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Um	tributo	ao	nosso	orolho	(à	guisa	de	Prefácio)	
Flo	Menezes	

Nos	úl`mos	tempos,	tenho	me	perguntado,	mais	uma	vez,	acerca	da	essência	de	nosso	
fazer	 nas	 trilhas	 da	 composição.	 Ele	 pode	 ser	 e	 foi	 definido	 de	 diversas	maneiras:	música	
contemporânea,	 música	 de	 vanguarda,	 Música	 Nova	 (Neue	 Musik),	 Música	 Maximalista	
(meu	 termo	 desde	 1983,	 quando,	 aos	 21	 anos,	 o	 introduzi	 em	 um	 concerto	 no	MASP	 –	
Museu	 de	 Arte	 de	 São	 Paulo	 –	 para	 definir	 minha	 própria	 poé`ca	 musical),	 Música	 de	
Invenção	 (termo	 cunhado	 pelo	 grande	 poeta	 Augusto	 de	 Campos)...	 Todos	 esses	 termos	
fazem	 sen`do	 e	 procuram	 situar	 um	 fazer	 musical	 que	 toma	 distância	 da	 música	 de	
mercado,	da	música	“popularesca”	(termo	de	Béla	Bartók)	ou	popular	–	tal	como	podemos	
designar	 as	 prá`cas	 musicais	 que	 se	 conformam	 com	 os	 parâmetros	 aceitos	 pelos	mass	
media	e	pelas	sociedades	de	consumo,	a	despeito	de	sua	maior	ou	menor	qualidade	esté`ca	
–,	 ou	 que	 ao	menos	 se	 diferencia	 radicalmente	 –	mesmo	que,	 aqui	 e	 acolá,	 fazendo	dela	
certo	 uso	 –	 da	 música	 propriamente	 folclórica,	 em	 uma	 palavra:	 um	 fazer	 musical	 que	
ancora	sua	poé`ca	numa	intertextualidade,	por	mais	implícita	que	esta	seja,	que	rebate	seus	
feitos	 num	 longo	 decurso	 transgressivo	 –	 de	 um	 transgresso,	 não	 propriamente	 de	 um	
“progresso”	–	da	linguagem	musical	ao	longo	de	séculos	e	encontra	suas	raízes	no	advento	
da	escrita	ou	notação	musical.	

Mas	 não	 é	 exatamente	 à	escrita	musical	 que	 colocamos	 nosso	 acento.	 Esta,	 a	 rigor,	
nasceu	já	de	um	anseio	de	elaboração	e	de	processualidade	de	parâmetros	sonoros	ligados,	
à	época	deste	nascimento	de	suas	formas	de	notação,	aos	traços	prosódicos	da	verbalidade.	
Com	esta	operação	genuinamente	abstrata,	a	música	apartava-se	do	verbo	e	de	sua	limitada	
representação	 pela	 escrita	 verbal	 –	 na	 qual	 se	 desconsiderava	 justamente	 a	 prosódia	 da	
linguagem	 verbal:	 alturas,	 durações	 e	 intensidades,	 parâmetros	 estes	 que	 interessariam	 à	
composição	musical	–,	 ins`tuindo	um	veículo	capaz	de	dar	curso	ao	que	podemos	chamar	
de	escritura.	

A	escrita	 nasceu,	 então,	 já	de	um	anseio	de	escritura,	 e	 a	 isso,	 sim,	dirigimos	nosso	
foco.	A	escritura	musical	é,	pois,	o	que	mo`vara	o	nascimento	da	escrita	musical	para	que,	
dela	se	valendo,	pudesse	ela	mesmo	se	desenvolver,	e	isto	a	tal	ponto	que,	muitos	séculos	
depois,	em	fase	onde	ela	a`nge	seu	apogeu,	adentrando	até	mesmo	na	composição	do	som	
–	 tal	como	ocorreu	`picamente	com	o	advento	das	poé`cas	eletroacús`cas	–,	ela	acabara	
por	prescindir	da	própria	escrita.	E,	no	entanto,	mesmo	sem	escrita	subjaz	a	escritura.	E	por	
mais	 que	 esta	 constatação	 se	 dê	 justamente	 em	 face	 da	 situação	 em	 que	 a	 escritura	 se	
defrontara	diretamente	com	o	som	sem	a	mediação	necessária	da	escrita	(ou	seja,	em	obras	
eletroacús`cas	sem	par`tura,	realizadas	em	estúdio	eletrônico),	arriscamo-nos	a	afirmar,	em	
tom	 quase	 paradoxal:	 se	 a	 escritura	 subjaz	 até	 mesmo	 à	 ausência	 da	 escrita,	 é	 porque	
mesmo	sem	sons,	subsiste	o	pensamento.	

Eis	 o	 que	 define,	 pois,	 o	 que	 realmente	 fazemos:	 por	 tal	 razão	 tenho	 ul`mamente	
definido	 este	 fazer	 como	Música	 de	 Escritura.	 É,	 no	 meu	 caso	 em	 específico,	 um	 termo	
correlato	ao	Maximalismo,	mas	uma	música	que	se	quer	maximalista,	como	a	que	faço,	não	
é,	admito,	a	única	 forma	de	escritura	musical.	A	definição	de	Música	de	Escritura	volta-se,	
assim,	 à	 essência	 de	 certa	 dis`nção,	 antes	mesmo	 de	 se	 pronunciar	 sobre	 o	modo	 desta	
dis`nção:	pontua	um	posicionamento	de	base,	uma	a`tude	diante	da	composição	musical.	
Dentro	 deste	 âmbito	 de	 atuação,	 há	 obras	 propriamente	 maximalistas	 e	 outras,	 menos	
complexas,	por	vezes	até	conceituais	ou	mesmo	simplórias,	e	outras	tantas	até	anacrônicas,	
diluidoras,	regressivas	mesmo,	sem	que	deixem	de	apelar	à...	escritura.	
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Como	 quer	 que	 seja,	 às	 vésperas	 de	 meus	 60	 anos,	 e	 tendo	 já	 o	 Maximalismo	
arraigado	 como	 lema	 fundamental	 de	 meu	 próprio	 fazer	 musical	 (e	 também	 polí`co),	
parece-me	 importante	 insis`r	 nessa	 demarcação	 mais	 generalizadora	 –	 que	 muitos	 se	
negam	a	aceitar,	nessa	defesa	impotente	do	híbrido	e	nessa	postura	menos	consequente	e	
mais	 conivente	 com	 um	 estado	 de	 coisas	 em	 que	 “vale	 tudo”,	 �pica	 das	 sociedades	
decadentes	 burguesas,	 para	 as	 quais	 não	 há	 diferença	 substancial	 entre	 o	 “erudito”	 e	 o	
“popular”	 –,	 pois	 a	 par`r	 dela,	 reconhecendo-se	 este	 lugar	 da	 intertextualidade,	 é	 que,	
dentro	mesmo	das	escrituras,	poderemos	diferenciar	o	joio	do	trigo	e,	mesmo	que,	óbvia	e	
salutarmente,	 aceitando-se	 uma	 grande	 diversidade	 de	 atuação,	 saber	 diagnos`car	 a	
qualidade	de	certas	obras	e	a	demência	anacrônica	de	outras.	Portanto,	se	alargamos	nosso	
horizonte	ao	vislumbrarmos	uma	ampla	diversidade	de	tendências	da	Música	de	Escritura,	
não	é	com	todas	as	suas	formas	que	compactuamos,	e	nem	nos	situamos	ao	 lado	de	uma	
música,	 essencialmente	 a-escritural,	 que	 não	 se	 valha	 dessa	 intertextualidade	
historicamente	enraizada.	

É	por	tal	razão	que	o	�tulo	desta	publicação	é	precisamente	este:	Música	de	Escritura.	
Nada	melhor	 que	 isso	para	por	 em	 foco	o	 fazer	 propriamente	escritural	 para	que,	 dentro	
dele,	 pensemos	 a	 linguagem	 e	 a	 elaboremos	 de	 modo	 consequente,	 inven`vo,	 radical,	
realmente	contemporâneo,	novo,	na	vanguarda	do	pensamento	musical	e,	no	meu	caso,	de	
modo	complexo,	maximalista.	

A	presente	publicação	reúne	uma	seleção	de	ensaios	analí`cos	e	textos	que	têm	por	
foco	a	minha	obra	musical	e	teórica,	numa	homenagem	que	os	autores,	aqui	congregados	
sob	minha	organização	editorial,	prestam-me	por	meus	60	anos,	completados	em	18	de	abril	
de	 2022.	 Aos	 meus	 livros	 e	 aos	 diversos	 escritos	 que	 vêm	 sendo	 publicados	 sobre	 meu	
trabalho,	na	Europa	e	no	Brasil,	 somam-se	esses	preciosos	 textos,	elaborados	com	grande	
competência	 por	 seus	 autores.	 A	 isto	 soma-se,	 evidentemente,	meu	 site	 pessoal,	 no	 qual	
minha	produção	musical	e	teórica	encontra-se	amplamente	documentada:	

www.flomenezes.mus.br	

Em	 meio	 à	 minha	 já	 extensa	 produção,	 algumas	 de	 minhas	 composições	 são	 aqui	
então	 objeto	 de	 análise	 e	 discussão:	 Profils	 écartelés,	Gefäß	 des	 Geistes,	 Crase,	 Ritos	 de	
Perpassagem,	S(c)enario,	...donde	solo	las	plantas	suenan...,	La	novità	del	suono,	Mahler	in	
Transgress,	TransLieder,	 laçoentrelaço,	Parcours	de	 l’enTté,	Quaderno,	Contrafacta,	Retrato	
falado	 das	 paixões,	 ScripTo,	 TransScripTo,	 Colores	 (Phila:	 in	 praesenTa),	 Motus	 in	 fine	
velocior,	 Selva	 illuminata,	 Simultrans...	 Dentre	 tantas	 peças,	 algumas	 recebem	 análise	
minuciosa,	 enquanto	 que	 de	 outras	 cons`tuirão	 alguns	 de	 seus	 aspectos	 o	 foco	 da	
abordagem.	

Algumas	composições	que	assumem	lugar	de	honra	em	meu	percurso	não	encontram	
aqui	 abordagem	específica,	pois	 seria	 inviável	 abordar	 todos	esses	 feitos .	Outras,	 se	 aqui	1

emergem	 como	 foco	 de	 análise	 parcial,	 receberam	 já	 abordagem	 aprofundada	 em	 outras	

	As	séries	de	obras	denominadas	como	Contexturas	e	como	TransFormantes,	por	exemplo,	não	são	abordadas	1

aqui,	para	darmos	apenas	um	exemplo.
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publicações	que	complementam	os	aspectos	aqui	elucidados .	Ademais,	técnicas	e	conceitos	2

advindos	 de	 minha	 poé`ca	 musical	 ou	 nela	 fortemente	 presentes	 são	 igualmente	
abordados:	 maximalismo,	 forma-pronúncia,	 módulos	 cíclicos,	 projeções	 proporcionais,	
referencialidade,	 intertextualidade,	 intera`vidade,	 elaboração	 secundária	 na	 música	
eletroacús`ca,	 transgresso,	 e	 a	 própria	 noção	 de	 escritura,	 entre	 outros.	 Muitos	 desses	
objetos	de	discussão	são	invenções	minhas,	quer	seja	no	plano	dos	conceitos,	quer	seja	no	
da	técnica	musical,	ou	seja,	como	técnicas	de	escritura.	

Só	tenho	a	agradecer	o	emprenho	dos	autores:	todos	meus	ex-alunos	ou	alunos	atuais,	
quer	seja	em	nível	de	Graduação,	quer	seja	no	de	Pós-Graduação,	e	muitos	dos	quais	tendo	
passado	 pelo	 Studio	 PANaroma,	 em	 São	 Paulo,	 ao	 longo	 de	 seus	 já	 quase	 30	 anos	 de	
existência .	 Duas	 ilustres	 exceções	 se	 fazem	 presente	 nesse	 contexto:	 o	 grande	 filósofo	3

Vladimir	 Safatle,	 que	 contribui	 com	 seu	 texto	 abordando	 minha	 tese	 sobre	 a	 surdez	
psicossomá`ca	ou	estratégica	de	Beethoven;	e	o	eminente	musicólogo	alemão	Ralph	Paland,	
que	 tem	 seu	extenso	ensaio	em	alemão	 sobre	mim,	originalmente	 concebido	e	publicado	
em	uma	das	principais	enciclopédias	europeias	sobre	música,	traduzido	aqui	para	o	 inglês,	
abrindo	o	volume.	

Aliás,	 uma	 vez	 que	 a	 publicação,	 de	 caráter	 musicológico	 e	 acadêmico,	 tem	 por	
obje`vo	a	ampla	discussão	de	minha	obra,	optou-se	por	publicar	parte	dos	textos	em	inglês,	
parte	em	português.	O	formato	digital	da	publicação	facilita	a	sua	ampla	veiculação	gratuita,	
dentro	e	fora	do	Brasil,	e	a	adoção	do	idioma	inglês	em	boa	parte	das	contribuições	jus`fica-
se	no	sen`do	de	fazer	com	que	o	estudo	sobre	minha	obra	possa	se	dar	internacionalmente,	
vindo	ao	encontro	de	inicia`vas	que	já	vêm	ocorrendo	nesse	sen`do,	sobretudo	na	Europa	
(mas	também	nos	EUA),	já	há	algumas	décadas .	4

A	publicação	leva	o	nome	das	edições	flopan	–	nome	que	dou	à	edição	da	maioria	de	
minhas	par`turas	–	e	conta	com	o	apoio	do	Studio	PANaroma,	mas	é	à	PROPG	–	Pró-Reitoria	
de	Pós-Graduação	–	e	ao	Programa	de	Pós-Graduação	em	Música	do	 Ins`tuto	de	Artes	da	
Unesp	 que	 devemos	 o	 apoio	 concedido	 para	 a	 edição	 desta	 publicação,	 primordialmente	
como	 livro	 eletrônico	 (eBook)	 e	 consis`ndo	 num	 formato	 mulTmeios,	 pois	 através	 dos	
muitos	 hyperlinks	 que	 o	 leitor	 encontrará	 no	 decurso	 do	 livro,	 ele	 poderá	 migrar	
imediatamente	 para	 a	 escuta	 via	 internet	 dos	muitos	 exemplos	 sonoros	 que	 a	 compõem,	
algo	ainda	raro	entre	livros.	Situamo-nos,	também	quanto	a	isso,	na	vanguarda:	é	ler	e	ouvir,	
simultaneamente.	Basta	querer!	E,	com	isso,	fazemos	uso	desse	órgão	imaginário	que	creio	
exis`r:	o	orolho	do	nosso	ouver.	

São	Paulo,	novembro	de	2021	

	Tal	é	o	caso,	por	exemplo,	de	obras	como:	A	dialéTca	da	praia	 (1993)	e	Parcours	de	 l’enTté	 (1994)	–	obras	2

abordadas	minuciosamente	em:	Flo	MENEZES,	Atualidade	estéTca	da	Música	EletroacúsTca,	São	Paulo:	Editora	
Unesp,	1999	–;	ou	Pulsares	 (1998-2000)	e	 labORAtorio	 (1995;	2001;	2003)	–	analisadas	detalhadamente	em:	
Flo	MENEZES,	Riscos	sobre	música,	São	Paulo:	Editora	Unesp	Digital,	2018	–,	apenas	para	nomearmos	algumas	
das	peças	que	receberam	análise	circunstanciada	em	outras	publicações	de	minha	própria	autoria.	Estas	duas	
úl`mas	peças	`veram	suas	análises	primeiramente	publicadas	em	alemão,	em:	Flo	MENEZES,	Nova	Ars	SubTlior	
–	Essays	zur	maximalisTschen	Musik,	Ho�eim,	Wolke	Verlag,	2014.

	Fundei	oficialmente	o	Studio	PANaroma	da	Unesp	em	julho	de	1994,	e	a	presente	publicação	encerra	com	um	3

texto	de	minha	autoria	sobre	sua	história.

	Já	na	década	de	1990,	por	exemplo,	dois	de	meus	livros	foram	publicados	na	Itália	e	na	Alemanha,	e	em	1997	4

fui	o	autor	do	ArTst’s	ArTcle	do	renomado	Leonardo	Music	Journal,	nos	EUA.	Sobre	tais	publicações,	vide	meu	
site.
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A	tribute	to	our	eyear	(by	way	of	a	Foreword)	
Flo	Menezes	

Lately,	I	have	been	asking	myself,	once	again,	about	the	essence	of	our	making	on	the	
paths	of	composi`on.	It	can	be	and	has	been	defined	in	several	ways:	contemporary	music,	
avant-garde	music,	New	Music	(Neue	Musik),	Maximalist	Music	(my	term	since	1983,	when,	
at	 21,	 I	 introduced	 it	 in	 a	 concert	 at	MASP	 –	 São	 Paulo	Art	Museum	–	 to	 define	my	own	
musical	poe`cs),	Music	of	 Inven`on	(term	coined	by	the	great	poet	Augusto	de	Campos)…	
All	these	terms	make	sense	and	try	to	situate	a	musical	making	that	takes	distance	from	the	
music	of	the	market,	from	“popularesque”	music	(Béla	Bartók’s	term)	or	popular	music	–	as	
we	 can	 designate	 the	musical	 prac`ces	 that	 conform	 to	 the	 parameters	 accepted	 by	 the	
mass	media	and	consumer	socie`es,	regardless	of	its	higher	or	lower	aesthe`c	quality	–,	or	
that	at	least	radically	differen`ates	itself	–	even	if,	here	and	there,	making	some	use	of	it	–	
from	music	that	is	properly	folkloric,	in	a	word:	a	musical	making	that	anchors	its	poe`cs	in	
an	 intertextuality,	 as	 implicit	 as	 it	 may	 be,	 that	 retraces	 its	 achievements	 in	 a	 long	
transgressive	course	–	of	a	transgress,	not	exactly	of	a	“progress”	–	of	musical	language	over	
centuries	and	finds	its	roots	in	the	advent	of	wriTng	or	musical	notaTon.	

But	it	is	not	exactly	to	musical	wriTng	that	we	place	our	accent.	This,	strictly	speaking,	
was	 already	born	 from	a	desire	 to	elaborate	 and	process	 sound	parameters	 linked,	 at	 the	
`me	 of	 the	 birth	 of	 its	 forms	 of	 nota`on,	 to	 the	 prosodic	 traces	 of	 verbality.	 With	 this	
genuinely	 abstract	 opera`on,	 music	 separated	 itself	 from	 the	 verb	 and	 its	 limited	
representa`on	by	verbal	wri`ng	–	in	which	the	prosody	of	verbal	language	was	disregarded:	
pitches,	 dura`ons	 and	 intensi`es,	 parameters	 that	 would	 be	 of	 interest	 to	 musical	
composi`on	 –,	 ins`tu`ng	 a	 vehicle	 capable	 of	 giving	 course	 to	what	we	may	 call	musical	
scripture.	

Musical	notaTon	was	born,	then,	already	from	a	longing	for	scripture,	and	to	this	we	
direct	indeed	our	focus.	Musical	scripture	is,	therefore,	what	mo`vated	the	birth	of	musical	
wriTng/notaTon	so	that,	making	use	of	it,	it	could	develop	itself,	and	this	to	such	an	extent	
that,	 many	 centuries	 later,	 in	 a	 phase	 where	 it	 reaches	 its	 apogee,	 even	 entering	 the	
composiTon	of	sound	–	as	it	typically	occurred	with	the	advent	of	electroacous`c	poe`cs	–	it	
ended	 up	 not	 needing	 wriTng	 (nota`on,	 score)	 anymore.	 And,	 however,	 even	 without	
wriTng,	scripture	underlies	 it.	And	as	much	as	this	observa`on	is	made	precisely	 in	face	of	
the	situa`on	in	which	scripture	faced	the	sound	directly	without	the	necessary	media`on	of	
wriTng	(that	is,	in	electroacous`c	works	without	score,	realized	in	an	electronic	studio),	we	
risk	 asser`ng,	 in	 an	 almost	 paradoxical	 tone:	 if	 scripture	 underlies	 even	 the	 absence	 of	
wriTng,	it	is	because	even	without	sounds,	thought	subsists.	

This	is	what	defines,	then,	what	we	really	do:	for	this	reason,	I	have	lately	defined	this	
doing	as	Scripture	Music.	 It	 is,	 in	my	specific	case,	a	term	correlated	to	Maximalism,	but	a	
music	 that	 wants	 to	 be	maximalist,	 as	 the	 one	 I	 make,	 is	 not,	 I	 admit,	 the	 only	 form	 of	
musical	 scripture.	 The	defini`on	of	 Scripture	Music	 thus	 turns	 to	 the	essence	 of	 a	 certain	
dis`nc`on,	even	before	pronouncing	on	the	mode	of	 this	dis`nc`on:	 it	punctuates	a	basic	
posi`oning,	 an	 a�tude	 towards	musical	 composi`on.	Within	 this	 scope	of	 a�tude,	 there	
are	 works	 that	 are	 properly	 maximalist	 and	 others,	 less	 complex,	 some`mes	 even	
conceptual	 or	 even	 simplis`c,	 and	 many	 others	 even	 anachronis`c,	 dilu`ve,	 regressive,	
without	ceasing	to	appeal	to...	scripture.	

Whatever	 it	 may	 be,	 on	 the	 eve	 of	 my	 six`eth	 birthday,	 and	 having	 already	
Maximalism	rooted	as	a	fundamental	mopo	of	my	own	musical	(and	also	poli`cal)	making,	it	
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seems	important	to	me	to	insist	in	this	more	generalizing	demarca`on	–	that	many	refuse	to	
accept,	in	this	impotent	defense	of	the	hybrid	and	in	this	less	consequent	posture	and	more	
conniving	 with	 a	 state	 of	 things	 in	 which	 “anything	 goes”,	 typical	 of	 decadent	 bourgeois	
socie`es,	 for	 which	 there	 is	 no	 substan`al	 difference	 between	 the	 “erudite”	 and	 the	
“popular”	–,	because	it	is	from	this,	recognizing	this	place	of	intertextuality,	that,	even	within	
the	 scriptures,	 we	 will	 be	 able	 to	 differen`ate	 the	 wheat	 from	 the	 chaff	 and,	 even	 if,	
obviously	and	salutarily,	accep`ng	a	great	diversity	of	a�tudes,	we	will	be	able	to	diagnose	
the	 quality	 of	 certain	 works	 and	 the	 anachronis`c	 demen`a	 of	 others.	 Therefore,	 if	 we	
widen	our	horizon	by	glimpsing	a	wide	diversity	of	tendencies	in	the	Scripture	Music,	it	is	not	
with	all	of	its	forms	that	we	are	in	agreement,	nor	are	we	on	the	side	of	a	music,	essen`ally	
a-scriptural,	that	does	not	make	use	of	this	historically	rooted	intertextuality.	

It	 is	 for	 this	 reason	that	 the	`tle	of	 this	publica`on	 is	precisely	 this:	Scripture	Music.	
Nothing	beper	than	this	 to	put	 into	focus	the	scripture	process	 itself	so	that,	within	 it,	we	
can	 think	 the	 language	 and	 elaborate	 it	 in	 a	 consistent,	 inven`ve,	 radical,	 really	
contemporary,	new	way,	in	the	vanguard	of	musical	thought	and,	in	my	case,	in	a	complex,	
maximalist	way.	

The	present	publica`on	brings	together	a	selec`on	of	analy`cal	essays	and	texts	that	
focus	on	my	musical	and	theore`cal	work,	in	a	tribute	that	the	authors,	gathered	here	under	
my	editorial	organiza`on,	pay	me	for	my	six`eth	birthday,	which	will	be	on	April	18,	2022.	To	
my	books	and	to	the	various	wri`ngs	that	have	been	published	about	my	work,	 in	Europe	
and	 Brazil,	 are	 added	 these	 precious	 texts,	 elaborated	 with	 great	 competence	 by	 their	
authors.	 To	 this	 is	 added,	 of	 course,	 my	 personal	 website,	 in	 which	 my	 musical	 and	
theore`cal	produc`on	is	amply	documented:	

www.flomenezes.mus.br	

	

Amidst	 my	 already	 extensive	 produc`on,	 some	 of	 my	 composi`ons	 are	 here	 then	
object	 of	 analysis	 and	 discussion:	 Profils	 écartelés,	 Gefäß	 des	 Geistes,	 Crase,	 Ritos	 de	
Perpassagem,	S(c)enario,	...donde	solo	las	plantas	suenan...,	La	novità	del	suono,	Mahler	in	
Transgress,	TransLieder,	 laçoentrelaço,	Parcours	de	 l’enTté,	Quaderno,	Contrafacta,	Retrato	
falado	 das	 paixões,	 ScripTo,	 TransScripTo,	 Colores	 (Phila:	 in	 praesenTa),	 Motus	 in	 fine	
velocior,	 Selva	 illuminata,	 Simultrans...	 Among	 so	 many	 pieces,	 some	 receive	 detailed	
analysis,	while	some	aspects	of	others	will	be	the	focus	of	the	approach.	

