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PERIODICIDADE E DIRECIONALIDADE
NA MICRO E NA MACROESTRUTURA DE

PULSARES (1998-2000)1

Introdução
A obra Pulsares para um pianista, orquestra, sons eletroacústicos quadrifônicos e eletrônica em tempo real foi composta entre dezembro de 1998 e
julho de 2000. Os sons eletroacústicos foram realizados no Studio PANaroma
de Música Eletroacústica da Unesp, São Paulo, entre março e junho de 2000.
Nessa composição orquestral e eletroacústica, o pianista assume um
papel crucial: sentado em uma cadeira giratória, esse instrumentista deve
tocar não apenas o piano (normal), como também um piano preparado e
cravo (elétrico). Escrita na virada do século XX para o século XXI, essa
obra foi concebida como uma espécie de resumo da escritura para piano no
século passado. Trata-se, assim, de uma espécie de “concerto para piano”.
Nesse sentido, o caráter “concertante” da obra não somente abraça a virtuosidade como um de seus traços, mas também contém diferentes referências
às contribuições mais significativas do repertório pianístico para o desenvolvimento da linguagem musical da música contemporânea: escritura “normal” para piano; notação sistemática do uso do pedal; piano preparado; o
piano como corpo ressonântico para a amplificação de outros instrumentos;
piano com modulação em anel; piano eletroacusticamente transformado e
espacializado; metamorfose espectral de sons do piano nas camadas sonoras
previamente compostas em estúdio (incluindo sons de piano que emergem

1 Versão em português da conferência alemã sobre Pulsares ministrada em 17 de dezembro
de 2004 no Musikwissenschaftliches Institut da Universidade de Colônia, Alemanha, com
apresentação posterior da gravação da obra.
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somente em seu regime de ressonância, portanto sem seus ataques); e por
fim o próprio papel diferenciado do pianista que toca ao mesmo tempo até
três instrumentos de teclado.
Pulsares foi obra selecionada para o mês inaugural do Walt Disney Concert Hall Complex em Los Angeles e de seu teatro experimental RedCat e foi
estreada nesse espaço em 23 de novembro de 2003 pelo New Century Players, tendo como pianista Vicky Ray e como regente David Rosenboom. Em
11 de junho de 2004, em São Paulo, ocorreu a estreia brasileira com o Percorso
Ensemble e o pianista Nahim Marun sob a regência de Ricardo Bologna.

Forma e instrumentação
Quase todos os aspectos estruturais de Pulsares – relações de tempo, rotações espaciais dos sons, número das seções da forma etc. – baseiam-se na
série de Fibonacci. A obra estrutura-se em 21 grandes seções (seções A a U
na partitura). Antes de A e depois de U os sons eletroacústicos soam desacompanhados, respectivamente com durações de 21” e 55”. O andamento
e a duração das seções são determinados pelas camadas eletroacústicas, as
quais são difundidas ao redor do público por quatro grupos de alto-falantes.
Quanto aos sons eletroacústicos, decidi proceder com algo totalmente
inusitado no que diz respeito à espacialidade sonora: com exceção da primeiríssima camada de sons, com sua duração de 21”, e que eclodem atrás
do teatro e varrem o espaço do público em direção ao palco até atingirem os
alto-falantes fronteiros, todos os sons são rotativos, o que constitui uma clara
referência ao fenômeno dos pulsares. Todas as rotações foram tanto espacial quanto temporalmente elaboradas previamente e de modo minucioso,
para posteriormente serem realizadas em estúdio com o auxílio do programa
CSound. Para tanto, três foram os parâmetros para o controle das rotações:
direção, ângulo e sobretudo velocidade. A rotação mais veloz acontece ao início
da seção T: os sons rodam pelas cabeças dos ouvintes 233 vezes por segundo2.
2 Como será dito posteriormente, Pulsares é uma espécie de homenagem a Karlheinz Stockhausen, a quem presenteei ao final de 2005 com um exemplar de sua gravação surround em
DVD. Curiosamente, é de se notar que, bem mais tarde, Stockhausen, em seu último ano de
vida – ou seja, em 2007 –, concebera sua obra acusmática Cosmic Pulses, que lida igualmente
com sons rotativos (observação de janeiro de 2008).

Riscos_sobre_musica_(MIOLO_16x23)_Graf-v1.indd 280

04/06/2018 15:59:50

RISCOS SOBRE MÚSICA

281

Com exceção de alguns poucos sons sintéticos, de alguns sons de agulha e de
alguns ruídos de vento, todos os sons foram derivados ou do piano, ou de diferentes esferas de materiais diversos (plástico, metal, vidro). Na medida em que
desejei trabalhar com uma estruturação rigorosa das seções particulares da obra
para uma orquestra toda, decidi-me pela primeira vez em uma de minhas composições mistas a conceber antes de mais nada a escritura instrumental, para
só então elaborar os sons eletroacústicos. Em decorrência do árduo trabalho
em estúdio, que me pareceu extremamente interessante, decidi-me também,
no decurso do trabalho de produção eletroacústica em 2000, a realizar uma
versão puramente acusmática e octofônica da peça, a qual acaba por possuir
uma duração de 34’26” e tem como título Harmonia das esferas, constituindo,
dentre minhas obras, uma das mais internacionalmente conhecidas.
Pulsares pode ser tocada em duas versões. Apesar de ter feito uso de todas
as famílias instrumentais, a versão original restringe-se a uma orquestra de
câmara com um total de 21 músicos sobre o palco (incluindo o regente). Ao
todo, 21 instrumentos são utilizados:
Corne inglês em fá
Clarone em si bemol
Fagote
Trombone baixo em si bemol
Trompa em fá
Trombone tenor em si bemol
Trompete em dó
Clarinete em si bemol
Flauta em dó (também piccolo)
Flauta em sol
Oboé
Percussão (dois músicos)
Harpa
Piano preparado
Piano
Cravo
Celesta
Violoncelo
Contrabaixo
Violino
Viola
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Os instrumentos são dispostos de maneira determinada sobre o palco e
devem, sem exceção, ser amplificados. No caso de uma execução com uma
orquestra maior, as cordas são tocadas por naipes de seus instrumentos que
se situam sem amplificação atrás dos instrumentos de sopro.
Figura 11 – Disposição dos instrumentos

Como se vê, a espacialidade dos instrumentos sobre o palco é tudo,
menos arbitrária. De um ponto de vista estatístico, os instrumentos
com registro mais agudo situam-se propositadamente à direita do palco,
enquanto aqueles com registro mais grave situam-se à esquerda. Tal fato não
apenas reflete certa oposição com relação à maneira tradicional de se disporem sobre o placo os instrumentos de uma orquestra, como também representa uma espécie de ampliação espacial do próprio piano, instrumento no
qual uma dada nota soará, para o pianista, cada vez mais à esquerda quanto
mais grave ela for.
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Além dos sons eletroacústicos previamente realizados em estúdio, a obra
faz uso de outros recursos eletrônicos: o piano é transformado em tempo real
por modulação em anel nas seções P a R por meio de um patch do programa
Max/MSP.
Figura 12 – Patch para a eletrônica em tempo real e sua programação

Versão original e material de base
Pulsares são estrelas de neutrons que colapsam em consequência do esgotamento de sua energia. Devido a suas distintas rotações, tais estrelas de neutrons, ao colapsar, emitem radiações regulares periódicas que são recebidas
aqui na Terra na forma de sinais periódicos. Quando tal fenômeno foi descoberto nos anos 1960, supos-se que se tratava de sinais provenientes de seres
extraterrestres que desejassem travar contato com a humanidade. Ainda que
tal suposição tenha se mostrado enganosa mais tarde, ao menos se constatou
que existem no Cosmo – ou seja, na natureza do Universo – periodicidades de
distintas medidas e velocidades.
A estrutura da obra baseia-se nos métodos harmônicos que desenvolvo
desde os anos 1980: módulos cíclicos e projeções proporcionais. Ilustremos de
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modo resumido a essência de ambas essas técnicas. De um lado, os módulos cíclicos instituem um campo harmônico extendido que é fechado em si
mesmo e que se constitui como consequência de uma dada entidade harmônica no interior do sistema temporado. Tal entidade pode ser tanto uma
entidade sincrônica, na forma de um acorde, quanto uma entidade diacrônica, na forma de uma figura melódica. Tal campo harmônico reside, tecnicamente falando, em uma abstração derivada de modo concreto e serve
de material bruto para uma dada obra. De outro lado, posso, por meio das
projeções proporcionais, e de acordo com determinados critérios, comprimir ou dilatar à vontade no espaço intervalar os intervalos de uma determinada estrutura (de uma entidade ou mesmo de um módulo cíclico). Se
por um lado os módulos cíclicos podem gerar estruturas intervalares de
alto interesse no âmbito do sistema temperado, por outro lado a elaboração
em torno do espaço harmônico pelas vias das projeções proporcionais tem
como objetivo a projeção de certas constituições harmônicas em espaços
intervalares não temperados3.
Tanto a concepção cosmológica da composição quanto seu material de
base tiveram como intuito erigir uma homenagem a Karlheinz Stockhausen, pois escrevi a obra em um período no qual me sentia bastante próximo
de sua obra e de sua pessoa – Stockhausen convidou-me àquela época a atuar
como professor de análise de suas obras nos Cursos Stockhausen em Kürten em 1999 e também em 2001, ou seja, depois da conclusão de Pulsares. O
material de Pulsares parte de um ínfimo trecho do Klavierstück IX (1954-61)
de Stockhausen, constituído de 13 notas. Tais notas jamais emergem como
citação em minha obra, mas antes servem de base intervalar estrutural para
minhas técnicas harmônicas.

3 Sobre ambas as técnicas escrevi de modo detalhado em uma de minhas conferências de Colônia em 1999: vide Menezes (2003, p.33-60).
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Figura 13 – Últimos compassos do Klavierstück IX de K. Stockhausen

Exemplo sonoro 1 – últimos compassos do Klavierstück IX de Stockhausen;
depois, apenas a figura respectiva que serve de material de base para Pulsares

Desse material derivei um módulo cíclico que designei posteriormente
por Módulo Cíclico B (MC B). Com tal módulo elaborei um perfil principal.
No decurso do trabalho especulativo com minhas técnicas emergiu então
uma entidade harmônica que, do ponto de vista estrutural, configura-se
como a Entidade Harmônica Principal de Pulsares. Toda a obra deriva dessas
sete notas, as quais impregnam cada vez mais suas texturas até que, ao final,
se extingam como um último pulsar.
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Figura 14 – MC B com sua Entidade Harmônica Principal

De acordo com as leis dos módulos cíclicos, as 13 notas extraídas do Klavierstück de Stockhausen são expandidas e constituem até o fim de seu ciclo
intervalar um campo harmônico de 36 notas (13 X 3 – 3). O perfil que daí
resulta é então, observado e o número de notas da Entidade Harmônica Principal (sete), estruturado em sete grupos que se comportam, em certa medida,
também como um “pulsar”, pois que se dá aí uma espécie de “colapso” cuja
direcionalidade tende à nota dó sustenido no extremo grave do registro, com
uma diminuição gradual do número de notas de seus grupos individuais: 9 – 8 –
7 – 6 – 3 – 2 – 1. Com isso, o campo intervalar verte-se em campo gravitacional,
processo pelo qual se institui uma evidente polarização de um tom fundamental, a saber: o dó sustenido mais grave que existe no piano4.
Exemplo sonoro 2a – Perfil Principal do MC com sua estruturação em sete
grupos
Exemplo sonoro 2b – Perfil Principal do MC com sua estruturação em sete
grupos e Entidade central ao final

4 Preciso admitir aqui – por mais que isto possa parecer estranho nos dias de hoje –, que as
notas si bemol e dó sustenido assumem um papel especial em minha música. A polarização
de ambas as notas emerge constantemente em diversas de minhas composições. Tal fato
explica-se pela importância que assume em minha obra a chamada Entidade-PAN (ou
acorde-PAN) desde a concepção de PAN para orquestra: si bemol 2 – lá bemol 3 – dó#
4 – fá# 4 – dó 5 (considerando-se o lá 4 = 440Hz). O si bemol é, por assim dizer, o “tom
fundamental” desta entidade, enquanto o dó sustenido é seu “tom central”.
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Estruturação e direcionalidade geral
Esses sete grupos (ou frases) são designados por letras de A a G e não
devem ser confundidos com as seções de A a U da obra. A fim de conectar a
cifra sete com a série de Fibonacci, as sete frases são multiplicadas por três,
resultando daí 21 membros que se submeterão a determinadas Projeções
Proporcionais (PP). Em consequência desse processo, calculei, com o auxílio do computador, nos esboços, vinte PP como compressões intervalares; a
PP 21 corresponde ao espaço temperado original.
Por meio de um patch do programa PatchWork do Ircam que usei para o
cálculo das PP, pude determinar com máxima precisão, com valores em Hz,
todas as projeções. Na medida em que empreguei tais projeções para a escritura instrumental, arredondei os valores em Hz de modo a usar intervalos
aproximativos microtonais. Se considerarmos o Perfil Principal em todas as
suas etapas, de sua projeção proporcional mais estreita até sua mais extensa,
veremos que se trata de uma direcionalidade gradual à extensão desse perfil.
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Figura 15 – Âmbito do Perfil Principal do MC B e plano para as vinte PP
(compressões intervalares) (esboços)
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Figura 16 – Vinte e uma PP do Perfil Principal de Pulsares (esta página e
seguintes)
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Estrutura global de Pulsares
O ciclo de 21 âmbitos espaciais do Perfil Principal foi então multiplicado
pela cifra 7, de modo que ao final tive à disposição, como resultado desse
processo, sete ciclos de 21 PP cada (correspondentes às seções de A a U),
cada qual com três perfis completos das sete frases/grupos que vão de A a G.
Destarte, pude derivar minuciosamente tanto a estruturação quanto o percurso geral de toda a obra a partir do desenvolvimento do MC B, o qual se
submeteu a uma contínua variação pelas PP.
Cada uma das 21 linhas horizontais da Figura 17 corresponde então a
uma das 21 seções da obra, cada qual consistindo de um perfil. Cada perfil
é dividido, a cada vez, em sete grupos ou frases (linhas verticais), cada qual,
por sua vez, submetido a uma PP. Os sete ciclos, que constituem a totalidade
da obra, são organizados pelo agrupamento, respectivamente, de três perfis
(ou de três seções).
Visando elaborar este desenvolvimento extensivo das estruturas, organisei primeiramente os sete ciclos das PP de tal maneira que os valores das
PP do primeiro ciclo ocorressem em sua ordem normal, enquanto os das PP
dos demais ciclos, entretanto, sofressem uma alteração pela rotação em três
colunas à esquerda, de forma que a ordem das PP voltasse ela mesma à disposição original após sete ciclos. Desta feita, o primeiro ciclo inicia-se com a
coluna 1, enquanto o segundo ciclo se inicia com a coluna 4, o terceiro ciclo
com a 7 etc. Um oitavo ciclo – caso ele existisse – começaria novamente, de
modo cíclico, com a coluna 1. Tal processo é elucidado pela Figura 18 por
meio das cifras em azul.
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Figura 17 – Vinte e uma PP da Estrutura Principal da obra (a partir do
MC B) (esboços)
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Figura 18 – Plano para as rotações dos ciclos e para a duração de cada PP do
MC B na totalidade da obra (esboços)
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Se observarmos as PP que aparecem a cada vez no terceiro grupo – ou
seja, no grupo correspondente à Entidade Harmônica Principal –, obteremos
a seguinte ordem: 3 – 10 – 17 – 6 – 13 – 20 – 9 – 16 – 2 – etc. Esta sequência
numérica será então por mim utilizada para o cálculo da duração de cada ciclo.
Figura 19 – Perfil de durações para o desenvolvimento da obra como um
todo (esboços)

