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TÉCNICA ESTENDIDA E ESCRITA 
POLIFÔNICA EM LUCIANO BERIO: 

SEQUENZA XIV 1

Silvio Ferraz e William Teixeira

Introdução

Este estudo é, de certo modo, uma extensão do pequeno artigo “Dife-

rença e repetição: polifonia simulada na Sequenza VII de Luciano Berio”, 

publicado ainda na década de 1990 na revista Cadernos de Estudos: Análise 

Musical.2 Neste sentido, não pretende trazer um novo enfoque para a pes-

quisa sobre os dois aspectos que constam em nosso tema (a técnica esten-

dida e a escrita polifônica em Berio), mas o desdobramento de elementos já 

presentes no estudo anterior.

No artigo de 91 procurou-se demonstrar, como as obras de Berio estavam 

construídas de modo a dar mais importância a estratégias locais de articula-

ção da forma do que à forma geral em si. De certo modo, o artigo responde 

negativamente às exigências que o próprio Berio chamou de “positivismo 

analítico”,3 que tenta atrelar cada segmento de uma obra ao todo em que, 

forçando a obtenção de um resultado, chega-se a um falso rigor de obediên-

cia a padrões estabelecidos pela poética formalista do início do século XX.

De fato, no seu artesanato, Berio dá importância à forma, na acepção 

dada a formas extremamente simples, geralmente realizadas à base de re-

corrências, como ele mesmo expõe em “Aspetti di artegianato formale”. 

 1 Agradecemos a Rohan de Saram e a Paul Sacher Stiftung pelo acesso aos rascunhos de 

Luciano Berio e entrevista relativa à colaboração na composição desta peça.

 2 Ferraz, Diferença e repetição: a polifonia simulada na Sequenza VII de Luciano Berio.

 3 Berio, Remembering the future.
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122  FLO MENEZES (ORG.)

Isso é observável também em diversas de suas obras, como O King e em 

outras, já analisadas por Stoïanova e Osmond-Smith.4 A forma em Berio é 

de certo modo a determinação de um limite do campo de invenção, ao qual 

o compositor lança um trabalho mais meticuloso no nível heterogêneo das 

microarticulações, realizado então com estratégias locais, passo a passo,5 no 

sentido não de atender à forma, mas de uma mise-en-forme (uma forma que 

se configura ao longo da peça).

No artigo de 1991 essa ideia foi de certo modo apresentada, mas não 

desenvolvida, tendo em vista que ele teve como foco o estudo das “possibi-

lidades polifônicas da melodia”, tal como expressa o próprio compositor em 

sua entrevista para Rossana Dalmonte. Ali foram abordados justamente os 

modos através dos quais Berio simularia uma polifonia em uma estrutura 

monódica, tentando demonstrar aquilo que Berio associa a uma “forma 

de audição tão condicionante que pudesse constantemente sugerir uma 

polifonia latente ou implícita”,6 tendo por objeto de estudo a partitura da 

Sequenza VII para oboé solo. Isso permitiu a distinção dos processos de 

sugestão de planos na construção de uma polifonia.

Vejamos o seguinte: o que define uma polifonia? A princípio não é ape-

nas a existência de camadas melódicas diferentes sobrepostas, mas a exis-

tência de planos que se mostram em paralelo. Um plano sendo definido 

por uma continuidade espaçotemporal, ou seja, um conjunto de dados 

que aparentemente pertence a um mesmo regime de escuta, de modo que 

qualquer interrupção na continuidade desse campo gere a expectativa de 

sua volta ou desaparecimento. Quando estamos em um contínuo espaço-

temporal temos, por exemplo, certa previsibilidade do que vai se passar nas 

vizinhanças de um ponto, já que entre um ponto e outro a diferença deve ser 

sempre pequena para que haja continuidade.7

Dessa forma, a polifonia se define como o jogo entre dois ou mais cam-

pos contínuos que, sobrepostos, não se estabelecem em relações do tipo 

funcional (um não está em função do outro), mas em uma relação dialógica 

em que um responde ao outro. É imprescindível notar que sem a noção de 

 4 Cf. Osmond-Smith, Berio; Stoïanova, Geste-texte-musique; Ferraz, Três tempos em O King.

 5 Berio, Forme.

 6 Berio; Dalmonte, Intervista sulla musica, p.84.

 7 Sobre a noção de continuidade tomamos por referências as proposições de Weierstrass e Laut-

man expostas em Lautman, Essai sur les notions de structure et d’existence en mathématique.
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LUCIANO BERIO: LEGADO E ATUALIDADE  123