Some	composi`ons	 that	have	taken	a	place	of	honor	 in	my	path	will	not	find	here	a	
specific	 approach,	 because	 it	 would	 be	 unfeasible	 to	 address	 all	 these	 achievements .	5

Others,	if	they	emerge	here	as	a	focus	of	par`al	analysis,	have	already	received	an	in-depth	

	The	series	of	works	called	as	Contextures	and	as	TransFormantes,	for	example,	are	not	discussed	here,	to	give	5

just	one	example.
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approach	 in	 other	 publica`ons	 that	 complement	 the	 aspects	 elucidated	 here .	Moreover,	6

techniques	 and	 concepts	 derived	 from	 my	 musical	 poe`cs	 or	 strongly	 present	 in	 it	 are	
equally	 addressed:	 maximalism,	 pronunciaTon-form,	 cyclic	 modules,	 proporTonal	
projecTons,	 referen`ality,	 intertextuality,	 interac`vity,	 secondary	 elaboraTon	 in	
electroacous`c	 music,	 the	 no`on	 of	 transgress,	 and	 the	 very	 no`on	 of	 scripture,	 among	
others.	Many	 of	 these	 objects	 of	 discussion	 are	my	 own	 inven`ons,	 whether	 in	 terms	 of	
concepts	or	musical	technique,	that	is,	as	scripture	techniques.	

I	can	only	thank	the	authors	for	their	commitment:	all	of	them	are	former	or	current	
students	of	mine,	either	at	the	Undergraduate	or	Postgraduate	level,	and	many	of	them	have	
passed	through	Studio	PANaroma,	in	São	Paulo,	throughout	its	almost	30	years	of	existence .	7

Two	illustrious	excep`ons	are	present	in	this	context:	the	great	philosopher	Vladimir	Safatle,	
who	 contributes	 with	 his	 text	 addressing	 my	 thesis	 on	 Beethoven’s	 psychosoma`c	 or	
strategic	 deafness;	 and	 the	 eminent	 German	 musicologist	 Ralph	 Paland,	 who	 has	 his	
extensive	 German	 essay	 on	 me,	 originally	 conceived	 and	 published	 in	 one	 of	 the	 main	
European	encyclopedias	on	music,	translated	here	into	English,	opening	the	volume.	

Moreover,	 since	 the	 publica`on,	 of	 a	musicological	 and	 academic	 nature,	 aims	 at	 a	
wide	discussion	of	my	work,	it	was	decided	to	publish	part	of	the	texts	in	English,	and	part	in	
Portuguese.	The	digital	 format	of	 the	publica`on	facilitates	 its	wide	 free	circula`on,	 inside	
and	outside	Brazil,	and	the	adop`on	of	the	English	language	in	most	of	the	contribu`ons	is	
jus`fied	in	the	sense	that	the	study	about	my	work	can	be	done	interna`onally,	mee`ng	the	
ini`a`ves	 that	 have	 been	 occurring	 in	 this	 direc`on,	 especially	 in	 Europe	 (but	 also	 in	 the	
USA)	for	some	decades	now .	8

The	publica`on	is	named	a�er	the	edições	flopan	–	the	name	I	give	to	the	edi`on	of	
most	 of	my	 scores	 –	 and	 has	 the	 support	 of	 Studio	 PANaroma,	 but	 it	 is	 to	 PROPG	 –	Pró-
Reitoria	 de	 Pós-Graduação	 –	 and	 to	 the	 Postgraduate	Music	 Program	 of	 the	 InsTtuto	 de	
Artes	 of	 Unesp	 that	 we	 owe	 the	 support	 granted	 for	 this	 publica`on,	 primarily	 as	 an	
electronic	 book	 (eBook)	 and	 consis`ng	 of	 a	 mulTmedia	 format,	 for	 through	 the	 many	
hyperlinks	 the	 reader	 will	 find	 throughout	 the	 book,	 he/she	 will	 be	 able	 to	 migrate	
immediately	 to	 listening	 via	 the	 internet	 to	 the	 many	 sound	 examples	 that	 compose	 it,	
something	s`ll	rare	among	books.	We	are	also	in	the	vanguard	in	this	respect:	it	 is	reading	
and	listening	at	the	same	`me.	You	just	have	to	want	it!	

And	with	that,	we	make	use	of	this	imaginary	organ	that	I	believe	exists:	the	eyear	of	
our	li(see)ten.	

São	Paulo,	in	November,	2021	

	Such	is	the	case,	for	instance,	of	works	such	as:	A	dialéTca	da	praia	(1993)	and	Parcours	de	l'enTté	(1994)	–	6

pieces	thoroughly	discussed	in:	Flo	MENEZES,	Atualidade	estéTca	da	Música	EletroacúsTca,	São	Paulo:	Editora	
Unesp,	 1999	 –;	 or	 Pulsares	 (1998-2000)	 and	 labORAtorio	 (1995;	 2001;	 2003)	 –	 analyzed	 in	 detail	 in:	 Flo	
MENEZES,	 Riscos	 sobre	 música,	 São	 Paulo:	 Editora	 Unesp	 Digital,	 2018	 –,	 just	 to	 name	 some	 of	 the	
composi`ons	that	received	detailed	analysis	in	other	publica`ons	of	my	own.	These	last	two	pieces	had	their	
analyses	first	published	in	German,	 in:	Flo	MENEZES,	Nova	Ars	SubTlior	–	Essays	zur	maximalisTschen	Musik,	
Ho�eim,	Wolke	Verlag,	2014.

	I	officially	founded	Studio	PANaroma	at	Unesp	in	July	1994,	and	the	present	publica`on	closes	with	a	text	of	7

my	own	about	its	history.

	Already	in	the	1990s,	for	example,	two	of	my	books	were	published	in	Italy	and	Germany,	and	in	1997	I	was	8

the	author	of	the	ArTst’s	ArTcle	in	the	renowned	Leonardo	Music	Journal,	USA.	About	these	publica`ons,	see	
my	website.
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•	ESSAY	ON	THE	CREATIVE	PATH	
	

[ENSAIO	SOBRE	O	PERCURSO	CRIATIVO]	
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Flo	Menezes’	works	and	the	Musical	Maximalism 	9
Ralph	Paland	

Flo	 Menezes	 named	 the	 contact	 with	 syncre`s`c	 ways	 of	 thinking	 and	 percep`on,	
which	he	was	able	to	experience	every	day	from	an	early	age	 in	his	na`ve	São	Paulo,	as	a	
forma`ve	influence	on	the	development	of	his	composi`onal	poetry.	In	fact,	the	recep`on,	
linking	 and	 transforma`ve	 thinking	 of	 different,	 supposed	 or	 actually	 opposing	musical	 or	
philosophical	 tradi`ons	 and	 concepts	 is	 a	 main	 characteris`c	 of	 his	 extensive	 and	 varied	
oeuvre,	 the	 spectrum	of	which	 ranges	 from	solo	pieces	 and	 chamber	music	 to	 large-scale	
orchestral	works	and	electroacous`c	composi`ons,	to	oratorio	and	ballet.	

Flo	 Menezes	 comes	 from	 a	 literary-ar`s`cally	 oriented	 family:	 his	 father	 Florivaldo	
Menezes	(1931-2019),	as	a	poet	of	visual	poetry,	was	 in	close	contact	with	writers	such	as	
the	 brothers	 Augusto	 and	Haroldo	 de	 Campos	 and	Décio	 Pignatari,	who	were	 part	 of	 the	
“Noigandres”	 group	 of	 ar`sts	 that,	 at	 the	 beginning	 of	 the	 1950s,	 and	 independent	 of	
corresponding	European	endeavors,	developed	the	concrete	poetry	in	São	Paulo.	His	mother,	
of	Italian	descent,	played	the	violin	from	a	young	age.	Flo	and	his	older	brother	Philadelpho	
Menezes	(1960-2000),	who	died	early	and	who	would	later	emerge	as	a	poet	of	visual	and	
media	 poetry,	 came	 to	 the	 educated	 middle	 class	 of	 Brazilian	 society,	 not	 only	 with	 the	
canon	of	European	music,	art,	literature	and	philosophy,	but	also	in	contact	with	avant-garde	
currents:	 Flo	 Menezes	 was	 just	 as	 enthusias`c	 about	 the	 music	 of	 Beethoven,	 Brahms,	
Schubert	and	especially	Schumann	as	he	was	about	electroacous`c	composi`ons	by	Pierre	
Schaeffer	 and	 Karlheinz	 Stockhausen	 and	 the	music	 of	 his	 later	mentor	 Luciano	 Berio.	 In	
addi`on,	he	studied	the	wri`ngs	of	Pierre	Boulez	alongside	philosophical	and	poli`cal	works	
by	Plato,	Voltaire,	John	Locke,	Karl	Marx,	Leon	Trotsky	and	others.	

Shaped	by	his	le�-wing,	cosmopolitan	family	and,	not	least,	by	his	intensive	reading	of	
Trotsky,	 Menezes	 developed	 a	 very	 cri`cal	 rela`onship	 to	 the	 na`onalist-oriented	 official	
musical	culture	of	Brazil,	which	has	been	largely	influenced	since	the	1930s	by	Heitor	Villa-
Lobos-shaped	state	music	educa`on	programs	which	emerged	along	the	Vargas-era	and	also	
dominated	 during	 the	 later	 military	 dictatorship	 (1964-1985).	 Skep`cal	 of	 the	 aesthe`c	
validity	of	the	folkloric	approaches	propagated	here,	Menezes	experimented	as	a	teenager	
with	 the	 sonic	 quality	 of	 prepared	 pianos	 and	 with	 electroacous`c	 sound	manipula`ons,	
which	he	carried	out	with	the	help	of	a	tape	recorder	provided	by	his	father.	His	tendencies	
towards	 the	 European	 avant-garde	 were	 further	 strengthened	 when	 he	 began	 studying	
composi`on	at	the	Universidade	de	São	Paulo	in	1980:	his	composi`on	teacher	Willy	Corrêa	
de	 Oliveira	 (born	 1938),	 like	 Gilberto	 Mendes	 (1922-2016),	 with	 whom	 Menezes	 took	
courses	 for	musical	 analysis	 and	 composi`on,	were	 in	 1963	 among	 the	 signatories	 of	 the	
Manifesto	Música	Nova,	which	vehemently	advocated	the	 interna`onaliza`on	of	art	and	a	
produc`ve	 examina`on	 of	 the	 aesthe`c	 avant-garde	 of	 the	 20th	 century.	 In	 the	 1960s,	
Oliveira	 and	 Mendes	 apended	 the	 Interna`onal	 Summer	 Courses	 for	 New	 Music	 in	
Darmstadt,	where	they	studied	with	Stockhausen,	Boulez,	Berio	and	Pousseur	–	composers	
who	were	to	become	crucial	for	the	development	of	Menezes’	composi`onal	thinking.	

	 Long	 analy`cal	 essay	 on	 the	 composer	 and	 his	 works	 (originally	 published	 in	 German)	 by	 the	 prominent	9

German	 musicologist	 Ralph	 Paland,	 in:	 KdG	 –	 Komponisten	 der	 Gegenwart,	 edi`on	 text	 +	 kri`k,	 Richard	
Boorberg	Verlag,	Lieferung	vom	Juni	2014.	Internet	link:	hpp://www.nachschlage.NET/document/17000000906	
.	 Published	 in	 2014,	 the	 text	 concentrates	 on	 the	works	 by	 Flo	Menezes	 composed	un`l	TransFormantes	VI	
(2012).
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Even	the	works	created	during	his	studies	in	São	Paulo	reflect	Menezes’	examina`on	of	
different,	 some`mes	 contradic`ng	 composi`onal	 influences.	 By	 this	way,	 his	 earlier	 piece	
Focalizações	 sobre	uma	série	 for	prepared	piano	 (1980)	works,	on	 the	one	hand,	with	 the	
technical	 order	 of	 the	 serial	 pitch	 material.	 Each	 of	 the	 five	 short	 sec`ons	 focuses	 on	
different	aspects	of	 the	underlying	 twelve-tone	series,	which	 in	 turn	 is	composed	of	 three	
four-tone	groups	that	vary	 in	rela`on	to	one	another.	The	first	 three	formal	sec`ons	place	
respec`vely	 one	 of	 these	 four-tone	 groups	 at	 the	 center	 of	 the	 musical	 structuring,	 the	
fourth	the	two	connec`ng	intervals	between	the	four-tone	groups,	and	the	last	the	interval	
between	the	beginning	and	the	end	of	the	series.	On	the	other	hand,	the	structuring	of	the	
pitches	is	obscured	on	a	phenomenological	level	by	the	prepara`on	of	the	piano	strings	with	
erasers,	screws	and	paper	clips	and	the	use	of	a	metal	rod	to	create	glissando	effects.	The	
use	of	the	“prepared	piano”	is	of	course	to	be	understood	as	a	tribute	to	John	Cage	–	even	if	
Menezes	 is	 highly	 skep`cal	 of	 his	musical	 accidental	 opera`ons	 insofar	 as	 the	 associated	
desubjec`va`on	 of	 the	 act	 of	 composi`on	 necessarily	 leads	 to	 a	 loss	 of	 control	 over	 the	
concrete	resul`ng	sound	shape,	which	contradicts	Menezes’	own	understanding	of	musical	
composi`on.	

Because	of	this	distrust	of	the	load-bearing	capacity	of	open	forms	and	improvisa`onal	
structuring	 methods,	 the	 two	 pieces	 Confluências	 and	 In	 Memoriam	 Berg-Bartók,	 which	
were	 created	 in	 1985	 and	which	Menezes	 explicitly	 referred	 to	 as	 “collec`ve	 composi`on	
and	 improvisa`on	 for	 ensemble	 and	 electronics”,	 represent	 borderline	 cases	 that	 hardly	
have	le�	any	traces	on	other	works	by	the	composer.	Menezes	conceived	them,	on	the	one	
hand,	under	the	impression	of	Pousseur’s	collec`ve	composi`on	Stravinsky	au	Futur	(1971)	
and,	 on	 the	other	hand,	 on	 the	basis	 of	 experiences	 that	 he	made	as	 a	 performer,	 in	 the	
composi`on	 classes	 Oliveiras,	 of	 Stockhausen’s	 text	 composi`ons	 Aus	 den	 sieben	 Tagen	
(1968).	 The	 use	 of	musical	material	 from	 the	works	 of	 Alban	 Berg	 in	 In	Memoriam	Berg-
Bartók	 is	par`cularly	characteris`c	–	it	documents	Menezes	special	interest	in	the	music	of	
the	 Second	Viennese	 School,	which	was	 also	 reflected	 in	 numerous	 other	works	 of	 those	
years:	 so	 in	 the	 transcrip`on	 Rondo	 (Andante	 amoroso)	 for	 piano	 (1980-81)	 from	 Berg’s	
Lyrische	 Suite,	 or	 in	 Bagatela	 expressiva:	 Meditação	 sobre	 a	 Segunda	 Bagatela	 Op.	 9	 de	
Webern	for	piano,	viola,	flute,	vibraphone	and	temple	blocks	(1982),	or	even	in	Variações	a	
Berg	for	viola	(1982).	

In	par`cular,	 it	was	certain	harmonic	aspects	that	interested	Menezes	at	the	`me	for	
the	music	of	the	Viennese	School	and	which	he	reflected	on	 in	his	first	book,	Apoteose	de	
Schoenberg,	which	he	completed	in	1985	and	that	was	published	in	1987.	Based	on	works	
such	as	Schönberg’s	famous	orchestral	piece,	Op.	16	No.	3,	Farben,	he	designed	his	concept	
of	the	enTdades	harmônicas	(harmonic	enTTes).	This	refers	to	concise	interval	constella`ons	
such	 as	 the	 five-tone	 on	 which	 Schoenberg’s	 orchestral	 piece	 is	 based,	 but	 also	 Richard	
Wagner’s	Tristan-chord	or	Aleksandr	Scriabin’s	mysTcal	chord,	which	 is	called	–	because	of	
its	 frequent	 use	 in	 the	 symphonic	 poem	 Promethée	 (1909-10),	 the	 Prometheus	 chord.	
Menezes	ascribes	an	archetypal	meaning	to	them	within	the	cultural	context	of	the	classical	
music	 tradi`on.	 In	 addi`on,	 composers	 can	 of	 course	 also	 create	 new	 types	 of	 en``es,	
which	of	 course	only	 acquire	 the	 status	of	harmonic	 archetypes	 in	 the	 course	of	 a	music-
historical	 recep`on	 process.	 Due	 to	 the	 ability	 of	 such	 –	 historically	 mediated	 or	 newly	
shaped	–	en``es	to	give	musical	works	an	unmistakable	harmonic	coloring,	from	Menezes’	
point	 of	 view	 it	 makes	 sense	 to	 make	 them	 the	 structural	 nucleus	 of	 the	 composi`onal	
structure,	unfolding	them	systema`cally	in	the	new	composi`on.	

The	very	fact	that	the	`tle	of	his	theore`cal	dra�	is	an	unmistakable	reference	to	Henri	
Pousseur’s	 theore`cal	 wri`ng	 L'Apothéose	 de	 Rameau	 (1968)	 can	 be	 understood	 as	 an	
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indica`on	 that	 the	 composi`onal	 processes	with	which	Menezes	 developed	 the	harmonic	
en``es	 were	 influenced	 by	 Pousseur’s	 transforma`onal	 techniques	 of	 the	 permutaTons	
cycliques	 (cyclic	 permutaTons)	 and	 the	 réseaux	 harmoniques	 (harmonic	 nets),	 which	 are	
presented	 in	 that	 publica`on.	 However,	 while	 Pousseur	 wanted	 to	 create	 a	 musical	
conTnuum	between	divergent	harmonic	 reference	systems	–	modality,	 tonality,	atonality	–	
as	 part	 of	 an	 extended	 serial	 approach	 and	 in	 this	 way	 to	 achieve	 a	 produc`ve	
reappropria`on	 of	 tradi`onal	 musical	 language	 ar`cula`ons	 that	 can	 lead	 to	 the	 use	 of	
musical	 quota`ons,	 Menezes	 seeks	 (at	 least	 in	 his	 earlier	 crea`ve	 phases)	 to	 shi�	 the	
referen`ality	 en`rely	 into	 the	 internal	 structures	 of	 the	musical	material.	While,	 from	 his	
point	of	view,	the	individual	interval	is	already	a	carrier	of	historically	grown	expression,	the	
use	 of	 isolated	musical	 quota`ons	 can	 endanger	 the	musical-language	 consistency	 of	 the	
work.	

In	order	 to	 integrate	harmonic	en``es	as	 seamlessly	as	possible	 into	a	 composi`on,	
Menezes	 developed	 his	 technique	 of	módulos	 cíclicos:	 a	 cyclic	 module	 represents	 a	 self-
contained	 harmonic	 field	 that	 results	 from	 the	 intervallic	 expansion	 of	 a	 harmonic	 en`ty	
through	 its	 rule-based	 transposi`on.	 The	 distance	 between	 the	 first	 and	 last	 note	 (in	 the	
case	of	a	melodic	profile)	or	the	lowest	and	highest	note	(in	the	case	of	a	chord)	of	an	en`ty	
serves	as	the	transposi`on	interval.	Menezes	calls	the	laper	(the	last	or	the	highest	note)	a	
pivot	 because,	 as	 the	 common	 tone	 of	 two	 successive	 transposi`ons,	 it	 represents	 their	
fulcrum,	so	to	speak.	The	number	of	possible	transposi`ons	to	different	pitches	depends	on	
the	 interval	class	between	the	two	frame	tones:	Minor	Seconds,	Fourths,	Fi�hs	and	Major	
Sevenths	lead	to	eleven,	Major	Seconds	and	Minor	Sevenths	to	five,	Minor	Thirds	and	Major	
Sixths	 to	 three,	 Major	 Thirds	 and	 Minor	 Sixths	 to	 two	 transposi`ons	 and	 Tritoni	 to	 one	
transposi`on	of	 the	basic	en`ty;	every	 further	 transposi`on	 leads	back	 to	 the	basic	en`ty	
with	its	original	notes,	so	that	the	chain	of	transposi`on	on	which	such	a	“module”	is	based	
can	 be	 understood	 as	 closed	 –	 and	 to	 that	 extent	 as	 “cyclical”.	 The	 number	 of	 tones	 in	 a	
cyclic	 module	 depends	 on	 the	 number	 of	 tones	 and	 the	 frame	 interval	 of	 the	 harmonic	
en`ty:	 for	 example,	 the	 five-tone	 en`ty	 from	 Schönberg’s	 orchestral	 piece,	 on	 which	
Quarteto	para	o	advento	de	novos	 tempos	 for	 tenor,	viola,	bass	 trombone	and	synthesizer	
(1985)	was	based,	results	on	a	cyclic	module	of	16	notes	 in	which	the	basic	en`ty	appears	
transposed	to	three	further	notes,	each	one	transposed	up	a	Minor	Third.	When	expanding	
the	harmonic	en`ty	to	the	cyclic	module,	the	tone	supply	is	here	–	as	is	usually	the	case	with	
more	 complex	 source	material	 –	 added	 to	 the	 total	 chroma`cism,	 but	without	 crea`ng	 a	
twelve-tone	row,	because	some	tones	appear	mul`ple	`mes	and	this	is	precisely	what	gives	
the	resul`ng	harmonic	field	its	special	character	or	specific	coloring.	

Although	Menezes	repeatedly	uses	such	cyclic	modules	in	his	works	un`l	the	present,	
they	 do	 not	 represent	 a	 fixed	 and	 closed	 system	 of	 composi`on.	 Rather,	 they	 merely	
cons`tute	 a	 homogeneously	 structured	 supply	 of	 material	 that	 can	 be	 worked	 out	 in	 a	
variety	of	ways,	and	unfolded	both	harmonicaly	and	melodically.	Menezes	some`mes	uses	
methods	such	as	Alban	Berg’s	serial	rotaTons,	Boulez	harmonic	mulTplicaTons	or	Pousseur’s	
cyclical	 permutaTons,	 but	 he	 also	 develops	 novel	 strategies	 –	 as,	 for	 instance,	 when	 he	
translated	the	melodic	profile	of	a	cyclic	module	 into	sound	gestures	without	fixed	pitch	in	
the	 noisy	 frame	 parts	 of	 A	 DialéTca	 da	 Praia	 for	 two	 percussionists	 and	 stereophonic	
electroacous`c	sounds	(1993).	

The	integra`on	of	harmonic	en``es	into	his	own	composi`ons	with	the	help	of	cyclic	
modules	 is	 part	 of	 a	 more	 comprehensive	 aesthe`c-poetological	 concept	 that	 began	 to	
crystallize	in	the	mid-1980s	and	which	Menezes,	who	is	not	averse	to	powerful	formula`ons,	
was	 soon	 referred	 to	 as	 maximalismo.	 For	 the	 first	 `me	 he	 had	 used	 the	 superla`ve	
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expression	in	a	short	program	text	for	a	concert	that	took	place	on	November	9,	1983.	In	the	
following	 years,	maximalism	 became	 more	 and	 more	 the	 epitome	 of	 his	 composi`onal	
thinking:	 in	 a	 clear	 demarca`on	 from	 the	 composi`onal	 approaches	 of	 minimal	 music,	
Menezes	 describes	 his	 music	 as	 “maximalis`c”,	 on	 the	 one	 hand,	 with	 regard	 to	 its	
composi`onal	 structuring	 as	 well	 as	 its	 musical	 historical	 referen`ality	 and	 highest	
complexity,	and,	on	 the	other	hand,	 striving	 through	maximalism	 for	 the	greatest	possible	
beauty,	 fascina`on	 and	 expressiveness	 in	 its	 sound	 cons`tu`ons.	 In	 contrast	 to	 New	
Complexity,	which	Menezes	viewed	skep`cally,	the	great	construc`ve	density	and	seman`c	
complexity	of	 the	musical	 textures	 should	not	 induce	a	 resigned	experience	of	perceptual	
overstrain	 in	 the	 listener,	 but	 rather	 give	 his/her	 aesthe`c	 sensibility	 a	 pleasure	 that	
encourages	 him/her	 to	 con`nually	 engage	 in	 new	 listening	 mo`vated	 by	 the	 work.	 The	
composer	 is	 therefore	 always	 asked	 to	 reflect	 on	 the	 phenomenology	 of	musical	 hearing	
when	 working	 out	 his	 concepts.	 Since,	 for	 example,	 pitch	 percep`on	 does	 not	 lose	 its	
pregnancy	 in	 rela`on	 to	 rhythmic	 and	 `mbre	 phenomena	 even	 in	 extreme	 temporal	
extensions,	 and	 especially	 not	 in	 contexts	 with	 par`cularly	 short	 values	 of	 dura`ons,	 the	
differen`a`on	 of	 the	 pitch	 parameter	 can	 be	 carried	 further	 than	 that	 of	 some	 other	
composi`onal	 dimensions.	 From	 this	 phenomenologically	 linked	 hierarchy	 results	
consequently	also	the	special	importance	that	Menezes	–	in	spite	of	all	the	differen`a`on	in	
the	 formula`on	 of	 the	 other	 composi`onal	 parameters	 –	 apaches	 to	 the	 harmonic	 level.	
Composi`onal	strategies	that	combine	the	elaborate	structuring	of	the	musical	material	with	
great	 plas`city	 for	 auditory	 percep`on	 in	 the	 sense	 of	 his	 maximalist	 postulates	 are,	 in	
addi`on	to	the	temporal	development	of	harmonic	en``es	and	cyclic	modules,	in	par`cular	
the	elabora`on	of	direc`onal	musical	processes	and	the	polariza`on	of	sound	events.	