Com base em tal processo, pude constituir uma tabela na qual estipulei as
durações para cada PP particular (veja Figura 20). Para tanto, dispus por sete
vezes as 21 PP em linhas horizontais, em que às primeiras colocações das primeiras três linhas (1-3) foi atribuída a duração de 1”, às primeiras colocações
das linhas seguintes (4-6), a duração de 2”, e finalmente à primeira colocação da linha 7, a duração de 3”. A cada vez, empreguei distintas séries numéricas a serem somadas à primeira duração de base, visando ao aumento das
durações, sendo que, inicialmente, utilizei o passo periódico de 0,5” + 1”,
em seguida o de 0,5” + 1” + 1,5”, e por fim o de 0,5” + 1” + 1,5” + 2,5”. Por
meio deste processo, emerge não apenas uma aumentação das durações das
PP ao decurso de uma mesma linha, como também uma extensão da duração
global de cada ciclo. O ciclo mais breve nessa tabela possui uma duração de
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2’56”, enquanto o mais longo dura 5’12,5”, ou seja, quase o dobro da duração do mais curto.
Por tal via, foi-me possível incorporar na obra uma outra importante
maneira de enxergar os fenômenos cosmológicos, a saber: a concepção
segundo a qual o Universo se encontra em contínua expansão. A fim de
garantir coerência com relação a esta hipótese, reorganisei então a ordem
sequencial dos ciclos de tal maneira que ao primeiro ciclo correspondessem
as durações mais breves, enquanto ao sétimo ciclo correspondessem as durações mais longas. E a fim de fazer com que esta extensão temporal geral fosse
musicalmente perceptível, precisei efetuar uma permutação da ordenação
dos valores aritméticos de soma.
Para determinar as durações individuais de cada PP, projetei, após ter
calculado todas as somas aritméticas, a sequência numérica pela qual emerge
a Entidade Harmônica Principal (ou seja, a série numérica 3 – 10 – 17 – 6 –
13 – 20 etc.) na linha das cifras dos segundos, verificando, nesse processo,
cada duração resultante dos segundos de cada colocação que corresponde a
um valor desse série numérica. Trata-se, aqui, de uma técnica de permutação cíclica muito próxima às permutações simétricas de Olivier Messiaen, tal
como este a desenvolveu e empregou originalmente para a determinação dos
valores de duração das notas nas Strophes de sua obra orquestral Chronochromie (1959-1960) e que eu já havia utilizado antes, em 1995, para a interpolação de perfis de alturas em TransFormantes II para clarinete e piano.
Daí resulta, pois, a sequência de valores de duração (em segundos) associada às PP particulares, por exemplo: 2,5” – 7,5” – 13” – 4,5” – 10” – 15”
– 7” para o primeiro perfil dos grupos A a G que se submetem às PP de 1 a
7 (veja mais uma vez a Figura 17). Visando a organizar de modo hierárquico
a duração global de cada perfil completo no interior de um dado ciclo, procedi parcialmente, quando necessário, com pequenas alterações dos maiores
valores de um determinado perfil. Destarte, obtive no geral e no decurso de
cada ciclo uma diminuição das durações de cada um de seus respectivos três
perfis – no caso do primeiro ciclo as durações diminuem de 59,5” (do primeiro perfil) a 58,5” (do segundo perfil) para atingir a duração de 58” (terceiro perfil).
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Figura 20 – Valores de duração para cada ciclo do MC B (esboços)
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Escritura durativa ao invés de composição
métrico-rítmica
Se voltarmos mais uma vez à Figura 20, poderemos agora entender com
mais detalhes como se desenvolve a estrutura global da obra. Nesse sentido,
há de se notar que fiz da ideia da expansão temporal, como transposição da
expansão espacial do Universo, o princípio de base da composição, pois de
acordo precisamente com este princípio é que inverti a sequência dos três
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perfis no interior de um mesmo ciclo, ou seja, a partir disso é que simplesmente troquei a primeira pela terceira linha de cada ciclo. Com isso, temos
como resultado, no decurso de toda a composição, uma contínua extensão das
durações de cada perfil – ou seja, de cada seção de A a U: após a elaboração
de toda a partitura, assim como de todos os sons eletroacústicos, dura a primeira seção A exatamente 55”, enquanto a última seção U possui precisamente uma duração de 1’45,3”.
No mais, procedi no plano global com mais uma permutação: para que
o grupo 3, que corresponde à Entidade Principal – e que por isso deveria ser de alguma forma realçado –, pudesse emergir de maneira nítida no
decurso de cada perfil em particular, decidi permutar sua duração com
a duração daquele grupo ao qual originalmente deveria corresponder o
maior valor de duração. Desta feita, as transformações da Entidade Harmônica Principal no interior de cada perfil soam, ao longo de toda a obra, sempre com a maior extensão dentre todos os grupos de um dado perfil.
Se observarmos o plano global, perceberemos, por um lado, que em geral
cada perfil, que corresponde respectivamente a cada linha desse plano global
(portanto, a cada seção de A a U), apresenta uma certa tendência à expansão
das PP com relação aos sete grupos ou frases de A a G, o que, por outro lado,
contrasta intencionalmente com a tendência à compressão espacial intervalar de cada ciclo tal como esta se perfila pela repetição de seus três perfis. Se,
por exemplo, considerarmos o primeiro ciclo com seus perfis A a C, veremos claramente, por um lado, que os valores das PP no interior de cada linha
(ou seja, de cada perfil ou seção) tornam-se cada vez maiores, enquanto, por
outro lado, os valores absolutos de linha a linha tornam-se menores: 15 16 17
18 19 20 21; depois: 8 9 10 11 12 13 14; e por fim: 1 2 3 4 5 6 7.
Na medida em que surge daí, em essência, uma direcionalidade não
linear da expansão temporal no decurso da obra, consegui gerar uma estrutura que se comporta sempre como uma espécie de “respiração” cada vez
mais expansiva do espaço intervalar. A estrutura temporal de Pulsares, portanto, respira.
A respiração do espaço intervalar na obra dá-se pelo fato de que cada ciclo
de três perfis se inicia com uma clara expansão intervalar que, logo depois,
tende, contudo, a uma súbita densificação dos intervalos. Depois que, com
o terceiro perfil de cada ciclo, se atinge a máxima compressão intervalar,
escancara-se a abertura do espaço intervalar, de modo periódico, ao início
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do ciclo seguinte, em uma radical expansão do perfil. Trata-se, aqui, de uma
outra maneira de estruturar a periodicidade.
Tudo isso aponta para uma particularidade formal da obra: quase cada
seção de Pulsares – ou seja, quase cada repetição do Perfil Principal – começa
com uma marcante explosão e termina com a polarização de uma única nota,
a qual soa, a cada vez, como o resultado de uma determinada PP como uníssono em toda a orquestra, é reforçada pela difusão nos sons eletroacústicos
de um som proveniente de piano com modulação em anel, e é, justamente
pela presença de tal transformação espectral, relativizada. Tais uníssonos
atuam ao final de cada seção como uma espécie de sinal para o advento da
próxima seção. Cada seção comporta-se de certo modo, assim, como uma
espécie de small bang que esgota paulatinamente sua energia e que acaba por
gravitar em torno de um único tom fundamental. Mas mesmo aí não há lugar
para qualquer processo linear, pois que a explosão inicial se desbota, em consequência da perda de sua energia, ao início de algumas seções; e em algumas
das densificações do espaço sonoro ao início de determinados perfis a energia de tais eclosões é totalmente neutralizada. Assim é que ao início do perfil
(seção) I ao final do terceiro ciclo, em L ao final do quarto ciclo, e em O ao
término do quinto ciclo não há qualquer explosão.
A cada seção da obra é atribuído, pois, um Perfil Principal. Suas notas
são distribuídas pelos instrumentos. Porém, na medida em que cada um dos
sete grupos de um dado perfil submete-se a uma determinada PP, jamais um
Perfil Principal soará enquanto tal na orquestra; ele será, isto sim, percebido
de grupo a grupo por uma permanente variação de seu espaço intervalar.
Tomemos com exemplo o primeiro ciclo das seções de A a C e também
a seção D seguinte sem os sons eletroacústicos. Aqui lidamos a cada um dos
três perfis sempre com o mesmo contorno, o qual, no entanto, se desenvolve
em direção a uma condensação do espaço sonoro. No decurso deste primeiro
ciclo, os intervalos do perfil tornam-se, pois, cada vez menores, até desembocarem novamente em um espaço sonoro mais amplo ao início do próximo
ciclo (ou seja, da seção D).
Exemplo sonoro 3 – Seções de A a D, sem os sons eletroacústicos e com partitura

Para que o andamento das texturas escritas correspondesse exatamente
às durações particulares de cada PP, decidi utilizar, em conformidade com o
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número de notas da Entidade Harmônica Principal, sete marcações metronômicas. Consequentemente, origina-se daí um desenvolvimento agógico
no qual, em relação às mudanças de tempi – e apesar das durações fixas das
estruturas eletroacústicas –, transparece uma considerável flexibilidade. O
perfil agógico daí resultante remete-nos de modo sintomático aos contornos
gerais de minha cidade natal, São Paulo, com seus edifícios.
Figura 21 – Desenvolvimento agógico da obra total

Diante da exposição dos precodimentos que desenvolvi para a elaboração do transcurso temporal da composição, fica claro como me distancio da
maneira tradicional pela qual se constituem a métrica e a rítmica. No âmbito
de uma música radicalmente especulativa, parece que tal atitude tradicional com relação à composição do tempo foi há tempos superada. Desde o
advento da música eletroacústica os compositores manifestam cada vez mais
seu interesse pela duração dos acontecimentos musicais ao invés de se interessarem pela simples constituição das figuras rítmicas.
A escritura musical orienta-se, assim, muito mais pela duração do que
pelo ritmo. Destarte, fica evidente a maneira pela qual compus Pulsares no
que diz respeito ao transcurso temporal: após ter determinado com precisão
a duração das estruturas individuais, compus em grande parte com bastante
“liberdade” no interior de campos temporais dessas mesmas estruturas. Isto
pode ser muito bem observado a partir da primeiríssima página dos esboços
da obra. A energia harmônica distribui-se e é compartilhada por determinados instrumentos de acordo com uma cuidadosa observação de um dado
perfil no interior de um campo temporal previamente definido. Trata-se
aqui de um típico exemplo do que designo por escritura durativa – ao invés
de uma escritura tradicional, orientada à métrica.
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Figura 22 – Esboço das primeiras páginas da partitura: escritura durativa
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Isto não quer absolutamente dizer que me nego a trabalhar com valores
exatos de durações e com sua elaboração. Como logo demonstrarei, desenvolvi sob este aspecto uma técnica específica de Rotações Rítmicas, que
tecerá correspondências com o procedimento dos módulos cíclicos. Minha
concepção de tempo é, porém, de outra natureza e obedece antes ao princípio das durações, não ao dos ritmos. Com Pulsares tornou-se claro para mim
que o desenvolvimento de uma tal escritura, orientada às durações, constituía uma condição essencial. Desde então tal procedimento – como é notório
por exemplo em uma obra como labORAtorio (1991; 1995; 2003) – constitui
em essência a maneira pela qual escrevo música instrumental.

A respiração do espaço intervalar em Pulsares
Desejo por ora elucidar exemplos da respiração do espaço intervalar no
decurso temporal de Pulsares. Lancemos mais uma vez um novo olhar sobre
a estrutura principal (vide Figura 17), de modo que possamos nos atentar a
alguns de seus traços peculiares.
Se observarmos mais atentamente as colunas dos grupos/frases individuais de A a G, veremos que a cada grupo isolado, em cada linha e ao longo
da peça, corresponde uma distinta PP. Cada frase do Perfil Principal será,
pois, projetada em um dado momento em um distinto espaço intervalar.
Submetendo-se ao princípio da rotação, tais PP são, na estrutura principal –
como já explanado – deslocadas à esquerda, de modo que cada PP será aplicada a cada vez a um outro grupo de notas, a uma outra frase. Com isso, cada
perfil (cada linha que corresponde a uma seção da obra) percorre uma certa
sequência de condensação dos intervalos, com exceção exatamente dos grupos nos quais se tem o espaço original temperado, com a cifra 21. Percebe-se que os intervalos que ocorrem imediatamente após o espaço temperado
submetem-se a uma radical condensação: após a cifra 21 segue-se sempre a
cifra 1. Apenas no primeiríssimo perfil isto não ocorre, justamente porque
lá a cifra 21 coincide com o sétimo e último grupo de notas. Excetuando-se esta situação, ocorre sempre o seguinte: se o perfil do material principal
emerge com seu âmbito intervalar original, temperado, tal fato terá como
consequência uma transformação radical do âmbito intervalar, com uma sua
radical compressão.
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Desta forma, podemos em geral falar, com relação à expansão gradual do
registro das alturas, de três distintas “escalas” das projeções proporcionais
(ainda que sempre se trate de compressões dos intervalos): bem estendida,
meio estendida e condensada. Ouçamos as duas “escalas” opostas do espaço
intervalar no interior de um único ciclo, ou seja, primeiramente um perfil
que seja ao início de um ciclo expandido ao máximo possível e em seguida
um outro que, ao final de um ciclo, seja comprimido ao máximo.
Primeiramente cinco exemplos de perfis estendidos: seções A, D (ambas
completas desta vez, ou seja, com sons eletroacústicos), G sem o piano (com o
primeiro grupo explosivo original que ocasiona já no segundo grupo uma radical compressão do espaço intervalar), P sem o Trio e sem piano, e finalmente S
quase já ao fim da obra. Quando da seção S, trata-se da última aparição de um
dado grupo com seu perfil original (cifra 21), e isto ocorre sintomática e intencionalmente no terceiro grupo, correspondente à Entidade Harmônica Principal. A partir daí, a Entidade adquire cada vez mais importância, quer seja por
meio de sua ressonância, quer seja pelas rotações espaciais que são como que
excitadas pelos ataques do piano. A Entidade Harmônica Principal é, por assim
dizer, polarizada até o fim da obra, até que desapareça com um último pulsar.
Exemplo sonoro 4 – Seções A, D, G (sem piano), P (sem Trio e sem piano) e S

