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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).
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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

Riscos_sobre_musica_(MIOLO_16x23)_Graf-v1.indd 307

04/06/2018 15:59:56

308

FLO MENEZES

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)

Riscos_sobre_musica_(MIOLO_16x23)_Graf-v1.indd 326

04/06/2018 16:00:00

RISCOS SOBRE MÚSICA

327

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
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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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