continuidade não é possível a existência da polifonia, muito menos sua si-

mulação em um instrumento monódico.

Para construir tais campos contínuos, Berio se vale de aspectos herdados 

da tradição (via Bach e sua polifonia nas partitas, sonatas para violino e suí-

tes para violoncelo) em que o primeiro aspecto que podemos realçar é o das 

alturas, ou seja, distinguindo-se registros (agudo-médio-grave) possibilita-

-se ter nestas regiões o lugar de composição de cada uma das continuida-

des melódicas participantes da polifonia. Porém, é necessário que em tais 

camadas a composição atenda às exigências de uma função contínua, que a 

mudança dada seja sempre pequena. Esse aspecto foi apresentado na análi-

se da Sequenza VII, demonstrando duas interpretações das camadas através 

de localização na tessitura e continuidade por característica dos objetos 

musicais implicados.

Exemplo 1 – Diferentes interpretações de polifonia e continuidades na Sequenza VII de 

Luciano Berio

Fonte: CEAM 1.8

Para determinar suas continuidades, Berio se vale não apenas do recurso 

da região, mas, como Bach, também da articulação e da evolução gradual 

de elementos, similaridade essa facilmente notada na comparação desses 

dois excertos:

 8 Cadernos de Estudos: Análise Musical, n.1, 1987.
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124  FLO MENEZES (ORG.)

Exemplo 2 – Berio, passagem de polifonia simulada ou latente realizada por quebra de espaços 

contínuos desenhados por linhas protomelódicas na Sequenza VII

Fonte: CEAM 1.

Exemplo 3 – Procedimento empregado por J. S. Bach, na Suíte nº 3 para violoncelo solo, cc. 

21-24, semelhante à empregada por Berio na Sequenza VII

Fonte: fac-símile da cópia manuscrita [A] de Ana Magdalena Bach.9

Todavia, conforme já apontava a análise realizada no artigo tomado 

aqui como ponto de partida, é interessante o modo como Berio articula um 

terceiro modo de trabalhar esta polifonia. Um modo que não trata mais 

da caracterização das camadas através continuidade de linhas, mas sim na 

diferenciação brusca, no salto vertiginoso entre elementos e no aumento de 

atividade instrumental (modos de ataque, dinâmicas extremas, saltos extre-

mos e consequente mudança de timbre, jogos entre staccato-tenuto), o que 

acontece logo aos primeiros momentos da Sequenza VII.10

Exemplo 4 – Polifonia latente realizada por diferenciações bruscas ao início da Sequenza VII 

de Luciano Berio

Fonte: CEAM 1.

 9 Cf. Schwemer; Woodfull-Harris, Bach, J.S., 6 Suites a Violoncello Solo senza Basso. Facsi-

mile fonts A, B, C, D.

 10 Embora a referência de Berio seja apenas Bach, vale observar como tal procedimento do salto 

vertiginoso, incidindo em um trabalho tímbrico mais do que de alturas, tem sua antecedên-

cia surpreendente no Ricercare nº 5, para violoncelo solo, de Domenico Gabrielli.
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Essa construção polifônica que Berio realiza sobre uma só nota faz uso 

de mudanças de dedilhado para caracterizar timbres diferentes a cada ata-

que, o staccato e o tenuto, as dinâmicas distantes entre cada novo ataque 

(p>pp – f – p – mf >p – mf>p – f – p). Nesse ponto, cada ataque alude um 

campo de continuidade que, entretanto, não vai se concretizar, o que justi-

fica o uso dos extremos.