Agora, ouçamos cinco exemplos de perfis comprimidos: as seções C
(agora com sons eletroacústicos), F, L sem piano, O sem Trio, e por fim U
(como última seção da obra). As partes instrumentais desaguam nessas passagens em silenciosas, introvertidas texturas.
Exemplo sonoro 5 – Seções C, F, L (sem piano), O (sem Trio) e U

Resumo do piano contemporâneo
Há uma outra consequência formal fundamental que se dá a partir do
deslocamento do âmbito intervalar original e temperado por sobre distintas
colunas da estrutura global da obra: o tratamento do piano. Quando emerge
um dado grupo com o âmbito temperado, tal fato faz emergir igualmente
acontecimentos especiais na parte do pianista.
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Assim é que o piano – como já mencionado anteriormente – transmuta-se na difusão eletroacústica em corpo ressonântico ao final do primeiro perfil (grupo G).
Quando do grupo D na Seção D, começo a desenvolver uma maneira de
notação especial para os pedais. Em tal processo emergem cada vez mais acordes.
Ao início do terceiro ciclo com a seção G concentro-me em uma escritura
linear do piano que apenas ao final do processo transforma-se em uma escritura acórdica.
Em J eclode o espaço intervalar original no grupo E, e isto motiva o uso
do piano preparado.
No grupo B da seção M ao início do quinto ciclo atinge-se nos sons eletroacústicos, em decorrência da simultaneidade de 13 camadas sonoras, o
momento de maior densidade de toda a peça. O piano é levado aqui a seu
registro mais grave e após uma nota extremamente acentuada permanece
acionado o pedal de sustentação. Um Trio constituído por clarinete, corne
inglês e trompete toca amplificado à frente do palco e utiliza-se do piano
como corpo ressonântico.
Com o grupo F ao final da seção P emerge o piano com modulação em
anel, o qual é contraposto a um segundo piano igualmente modulado em
anel nos sons eletroacústicos que soa exatamente com as mesmas notas do
piano executado ao vivo, porém com outras frequências modulantes.
Por fim, um acorde com a Entidade Principal no grupo C na seção S é polarizado. Desenvolve-se no piano uma parte linear no decurso da qual tal acorde
é executado de modo contrastante por sete vezes, o que a cada vez detona nos
sons eletroacústicos uma outra rotação de sua ressonância ao redor do público.
Gostaria de soar como exemplo o início do terceiro ciclo com a seção G
e seu grupo A, desta vez com o piano e com os sons eletroacústicos, uma
vez que apenas aqui o Perfil Principal é efetivamente ouvido enquanto tal.
Depois que esse material principal de Pulsares é tocado pelo piano por três
vezes, em que o número original de sons apenas é atingido na terceira vez,
emprego cinco compressões intervalares do perfil até que se ouçam apenas
acordes no registro médio do piano. Neste processo, que se desenvolve até a
seção I inclusive, ouve-se nitidamente pela primeira vez na obra a Entidade
Principal com suas sete notas. Paralelamente ao piano, ouvimos distintos
acontecimentos na eletrônica, em meio dos quais, contudo, um glissando
paradoxal descendente correspondente ao Perfil Principal que fora realizado
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por meio de síntese por computador com o programa CSound e que desemboca nas mesmas frequências da Entidade Principal.
Exemplo sonoro 6 – Piano e sons eletroacústicos da seção G a I

Figura 23 – Seções G a I, apenas o piano (quatro páginas)
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Piano com modulação em anel
Gostaria, agora, de elucidar brevemente o emprego do piano com modulação em anel. Pulsares pertence às obras nas quais procurei trabalhar com
um número maior de módulos cíclicos simultaneamente. Em ATLAS
FOLISIPELIS (1996-1997), para um oboísta, dois percussionistas (membranas), sons eletroacústicos e eletrônica em tempo real ad libitum, derivei, a
partir de determinadas elaborações, módulos cíclicos diversos de uma mesma
entidade harmônica. No caso de Pulsares, permiti-me trabalhar com mais de
uma entidade e derivar destas distintos módulo cíclicos.
Como material de base para o piano com modulação em anel, escolhi uma
outra entidade harmônica. Este foi, na realidade, o material primário de toda
a obra, pois como referência a Stockhausen desejei ter à mão como base tanto
uma entidade vertical quanto uma horizontal de sua obra. A figura que subsidia o MC B constitui – como já visto – uma configuração diacrônica. Antes
de ter decidido usá-la, tinha à vista já de uma entidade sincrônica, ou seja, de
um acorde extraído de uma outra obra de Stockhausen, a qual deveria me
servir como estrutura para o MC A, e que, posteriormente, acabou se tornando o material para o piano com modulação em anel. Pode-se deduzir de
onde ela provenha. Com certeza pensa-se imediatamente em Mantra (1970).
Entretanto, orçamos de onde provém efetivamente este material de base
para esta parte de minha composição:
Exemplo sonoro 7 – Trecho de Kontakte de Stockhausen

Figura 24 – Trecho de Kontakte de Stockhausen
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Esta constituiu a intenção estrutural de base – se assim posso chamá-la –
de minha nova obra. A este especial momento não de Mantra, mas antes de
Kontakte quis me referir.
O MC A origina-se dessa entidade. Seu perfil possui um contorno quase
espiralado que deriva ao mesmo tempo de uma forma de onda quadrada e
de uma em dente de serra. Neste contexto, levei em conta a ambiência estrutural da obra de Stockhausen, em grande parte determinada pela série de
Fibonacci, pois tal acorde é no contexto de Kontakte o oitavo elemento de
uma sequência e consiste de oito notas. Meu módulo possui cinco grupos
ou frases, em que os quatro primeiros consistem de oito notas. Na medida
em que o quinto grupo precisaria consistir em dez notas – um número que
não pertence à série de Fibonacci –, permiti-me uma irregularidade ao final
do módulo: simplesmente repeti as três últimas notas com transposições de
oitava, de modo que o último grupo abarcasse ao todo 13 notas que funcionassem como uma espécie de cadência.
Figura 25 – MC A com sua Entidade Harmônica

Exemplo sonoro 8 – Módulo Cíclico A com sua Entidade Harmônica

E também com relação às PP que estão associadas a este material há uma
irregularidade. Caculei para tanto sete PP mais o âmbito intervalar original
do módulo, o que resultou ao todo em oito “PP”. Porém, na medida em que o
âmbito das alturas deste módulo cíclico se revelou com sendo essencialmente
menor do que o do MC B, elaborei ainda uma nova PP como extensão radical
do registro das alturas, em que as notas extremas, grave e aguda, do módulo
fossem transpostas ainda, respectivamente, a uma oitava abaixo e acima.
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Figura 26 – Âmbito do perfil do MC A e plano para as oito PP + original
(esboços)
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A fim de realizar o desenvolvimento global do piano com modulação em
anel com base em tais PP, elaborei então um contorno no qual primeiramente
todas as PP do grupo 1 do módulo fossem sequencialmente justapostas uma
após a outra, para depois todas as PP do segundo grupo se submeterem à
mesma estruturação etc. Como resultado de tais concatenações de todas as
PP por grupos de notas do módulo, decidi então transcorrer toda a estrutura
derivada de trás para diante, em sentido retrógrado, de forma que ao final
do processo eu atingisse uma concentração no meio do registro do piano. Os
locais exatos desse contorno global nos quais há coincidência com o espaço
intervalar original fornceceram-me então o pretexto para a variação das frequências da modulação em anel. Daí resulta, pois, a seguinte estrutura, a
qual resume o piano com modulação em anel.
Figura 27 – Perfil para o piano com modulação em anel (esboços)

Se ouvirmos agora a seção R de Pulsares, entenderemos por que desejei
ter como resultado do piano com modulação em anel uma certa tensão no
centro do registro do instrumento solista: o momento que se segue ao início da seção S constitui efetivamente a última grande explosão do material, e
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Figura 28 – Derivação dos acordes para o piano (esboços)
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com o intuito de enaltecê-la fiz com que tal explosão ocorresse logo após uma
concentração extrema do registro, com uma concentração máxima de energia na textura pianística.
Exemplo sonoro 9 – Seção R, completa

Piano preparado
Se considerarmos o registro das alturas e suas respectivas notas com relação à Entidade Principal (grupo C) ao longo do desenvolvimento que se
espraia pela 21 PP do MC B (vide Figura 17), obtém-se a sequência de acordes da Figura 28.
Interessou-me aí em especial a conexão de tipo cadencial entre o penúltimo e o último acorde, original. Entre ambos abri então uma espécie de
janela e por meio de um patch do programa do Ircam PatchWork calculei
uma interpolação de sete acordes, número mais uma vez correspondente
às notas da Entidade Harmônica Principal. Os âmbitos intervalares desses
acordes derivados foram então expandidos consideravelmente, a fim de que
eu obtivesse daí outras sete PP. De tais acordes, expandidos e derivados por
PP, escolhi os últimos quatro, multiplicando-os com três cernes intervalares
centrais que foram, por sua vez, derivados dos três acordes. Desse processo
resultam oitro multiplicações no sentido bouleziano do termo.
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Figura 29 – Oito multiplicações
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De tais resultados desenvolvi todo o material para a parte do piano preparado. Um balanço das notas derivadas desse processo foi anotado em uma
folha a parte. As notas que já existiam nos acordes expandidos originais
foram anotadas com uma cruz. As demais, que apenas surgiram com o processo das multiplicações em si, foram acrescidas de um outro sinal.
Figura 30 – Esquema para a preparação do piano (esboços)
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Decidi então que a ambas as classes de alturas correspondessem no
piano distintas maneiras de preparação do instrumento. As 26 notas que
receberam uma cruz como sinal gráfico foram preparadas com borracha,
enquanto as 29 notas restantes tiveram sua preparação feita com parafusos.
Se sormarmos ambas as classes, temos como resultado 55 notas preparadas
– uma cifra que novamente faz parte da série de Fibonacci. A essas notas
acresce-se ainda a nota mais grave do piano, a qual é preparada com borracha e é utilizada no momento de maior densidade da obra, na seção M. No
mais, a preparação do piano deve ser feita de tal maneira que se tem como
resultado uma curva no interior de seu corpo ressonântico5. No registro
central, praticamente todas as notas do piano recebem alguma preparação,
com exceção do dó sustenido acima do lá central de 440 Hz, sendo que exatamente esta nota – dó sustenido – é a nota grave polarizada do Perfil Principal
original no MC B.
Figura 31 – Notas preparadas: acima com borrachas; abaixo com parafusos

Anteriormente ouvimos já a seção L sem o piano. Trata-se do último trecho em que o piano preparado é utilizado. Ouçamos mais uma vez esta passagem, entretanto agora com o piano e até o momento em que Pulsares atinge, ao
início da seção M, sua maior densidade. Quando a nota mais grave lá é tocada
pelo piano preparado, tem início o Trio, sobre o qual falaremos a seguir.
Exemplo sonoro 10 – Seção L completa até início de M

5 A partitura traz indicações mais precisas sobre a preparação do piano.
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Duo de flautas e Trio amplificado
A partir do segundo grupo (B) da seção M – ou seja, logo após o momento
de maior densidade da obra – o piano transforma-se em corpo ressonântico
para a amplificação de um Trio constituído pelo clarinete, pelo corne inglês
e pelo trompete. Os três instrumentistas desses instrumentos abandonam
seus respectivos lugares, dirigem-se à parte frontal do palco e executam um
Trio com certa autonomia do restante da escritura musical.
O Trio pertence no contexto da obra a um tria estrutural de pequenos
grupos instrumentais, pois que além desses três músicos desempenham um
papel crucial o próprio pianista como solista que executa de modo constante
três instrumentos de teclado e um bastante presente Duo constituído pelos
dois flautistas, atuante praticamente durante toda a peça. As duas flautas conferem à peça, com sua escritura contrapontística, um caráter especial: quer seja ao início, quer seja ao final da obra, ouve-se sempre um denso
tecido, cheio de nuances, executado pelos dois flautistas que se situam à
direita do palco. A título de exemplo, gostaria de ilustrar esse Duo com os
inícios das seções A e Q somente com a escuta das duas flautas.
Exemplo sonoro 11 – Escritura para o Duo de flautas nas seções A e Q

Já quanto à textura do Trio, ela tem por base um material específico. Dirijamos por ora nossa atenção ao MC C, o qual é derivado da própria Entidade
Harmônica Principal e que constitui o material de base para esta parte da obra.
Figura 32 – MC C

Exemplo sonoro 12 – Módulo Cíclico C
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O material foi estruturado de tal maneira que o número 7 dos grupos correspondesse ao número de notas da Entidade Principal. Os dois primeiros
grupos abarcam cada qual igualmente sete notas, enquanto todos os grupos seguintes, entretanto, adequam o números de suas notas à série de Fibonacci, sendo que ao final a Entidade Principal é repetida de sua nota mais
grave à sua nota mais aguda (portanto sem seu perfil original, e tal como serviu para a constituição do próprio módulo cíclico) e bem ao final a nota sol
da oitava acima da central é ainda entoada. Consequentemente, o número 7
funciona aqui como eixo de uma diminuição e de uma aumentação da densidade dos grupos. Além disso, a Entidade Principal é aqui apresentada ao
início do módulo da mesma forma como aparece originalmente em meio ao
MC B, portanto de forma permutada.
Utilizei-me então do número de notas do maior grupo – portanto 13 –
para derivar as correspondentes projeções proporcionais no sentido de compressões intervalares, até que o âmbito original do módulo fosse atingido.
Se para o MC A foram elaboradas oito PP e para o MC B, 21, para este MC
C foram concebidas 13 PP. No caso do MC C, trata-se, da mesma forma que
para o MC B, exclusivamente de compressões intervalares, o que pode ser
facilmente observado com o auxílio dos esboços.
Dentre todas essas projeções proporcionais, no entanto, acabei utilizando-me para o Trio apenas das últimas cinco – portanto, das PP 9 ao
âmbito original (nos esboços numerado como sendo a PP 13). Para tanto,
empreguei uma técnica que inventei em 1994 no contexto da composição de
Parcours de l’Entité: refiro-me aqui à Dinamização da Densidade Harmônica
(DDH)6. Com esta técnica de permutação é-me possível constituir de forma
bastante variável a densidade do ducto musical de acordo com a subdivisão
por grupos de um determinado perfil. Observemos de mais perto a estrutura
da DDH correspondente na Figura 34.

