Provas
Espacialidade espectral e harmônica do oratório: uma análise de
labORAtorio (1991; 1995; 2003)
Flo Menezes

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
MENEZES, F. Espacialidade espectral e harmônica do oratório: uma análise de labORAtorio
(1991; 1995; 2003). In: Riscos sobre música: ensaios – repetições – provas [online]. São
Paulo: Editora UNESP, 2018, pp. 343-392. ISBN: 978-85-95462-88-5.
https://doi.org/10.7476/9788595462885.0016.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative
Commons Attribution 4.0 International license.
Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença
Creative Commons Atribição 4.0.
Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de
la licencia Creative Commons Reconocimento 4.0.

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.
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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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