O que vale realçar aqui é este modo de construir uma polifonia não mais 

tendo em vista a continuidade e quebras de continuidade entre camadas 

em resposta dialógica, mas justamente a diferenciação brusca, como que 

aludindo a um campo contínuo, isto é, uma polifonia de camadas latentes, 

camadas que poderiam acontecer, mas não acontecem. E é neste sentido 

que talvez possamos nos aproximar da própria ideia de Berio de um indica-

dor de polifonia, uma “polifonia latente”.

É a partir desses elementos que passamos ao presente trabalho analítico 

sobre a Sequenza XIV, concluindo em 2002 esta empreitada iniciada em 

1995, a penúltima peça de seu catálogo. Iniciada após sua satisfação em as-

sistir uma execução por Rohan de Saram (então integrante do Arditti Quar-

tet) de sua peça Il Ritorno degli Snovidenia (1976-77) para violoncelo solista 

e grupo instrumental na Bienal de Veneza, a Sequenza passou por um longo 

processo de composição através da troca de fitas cassete e correspondências 

entre Berio e o intérprete homenageado. O teor de tal material era a música 

tradicional do Sri Lanka, país do qual Saram descende e que exerceu uma 

forte atração sobre Berio, que pesquisou e transcreveu todo esse material 

para utilizá-lo na peça.

No encontro entre Berio e Saram, este tocou para o compositor o kan-

dyan, tambor cerimonial utilizado, sobretudo, para a execução das músicas 

que acompanham as danças rituais hindus. Do vasto material demonstrado 

por Saram, Berio retirou não só a importante sequência rítmica de doze 

tempos, mas a própria divisão de quatro sons distintos para a mão direita, 

que percute o tampo do violoncelo, pois o tambor possui peles em ambos os 

lados, e cada lado é tocado com dois dedos de cada mão.

Em entrevista realizada em janeiro de 2014,11 Rohan de Saram relata o 

quão surpreso ficou em receber os primeiros esboços da peça, já que Berio 

vinha passando por diversos e graves problemas de saúde. A primeira ver-

 11 Entrevista com Rohan de Saram realizada por William Teixeira, Londres, janeiro de 2014.
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são da Sequenza foi estreada em abril de 2002 e não apresentava a primeira 

página inteira com suas seções rítmicas. Esta foi acrescentada na segunda 

versão, estreada em novembro de 2002. A terceira versão, que teve sua 

estreia em fevereiro de 2003, sofreu ainda diversos acréscimos nas seções 

melódicas e em indicações de regiões de corda (ponticello e tasto). Detalhes 

técnicos da peça seriam ainda trabalhados por Berio e Saram em agosto de 

2003, mas o compositor veio a falecer em maio daquele ano.

A análise dos rascunhos, disponíveis na Paul Sacher Stiftung, mostra 

como Berio trabalhou a peça com base em pequenas montagens, justapondo 

seções distintas sem a definição de uma forma geral a priori. Embora haja a 

grande catedral do ABA, essa surgiu posteriormente, nas últimas versões.

Exemplo 5 – Nesta folha de rascunho, Berio concebeu várias das figuras que permaneceriam 

pouco alteradas até o final do processo composicional

Fonte: Rascunhos da Sequenza XIV, Mapa 2, Coleção Berio, Paul Sacher Stiftung (PSS); transcrição parcial.
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Cada ataque = um evento

É importante observar que na equivalência entre um ataque a um even-

to, ou camada latente, a projeção sonora diferenciada entre os modos de 

ataque faz com que ao invés de termos um tempo contínuo, tal qual em 

Bach, tenhamos um espaço contínuo, um lugar de projeção sonora. Nesse 

caso, a polifonia se dá mais pela delimitação de espaços possíveis (de me-

lodia latente) do que por continuidades definidas. Ou seja, Berio desenha 

um espaço e este espaço passa a ter diversos ambientes, sendo a polifonia a 

simples existência concomitante destes ambientes. O compositor não vai se 

fiar na capacidade da memória do ouvinte para relacionar timbres (pois ele 

sabe que isso não é plausível), mas na sua capacidade de notar que existem 

lugares diferentes e que a cada vez, a cada nota reatacada, o som vem de um 

lugar (o verdadeiro τόπος retórico).

