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2 
JOGOS CRIATIVOS EM MADRI

O Festival Hurta Cordel

Como havia sido acordado com a professora Chefa Alonso du-

rante sua estada no Brasil, em setembro de 2012, esta pesquisadora 

recebeu convite do XVIII Festival de Improvisadores Hurta Cordel 

para realizar um seminário de criação coletiva durante o evento. 

Esse encontro ocorre anualmente na cidade de Madri, no Centro 

de Cultura “Casa Escendida”, no final do mês de janeiro. Sua pro-

posta é de performance e reúne improvisadores de várias partes do 

mundo que, durante uma semana, dão concertos diários no auditó-

rio da Casa Escendida, em dois horários, às 19:30 e 21h. No ano de 

2013, além das performances dos improvisadores, foi organizado 

um seminário aberto a interessados, a respeito de criação musi-

cal. Foi então que nasceu a proposta de nomear tal seminário de 

Práticas Criativas em Educação Musical (Practicas Creativas en 

Educación Musical), pois a proposta era aparelhar os participantes 

com possibilidades de trabalho criativo com músicos e não músicos. 

Os encontros davam-se diariamente, de segunda a sexta-feira, no 

horário das 16 às 19h, de modo que os participantes tivessem cerca 

de meia hora antes de início do primeiro concerto do dia para per-

manecer no local e acompanhá-lo. 
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36  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

Paralelamente a esse convite, a pesquisadora recebeu outro, 

para atuar, nos dias 2 e 3 de fevereiro de 2013, em um curso de 

especialização para professores de música, realizado pela Univer-

sidade de Alcallá, situada nos arredores de Madri. Tudo acertado 

e submetido à Fapesp, como parte do projeto “práticas criativas 

em educação musical”, teve-se, alguns dias após o recebimento 

da comunicação de aprovação do projeto, a informação de que a 

Universidade de Alcallá havia demitido todos os responsáveis e 

professores do citado curso, que, em consequência, se encontrava 

interrompido; por esse motivo, informavam, lamentando, dera-se o 

cancelamento do convite feito anteriormente. 

Em vista disso, a professora Chefa Alonso tentou encontrar 

outros interessados em receber a pesquisadora após o término do 

Festival Hurta Cordel, mas, em razão da situação crítica vivida pelo 

país naquele momento, não conseguiu encontrar outra instituição 

interessada.

Assim, um dos objetivos do projeto enfraqueceu-se, pois não 

havia mais o suporte de uma universidade para desenvolver a pes-

quisa no local e trocar informações com a entidade brasileira. A pró-

pria Profa. Chefa Alonso tem encontrado dificuldade em realizar 

seu trabalho no país, em virtude da crise econômica, que perdura.

Apesar desse problema, decidiu-se manter o combinado ante-

riormente em relação à estada da pesquisadora na Espanha e visi-

tar outras partes do país, para saber, ainda que informalmente, se 

havia atividades criativas nas escolas espanholas. Foi-lhe passa-

da a informação da existência de grupos de improvisação no País 

Basco, cujo conhecimento poderia ajudar a conhecer o que se fazia 

na Espanha em termos de improvisação. Assim, após o seminário, 

decidiu rumar para o Norte da Espanha e conhecer o que havia por 

lá referente a esse aspecto. 

O seminário de pesquisa – Relato da pesquisadora

Parti do Brasil no dia 20 de janeiro, domingo, em direção a 

Madri, chegando no dia 21 de janeiro pela manhã. Nesse mesmo 
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dia, deveria iniciar-se o seminário que coordenaria. Após instalada 

no hotel, a professora Chefa Alonso veio me buscar explicando 

como seria o seminário e levou-me até o local – uma das salas da 

Casa Escendida. De imediato encontrei-me com os inscritos – a 

maior parte deles residente em Madri, e outros vindos de cidades 

adjacentes. Embora houvesse músicos entre os participantes, havia, 

também, representantes de outras áreas – pessoas vindas da Litera-

tura, Dança, Comunicação, Pedagogia. Essa diversidade mostrou 

ser extremamente rica, levando-me a refletir a respeito da impor-

tância da integração de linguagens nesse tipo de trabalho, pela di-

versidade que proporciona, o que fortalece a atuação do grupo e 

abre novos caminhos aos participantes. Foi o que ocorreu nessa 

experiência de seis dias – incluindo-se aqui o sábado, anteriormente 

não previsto – em que os participantes do seminário apresentaram 

os resultados do trabalho em um concerto público, realizado no 

saguão de entrada da Casa Escendida.

No primeiro encontro, realizaram-se as seguintes atividades: 

em primeiro lugar, deu-se a apresentação dos participantes, pois 

queria conhecê-los, bem como sua formação e procedência. Isso 

foi feito em forma de jogo, em que cada um, em círculo, deveria 

proferir sucintamente as três informações – nome, formação, pro-

cedência – que deveriam ser repetidas em coro pelos participantes. 