Among	 Menezes’	 composi`ons	 from	 the	 1980s,	 PAN	 for	 large	 orchestra	 and	 four-
channel	 electroacous`c	 sounds	 (1985-86)	 is	 a	 par`cularly	 characteris`c	 example	 of	 the	
complexity	and	 intricate	structural	and	seman`c	referen`ality	of	maximalist	composing.	At	
the	 end	 of	 his	 composi`on	 studies	 with	 Oliveira	 in	 São	 Paulo	 in	 1985-86	 (and	 thus	
immediately	 before	 he	 moved	 to	 Germany),	 PAN	 represents	 the	 link	 between	 Menezes’	
early	works	and	his	European	crea`ve	period,	which	is	primarily	determined	by	his	intensive	
confronta`on	 with	 the	 electroacous`c	 means.	 The	 final	 version	 of	 the	 tape	 for	 the	 last	
movement	was	then	realized	by	Menezes	in	Cologne.	

The	 `tle	 of	 the	 four-movement	 work,	 which	 Menezes	 himself	 places	 in	 the	 genre	
tradi`ons	 of	 symphonic	 poem,	 symphony	 and	 capriccio,	 refers,	 on	 the	 one	 hand,	 to	 the	
ancient	 myth	 of	 the	 shepherd	 god	 Pan.	 The	 programma`c	 headings	 of	 the	 individual	
movements	concre`ze	this	reference	by	alluding	to	Pan’s	musical	compe``on	with	Apollo,	
his	 love	for	the	moon	goddess	Selene,	his	search	for	the	nymph	Echo,	the	panic	and	Pan’s	
death.	 On	 the	 other	 hand,	 the	 `tle	 PAN	 refers	 to	 a	 formula`on	 by	 James	 Joyce,	 who	 in	
Finnegan’s	Wake	characterized	the	variety	of	linguis`c	levels	of	associa`ons	and	meanings	as	
a	“panaroma	of	all	flores	of	 speech”	–	a	phrase	 that	have	played	an	 important	 role	 in	 the	
Brazilian	 Joyce	 recep`on,	 since	Haroldo	and	Augusto	de	Campos,	protagonists	of	 concrete	
poetry,	 used	 it	 in	 1962	 as	 the	`tle	 of	 the	 influen`al	 publica`on	of	 transla`on	of	 excerpts	
from	 Joyce’s	 late	 novel:	 Panaroma	 do	 Finnegans	 Wake.	 Already	 in	 the	 `tle	 of	 his	
composi`on	Pretexturas	sobre	todas	as	flores	da	fala	for	soprano,	clarinet,	bass	clarinet	(or	
cello)	with	 three	 speakers	ad	 libitum	 (1984),	Menezes	 paraphrased	 Joyce’s	 formula`on	 in	
Portuguese,	 subs`tu`ng	 the	 Joycean	 neologism	 panaroma	 by	 his	 own	 neologism	
pretexturas.	 But	 in	 1991	 he	 symptoma`cally	 named	 his	 private	 electronic	 studio	 Studio	
PANaroma	and	three	years	later	has	chosen	the	same	name	for	the	famous	electronic	studio	
that	he	ins`tu`onalized	at	the	Universidade	Estadual	Paulista	(Unesp).	
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In	PAN	–	as	well	as	 in	TransFormantes	 (I)	 for	string	orchestra	with	piano	(1983)	or	 in	
Apologia	 dos	 arquéTpos	 for	 double	 bass	 and	 piano	 (1984)	 –,	 Menezes	 no	 longer	 works	
exclusively	with	borrowed	harmonic	en``es.	Besides	the	Prometheus	chord,	Menezes	uses	
also	a	harmonic	en`ty	he	composed	himself	and	which	will	be	used	in	various	other	works:	
the	PAN-chord,	a	five-note-chord	that	is	essen`ally	characterized	by	layers	of	Fourths,	which	
is	structurally	related	to	the	en``es	that	are	also	characterized	by	Fourths,	such	as	Scriabins	
and	 Schoenbergs	 en``es.	 In	 addi`on,	 in	 the	 first	movement	 of	 PAN,	Menezes	 weaves	 in	
some	allusions	to	works	by	Gustav	Mahler,	who	in	the	first	movement	of	his	Symphony	No.	3	
in	D	Minor	(1892-96)	also	refers	to	the	Pan	myth.	It	is	characteris`c	of	Menezes’	camouflage	
strategy,	which	avoids	direct	seman`c	references,	that	the	borrowings	do	not	come	from	the	
3rd	Symphony,	but	rather	from	later	works	by	Mahler:	from	the	Andante	comodo	of	the	9th	
Symphony	(1909-10),	from	which	the	four-tone	F#/A/B/A	mo`f	is	taken,	as	well	as	from	the	
first	movement	of	the	unfinished	10th	Symphony	(1910).	

The	 beginning	 of	 PAN,	 which	 reflects	 the	 rituals	 of	 the	 concert	 business	 and	
undermines	it	in	a	playful	way,	is	unusual:	instead	of	the	appearance	and	habitual	entrance	
of	the	conductor,	the	music	begins	–	 ini`ally	unno`ced	by	the	audience	–	 in	the	supposed	
chaos	of	 the	 sound	of	 the	musicians	 that	 tune	 their	 instruments;	 the	 conductor	does	not	
appear	un`l	 the	piece	 is	already	 in	progress;	 in	 the	 further	course	 the	music	 is	flanked	or	
interrupted	 several	 `mes	 by	 disturbing	 discussions	 of	 supposed	 listeners	 in	 the	 audience,	
which	 in	 turn	 provoke	 unpredictable	 reac`ons	 from	 the	 real	 audience.	 In	 this	 way,	 the	
boundaries	 between	 work	 and	 performance	 context,	 between	 musicians	 and	 audience,	
between	podium	and	auditorium,	between	music	and	non-music,	become	permeable;	 the	
music	and	the	making	of	music	thus	acquire	an	expansive	theatrical	dimension,	which	also	
characterizes	many	other	works	by	Menezes.	

Based	on	a	preliminary	passage	from	the	final	moments	of	Pretexturas	sobre	todas	as	
flores	da	fala	(1984),	the	final	movement	of	PAN,	which	has	as	`tle	Laceramento	della	parola	
(o	grande	Pan	é	morto),	bears,	 for	 the	first	`me,	a	 formal	principle	 that	would	also	shape	
many	 of	 his	 later	 works:	 the	 forma-pronúncia	 (pronunciaTon-form).	 The	 `tle	 of	 the	
movement	 alludes	 to	 a	 formula`on	 in	 which	 Giulio	 Caccini,	 an	 advocate	 of	 the	 baroque	
seconda	 prarca,	 accused	 the	 polyphonic	 text	 se�ngs	 of	 the	 Renaissance	 with	 a	
“laceramento	della	poesia”,	a	viola`on	(literally:	the	tearing)	of	the	poetry	set	to	music.	By	
replacing	the	expression	“poesia”	with	“parola”,	Menezes	refers	to	the	fact	that	in	his	piece	
the	 word	 (the	 “parola”)	 no	 longer	 func`ons	 as	 a	 bearer	 of	 meaning,	 but	 as	 the	 sound	
material	 of	 musical	 processing.	 In	 the	 pronunciaTon-form,	 Menezes	 stretches	 the	 sound	
course	of	 the	underlying	word	so	much	that	 it	becomes	 incomprehensible.	Each	 individual	
phoneme	 unfolds	 in	 a	 musical	 “moment”	 with	 greater	 dura`on	 and	 its	 own	 weight,	 the	
structure	 of	 which	 is	 obtained	 by	 abstrac`on	 from	 the	 characteris`c	 proper`es	 of	 the	
phoneme:	in	the	case	of	vowels,	the	frequency	ra`o	of	the	two	main	formants	that	actually	
sound	 simultaneously	 is	 projected	 into	 the	 `me	 structure,	 while	 the	 consonants	 are	
determined	 by	 the	 respec`ve	 ar`cula`on.	 In	 contrast	 to	 Stockhausen’s	Momensorm,	 the	
temporal	processuality	determined	by	the	word	in	the	sequence	of	its	phonemic	moments	is	
formally	cons`tu`ve.	

In	PAN,	the	three	phonemic	moments	of	the	pronunciaTon-form	of	the	word	“Pan”	are	
realized	by	the	performance	of	the	tape	part,	the	sounds	and	sound	processes	of	which	the	
orchestral	 part	 paraphrases.	 The	 overriding	 course	 of	 the	 movement	 is	 determined	 by	
cascades	of	five	at	least	five-note	chords	and	their	overtones,	which	firstly	sound	at	extreme	
high	registers	and	great	speed,	descending	then	in	waves	 in	a	steady	slowdown	into	 lower	
and	 lower	 registers	 and	 finally	 leading	 in	 the	 long	 fading	 five-tone	 PAN-chord.	 The	 three	
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phone`c	moments	 superimpose	 this	 three-stage	process:	 first	 of	 all,	 the	 ini`al,	 extremely	
short	 plosive	 [p]	 –	 recorded	 with	 the	 real	 voice	 of	 the	 composer	 –	 is	 extended	 to	 14”,	
through	which	Menezes	lengthens	the	explosive	ini`al	impulse	with	a	resonance	sound.	The	
following	vowel	[a]	even	unfolds	over	a	period	of	4’10”.	The	ra`o	5:7,	which	corresponds	to	
the	 ra`o	of	 the	 two	characteris`c	 formant	 regions	 (formant	1:	averaged	around	1,000	Hz,	
formant	2:	averaged	around	1,400	Hz),	approximates	the	temporal	posi`oning	of	two	sound	
perturba`ons,	 the	first	 ranging	 from	2’40”	 to	3’10”,	and	 the	second	ranging	 from	3’22”	 to	
3’38”.	Stretched	to	a	dura`on	of	3’26”,	the	final	nasal	[n]	is	realized	by	the	gradual	spectral	
brightening	of	the	held	PAN-chord	and	the	addi`on	of	beats.	

In	1987-88	Menezes	turned	the	tape	layer	from	the	final	movement	of	his	orchestral	
piece	into	a	purely	electroacous`c	composi`on	with	the	`tle	PAN:	Laceramento	della	Parola	
(Omaggio	a	Trotskij),	enhancing	a	 further	 level	of	meaning	 in	 the	work:	 the	myth	of	Pan’s	
death,	to	which	the	`tle	of	the	orchestral	finale	alludes,	also	appears	suitable	for	reflec`ng	
on	the	violent	end	of	Leon	Trotsky	in	1940	in	his	Mexico	exile,	when	he	was	slain	with	an	ice	
ax	 by	 a	 Stalinist	 secret	 agent.	 The	 music	 of	 this	 movement	 can	 also	 be	 understood	
programma`cally	 as	 the	 sound	 implementa`on	 of	 this	 poli`cal	 event	 –	 the	 explosive-
percussive	 impulse	 of	 the	 phone`c	 moment	 [p]	 corresponds	 to	 the	 murderous	 blow	 on	
Trotsky’s	skull,	the	retarding	and	finally	ex`nguishing	repe``ons	at	the	end	of	the	moment	
[n]	reflect	the	last	heartbeats	of	the	dying	person.	

*	*	*	

While	PAN	almost	seems	to	burst	under	the	maximalist	overabundance	of	internal	and	
external	musical	 inten`ons	and	 references,	 the	works	 from	Menezes’	 European	phase	are	
ini`ally	 characterized	 by	 internal	 concentra`on	 and	 the	 reduc`on	 of	 external	 means.	
Undoubtedly	under	the	influence	of	his	studies	with	Hans	Ulrich	Humpert	at	the	Electronic	
Studio	 of	 the	Musikhochschule	 Köln,	 Menezes	 systema`cally	 tried	 out	 the	 possibili`es	 of	
electroacous`c	resources	during	these	years,	whereby	in	addi`on	to	pure	tape	composi`ons	
he	 also	 created	 works	 that	 combine	 instrumental	music	 wri`ng	 with	 electroacous`c	 pre-
produced	sounds.	

In	 his	 first	 composi`on,	 Phantom-Wortquelle;	 Words	 in	 Transgress,	 which	 was	
completely	 realized	 at	 the	 Cologne	 studio	 and	 is	 for	 four-channel	 electroacous`c	 sounds	
(1986-87),	Menezes	linked	the	process	of	pronunciaTon-form	with	the	Cologne	tradi`on	of	
electronic	 verbal	 composiTon	 (elektronische	 SprachkomposiTon),	 for	 works	 such	 as	
Stockhausen’s	 Gesang	 der	 Jünglinge	 (1955-56),	 Herbert	 Eimert’s	 Epitaph	 für	 Aikichi	
Kuboyama	 (1962)	 or	 Ricardo	 Mandolini’s	 Poema	 Reiterado	 (1983).	 Unlike	 in	 PAN:	
Laceramento	 della	 Parola	 (Omaggio	 a	 Trotskij)	 (1987-88),	 here	 he	 consistently	 dispensed	
with	 digitally	 synthesized	 spectromorphologies	 and	 instead	 of	 them	 used	 only	 voice	
recordings.	 In	keeping	with	a	decidedly	 tradi`onal	 reference,	he	specifically	processed	this	
material,	 among	other	 (also	digital)	 resources,	with	 analogue	equipment	 that	was	already	
obsolete	at	the	`me	(such	as	a	tunable	display	amplifier	–	AbsTmmbarer	Anzeigeverstärker	–	
and	 a	Tempophon)	 as	well	 as	with	 those	 transforma`on	 techniques	 that	 appeared	 almost	
an`quated	 in	 the	 1980s,	 which	 had	 given	 to	 the	 already	 men`oned	 historical	 reference	
pieces	of	electronic	verbal	composi`on	their	specific	“Cologne	sound”.	

Once	again,	the	`tle	of	the	work	is	extremely	allusive:	on	the	one	hand,	it	transforms	
the	expression	Phantom-Schallquelle	(“phantom	sound	source”),	which	in	acous`cs	refers	to	
a	 virtual	 sound	 source	 that	 the	 listener	 locates	 in	 a	 stereophonic	 panorama	 without	 a	
material	 substrate	between	 the	 two	 loudspeakers;	against	 this	background,	 the	neologism	
Phantom-Wortquelle	 (“phantom	word	 source”)	 can	 be	 understood	 as	 an	 indica`on	 of	 the	
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masking	of	 the	words	processed	 in	 the	piece,	which	are	unrecognizable	 for	 the	 listener	as	
the	 source	 material	 of	 the	 music	 due	 to	 the	 electroacous`c	 transforma`ons	 and	 to	 the	
pronunciaTon-form.	 The	 formula`on	 “Words	 in	 Transgress”,	 on	 the	other	hand,	 alludes	 to	
Joyce,	who	always	 referred	 to	his	novel	 Finnegans	Wake	as	 “work	 in	progress”	during	 the	
wri`ng	process	and	thus	characterized	this	wri`ng	process	as	a	–	virtually	unfinished	–	act	of	
expanding,	 overwri`ng,	 revising,	 developing	 further	 and	 further.	 Menezes’	 `tle	 therefore	
places	his	own	work	firmly	in	the	tradi`on	of	electroacous`c	verbal	composi`on	and	beyond	
that	 in	the	 larger	context	of	the	experimental	 language	art	of	the	20th	century	that	began	
with	Joyce	and,	 last	but	not	 least,	the	representa`ves	of	concrete	poetry	 in	Brazil,	and	the	
associa`ve	variety	of	meanings	of	the	word,	its	“panaroma”,	becomes	the	central	object.	By	
replacing	 Joyce’s	“progress”	with	“transgress”,	Menezes	also	accentuates	his	view	that	 the	
historical	development	of	music	should	not	be	understood	as	a	linear	progressive	process	of	
constant	surpassing	of	the	past,	but	rather	that	it	takes	place	in	a	spiral,	through	which	the	
subsequent	 composers	 try,	 in	 their	 individual	 interpre`ng	 of	 tradi`onal	musical	works,	 to	
consistently	develop	their	innova`on	poten`al.	

Any	of	the	three	main	sec`ons	of	Phantom-Wortquelle;	Words	 in	Transgress	 is	based	
on	 the	pronunciaTon-form	 of	 a	word	 from	 different	 languages:	 the	 first	 sec`on	 (0’14”	 to	
6’04”)	the	French	voix	(voice),	the	second	sec`on	(6’04”	to	16’57”)	the	Portuguese	árvores	
(trees),	and	the	third	sec`on	(16’57”	to	23’45”)	the	German	term	Wort	(word):	
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Figure	1:	Sketch	for	the	formal	structuring	of	Phantom-Wortquelle;	Words	in	Transgress	–	
PronunciaTon-form	of	the	words	voix,	árvores	and	Wort.	
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Sound	example	1:	Phantom-Wortquelle;	Words	in	Transgress	(1986-87).	
Acousma`c	piece	based	exclusively	on	verbal	sounds	(for	4	channels;	stereo	reduc`on).	
Realized	at	the	Studio	für	elektronische	Musik,	Musikhochschule-Köln,	Cologne,	Germany;	

(Sound	Technician:	Marcel	Schmidt).	

These	three	words	are,	on	the	one	hand,	phone`cally	related	to	another	and,	on	the	
other	hand,	represent	key	terms	of	a	compila`on	of	own	Portuguese	wripen	texts	as	well	as	
French	or	German	quota`ons	 from	wri`ngs	by	Guido	von	Arezzo,	Pierre	 Schaeffer,	Héctor	
Olea	and	Arnold	Schönberg,	mentally	represen`ng	the	connec`on	between	voice,	language	
and	music	as	well	as	the	metaphysical	meaning	of	the	word	itself,	which	served	at	the	same	
`me	 as	 sound	 source	 material	 for	 all	 electroacous`c	 transforma`ons.	 The	 formally	
cons`tu`ve	sequence	of	the	expressions	voix	/	árvores	/	Wort	symbolically	and	respec`vely	
represents,	in	the	seman`c	context	of	the	work,	the	root,	the	development	and	the	fruit	of	
the	discourse	on	music	and	language.	

The	beginning	of	Phantom-Wortquelle;	Words	 in	Transgress	sounds	 like	an	exordium,	
with	 the	 thesis	 from	the	Micrologus	Guidonis	de	disciplina	arTs	musicae	 (around	1025)	by	
Guido	von	Arezzo,	“that	everything	 that	 is	 spoken	can	be	sung”.	 In	connec`on	with	Olea’s	
dictum	that	the	word	gains	its	luminosity	precisely	through	its	absence	(“o	sol	da	palavra”	/	
“brilha	pela	ausência”),	Menezes	here	exposes	a	 kind	of	poe`cs	of	pronunciaTon-form:	 in	
the	musicaliza`on	 of	 language,	 which	 simultaneously	makes	 the	 tangible	meaning	 of	 the	
word	 disappear	 together	with	 its	 comprehensibility,	 the	 non-conceptual,	 affec`ve	 level	 of	
the	word	appears	all	the	more	empha`cally.	The	overall	musical	formal	process	of	the	piece	
corresponds	to	this	aesthe`c	program:	on	the	framework	of	the	three	pronunciaTon-forms,	
the	named	texts	or	 individual	text	fragments	are	processed	in	further	sonic	 layers,	with	an	
overarching	development	from	the	simple,	immediately	understandable	text	declama`on	of	
the	ini`al	exordium,	increasing	abstrac`on	to	the	point	of	an	absolute	incomprehensibility	of	
the	spoken	word	at	the	end	of	the	piece.	

During	 these	 years,	 Menezes	 realized	 the	 combina`on	 of	 electroacous`c	 and	
instrumental	sounds	less	with	live-electronic	means,	as	they	were	developed	and	tested	at	
the	IRCAM	in	Paris	or	 in	the	experimental	studio	of	the	Heinrich	Strobel	Founda`on	of	the	
SWF	 in	 Freiburg,	 than	 in	 the	 form	 of	 so-called	 “mixed	music”,	 in	 which	 the	 instrumental	
textures	are	combined	with	electroacous`c	sound	layers	that	have	been	pre-realized	in	the	
studio	and	fixed	in	a	storage	medium.	The	cri`cism	expressed	by	Boulez,	for	example,	that	in	
“mixed	 music”	 the	 temporal	 rigidity	 of	 previously	 produced	 electroacous`c	 components	
stands	 in	 the	 way	 of	 lively	 interac`on	 with	 the	musicians	 was	 countered	 by	Menezes	 by	
poin`ng	 out	 that	 the	 degree	 of	musical	 interac`on	 depends	 largely	 on	 the	 composi`onal	
elabora`on	of	the	textures	and	the	way	how	their	interdependencies	are	determined.	In	this	
respect,	studio	work,	precisely	because	of	its	independence	from	the	real	`me	execu`on	of	
the	 performance,	 allows	 a	 morphologically	 far	 more	 differen`ated	 design	 of	 possible	
rela`onships	 between	 the	 instrumental	 and	 electroacous`c	 part	 –	 and	 thus	 also	 a	 livelier	
`me	 organiza`on	 than	 live-electronics	 with	 its	 technological	 limita`ons.	 In	 par`cular,	 the	
dependence	 of	 the	 live-electronic	medium	 on	 the	 instrumental	 textures	 leads	 to	 the	 fact	
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that	 in	 the	 interac`on	 the	 moment	 of	 fusion	 of	 the	 two	 components	 is	 overes`mated	
compared	to	their	contrast.	

In	Menezes’	mixed	works,	 it	 is	not	only	the	sonic	affini`es	between	the	 instrumental	
and	the	electroacous`c	parts,	which	o�en	process	transformed	samples	of	the	instruments	
involved	or	similar	synthe`c	sounds,	that	create	context,	but	above	all	structural	similari`es,	
such	 as	 the	 produced	par`cularly	with	 the	 cyclic	modules.	 The	 technique	of	 the	 so-called	
projeções	proporcionais	(proporTonal	projecTons),	also	conceived	in	the	1980`es,	is	also	of	
par`cular	importance:	the	melodic	profile	of	a	cyclic	module	is	transferred	to	sound	spaces	
with	 a	 narrower	 or	 wider	 ambitus	 while	 maintaining	 its	 interval	 propor`ons,	 so	 that	 it	
appears	now	in	a	compressed	or	splayed	shape.	Since	the	cyclic	modules	are	usually	moved	
in	this	way	to	non-tempered,	micro-interval-rastered	rooms,	working	in	the	electroacous`c	
medium	 is	 par`cularly	 obvious	 here.	 Nevertheless,	 Menezes	 also	 uses	 proporTonal	
projecTons	 in	 the	 instrumental-vocal	 area	 by	 using	 rounded	 values	 instead	 of	 the	 exact	
frequencies,	 which	 are	 then	 represented	 by	 the	 nearest	 pitches,	whereby	 –	 as	 far	 as	 the	
chosen	instrument	allows	–	micro-intervals	are	also	used.	

Menezes	o�en	uses	the	systema`c	use	of	proporTonal	projecTons	 to	develop	clearly	
percep`ble	direcTonal	processes	in	which	the	melodic	profile	of	a	cyclic	module	is	gradually	
expanded	 or	 narrowed	 –	 for	 example	 at	 the	 end	 of	 Profils	 écartelés	 for	 piano	 and	 four-
channel	electroacous`c	sounds	(1988):	this	part	is	structurally	based	on	the	pronunciaTon-
form	of	the	French	word	solidarité.	In	the	electroacous`c	part	of	the	final	moment	[e],	the	
underlying	melodic	profile	is	first	heard	at	the	highest	tempo	and	compressed	into	the	space	
of	a	Fourth	(D4/G4 );	in	six	subsequent	stages	the	movement	gradually	slows	down,	while	10

the	 ambitus	 gradually	 expands	 to	 three	 and	 a	 half	 Octaves	 (F	 sharp	 2/C	 sharp	 6)	 in	 the	
twelve-step	 tempered	pitch	 space;	 then	 the	 tone	 sequence	only	 sounds	backwards	and	 is	
increasingly	 transferred	 into	 the	 simultaneity	of	 a	 sustained	 sound.	At	 the	 same	`me,	 the	
opposite	 process	 takes	 place	 in	 the	 piano	 part:	 the	 melodic	 profile,	 which	 is	 ini`ally	
performed	 slowly	 and	 splintered	 over	 the	 en`re	 range	 of	 the	 piano,	 accelerates	 and	
intensifies	 in	 twelve	 subsequent	 stages	 un`l	 it	 ends	 in	 rapid	 repe``ons	 of	 the	 central	 C	
sharp	4.	The	opposing	processes	cross	each	other	 in	 the	seventh	stage,	 in	which	both	 the	
electroacous`c	 layer	 and	 the	 piano	 part	 achieve	 simultaneously	 and	 synchronically	 the	
original	profile.	