Essa ideia aparece de maneira muito evidente logo ao início da parte me-

lódica da Sequenza XIV, assim como nas primeiras notas da Sequenza VII 

e, de certo modo, já estava também em Les mots sont allés... (1978), em que o 

nome do maestro Paul Sacher (a quem a peça é dedicada) serve de mote para 

a distinção das seis notas e formas de ataque com as quais a peça é iniciada.

Exemplo 6 – Berio, Les mots sont allés..., duas primeiras linhas

Fonte: Partitura Universal Edition.

O que nos chama a atenção aqui é que Berio realiza agora seu contra-

ponto (sua polifonia) pela justaposição intensa de elementos, exigindo do 

intérprete uma compactação na alternância dos modos de jogo instrumen-
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tal. Isso ocorre mesmo em um trecho no qual o virtuosismo possa vir a 

se sobrepor à imaginação de uma imagem sonora polifônica e politópica, 

talvez aludindo à ideia de estereometria,12 tal qual propõe Ligeti em suas 

análises de Webern e em obras como a peça nº 9 das Dez peças para quinteto 

de sopros, de 1968.13

Aspectos práticos

O principal resultado até o momento está na construção da interpre-

tação da Sequenza aqui trabalhada, visando justamente a realçar aspectos 

polifônicos contidos na peça, assim como seus aspectos estereométricos.

Nesse primeiro exemplo, é apresentado como a escolha das cordas em 

que cada nota será realizada pode favorecer a produção das camadas por 

meio da ressonância.

Exemplo 7 – Sequenza XIV, p.2, linha 1

Fonte: Partitura Universal Edition.

O próprio Berio já dá chaves deste modo de trabalhar na própria par-

titura, que foi abordada nos diversos encontros com Saram. Esse foi um 

dos elementos mais discutidos no processo composicional, pois a primeira 

 12 Sobre estereometria, ver Ligeti, Aspects du langage Musical de Webern.

 13 Esta parte de nosso estudo está em andamento, ainda na fase de produzir amostras para 

análise através do estudo da projeção sonora de cada um dos modos de ataque do violoncelo, 

verificando não apenas por aspectos de envelope espectral e dinâmico (as diversas reflexões 

e modos de projeção de som do instrumento), mas também por análise empírica com ouvin-

tes. A ideia é justamente fornecer dados para estudos de composição que se valham destas 

variáveis de difusão sonora para a composição de obras que realizem a sugestão de múltiplos 

ambientes e de uma polifonia de regiões da sala e não apenas de regiões no âmbito restrito das 

alturas.
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versão continha raras indicações de corda ou região a ser tocada e previa ou-

tros modos de jogo. Essa acaba por ser uma das maiores omissões da edição 

atual, pois os últimos encontros entre o compositor e Saram resultaram em 

mais indicações que jamais foram publicadas. Algumas delas constam em 

primeira mão nesta pesquisa, devido a instruções pessoalmente dadas pelo 

violoncelista.

Exemplo 8 – Sequenza XIV, p.2, linha 5

Fonte: Partitura Universal Edition.

Tabela 1: Rascunho inicial sobre os modos de jogo a serem utilizados na peça

1 “colpire col pollice della m.s. da parte superiore della cassa” {com uma seta 

apontando para o desenho da caixa de um violoncelo}

2 “left hand + [?] sul C o al G. risonante”

3 col legno m. d. [mano destra]

4 “percuotere la corda con la m. s. (precise pitch)”

5 “pizzicato in un armonico ◊ m. d.”

6 “corda vuota pizzicato ord. alterna con 1”

Fonte: Rascunhos da Sequenza XIV, Mapa 1, Coleção Berio (PSS).