Alguns se apresentavam cantando, outros falando ritmadamente 

e essa invenção era ouvida e repetida. Ao final do procedimento, 

todos já se conheciam, pois a repetição da informação auxiliava a 

memorização e tornava cada um mais próximo do outro, no grupo.

A atividade seguinte, de aquecimento, foi feita com a tarefa de 

andar livremente para qualquer direção. Ao ouvir um sinal sono-

ro, deveriam parar e, ao retomar a caminhada, mudar de direção. 

Variações foram sendo acrescentadas; mudar a maneira de pisar, 

as direções (para a frente, para trás, para um lado ou para o outro). 

Após esse trabalho, iniciou-se outro, de caráter coreográfico, muito 

simples, em que a tônica era a mudança de direção em grupo, que 

já havia sido experimentada livremente. Agora, eles se organizavam 
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38  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

num círculo e deveriam adequar seu movimento ao dos companhei-

ros, em termos de pulso, paradas e direções. 

O próximo trabalho referiu-se à relação palavra/música. Come-

çou-se com o fenômeno da repetição, em que uma palavra repetida 

n vezes perde o seu significado e provoca como que uma anestesia 

em quem a está pronunciando. Seguiu-se com alguns exemplos 

tirados de poemas dadaístas, em que o som dos fonemas é mais 

importante do que seu significado semântico. 

A proposta foi inspirada em uma das atividades sugeridas por 

John Paynter em seu livro Hear and Now (1972, p.31-4). De acordo 

com o autor, cada participante deve ter em mãos um texto de qual-

quer natureza. A um sinal, todos começam a ler ao mesmo tempo. 

É a partir dessa sonoridade inicial que a expressão musical começa 

a ser construída, acrescentando-se diferenças de dinâmica, altura, 

velocidade, ou pausas. Outra exploração possível é a escolha por 

determinados fonemas no texto escolhido, em que os participantes 

só pronunciam as palavras que os contenham, abandonando as 

outras. Exemplo disso é: somente pronunciar as palavras que con-

tenham v, f, z, s; ou as que tenham c (com a, o, u), g (com as mesmas 

vogais); ou as que contenham m e n. A cada proposta, o timbre é 

alterado, bem como a densidade, pela ordem em que as palavras 

aparecem em cada texto.

Outro trabalho foi tirar partido dos instrumentistas, cantores e 

dançarinos participantes e trabalhar improvisações com voz, ins-

trumento e movimento.

Uma proposta que se revelou muito importante no contexto do 

grupo foi a de explorar as possibilidades sonoras da água. Fizeram-

-se alguns exercícios nesse sentido, em que os participantes tenta-

vam imitar as diferentes sonoridades possíveis da água. Ao final, 

pediu-se que escolhessem em casa alguns objetos que pudessem 

contribuir para aperfeiçoar essa ideia de representar a água. O re-

sultado superou as expectativas, pois alguns membros do grupo, 

inclusive, criaram pequenos instrumentos utilizando água, com 

sonoridades muito interessantes. 

Muitos exercícios semelhantes foram desenvolvidos a cada dia e 

seria exaustivo colocá-los todos aqui. Mas a tônica deles era lançar 
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uma ideia – ou acolher uma ideia do grupo – e, a partir dela, desen-

volver possibilidades de atuação, em que o condutor do processo – no 

caso, esta pesquisadora – ia, cada vez mais, diminuindo sua influên-

cia e deixando que aflorassem as lideranças no grupo. 

No quarto dia do seminário, surgiu a proposta de o grupo apre-

sentar-se publicamente no encerramento do Festival Hurta Cor-

del, no saguão da Casa Escendida, no sábado pela manhã, quando 

se teria a oportunidade de mostrar ao público presente algumas 

das criações desenvolvidas durante a semana. Tomados de susto, 

a princípio, os participantes não queriam aceitar, mas, no decorrer 

do dia, dialogando com eles e mostrando quais propostas trabalha-

das poderiam ser mostradas, finalmente, aceitaram fazer a mostra. 

Assim, no sábado pela manhã, no amplo saguão da Casa Escendi-

da, o grupo apresentou-se com o seguinte programa:

− Mandarinas

− Per...ambulare 

− Palabras cantantes 

− Impromance

− Água y viento

Mandarinas era uma coreografia em cânone, com os partici-

pantes postados em círculos concêntricos, que se movimentavam 

pelo espaço em cinco tempos, trocando pequenas tangerinas de 

mão em mão. A execução exigia concentração em si mesmo e no 

grupo, pois o contínuo vai e vem dava ensejo a que as pessoas se 

colidissem, se não seguissem o caminho previamente determinado. 