The	 works	 that	Menezes	 composed	 a�er	 returning	 to	 his	 hometown	 São	 Paulo	 are	
ini`ally	characterized	by	a	differen`a`on	and	expansion	of	the	formal	techniques	developed	
in	previous	years	in	the	field	of	“mixed	music”.	The	composi`on	Contesture	IV	–	Monteverdi	
altrimenT,	 completed	 in	 1993,	 for	 solo	 trumpeter,	 ensemble	 and	 two	 stereo	 tapes,	which	
Menezes	conceived	in	1990	while	s`ll	in	Europe	and	whose	electroacous`c	part	he	realized	
partly	in	Cologne,	partly	in	Cento	(near	Bologna)	and	partly	in	São	Paulo,	characterized	by	an	
increased	inclusion	of	spa`al	elements.	While	the	composer	had	already	included	the	en`re	
concert	space	in	the	theatrical	moments	of	PAN	and	also	elaborated	the	electroacous`c	part	
of	 the	 final	movement	 to	 be	 diffused	 over	 four	 loudspeakers	 distributed	 in	 the	 room,	 he	
goes	 one	 step	 further	 in	 Contesture	 IV	 by	 le�ng	 musicians	 perform	 expansive	 theatrical	
ac`on:	 in	Fortuna,	 the	central	sec`on	of	this	three-part	work	(which	begins	with	a	sec`on	
`tled	 Tempo),	 which	 links	 the	 Orpheus	 myth	 and	 its	 musical	 implementa`on	 by	 Claudio	
Monteverdi	with	the	Pan	myth,	the	solo	trumpeter	is	on	a	swivel	chair	in	the	middle	of	the	
audience.	By	turning	completely	around	its	own	axis	while	playing,	it	symbolizes	audibly	and	
visibly	Orpheus’	fateful	turn	to	Eurydice	on	the	way	out	of	the	underworld.	Towards	the	end	

	The	regions	of	notes	are	always	based	on	this	criterium:	A	440	Hz	=	A4.10
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of	Fortuna,	the	drummer	who	had	previously	been	on	the	podium	and	the	clarine`st	(who	
also	replaced	the	clarinet	with	the	bass	clarinet)	move	behind	the	audience,	where	they	also	
remain	 in	Amore,	 the	final	 sec`on	of	 the	piece.	 In	 interac`on	with	 the	 second	of	 the	 two	
stereophonic	electroacous`c	layers,	they	create	echoes	of	previously	heard	musical	textures	
and	in	this	way	give	the	music	a	sense	of	spa`al	and	temporal	depth	that	is	understood	as	a	
sound	metaphor	for	the	presence	and	resonance	of	the	myth	in	the	present.	

In	contrast,	the	inclusion	of	space	in	works	such	as	Parcours	de	l’EnTté,	wripen	in	1994	
for	 a	 flu`st	 (large	 flute,	 bass	 flute,	 alto	 flute),	 a	 percussionist	 (metal	 percussion)	 and	
stereophonic	 electroacous`c	 sounds,	 primarily	 serves	 to	 illustrate	 by	 the	 flu`st	 the	
composi`onal	 processes:	 the	 flu`st	 visits	 seven	 different	 posi`ons	 on	 the	 podium	 in	 the	
course	of	the	piece	according	to	precise	instruc`ons	from	the	score,	scenically	marking	the	
development	of	the	harmonic	en`ty.	In	addi`on,	the	piece	demonstrates	Menezes’	interest	
in	the	sound	nuances	of	the	musical	textures:	in	the	flute	part,	for	example,	he	incorporates	
micro-intervals,	glissandi,	overtones,	air	and	flap	noises	and	works	with	five	different	speeds	
and	four	different	intensi`es	of	vibrato	as	well	as	flowing	transi`ons	between	these	stages.	
Right	at	the	beginning	there	 is	a	kind	of	`mbre	melody	when	note	Bb5,	which	was	 ini`ally	
reached	twice	as	 the	 target	point	of	a	glissando	emana`ng	 from	a	 lower	pitch,	wandering	
back	 and	 forth	 between	 the	 sounds	 derived	 from	 a	metallic	 drum	 kit	 and	 from	 the	 flute,	
which	are	subtly	`nted	and	varied	dynamically	and	spectromorphologically	before	the	flute	
takes	over	and	further	nuanced	varia`ons	with	harmonics	and	differen`ated	modifica`ons	
of	the	vibrato.	

	
Figure	2:	Beginning	of	Parcours	de	l’enTté.	
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Sound	example	2:	Parcours	de	l’enTté	(1994),	for	1	flu`st,	
1	percussionist	(metallic	percussion)	and	electroacous`c	sounds.	

recording	at	Studio	PANaroma	in	2012,	with	Cássia	Carrascoza	(flutes)	and	Thierry	Miroglio	(percussion).	

	

In	Sinfonias	for	eight-channel	electroacous`c	sounds	(1998),	in	contrast	to	his	“mixed	
music”	 works,	 Menezes	 completely	 renounces	 the	 use	 of	 the	 harmonic	 structuring	
techniques	he	has	developed	since	the	1980s	–	even	though	the	piece	 is	based	exclusively	
on	borrowed	musical	material	derived	mainly	from	short	processed	excerpts	from	orchestral	
works	 of	 the	 20th	 century,	 each	 one	 characterized	 by	 aggregate	 of	 sounds	 of	 par`cularly	
high	 harmonic	 and	 orchestral	 density	 –	 among	 others	 from	 Sinfonia	 (1968-69)	 and	
Formazioni	 (1985-87)	 by	 Berio,	 from	Boulez	 “...explosante-fixe...”	 (1971),	 Bruno	Maderna’s	
Hyperion	 (1964),	 Anton	 Webern’s	 VariaTonen	 für	 Orchester	 op.	 30	 (1940-41),	 Mahler’s	
Symphony	No.	 9	 (1909-10)	 and	 Stockhausen’s	Trans	 (1971).	Most	 of	 these	 sound	 samples	
only	last	two	to	three	seconds;	only	Stravinsky’s	Symphonies	d’instrument	à	vents	(1920)	are	
used	en`rely	as	star`ng	material	for	radical	digital	resynthesis.	At	the	same	`me,	Menezes	
avoids	le�ng	the	borrowed	sound	material	emerge	in	the	form	of	musical	quota`ons,	even	
in	the	electroacous`c	medium.	With	the	help	of	digital	processes,	the	materials	are	rather	
spectrally	 and	 temporally	 broken	 down	 and	 subjected	 to	 numerous	 interlinked	
transforma`on	 steps.	 The	 aim	 of	 this	 over-processing	 is	 to	 preserve	 only	 the	 density	 and	
energy	 of	 the	 original	 sound	quality	 as	 characteris`cs	 of	 the	 symphonic	 design.	Menezes’	
concept	 of	 the	 decomposi`on	 and	 recomposi`on	 of	 material	 mediated	 by	music	 history,	
which	in	the	previous	works	began	with	harmonic	en``es,	shi�s	to	another	level	under	the	
specific	condi`ons	of	the	electroacous`c,	acousma`c	medium:	while	the	cyclic	modules	and	
the	proporTonal	projecTons	concern	the	relaTonal	aspect,	the	digital	resynthesis	focuses,	as	
it	were,	on	the	“inside”	of	the	sound	itself	and	thus,	to	a	certain	extent,	the	consTtuTve	side	
of	 the	 musical	 material.	 Various	 sound,	 structural	 or	 dramaturgical	 allusions	 to	 works	 by	
Stockhausen	 represent	 homage	 to	 this	 pioneer	 of	 electronic	 music,	 to	 whom	 Menezes	
Sinfonias	 is	dedicated	and	whose	concept	of	“decomposi`on”	he	claims	to	explicitly	reflect	
in	his	own	approach	to	composing	as	“recomposing”.	

The	plural	form	in	the	`tle	Sinfonias	should	not	only	be	understood	as	an	allusion	to	
Stravinsky’s	 already	 men`oned	 Symphonies	 d’instrument	 à	 vents,	 but	 also	 indicates	 the	
diversity	of	 the	symphonic	genre,	which	 is	 reflected	 in	 the	composi`on.	As	 the	piece	both	
picks	 up	 on	 the	 sound	 impact	 of	 key	 orchestral	 works	 of	 the	 20th	 century	 and	 radically	
transforms	it,	 it	can	at	the	same	`me	be	understood	as	a	commitment	to	one	of	the	most	
powerful	 genres	 of	 the	 musical	 past	 –	 the	 symphony	 –,	 the	 different	 strands	 of	 which	
Menezes	 undertakes	 to	 con`nue	 wri`ng	 –	 in	 the	 sense	 of	 its	 syncre`s`c	 rela`onship	 to	
musical	tradi`on	–	by	means	of	electroacous`c	resynthesis,	on	the	one	hand,	and	in	a	new	
medium,	 on	 the	 other	 hand.	 In	 a	 similar	 way	 and	 with	 similar	 inten`ons,	 Menezes	 later	
brought	together	various	aesthe`c	and	poetological	approaches	of	electroacous`c	language	
composi`on,	 some	 of	 which	 were	 quite	 contrary,	 when	 he	 processed	 samples	 from	 four	
conceptually	 highly	 heterogeneous	 pieces	 in	 Todos	 os	 Cantos	 for	 eight-channel	
electroacous`c	 sounds	 (2004-05):	 Eimert’s	 Epitaph	 für	 Aikichi	 Kuboyama,	 Stockhausen’s	
Gesang	der	Jünglinge,	Berio’s	Visage	(1960-61)	and	Bruno	Maderna’s	Le	Rire	(1962).	As	liple	
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as	Menezes	 is	embarrassed	about	naming	 the	orienta`on	points	of	his	 composing,	 just	as	
liple	he	does	con`nue	the	trench	warfare	of	the	composi`onal	schools	and	aesthe`c	par`es	
of	the	past	in	his	music.	

*	*	*	

Menezes	con`nued	the	reflec`on	on	central	genre	tradi`ons	of	Western	music	history	
that	 he	developed	 in	Sinfonias	 (1998)	 in	 three	 further	 important	works	 in	which	he	deals	
with	the	genres	of	the	concerto,	the	oratorio	and	the	string	quartet.	Pulsares	 for	a	pianist,	
chamber	 orchestra,	 four-channel	 electroacous`c	 sounds	 and	 live	 electronics	 (1998-2000),	
premiered	in	the	RedCat	theater	during	the	opening	events	of	the	Walt	Disney	Concert	Hall	
in	 Los	 Angeles	 in	 October/November	 2003,	 is	 about	 the	 integra`on	 of	 relevant	 pianis`c	
playing	 techniques	 and	 20th	 century	 piano	wri`ngs	 in	 a	 large-scale,	 30-minute	 ensemble	
composi`on	 of	 virtuoso	 concertante	 character.	 The	 soloist	 has	 to	 operate	 three	 keyboard	
instruments:	 in	 addi`on	 to	 a	 normal	 concert	 grand	 piano,	 the	 sounds	 of	 which	 are	
electroacous`cally	 transformed	 and	 spa`alized	 in	 some	 parts	 of	 the	 work	 by	 ring-
modula`on	 and	 which	 also	 serves	 as	 a	 resonance	 body	 for	 other	 instruments	 in	 some	
sec`ons,	there	is	a	prepared	piano	and	a	harpsichord	for	use.	

In	 order	 to	 be	 able	 to	 switch	 con`nuously	 between	 these	 three	 instruments,	which	
eventually	also	sound	simultaneously,	 the	pianist	sits	on	a	swivel	chair	–	a	utensil	 that	the	
trumpet	soloist	of	Contesture	 IV	–	Monteverdi	altrimenT	 (1990-93)	also	used.	The	pianist’s	
circling	 body	 movements	 from	 keyboard	 to	 keyboard	 also	 symbolize	 the	 principle	 of	
rota`on,	 which	 is	 cons`tu`ve	 for	 Pulsares	 in	 both	 sonic	 and	 structural	 terms:	 the	
electroacous`c	 layers	 of	 the	 work	 that	 were	 realized	 in	 advance	 and	 played	 over	 four	
spa`ally	 distributed	 loudspeakers	 during	 the	 performance	 are	 largely	 characterized	 by	
constant	 and	 diverse	 differen`ated	 rotaTons	 of	 the	 sounds	 around	 the	 auditorium.	 The	
direcTon,	angle	 and	 speed	 of	 the	 sound	movements	 are	 strictly	 organized	on	 the	basis	 of	
numerical	propor`ons	of	the	Fibonacci	series,	the	values	of	which	are	also	decisive	for	many	
other	structural	 levels	of	 the	composi`on.	And	with	regard	to	the	structure	of	the	musical	
composi`on,	 the	 sequence	 of	 proporTonal	 projecTons,	 to	 which	 the	 cyclic	 modules	
elaborated	 in	 the	 work	 are	 subjected,	 is	 permutated	 as	 well	 as	 the	 arrangement	 of	 the	
rhythmic	values	of	dura`ons	according	to	the	method	of	serial	 rotaTon	known	from	serial	
music.	

Seman`cally,	these	rota`ons	refer	to	the	cosmic	phenomenon	of	pulsars	named	in	the	
`tle	of	the	work	–	rota`ng	neutron	stars	whose	radia`on	is	received	on	Earth	as	a	result	of	
regularly,	periodic	recurring	signals.	For	Menezes,	pulsars	are	an	indica`on	that	the	diverse	
periodici`es,	 as	 they	 are	 characteris`c	 in	 the	 musical	 field,	 for	 example	 for	 serially	
retrograde-linked	composi`on	processes,	also	have	a	correspondence	in	the	physical	nature	
of	the	Universe.	With	regard	to	some	other	cons`tu`onal	aspects,	Menezes	also	makes	use	
of	 cosmic	 metaphors:	 the	 main	 part	 of	 the	 work	 is	 divided	 into	 21	 sec`ons,	 which	 the	
composer	(obviously	referring	to	the	expression	“big	bang”)	describes	as	small	bangs.	These	
are	short	form	units	that	begin	with	an	explosion-like	ini`al	impulse,	then	narrow	their	pitch	
space	towards	the	end	due	to	the	selected	proporTonal	projecTons	and	finally	collapse,	so	
to	speak,	in	the	polariza`on	of	a	single	note.	The	fact	that	the	dura`on	of	the	small	bangs	
increases	con`nuously	over	 the	course	of	 the	piece	 from	the	first	 sec`on	 (55”)	 to	 the	 last	
sec`on	(1’45,3”)	 is,	 from	Menezes’	point	of	view,	an	analogy	to	the	theory	of	 the	spa`ally	
expanding	Universe.	In	addi`on	to	such	scien`fic	models,	however,	the	ancient	idea	of	the	
harmony	of	the	spheres	clearly	also	s`mulated	his	composi`onal	imagina`on.	This	is	evident	
not	least	from	the	fact	that	in	2000	he	reworked	the	pre-produced	electroacous`c	layers	of	
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the	work	into	an	independent	eight-channel	spa`al	composi`on,	which	he	named	Harmonia	
das	Esferas.	

In	the	previously	realized	electroacous`c	part	of	Pulsares	 (1998-2000),	Menezes	uses	
and	 transforms	 not	 only	 electronically	 synthesized	 sounds	 and	 instrument	 recordings,	 but	
also,	for	the	first	`me,	large-scale	samples	of	“concrete”	sound	sources	of	a	noisy	character.	
Corresponding	 to	 the	 imagery	 of	 the	 subject,	 the	 laper	 are	 largely	 based	 on	 sound	
recordings	of	spherical	objects,	such	as	rolling	or	carom	balls	made	of	plas`c,	metal	boules	
and	 glass	marbles.	 The	 instrumental	 part,	 on	 the	 other	 hand,	 is	 based	 on	 two	 harmonic	
en``es	 derived	 from	 a	 short	 excerpt	 from	 Klavierstück	 IX	 (1954/61)	 and	 from	 Kontakte	
(1958-60)	 by	 Karlheinz	 Stockhausen.	 Taking	 into	 account	 the	 numerical	 values	 of	 the	
Fibonacci	 series,	 Menezes	 developed	 an	 extremely	 complex	 structure	 from	 this	 material,	
which	not	only	prepared	the	harmonic	and	melodic	structura`on	of	the	work	by	means	of	
cyclic	 modules	 and	 proporTonal	 projecTons,	 but	 also	 its	 `me	 organiza`on,	 the	 `mbre	
dramaturgy,	 the	 spa`al	movements,	 the	 furnishings	 of	 the	 prepared	 piano	 as	well	 as	 the	
formal	 direc`onali`es.	Despite	 this	 elaborate	 and	mul`-layered	 structure,	 the	 overarching	
formal	process	 is	clearly	ar`culated	 in	the	spirit	of	Menezes’	maximalist	approach	through	
the	conciseness	of	the	cons`tu`ve	small	bangs;	the	shape	is	reminiscent	of	a	21-part	series	
of	 varia`ons,	which	 is	 framed	 by	 a	 purely	 electroacous`c	 introduc`on	 and	 a	 coda	 of	 the	
same	kind.	

Apart	 from	 the	 high	 technical	 demands	 that	 the	 rapid	 change	 between	 piano,	
prepared	 piano	 and	 harpsichord	 and	 the	 some`mes	 simultaneous	 playing	 of	 these	
instruments	place	on	 the	soloist,	 the	concertante	element	 in	Pulsares	 results	 less	 from	an	
outward-looking	virtuoso	gesture	 than	 rather	 from	 the	 interac`ons	of	 the	 soloist	with	 the	
rest	of	the	instrumental	and	electroacous`c	textures	of	the	work.	For	example,	in	a	sec`on	
of	 the	 final	 part	 on	 the	 ring-modulated	 piano,	 the	 pianist	 has	 to	 perform	 a	 rhythmically	
complex	 line	 absolutely	 synchronous	 with	 the	 electroacous`c	 layer,	 in	 which	 the	 same	
sequence	 of	 notes	 sounds	 on	 a	 ring-modulated	 piano	 with	 different	 frequencies,	 and	
simultaneously	within	21	precisely	marked	`me	fields	with	staccato	textures	based	on	the	
main	en`ty.	A	liple	later,	the	resonances	of	a	seven-note	struck	seven	`mes	in	the	piano	can	
be	 heard	 in	 long-swinging,	 rota`ng	 electroacous`c	 harmonies.	 In	 addi`on,	 the	 soloist	
playing	 three	keyboard	 instruments	 is	 joined	by	 two	more	 sub-ensembles	as	a	concerTno:	
first,	a	duo	of	flute	and	alto	flute,	whose	inserts,	which	are	distributed	throughout	the	piece,	
contribute	 significantly	 to	 the	 formal	 structure	of	Pulsares;	 and	 secondly,	 a	 trio	 of	 English	
horn,	 trumpet	and	clarinet,	whose	players	 leave	 their	previously	occupied	ensemble	 seats	
during	a	moment	of	the	highest	sound	condensa`on	of	the	electroacous`c	and	instrumental	
textures,	go	to	microphones	on	the	front	part	of	the	stage	and	play	a	three-part	wind	sec`on	
there,	which	 is	amplified	by	means	of	a	 loudspeaker	posi`oned	under	the	grand	piano,	so	
that	the	grand	piano	now	func`ons	as	a	resonance	body	for	the	wind	sounds.	By	duplica`ng	
the	 solo	 parts	 in	 this	 way,	 Pulsares	 occasionally	 gains	 the	 character	 of	 a	 group	 concert	
despite	the	prominent	role	of	the	soloist.	
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Figure	3:	Pulsares	–	page	94	of	the	score,	bars	288-289.	
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Sound	example	3:	Pulsares	(1998-2000),	for	1	pianist	(piano,	prepared	piano,	resonance	piano,	
ring-modulated	piano,	virtual	piano,	harpsichord),	chamber	orchestra,	

electroacous`c	sounds	(4	channels)	and	live-electronics.	(Total	of	21	instruments).	

Completed	 three	 years	 later	 than	Pulsares,	 the	 electroacous`c	 oratorio	 labORAtorio	
for	soprano,	five-part	mixed	choir,	large	orchestra,	four-channel	electroacous`c	sounds	and	
live-electronics	 (1991;	 1995;	 2003),	 as	 a	 composi`onal	 examina`on	 of	 the	 most	
representa`ve	 genre	 of	 vocal	 concert	music,	 is	 in	 some	 respects	 a	 synthesis	 of	Menezes’	
concepts,	 procedures	 and	 contents	 that	 have	 been	 developed	 so	 far.	 Thus,	 not	 only	 do	
Menezes’	harmonic	techniques	of	cyclic	modules	and	proporTonal	proporTons	appear	again,	
but	 –	 for	 the	 first	 `me	 since	 Contesture	 IV	 –	 Monteverdi	 altrimenT	 (1990-93)	 –	 the	
pronunciaTon-forms	 are	 also	used	 again.	 Furthermore,	 the	five	harmonic	 en``es	 that	 are	
processed	 in	 labORAtorio	are	exclusively	taken	from	works	that	Menezes	had	already	used	
as	material	references	in	previous	composi`ons:	Schönberg’s	orchestral	piece	op.	16	No.	3,	
Farben,	 Scriabin’s	 symphonic	 poem	 Promethée,	 Stravinsky’s	 Symphonies	 d'instruments	 à	
vent,	 Berio’s	Sinfonia	 and	Menezes’	 own	 early	 orchestral	 composi`on	PAN	 (1985-86).	 The	
same	also	applies	 to	 some	of	 the	 texts	processed	 in	 labORAtorio	 –	 such	as	 that	quota`on	
from	Guido	from	Arezzo,	which	is,	as	it	were,	an	exordium	in	Phantom-Wortquelle;	Words	in	
Transgress	(1986-87)	and	which	now	forms	the	basis	of	the	vocal	movement	of	the	first	of	a	
total	 of	 four	 so-called	 Choral	 Interludes.	 In	 addi`on,	 Menezes	 has	 taken	 up	 some	 older,	
partly	 unfinished,	 partly	 unperformed	 composi`on	 projects	 in	 labORAtorio:	 with	 the	 five	
choir	inser`ons	called	ConcenT,	Menezes	integrates	his	madrigal	cycle	ConcenT	–	Sul	Canto	e	
il	Bel	Parlare	for	five	voices	or	five-part	choir	a	cappella	(based	on	texts	by	Guido	von	Arezzo	
and	 Claudio	 Monteverdi,	 1995-96),	 which	 had	 previously	 not	 been	 performed	 as	 an	
independent	 work.	 Finally,	 the	 three	 electroacous`c	 pronunciaTon-forms	 of	 the	 words	
Krach,	Pax	and	Spaß	as	well	as	the	vocal	melody	of	the	sec`on	en`tled	Aria	3	are	based	on	
material	from	Menezes’	earlier,	first	performed	in	2012	composi`on	Pretexturas	sobre	todas	
as	flores	da	fala	(1984).	

Structurally,	 labORAtorio	 is	 based	 on	 three	 independent	 but	 mutually	 coordinated	
layers:	 one	 vocal,	 one	 electroacous`c	 and	 one	 instrumental.	 The	 fact	 that	 the	 vocal	 and	
instrumental	parts	are	each	carried	out	under	the	direc`on	of	a	conductor,	who	is	supported	
by	 a	 sound	 director	 as	 a	 third	 guiding	 and	 shaping	 authority,	 indicates	 the	 autonomy	 of	
these	 three	 layers.	 Nonetheless,	 the	 con`nuously	 running	 vocal	 part	 represents	 the	
suppor`ng	 structure	 of	 the	 work.	 It	 is	 composed	 of	 numerous	 short	 and	 technically	
heterogeneous	textures	in	which	–	partly	in	controlled	improvisa`onal	form	–	in	addi`on	to	
tradi`onal	choral	and	solo	vocal	styles,	various	experimental	vocal	gestures,	intona`ons	and	
ar`cula`ons	up	to	breathing	noises	or	whistling	sounds	can	be	implemented.	The	course	of	
the	 vocal	 layer	 results	 from	 the	 kaleidoscopic	 alterna`on	 of	 the	 already	 men`oned	 five	
ConcenT	 or	 four	 Choral	 Interludes	 with	 seven	 so-called	 Situações	 (SituaTons),	 three	 solo	
Arias,	one	solo	RecitaTve	and	a	concluding	Choral	Post-ludium.	In	some	SituaTons	and	Arias	
as	well	as	in	the	RecitaTve	there	are	also	so-called	DeclamaTons,	which	are	performed	by	a	
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choir	 soloist	 or	 by	 the	 performance	 of	Menezes’	 own	 voice	 in	 the	 electroacous`c	 layers.	
With	this	vocal	 layer,	the	recordings	of	the	three	pronunciaTon-forms	as	well	as	some	live-
electronic	 transforma`ons	 of	 individual	 instruments	 or	 of	 the	 soprano	 voice	 are	
synchronized	 with	 the	 electroacous`c	 level	 and	 the	 eight	 orchestral	 textures	 on	 the	
instrumental	level.	