Uma monodia latente

Vale reforçarmos que ao início falamos da relação de Berio com a forma 

e o seu uso constante de modelos reiterativos. Como último aspecto a 

observarmos aqui, e que diz respeito à forma e à construção polifônica, 

temos os fragmentos e as grandes passagens. Enquanto os fragmentos 

compõem os momentos, digamos, melódicos, as grandes passagens com-

põem os momentos rítmicos advindos da rítmica indiana conforme Saram 

mostrara a Berio (por exemplo, alguns dos fragmentos recorrentes na peça, 

de recorrência permutativa e que participam da construção de polifonias e 

estereometrias).
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Berio traz aqui elementos que encontra na língua falada, proposta que 

persegue em obras como Requies e Notturno. Tal estratégia é a do “proces so 

aliterativo”. Trata-se da retomada da noção de aliteração própria da lín-

gua – seja na prosa ou na poesia – como um “fato de natureza estética e 

instrumento retórico, entre outros”. É esta estrutura aliterativa que Berio 

retoma na composição de diversas obras perfazendo praticamente os seus 

últimos 30 anos de vida (como Les mots sont allés, Ricorrenze e Notturno, 

compostas, respectivamente, em 1976, 1985 e 1996). No que diz respeito 

ao Notturno, o compositor observa que nesta peça “figuras diversas se su-

cedem umas às outras conservando um detalhe comum, ou uma figura se 

repete idêntica, mesmo que à distância, mas com detalhe distinto”.14 É este 

processo que encontramos na Sequenza XIV, na qual uma série de figuras 

são articuladas tendo por eixo a figura quase apojatura.

 14 Berio, Notturno, Scritti sulla musica, p.298.
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Exemplos 9a, 9b e 9c – Reiterações de um fragmento em torno de uma figura eixo

Fonte: Partitura Universal Edition.
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Esta construção segue o princípio de reiteração com permutação e trans-

formação tímbrica, característica das Sequenze e aludida por Berio em suas 

entrevistas. Também se aproxima em muito a procedimentos de transfor-

mação rítmica próprios da música indiana que ele traz na Sequenza XIV, tal 

como aquela relativa ao ritmo e estampada logo na segunda linha da peça, 

com uso de recursos de adição e subtração de valores, figurações não retro-

gradáveis, figurações não reiteradas e inversões.

Exemplo 10 – Primeiro estudo de permutações da seção rítmica

Fonte: Rascunhos de Rohan de Saram (fax de 21.11.2001 a Luciano Berio) para Sequenza XIV (Mapa 1,  Co-

leção Berio, Paul Sacher Stiftung (PSS)).
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Exemplo 11 – Realização final das permutações na primeira página da peça

Fonte: Partitura Universal Edition.

Sempre se fala do fato de Berio perseguir a construção da polifonia com 

recursos monódicos, o que ele mesmo corrobora, mas, por fim, um ponto 

que deixamos para concluir este trabalho é um dos desafios da Sequenza em 

questão. Ela abre um novo caminho para um rumo totalmente oposto, o 

caminho da construção de uma monodia com recursos polifônicos, um uso 

constante do que podemos chamar de uma síntese aditiva instrumental, 

na qual um som tem a função de ataque e outro de ressonância, tal como 

ocorre em peças como Requies e Chemins. Esse é um dos pontos chave na 

interpretação desta peça.

Exemplo 12 – Sequenza XIV, p.1. Linha 1

Fonte: Partitura Universal Edition.
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Nesta seção a notação representa cada uma das mãos, sendo o pentagra-

ma superior a mão esquerda, que ativa e articula as notas através do tapping 

e, no pentagrama inferior, a mão direita, que percute o tampo do instru-

mento em quatro alturas distintas.

