitado para gravação do que é
executado pelo instrumento ou pela voz, e PS (play sample),
designado a reproduzir o material sampleado. Há apenas um
momento na peça em que o PS (PS 8) representa reprodução
de sons pré-gravados (tempo diferido).
Espacialização sonora: esquemas específicos de trajetórias
que devem ser realizadas entre os alto-falantes. Existem trajetórias preestabelecidas em todos os eventos eletroacústicos,
ou seja, a mobilidade espacial sempre acompanha algum
dos processamentos recém-mencionados. Veja a figura
seguinte com a disposição dos alto-falantes exigida para a
performance:

Figura 32 – Disposições dos oito alto-falantes para a performance de
Altra voce

Seis são elevados (pares H1, H2 e H3) para a projeção dos sons eletroacústicos e dois (par H0)
para a amplificação geral da voz e flauta.
Fonte: Luciano Berio “Altra Voce” © Copyright 1999 by Universal Edition A.G., Wien/UE 35958
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De maneira semelhante ao que ocorre com a entrada de dados
do harmonizer, a automação das trajetórias espaciais segue uma
lista de valores para cada evento eletroacústico, em uma tabela que
especifica “ts” (tempo do sinal estacionário quando permanece em
apenas um alto-falante) e “tm” (duração da trajetória do sinal de um
alto-falante a outro):
Figura 33 – Esquema da automatização das trajetórias entre alto-falantes no evento eletroacústico 2

Move-se os sons originados no processamento apenas entre os alto-falantes 1 e 2 (par H1); o
som permanece inicialmente por dois segundos no alto-falante 1, em seguida passa ao alto-falante 2 em meio segundo, e assim por diante.
Fonte: Luciano Berio “Altra Voce” © Copyright 1999 by Universal Edition A.G., Wien/UE 35958

Figura 34 – Evento eletroacústico 2, que indica trajetórias entre os
alto-falantes 1 e 2

O evento dura cerca de dez segundos e é aplicado ao sample 2 reproduzido ao longo de uma
grande parte da peça (até a seção E) – tanto o sample quanto a sequência de espacialização a ele
aplicada são colocados em loop para ocupar todo o trecho.
Fonte: Luciano Berio “Altra Voce” © Copyright 1999 by Universal Edition A.G., Wien/UE 35958
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Plano formal42
Existem indicações na partitura (uma introdução e letras de
A a I) que delimitam dez segmentações pelo compositor. Estas segmentações, por sua vez, obedecem a um plano mais geral conforme
mostrado a seguir, constituído por uma Introdução (Prólogo), Primeira Parte, Segunda Parte, e um Epílogo. A seguir pode ser vista a
distribuição do texto ao longo de cada uma destas seções. As repetições e a fragmentação imposta ao texto mostram a preocupação de
Berio – aliás, marca de sua produção vocal43 – em amalgamar a voz,
equipará-la ao instrumento no desenvolvimento musical.
Introdução (Prólogo): 19 compassos
non / non è giorno / non è giorno nè notte / non è giorno nè notte
/ nè notte
un suo / un suono di tromba, quasi / quasi / quasi / quasi
un suono
Primeira Parte
A: 13 compassos
di flauto, qua / quasi
di voce / di voce
di vento / di vento
vie / vieni
apri gli occhi / apri gli occhi
B: 10
ascolta / ascolta
non / non è / non è giorno nè notte
42 Giomi e Schwoon (2005) revelam que, à parte a introdução (Prólogo) e o trecho
final (Epílogo), compostos posteriormente, as demais seções de Altra voce foram diretamente extraídas de Cronaca del Luogo.
43 Muito embora estas quebras do texto não ocorram de maneira radical como,
por exemplo, em Circles (1960), para voz feminina, harpa e dois grupos de percussão. Isto, porém, é resultado do caráter geral e, obviamente, da natureza do
texto de e. e. cummings em Circles e de Pecker Berio em Altra voce.
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C: 15
un suono di tromba, quasi
un suono / quasi un suono di flauto, quasi
di / di mare e di vento
D: 17
di voci / di voci/ di voci / di voci / di
di vento
vieni / vieni / vieni
apri gli occhi / apri gli occhi / apri gli occhi
Segunda Parte
E: 16
ascolta
il vecchio piange
padre e figlio
sono caduti sui monti / sui monti
F: 16
sento un’altra voce
vieni / vieni / vieni / vieni / vieni
vie / vieni
apri / apri / apri gli occhi
G: 17
ascolta / ascol / ascolta
Epílogo (coincide com o evento eletroacústico 23, compasso 110)
un suono di flauto / un suono / quasi / quasi
di vo / di voce / di vo / di voce e di vento
H: 18
di vento
ascolta / ascol / ascolta / ascolta
sento / sento / sento
I: 11
un’altra voce / un’altra voce
voce
vieni
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Em termos harmônicos, nota-se uma forte polarização do fá
natural desde o início; trata-se de um centro do qual se proliferam
outras alturas, em um caminho que parte da segunda menor (sol bemol) e atinge o intervalo extremo de décima menor entre lá e dó; esta
correspondência com a terça menor não é casual, já que este intervalo
é preponderante na estruturação de toda a peça44 – ver, por exemplo,
que a primeira transposição realizada pelo harmonizer é de uma terça
menor. O trecho da partitura correspondente à letra I da peça realiza
um caminho contrário: reduz a densidade geral até atingir novamente o uníssono em um lento processo de filtragem.
Em um nível mais global, há uma clara articulação e um redirecionamento formal a partir da letra E, quando retorna uma referência
explícita à primeira segmentação da peça (letra A, logo após a Introdução, reproduzindo inclusive o mesmo sample daquele momento no
evento eletroacústico), marcando o início da segunda parte da obra.
A figura seguinte condensa os 19 primeiros compassos da peça,
pertencentes à Introdução, mostrando esta proliferação inicialmente
muito fechada em termos intervalares, havendo uma abrupta irrupção com a chegada ao lá natural grave (lá 3), retomando o agrupamento bastante próximo ao fá 4 logo em seguida:

44 Segundo Flo Menezes, a terça menor é um intervalo preponderante em diversas
obras de Berio: “Salvo raras exceções, quando o intervalo de segunda maior
adquire um papel estrutural – Sequenza VIII (1975), para violino –, ou quando
o discurso se polariza sobre uma única nota – o Si na Sequenza VII (1969), para
oboé, ou o Si b na Sonata para piano (2001), uma das suas últimas obras –, é
a terça menor o intervalo preferencial de Berio”. Buscando ainda uma razão
de origem acústica, Menezes revela que “de acordo com a variação da fundamental, os formantes podem, eles também, variar, e tal variação se restringe
geralmente ao âmbito da terça menor – como observou Carl Stumpf”. Em
nota, o autor comenta ainda que Berio teria plena consciência deste fato, “como
quando ele define a terça menor como âmbito de extensão possível da fala simulada no começo do quarto movimento da Sinfonia (1968-69) (‘sons randômicos
simulando uma fala muito rápida’, no âmbito da terça menor do4-mi b4)” (Menezes, 2013, p.1099 in Donin; Feneyrou, 2013, p.1095-120).
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Figura 35 – Redução harmônica da introdução (19 compassos) de
Altra voce

Fonte: elaborada pelo autor
Não são consideradas as adições eletroacústicas. Os números em itálico representam os compassos.

A introdução mostra esta proliferação bastante gradual de alturas
a partir do fá 4, além de um leve direcionamento ao registro agudo.
Além disso, e embora ainda não fosse possível avaliar pela Figura 35,
existe, como já mencionado, um contraponto entre flauta e voz que
é intensificado nesta seção não somente pela escritura instrumental,
mas também pelas adições graduais de materiais sampleados (adição
instrumental).
Além desta propagação harmônica que se inicia e retorna ao fá
4 na Introdução, Berio faz transitar contínua e intensamente entre
flauta, mezzosoprano e contraparte eletroacústica alturas iguais.
O uníssono45 contribui, assim, para uma rica variação de timbre
ao longo de toda a peça e, especialmente se combinado às adições
eletroacústicas, intensifica as anamorfoses e valoriza a continuidade
entre harmonia e timbre como um fator decisivo da obra.
Se em Parcours de l’Entité vimos que o ataque inicial conglomerava duas referências instrumentais antagônicas (o ataque metálico
e o som de flauta), Altra voce sintetiza, de maneira similar com seu
primeiro evento eletroacústico, a fusão entre os próprios sons da voz
45 O uníssono pode sofrer modulações de timbre tanto no mesmo instrumento
quanto no ir-e-vir de partes instrumentais que eventualmente o formam.
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Figura 36 – Os mesmo 19 compassos da introdução com a intervenção dos eventos eletroacústicos