6 Sobre esta técnica de permutação escrevi igualmente de modo detalhado em um texto de uma
conferência minha proferida em Colônia em 1999 (cf. Menezes, idem, p.50-1).
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Figura 33 – Âmbito do perfil do MC C e plano para as 12 PP (compressões
intervalares) + original (= 13) (esboços)
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Figura 34 – Dinamização da Densidade Harmônica (DDH) do Trio em
Pulsares

A ordenação regular dos grupos do MC C (portanto com os agrupamentos obedecendo a ordem numérica: 7 – 7 – 8 – 5 – 13 – 3 – 1) deveria ser atingida apenas quando da PP 13. Os agrupamentos sofrem rotação cíclica na
tabela, deslocando-se duas colunas à esquerda (flechas ascendentes vermelhas), de modo que a PP 9 se inicie com o agrupamento de sete notas e a
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PP 13 (= original), enquanto perfil original, emerja com o agrupamento original do módulo. A cada grupo foi então atribuída uma duração em segundos, em que mais uma vez recorri à série de Fibonacci e em que a cada dois
valores interpolei a duração de 1”. Desse processo resulta a sequência inicial
de durações: 2” – 1” – 5” – 1” – 8” – 1” – 3” = 21”.
Deste modo, cada PP comporta-se sempre de outra maneira quando de
sua reaparição, e aí também é decisivo o papel da série de Fibonacci: a PP 9
é tocada duas vezes; a PP 10, apenas uma; a PP 11, três vezes; a PP 12, cinco
vezes; e a PP 13, por fim, três vezes. Destarte, toda a estrutura dura exatamente 4’54”, o que se demonstrou ideal, na medida em que da seção M/
grupo C à entrada do Trio na seção P/grupo E previu-se, de acordo com o
plano original, uma duração de 4’53,5”.
Para que a Dinamização da Densidade Harmônica pudesse ter lugar, os
valores de durações rodam – diferentemente das subdivisões das densidades
dos grupos – três colunas à direita até a metade da estrutura, quando então
este processo transcorre em sentido contrário até o final da estrutura.
Para a determinação das sequências dos timbres, decidi que os três últimos grupos ao final da estrutura fossem tocados respectivamente pelo corne
inglês, pelo clarinete e finalmente pelo trompete. Contando a cada vez a partir
dessas últimas casas da tabela em sentido retrógrado, determinei em princípio
que o clarinete devesse saltar duas colunas, o trompete, três colunas, e o corne
inglês, quatro colunas a cada vez. As casas vazias oriundas desse processo
foram então preenchidas com um duo que aparecesse mais perto à esquerda
de cada casa vazia respectiva em até no máximo duas casas. As casas vazias
restantes foram, por fim, preenchidas pelo Trio. Por tal viés resultou uma
estrutura tímbrica bastante simétrica, elucidada pela próxima figura.
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Figura 35 – Plano dos timbres da DDH
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As partes do Trio foram fixadas igualmente por uma escritura durativa,
ainda que eu tenha ao início deste trecho elaborado conscientemente 55 valores rítmicos, os quais serviriam também como material de base para a parte
final da composição.
Figura 36 – Cinquenta e cinco valores rítmicos ao início do Trio

Tais valores adaptaram-se então ao esquema de durações. Primeiramente
constituí, pois, uma grade durativa baseada no plano de durações e de timbres. Posteriormente, cada frase foi elaborada de forma minuciosa tendo à
mão os valores rítmicos tais como expostos acima.
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Figura 37 – Esboços para o Trio, com e sem ritmos
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O próximo exemplo sonoro ilustra o Trio sem a orquestra e sem os sons
eletroacústicos, portanto apenas com suas ressonâncias. Prestem atenção na
forma como o espaço intervalar se espraia gradualmente em meio a uma mobilidade contínua das figuras e dos timbres até a desaparição dos sons – seja com
relação aos próprios instrumentos, seja com respeito ao espaço ressonântico.
Exemplo sonoro 13 – Trio para clarinete, corne inglês e trompete de Pulsares

A parte conclusiva de Pulsares: ressonâncias rotativas,
rotações rítmicas e periodicidades contrastantes
Após a última esplosão do material com o último small bang da seção S
completa-se estruturalmente a última rotação das PP; além disso, o perfil
original coincide com o grupo C, portanto com a Entidade Principal, que é a
partir daqui claramente polarizada. Atingimos então a região da dissolução
de todas as energias conflituosas.
O piano é agora totalmente emancipado – contudo, tal emancipação não
se dá por causa de sua modulação espectral ou ainda por causa de suas metamorfoses. A emancipação da escritura pianística dá-se, isto sim, muito mais
por uma textura essencialmente concentrada, em primeira instância, no
âmbito central do instrumento. Tal emancipação tem lugar em contraposição aos meios eletroacústicos. O espaço torna-se, assim, campo extensivo
para a Entidade Harmônica, que soa agora – mesmo se por vezes de maneira
metamorfoseada – por toda parte. Apenas o fenômeno da ressonância pode
claramente propiciar tal estado perceptivo.
Enquanto as proporções da série de Fibonacci são utilizadas para determinadas figuras periódicas, contrastantes entre si, e que entoam e enaltecem
as frequências originais da Entidade Harmônica Principal por meio de instrumentos individuais, tal expressão matemática da perfeição é sacrificada
em prol da natureza própria e peculiar da Entidade mesma: o acorde principal é tocado por sete vezes pelo piano, sempre com ataque seco, e a cada vez
sua ressonância é desdobrada pelos sons eletroacústicos – na realidade, com
ressonâncias sempre com mínimas variações espectrais e espacializadas com
rotações sempre ligeiramente diversas ao redor da plateia.
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Neste momento, gostaria de me reportar à minha primeira tentativa de
conjugação de um instrumento solo com eletrônica. Um dos trechos mais
significativos de Profils écartelés (1988), para piano e sons eletroacústicos,
tem lugar na primeira parte formal desta obra (p.9-10 da partitura): o piano
toca um acorde cujas frequências já foram ouvidas na parte eletroacústica.
Com isso, tem lugar uma relação recíproca entre os sons instrumentais e
os eletroacústicos: a ressonância do ataque do piano adentra os espectros
Figura 38 – Profils écartelés (partitura), p.10
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emitidos pela eletrônica e são assim como que projetados no espaço. Alguns
segundos mais tarde o piano antecipa-se aos sons eletrônicos, na medida em
que duas ressonâncias eletroacústicas, respectivamente no âmbito frequencial agudo e grave, ressoam como consequência de dois ataques sucessivos
do piano, do qual parecem se desprender.
Exemplo sonoro 14 – Passagem de Profils écartelés (partitura p.9-10)

Na medida em que a parte final de Pulsares é o lugar da polarização da
Entidade Principal, procurei examinar como seu Perfil Principal se comportou até aqui por meio de suas elaborações harmônicas tais como até aqui
desenvolvidas. Para tanto, constituí uma tabela em uma folha pautada a
parte, na qual reexpus o tratamento desse perfil tanto como terceiro grupo
do MC B, quanto como primeiro grupo do MC C. Como apenas cinco PP
desse último MC foram utilizadas para o Trio – mais precisamente, as PP de
9 a 13, como vimos anteriormente –, decidi fazer justiça e empregar a expansão gradual do perfil no decurso das PP do MC C como material para o final
da obra. Desta feita, todas aquelas PP foram utilizadas, inclusive as que até
então não tinham sido utilizadas – contudo, sempre exclusivamente com
relação ao grupo 1.
Como é evidente nos esboços desta parte (Figura 39), resultam dessas
13 repetições do perfil constituído de sete notas pelo MC C um total de 91
notas (7 x 13). Excluí duas notas repetidas ao início deste desenvolvimento
para poder atingir a cifra de 89 notas, presente na série de Fibonacci, as
quais foram então subdivididas em duas classes de notas: 55 valores rítmicos
+ 34 apogiaturas.
Para tanto, isolei os primeiros 55 valores rítmicos ao início do Trio e utilizei-me de uma técnica pessoal que designo por rotação rítmica, desenvolvida
mais ou menos em 1996 por ocasião da composição de ATLAS FOLISIPELIS e que emprego em trechos específicos de algumas de minhas obras, para
o quê me utilizei também aqui de um patch do programa do Ircam PatchWork (hoje em dia chamado de OpenMusic).
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Figura 39 – Comportamento da Entidade Principal como material para a
parte final de Pulsares

Riscos_sobre_musica_(MIOLO_16x23)_Graf-v1.indd 336

04/06/2018 16:00:04

RISCOS SOBRE MÚSICA

337

Além da estrutura original com seus 55 valores, empreguei duas rotações
rítmicas de 13 e 21 valores cada uma, nas quais os valores de início são deslocados ao final da estrutura rítmica. Como exemplo, desejo mostrar a primeira destas duas rotações: os 13 valores rítmicos do começo da estrutura
são transplantados para o final da estrutura, ocasionando variações consideravelmente irregulares do ducto rítmico.
Figura 40 – Primeira rotação dos 55 valores rítmicos: deslocamento para o
fim de 13 valores

Tal estrutura rítmica ocupa exatamente 34 compassos, da seção S/grupo
D à seção T/grupo C, e é distribuída na orquestra e no piano. Ao mesmo
tempo, ouvimos – além de outros elementos, como por exemplo sons de
esfera e periodicidades contrastantes nos instrumentos – as sete ressonâncias
rotativas que são, por assim dizer, excitadas nos sons eletroacústicos pelos
ataques do piano até o fim da seção T, enquanto um som sintético, que consiste das mesmas frequências da Entidade Principal, sofre uma rápida rotação e soa espectralmente em região bem aguda, para aos poucos deslizar em
direção à Terra, diminuir nitidamente a velocidade de sua rotação e mover-se espectralmente em direção aos sons fundamentais da Entidade Principal,
desembocando no último pulsar da obra.
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Como exemplo derradeiro, ouviremos tudo mais uma vez, munidos da
partitura do piano (Figura 41), a seção S até o início de U. Ao início de T,
percebe-se a mais rápida rotação das camadas eletroacústicas, a saber: uma
rotação com a velocidade de 233 giros por segundo, que em poucos segundos sofre forte desaceleração. Prestem atenção nas rotações das ressonâncias,
na camada de sons de síntese, nas figuras periódicas dos instrumentos e no
desenvolvimento melódico e rítmico que se baseia na rotação rítmica.
Exemplo sonoro 15 – Seções de S ao início de U

Pulsares pertence ao grupo de obras que ocupam um lugar muito especial
na vida de um compositor. Seria inviável explicar em detalhes todos os seus
elementos sem que se exigisse por demais o tempo para tal análise exaustiva,
o que já fiz suficientemente. Espero ter ao menos elucidado seus elementos
mais fundamentais e sua expressividade, tendo lançado uma luz também e
sobretudo sobre a maneira pela qual componho minha música.
Proponho, agora, que façamos uma necessária pausa a fim de que possamos degustar com ouvidos descansados uma boa escuta de Pulsares. Muito
obrigado!
[Após a pausa, uma gravação de Pulsares foi reproduzida com o Percorso
Ensemble, tendo Nahim Marun como pianista, Flo Menezes à frente da eletrônica e da difusão eletroacústica e sob a regência de Ricardo Bologna, com video
experimental de Branca de Oliveira realizado a partir de imagens da estreia
brasileira da obra em junho de 2004.]
Exemplo sonoro 16 – Pulsares, gravação integral com os intérpretes citados

17 de dezembro de 2004
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Figura 41 – Partitura para o piano da seção S à T (quatro páginas)
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ESPACIALIDADE ESPECTRAL E HARMÔNICA DO
ORATÓRIO: UMA ANÁLISE DE LABORATORIO
(1991; 1995; 2003)1

Origem da obra e fundamentação histórica de
sua concepção
labORAtorio, para soprano, coro a cinco vozes, grande orquestra, sons
eletroacústicos quadrifônicos e eletrônica em tempo real, consiste em um
Oratório eletroacústico que se reporta fundamentalmente ao relato verbal
através dos tempos. A origem deste trabalho remonta a 1991, quando vivia
então na Itália e tive por intenção compor uma peça eletroacústica junto ao
Centro di Sonologia Computazionale da Universidade de Pádua com tais
características sob o título de Racconto (vocábulo italiano para relato), projeto este que, ao final, permaneceu inacabado. Naquela mesma época, iniciei ao mesmo tempo o trabalho com uma peça orquestral intitulada ORA
que se baseava em aspectos da fenomenologia e na noção do Agora (Jetzt)
em Edmund Husserl, composição que também ficou incompleta. Quando
retornei a São Paulo em meados de 1992, decidi então um pouco mais tarde,
em 1995, a reviver a composição de Racconto. Com tal propósito, compus
cinco madrigais: Concenti – Sul Canto e il Bel Parlare. Mas foi somente em
2003 que pude de fato realizar o projeto, quando então fui agraciado com
a Bolsa Vitae de Artes. Sua estreia ocorreu em 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2004, nos concertos em homenagem aos 450 anos de São Paulo, no
Theatro Municipal desta cidade, quando tive a oportunidade de inaugurar

1 Versão em português da conferência alemã sobre labORAtorio, ministrada em 14 de janeiro
de 2005 no Musikwissenschaftliches Institut da Universidade de Colônia, Alemanha, com
apresentação posterior da gravação da obra.
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oficialmente o PUTS – PANaroma/Unesp: Teatro Sonoro –, orquestra de
alto-falantes que fundei com apoio Fapesp em 2002.
Exemplo sonoro 17 – Situação 5 + Textura orquestral 5

labORAtorio estrutura-se em diversas partes que se distinguem umas das
outras por seu caráter e que gravitam em torno dos momentos corais. Por tal
viés, a obra desenvolve-se em níveis distintos da escritura musical, os quais
vão de momentos individuais – tais como as transformações eletroacústicas
do soprano solo – a momentos coletivos (partes corais). Desta feita, ocorrem
três distintas camadas de estruturação do material musical: o nível verbal, o
orquestral e o eletroacústico.
Existem, em consequência disso, três partituras paralelas e autônomas,
ainda que se reportem entre si: a partitura para a orquestra; a partitura para
as vozes (soprano solo e coro); e indicações para a eletrônica. As partituras
instrumental e vocal são, cada qual, regidas por dois regentes que atuam juntamente com um terceiro músico, responsável pela difusão eletroacústica e
pela eletrônica – ou seja, responsável pelo processamento de determinados
sons, assim como pela difusão e controle das camadas sonoras previamente
realizadas em estúdio.
Entretanto, é a escritura vocal, baseada no aspecto verbal, que conduz o
fio semântico da composição. Nesse contexto, nota-se aqui uma característica histórica essencial ao Oratório, pois sua definição enuncia:
Uma disposição musical estendida de um texto sacro constituída de elementos dramáticos, narrativos e contemplativos. Com exceção de uma maior
ênfase no coro através de sua história, as formas e estilos do Oratório tendem a
se aproximar da ópera em um certo período, enquanto a maneira corriqueira de
sua performance é o concerto (sem cenários, vestuário ou ação). (Sadie, v.13,
1980, p.656) 2