A partir do resultado encontrado pela análise, passa a ser possível cons-

truir a sonoridade objetivada pelo compositor. Não se tratam aqui de duas 

linhas polifônicas distintas, por isso o desafio do interprete é homogeneizar 

os dois sons, de modo a criar uma síntese cujo ataque parte da mão direita, 

mas a ressonância é produzida pela mão esquerda. Tendo estabelecido esse 

objetivo, a principal questão a ser levada em conta é o equilíbrio dinâmico 

entre as duas emissões, assim como a manutenção do papel de cada uma, 

pois se o ataque no tampo possuir um grau de ressonância que invada a 

altura definida da mão esquerda, a escuta sintética será perdida. Por outro 

lado, a clareza de articulação na mão esquerda é imprescindível, pois, dado 

seu papel na composição do som, não lhe basta emitir apenas o knocking no 

espelho do instrumento.

Ainda na primeira seção e página da peça, ocorre um evento em que 

duas questões técnicas merecem atenção:

Exemplo 13 – Sequenza XIV, p.1, linha 1

Fonte: Partitura Universal Edition.

A primeira é o alto grau de coordenação motora demandada do intérprete 

para a execução das linhas em simultâneo. Essa dificuldade tem sido cons-

tantemente resolvida por violoncelistas com a simples omissão das alturas 

da mão direita. Todavia, esse é um erro crasso; assumido o objetivo sinté-

tico, é necessário que sejam criadas as entidades prescritas pelo compositor.

Uma das maiores dificuldades é o fato de o movimento das linhas não 

ser nem exatamente paralelo, nem contrário; mesmo assim, é necessário 

que haja o cuidado para a correta emissão de todas as notas. Vale pontuar 
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aqui um erro da edição, que, quando o intérprete intenta executar o escrito, 

pode dificultar a leitura. A bula da peça prescreve o seguinte:

Onde a música é notada em dois pentagramas, o intérprete deve produzir 

um som percussivo que segue a direção e o ritmo da linha inferior, executada 

por quatro dedos da mão direita no corpo do instrumento.15

Entretanto, pode ser vista no penúltimo tempo a existência de cinco 

alturas na mão direita. Isso se torna ainda mais controverso quando são 

levados em conta os primeiros rascunhos para essa seção:

Exemplo 14

Fonte: Rascunhos de Rohan de Saram (fax de 21.11.2001 a Luciano Berio) para Sequenza XIV (Mapa 1,  Co-

leção Berio, Paul Sacher Stiftung (PSS)).

Por fim, o argumento que soluciona o impasse veio do próprio Saram. O 

violoncelista ainda trabalhava com Berio em uma edição final para a peça e, 

por isso, a atual ainda contém diversos erros e omissões. Esse é um desses 

casos, pois aprouve a Berio reduzir todas as seções percussivas para quatro 

sons, mas essa persistiu sendo impressa da maneira antiga. Desse modo, a 

linha correta corresponde a uma sequência mais uniforme de dedos:

Exemplo 15 – Sequenza XIV, p.1, linha 1 [corrigida]

Ainda no mesmo trecho, há um segundo problema que deve ser tratado. 

Em meio às sequências de síntese, ocorrem outros eventos que dão os pri-

meiros traços da polifonia da peça; nesse caso, as notas em pizzicato. Essas 

notas antecipam o que ocorrerá nos gestos que se seguem e que, por sua vez, 

 15 Vide instruções da partitura da obra: Berio, Sequenza XIV, UE 32914.

Miolo_Luciano_Berio_(GRAFICA)-v5.indd   135Miolo_Luciano_Berio_(GRAFICA)-v5.indd   135 12/02/2016   13:02:2412/02/2016   13:02:24



136  FLO MENEZES (ORG.)

compõem uma figura recorrente em toda a obra. Na primeira página ela 

aparece nestes contextos:

Exemplo 16 – Sequenza XIV, p.1, linha 1

Fonte: Partitura Universal Edition.

Exemplo 17 – Sequenza XIV, p.1, linha 3

Fonte: Partitura Universal Edition.