Fonte: elaborada pelo autor
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e da flauta em um “corpo único”. Aqui, no entanto, a anamorfose
não ocorre na “torsão” de um evento sonoro para promover uma
“mudança de rumo” em seu envelope dinâmico, como em Parcours
de l’Entité, mas antes na situação de fusão espectral. A ambiguidade
já presente na fusão entre os sons de flauta e de voz, enfatizada e expandida pelos meios eletroacústicos, reflete fortemente um “quase-ser” constante no texto de Pecker Berio, personalizado pela “outra
voz”, uma dualidade entre a presença e a não presença.
A tabela seguinte, elaborada por Giomi e Schwoon, mostra de
maneira interessante a organização formal da obra incluindo os
eventos eletroacústicos: além das duas grandes seções da cena Il
Campo, Berio compõe para Altra voce um Prólogo e um Epílogo.
Vê-se, por exemplo, a rarefação textural que ocorre no início e no
final da peça, assim como no início da segunda parte (denominada
por eles CdL/b, em referência à segunda parte da cena Il Campo de
Cronaca del Luogo) e do Epílogo. Especialmente no final da Segunda Parte ocorre a maior densificação de estratos diferentes na obra:
três samples (campioni) diferentes sendo reproduzidos, três eventos
simultâneos de processamento na flauta e dois eventos simultâneos
de processamento na voz – lembre-se ainda que cada um destes
eventos abarca trajetórias específicas de espacialização. A passagem
ao Epílogo, última seção da peça, é evidenciada assim por uma forte
articulação formal.
Tabela 5 – Tabela sintética elaborada por Giomi e Schwoon (2005)
sobre as sobreposições dos eventos eletroacústicos de Altra voce,
representados pelos números sequenciados
Prologo

CdL/a

CdL/b

Epilogo

1
Campioni

2

11
5

14

10

4

7

24

13

8

20

28 29
25

15

23

Flauto

27

18
21

Mezzosoprano

3

6

9

12

16 17

22

26

19

A divisão formal proposta, representada na linha superior, inclui as siglas CdL/a e CdL/b,
já que os autores partem da divisão formal da cena Il Campo de Cronaca del Luogo, em duas
partes, e a inserem juntamente com o prólogo e o epílogo adicionados por Berio em Altra voce.
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É fundamental a importância que a espacialização via alto-falantes adquire para permitir e clarear os momentos de adensamento
polifônico – da mesma maneira que a estratificação em camadas
múltiplas é realizada com frequência na música acusmática –, tornando-se um recurso que redefine a própria polifonia ao romper os
estratos no relevo do espaço da performance.
O evento eletroacústico 11 (PS 3, próximo ao início da segunda
seção formal) revela, pela repetição da estrutura intervalar do trecho,
um aspecto fundamental da poética beriana: a cor, obtida pela ênfase
em determinados intervalos, termo que também surgiu no discurso
de Menezes durante a análise de Parcours de l’Entité. Ao eleger determinados intervalos preponderantes em aglomerados harmônicos,
criam-se características harmônicas capazes de “impregnar o ouvido”. Vejamos um curioso diálogo de Berio com Luca Francesconi em
que é mencionada esta questão:
Num certo dia o questionei de modo improvisado (estávamos
em um automóvel indo em direção à Umbria para uma execução
de A-Ronne): “...aquele belo acorde ao início da Sinfonia, com qual
critério você o construiu?” E, com um olhar fulminante, Berio disse:
“ACORDE??? Aquilo não é um acorde, é uma COR!!!”. Senti-me
um idiota que troca a esquerda pela direita. Mas que diabos ele quis
dizer??” (apud Menezes, 2014)46

46 No original: “Un giorno all’improvviso gli domandai (eravamo in automobile,
diretti in Umbria per una esecuzione di A-Ronne) ‘...ma quel bellissimo accordo
all’inizio di Sinfonia, mmm, con che criterio l’hai costruito ?...’ Lui mi fulminò con
lo sguardo e disse ‘ACCORDO ??? quello non è un accordo, è un COLORE !!!’. Mi
senti come un idiota che aveva scambiato la destra per la sinistra. Ma che diavolo
voleva dire??”.
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Figura 37 – Evento eletroacústico 11 (a letra E na partitura marca
o início da segunda seção formal), entrada do material sampleado 3

Fonte: Luciano Berio “Altra Voce” © Copyright 1999 by Universal Edition A.G., Wien/UE 35958

Embora este aspecto da preponderância de intervalos já ocorresse
com a reprodução e repetição em loop do sample anterior (PS 2), a ênfase era restrita ao intervalo de 2a menor (fá – sol bemol). A estrutura
intervalar do sample 3 (ver figura anterior) é um pouco mais complexa, e isto nos mostra um fato importante: até aqui, o compositor
focou mais no aspecto de caracterizar uma cor harmônica, desde
estabilizar a polarização inicial em fá até a repetição da estrutura intervalar do sample 3. É a partir do sample 4 que a adição instrumental
passa a dialogar mais intensamente em termos de perfis melódicos
com a execução ao vivo – embora invariavelmente mostre anamorfoses com respeito a diferentes timbres, suas mesclas e variâncias –,
como é o caso do sample 7, reproduzido abaixo:
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Figura 38 – Evento eletroacústico 20, entrada do material sampleado 7