No mais, é de se acrescentar, nesse contexto, mais uma definição lapidar:
2 “An extended musical setting of a sacred text made up of dramatic, narrative and contemplative
elements. Except for a greater emphasis on the chorus throughout much of its history, the
musical forms and styles of the oratorio tend to approximate to those of opera in any given period,
and the normal manner of performance is that of a concert (without scenery, costumes or action).”
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Em geral, entende-se por Oratório a entonação extralitúrgica e não cênica
de um texto espiritual comumente de grande extensão, o qual é dividido entre
diversas pessoas ou grupos de pessoas. [...] O termo Oratório surge pela primeira vez em 1640-41 em Pietro della Valle, permanece por certo tempo como
sendo apenas desse autor e ressurge mais comumente então ao final do século
XVII. (Riemann, 1967, p.669) 3

Nesse contexto, é preciso que se realcem alguns traços marcantes de
labORAtorio que se reportam a tais características, mas que ao mesmo tempo
se distinguem em parte dessas definições clássicas deste gênero:
• Ausência de uma fonte verbal litúrgica;
• presença de elementos semânticos dramáticos, narrativos e
contemplativos;
• papel preponderante do coro no desenvolvimento formal geral da obra;
• ausência de um cenário e de vestuário, mas presença de ações corais de
grande importância;
• distribuição de tais ações por diversas pessoas ou grupos de pessoas.
Ao contrário da massa orquestral, o coro está em permanente atividade,
mesmo quando o soprano solista torna-se o protagonista da música, pois
mesmo nesses momentos alguma ação teatral ou musical é desenvolvida pelo
coro. O fato de a escritura vocal se reportar à referência histórica ao Oratório
enquanto gênero dramático, porém não cênico do teatro musical, a faz ancorar-se na noção italiana do teatro dell’udito ou do teatro per gli orecchi, ou seja,
de um teatro da escuta ou do ouvido: tal conceito, que era tão caro a Luciano
Berio – principal referência em minha obra dentre os compositores contemporâneos –, remonta às origens do Oratório italiano ao final do século XVI.
Pensemos, por exemplo, em L’Amfiparnaso de 1597, de Orazio Vecchi.
Exemplo sonoro 18 – Trecho de L’Amfiparnaso, de Orazio Vecchi
3 “Im allgemeinen versteht man unter Oratorium die zu außerliturgischer und nichtszenischer
Aufführung bestimmte Vertonung eines meist umfangreichen geistlichen Textes, der auf
mehrere Personen oder Personengruppen verteilt ist. [...] Der Terminus Oratorium erscheint
zum erstenmal 1640/41 bei Pietro della Valle, bleibt zunächst vereinzelt und wird Ende des
17. Jh. gebräuchlich.”
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É como se se tratasse de um Oratório profano e ao mesmo tempo de um
manifesto pela transformação da voz falada em voz cantada.

Situações
labORAtorio é um grande “laboratório verbal”, constituído por Situações
concretas, as quais fazem emergir determinadas ações ou reações corais. Tais
ações são descritas na partitura como Ethos, uma vez que implicam distintos comportamentos ético-vocais. Os modos de comportamento diferenciados do coro fazem uso de gestos vocais que comumente empregamos como
reações instintivas diante de determinadas situações de vida, resultando daí
sentimentos emocionais muito distintos. Sob este ponto de vista é que podemos entender o sentido da palavra latina ora (agora), a qual é realçada em
meio ao título por letras maiúsculas: a obra convida o público a considerar
certas reações sonoras como música, ainda que estas permaneçam sempre
exclusivamente confinadas ao âmbito da periferia verbal das línguas. Para
usarmos os termos de T. S. Eliot (do qual utilizo algumas poucas palavras
no decurso da última Aria 3), “o público ouve tão profundamente a música
que ela passa a sequer ser ouvida”. Este é o caso da lamúria, do xingamento,
choro, risos, afagos, pavor ou ódio, dentre os muitos estados psíquicos que
são evocados ao longo da peça por meio da escritura vocal.
Exemplo sonoro 19 – Situação 3

São, ao todo, sete Situações que constituem o mosaico emocional que
impregna a totalidade da composição. A Situação inicial deve ser, aqui, descrita. Ao contrário das condições normais de concerto, o palco, ao início da
obra, está totalmente vazio. Além das estantes de música e das partituras,
nenhum músico situa-se sobre o palco. Aí, os sons do público já devem ser
considerados como música. O regente coral adentra o palco, pega o diapasão
e entoa o dó sustenido central (dó sustenido 4). Somente a partir disso é que,
de repente, os cantores do coro entram a passos bem rápidos até atingirem
o centro do palco, comprimindo-se fortemente uns contra os outros bem à
frente do público e no meio do palco, praticamente como se se tratasse de
uma cena de futebol americano, e cantam todos em uníssono e fortissimo esta
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Figura 42 – Partitura vocal, Situações 1 e 2
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nota central do registro que havia sido entoada pelo regente. Será esse mesmo
uníssono ao qual toda a obra retornará ao seu final, quando então os músicos, finalmente, abandonarão o palco4. Imediatamente depois deste gesto
inicial do uníssono, os cantores, a frequência cantada até então em uníssono
e o espaço totalmente concentrado até ali são progressivamente espalhados,
com cada cantor caminhando para algum ponto do espaço do teatro e realizando um glissando ad libitum com intensidade cada vez menor em direção a
alguma nota, mais grave ou mais aguda.
Exemplo sonoro 20 – Situação 1

A partir de um estado muito bem definido e localizado, atinge-se pouco a
pouco um estado estatístico. Esta Primeira Situação demonstra bem que, nas
Situações, lidamos com momentos de improvisação dirigida, os quais, entretanto, são definidos com extrema precisão cênica e musical na partitura.

Declamações
Em meio aos cruzamentos semânticos de distintos fragmentos de textos, os quais vão de trechos das cartas de Claudio Monteverdi a frases isoladas de Sigmund Freud, de uma frase de Guido d’Arezzo à fenomenologia de
Edmund Husserl, de Marchetto de Pádua (1317) a minúsculas citações do
escritor brasileiro João Cabral de Melo Neto, de Ezra Pound a T. S. Eliot, de
Jorge Luis Borges a João Guimarães Rosa, ouvem-se seis Declamações que
são, a cada vez, realizadas com prosódias totalmente distintas.
As Declamações constituem, a rigor, o substrato semântico de todo o
labORAtorio, e as trato no nível de significação principal como meu material de base. A tais eventos, emprego um processo especulativo que se revela
como muito semelhante ao que ocorre frequentemente com as entidades harmônicas na constituição de meus módulos cíclicos. Nestes, uma constituição

4 Ao início e ao final de labORAtorio há referência à obra coral Weltparlament de Karlheinz
Stockhausen, cuja partitura consistiu na primeira de uma série de partituras que Stockhausen me daria de presente, ao mesmo tempo em que o final de minha obra, com a direcionalidade ao uníssono, faz igualmente referência ao final de A-Ronne, de Luciano Berio.
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ou entidade harmônica – independentemente do fato de ser ou não derivada
de uma fonte externa – jamais é tratada como uma “citação” – e isto apesar
de sua implícita referencialidade –, mas antes como a base estrutural para
uma nova estrutura intervalar a ser, a partir daí, desenvolvida. E o mesmo
ocorre aqui com as três frases, respectivamente, de Ernst Bloch, Roman
Jakobson e Jean-François Lyotard, as quais jamais emergem em labORAtorio como citações, tais como em sua constituição original. Eis as frases originais que jamais aparecem na obra desta maneira, e que são já vertidas em
italiano por mim:
• Ernst Bloch: de Das Prinzip Hoffnung: “È inevitabile l’ascoltare nel
canto di un appello”.
• Ernst Bloch: de Das Prinzip Hoffnung: “Origine della Musica, come di
un pathos dell’esaurimento”.
• Roman Jakobson: de Comunicação no Congresso de Helsinki: “Espansione... parte integrante di qualsiasi mutazione”.
• Jean-François Lyotard: de La Condition Post-moderne: “Parlare
è combattere; ...gli atti del linguaggio provengono da un’agonistica
generale”.
• Jean-François Lyotard: de La Condition Post-moderne: “Temporalità
simultaneamente evanescente ed immemoriale”.
Por meio de permutações de suas palavras, tais enunciados servem não
como citações literais, mas antes como nós semânticos constituintes de tecidos textuais cada vez mais complexos. As Declamações ocorrem a cada vez
com prosódias muito diversificadas, as quais evocam emoções fundamentais
do ser humano.
• 1: Grito = Mutazione della musica… l’ascoltare di qualsiasi temporalità
evanescente.
• 2: Sensualidade = Origine dell’espansione… parte simultaneamente
integrante ed evanescente di un appello.
• 3: Dor = Inevitabile ascoltare dell’espansione… temporalità agonistica
ed immemoriale dell’esaurimento.
• 4: Chamego/riso = Espansione generale ed inevitabile nel parlare…
mutazione della temporalità integrante di un linguaggio.
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• 5: Tormento/lamúria = Pathos di un esaurimento del parlare… appello
evanescente dell’origine immemoriale di un canto, mutazione della
temporalità.
• 6: Declamação poética = Origine immemoriale di un racconto… temporalità dell’espansione integrante ed agonistica di un parlare evanescente,
canto inevitabile…
Com as Declamações, faço clara referência ao Testo do Oratório, com seu caráter narrativo. As fontes textuais originárias já foram, antes mesmo das permutações às quais se submetem, traduzidas para o italiano. A única palavra que não
faz parte das fontes literárias originais é precisamente a palavra italiana racconto – ou seja, relato, conto, narração –, o conceito fundamental a partir do qual
toda a obra se desenvolve do ponto de vista semântico. Tal vocábulo emerge,
entretanto, apenas na última Declamação, quando então o relato é descrito como
uma espécie de canto: “Origem imemorial de um relato... temporalidade da
expansão integrante e agonística de uma fala evanescente, canto inevitável...”.
Com isso, a obra empreende uma direcionalidade ao canto puro, o qual
se livra mesmo da fala e somente é atingido ao final. E este sempre constituiu
efetivamente o sentido cardinal de minha concepção quando da invenção,
por volta de 1985, da Forma-pronúncia: por meio de uma extensão radical da
palavra, obtenho uma nova forma musical que determina por vezes a estrutural total, por vezes parte da estrutural formal de uma composição, e que,
com isso, procura enaltecer a expressividade musical da pronúncia de uma
dada palavra. A linguagem verbal passa então a ser ouvida definitivamente
como uma espécie de canto.
As Declamações ocorrem no decurso da peça em meio a outros eventos
sonoros. Com exceção da Sexta Declamação, cada uma das demais cinco Declamações é sempre pronunciada por um cantor que sai do coro para declamá-la. A
última é, contudo, pronunciada pela minha própria voz, levemente processada
em estúdio após eu tê-la interpretado como uma declamação de uma poesia.
Com isso, ela soa por todos os alto-falantes, ecoando por todo o teatro.
Ouçamos as Seis Declamações de labORAtorio.
Exemplos sonoros 21 a 26 – Declamações 1 a 65
5 Disponível em: <http://flomenezes.mus.br>.
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O tríptico verbal
Apesar de sua estrutura de tipo mosaico, labORAtorio é essencialmente
uma obra direcional. Há uma direcionalidade à apreciação totalmente prazerosa da pronúncia por meio do canto. Para atingir tal estado, a composição inicia-se, no momento da Primeira Declamação – que ocorre em meio à Situação
2 e ao mesmo tempo que a Segunda Textura Orquestral –, com certa violência,
desenvolve-se em direção à paz e chega ao seu final ao estado do puro prazer.
A estratégia composicional é corroborada pelas Formas-pronúncia de três
palavras sonoramente expressivas que emergem das camadas eletroacústicas,
as quais remontam a uma obra até então inédita de 1984 (e que foi estreada
apenas em agosto de 2012), Pretexturas sobre todas as flores da fala, da qual,
aliás, também deriva a melodia da Aria 3. Eis tais palavras: KRACH (barulho,
discórdia em alemão), PAX (paz em latim), SPAß (prazer em alemão).
Ouçamos as Três Formas-pronúncia eletroacústicas isoladamente. Com as
palavras KRACH e PAX, ouvimos minha própria voz, a qual é fortemente
transformada por meios eletrônicos. Já com a última Forma-pronúncia da
palavra SPAß, radicalmente estendida, ouve-se, além de minha própria voz,
também a voz de uma mulher (Regina Johas, mãe de meus dois filhos), igualmente transformada de modo considerável eletroacusticamente, e ambas as
vozes, soando juntas no momento do prazer, soam como em um orgasmo.
Exemplos sonoros 27 a 29 – Formas-pronúncia de KRACH, PAX e SPAß6

Concenti
Enquanto um laboratório vocal, labORAtorio possui muito de experimental: gestos vocais, mosaico emocional, voz tratada eletroacusticamente
em tempo real, acontecimentos verbais eletroacústicos. Mas se se escreve
para coro, deve-se defrontar irrevogavelmente com o canto.
Cinco madrigais a cinco vozes, intitulados Concenti, e que eu já havia
composto antes, em 1995-96, servem como o fio de Ariadne, cantável, da
obra. Nesse contexto, atentei para o fato de que, escrevendo para vozes, o
6 Disponível em: <http://flomenezes.mus.br>.
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fizesse de modo particularmente atual e ao mesmo tempo historicamente
referencial, mas que funcionasse muito bem. Em outras palavras: seria preciso escrever, de alguma forma, algo novo, mas ao mesmo tempo cantável.
Para tanto, impus-me duas regras fundamentais: em primeira instância,
por um lado, as vozes não deveriam perfazer grandes saltos, de modo que o
canto se desenvolvesse de modo extremamente natural; por outro lado, os
resultados verticais, sincrônicos entre as vozes deveriam constituir determinadas entidades harmônicas que me eram caras.
Para tal fim, elegi cinco acordes originais. O acorde-Farben de Schoenberg, a entidade principal de Prométhée de Scriabin, um acorde muito peculiar das Symphonies pour instruments à vent de Stravinsky, o acorde que
domina o primeiro movimento da Sinfonia de Berio e minha própria entidade-PAN, que utilizo em diversas obras desde a obra orquestral homônima de 1985, constituíram então as fontes para tais entidades harmônicas
de labORAtorio.
Figura 43 – Os cinco acordes originais