Este é um gesto de dificílima execução, pois há uma fragmentação na co-

nexão das notas. Quando a mão direita aciona a corda através do pizzicato, 

ocorre um favorecimento por meio da dinâmica de notas-eixo que se desta-

cam no meio da sequência descendente. Por mais entremeados que tais sons 

estejam, é vital que haja uma nitidez na execução, pois são justamente eles 

que formarão a entidade harmônica do gesto, como, na verdade, já poderia 

ser visto nesse exemplo em J. S. Bach:

Exemplo 18 – Bach, J. S., Suíte n° 3 para violoncelo solo, Allemande, c. 1

Fonte: fac-símile da cópia manuscrita de Ana Magdalena Bach.

Diferentemente de Bach, Berio evidencia seus eixos não por meio da 

tonalidade, pois a Allemande inicia com o acorde de Dó maior, mas com 

a alteração do “modo de jogo” que produz timbres que favorecem essa 

percepção. O conhecimento sobre o modo como Berio emprega a técnica 
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estendida é fundamental para que uma interpretação possa manter sua 

continuidade, mesmo em meio a tanta diversidade.

O último excerto traz um novo elemento, que é a linearidade através dos 

emissores, criando uma monodia não por síntese, mas por complementação 

dos sons:

Exemplo 19 – Sequenza XIV, p.1, linha 4

Fonte: Partitura Universal Edition.

Além da precisão rítmica demandada, este trecho é mais uma forte evi-

dência para a realização estrita das alturas na mão direita, pois elas são parte 

integrante do contorno melódico resultante da combinação de ambos os 

pentagramas.

Conclusão

A partir do exposto, podemos reunir algumas proposições. A primeira, 

o uso da estereometria construída com fragmentos hiperdiferenciados lo-

calmente, realizando uma protopolifonia.

A articulação de dois espaços distintos: o da rítmica indiana e o da es-

trutura melódica, sendo a segunda também por reiteração, mas compreen-

dendo transformação gradual, direcionada e com a presença de polifonia 

simulada e, a primeira, a de transformação não gradual, sem direção e ca-

racterizada pela síntese instrumental simulada.

Isso implica a construção da performance com base: (1) na relação ata-

que-ressonância entre mão direita e esquerda; (2) evidenciação de sobrepo-

sições de sonoridades com uso de cordas distintas e suas ressonâncias; (3) 

evidenciação da diferenciação local de dinâmica e timbre para construção 

da estereometria.

Esperamos ter contribuído em algum aspecto para a performance não 

apenas desta peça de Berio, mas de qualquer peça do repertório da música 
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escrita e para o domínio da composição, expondo este princípio de escrita 

instrumental empregado por esse grande compositor.

Debate público

Flo Menezes [FM]: Obrigado, Silvio. Teu enfoque analítico é muito 

interessante, quase bouleziano, no sentido das proliferações...

Silvio Ferraz [SF]: ...sim.

FM: Você diagnosticou um evento como sendo recorrente e prolifera-

ções que antecipam e ecoam a figura em si...

SF: ...e que de certa maneira estão dentro de “famílias”...

FM: ...sim. Mas, ao mesmo tempo, quando você fez a opção por evi-

denciar tais proliferações a partir desta figura [canta o motivo], na realidade 

você poderia fazê-lo, por exemplo, a partir do elemento de quintina...

SF: ...poderia fazer com o elemento de pizzicato-Bartók, por exemplo...

FM: ...ou com elementos de terça em glissando, ou seja, buscando no 

mesmo ramo de árvore aquele elemento, o que resultaria em uma outra 

árvore com outras ramificações de outros lugares. Ou seja, é possível essa 

leitura a partir de outros elementos.

SF: Sim, sem dúvida. Escolher esse elemento [canta o motivo] foi arbi-

trário. Podia ter sido outro...

FM: ...porque se não fosse, o fato de a gente poder ler essa árvore tam-

bém com outros elementos seria destruir a ideia da polifonia latente...

SF: ...seria destruir, claro...

FM: ...seria como se você tivesse uma monofonia planificada.

SF: Na primeira versão da análise, fiz pelo pizzicato, e depois fiz pelo 

elemento de quintina. Mas o elemento de quintina não prolifera tanto, não 

aparece tanto.