Trazia, também, desafios à coordenação motora e à lateralidade, ao 

alternar movimentos de mudança das tangerinas de uma mão para 

outra, ou para a mão do companheiro do lado, com o movimento 

iniciando-se à direita ou à esquerda. Enquanto a maior parte dos 

participantes executava a coreografia, um grupo de três músicos 

improvisava, sempre com compassos de cinco tempos, que assina-

lavam, na constância rítmica, a mudança de lado ou de percurso.

Per...ambulare era uma proposta improvisatória de caminhar 

pelo espaço da sala e provocar sonoridades. Havia, também, um 
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percurso previamente acordado, em que cada pessoa tinha de seguir 

o seu roteiro e, ao cruzar com um companheiro, fazer alguma tarefa, 

como ouvir o que ele estava cantando e imitar, ou crescer e diminuir 

na intensidade a partir do meio do seu próprio percurso. O resul-

tado era a execução de clusters que se movimentavam pelo espaço 

e se alteravam em determinados pontos de cruzamento, trazendo 

sonoridades bastante interessantes.

Palabras cantantes foi uma invenção realizada a partir da pro-

posta de Paynter, em que a classe, dividida em pequenos grupos, 

em cada um deles, explorou diferentes sonoridades, obtidas pela 

escolha de fonemas e texturas – linhas em contraponto, blocos, 

melodia, acompanhamentos verticais e outros. Durante a apresen-

tação pública, essas pequenas improvisações se sucediam, havendo, 

porém, um momento em que todos improvisavam no grande grupo, 

o que resultou numa ideia próxima à estrutura de um rondó: A B A 

C A D A E..., em que as invenções de cada grupo alternavam-se 

com o A, que era o refrão comum.

Impromance foi uma criação a partir de uma canção renascen-

tista espanhola – Três morillas me namoran em Jaén, com solo de uma 

das participantes-cantoras – e improvisação do restante do grupo. 

Destaque-se, nesta improvisação, o papel da percussão, que tomou 

um rumo bastante próximo ao flamenco, talvez, por influência 

das castanholas que as duas dançarinas portavam, e da presença 

de uma das alunas, excelente percussionista, que se encarregou 

de conduzir os climas rítmicos de maneira muito adequada. Esses 

momentos eletrizantes alternavam-se com a peça renascentista, 

que ecoava quase como uma viagem no tempo e a volta ao presente. 

O resultado, embora nada disso tivesse sido combinado, soava ca-

racteristicamente espanhol e a pesquisadora não pôde deixar de 

pensar que uma obra assim dificilmente seria espontaneamente 

encontrada no Brasil ou em outra parte do mundo. Ela era geografi-

camente situada na Espanha de hoje e de ontem. 

Água y viento foi inteiramente elaborada pelo grupo a partir de 

um haikai declamado por uma das participantes – atriz – enquanto 

os demais provocavam sonoridades de água em seus diversos esta-
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dos. O ponto interessante dessa performance foi o fato de ter sido 

realizada a partir de objetos trazidos de casa pelos participantes, 

que buscaram sonoridades próximas da água e abriram espaço para 

engenhosas construções de instrumentos:

Haikai:

Espejo, lago de estrellas,

Súbitamente la lluvia

De verano

L’água olea

O resultado desse trabalho pode ser conferido no site www.cen-

trocultural.sp.gov.br, gravado por Juliano Gentile, brasileiro, que 

participou do seminário como observador convidado, pois trabalha 

no Centro Cultural São Paulo, que recebeu Chefa Alonso em várias 

de suas viagens ao Brasil. 

Outros contatos

Durante a semana do XVIII Festival de Improvisadores Hurta 

Cordel, teve-se oportunidade de entrevistar – juntamente com Ju-

liano Gentile – Chefa Alonso e Ildefonso Rodríguez, professor 

da Escola Municipal de Música de León. Essas entrevistas foram 

transformadas, posteriormente, em programas de rádio, divulga-

dos pela Rádio Tatu, emissora online do Centro Cultural São Paulo, 

durante o mês de agosto de 2013 (disponível em: http://www.cen-

trocultural.sp.gov.br/).

Durante a semana, esta pesquisadora foi, por sua vez, entre-

vistada pela rádio da Universidad Nacional de Educación a Dis-

tancia – Uned, universidade pública espanhola fundada em 1972, 

presente, hoje, em 60 centros na Espanha e em 20 no exterior. É a 

segunda maior universidade europeia, associada à Unesco e promo-

ve o desenvolvimento do ensino a distância (http://portaluned.es). 
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A temática da entrevista foi: escuta criativa, paisagem sonora e 

criação musical. Também estavam interessados em conhecer as-

pectos do pensamento e da obra de Murray Schafer, pois sabiam de 

seu envolvimento com suas obras e projetos. Conversou-se a esse 

respeito e houve oportunidade de divulgar algumas de suas peças 

musicais. 