Após uma combinatória entre tais acordes, em que misturei as vozes graves (masculinas) de cada acorde com as vozes agudas (femininas), obtive,
como em uma orgia entre esses cinco acordes originais, 25 outros acordes,
dos quais, contudo, acabei utilizando apenas quinze.
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Figura 44 – Permutação entre as vozes graves e agudas dos acordes originais
(esboço)

Mas não foi somente a funcionalidade do canto que foi por mim cuidadosamente considerada: a fenomenologia da escuta constituiu igualmente
foco de minha atenção. E, nesse contexto, desejo aqui fazer uma observação:
desde os anos 1980, tornou-se muito claro para mim o papel fundamental
que desempenha o perfil dos intervalos para a percepção musical. Já na época
da composição Profils écartelés (1988) – cujo título já é em si sintomático a
esse respeito: Perfis dilacerados –, para piano e sons eletroacústicos, tinha
plena consciência da importância dos contornos melódicos com relação às
figuras musicais. E justamente na percepção dos perfis é que se ancora a historicidade referencial dos Concenti, pois que para esses cinco madrigais selecionei como citação o final do madrigal Zefiro torna de Claudio Monteverdi, de
seu Sesto Libro di Madrigali (1614). Nessa obra genial, seus impressionantes
últimos compassos caracterizam-se por uma notável compressão do registro
vocal dos intervalos, originando daí uma textura vocal de alto interesse.
Depois de ter transcrito esse final da peça de Monteverdi, transformei
totalmente seu conteúdo harmônico com meus acordes, prestando atenção
e mantendo cuidadosamente seu perfil, o que acaba por constituir a característica dos Concenti 1, 3 e 5.
Como labORAtorio ocupa a dimensão de um concerto inteiro, permiti-me
o uso literal de citações, o que normalmente procuro evitar em face das condições quase nunca atingíveis de uma real integração do material citado no
corpo da nova obra. Já concordava e ainda concordo com as críticas de Pierre
Boulez em relação ao uso de citações. Há, entretanto, determinadas circunstâncias em que o compositor pode se permitir o uso de citações, de modo que
estas sejam usadas de maneira orgânica e musical. A fim de se poder integrar
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uma citação musical no corpo de uma obra, é preciso que ao menos uma das
seguintes condições ocorra: ou toda uma determinada obra é citada como
elaboração metalinguística – como no caso do Scherzo da Segunda sinfonia
de Mahler dentro da Sinfonia de Berio – e nenhuma fragmentação da fonte
original tem lugar, ou a nova obra abarca o formato de um concerto inteiro
e permite assim que os ouvintes se deparem com citações como se fizessem
parte de um repertório múltiplo, em cuja situação complexa a citação passa
então a não ser percebida mais como corpo fragmentado, mas antes como
uma porta de acesso à função musical referencial – como no caso, ainda de
Berio, de Recital (I) for Cathy.
Tanto em Mahler in Transgress (2002-2003), para dois pianos e eletrônica em tempo real, quanto em labORAtorio procurei criar obras de grandes
dimensões nas quais eu pudesse lançar mão de citações – um procedimento
diante do qual me coloco sempre de modo cético. Tal feito explica-se pelo
fato de que sempre me questiono composicionalmente e corro riscos, ao
invés de me contentar em sempre fazer o mesmo ou em edificar artificialmente um determinado estilo próprio. O verdadeiro estilo de um compositor
brota das diferenças de sua escritura. No caso de Mahler in Transgress, a citação é, apesar da dimensão temporal da peça citada, utilizada em sua íntegra:
trata-se – parafraseando Berio – de uma metamorfose de minha transcrição
para dois pianos do primeiro movimento da Nona sinfonia de Mahler.
Já no caso de labORAtorio, a citação de Monteverdi emerge no Interlúdio
Coral 1 imediatamente antes do Concento 1, sendo que, no Concento 1, ouve-se, ao lado da expressão latina referencial ao Barroco expressio verborum,
uma frase do Micrologus de Guido d’Arezzo em diversas línguas: “Que tudo
o que é falado se deixe levar ao canto” – uma frase que já tinha utilizado ao início de minha composição verbal-eletroacústica Phantom-Wortquelle; Words
in Transgress (1986-1987). Ouçamos o final do madrigal de Monteverdi e,
logo depois, o Concento 1, e prestem atenção na elaboração dos perfis.
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Figura 45 – Esboço da transcrição da peça de Monteverdi e sua reelaboração
harmônica
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Figura 46 – Final do Interlúdio Coral 1
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Figura 47 – Concento 1

Exemplo sonoro 30 – Final de Zefiro torna e Concento 1
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Figura 48 – Interlúdio Coral 2, partitura vocal
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Interlúdios corais
Designo pequenos momentos de canto coral que se situam entre as Situações, os Concenti, o Recitativo e as Árias como Interlúdios Corais. O primeiro
deles reporta-se sobremaneira a Monteverdi e contém justamente – como já
mencionado – a citação de Zefiro torna. O seguinte é aquele no qual se tem o
único momento em toda a obra em que as partituras vocal e orquestral coincidem. O acorde-PAN do início verte-se progressivamente em um denso
cluster no registro central das vozes (Figura 48).
Exemplo sonoro 31 – Interlúdio Coral 2

Um dos momentos mais fortes da obra do ponto de vista emocional é
constituído, porém, pelo Interlúdio Coral 3. Trata-se de um Lamento no sentido deste gênero tal qual na música de Monteverdi (Figura 49).
Exemplo sonoro 32 – Trecho de um Lamento de Monteverdi, seguido do
Interlúdio Coral 3 – Lamento

Escrevi aquelas notas sob forte impacto emocional nos dias 29 e 30
de maio de 2003, após ter recebido, dois dias antes, a notícia da morte de
Berio. Berio e Monteverdi constituem efetivamente os dois principais mestres da história da música aos quais meu labORAtorio se reporta de maneira
absolutamente consciente. Quando recebi, com muita tristeza, a notícia,
ficou de imediato claro para mim que eu deveria dedicar um Lamento à sua
memória. Lembrei-me então de uma anedota extremamente significativa:
quando Stravinsky faleceu em 1971, Berio escreveu-lhe uma curta mensagem que revelava seu imenso respeito pelo mestre russo e ao mesmo tempo
sua modéstia. Foi talvez a única vez na história da cultura ocidental em que
alguém endereçava uma mensagem a uma outra pessoa que já estava morta.
As palavras de Berio falam por si: “Adieu, père, et merci!” – ou seja, “adeus,
pai, e obrigado!”
Meu Lamento parte do acorde-Stravinsky, envereda pelo acorde-Berio e
atinge, ao final, o acorde-PAN, utilizando a mesma frase de Berio, a qual,
contudo, é agora a ele mesmo endereçada e que, por isso, traduzi para o italiano: “Addio, padre, e grazie!”
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Figura 49 – Interlúdio Coral 3 – Lamento Interlúdio Coral 3 – Lamento
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Figura 50 – Interlúdio Coral 4 – Canto de Paz
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O texto é cantado de modo expressivo como uma sequência de fonemas carregados de dor pelo coro com todos os cantores em linha, bem diante do público.
O último Interlúdio Coral tem lugar após a Situação 6 e durante a Forma-pronúncia de PAX e consiste, por isso, em um Canto de Paz. Reporto-me,
aqui, ao Monteverdi do século XX, e a textura é tratada com o mesmo procedimento que foi empregado quando da citação do próprio Monteverdi: o
perfil permanece o mesmo, mas o conteúdo harmônico se submete a transformações substanciais, até que, ao final, ouvimos uma mistura de Scriabin e
Berio. Refiro-me, aqui, à obra coral extraordinária de Schoenberg, Friede auf
Erde (Figura 50).
Exemplo sonoro 33 – Friede auf Erde de Schoenberg e Interlúdio Coral 4

Recitativo
É difícil afirmar quando um compositor especulativo, no decorrer de seu
trabalho – e independentemente de ele viver nos tempos atuais ou ter vivido
em tempos remotos –, deixa de ser experimental. Entretanto, com toda a
certeza o Recitativo é um dos momentos mais experimentais em labORAtorio. Sua textura é constituída por quatro camadas: primeiramente, temos o
soprano, que canta o tempo todo um mesmo perfil melódico extremamente
difícil; paralelamente ao canto do soprano, a orquestra executa grandes ataques esporádicos, os quais detonam ressonâncias eletroacústicas e ocasionam uma metamorfose do acompanhamento instrumental do Recitativo; por
fim, três violoncelistas saem de dentro da orquestra e se sentam bem na boca
do palco, simbolizando um inusitado basso continuo que, no mais, é tratado
pela eletrônica em tempo real.
No Recitativo, exponho como, em minha opinião, o canto experimentou
desdobramentos radicais e simultâneos uns aos outros na primeira metade
do século XX. No meu entender, o canto oscilou entre dois polos: de um
lado, um canto extremamente estacionário; de outro, um tratamento extremamente pontilhista da voz. Em Debussy, o canto aproxima-se de modo
bem característico do Recitativo e, com isso, da própria fala.
Exemplo sonoro 34 – Claude Debussy, trecho de Pelléas et Mélisande (1892-1902)
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Já em Webern, o canto é estilhaçado por todo o registro vocal e adquire,
assim, forte caráter instrumental.
Exemplo sonoro 35 – Anton Webern: Drei Gesänge Opus 23 (número 3
– 1933-1934)

Desta feita, o Recitativo parte de um canto à la Debussy para atingir paulatinamente o estado de um canto de tipo weberniano. Como material para
a linha de base da voz, utilizei-me do módulo cíclico do acorde-PAN, elaborando assim um determinado perfil que só pode sofrer pequena variação de
oitava em dois lugares e que é sempre repetido. Quanto mais a voz se aproxima do final do texto que lhe serve de base, tanto mais ela deverá cantar o
módulo cíclico de maneira móvel e alternada entre as notas.
Figura 51 – Módulo cíclico do acorde-PAN

Como base textual para todo este processo, concebi um imenso texto
que se refere a inúmeras de minhas ideias e visões de mundo, e até mesmo a
influências que sofri. Trata-se de uma espécie de resumo comprimido e multirreferencial do meu pensamento:
... ce n’est pas parce que je ne sais quoi faire avec l’harmonie que je maintiens
la note, mais c’est surtout à cause des couleurs croisées des timbres, «colores» sur
laquelle on parlait déjà longtemps et qui ne fait que reproduire dans le temps strié
certains phonèmes vocaliques et des consonnes comme s’il s’agissait d’un récit avec
un texte infini qui se rapporte à l’emploi du discours ininterrompu d’épiphanies qui
sont ici parfois re/découvertes par des sons de l’orchestre avec ses densités incroyables, tout en aboutissant à un flux verbal qui semble être une simulation d’une
écriture infinie avec un amas de signifiés et de signifiants indépendants des profils
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écartelés qui se dégagent des parcours de l’entité autour de laquelle mon récitatif se
circonscrit pour dire comment les mots peuvent remplir le sens des fréquences sans
pour autant être la même chose, en constituant une couche plutôt de la sphère des
contenus abstraits que de celle des expériences plus sensorielles lors d’une rencontre
avec les sonorités extrêmement exubérantes qui pourraient évoquer Monteverdi
autrement, malgré la contradiction avec l’axiome qui proclamait la suprématie des
mots sur la musique, car ici c’est la musique qui parle pour que les mots puissent
s’organiser pas de façon arbitraire mais bien au contraire par les voies des motivations qui ne sont pas nécessairement basées sur les similarités élémentaires mais
surtout sur les contiguïtés encore plus riches parce que liées de façon indirecte à
l’abstraction impure des idées, intentions déjà musicales à la recherche inépuisable
des vérités expressives qui pourtant ne sont jamais concluses parce qu’elles traduisent la dramaticité inhérente dans le rapport entre les sons qui se renvoient aux
signifiés mais qui en voulant être ces signifiés ne peuvent jamais les être vraiment
et ces signifiés qui d’autre part ne peuvent être exprimés sans le fil conducteur qui
est le son dans sa pureté la plus détachée de sens, dont le processus est en voie d’une
transgression continuelle, “words in transgress” dont la vérité s’avère être un autre
nome de la sédimentation, car ce qui se montre n’est qu’un seul aspect de l’invisible,
la transcendance de la perception se faisant par la voie d’une accumulation des
expériences toujours incomplètes dans la recontre du sujet avec le monde de la vie,
dont l’évidence s’installe au moment précis de chaque instant perçu, même si nous
ne croyons pas à l’existence du temps, le présent étant incompatible avec le passé
et l’avenir, puisque si je retiens des mémoires et je fais des prospections vers le
futur c’est parce que, «on the other hand», le présent m’échappe à chaque moment,
et si du contraire je ne vis que sur le point du passage qui est le présent avec son
épaisseur tout à fait relatif l’avenir et même le passé n’existent outre que dans mon
imaginaire, ce qui démontre une incompatibilité entre les trois temps normalement
admis dans la dimension cronologique de nos parcours, lesquels sont des itinéraires
des résonances comme des vibrations des super-cordes qui sont à la base des structures les plus minimales de l’univers, comme des symphonies manifestées à plusieurs
échelles, dont l’idée est reprise par des physiciens mais qui remontent à l’harmonie
des sphères dans la dimension cosmologique qui doit être aussi assumée par nos
musiques et par nos responsabilités autour des structures maximales dans l’éloge
des complexités, et si l’éternité entendue pas comme le temps éternel mais comme
l’atemporalité nous montre que celui qui vit dans le présent vit dans l’éternité, il est
bien possible d’ouvrir une fenêtre d’éternité à chaque instant vécu pour percevoir les
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Figura 52 – Início e fim da partitura para os três violoncelos no Recitativo
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factures dans chaque morceau d’expression, de même que la forme-prononciation
de certains mots veut se consacrer à un “laceramento della parola” au lieu de la
poésie tout en étendant l’expression présente dans la connexion temporelle des
phonèmes avec une loupe acoustique qui arrête partiellement le temps pour en
ouvrir les voies de l’expressivité la plus authentique des langues dans la multiplicité des chemins labyrinthiques par lesquels chaque écoute peut se nourir pour en
métamorphoser comme des transformants pas le monde indépendant de nous mais le
monde perçu par nous, et si les choses semblent rester les mêmes c’est parce qu’elles
peuvent être à vrai dire plusieurs choses selon celui que les perçoit dans ce réseau
d’états émotifs qui fait de la musique une mathématique des affects, car il n’y a pas
même des nombres parfaits, outre le fait qu’ils ne finissent jamais ...