Fonte: Luciano Berio “Altra Voce” © Copyright 1999 by Universal Edition A.G., Wien/UE 35958

O evento 20 marca – com a iteração de notas e um perfil geral
ascendente na esfera eletroacústica que, combinado à esfera instrumental executada ao vivo (completando inclusive o total cromático) – uma estrutura local bastante articulada e o início do trecho
de adensamento máximo da peça. A furtiva presença de um lá 4 na
flauta é curiosa (compasso 102): Berio faz uso desta altura quase
exclusivamente e com maior ênfase no registro grave (lá 3), fortalecendo o intervalo lá 3-fá 4 como uma figura marcante no início e
final da peça.
Segundo Giomi e Schwoon (2005, p.82), uma diferença substancial entre a primeira e a segunda parte, que se inicia com o evento
eletroacústico 11 no compasso 75 (letra E da partitura), refere-se
à adição do intervalo de quarta por meio do harmonizer: além de
“conferir uma cor particular à segunda seção, [...] apresenta uma
diferença com relação aos outros trabalhos com eletrônica de Berio
como Ofanìm e Outis, nos quais a harmonização é restrita ao âmbito
da terça maior”.
A elaboração harmônica adotada em Altra voce reporta a um procedimento comum em Berio, qual seja, incrementar pouco a pouco
o campo de alturas até atingir o total cromático – veja-se novamente,
por exemplo, a figura com a redução harmônica da Introdução,
que completa o total cromático próximo ao final –, seguido ou
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permeado de uma valorização de um grupo de alturas preponderantes: no caso de Altra voce, notamos a partir do fá natural alguns
intervalos bastante recorrentes –, constituindo uma prática comum
em várias obras de Berio a partir dos anos 1960, como revela David
Osmond-Smith.47
Observamos anamorfoses em Altra voce pelas ambiguidades
geradas com as trajetórias dos sons processados em conflito com a
amplificação dos instrumentos; por fusão espectral com o uso do
harmonizer –inclusive em casos em que as transposições podem atingir alturas que não pertencem à extensão possível do instrumento ou
voz48; e por adição instrumental, que também pode recair em casos
de fusão espectral (como no início em PS1).
Muito embora a escritura eletroacústica da peça seja bastante
voltada ao universo da sonoridade instrumental, causando anamorfoses ora pela fusão entre os sons executados ao vivo com os
estratos eletroacústicos, ora pelo conflito (contraste) causado pela
adição instrumental frente à presença da voz e da flauta, o uso do
harmonizer traz outro traço marcante que caracteriza a dimensão
eletroacústica enquanto ampliação da esfera instrumental. Giomi e
Schwoon (2005, p.83) nos mostram de maneira muito clara como
esta ampliação difere, no caso específico do harmonizer, de uma ampliação harmônica hipoteticamente realizada pela adição “real” de
outras flautas e outras vozes no ensemble:
O entrelaçamento de linhas gerado com a harmonização eletrônica resulta sensivelmente diverso de uma estrutura realizável
hipoteticamente com instrumentos acústicos: enquanto na presença
de duas flautas reais (ou duas vozes) que soam juntas os componentes de um intervalo se diferenciam acusticamente graças às
microflutuações individuais de cada som, no caso do instrumento
47 David Osmond-Smith (1991, p.26) nos atenta para este fato expondo o caso da
Sequenza VII para oboé (1969).
48 Isto representa um paralelo curioso com o final de Parcours..., como mostrarei
ainda, em que vemos um instrumento sendo tocado (flauta em dó) e ouvimos o
som de outro via alto-falantes (flauta-baixo em dó),
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com harmonizer o som resultante é muito mais homogêneo, graças
ao sincronismo artificial das flutuações.49

Em Altra voce, portanto, o papel da esfera eletroacústica não é
trazer contrastes radicais com o corpo instrumental presente; trata-se, em especial, de expandir o universo instrumental de maneiras
que, embora sutis em termos de alterações morfológicas dos sons,
não deixam de enfatizar a presença do gesto acusmático, como visto
com o uso do harmonizer.

49 No original: “L’intreccio di linee generato con l’armonizzazione elettronica risulta
sensibilmente diverso da una struttura realizzabile ipoteticamente con gli strumenti
acustici: mentre in presenza di due flauti reali (o due voci) che suonano insieme
le componenti di un intervallo si differenziano acusticamente grazie alle micro-fluttuazioni individuali dei singoli suoni, nel caso dello strumento con harmonizer,
il suono risulta molto omogeneo grazie al sincronismo artificiale delle fluttuazioni”.
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