In	terms	of	content,	labORAtorio	revolves	around	the	word	as	a	vehicle	for	expression	
and	 the	 transi`on	 from	 spoken	 language	 to	 music.	 The	 work	 unmistakably	 `es	 in	 with	
themes	that	Menezes	had	musically	reflected	in	his	early	piece	Phantom-Wortquelle;	Words	
in	Transgress	(1986-87).	As	in	the	electroacous`c	verbal	composi`on	of	the	Cologne	period,	
Menezes	 also	 puts	 together	 a	 historically	 broad	 panorama	 of	 literary,	 philosophical	 and	
aesthe`c-poetological	 text	quotes	around	 the	main	 theme	 in	 labORAtorio.	A	 liple	 later	he	
proceeds	in	a	similar	way	with	the	verbal	acousma`c	composi`on	O	Livro	do	Ver(e)dito	for	
eight-channel	electroacous`c	sounds	(2004)	and	with	Retrato	Falado	das	Paixões	for	mixed	
choir	 (32	 voices)	 and	 live-electronics	 (2007-08).	 Despite	 their	 great	 importance	 for	 the	
content-related	discourse	of	 the	work,	 these	 text	 excerpts	o�en	 remain	 incomprehensible	
for	 the	 audience,	 because	 the	 words	 become	 to	 a	 certain	 extent	 isolated	 as	 seman`c	
building	 blocks	 due	 to	 the	 permuta`ons	 that	 dissolve	 the	 original	 syntac`c	 contexts.	 The	
temporal	 lengthening	 of	 the	 phonemes	 in	 the	 three	 pronunciaTon-forms	 as	 well	 as	 the	
radical	 fragmenta`on	 of	 the	melodic	 phrases	 at	 the	 end	 of	 the	RecitaTve	 in	 labORAtorio	
have	 a	 corresponding	 effect.	Despite	 the	 small,	mul`-layered,	mosaic-like	 structure	of	 the	
musical	and	textual	levels,	labORAtorio	also	has	an	overarching	direc`onality	from	a	formal	
point	 of	 view	 in	 that	 the	musical	 process	 up	 to	 the	 end	 of	 the	work	 aims	 at	 the	 gradual	
dissolu`on	 of	 the	word	 into	 pure	 song.	Menezes	 thus	 implements	 his	 concept	 of	 shi�ing	
seman`c	moments	of	language	from	the	lexical	to	the	expressive-affec`ve,	sonic	level.	

In	the	orchestral	work	PAN	(1985-86),	Menezes	had	integrated	selec`ve	scenic	ac`ons	
into	the	composi`on	at	selected	points.	In	labORAtorio,	such	moments	become	the	pillars	of	
the	overall	architecture:	 in	seven	so-called	SituaTons	distributed	throughout	the	work,	 the	
musicians	perform	certain	musical	and	theatrical	ac`ons	in	a	certain	way,	singing,	humming	
and	 improvising	 while	 moving	 and	 posi`oning	 themselves	 in	 the	 hall	 or	 on	 the	 stage,	
repeatedly	 demonstra`ng	 music-related	 behaviors	 (apuning,	 conduc`ng,	 etc.).	 Also	 in	
subsequent	works	such	as	La	Novità	del	Suono	for	13	musicians	and	live-electronics	(2006),	
Retrato	Falado	das	Paixões,	Pan-cada(s)	–	Texture	and	rhythm	study	for	percussion	ensemble	
and	two	conductors	(2009)	or	S(c)enario	for	six	percussionists	and	live-electronics	(2011-12),	
Menezes	 resorted	 to	 such	 a	 formal	 organiza`on	 of	 the	 en`re	 work	 in	 SituaTons	 for	 the	
musical	and	theatrical	implementa`on	of	certain	behaviors	and	affects.	

With	 regard	 to	 the	handling	of	musical	 elements	borrowed	 from	 the	works	of	other	
composers,	Menezes	achieved	a	reorienta`on	in	labORAtorio	compared	to	his	earlier	views.	
For	 the	 first	 `me,	 such	 acquisi`ons	 are	 not	 just	 subcutaneous	 germ	 cells	 for	 the	
development	 of	 a	 structurally	 homogeneous	 musical	 material	 that	 are	 used,	 but	 emerge	
partly	 as	 exact,	 partly	 as	 metamorphosed	 quota`ons:	 ConcenT	 1,	 3	 and	 5	 are	 based	 on	
metamorphoses	 of	 the	madrigal	 Zefiro	 Torna	 from	Monteverdi’s	 Sesto	 Libro	 di	Madrigali,	
which	 is	 also	at	 the	end	of	 the	Choral	 Interlude	1,	 but	 then	quoted	as	 the	original.	 In	 the	
same	 sec`on	 there	 is	 also	 a	 transformed	excerpt	 from	 the	Monteverdi	madrigal	Hor	 che'l	
ciel,	 e	 la	 terra	 from	 the	 O{avo	 Libro	 di	 Madrigali.	 Choral	 Interlude	 4	 finally	 presents	 –	
appropriately	simultaneously	to	the	electroacous`c	pronunciaTon-form	of	the	word	Pax	–	a	
metamorphosed	quota`on	from	Schönberg’s	choral	work	Friede	auf	Erden	op.	13,	but	linked	
to	a	harmony	that	has	been	developed	from	the	en``es	on	which	labORAtorio	is	based,	so	
that	here	there	is	a	peculiar	entanglement	of	different	idioms.	
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The	changed	rela`onship	to	the	handling	of	musical	quota`ons	can	be	found	in	some	
of	the	works	composed	a�er	labORAtorio	–	as	for	example	in	the	extensive,	almost	an	hour-
long	piece	Mahler	in	Transgress	for	two	pianos	and	live-electronics	(2002-03),	which	covers	
the	 en`re	 first	movement	 from	Mahler’s	 Symphony	 No.	 9,	 as	 well	 as	 in	 Traces	 for	 string	
quartet	 and	 live-electronics	 (2007).	 This	work,	 composed	on	behalf	 of	 the	Ardi�	Quartet,	
represents	Menezes’	dedicated	examina`on	of	the	history-laden	genre	of	the	string	quartet.	
In	 keeping	 with	 the	 work’s	 `tle,	 the	 par`ally	 metamorphosed	 quota`ons	 from	 string	
quartets	 by	Mozart,	 Beethoven,	 Debussy,	 Schönberg	 and	 Berg	 represent	 audible	 “traces”,	
echoes	of	a	great	history	of	the	genre	that	Menezes	treats	with	great	respect.	

Nonetheless,	Traces	aims	to	break	with	the	sound	and	spa`al	in`macy	so	typical	from	
the	context	of	chamber	music	genre:	the	work	is	divided	into	seven	SituaTons,	during	which	
the	four	performers	–	partly	invisible,	partly	visible	to	the	audience	–	have	to	move	through	
the	performance	room	according	to	a	precise	plan	(and	thus	leaving	audible	“traces”).	Only	
during	SituaTon	6	are	all	musicians	together	in	the	exact	center	of	the	podium	in	order	to	–	
albeit	 in	 an	 unusual	 sea`ng	 arrangement	 –	 play	 a	 distorted	 excerpt	 from	 the	 “Heiligem	
Dankgesang	 eines	 Genesenden	 an	 die	 Go{heit”,	 the	 third	 movement	 from	 Beethoven’s	
String	Quartet	in	A	Minor,	Op.	132.	However,	this	adop`on	is	soon	superseded	by	all	sorts	of	
other	musical	quota`ons	and	allusions.	
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Figure	4:	Traces	–	Situa`on	6.	
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Sound	example	4:	Traces	(2007),	for	string	quartet	and	live-electronics.	

Following	 this	 short,	 evoca`ve	 epiphany,	 the	 four	 performers	 in	 SituaTon	 7	 lose	
themselves	again	on	individual	paths	in	the	room,	un`l	finally	only	the	first	violinist	remains	
visible	in	the	middle	of	the	auditorium.	He	ends	Traces	with	a	solo	part,	which	is	spa`alized	
live	 electronically,	 whereby	 the	 sounds	 projected	 and	 spectrally	 modified	 via	 four	
loudspeakers	then	perform	a	spiral-like	sound	movement	around	the	listener.	

Clearly	only	SituaTon	6	in	Traces	corresponds	to	Johann	Wolfgang	Goethe’s	much-cited	
characteriza`on	 of	 the	 string	 quartet	 as	 a	 conversa`on	 between	 four	 sensible	 people.	 In	
addi`on,	 Menezes’	 work	 contains	 numerous	 fundamentally	 differently	 organized	 musical	
communica`on	 situaTons,	 among	 which	 there	 are	 solo	 monologues	 and	 independent	
juxtaposi`on	 of	 the	 individual	 voices	 as	 well	 as	 sound	 textures,	 echo-like	 resonances	
between	two	instruments	or	interac`ons	between	instrumental	and	electronic	sounds.	

Menezes’	dealing	with	musical	quota`ons	 in	works	such	as	 labORAtorio	 (1991;	1995;	
2003)	 and	 Traces	 (2007)	 is	 characteris`c	 of	 the	 immanent	 dialec`c	 of	 his	 concept	 of	
composi`on	as	“recomposiTon”:	how	the	integra`on	of	foreign	materials	always	goes	hand	
in	 hand	 with	 a	 decomposi`on	 of	 the	 original	 context.	 For	 Menezes’	 music,	 the	 organic	
development	of	the	musical	material	from	structural	germ	cells	is	just	as	characteris`c	as	the	
processes	of	composi`onal	and	spa`al	“fragmenta`on”	that	his	piano	work	Profils	écartelés	
(1988)	names	in	the	`tle.	In	this	respect,	the	transforma`on	that	the	musical	quota`ons	in	
Traces	have	to	suffer	at	the	moment	when	the	four	musicians	finally	grow	together	to	form	
an	ensemble	only	con`nues	the	principle	of	decomposi`on	on	a	phenomenologically	more	
manifest	level.	

In	 some	works,	Menezes	 goes	 a	 step	 further	 by	 spli�ng	 the	 form	 of	 the	work	 as	 a	
whole:	already	in	the	short	piece	TransFormantes	III	 for	vibraphone	and	live-electronics	ad	
libitum	 (1997)	 –	 part	 of	 a	 series	 of	 works,	 comprising	 just	 6’30”,	 which	 begins	 with	
TransFormantes	 (I)	 for	 string	 orchestra	 with	 piano	 (1984)	 –	 the	 seven	 movements,	 each	
designated	as	Formant,	should	be	distributed	over	the	en`re	concert	and	therefore	should	
be	played	alternately	with	other	pieces	by	other	composers	as	epiphany-like	developments	
of	a	basic	structural	 idea	rather	than	as	a	unique	piece	of	music.	As	Menezes’	composi`on	
envelops	the	concert,	so	to	speak,	and	at	the	same	`me	permeates	it	with	other	music,	the	
boundaries	of	 the	 individual	works	begin	 to	 fray,	 so	 to	speak,	 so	 that	 the	recep`on	of	 the	
listener	 may	 be	 par`cularly	 sensi`ve	 to	 the	 percep`on	 and	 reflec`on	 of	 references	 and	
interac`ons	 between	 the	 historical,	 composi`onal	 and	 stylis`c	 quite	 heterogeneous	
composi`ons	 involved	 by	 Menezes’	 piece.	 The	 formal	 fragmenta`on	 is	 radicalized	 even	
further	 through	 extreme	 shortening	 in	 TransFormantes	 IV	 for	 clarinet	 (1998),	 whose	 13	
Formants	only	last	a	few	seconds	and	add	up	to	a	total	dura`on	of	just	one	minute,	ideally	
spread	out	in	a	concert	of	about	an	hour.	

The	pieces	composed	un`l	2012	also	 include	musical	and	scenic	ac`ons,	as	Menezes	
has	 already	 developed	 and	 increasingly	 refined	 in	 labORAtorio,	Traces	 and	Retrato	 Falado	
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das	Paixões.	The	performance	of	TransFormantes	VI	 for	wind	quintet	 (2012)	begins	before	
the	 concert,	 with	 the	 musicians	 rehearsing	 Formant	 4	 of	 the	 piece	 in	 the	 foyer	 of	 the	
performance	 loca`on	 un`l	 all	 the	 audience	 has	 gathered	 in	 the	 concert	 hall.	 The	 actual	
concert	 begins	 with	 the	 musicians	 performing	 Formant	 1	 and	 coming	 together	 into	 the	
auditorium	 from	 behind,	 gathering	 in	 the	 middle	 of	 the	 audience	 for	 a	 while	 and	 finally	
stepping	onto	 the	podium	towards	 the	end	of	 the	movement.	Formants	2	 to	4,	which	are	
surrounded	by	different	pieces	 in	 the	 concert	program,	 are	performed	on	and	behind	 the	
podium	 –	 combined	 with	 changing	 posi`ons	 and	 movements.	 Only	 in	 Formant	 4	 do	 the	
musicians	 achieve	 the	 tradi`onal	 arrangement	 of	 a	 wind	 quintet.	 Musically,	 Formant	 4	
represents	the	heart	of	the	work	in	some	respects,	because	it	presents	the	material,	which	is	
processed	in	all	other	Formants	by	means	of	proporTonal	projecTons,	in	its	purest	form,	so	
to	speak.	Since	 this	material	goes	back	 to	Menezes’	early	composi`on	such	as	Pretexturas	
sobre	todas	as	flores	da	fala	(1984),	the	Aria	3	from	labORAtorio	and	the	SituaTon	16	from	
Retrato	Falado	das	Paixões,	Menezes	here	evokes	complex	echoes	of	his	own	work.	The	final	
Formant	 5	 brings	 a	 final	 transforma`on	 of	 this	 material	 before	 the	 performers	 leave	 the	
podium	 in	 different	 ways,	 walk	 through	 the	 audience	 space	 and	 play	 unsynchronized	
fragments	 from	 Formant	 4,	which	 has	 now	been	 decomposed	 in	 free	 space	 and	 `me,	ad	
libitum.	

The	 composi`on,	 spa`al,	 scenic	 and	 formal	 fragmenta`on	 of	 the	 music	 in	
composi`ons	 like	 TransFormantes	 VI	 is	 by	 no	 means	 to	 be	 understood	 as	 “destruc`on”.	
Rather,	Menezes	catches	up	with	an	inten`on	that	already	determined	the	open	beginning	
of	 PAN	 (1985-86):	 the	 gaps	 and	 cracks	 turn	 out	 to	 be	 windows	 through	 which	 the	 only	
seemingly	monadologically	encapsulated	structure	of	this	strictly	and	consistently	organized	
music	 “world”	 penetrates.	 By	 this	 way	 Flo	 Menezes	 is	 s`ll	 true	 to	 his	 early	 Utopia	 of	
abolishing	the	boundary	between	art	and	non-art,	music	and	the	world.	
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•	ASPECTOS	CONCEITUAIS	DO	PENSAMENTO	
MUSICAL	E	FILOSÓFICO	DE	FLO	MENEZES	

	/		
CONCEPTUAL	ASPECTS	OF	FLO	MENEZES’	
MUSICAL	AND	PHILOSOPHICAL	THOUGHT	
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Para	além	da	escrita:	o	conceito	de	escritura	musical 	11

Sergio	Kafejian	

1.	Escritura	Musical	

Podemos	entender	por	escritura	musical	os	processos	de	elaboração	que	manipulam,	
organizam	e	direcionam	o	desenvolvimento	dos	materiais	musicais.	Seus	procedimentos	se	
desenvolveram	 durante	 séculos,	 em	 estreita	 relação	 de	 reciprocidade	 e	 interdependência	
com	 o	 desenvolvimento	 dos	 sistemas	 de	 notação	 musical .	 Tais	 sistemas	 forneceram	 à	12

prá`ca	 musical	 poderosas	 ferramentas	 de	 reflexão	 e	 prospecção	 de	 material	 sonoro	 ao	
transformar	 o	 material	 sonoro	 em	 objeto	 passível	 de	 ser	 “examinado,	 manipulado,	
reordenado	de	maneira	muita	diversa”	(GOODY	apud	GAULLIAT-PITOIS	2005,	p.	6).	

No	 Brasil,	 foi	 a	 par`r	 dos	 escritos	 do	 compositor	 Flo	 Menezes	 que	 se	 ins`tui	 a	
diferenciação	conceitual	entre	escrita	 e	escritura,	ou	 seja,	a	diferença	entre	um	código	de	
notação	musical,	a	escrita,	e	os	processos	de	elaboração	musical,	a	escritura.	Dis`nguindo	
ambas	as	noções,	Menezes	observa:	

Juntamente	 com	 a	 escrita	 nasce	 a	 processualidade	 dos	 dados	 sonoros,	 que	 não	 deve	 ser	
confundida	 com	 a	 primeira	 noção,	 a	 notação	 destes	 parâmetros.	 A	 tal	 processualidade,	 que	
subsidia	 o	 pensamento	 composicional	 ao	 longo	 dos	 séculos	 e	 que	 até	 o	 advento	 da	 música	
eletroacús`ca	se	ancora	na	escrita,	dá-se	o	nome	de	escritura.	(MENEZES	2013,	pp.	22-23;	grifos	
originais)	

O	 conceito	 de	 escritura	 permeia	 toda	 a	 obra	 teórica	 do	 autor,	 dando	 suporte	 e	
es`mulando	suas	reflexões	tanto	acerca	da	evolução	dos	códigos	e	sistemas	musicais	quanto	
das	 transformações	 e	 per`nência	 dos	 dados	 esté`cos,	 es`lís`cos	 e	 fenomenológicos	 da	
música.	 Para	 o	 compositor,	 a	 escritura	 ins`tui-se	 enquanto	 elemento	 determinante	 e	
irrefutável	dos	processos	de	criação	da	música	ocidental,	e	foi	por	meio	dela	que	“o	rigor	e	a	
inevitável	tecnicidade	do	pensamento	puderam	plenamente	se	desenvolver”	(MENEZES	1998,	
p.	49;	grifos	originais).	A	respeito	da	importância	da	escritura	musical,	propõe	Menezes:	

A	 elaboração	 rigorosa	dos	 três	 níveis	 que	dizem	 respeito	 aos	métodos	 composicionais	 –	 quais	
sejam:	 os	 níveis	 acús`co,	 instrumental	 e	 es`lís`co	 –	 somente	 pôde	 se	 edificar,	 malgrado	 a	
absoluta	dependência	destes	níveis	ante	sua	audibilidade	concreta,	através	da	escritura	musical.	
Foi	 somente	 por	meio	 desta	 que	 um	 controle	 absoluto	 dos	 dados	musicais	 pôde	 ter	 lugar	 na	
história	 da	 música,	 promovendo	 a	 mutação	 dos	 métodos	 e	 as	 transmutações	 dos	 es`los	 [...]	
(MENEZES	1998,	p.	44;	grifos	originais).	

	O	presente	texto	é	parte	da	Tese	de	Doutorado	in`tulada	“A	escritura	musical	nos	ambientes	da	eletrônica	11

em	tempo	real”,	orientada	por	Flo	Menezes	e	defendida	pelo	autor	na	Unesp	em	maio	de	2015.

	Se	entendermos	escritura	enquanto	elaboração,	é	 importante	afirmar	que	ela	não	é	exclusiva	das	culturas	12

musicais	 que	 possuem	 sistemas	 de	 notação	 desenvolvidos,	 estando	 presente	 em	 culturas	 não-ocidentais	 e	
ocidentais	 de	 tradição	 oral.	 A	 este	 respeito	 afirma	 Pierre	 Boulez:	 “Inicialmente,	 será	 necessário	 afirmar,	
paradoxalmente,	que	escritura	não	é	forçosamente	o	que	é	escrito,	materialmente	falando.	Englobo	também	
dentro	no	conceito	de	escritura	a	música	de	tradição	oral,	que,	se	não	é	escrita	individualmente,	obedece	a	leis	
de	posicionamento,	de	desenvolvimento,	de	responsabilidade	entre	os	elementos”	(BOULEZ	2005,	p.	559).	No	
entanto,	 apesar	 de	 podermos	 estender	 o	 conceito	 de	 escritura	 para	 organizações	 musicais	 pertencentes	 a	
manifestações	musicais	de	 tradição	oral,	é	 inegável	que	a	 invenção	da	escrita	musical	no	ocidente	provocou	
uma	 série	 de	 transformações	 nas	 prá`cas	 musicais,	 possibilitando	 o	 surgimento	 de	 sistemas	 musicais	
complexos	e	se	configurando	como	a	condição	específica	do	desenvolvimento	da	música	ocidental.
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Iremos	 agora	 abordar	 algumas	 das	 principais	 proposições	 acerca	 dos	 processos	 de	
escritura	conforme	apresentadas	pelo	compositor.	

2.	Escritura	verbal	e	escritura	musical	

Em	 seu	 livro	 Luciano	 Berio	 et	 la	 phonologie	 –	 Une	 approche	 jakobsonienne	 de	 son	
œuvre	(1993),	Menezes	explora	extensamente	as	relações	existentes	entre	a	escritura	verbal	
e	a	escritura	musical.	Para	o	compositor,	a	 correlação	entre	esses	dois	 sistemas	de	escrita	
reside	 no	 fato	 de	 que	 ambos	 surgem	 para	 representar,	 através	 de	 códigos	 gráficos,	
informações	 que	 se	 encontravam	 originalmente	 con`das	 apenas	 em	 sons.	Mesmo	 se	 nos	
dias	de	hoje	a	representação	no	papel	da	linguagem	verbal	“adquire	maior	importância	do	
que	a	realidade	representada” 	(MENEZES	1998,	p.46;	grifos	originais),	antes	do	surgimento	13

da	 escrita	 verbal	 este	 código	 de	 comunicação	 construía-se	 inteiramente	 a	 par`r	 de	
oposições	 entre	 sonoridades.	 Dito	 de	 outra	 forma,	 o	 fundamento	 das	 linguagens	 faladas	
encontra-se	 nas	 diversas	 possibilidades	 de	 se	 combinarem	 e	 se	 ar`cularem	 diferentes	
conteúdos	 acús`cos.	 Portanto,	 a	 escrita	 verbal	 surge	 como	 um	 sistema	 de	 códigos	
obje`vando	representar	conteúdos	acús`cos	diferenciais	e,	em	especial,	em	representar	“a	
oposição	entre	som	definido	[...]	e	ruído	[...]	–	dicotomia	concre`zada	pela	oposição	binária	
fundamental	entre	vogais	e	consoantes”	(MENEZES	1998,	p.	48).	Já	a	escrita	musical	–	outro	
código	de	representação	que	se	direciona	a	uma	linguagem	cujos	fundamentos	residem	na	
ar`culação	 e	 na	 combinação	 dos	 sons	 –	 busca	 representar	 aquilo	 que,	 na	 escrita	 verbal,	
encontra-se	 representado	 de	 forma	 insuficiente	 ou	 sequer	 encontra-se	 representado.	
Portanto,	 não	 foram	 as	 oposições	 �mbricas	 dos	 fenômenos	 acús`cos	 desta	 linguagem	 o	
objeto	da	escrita	musical,	mas	antes	as	relações	frequenciais	e	temporais	destes	conteúdos	
acús`cos	 diferenciais.	 Foi	 de	 forma	 a	 representar,	 assim,	 as	 entonações	 prosódicas	 da	
linguagem,	propriedades	estas	que	a	linguagem	verbal	escrita	não	se	propõe	a	representar,	
que	a	escrita	musical	desenvolveu	seu	sistema	de	signos.	A	este	respeito,	afirma	Menezes:	
“A	escritura	[leia-se:	escrita]	musical	nasce	em	razão	da	especialização	do	código	musical	em	
face	 das	 propriedades	 prosódicas	 da	 linguagem,	 contribuindo	 de	 modo	 decisivo	 para	 a	
demarcação	histórica	dos	 limites	entre	os	 códigos	musical	 e	 linguís`co”	 (MENEZES	1998,	p.	
48;	grifos	originais).	

Contudo,	o	autor	 iden`fica	uma	diferença	fundamental	entre	os	dois	códigos,	e	mais	
precisamente	 entre	 a	 relação	 destes	 sistemas	 de	 representação	 para	 com	 as	 linguagens	
representadas.	 Primeiramente,	 o	 compositor	 propõe	 que	 ambos	 os	 códigos	 de	 escrita	 –	
musical	e	verbal	–	atuam	nos	três	níveis	essenciais	das	linguagens	verbal	e	musical,	a	saber:	
níveis	 fonológico,	 lexicológico	 e	 sintáTco .	 No	 entanto,	 na	 escritura	 linguís`ca,	 a	14

compreensão	 da	 mensagem	 prescinde	 do	 nível	 fonológico,	 estando	 o	 significado	
plenamente	con`do	nos	códigos	visuais	da	escrita,	ou	seja,	nos	significantes.	Ao	lermos	um	
texto	 verbal,	 não	 precisamos	 escutar	 concretamente	 os	 sons	 que	 estão	 implícitos	 nas	
palavras	para	nos	apropriarmos	do	conteúdo	que	ele	veicula.	Em	música,	ao	contrário,	não	
obstante	o	código	gráfico	estar	impresso	em	uma	par`tura,	sendo	assim	uma	sua	possível	a	

	Aqui	o	autor	faz	referência	às	teorizações	empreendidas	por	Ferdinand	de	Saussure	em	seu	 livro	Curso	de	13

linguísTca	geral,	em	especial	à	seguinte	reflexão:	“A	palavra	escrita	se	 funde	tão	 in`mamente	com	a	palavra	
falada,	 da	 qual	 é	 a	 imagem,	 que	 acaba	 por	 usurpar	 seu	 papel	 principal;	 acaba-se	 por	 dar	 tanta	 ou	 mais	
importância	à	representação	do	signo	vocal	do	que	ao	signo	em	si”	(SAUSSURE	apud	MENEZES	1998,	p.	45).