Se por um lado, ao início do Recitativo, a voz canta de forma muito estacionária e atinge paulatinamente, ao seu final, um canto estilhaçado, ocorre
justamente o contrário com os solistas instrumentais: os violoncelistas começam tocando de maneira fragmentária no registro mais grave do instrumento
para, ao final do Recitativo, atingirem seu registro mais agudo com uma textura que consiste em glissandos contínuos.
Ouçamos tanto o início quanto o final do Recitativo, a fim de nos apercebermos claramente de tal contraste.
Exemplo sonoro 36 – Recitativo, início e fim

Para a elaboração dos três violoncelistas solistas, levei em consideração o
âmbito dos intervalos do módulo cíclico e sua fórmula matemática e estabeleci em seguida cinco novos âmbitos, do mais grave ao mais agudo registro
do violoncelo, em que o âmbito original é a quarta dessas cinco etapas com
direcionalidade ao agudo.

Riscos_sobre_musica_(MIOLO_16x23)_Graf-v1.indd 368

04/06/2018 16:00:11

RISCOS SOBRE MÚSICA

369

Figura 53 – Âmbito do módulo cíclico do acorde-PAN e âmbitos para as projeções proporcionais dos três violoncelistas solistas no Recitativo (esboços)

Em seguida, calculei as 14 notas utilizadas pelo perfil original nos novos
âmbitos que eu definira. Para tal cálculo, utilizei-me evidentemente da
mesma fórmula matemática que permite derivar 25 intervalos iguais em um
dado âmbito frequencial.
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Figura 54 – Cálculo das 14 notas para cada âmbito (esboços)
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Cada grupo de 14 notas submeteu-se então a seu respectivo âmbito, preservando-se a ordem original, de modo que o mesmo perfil fosse então sempre projetado, a cada projeção proporcional, no novo espaço das alturas.
Figura 55 – Transformações (projeções) do perfil original para os três violoncelos no Recitativo (esboço)

Árias e Texturas Eletroacústicas
A direcionalidade em labORAtorio também diz respeito às Árias. Ela
se aplica, aqui, na paulatina ampliação do efetivo instrumental de acompanhamento da voz solista do soprano, a qual é sempre levemente transformada pela eletrônica. Na Aria 1 (com grafia em italiano na partitura), o
soprano é acompanhado por um clarinete, enquanto o canto faz uso do texto
da primeira Declamação. A melodia baseia-se nas notas do módulo cíclico do
acorde-PAN.
Exemplo sonoro 37 – Trecho da Aria 1
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Figura 56 – Início da Aria 1
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Com as Árias e com o Recitativo, as Texturas Eletroacústicas são evocadas.
Com exceção da segunda delas, que eclode no Recitativo como textura ressonântica, todas as demais consistem em camadas eletroacústicas que realizei
previamente no Studio PANaroma por meio de uma sutil elaboração sonora
da voz do soprano. Elas são detonadas por um patch do programa Max/MSP
que elaborei e são projetadas no espaço.
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Figura 57 – Patch no Max/MSP para a eletrônica em tempo real de
labORAtorio
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Com este patch, baseado no programa Holophon de Laurent Pottier que
expandi substancialmente tendo em vista minhas necessidades, foi-me
possível conjuminar a eletrônica em tempo real com camadas sonoras eletroacústicas previamente compostas e realizadas em estúdio – ou seja, conjuminar música acusmática com música eletroacústica em tempo real –, o
que em anos anteriores só era possível, quando o era, sob dificílimas condições. A partir do reconhecimento de uma determinada frequência entoada
pela voz do soprano, o programa chama automaticamente uma dada camada
sonora e a projeta no espaço de acordo com uma das trajetórias espaciais predefinidas. Vejamos agora uma dessas projeções espaciais que elaborei para as
três camadas sonoras eletroacústicas e ouçamos a primeira Textura Eletroacústica sozinha, a qual, entretanto, soa junto com a Aria 1.
Exemplo sonoro 38 – Trecho da primeira Textura Eletroacústica

Figura 58 – Esboço para a espacialidade das três camadas sonoras eletroacústicas em labORAtorio
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Com relação à espacialidade sonora, seria preciso abrir um capítulo a
parte, na medida em que trabalhei com distintas oposições espaciais que se
desenvolvem de KRACH através de PAX até SPAß, em que parâmetros tais
como velocidade, ângulo do movimento, ocupação espacial etc. são considerados. Tudo isso fica, entretanto, para uma outra vez.
Na Aria 2, que é ouvida simultaneamente à Textura Orquestral 7, a voz do
soprano é acompanhada por um clarinete e um trompete. A melodia direcional ao agudo refere-se a duas obras distintas de Monteverdi e se constitui
pela interpolação de ambas essas referências.
Exemplo sonoro 39 – Trecho da Aria 2

Por fim, com a Aria 3 a voz do soprano atinge o apogeu com aquela melodia mais complexa e oriunda – como já mencionado – de uma peça bem
mais antiga (Pretexturas sobre todas as flores da fala), enquanto seu acompanhamento consiste em um grupo instrumental que nada mais é que uma
metamorfose do quinteto de sopros, ao mesmo tempo em que se ouve a
Forma-pronúncia de PAX. Instrumentos e voz constituem, assim, uma textura heterofônica. Ao lado de trechos dos Four Quartets de T. S. Eliot, ouvimos uma sintomática frase de Sigmund Freud, extraída de seu magnífico
ensaio Jenseits des Lustprinzips: “a Novidade sempre constituirá a condição
do prazer”7.
Exemplo sonoro 40 – Trecho da Aria 3

Texturas Orquestrais
À guisa de conclusão, gostaria de esclarecer aspectos das oito Texturas
Orquestrais. Por meio delas é que eu especulei o mais profundamente que
pude com relação à harmonia em seu sentido mais amplo. Para tanto, levei
em consideração diferentes aspectos estruturais do acorde-PAN, em que a
cada vez sua estrutura foi focada sob um distinto ponto de vista, dando vazão
à derivação de mais outros quatro acordes mais complexos.
7 “Immer wird die Neuheit die Bedingung des Genusses sein.”
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Figura 59 – Derivações estruturais a partir do acorde-PAN
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Figura 60 – Projeções proporcionais e instrumentação para as Texturas
Orquestrais 3 e 4
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A primeira Textura Orquestral é caracterizada sobretudo pela entrada dos
músicos pelo teatro em direção ao palco, enquanto a segunda Textura Orquestral impinge uma direcionalidade ao acorde-PAN em seu estado original.
Para as terceira e quarta Texturas Orquestrais, por exemplo, elegi o acorde C
acima (Figura 59) como base para a derivação de novas harmonias por projeções proporcionais. Em tal processo, comprimi este acorde em distintas etapas
e a cada vez a partir de suas próprias notas, de modo que, em cada uma dessas etapas, o acorde fosse comprimido de modo distinto e submetido a uma
diferente instrumentação (Figura 60).
Ouçamos um pequeno trecho da quarta Textura Orquestral. Uma melodia pontilhista cada vez mais expandida e que é entoada principalmente pelo
piano em meio à orquestra vai deixando rastros de ressonância em certos
instrumentos, cujos pontos espalhados pelo registro das alturas são sempre “imantados” como em um campo magnético em direção a um cluster no
registro central com as mesmas notas do denso acorde cantado ao mesmo
tempo pelo coro em sua Situação 4.
Exemplo 41 – Trecho da Textura Orquestral 4

A Textura Orquestral 5 faz uso de interpolações de acordes que derivei
com os programas do Ircam (Figura 61), enquanto a Textura Orquestral 6
consiste em ressonâncias que são evocadas por citações de oito acordes de
meu Mahler in Transgress (2002-2003), para dois pianos e eletrônica em
tempo real, sendo que o oitavo desses acordes já derivava, a rigor, de ATLAS
FOLISIPELIS (1996-1997) (Figura 62).
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Figura 61 – Última interpolação de acordes da Textura Orquestral 5

Figura 62 – Oito acordes de Mahler in Transgress (o último sendo de ATLAS
FOLISIPELIS)
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Das distâncias de ataque entre os distintos acontecimentos na duração
global da sexta Textura Orquestral derivei então trinta valores proporcionais
que foram utilizados neste mesmo trecho para rotações rítmicas que ocorrem
na escritura orquestral.
Figura 63 – Estrutura global da Textura Orquestral 6

Por fim, algumas poucas palavras sobre a oitava e última Textura Orquestral. Sua textura também consiste em interpolações de aglomerados harmônicos, a qual, soando simultaneamente ao Concento 5 e a um Pos-Lúdio Coral,
constitui o mais denso ponto culminante da composição, até que cinco acordes nos reconduzam, por fim, ao mesmo uníssono do início da obra.
Exemplo sonoro 42 – Conclusão de labORAtorio
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Figura 64 – Trecho da Textura Orquestral 8
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Figura 65 – Conclusão de labORAtorio, com seus acordes derradeiros
(última página da partitura para o coro)
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Para terminar, observemos a complexa forma global de labORAtorio, com
seus três níveis musicais distintos – o vocal, o eletroacústico e o orquestral.
[Após uma pausa, ouviu-se uma reprodução em vídeo e áudio da estreia
mundial de labORAtorio em 31 de janeiro de 2004 no Theatro Municipal de
São Paulo: Soprano: Martha Herr; Coral Paulistano sob a regência de Mara
Campos; Difusão eletroacústica: Flo Menezes; Direção cênica: João Malatian;
Orquestra Experimental de Repertório; Regente: Jamil Maluf]
Exemplo sonoro 43 – labORAtorio, estreia mundial com os intérpretes citados
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Figura 66 – labORAtorio: Forma global em três níveis musicais e textos utilizados (e páginas seguintes)
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AS TRÊS PAIXÕES DOS TRÊS TEMPOS:
ENSAIO SOBRE RETRATO FALADO DAS
PAIXÕES (2007-2008)

Meu fim é meu começo: “Nada é simples do que se oferece à alma” (Pascal, 1951, p.51).1
Elogio da complexidade; desconfiança da simplicidade. Eis como não
“acabo” propriamente dito, mas como o coro inteiro, sobre textos de Goethe
que desembocam nessa passagem de Pascal, canta anunciando o fim circular, interminável de Retrato falado das paixões, para 32 vozes e eletrônica em
tempo real.2
Exemplo sonoro 44 – Retrato falado das paixões: Situação 19 e início da
Situação 20, parte Trust

Com efeito, na conclusão deste trabalho de grande fôlego e de uma duração de cerca de 34 minutos, é sobretudo a um recomeço, a uma revivência
das paixões, nó semântico de toda a obra, que direciono meu convite derradeiro e utópico, cuja frase final, entoada pelo basso profondo, revela-se como
1 “Rien n’est simple de ce qui s’offre à l’âme.”
2 Obra composta em 2007-08 e realizada em fevereiro de 2008 junto ao Experimentalstudio
des SWR de Freiburg, Alemanha (tendo como assistente de informática musical Gregorio
Karman), como encomenda desta instituição em decorrência do Giga-Hertz-Preis em sua
primeira edição de 2007, quando então fui agraciado com o prêmio por minha peça La novità
del suono (2006), para 13 músicos e eletrônica em tempo real (no júri, Pierre Boulez, Wolfgang Rihm, Horacio Vaggione, Ludger Brümmer, Detlef Heusinger, Armin Köhler e Peter
Weibel), Retrato falado das paixões foi estreada em 12 de fevereiro de 2011 no Theaterhaus
de Stuttgart, dentro do Festival Éclat, pelo SWR Vokalensemble sob a regência de Marcus
Creed, com direção cênica de Marcelo Gama e a difusão eletroacústica e eletrônica em tempo
real pelo estúdio de Freiburg (responsáveis pela informática musical: Gregorio Karman,
Joachim Haas, Teresa Carrasco e eu mesmo).
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a única dentre todas as citações textuais utilizadas que fora submetida, ainda
que ligeiramente, a alguma ínfima metamorfose: “Eu logo teria abandonado
os prazeres... Ora, toca a vocês recomeçar!” (ibidem, p.435)3.
A escritura é por excelência o domínio do transitório. Vista por sua essência, portanto como elaboração, estou mesmo convencido de que ela se situa
sobre o plano do sensível, a meio caminho entre o corpo como receptor das
sensações e o pensamento que se esforça por abstrair suas memórias no exercício da especulação mais impura. É, pois, no território da sensibilidade, ou
ainda, com Aristóteles, do prazer sensível – em oposição ao inocente prazer
corporal –, que se projeta toda a instabilidade da escritura. E ao contrário da
periferia do corpo, afetado justamente por afecções, lidamos aqui com afetos.
A música, uma matemática dos afetos, pode ser somente calculada, a meu ver,
se todo e qualquer cálculo se perfilar, enquanto perlaboração, como controle
e ao mesmo tempo elogio consciente, voluntário, das paixões. O gênio de
Monteverdi o havia muito bem pressentido...
Entre corpo e pensamento, a música não pertence nem ao domínio do
olho, nem ao da orelha. Ainda que seja a escuta a guiar e conduzir, por suas
errâncias, aquilo que se ouve e se vê, bem podemos imaginar a existência de
um órgão intermediário que assume a função não de um puro olhar ou de um
puro ouvir, mas antes a de um verbo que tentei formular em minha língua
materna pelas vias de sua função peremptória: ouver (ouvir + ver), atividade
suprema do orolho, mistura de olho e orelha. Como bem dizia Berio (2006,
p.121), “a música parece frequentemente constituir o mais possante mediador entre o olho e o ouvido”4.
Nesta evocação da visão pela escuta, condição distintiva da recepção
da música que faz de tudo algo potencialmente visível, mas que, a rigor,
chega mesmo a renunciar, como no caso dos contextos acusmáticos, ao visível enquanto ato concreto a olhos nus, Retrato falado das paixões baseia-se,
ainda assim, em Situações quase dramatúrgicas, procurando se dar conta
de maneira informativa, participativa, da presença inexorável do corpo dos
cantores e dos ouvintes. E isto porque, como dizia Anaxágoras (1966, p.66),
todo visível nada mais é “que apenas um aspecto do invisível”. Situações que
instauram relações de espaço, já que o espaço, com Leibniz (apud Rovira,
3 “J’aurais bientôt quitté les plaisirs… Or c’est à vous à recommencer!”
4 “[…] Music often appears to be the most powerful mediator between the eye and the ear […].”
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2006, p.52), revela-se a ordem das coexistências, em oposição ao tempo,
ordem das existências:
Eis como os homens formam a noção de espaço. Eles consideram que diversas coisas existem ao mesmo tempo, e eles encontram aí uma certa ordem de
coexistência. [...] É sua situação ou distância. Quando ocorre que um desses
coexistentes muda sua relação com uma multidão de outros, [...] chama-se tal
mudança de um movimento que se situa naquele que é a causa imediata da
mudança. E quando vários ou mesmo todos mudarem de acordo com certas
regras conhecidas de direção e de velocidade, pode-se sempre determinar a
relação de situação que cada um adquire em relação a cada outro [...]5.