FM: O que você tendeu a fazer foi uma polarização dessa figura pela 

qual optou, mas é importante observar que por mais que possa haver uma 

figura como essa, que seja polarizada, as outras figuras também são susce-

tíveis a serem percebidas como elementos polarizados e responsáveis por 

gerarem árvores desse tipo.

SF: Também são. A grande virada da peça é a terça menor, que vai ser 

esse Lá-Dó. Esse Lá-Dó é extremamente importante, é extremamente 

pregnante...
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FM: ...e volta-se a reafirmar a tese da minha conferência e de meu Dou-

torado, de que a terça menor é o cerne da harmonia em Berio...

SF: ...exatamente, como o começo de Linea...

FM: ...de A-Ronne [canta o início]...

SF: ...sempre a terça menor que está em tudo quanto é canto. Isso é ex-

tremamente importante...

FM: ...a Sequenza III, que, ao invés de se iniciar, conclui-se com a terça 

menor.

SF: Esse intervalo torna-se mesmo quase que um eixo dessa árvore. 

Podemos procurar outros elementos, mas às vezes não funcionarão tanto 

como o exemplo que dei. Mas concordo. Não existe exatamente essa polari-

zação, pois do contrário a própria polifonia se desfaria. Todos os elementos 

adquirem a mesma importância.

Graziela Bortz: Silvio e William, tenho uma pergunta para os dois que 

é mais voltada para a performance. O Silvio falou muito das separações 

dos elementos, da tessitura, das articulações, e, no entanto, há uma preo-

cupação do intérprete que lida com a continuidade. Na polifonia de Bach, 

por exemplo, a continuidade é garantida em geral por graus conjuntos, e as 

camadas são claramente enunciadas. Há ali uma separação das tessituras, o 

baixo progredindo em larga escala por graus conjuntos, e mesmo na tonali-

dade fica bastante óbvio chamar a atenção para isso, pois temos claramente 

a dominante, a tônica, o contraponto. Por isso, é frequente enfatizarmos 

o baixo, quer seja por um movimento agógico, quer seja pela extensão do 

valor de uma nota, ou ainda pela dinâmica no nível da performance, mesmo 

que isto não esteja escrito. E você une às vezes uma voz à outra através das 

escalas por graus conjuntos. Já na música não tonal, no nível da interpreta-

ção, é difícil escolher o que você enfatiza e como o faz.

William Teixeira: Do ponto de vista da interpretação dessa polifonia, 

o nosso ponto inicial acaba sempre sendo Bach, pelo fato de que ali há uma 

grande quantidade de eventos, mas realmente há essa limitação que a lin-

guagem nos impõe. Berio fala na entrevista a Rossana Dalmonte, quando 

descreve o modo pelo qual constrói sua música, que a quarta dimensão dele 

seria a dimensão morfológica, que trata justamente da questão do timbre. 

Berio fala que a dimensão morfológica é o instrumento retórico de todas 

as outras. Desta feita, a forma como tenho trabalhado é tentar identificar 

essa dimensão morfológica. A partir da identificação dessas entidades e dos 
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timbres, e do quão próximos eles estão da tradição convencional do instru-

mento (tendo por paradigma, por exemplo, o caso de Bach), ou o quanto são 

distantes, acaba por me auxiliar a optar, quando tenho, por exemplo, um 

ponticello, o quão ponticello deve ser tocado esse tipo de ataque.

SF: Uma das tendências é tentar criar a continuidade pelas notas longas. 

Essa é a questão à qual se refere Berio na entrevista a Rossana Dalmonte: 

Bach tem a linguagem tonal, todos os hábitos e substratos para construir 

essa continuidade; como é possível agora garantir essa continuidade? Um 

dos recursos é a permanência da nota, algo que já estava na Sequenza VII 

para oboé, que vai estar praticamente em todas as Sequenze, com a divisão 

das regiões e tudo o que caracteriza a polifonia latente, permitindo a ele, 

então, fazer certos eventos que não vão para lugar nenhum.
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