	Menezes	sugere	uma	correlação	entre	os	níveis	fonológico,	 lexicográfico	e	sintá`co	para	com	os	níveis	das	14

propriedades	acús`cas,	do	gênero	e	do	es`lo	musicais	(MENEZES	1998,	p.	43).
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leitura	 silenciosa,	 o	 conteúdo	 só	 se	 realiza,	 e	o	 fato	musical	 se	 concre`za,	 quando	de	 sua	
execução.	 Portanto,	 é	 somente	 defronte	 da	 concretude	 do	 fenômeno	 sonoro	 que	 o	
conteúdo	 e	 exercício	 plenos	 do	 pensamento	musical	 codificado	 serão	 levados	 a	 termo.	 A	
este	respeito,	afirma	o	compositor:	“Todos	estes	níveis	[fonológico,	lexicológico	e	sintá`co],	
sem	exceção,	tornam-se	realidade	musical	somente	através	de	sua	concre`zação	enquanto	
eventos	sonoros	susce�veis	de	serem,	pois,	escutados”	(MENEZES	1998,	p.	111).	Ainda	a	este	
respeito,	conclui:	“Através	de	sua	essência,	a	música	se	iden`fica	com	o	domínio	fonológico;	
através	de	sua	escritura,	ela	estabelece	elos	inexoráveis	com	as	esferas	lexical	e	sintá`ca	da	
linguagem”	(MENEZES	1998,	p.	44).	

3.	Escrita	musical	e	abstração	

Menezes	aponta	para	uma	contradição	caracterís`ca,	dentro	da	esfera	da	música,	que	
permeia	 a	 relação	 entre	 código	 representante	 e	 realidade	 concreta	 representada.	 Para	 o	
autor,	esta	contradição	encontra-se	na	base	da	elaboração	musical,	tendo	sido	responsável	
pela	autonomização	do	que	denominamos	hoje	de	escritura	musical.	Sabemos	que	a	escrita	
musical	opera	uma	simplificação	e	ao	mesmo	tempo	abstração	do	dado	sonoro	concreto 	15

em	 sua	 representação,	 e	 é	 justamente	 pelo	 viés	 de	 tal	 simbolização	 “reduzida”	 que	 o	
pensamento	 musical	 atua.	 Consequentemente,	 toda	 elaboração	 mediada	 pela	 notação	
estará	forçosamente	atrelada	a	estes	parâmetros	abstratos.	Assim,	toda	música	que	tem	na	
escritura	 o	 seu	 fundamento	 terá	 sua	 concretude	 vinculada	 a	 processos	 abstratos	 de	
construção.	Como	afirma	Menezes:	

Uma	 vez	 impossibilitada	 de	 traduzir	 de	 forma	 totalizante	 em	 símbolos	 o	 rico	 universo	 dos	
espectros,	 ela	 [a	 escrita]	 teve	 de	 se	 ater,	 deslocando	 o	 foco	 de	 sua	 atenção,	 às	 possibilidades	
estruturais	da	representação	simbólica	necessariamente	compar`mentalizada.	 Instaurando-se	a	
representação	figural	 como	 veículo	 notacional	 e	 visando,	 em	úl`ma	 instância,	 à	 produção	dos	
sons,	 estes	 `veram	 forçosa	 e	 contraditoriamente	 de	 responder	 às	 ar`culações	 previstas	 pela	
escritura	[leia-se:	escrita]	musical,	submetendo-se,	assim,	a	construções	`picamente	escriturais.	
(MENEZES	1998,	p.	57;	grifos	originais)	

Flo	Menezes	aponta	para	o	fato	de	que	a	escritura	–	na	verdade	o	par	escrita/escritura	
musicais	–	“revela-se	muito	mais	como	representação	do	pensamento	composicional	do	que	
propriamente	dos	sons	que,	uma	vez	decodificada	pela	interpretação,	ocasionará”	(MENEZES	
1998,	p.	55;	grifos	originais).	Para	o	compositor,	o	que	podemos	extrair	da	leitura	mental	de	
uma	par`tura	são	os	procedimentos	de	elaboração	e	processualidade	por	meio	dos	quais	o	
compositor	estruturou	sua	composição,	 já	que	sua	realidade	concreta,	por	mais	que	esteja	
codificada	e	possa	ser	vislumbrada	na	par`tura,	apenas	exis`rá	enquanto	tal	quando	de	sua	
execução.	

Para	 Menezes,	 é	 justamente	 esta	 segmentação	 do	 som	 em	 propriedades	 acús`cas	
independentes	que	possibilitou	que	a	escritura	potencializasse	seu	poder	de	organização	e	
estruturação	 do	 material	 musical.	 É	 a	 par`r	 da	 disjunção	 e	 posterior	 recombinação	 dos	

	 A	 notação	 que	 se	 desenvolve	 no	 ocidente	 é	 primordialmente	 um	 sistema	 simbólico,	 ou	 seja,	 não	 opera	15

diretamente	sobre	os	objetos	sonoros	que	acontecem	no	tempo,	mas	sobre	signos	que	os	representam.	Como	
sugere	 Philippe	 Manoury,	 a	 notação	 “não	 é	 uma	 descrição,	 mas	 uma	 representação	 do	 fenômeno	
sonoro”	 (MANOURY	 1998,	 p.	 63,	 grifo	 original).	 Para	 tal,	 realiza	 uma	 operação	 de	 abstração	 e	 consequente	
segmentação	 dos	 diversos	 elementos	 que	 concorrem	 para	 a	 percepção	 global	 de	 um	 objeto	 sonoro,	
segmentando-o	 em	 categorias	 dis`ntas,	 passíveis	 de	 serem	 parametrizadas	 e	 representadas	 no	 plano	
bidimensional	 da	 par`tura.	 Uma	 das	 caracterís`cas	 da	 representação	 simbólica	 da	 escrita	 musical	 é	 a	
deliberada	e	necessária	simplicidade	de	seus	signos,	se	comparados	com	a	complexidade	do	fenômeno	sonoro.
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parâmetros	sonoros	que	o	pensamento	musical,	com	os	recursos	da	escritura,	pôde	a`ngir	
os	graus	de	complexidade	que	hoje	conhecemos.	Tornou-se	possível,	assim,	pensar	a	música	
pelo	viés	das	simultaneidades,	assim	como	oferecer	à	percepção	a	mul`plicidade	estrutural.	
A	este	respeito,	afirma	o	compositor:	

Grafar	 a	música	 implica	 seccionar	 os	 sons,	 difratar	 o	 pensamento	 composicional	 em	 camadas,	
operar	 por	 stra{a.	 A	 dialé`ca	 da	 composição	 reside	 no	 esforço	 em	 estabelecer	 as	 relações	 a	
distância	 entre	 aspectos	 segmentados	 de	 uma	 totalidade	 sonora.	 O	 som,	 elemento	 bruto	 e	
concreto,	revela-se	como	noção	abstrata	e	reimaginada,	uma	vez	desdobrado	pelos	meandros	da	
escritura.	(MENEZES	2013,	p.	24;	grifos	originais)	

E	ainda	complementa:	

Ar`culada	 como	 simultaneidade	 de	 parâmetros	 sonoros	 interdependentes,	 a	 escritura	 porta	 a	
dialé`ca	entre	a	processualidade	localizada,	individualizada	dos	aspectos	do	som,	e	a	totalidade	
sonora	 à	 qual	 todas	 as	 processualidades	 correlatas	 se	 reportam	 con`nuamente,	 como	 que	
res`tuindo,	em	estado	permanente,	o	objeto	sonoro	em	sua	completude.	(MENEZES	2013,	p.	23;	
grifos	originais)	

Desta	 forma,	 para	Menezes,	 toda	 elaboração	 encerra	 em	 si	 diversos	 planos,	 e	 se	 a	
preocupação	com	a	percepção	imediata	do	dado	fenomenológico	é	um	elemento	essencial	
dentro	das	estratégias	composicionais,	não	menos	importantes	são	as	camadas	subcutâneas	
do	material	musical	nos	processos	de	sua	estruturação.	Assim,	defende	o	compositor,	toda	
obra	deve	encerrar	em	sua	cons`tuição	planos	simultâneos	de	processualidades,	 camadas	
que	 determinam	 e	 condicionam	 tanto	 o	 material	 quanto	 a	 sua	 escuta,	 mas	 que	 por	 seu	
intrincado	 jogo	 de	 elaboração	 jamais	 se	 desvela	 plenamente:	 “O	 subcutâneo	 desvenda-se	
como	 estratégia	 de	 complexidade	 que,	 mesmo	 intransponível	 à	 esfera	 do	 detectável,	 se	
responsabiliza	 pelo	 deslumbramento	 enigmá`co	 daquilo	 que	 se	 percebe	 em	 plena	
consciência”	(MENEZES	2013,	p.	19).	

4.	A	escritura	ausente	

Tendo	 em	 vista	 a	 ligação	 visceral	 que	 a	 escritura	 musical	 mantém	 com	 os	 códigos	
gráficos	 de	 notação,	 ela	 encontra-se	 comumente	 associada	 à	 história	 da	 música	 acús`ca	
instrumental	ou	vocal.	Contudo,	como	aponta	Menezes,	no	século	XX	a	escritura	ultrapassa	
os	limites	dos	códigos	de	notação	tradicionais	para	se	instalar	no	âmago	dos	procedimentos	
composicionais	 eletroacús`cos.	 Para	 o	 autor,	 se	 na	 música	 eletroacús`ca	 o	 trabalho	
composicional	pode	se	dar	diretamente	sobre	a	concretude	dos	sons,	é	precisamente	pelo	
fato	de	que	a	escritura,	 entendida	enquanto	processos	de	elaboração,	 se	desvencilhou	de	
seus	meios	 originários	 para	 ins`tuir-se	 enquanto	 funções	 de	 estruturação	 e	 passar,	 desta	
maneira,	a	atuar	em	outros	contextos	da	produção	composicional:	“O	estado	de	latência	da	
escritura,	 no	 contexto	 eletroacús`co,	 nada	 mais	 faz	 do	 que	 substancializar	 a	 própria	
escritura”	(MENEZES	1998,	p.	55).	É	nesse	sen`do	que	o	autor	fala	de	uma	escritura	latente,	
ou	 escritura	 subjacente,	 pois	 não	 obstante	 a	 ausência	 do	 uso	 do	 código	 notacional,	 a	
composição	 eletroacús`ca	 carrega	 em	 seus	 processos	 elabora`vos	 todas	 as	 conquistas	
estruturais	e	estruturantes	advindas	historicamente	da	escritura	instrumental/vocal.	

Para	 comprovar	 suas	 proposições,	 o	 compositor	 examina	 as	 relações	 que	 os	
procedimentos	escriturais	mantêm	com	os	processos	de	elaboração	do	material	musical	na	
música	 eletroacús`ca.	 Nesse	 contexto,	 o	 resgate	 e	 redefinição	 do	 conceito	 de	 material	
musical	 ganham	 relevância:	 podemos	 entender	 tal	 conceito,	 em	 Flo	 Menezes,	 como	
configurações	sonoras	que	possuem	em	sua	cons`tuição	relações	estruturais	caracterís`cas,	
as	quais,	no	decorrer	dos	processos	de	composição,	serão	exploradas	de	forma	a	criar	redes	
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de	conexão	no	tempo	sincrônico	e	diacrônico	da	composição	musical,	instaurando	relações	
de	iden`dades	e	de	diferenças.	A	este	respeito,	escreve	Menezes:	

Entende-se	 por	 material	 toda	 ideia	 musical	 que	 estabeleça	 correspondências	 estruturais,	
reportando-se	assim	às	 ideias	musicais	mínimas	que,	percorrendo	a	arquitetura	formal	da	obra	
pelo	 prisma	ora	 das	 iden`dades,	 ora	 das	 diferenças,	 ins`tuam	 relações.	 (MENEZES	 2013,	 p.	 70;	
grifos	originais)	

Na	música	escrita,	os	dis`ntos	aspectos	cons`tuintes	dos	materiais	se	ar`culam	pelos	
símbolos	 abstratos	 e	 parametrizados	 da	 notação	 musical,	 encontrando	 desde	 o	 início	 o	
veículo	 adequado	 para	 os	 processos	 de	 sua	 elaboração.	 É	 assim	 que,	 por	 exemplo,	 uma	
estrutura	de	alturas	se	relaciona	com	uma	estrutura	de	duração	e,	a	par`r	de	processos	de	
transformação	e	derivação,	 ins`tuem	material	para	a	construção	da	composição.	Contudo,	
na	 esfera	 da	 música	 eletroacús`ca	 –	 na	 qual	 inexiste	 a	 mediação,	 a	 rigor,	 imprescindível	
entre	a	representação	gráfica	e	a	realidade	sonora	concreta	–,	é	o	próprio	fenômeno	sonoro	
que	 se	 torna	 material,	 sem	 que	 haja	 garan`a	 de	 uma	 primeira	 etapa	 elabora`va,	
essencialmente	dissocia`va,	de	construção	musical.	Neste	caso,	além	do	aspecto	relacional	
dos	 materiais,	 é	 exatamente	 a	 exploração	 da	 estrutura	 imanente	 do	 fenômeno	 sonoro	 –	
quer	 seja	 pelas	 vias	 da	 síntese,	 na	 composição	 do	 `mbre	 da	música	 eletrônica,	 quer	 seja	
pelo	viés	do	tratamento	da	música	concreta	–	que	fornecerá	os	elementos	com	os	quais	a	
composição	poderá	ser	construída.	Assim	é	que,	segundo	Menezes,		

Ao	 contrário	 da	 música	 escrita,	 na	 qual	 o	 material	 ins`tui-se	 como	 algo	 essencialmente	
relacional,	na	música	eletroacús`ca	sua	cons`tuição	se	cinde	basicamente	em	duas:	ao	lado	de	
seu	aspecto	eminentemente	relacional,	enquanto	dado	de	estrutura	formal,	o	material	adquire	
valor	consTtuTvo	dos	próprios	sons	com	os	quais	se	realiza	a	obra.	(MENEZES	1998,	p.	61;	grifos	
originais)	

Os	 objetos	 sonoros	 con`nuarão	 a	 servir	 como	 objetos	 de	 relação,	 mas	 necessitam	
também	 serem	 consTtuídos.	 Pois	 não	 serão	 somente	 as	 relações	 estruturais	 de	
interdependência	figural	que	determinarão	os	processos	composicionais,	mas	também	suas	
relações	 estruturais	 cons`tu`vas,	 ins`tuídas	 pelos	 processos	 de	 síntese	 e	 tratamento	
eletroacús`cos.	 Portanto,	 como	 afirma	 Menezes,	 o	 trabalho	 sobre	 o	 material	 passou	
também	a	consis`r	“na	escolha	e	sobretudo	na	construção,	processamento	e	elaboração	dos	
espectros	sonoros”	(MENEZES	2013,	p.	72).	

O	trabalho	em	estúdio	impõe,	assim,	a	dupla	tarefa	de	decompor	o	som,	ou	seja,	de	se	
apropriar	 das	 estruturas	 imanentes	 do	 material	 sonoro	 bruto	 para,	 a	 par`r	 de	 sua	
segmentação	 em	 componentes	 individuais,	 dar	 início	 à	 composição	 propriamente	 dita.	 É	
neste	sen`do	que	Menezes	propõe	que	a	composição	é	antes	recomposição.	A	este	respeito,	
afirma:	

O	compositor	eletroacús`co	[...]	via	de	regra	defronta	com	o	som	em	estado	bruto	e	precisa,	em	
primeira	instância,	decompô-lo	por	suas	próprias	mãos	para	poder	resgatar	este	aspecto	abstrato	
e	 necessário	 a	 todo	 processo	 de	 (re)composição	 musical,	 antes	 assegurado	 pela	 notação.	
(MENEZES	2006,	p.	355;	grifos	originais)	

Desta	 forma,	 podemos	 entender	 que,	 para	 a	 Menezes,	 a	 escritura	 musical	 na	
composição	eletroacús`ca	 refaz	e	perfaz	o	 caminho	da	abstração	dos	parâmetros	 sonoros	
operado	 historicamente	 pela	 escrita	musical,	 e	 só	 assim	 poderá	 aceder	 aos	 processos	 de	
elaboração	 abstratos	 calcados	 nas	 simultaneidades	 de	 parâmetros	 sonoros	
interdependentes.	
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5.	A	fenomenologia	da	escuta	

Parte	 importante	 das	 reflexões	 de	 Flo	Menezes	 acerca	 da	 escritura	 demonstra	 uma	
constante	 preocupação	 com	 o	 fato	 de	 que,	 em	 música,	 todo	 processo	 de	 elaboração	
obje`va,	 em	 úl`ma	 instância,	 cria	 conteúdos	 sonoros	 que	 serão	 objetos	 da	 percepção	
musical.	 De	 forma	 a	 estabelecer	 um	 campo	 de	 reflexão	 acerca	 da	 relação	 elaboração/
percepção,	Menezes	propõe	o	conceito	de	fenomenologia	da	escuta.	A	este	respeito,	afirma:	
“Os	dados	musicais	 [estão]	 in`mamente	 ligados	 à	 esfera,	 dir-se-ia,	 ‘fonológica’	 da	música,	
em	outros	termos,	a	uma	fenomenologia	da	escuta”	(MENEZES	1998,	p.	52;	grifos	originais).	

Para	 o	 compositor,	 os	 ques`onamentos	 que	 se	 dão	 neste	 campo	 de	 reflexão	 estão	
ligados	à	percepção	dos	diversos	e	simultâneos	níveis	de	elaboração	que	uma	obra	musical	
traz	 em	 sua	 construção.	 O	 autor	 enfa`za	 o	 fato	 de	 que	 estas	 elaborações	 simultâneas	
“caracterizam	 a	 composição	 desde	 o	 advento	 da	 escrita	musical”	 (MENEZES	 1998,	 p.	 24)	 e	
que,	como	podemos	entender,	trazem	em	si	a	essência	e	a	razão	mesma	da	música	que	faz	
uso	 dos	 processos	 de	 escritura.	 Destarte,	 a	 riqueza	 de	 uma	 experiência	 de	 escuta	 reside	
exatamente	 em	 tal	 complexidade,	 que,	 decorrente	 das	múl`plas	 camadas	 de	 elaboração,	
imbuem	 o	 material	 de	 angulosidades	 e	 ambivalências,	 fazendo	 com	 que	 cada	 escuta	 e	
reescuta	se	(re)configure	em	uma	experiência	singular	de	novas	significações	e	percepções.	
A	este	respeito,	o	autor	afirma:	

O	que	se	ouve,	e	cujo	interesse	se	nos	apresenta	como	quase	indecifrável,	ao	mesmo	tempo	que	
arrebatador,	 é,	 se	 suficientemente	 complexo	 a	 ponto	 de	 despertar	 a	 atenção	 da	 escuta,	 em	
grande	parte	derivado	das	e	condicionados	pelas	estruturações	 inaudíveis	que	se	escamoteiam	
por	debaixo	da	super�cie	da	composição.	(MENEZES	2013,	p.19)	

É	importante	ressaltar	que,	para	o	compositor,	trabalhar	a	composição	tendo	em	vista	
a	 esfera	 da	 fenomenologia	 da	 escuta,	 ou	 seja,	 a	 audibilidade	 de	 estruturas	 sonoras	
concretas,	 	 não	 significa	 trabalhar	 em	 favor	 de	 uma	 simplificação	 da	 estruturação,	 mas	
exatamente	 o	 contrário:	 defendendo	 a	 elaboração	 de	 planos	 subcutâneos	 da	 composição	
sem	desconsiderar	os	planos	audíveis,	Menezes	assevera	que	será	 justamente	ao	oferecer	
um	 conteúdo	 sonoro	 de	 alta	 densidade	 e	 complexidade	 que	 estaremos	 dialogando	
profundamente	com	as	nossas	capacidades	percep`vas.	

Mas	 se	 é	 dentro	 da	 complexidade	 que	 Menezes	 localiza	 suas	 reflexões	 acerca	 da	
fenomenologia	 da	 escuta,	 de	 que	 maneira	 estas	 densas	 estruturações	 dialogam	 com	 as	
múl`plas	 percepções	 que	 são	 suscitadas	 na	 escuta	 de	 uma	 obra?	 Como	 exposto	
anteriormente,	para	o	autor,	 con`nua	 sendo	o	caráter	 relacional	 do	material	musical,	 por	
vezes	 menosprezado	 por	 compositores	 eletroacús`cos	 em	 decorrência	 de	 certo	
entorpecimento	 e	 fe`chização	 pelas	 atra`vas	 e	 inauditas	 possibilidades	 de	 consTtuição	
espectral	dos	sons,	que	caracteriza	as	organizações	sonoras	que	fazem	uso	dos	processos	de	
escritura	em	suas	construções.	Assim	sendo,	compor	é	estabelecer	relações	–	seja	no	tempo,	
seja	 no	 espaço	 –	 entre	 conteúdos	 acús`cos.	 Estas	 relações,	 que	 para	Menezes	 devem	 se	
apoiar	 na	 simultaneidade,	 na	 mul`plicidade,	 na	 mul`direcionalidade	 e	 na	
mul`rreferencialidade,	necessitam	ancorar-se	em	categorias	da	percepção	e	do	pensamento	
que	as	tornem	efe`vas.	Entre	as	proposições	de	Menezes,	destacaremos	aqui	os	conceitos	
de	 direcionalidade,	 de	 interaTvidade	 e	 de	 intertextualidade	 como	 fundamentais	 na	
construção	de	uma	complexidade	consequente.	
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6.	Direcionalidade	

Por	 direcionalidade,	 Menezes	 entende	 as	 transformações	 percep�veis	 de	 dis`ntos	
estados	 acús`cos	 no	 decorrer	 do	 tempo	 de	 uma	 dada	 obra.	 De	 caráter	 teleológico,	 o	
conceito	 de	 direcionalidade	 traz	 em	 si	 a	 ideia	 de	 relações	 a	 distância	 entre	 os	 materiais	
musicais.	É	por	meio	dela	que	a	audição	intencional	estabelece	relações	entre	os	fenômenos	
sonoros	 em	 suas	 múl`plas	 aparições	 e	 significações	 no	 decurso	 de	 uma	 obra.	 A	 este	
respeito,	 podemos	 ler	 em	 Menezes:	 “Escutar	 objetos	 musicais	 significa	 escutar	 direções	
desses	 objetos.	 [...]	 É	 elegendo	 as	 direcionalidades	 como	 estratégia	 diacrônica	 basilar	 das	
construções	sonoras	que	se	funda	o	ato	musical,	a	composição	propriamente	dita”	(MENEZES	
2013,	p.	74;	grifos	originais).	

A	 respeito	 das	 direcionalidades	 no	 contexto	 da	 complexidade,	 o	 autor	 enfa`za	 a	
importância	 de	 se	 criarem	 planos	 simultâneos	 de	 desenvolvimentos	 direcionais.	 A	 este	
respeito,	Menezes	assevera:	

A	 música	 complexa	 irrevogavelmente	 se	 caracteriza,	 em	 estratégia	 transgressiva,	 pela	 trama	
simultânea	 de	 planos	 direcionais	 dis`ntos	 que	 ora	 se	 reforçam,	 ora	 se	 contradizem,	 ora	 se	
mostram	 indiferentes	 –	 sem	 que	 deixem	 de	 exercer	 certa	 interdependência	 e	 mesmo	
interdeterminação	 –,	 um	 em	 relação	 ao	 outro.	 Mas	 a	 despeito	 de	 tais	 imprescindíveis	
simultaneidades,	 cada	 direcionalidade,	 tomada	 individualmente,	 implica,	 pois,	 progressividade	
das	transformações:	alia	a	alteração	paula`na	ao	gradual	abandono	de	aspectos	fundadores	do	
material,	inves`ndo-o	de	novas	significações	estruturais.	(MENEZES	2013,	p.	76;	grifo	original)	

É	 interessante	 notar	 que	 neste	 trecho	 citado	 Menezes	 se	 reporta	 a	 um	 grau	 de	
interdeterminação	 do	 qual	 os	 processos	 de	 elaboração	 simultânea	 não	 podem	 escapar,	
sendo	este	decorrente	de	fatores	concernentes	à	interação	entre	os	planos	dis`ntos	que	são	
imponderáveis	 e	 que	 só	 serão	 efe`vamente	 valorados	 pela	 percepção	 esté`ca	 quando	da	
execução	da	obra.	