Sabemos bem, como dizia Ezra Pound (1976, p.101), que é “perfeitamente óbvio que nem todos nós vivemos no mesmo tempo”. Mas se o tempo
é de cada um, o espaço pertence a todos! Assim, o início de Retrato falado das
paixões causa uma surpresa aos ouvintes: com as luzes gerais acesas, os cantores compartilham o espaço dos ouvintes sem que estes o saibam – certos
membros do coro, disfarçadamente, situam-se mesmo em meio ao público,
como se fossem verdadeiros espectadores –, invadindo o teatro por todos os
flancos, e pronunciando ao mesmo tempo um antigo provérbio brasileiro
que diz: “Quem canta, seus males espanta”, para, após ter preenchido todo
o espaço que os circunda, dirigir-se aos ouvintes, de modo imperativo, com
uma ordem deveras incisiva, até mesmo autoritária: “Cantem!”
Trata-se do início do Inferno. Um inferno que, nesse contexto, nada
mais é que a cena imaginária da evocação da angústia, combatida por uma
estratégia lírica de base que procura metamorfosear toda palavra em canto
sublime6. Esta primeira paixão cardinal da obra, já mesclada com espanto e
5 “Voici comment les hommes viennent à se former la notion de l’espace. Ils considèrent que plusieurs choses existent à la fois, et ils y trouvent un certain ordre de coexistence. […] C’est leur
situation ou distance. Lorsqu’il arrive qu’un de ces coexistants change de ce rapport à une multitude d’autres, […] on appelle ce changement un mouvement qui est dans celui où est la cause
immédiate du changement. Et quand plusieurs, ou même tous, changeraient selon certaines règles
connues de direction et de vitesse, on peut toujours déterminer le rapport de situation que chacun
acquiert à chacun […].”
6 E é a isto que nos remete o desejo ancestral de Guido d’Arezzo ao início do capítulo XVII de
seu Micrologus (ca. 1025-1028): “Tudo o que é falado pode ser cantado” (D’Arezzo, 1993,
p.78). De tal temática – na forma de minha tradução mais livre e imperativa: “Que tudo o
que é falado se deixe levar ao canto!” – eu já havia feito uso explícito em Phantom-Wortquelle;
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com uma estranha simbiose de encorajamento e de submissão, presentifica-se como a polarização afetiva dos traços que fazem de todos nós neuróticos
que somos – algo preferível, de toda forma, à psicose. Nos momentos mais
labirínticos deste inferno simbólico, podemos mesmo renunciar a todo texto
para desembocarmos nos estilhaçamentos de sons vocais sugestivos de um
desespero dilacerado.
Exemplo sonoro 45 – Retrato falado das paixões: Situação 4, parte Angustiae

Mas são estes mesmos traços que alimentam também nossos sonhos, nos
quais se projetam nos desejos7. Em oposição à angústia, a esperança constitui, pois, uma espécie de paixão que aqui se vê espelhada e que faz do porvir
o lugar, tão imaginário quanto o passado, no qual vamos buscar as motivações para atravessar a densa floresta de nosso presente. E nesses ritos de perpassagem8 pelos quais se pode entrever esta floresta não como obscuridade,
mas antes como ramificações luminosas, instigadoras arborescências plenas
de vidas, por que afinal ter que renunciar aos prazeres? A alegria de viver,
alimento instintivo do perseverare in suo esse espinoziano em seu magnífico
tratado da alma humana como evidência psíquica de nossos seres9, perfila-se assim como o pivô de tais paixões adversas: angústia e esperança se veem
como ramificações espelhadas de nosso estar no mundo, dotado de prazer.
Eis as questões que me colocava acerca da essência emotiva de nossos
tempos imaginários e vividos: mesmo se, segundo Santo Agostinho, passado
e futuro se revelam – pela via fenomenológica das retenções e protenções –
apenas como puras construções do presente, quais seriam os estados emotivos capitais de nossa imaginação passada, presente e futura? A angústia, o
prazer e a esperança deveriam, pois, agir como nós em torno dos quais todas
as demais paixões poderiam se organizar, se entrecruzar, se entrelaçar, em
um tecido tão complexo quanto nosso pensamento e nossas sensibilidades,
Words in Transgress, peça eletroacústica verbal de 1986-87 baseada exclusivamente em sons
verbais, e também em labORAtorio, de que tratarei mais adiante.
7 “Seules les traces font rêver” (“somente os traços fazem sonhar” (Char apud Boulez, 2008,
p.16)).
8 Título de um importante projeto de composição em gestação há anos e anos…: Ritos de
Perpassagem.
9 Refiro-me a sua Ética (Espinoza, 2007), possivelmente o primeiro tratado de psicanálise da
história.
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na instabilidade de nossas escrituras. Ancorados pelos vocábulos em três
línguas distintas – latim, alemão e inglês –, tais polos passionais deixam
entrever uma certa direcionalidade em direção ao porvir e assim também à
esperança, alçando o prazer na vanguarda de nossos atos e tomando distância de toda tristeza: angustiae (/angustiɛ/) – Lust (/lʊst/) – trust (/trʌst/).
Retrato falado das paixões consiste, pois, em um manifesto utópico e direcional à Hoffnung (Esperança) blochiana, em que o fio condutor reside justamente na metamorfose fonêmica desta vogal escura – /u/ – que se torna cada
vez mais ambígua, uma vez que é colorida de um /a/ escamoteado. A raiz
comum aos três vocábulos – ust – testemunha a própria essência dessas três
paixões em seus três tempos: enquanto a vogal /u/ evoca toda obscuridade
angustiante, a consoante fricativa /s/ revela-se como símbolo de todo prazer
estendido, e o /t/, com sua intervenção oclusiva, marca a proposição plosiva
que se segue a cada desejo. É como se esses fonemas, em seu encadeamento,
revelassem no nível microscópico a proposição superlativa, macroscópica
de toda a obra: na medida em que o tempo escoa sem freio nem repouso, os
traços da angústia a diluem nas tramas do desejo e da fé: /ust … ʊst … ʌst/.
Apesar do risco de toda redução, a questão que mormente me ocupava
em torno da essência passional dos três tempos vividos parecia permitir-me edificar toda uma rede deveras complexa e plena de nuances transtextuais. Após tê-la resolvido, era então necessário combater seu caráter redutor
e realçar claramente a riqueza multiplicativa dos entrelaçamentos emotivos
tal como esta se apresenta a nossos sentimentos, os quais jamais são unívocos. Visando à elaboração dessa estratégia polissêmica, recorri então à história verbal do pensamento tal como esta se dá nas formulações filosóficas que
de costume leio como poesias elevadas, assim como às inflexões poéticas que
interpreto como pura filosofia. Quanto à escolha dos textos, ela decorre de
anos e anos de leitura e de reflexão, cujas fontes, cuidadosamente anotadas
em margem de página, constituem o arsenal de minha biblioteca pessoal.
Pois que nossos livros, com todas as nossas marcas, anotações e comentários, são como esboços de nossas composições que preservamos como partes
constituintes de nossa alma. As obras que se depositam em nossas estantes
revelam-se como uma outra espécie de paixão, talvez muito mais estendida
ao longo do itinerário criativo que perseguimos através dos tempos...
Assim é que lidamos com uma numerosa seleção de textos que vão,
entre outras coisas, de Epicuro a Freud, de Dante a Pascal ou Descartes, de
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Aristóteles a Goethe, cujas citações foram classificadas segundo sua afinidade maior ou menor com tal ou tal paixão cardinal – a angústia, o prazer
e a esperança. Aquelas que demonstravam certa polissemia por se prestar a
mais de um polo passional deveriam, pois, ressurgir na superfície da composição. Sua repetição, sistematicamente submetida a algum tratamento musical divergente, manifestaria as correspondências essencialmente equívocas
entre verbo e som, como aliás são igualmente ambíguas todas as correspondências na floresta de símbolos de nosso pensamento, e isto mesmo em relação às mais familiares.
No espaço polivalente das Situações de Retrato falado das paixões, a coexistência das paixões é, assim, mais que uma evidência. Ela institui a estratégia de base para o elogio do prazer, a superação da angústia e a proposição da
fé. A simultaneidade das camadas faz de sua escritura um convite à sua reescuta. No momento mesmo da eclosão do prazer, é já o primeiríssimo fonema
da palavra Lust – /l/ –, estirado por um glissando ascendente do coro, que
procurará se perpetuar (o perseverare in suo esse espinoziano), na medida em
que um segundo estiramento, desta vez realizado pela eletrônica em tempo
real, alonga radicalmente este mesmo fonema que acabara de ser captado
pelo sistema de informática musical, fazendo como que o /l/ estendido compartilhe o espaço com três vozes solistas. Um basso profondo, baseado em um
texto de Pascal, discorre sobre a essência do prazer e de suas relações com
o corpo humano, enquanto um tenor empreende um jogo lúdico de palavras desprovidas de sentido, mas que, reconstituídas em sentido temporal
inverso pela eletrônica e espacializadas em torno do público, veem seus significados originais – todos eles ancorados em línguas latinas – restaurados:
/oisid/ = disío (italiano: desejo); /rizɛlp/ = plaisir (francês: prazer); /roma/
= amor; /serexum/ = “mujeres” (espanhol: mulheres)… Uma última palavra, pronunciada pelo tenor, /m(o)ral/, desta vez com um significado bem
conhecido e com todo o seu reenvio punitivo – típico dos julgamentos das
paixões no decorrer dos tempos, ora consideradas como virtudes, ora como
pecados10 –, faz transparecer a parcela de angústia talvez presente em cada
ato de prazer (pelo simples prognóstico de seu implacável esvaecimento): sua
10 De onde emana a nuance do título, que coloca as paixões no banco dos réus: um retrato falado
das paixões, por vezes consideradas como crimes... Em português, a expressão abre as vias a
uma polissemia, absorvendo na trama vocal também a palavra falada, além da cantada.
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retrogradação temporal resulta na palavra larmes (francês: lágrimas). Sobreposta a esses eventos, uma voz de soprano coloratura, verdadeira encarnação
da Rainha da Noite de Mozart (ela mesma encarnação do inferno misturado
com o prazer), encarna um canto que tem por base fragmentos de Empédocles sobre a oposição entre a fragmentação da Raiva e a união do Amor,
levando as palavras à metáfora conclusiva, quase surrealista, que evoca o
Mar como sendo o “suor da Terra”. Não sabemos mais então se essas lágrimas provêm da dor ou do prazer em nós, pois além de todos esses elementos
de caráter solista, ouve-se o coro cantando simultaneamente a bela definição de
Descartes: “Lágrimas, suor dos olhos”11.
Exemplo sonoro 46 – Retrato falado das paixões: Situação 9, início da parte Lust

A simultaneidade da escritura, aqui confrontada com distintos estados de musicalização dos textos – canto solista, canto coral, voz declamada,
voz falada, voz estirada e espacializada eletronicamente –, pode receber
diferente disposição, no interior mesmo do canto polifônico. Na medida
em que o canto é, como bem o queria Guido d’Arezzo, a proposição mais
expandida do prazer musical pela palavra, ele constituirá o escopo de toda
alegria, na fronteira da esperança. O último momento formal de Lust, na
Situação 16, desemboca na última parte Trust, desaguando em uma frase de
William Blake (“joys impregnate!”), cantada pelo coro. De modo concomitante, este momento expõe e opõe ao canto com bocca chiusa do coro uma
textura a cinco vozes cantadas – ela mesma uma reescritura de meu labORAtorio (1991; 1995; 2003) –, da qual emerge um texto em alemão cantado
pelo soprano, o qual se fundamenta no elogio da novidade como condição
essencial do prazer: “A novidade sempre constituirá a condição do prazer”12.
Aqui, entretanto, a fonte textual – já empregada na obra de origem – não
provém nem da poesia, nem da filosofia. É Freud (1990, p.40) que aqui se
reporta ao prazer das especulações sexuais por parte das crianças. Uma frase
sublime que pode, contudo, ser eleita como preceptora ideal de todas as
artes, plenas de sublimação!
11 “Larmes, sueur des yeux.” Para uma compreensão detalhada de todos os entrelaçamentos
transtextuais, conferir a tabela com o itinerário dos textos utilizados na obra tal como publicado como anexo de sua partitura em alemão.
12 “Immer wird die Neuheit die Bedingung des Genusses sein.”
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Exemplo sonoro 47 – Retrato falado das paixões: Situação 16, fim da parte Lust

Meu começo é meu fim: “A alma jamais se oferece como simples a nada”
(Pascal, 1951, p.51)13. O riso simultâneo ao choro em face de uma mesma
coisa constitui para o filósofo uma das provas das ramificações de nossos
pensamentos. Para mim, tal asserção se revelava suficientemente atada à dor
das almas para que eu a inserisse no contexto semântico da parte consagrada
ao mal-estar ao início de Retrato falado das paixões.
Mas esta mesma complexidade, causa do sofrimento, constitui também a
fonte de toda alegria! Quer se trate das coisas, quer de nossa alma, nada pode
se afirmar como simples. E dar-se conta desta instigadora complexidade
do mundo é perceber os cursos e os recursos de nossos (re)dizeres. Pois que
viver é percorrer direções, espirais com suas curvas indefinidamente desconhecidas, mas ao mesmo tempo sempre enraizadas na carga referencial de
nossos gestos, de nossas palavras, de nossos cantos. Estas mesmas ligações
e correspondências que provocam em nós o arrebatamento e nos desvelam
a curiosidade de cada dia, que nos incitam a conceber novas obras e obras
novas, com o prazer e a esperança de, continuamente, superar nossas angústias e nos apaixonar.

13 “L’âme ne s’offre jamais simple à aucun sujet.”
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