Após o término do Festival Hurta Cordel, pretendia-se atender 

a um convite da Universidade de León para dar palestras a seus 

estudantes, mas o convite foi cancelado, por problemas organi-

zacionais. Em vista disso, restaram alguns dias antes da data da 

visita à Escola de Música de San Sebastián, que já havia sido agen-

dada no Brasil. Assim, decidiu-se antecipar a ida àquela região do 

Norte para conhecê-la. O motivo do interesse em visitar – ainda 

que rapidamente – o País Basco, no Norte da Espanha, foi o fato 

de ter ouvido falar de um grupo de improvisadores que trabalha 

com a Txalaparta, um instrumento típico daquela região, que tem 

como principal característica o diálogo improvisado entre dois mú-

sicos participantes. O segundo motivo foi ter tido conhecimento da 

existência de uma importante escola municipal de Música em San 

Sebastián – Donostia, na língua basca –, uma das mais importantes 

daquela região. 

Ao tentar entrar em contato com o grupo de improvisadores de 

Txalaparta, ficou-se sabendo – grande ironia! – que se encontravam 

no Brasil, mais especificamente em Pernambuco, para onde tinham 

vindo para participar de um Festival, coordenado por Benjamim 

Taubkin. Em vista desse desencontro, só restou colher informações 

a respeito do grupo, assistindo a seus vídeos, que mostram seu tra-

balho de improvisação. 

A Txalaparta é um instrumento de placas de madeira, até certo 

ponto semelhante a uma marimba; é tocado com baquetas, também 

de madeira, embora haja algumas variedades, como, por exemplo, 

a encontrada em um vídeo, que exibia uma Txalaparta construída 

em gelo, com baquetas também de gelo. No entanto, é preciso dizer 

que, além da informação nova – pois a Txalaparta é praticamente 

desconhecida no Brasil –, muito pouco se avançou neste aspecto 
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da pesquisa, pois não se conseguiu obter informações técnicas a 

respeito do instrumento e de suas técnicas improvisatórias. Para se 

aproximar da Txalaparta, consultem-se os vídeos constantes dos 

seguintes endereços: http://www.txalapartari.net/; http://txala-

partari.blogspot.com.br

Deixando Madri, seguiu-se, então, a San Sebastián, para a en-

trevista com o diretor da Escola Municipal de Música daquela ci-

dade, como havia sido programado. Desta vez, tudo parecia estar 

indo bem, pois a entrevista fora marcada por e-mail, quando ainda 

se estava no Brasil, e confirmada por telefone, durante a semana do 

Festival Hurta Cordel, em Madri. Ocorreu, então, um fato inespe-

rado: ao chegar à escola no horário combinado, um funcionário in-

formou que um dos docentes tinha tido um sério problema de saúde 

naquela manhã, o que mobilizara toda a equipe da escola, inclusive 

o diretor, que, a princípio, mandou perguntar se “poderia aguardar 

a sua disponibilidade”. Afirmou-se que sim e com disposição de 

aguardá-lo pelo tempo que fosse preciso. A espera foi de cerca de 

uma hora e meia, quando, então, o próprio diretor veio, apenas para 

informar que “não poderia atender à entrevista, pois estavam ainda 

tratando do grave problema de saúde do professor e das providên-

cias que estavam sendo tomadas em caráter de urgência”. Por essa 

razão, designou uma das funcionárias para mostrar as instalações 

da escola e responder às perguntas. 

Essa funcionária foi muito gentil e abriu todas as portas das 

dependências e instalações da escola; porém, suas informações li-

mitavam-se aos aspectos técnico-organizacionais – forma de orga-

nização da escola, cursos oferecidos, população atendida e outras do 

gênero; não sabia informar a respeito da presença ou não de práticas 

criativas no ensino de música. Embora esta afirmação não possa ser 

conclusiva, tende-se a pensar que, de fato, não as há ou, se houver, 

assumem pouca importância no contexto da escola, a qual, nitida-

mente, parece seguir o modelo conservatorial de ensino técnico de 

instrumento e canto. 

Há muitos grupos vocais que atendem crianças, jovens e adul-

tos, como também grupos instrumentais, bandas e orquestras. Há, 
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ainda, aulas coletivas para crianças pequenas. Eles trabalham com 

música de concerto e música popular e, realmente, não pode ser 

descartada a presença de técnicas de Improvisação Idiomática, 

comum a cursos de música popular. Na escola existem, igualmente, 

cursos de dança e, nos prospectos informativos, há muita informa-

ção acerca de atividades criativas como parte da formação do aluno 

nas classes de dança moderna e contemporânea, mas o mesmo não 

ocorre com o material de divulgação dos cursos de música. Termi-

nou, assim, a viagem à Espanha, extremamente frutífera na primei-

ra semana, mas apenas informativa na segunda.
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