7.	InteraGvidade	

Se	 a	 composição	 se	 dá,	 primeiramente,	 por	 meio	 da	 abstração	 dos	 elementos	 que	
concorrem	 para	 a	 percepção	 de	 um	 objeto	 sonoro,	 os	 quais,	 a	 par`r	 de	 processos	 de	
escritura,	serão	recompostos	na	forma	de	materiais	musicais,	é	a	esta	nova	concretude	do	
conteúdo	sonoro	que	a	intenção	do	compositor	deve	se	direcionar.	Sabe-se	que	o	conteúdo	
acús`co	da	 sobreposição	dos	 componentes	 individuais	 dos	 fenômenos	 sonoros	 resulta	do	
jogo	 de	 interações	 entre	 estes	 componentes.	 Ao	 levarmos	 este	 comportamento	 das	
resultantes	 aos	 planos	 simultâneos	 de	 processualidades	 da	música	 complexa,	 é	 inevitável	
atentarmos	 para	 a	 importância	 que	 as	 interações	 entre	 estes	 planos	 assumem,	 pois	 estas	
resultantes	determinarão	grande	parte	do	resultado	percep�vel.	Contudo,	devido	ao	grau	de	
indeterminação	que	caracteriza	estes	jogos	de	sobreposição,	o	controle	sobre	essas	densas	
teias	 simultâneas	 de	 direcionalidades	 e	 processualidades	 só	 é	 em	 parte	 previsível,	 e	 é	
somente	por	meio	de	um	controle	 esta�s`co	que	pode	 se	dar	 tal	 direcionamento.	A	este	
respeito,	Menezes	afirma:	

A	interação	contraria	o	isolamento	estrutural	dos	elementos.	O	esta�s`co	cede	lugar	ao	desenho	
preciso.	Como	a	força	de	um	reagente	químico,	a	intera`vidade	ins`tui	perfis.	Perfilam-se	então	
delineamentos	que,	mesmo	esquartejados,	dão	contorno	aos	eventos	percebidos.	Resgatam-se	
fenômenos	ondulatórios	e	 suas	complexas	modulações.	Modalizam-se	 significados	contextuais.	
(MENEZES	2013,	p.	40;	grifo	original)	
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E,	 reportando-se	 à	 intera`vidade	 entre	 as	 par�culas,	 tal	 qual	 abordada	 pela	 �sica,	
complementa:		

E	se	no	nível	das	estruturas	audíveis	as	 interações	adquirem	primazias,	estando	aí	a	origem	da	
noção	mesma	de	material	–	o	qual	nasce	relacional	para	apenas	emancipar-se	como	consTtuTvo	
no	 bojo	 das	 poé`cas	 eletroacús`cas	 –,	 elas	 nada	 mais	 fazem	 que	 transparecer,	 no	 nível	 do	
palpável,	 o	 alto	 grau	 de	 intera`vidade	 residente	 no	 âmago	 mesmo	 da	 matéria	 [...].	 (MENEZES	
2013,	p.	38;	grifos	originais)	

Portanto,	 podemos	 entender	 que,	 para	 Menezes,	 é	 no	 controle	 da	 interação	 dos	
materiais	relacionais	e	cons`tu`vos	que	as	simultaneidades	se	tornam	significa`vas.	Desta	
feita,	podem-se	estabelecer	regiões	de	preponderâncias	de	qualidades	de	intera`vidade,	nas	
quais	controlam-se	os	elementos	cons`tu`vos	e	relacionais,	dando	forma	e	consistência	ao	
discurso	em	sua	macrodirecionalidade.	

8.	Transtextualidade	

Um	 dos	 temas	 caros	 a	 Flo	 Menezes	 é	 a	 intertextualidade.	 Para	 o	 compositor,	 esta	
configura-se	como	uma	condição	sine	qua	non	do	fazer	ar�s`co	e	caracteriza-se	pelo	diálogo	
que	 uma	 obra	 estabelece	 com	 outras	 obras	 do	 repertório	 histórico.	 Este	 diálogo	 pode	 se	
estabelecer	com	alguma	obra	específica	do	repertório,	ou,	em	úl`ma	instância,	com	todas	as	
obras	do	repertório	que	a	precederam.	Desta	forma,	toda	nova	obra,	que	em	um	primeiro	
momento	é	herdeira	deste	arsenal	histórico,	será,	se	bem-sucedida,	assomada	a	este	mesmo	
arsenal,	contribuindo	para	a	sedimentação	do	ramo	do	saber	ao	qual	ela	se	insere.	Ademais,	
a	intertextualidade	pode	se	dar	por	meio	de	diversas	linhas	de	forças,	sob	vários	ângulos	e	
apontando	para	direções	diversas.	

Podemos	 conceber	 a	 intertextualidade,	 como	 vimos,	 no	 diálogo	 que	 uma	 obra	
mantém	com	o	repertório	herdado	da	 tradição,	mas,	por	outro,	é-nos	 igualmente	possível	
pensar	 no	 diálogo	 que	 uma	 obra	 mantém	 com	 alguma	 obra	 anterior	 de	 um	 mesmo	
compositor.	Neste	caso,	um	compositor	estabelece	 laços	de	comunicação	com	sua	própria	
obra,	 ora	 retomando	 estratégias	 poé`cas	 precisas,	 ora	 abordando	 materiais	 musicais	
previamente	 elaborados	 e	 impingindo-lhes	 novas	 consequências	 e	 novas	 configurações.	 A	
este	respeito,	podemos	ler	em	Flo	Menezes:	

A	 intertextualidade,	 conceito	 introduzido	 por	 Julia	 Kristeva	 ao	 final	 dos	 anos	 1960	 em	 eco	 à	
noção	 de	 dialogicidade	 em	 Mikhail	 Bakthin[,	 ...]	 oscila	 entre	 operações	 específicas	 de	
referencialidade	de	um	dado	texto	com	determinado	texto	que	o	precede	(pelo	viés	da	citação,	
da	metalinguagem,	da	paródia	e	de	recursos	similares)	e	a	qualidade	mul`rreferencial	inerente	e	
inevitável	 a	 todo	 novo	 texto	 com	 relação	 a	 outros	 ou	mesmo,	 em	 graus	 diversos,	 a	 todos	 os	
textos	 que	 o	 precederam,	 num	 regressus	 ad	 infinitum	 que	 o	 interliga	 com	 o	 passado	 e	 o	
historiciza	[...].	(MENEZES	2013,	p.	155;	grifos	originais)	

Porém,	 para	 além	 das	 referências	 exteriores	 a	 ela	 mesma,	 a	 obra	 estabelece	 um	
diálogo	 consigo	 mesma,	 no	 próprio	 discurso	 formal	 de	 seus	 materiais,	 pois	 em	 úl`ma	
instância	toda	composição	é	um	diálogo	discursivo	de	seus	próprios	materiais.	Desta	forma,	
e	tendo	em	vista	contemplar	tais	qualidades	extrínsecas	e	intrínsecas	da	função	referencial	
que	atravessam	a	obra,	Menezes	prefere	o	conceito	de	transtextualidade.	O	uso	de	tal	termo	
pelo	 compositor	 não	 nega	 a	 par`cularidade	 dos	 vetores	 referenciais,	mas	 antes	 reforça	 o	
caráter	mul`direcional	e	polissêmico	da	intertextualidade.	
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9.	Observações	finais	

O	conceito	de	escritura	permeia	pra`camente	toda	a	obra	teórica	do	compositor	Flo	
Menezes,	 sendo	 abordado	 tanto	 em	 seus	 textos	 de	 caráter	musicológico	 quanto	 em	 seus	
textos	analí`cos,	ou,	ainda,	em	textos	voltados	a	técnicas	e	a	processos	composicionais.	De	
forma	a	oferecer	uma	visão	abrangente	acerca	do	conceito	de	escritura	musical,	tal	como	ele	
é	 entendido	 por	 Flo	Menezes,	 procuramos	 reunir,	 sinte`camente,	 algumas	 das	 principais	
proposições	 do	 compositor	 que	 originalmente	 foram	 publicadas	 em	 períodos	 diversos	 de	
sua	produção	teórica	e	de	sua	obra.	
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Retrato	falado	das	paixões	and	affe;o	in	the	
maximalist	poeGcs	of	Flo	Menezes	

Leonardo	MarGnelli	

Throughout	the	various	periods,	styles	and	prac`ces	of	different	musical	tradi`ons	in	
the	West,	the	rela`onship	between	music	and	expressivity	has	occupied	a	prominent	place	
both	 in	 theore`cal	 research	 of	 an	 aesthe`c-philosophical	 nature	 and	 in	 prac`cal	 issues	
related	to	the	daily	 lives	of	performers	and	creators.	Historically,	 from	the	point	of	view	of	
music	theory,	the	unfolding	of	this	rela`onship	has	 led	to	a	broad	debate	on	the	semanTc	
nature	 of	 music,	 which	 in	 turn	 has	 fostered	 the	 development	 of	 a	 no`on	 of	 music	 as	 a	
language	that	has	reverberated	intensely	in	musical	prac`ce	itself.	

However,	 the	 various	 “musical	 revolu`ons” 	 that	 have	 occurred	 in	 the	 last	 century	16

have	put	 in	 a	 state	of	 suspension	many	of	 the	paradigms	 that,	 for	 centuries,	 have	 guided	
different	musical	prac`ces.	In	this	sense,	it	is	especially	relevant	to	note	that	many	of	these	
“suspensions”	occurred	because	of	specula`ons	developed	in	the	sphere	of	musical	theory	
and	aesthe`cs,	especially	in	the	field	of	musical	crea`on.	

Between	 the	 inven`on	and	development	of	dodecaphonism	by	Arnold	 Schönberg	 in	
the	 1920s	 and	 the	 crisis	 of	 integral	 serialism	 some	 three	 decades	 later,	 the	 eminently	
structuralist	nature	of	 serial	poe`cs	privileged	an	understanding	of	musical	crea`on	based	
on	a	no`on	of	music	with	a	 formalist	emphasis.	 That	 is,	 at	 the	 root	of	 this	no`on,	whose	
modern	founda`ons	are	based	on	the	thought	of	Eduard	Hanslick	–	a	music	aesthete	who	
worked	on	the	Roman`c	repertoire	–,	music	would	not	express	anything	but	itself	or	outside	
its	own	 logic	and	the	world	of	 sounds.	The	ar`s`c,	historical	and	sociological	protagonism	
that	 the	 so-called	 “serial	 avant-garde”	 possessed	 in	 that	 period	 gradually	 banished	 the	
ques`on	 of	 expressivity	 from	 the	 core	 of	 the	 debates	 of	 the	 so-called	 New	Music	 (Neue	
Musik).	

In	historical	terms,	the	ques`on	of	affe{o	as	a	means	of	musical	expressiveness	takes	
us	back	 to	 the	origins	of	 the	opera`c	 tradi`on	and	 to	 the	development	of	 a	new	 form	of	
rela`onship	between	text	and	music	that	was	established	at	the	end	of	the	16th	century	and	
from	 the	 beginning	 of	 the	 17th	 century	 –	 especially	with	 the	 appearance	 of	 the	Opera	 –	
whose	further	developments	culminated	in	the	Affektenlehren	(or	doctrines	of	affecTon).	

That	said,	it	is	curious	to	note	that,	in	the	context	in	ques`on,	it	was	precisely	an	Opera	
–	Moses	und	Aron	(1932),	by	Arnold	Schönberg	–	one	of	the	main	responsible	for	promo`ng	
a	 “revolu`on”	 in	 the	 tradi`onal	 seman`c	 rela`onship	 between	 text	 and	 music,	 opening	
doors	for	a	process	of	musical	disaffecTon	of	vocal	wri`ng .	In	this	work,	the	de-ac`va`on	is	17

presented	as	a	process	of	transfigura`on	of	the	affer	representa`on	of	a	previous	musical	
prac`ce.	That	 is,	 in	Schönberg’s	case,	 it	 is	 the	tonal	 tradi`on	 inherited	mainly	 through	the	
Austro-Germanic	repertoire,	in	which	the	affer	are	loaded	with	cultural,	social	and	poli`cal	
symbols	that,	in	his	context	of	society	and	life,	one	wished	to	deny	and,	therefore,	suppress	

	I	refer	here	to	the	concept	developed	by	BOSSEUR	(1990,	p.	9),	who,	when	dealing	with	contemporary	music,	16

understands	 it	 as	 an	 era	 of	 “explosions,	 the	 disappearance	 of	 stable	 reference	 points,	 the	 mixing	 of	 the	
guidelines	of	today’s	musical	thought”,	a	percep`on	on	which	the	`tle-concept	of	his	work	is	based,	that	is,	as	
an	era	of	musical	revoluTons.

	The	thesis	that	Moses	und	Aron	 is	a	kind	of	ini`al	and	referen`al	milestone	of	a	disaffected	poe`c-musical	17

cycle	has	been	especially	worked	out	by	COHEN-LEVINAS	(2002,	pp.	87-102).
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in	musical	terms.	

From	 this	 perspec`ve,	 the	 “emancipa`on	 of	 dissonance”,	 a	 concept	 so	 dear	 to	
Schönberg’s	poe`cs,	is	understood	as	the	musical	rehabilita`on	of	dissonance	itself,	which	in	
turn	can	only	occur	simultaneously	with	a	process	of	dissocia`on/distancing	from	tradi`on	
and	the	old	affecTve	order.	In	this	context,	 in	a	first	 instant,	the	serializa`on	of	the	pitches	
promotes	 the	 generaliza`on	 of	 the	de-affecTvaTon	 of	musical	wri`ng	 or,	 in	 Flo	Menezes’	
terms,	scripture	through	the	implosion	of	the	harmonic	hierarchies	that	it	inexorably	entails.	

The	 rela`on	 foreshadowed	 by	 Schönberg	 between	 a	de-affecTvated	music	 scripture	
that	 is	 unapached	 to	 a	 given	 text	 to	 be	 set	 to	music	 –	 based	on	 the	 process	 of	 seman`c	
aliena`on	between	music	and	text,	as	well	as	on	the	nature	of	the	wri`ng	that	characterizes	
this	music	–	ended	up	guiding,	 in	turn,	the	serial	produc`on	during	the	following	decades.	
However,	among	the	several	consequences	unleashed	by	the	serial	music	crisis,	we	can	list	
the	reinser`on	of	musical	expressiveness	as	a	relevant	issue	for	the	new	genera`on	of	post-
World	War	II	composers.	

This	 does	 not	 mean,	 however,	 that	 the	 resump`on	 of	 musical	 expressiveness	 has	
occurred	as	a	movement	of	aesthe`c	regression	or	alignment	with	neoclassical	poe`cs.	On	
the	contrary,	 instead	of	 the	primacy	of	musical	figures	–	which	guided	affecTvely-oriented	
composi`on	from	the	Renaissance	un`l	prac`cally	the	end	of	Late	Roman`cism	(and	which	
is	 s`ll	 sensible	 in	prac`ces	of	neoclassical	 character)	–	 contemporary	music	has	 tended	 to	
privilege	`mbre	and	musical	sound	scripturally	worked	in	the	form	of	micropolyphony	as	the	
basis	 of	 the	 crea`ve	process	 and	 the	 conceptual	 core	 of	 this	 new	era	 of	affe{o	 in	music,	
requalifying	its	per`nence	within	musical	poe`cs	commiped	to	stylis`c	modernity,	aesthe`c	
specula`on	and	the	inven`veness	of	musical	scripture.	

Beyond	the	phenomenological	 interest	that	 issues	related	to	the	concept,	percep`on	
and	 understanding	 of	 `mbre	 and	 sound	 play	 in	 contemporary	 composi`onal	 poetry,	 this	
technical-musical	emergence	of	`mbre	only	occurred	because	of	its	aesthe`c	legi`miza`on	
and	 autonomy	 as	 a	musical	material	 in	 the	most	 different	 contemporary	musical	 poe`cs,	
whether	they	are	aligned	or	not	with	a	no`on	of	affecTvely	oriented	music.	

In	terms	of	vocal	music,	the	work	of	scripture	extends	to	the	very	manipula`on	of	the	
text	to	be	set	to	music.	In	this	context,	the	eventually	simple	and	direct	rela`onship	between	
music	and	text	–	in	which	music	is	understood	as	a	sound	support	for	the	seman`c	load	that	
a	 given	 librepo	 brings	 with	 it 	 –	 is	 replaced	 by	 a	 much	 more	 complex	 rela`onship:	 the	18

historical	elementary	parallelism	of	the	music/text	rela`onship	is	broken,	and	in	this	way	the	
text	 reveals	 itself	 as	 a	 type	 of	 musical	 material	 and	 becomes	 a	 structural	 part	 of	 a	
determined	composi`onal	strategy	that,	per	se,	confers	upon	musical	scripture	the	cardinal	
task	of	drama`c	expression.	

Thus,	it	can	be	seen	that,	in	contemporary	`mes,	the	valoriza`on	and	development	of	
affecTvely	 oriented	 vocal	musical	wri`ng/scripture,	which	 consciously	 aims	 at	 sen`mental	
expression,	rejects	the	seman`c	neutrality	of	absolute	music	without,	however,	subjuga`ng	
itself	to	the	condi`on	of	mere	sound	support	of	the	text.	

However,	if	at	other	`mes	in	the	history	of	Western	music	the	presence	of	a	common	

	As	is	well	illustrated	by	the	mopo	of	Opera	in	its	primordial	emergence:	prima	la	parola,	dopo	la	musica.	It	is	18

worth	no`ng	that	the	clash	between	text	and	music	has	marked	opera`c	culture	as	a	whole,	to	the	point	that	
this	issue	has	been	the	basis	for	plots	in	Operas	such	as	Antonio	Salieri’s	Prima	la	musica,	dopo	la	parola	(which	
precisely	reverses	the	original	order	of	the	mopo),	and	Richard	Strauss’	Capriccio.
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language	provided	a	series	of	consensual	points	in	rela`on	to	the	stylis`c	strategies	for	the	
expression	of	 a	 certain	 roll	 of	affer,	 in	 contemporary	music	 the	heterogeneity	of	musical	
poe`cs	 does	 not	 allow	 us	 to	 speak	 of	 a	 common	 musical	 language	 in	 ac`vity.	 On	 the	
contrary,	 instead	of	great	consensual	and	norma`ve	systems	–	such	as	the	Figurenlehre	of	
German	 music	 theory	 of	 the	 17th	 and	 18th	 centuries	 –	 we	 have	 individualized	 musical	
languages,	species	of	affec`ve	idiolects	within	each	work	composed	under	this	aegis,	as	well	
as	 in	the	general	context	of	the	poe`cs	of	certain	composers,	each	one	cul`va`ng	 its	own	
peTt	jardin	de	métaphores .	19

This	 is	 the	epistemological	 i`nerary	 (and	 in	a	way,	a	part	of	my	own	 life	history	as	a	
composer)	 that	 led	me	 to	make	 the	 following	 analyTcal	 comments 	 about	 Flo	Menezes’	20

piece	Retrato	falado	das	paixões	(Spoken	Portrait	of	the	Passions) .	21

Holder	 of	 a	 crea`ve	 prac`ce	 of	 unparalleled	 beauty,	 consistently	 supported	 by	 an	
immense	theore`cal-philosophical	ballast,	as	a	whole,	I	think	of	Menezes’	work	as	the	best	
example	of	how	the	rigor	of	structuralist	thought	and	ac`on	(consolidated	by	the	composer	
in	terms	of	his	maximalist	poe`cs)	can	marry	harmoniously	–	literally	and	metaphorically	–	
with	expressive	purposes	in	music.	It	is	very	true	that	Retrato	falado	das	paixões	was	neither	
the	first	nor	the	last	affec`vely	oriented	project	of	the	composer	(as	we	will	deal	with	later).	
But	I	see	it	as	a	par`cularly	significant	convergence	piece	in	the	whole	of	his	work:	it	refines	
issues	previously	raised	in	projects	such	as	 labORAtorio	 (1991;	1995;	2003)	and	an`cipates	
solu`ons	 of	 more	 recent	 projects,	 such	 as	 Ritos	 de	 Perpassagem	 (2018-19).	
Complementarily,	the	choice	for	the	analysis	of	this	piece	gains	even	more	relevance	when	
we	contextualize	it	amidst	the	aesthe`c	and	theore`cal	contribu`on	of	Menezes’	theore`cal	
work,	 in	which	 reflec`ons	 abound	on	 the	 issue	of	 expressivity	 in	 contemporary	poe`cs,	 a	
factor	that	 legi`mizes	this	piece	as	one	of	the	most	significant	references	on	the	no`on	of	
affe{o	today.	

The	Passion	according	to	man:	strategies	of	affecGve	qualificaGon	in	the	morphology	
of	the	composiGon	of	Retrato	falado	das	paixões	

Composed	 between	 2007-08	 for	mixed	 choir	 of	 32	 voices	 and	 real	 `me	 electronics,	
Retrato	 falado	das	paixões	was	 created	as	 a	 commission	 from	 the	Experimentalstudio	des	

	Expression	coined	by	NICOLAS	(2002,	p.	153),	who	appropriated	the	famous	adagio	from	Voltaire’s	Candide	(“Il	19

faut	 culTver	 notre	 jardin”),	 to	 designate	 the	 par`cularized	 development	 of	 affec`ve-musical	 systems	 in	
contemporaneity.

	Unlike	a	proper	musical	analysis	–	which	ideally	would	propose	to	“exhaust”	its	object	of	study	from	a	set	of	20

analy`cal	methods	and	tools	–,	these	analyTcal	commentaries	propose	a	less	ambi`ous	and	epistemologically	
more	delimited	approach.	In	the	present	case,	such	choice	is	mainly	due	to	the	original	context	in	which	this	
study	 was	 done,	 that	 is,	 the	 realiza`on	 of	 my	 doctoral	 thesis	O	 som	 como	 drama:	 a	 noção	 de	 affe{o	 na	
escritura	musical	contemporânea	(The	sound	as	drama:	the	noTon	of	affe{o	in	contemporary	musical	wriTng),	
defended	 in	2017	at	 the	 Ins`tute	of	Arts	at	Unesp,	with	Flo	Menezes	himself	as	advisor.	 In	 this	context,	 the	
choice	 for	Retrato	 falado	das	paixões	was	 jus`fied	not	only	because	 it	 is	a	confessedly	affecTve	 vocal	music	
project,	but	also	due	to	the	fact	that	many	of	the	proposi`ons	developed	throughout	this	work	are	based	on	
Menezes’	theory	about	the	morphology	of	composiTon.

	The	score	and	recording	of	the	premiere	of	Retrato	falado	das	paixões	can	be	accessed	on	the	composer’s	21

website:	hpp://www.flomenezes.mus.br/flomenezes/works_en/2008-retrato.html
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SWR 	of	Freiburg,	Germany,	as	a	consequence	of	the	composer’s	award	in	the	first	edi`on	22

of	 the	Giga-Hertz-Preis	 of	 2007 	 for	 another	piece	of	 his	 authorship,	La	novità	del	 suono	23

(2006).	The	work	had	its	world	premiere	on	February	12,	2011	during	the	Éclat	FesTval	with	
the	 SWR	 Vokalensemble	 of	 Stupgart,	 conducted	 by	 Marcus	 Creed.	 It	 was	 in	 the	
Experimentalstudio	of	 this	same	 ins`tu`on	that	Menezes	performed	the	electronic	part	of	
the	work,	with	the	technical	assistance	of	Gregorio	Karman.	

There	are	several	elements	present	in	this	work	that,	by	themselves,	would	jus`fy	its	
understanding	 from	 an	 affecTve	 point	 of	 view.	 Nevertheless,	 the	 composer	 himself	
expresses	this	rela`onship	in	the	preface	of	the	score:	

Here	 I	 approach	 the	affecTons	 and	 their	 intricate	 problema`c	 in	 the	 course	 of	 human	 history	
through	a	dense	cut	of	philosophical	and	literary	thought.	In	this	way,	the	work	has	as	its	core	the	
human	passions	and	their	respec`ve	behaviors.	(MENEZES	2013,	p.	251,	grifos	do	autor)	

By	explaining	that	throughout	the	work	he	will	approach	the	issue	of	affec`ons	from	a	
philosophical	and	 literary	perspec`ve,	 inherent	to	the	texts	selected	for	the	elabora`on	of	
his	 librepo ,	 we	 already	 have	 the	 aesthe`c	 confession	 of	 a	 crea`ve	 ac`on	 affec`vely	24

oriented,	and	that	will	materialize	in	a	prac`cal	way	in	the	composi`on	process	of	the	work.	
However,	before,	 in	the	next	item,	we	dwell	on	how	aspects	specifically	related	to	the	text	
issue	are	affec`vely	ar`culated	in	this	work	–	and,	in	this	way,	involving	problems	proper	to	
the	 universe	 of	 vocal	 music	 –,	 we	 will	 analyze	 other	 processes	 of	 affec`ve	 qualifica`on,	
which	 occur	 in	 a	 broader	 way,	 insofar	 as	 they	 are	 present	 in	 the	 elabora`on	 of	 musical	
materials	and	in	other	elements	of	the	morphology	of	the	composi`on.	

From	a	historical	point	of	view,	the	process	of	affec`vely	oriented	musical	crea`on	has	
intensely	used	the	expressive	poten`al	of	musical	figures	to	establish,	at	the	microstructure	
level	of	musical	scripture,	a	metaphorical	rela`onship	between	the	perceived	musical	sound	
and	a	given	emo`on,	 feeling,	 state	of	mind,	 in	 short,	 an	affe{o.	 From	 the	macrostructure	
point	of	view	–	that	is,	at	the	level	of	form	–	in	tradi`onal	music,	and	especially	in	Opera,	this	
rela`onship	 is	 based	above	all	 on	 the	narra`ve	 thread	of	 the	plot	 outlined	by	 its	 librepo,	
whose	 poe`c-drama`c	 structures	 (acts,	 scenes,	 arias,	 dialogues,	 etc.)	 pave	 the	 affec`ve	
i`nerary	of	the	musical	work	in	its	global	dimension.	

Since	many	 contemporary	 affec`vely	 oriented	music	 poe`cs	 excel	 at	 abolishing	 the	
linear	narra`ve	and	the	elementary	rela`onship	between	the	seman`c	meaning	of	the	text	
and	 the	 musical	 meaning,	 there	 is	 a	 tendency	 to	 reverse	 this	 tradi`onal	 flow	 of	 the	
cons`tu`on	 of	 the	 affec`ve	 macrostructure	 of	 the	 composi`on.	 If	 previously	 the	
macrostructure	was	 a	 consequence	of	 the	 seman`c	 content	 preexis`ng	 in	 a	 given	poe`c-
drama`c	 structure	 (i.e.,	 the	 librepo),	 nowadays	 it	 is	 possible	 that	 such	 affec`ve	

	SWR	(Südwestrundfunk),	or	South	West	German	Broadcas`ng,	based	in	the	city	of	Freiburg,	Germany,	is	an	22

organiza`on	 to	 which	 several	 ins`tu`ons	 are	 apached,	 such	 as	 radio	 sta`ons,	 a	 television	 channel,	 and	 a	
pres`gious	 symphony	 orchestra,	 in	 addi`on	 to	 the	 vocal	 group	 and	 studio	 involved	 in	 the	 crea`on	 and	
premiere	of	Menezes’	work.

	In	this	first	edi`on	of	the	German	prize,	organized	by	both	the	Experimentalstudio	in	Freiburg	and	the	ZKM	23

(Zentrum	 für	 Kunst-	 und	Medientechnologie)	 in	 Karlsruhe,	 there	were	185	 compe`ng	works.	 The	pres`gious	
jury	included,	among	others,	Pierre	Boulez,	Wolfgang	Rihm	and	Horacio	Vaggione.

	Although	tradi`onally	referring	to	the	poe`c-theatrical	text	prepared	for	a	tradi`onal	opera`c	project,	I	will	24

use	the	term	libre{o	to	refer	to	the	textual	material	used	in	Retrato	falado	das	paixões,	since	this	material	is,	
precisely,	a	reworking	of	a	poe`c	order,	with	 intense	theatrical	appeal,	especially	made	for	this	project,	built	
from	the	appropria`on	of	texts	(quota`ons)	by	other	authors.
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macrostructure	 can	 be	 organized	 a	 priori	 musically,	 that	 is,	 that	 the	 affec`ve-formal	
delinea`on	occurs	as	a	process	of	strictly	musical	preconcep`on,	and	that	the	structuring	of	
the	librepo	is	performed	from	musical	premises.	Once	free	from	the	elementary	character	of	
tradi`onal	 rela`ons	between	 text	 and	music,	 such	a	possibility	 establishes,	 at	 the	 level	 of	
formal	structuring,	richer	and	more	complex	affec`ve	musical	rela`ons,	or,	at	the	very	least,	
less	linear	and	narra`vely	predictable.	

This	kind	of	composi`onal	strategy	is	found	in	the	formal	structuring	of	Retrato	falado	
das	 paixões,	 and	 stems	 both	 from	 the	 nature	 of	 its	 librepo	 and	 from	 the	 musical	
macrostructure	built	 from	affec`ve	purposes	as	well.	The	work	 is	divided	 into	 three	parts,	
each	one	corresponding	to	what	the	composer	calls	a	capital	passion:	

Retrato	falado	das	paixões	is	consequently	structured	in	three	main	parts,	which	correspond,	in	
my	view,	to	the	three	main	human	passions:	anguish	–	pleasure	–	hope	(as	the	general	structure	
of	the	work	shows	in	detail).	These	passions	behave	temporally	as	ideal	“traveling	companions”	
of	 the	 three	 temporal	 states	 that,	 according	 to	 the	 phenomenology	 of	 internal	 `me-
consciousness	as	described	by	Edmund	Husserl,	cons`tute	the	psychic	percep`on	of	`me	itself:	
past	–	present	–	future.	Awe	and	fear	thus	relate	to	the	past;	delight,	to	the	present;	and	faith,	
finally,	to	the	future.	(Idem,	p.	251,	author’s	emphasis)	

From	the	rela`onship	with	a	passion	that	is	established	with	each	of	these	parts,	a	first	
and	 fundamental	 stage	 of	affecTve	 qualificaTon	 of	 the	work	 is	 configured.	However,	 such	
process	gains	 robustness	and	complexity	 from	the	subdivision	of	 these	parts	 in	SituaTons,	
which	will	con`nue,	in	turn,	to	be	affec`vely	qualified	from	the	list	of	affec`ons	(evoked	by	
the	librepo)	that	orbit	in	each	part-passion.	

The	concept	of	SituaTon	developed	by	Menezes	is	philosophically	based	on	the	idea	of	
Go�ried	Wilhelm	Leibniz ,	in	which	SituaTons	“establish	rela`ons	of	space,	because	space,	25

in	 Leibniz,	 is	 of	 the	 order	 of	 coexistences,	 as	 opposed	 to	 `me,	 the	 order	 of	
existences”	(MENEZES	2011,	p.	92,	our	transla`on).	Throughout	Retrato	falado	das	paixões	21	
SituaTons	 unfold,	 following	 the	 propor`onality	 characteris`c	 of	 the	 Fibonacci	 Series,	 an	
element	 of	 recurrent	 use	 in	 the	 composer’s	 work	 as	 a	 basis	 for	 different	 composi`onal	
processes.	

However,	the	words	anguish,	pleasure	and	hope	will	be	more	than	mere	background	
concepts	 in	 the	 thema`c-affec`ve	 delinea`on	 of	 each	 part	 of	 the	 work:	 they	 reveal	
themselves	 sonically	 structural	 insofar	 as	 these	 La`n,	 German	 and	 English	 words	 –	
respec`vely	angusTæ,	Lust	and	trust	–	will	serve	as	the	basis	for	the	pronunciaTon-forms 	26

that	are	present	in	each	of	these	parts.	

	It	should	be	noted,	however	–	and	as	revealed	by	Flo	Menezes	himself	to	the	author	–	that	the	composer	will	25

only	discover	Leibniz’s	texts	on	the	concept	of	SituaTon	many	years	a�er	their	 inven`on	and	employment	 in	
labORAtorio.

	A	musical	procedure	of	an	ini`ally	electroacous`c	nature	invented	by	Menezes	in	1985,	when	he	composed	26

the	 orchestral	work	PAN	 (1985-86),	 and	 developed	 both	 technically	 and	 theore`cally	 over	 successive	 years,	
par`cularly	since	his	work	as	a	composer	at	the	Studio	für	elektronische	Musik	of	the	Higher	School	of	Music	in	
Cologne,	Germany,	from	1986	to	1990.
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Table	1	–	Macrostructure	of	Retrato	falado	das	paixões	

This	occurs	because,	roughly	speaking,	in	the	pronuncia`on-form	of	a	given	word	the	
temporal	propor`onality	between	its	phonemes	is	preserved,	whether	by	the	temporal	and	
analogical	projec`on	of	its	phonological	structure,	or	by	the	projec`on	of	its	own	recording,	
undergoing	a	radical	process	of	temporal	lengthening.	In	this	way,	in	the	pronuncia`on-form	
“the	oblivion	of	 the	verb	as	Verb	 is	operated,	which	 in	 it	 is	poured	 into	 impure	music	 [...].	
The	verbal	gesture	becomes	texture”	(Idem,	p.	120,	author’s	emphasis).	In	these	terms,	it	is	
important	 to	 establish	 a	 connec`on	 between	 the	 conceptual	 basis	 of	 pronuncia`on-form	
and	 Cohen-Levinas’	 proposi`on	 about	 prac`cal	 issues	 concerning	 the	 musical	
materializa`on	of	the	no`on	of	affec`vely	qualified	`mbre:	

By	 affer	 of	 `mbre	 we	 mean	 the	 transfigura`on	 of	 pure	 material	 into	 scripture;	 the	
transfigura`on	of	its	computer	synthesis	models	into	tablatures	for	an	opera`onal	orchestra`on	
trea`se;	 the	 transfigura`on	 of	 the	 spectral	 model	 into	 a	 reflec`ve	 model.	 The	 `mbre	 is	
autonomous	only	 if	the	 laws	admiped	by	 it	are	 laws	 internal	to	 it.	 (COHEN-LEVINAS	2013,	p.	183,	
our	transla`on)	

In	 this	 way,	 the	 phone`c	 characteris`cs	 of	 the	 words	 reveal	 themselves	 to	 be	 a	
relevant	factor	for	the	formal	structuring	of	the	work,	since	the	choice	of	the	La`n,	German,	
and	 English	 versions	 of	 anguish,	 pleasure,	 and	 hope/trust	 was	 guided	 by	 the	 similarity	
between	the	phone`c	roots	/ust/	that	compose	them	and,	as	the	composer	points	out,	by	
the	 implicit	 direcTonality	 in	 the	 transforma`on	 of	 the	 vowel	 that	 composes	 them	 when	
placed	on	a	diachronic	axis:	

ust	→	ʋst	→	ʌst	
DirecTonality	–	one	of	the	elements	that	structure,	for	Flo	Menezes,	the	morphology	

of	 the	 composiTon	 –,	 present	 in	 this	 aspect	 of	 its	 microstructure,	 is	 also	 reflected	 in	 its	
macrostructure,	precisely	because	of	the	pronuncia`on-form	itself,	since	it	leads	the	ear	to	
the	apprehension	of	its	sound-musical	result,	itself	a	direct	product	of	the	scripture/wri`ng	
procedures	employed	by	the	composer.	

In	Retrato	falado	das	paixões,	Menezes	performs	“a	kind	of	‘summary’”	(MENEZES	2013,	
p.	251)	of	the	pronuncia`on-form,	by	exposing	its	use	in	the	most	dis`nct	ways,	using	it	both	
through	the	expansion	of	the	word	by	electronic	means	(here,	in	real	`me),	and	in	a	purely	
acous`c	 way,	 while	 exploring	 the	 phonemic-sound	 material	 some`mes	 considering	 the	
en`rety	of	a	given	word,	some`mes	exploring	in	a	par`cularized	way	the	phonemes	of	the	
word,	isola`ng	them	in	a	chain	in	the	cons`tu`on	of	the	word,	thus	making	up	all	the	ways	
in	which	a	pronuncia`on-form	can	be	cons`tuted.	
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In	 the	 first	 part,	 the	 pronuncia`on-form	 is	 performed	 from	 the	 phonemes	 that	
cons`tute	 the	 La`n	 word	 angusTæ	 (/angus`ε/),	 and	 its	 elonga`on	 is	 performed	 through	
real-Tme	electronics	in	SituaTon	3 .	In	this	case,	the	pronuncia`on-form	is	performed	in	an	27

integral	manner	–	 that	 is,	without	any	kind	of	sec`oning	or	division	among	the	phonemes	
that	make	up	the	word	–	from	the	uperance	of	the	word	angusTæ	by	the	voice	of	a	basso	
profondo .	Once	captured	by	microphone,	the	word	goes	through	an	electronic	process	of	28

`me-stretching 	 that	 goes	 on	 for	 1’21”	 –	 simultaneously	 with	 the	 intona`on	 by	 a	 vocal	29

octet	of	the	PAN-enTty	with	added	notes	(which	we	will	discuss	later)	–	and	is	completed	by	
a	fadeout	that	adds	8”	to	this	pronuncia`on-form.	

	
Figure	1	–	SituaTon	3,	moment	in	which	the	basso	profondo	enunciates	the	word	angusTæ.	

	 In	the	phonograph	recording	made	at	the	premiere	of	the	piece,	this	SituaTon	begins	at	ca.	3’27”,	and	the	27

specific	instant	of	the	appearance	of	the	pronuncia`on-form	in	ques`on	occurs	at	ca.	3’38”.	Herea�er,	we	will	
provide	 in	 the	 footnotes	 the	approximate	 loca`on	of	 the	beginning	of	 the	SituaTons	 and	 the	pronuncia`on-
forms	under	analysis.

	Ca.	3’38”.28

	Ca.	3’50”.29
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Sound	example	1:	Retrato	falado	das	paixões	–SituaTon	3	un`l	beginning	of	SituaTon	4,	
and	the	pronuncia`on-form	of	the	word	/angus`ε/.	

In	 the	 second	 part,	 star`ng	 with	 the	 German	 word	 Lust,	 we	 have	 another	 way	 of	
accomplishing	 the	pronuncia`on-form,	again	using	 real	`me	electronics	 for	 the	process	of	
lengthening	 the	 word.	 However,	 here	 the	 pronuncia`on-form	 is	 realized	 by	 sec`oning	 its	
phonemes	(/l/	+	/ʋ/	+	/s/	+	/t/),	thus	breaking	the	integrality	of	the	word.	To	this	is	added	a	
generous	amount	of	`me	 that	 spaces	each	appearance	of	 the	phonemes,	 thus	concluding	
the	process	of	phone`c	decontextualiza`on	perpetrated	by	the	sec`oning	of	the	word.	This	
further	reinforces	the	prominent	textural	–	and	thus	musical	–	proper`es	of	the	phonemes	
in	ques`on.	

	
	

Table	2	–	Scheme	of	realiza`on	and	distribu`on	of	the	phonemes	of	the	word	Lust	throughout	the	different	
SituaTons	that	make	up	the	second	part	of	Retrato	falado	das	paixões	(except	for	the	lingual-dental	occlusive		
phoneme	/t/,	which	due	to	its	ephemerality	will	prac`cally	only	punctuate	the	end	of	the	pronuncia`on-form).	

The	 phone`c	material	 to	 be	 captured	 for	 real-`me	electronic	 processing	 of	 the	 first	
phoneme	 of	 this	 word,	 /l/,	 is	 provided	 vocally	 by	 the	 chorus	 at	 the	 very	 beginning	 of	
SituaTon	9 .	 Although	 the	 chorus	 follows	with	 the	 enuncia`on	of	 another	 por`on	of	 the	30

phonemes	that	cons`tute	the	word	Lust	 (/ʋssssss/),	only	 the	 instant	of	enuncia`on	of	 the	
phoneme	/l/	is	used	in	the	sound	sample	needed	for	processing.	

	
	

Figure	2	–	SituaTon	9,	moment	in	which	the	chorus	enunciates	the	phonem	/l/.	

	Ca.	12’18”.30
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Sound	example	2:	Retrato	falado	das	paixões	–	SituaTon	9.	

Next,	 in	 SituaTon	 10 ,	 the	 phone`c	 material	 to	 be	 captured	 for	 processing	 the	31

phoneme	 /ʋ/	 will	 be	 enunciated	 by	 a	 tenor	 solo.	 Since	 it	 is	 a	 vowel	 whose	 fundamental	
element	of	 its	 iden`ty	and	phonemic	characteris`cs	 is	the	apribu`on	of	a	defined	pitch	at	
the	moment	 of	 its	 emission,	 the	 note	 B	 natural	 (sung	 in	 non	 vibrato)	 is	 indicated	 for	 its	
enuncia`on.	

	
	

Figure	3	–	SituaTon	10,	moment	in	which	the	tenor	enunciates	the	phonem	/ʋ/.	

To	 conclude	 the	 development	 of	 the	 pronuncia`on-form	 from	 the	 word	 Lust,	 in	
SituaTon	 15 	 a	 female	 voice	 and	 a	 male	 voice	 (regardless	 of	 their	 respec`ve	 voicing	32

registers)	 are	 told	 to	 uper	 the	 phoneme	 /s/,	 which	 will	 serve	 as	 the	 basis	 for	 phoneme	
extension	processing.	

	
	

Figure	4	–	SituaTon	15,	moment	in	which	the	phonem	/s/	is	enunciated	by	a	female	voice	and	a	male	voice.	

	Ca.	14’11”.31

	Ca.	23’28”.32
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This	 fact	highlights	 the	 inconclusive	aspect	 given	 to	 the	 treatment	of	 the	word	Lust,	
since	the	phoneme	/t/,	as	already	men`oned,	 is	not	realized	as	a	pronuncia`on-form	un`l	
the	end	of	the	second	part	of	the	work.	This	inconclusiveness	is	reinforced	by	the	fact	that	
this	phoneme	is	paradoxically	“pronounced”	in	an	almost	inaudible	dynamic,	as	the	end	of	a	
decrescendo	al	niente,	performed	simultaneously	by	a	vocal	octet.	It	is	as	if	we	were	dealing	
here	 with	 a	 maximum	 lengthening	 of	 pleasure	 (Lust),	 something	 that	 was	 foreshadowed	
long	 ago,	 when	 Flo	 Menezes	 began	 her	 concep`on	 about	 the	 pronuncia`on-form	 in	 its	
advoca`ng	piece	Pretexturas	sobre	todas	as	flores	da	fala	(1984) ,	a	work	that	ended	with	33

the	symptoma`c	extended	pronuncia`on,	by	the	soprano	and	the	clarine`st,	of	the	German	
word	Spaß	(synonym	of	pleasure).	

	
	

Figure	5	–	SituaTon	15,	inaudible	emission	of	the	phoneme	/t/	
at	the	end	of	the	decrescendo	performed	by	a	vocal	octet.	

	See:	hpp://www.flomenezes.mus.br/flomenezes/works_en/1984-pretexturassobretodasasfloresdafala.html33
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In	 the	 third	 and	 last	 part,	 the	 pronuncia`on-form	 is	 performed	 not	 by	 means	 of	
electronic	 resources,	 but	 in	 a	 totally	 acousTc	 way,	 by	 the	 voices	 of	 the	 choir	 group	
themselves.	Star`ng	from	the	phonemes	of	the	English	word	trust	(/trʌst/),	in	this	part	the	
pronuncia`on-form	 is	 fragmented	 in	 three	dis`nct	moments,	 always	 taking	numbers	 from	
the	Fibonacci	Series	as	a	basis	for	its	dura`on	in	seconds.	In	a	first	moment,	at	the	beginning	
of	SituaTon	 17 ,	 the	 choir	 stretches	 the	 phonemes	 /tr/	 over	 13”,	 based	 on	 the	 following	34

instruc`ons	noted	in	the	score:	

	
	

Figure	6	–	SituaTon	17,	moment	in	which	the	choir	acous`cally	elongates	the	phonemes	/tr/.	

Sound	example	3:	Retrato	falado	das	paixões	–	beginning	of	SituaTon	17,	
with	the	extended	phonemes	/tr/	by	the	chorus.	

In	 addi`on	 to	 the	 vocal	 resources,	 the	 pronuncia`on-form	 of	 the	 phonemes	 /tr/	 is	
acous`cally	 complemented	 by	 the	 choir	 members	 themselves	 who,	 precisely	 and	
synchronously	 to	 the	 emission	 of	 the	 phoneme	 /t/,	 must	 perform	 a	 single	 hand	 clap	
(Klatschen).	 The	`mbre	profile	of	 the	phoneme	 /r/	will	 be	 complemented,	 in	 turn,	by	 the	
sounds	 emiped	 by	 Waldteufeln	 (percussion	 instrument) ,	 thus	 establishing	 an	 acous`c	35

isomorphic	rela`onship	between	the	phonemes	and	the	non-speech	sounds.	

	At	ca.	28’47”.34

	In	Portuguese	this	instrument	is	commonly	called	berra-boi	–	see	FRUNGILLO	2002,	p.	385.35
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In	 another	moment	 of	 the	 third	 part,	 inserted	 in	 SituaTon	 18 ,	 the	 pronuncia`on-36

form	is	again	performed	acous`cally,	this	`me	considering	the	phone`c	totality	of	the	word	
(/trʌst/),	 to	 be	 pronounced	 in	 an	 elongated	 form,	 also	 for	 13”,	 by	 the	 solo	 voices	 of	 a	
soprano,	 a	 tenor	 and	 the	 basso	 profondo,	 which	 at	 this	 instant	 have	 their	 `mbers	
electronically	modified	 in	 real	`me	by	means	of	a	 ring	modulator	 (which	begins	a	 fadeout	
process	from	the	enuncia`on	of	the	phoneme	/ʌ/) .	37

	
	

Figure	7	–	SituaTon	18,	moment	in	which	the	soprano,	tenor	and	basso	profondo	soloists	acous`cally	perform	
the	lengthening	of	the	word	trust.	

Sound	example	4:	Retrato	falado	das	paixões	–	part	of	SituaTon	18,	
un`l	the	extended	word	trust	by	the	soprano,	tenor	and	basso	profondo.	

The	 last	appearance	of	a	pronuncia`on-form	 in	 the	work	occurs	moments	before	 its	
conclusion,	at	the	beginning	of	SituaTon	21 ,	when	the	choir,	posi`oned	behind	the	stage,	38

performs	 the	 elonga`on	 of	 the	 phonemes	 /st/	 for	 21”,	 from	 the	 following	 musical	
indica`ons:	

	The	beginning	of	SituaTon	18	occurs	ca.	30’20”.	However,	the	pronuncia`on-form	in	ques`on	here	is	heard	36

at	ca.	31’02”.

	Here	it	is	important	to	note	that	the	electronic	processing	is	restricted	to	modifying	the	sound	emiped	by	the	37

voices,	but	 that	 the	process	of	phoneme	broadening,	characteris`c	of	 the	pronuncia`on-form,	 is	carried	out	
only	acous`cally.

	Situação	21:	ca.	36’12”.38
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Figure	8	–	SituaTon	21,	moment	in	which	the	choir,	posi`oned	behind	the	stage,	stretches	the	phonemes	/st/.	

Sound	example	5:	Retrato	falado	das	paixões	–SituaTon	21,	
with	the	extended	pronuncia`on	of	the	phonemes	/st/	by	the	choir.	

	

As	a	project	of	affec`ve	confession,	we	can	infer	that	in	Retrato	falado	das	paixões,	the	
use	of	the	pronuncia`on-form	is	aligned	in	a	very	special	and	singular	way	with	the	no`on	of	
isomorphy	 as	 a	 process	 of	 affec`ve	 qualifica`on.	 This	 would	 occur	 from	 an	 isomorphic	
understanding	 of	 phone`cs	 itself,	 especially	 in	 the	 terms	 developed	 by	 Ivan	 Fónagy	 in	 La	
métaphore	en	phonéTque	(1980),	a	`tle	that	integrates	the	list	of	theore`cal	references	and	
studies	on	phone`cs	and	phonology	developed	by	Flo	Menezes	especially	in	the	late	1980s	
and	early	1990s .	In	this	work,	Fónagy	develops	a	metaphorical	understanding	of	phone`cs,	39

assimila`ng	in	his	epistemological	base	a	series	of	construc`ons,	associa`ons	and	influences	
that	 are	 external	 to	 the	 strictly	 scien`fic	 precepts,	 rela`vizing	 the	 reach	 that	 a	 purist	
concep`on	 of	 phone`cs	 can	 provide.	 From	 this	 premise,	 phone`c	 studies	 could	 also	 be	
focused	on	a	series	of	ar`s`c	ques`ons,	especially	those	related	to	music	and	poetry.	

Echoing	 what	 in	 linguis`cs	 is	 called	 phonic	 symbolism ,	 Fónagy	 discusses	 the	40

possibility	 of	 an	 isomorphic	 rela`onship	 between	 the	 phone`c	 sound	 and	 the	 feeling	 it	
evokes,	basing	his	arguments	on	the	concept	of	moTvaTon:	

The	mo`va`on	–	the	“natural”	rela`on	between	denota`on	and	denoted	thing	–	is	not	annulled	
by	the	integra`on	of	the	mo`vated	sign	into	the	linguis`c	system.	The	vogue,	the	wide	diffusion	
of	 a	metaphor	proves,	 on	 the	 contrary,	 that	 it	 corresponds	 to	 the	 intellectual	 demands	of	 the	
members	 of	 a	 linguis`c	 community,	 that	 it	 is	 judged	 per`nent,	 in	 conformity	with	 the	 object.	
(FÓNAGY	1980,	p.	27)	

Bearing	this	in	mind,	the	different	pronuncia`on-forms	elaborated	throughout	Retrato	
falado	das	paixões	 contains	a	double	 isomorphic	dimension	between	sound	and	affec`on.	
The	first	refers	to	the	metaphorical	rela`onship	established	between	the	phone`c	profile	of	

	At	 that	`me,	he	did	his	PhD	on	Luciano	Berio’s	work	under	 the	prism	of	 linguis`cs	and	Roman	Jakobson’s	39

structural	phonology	–	see	MENEZES	1993.

	 In	 this	 regard,	we	note	the	symptoma`c	presence	 in	Flo	Menezes’	personal	 library	of	several	`tles:	 see	 in	40

par`cular	JESPERSEN	1964;	BENVENISTE	1966;	SAPIR	1969.
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the	 extended	 words	 and	 the	 respec`ve	 passion	 with	 which	 the	 word	 is	 intrinsically	
associated.	The	second	dimension	refers	to	the	transforma`on	of	pure	phone`c	sound	into	
musical	sound,	scripturally	worked	through	electronic	and	acous`c	processes.	

The	 tripar`te	 formal	 structure,	 of	 direc`onal	 character,	 based	 on	 the	 passions,	
condi`ons	 in	an	equally	direc`onal	way	a	series	of	other	elements.	We	can	observe	 in	the	
plan	 of	 configuraTons,	 for	 instance,	 the	 ini`al	 emphasis	 on	 noisy	 and	 aperiodic	 musical	
structures	–	 in	 special,	human	speech	and	 incidental	noises	of	 the	bodies	moving	 through	
the	performance	space	–,	which	move	towards	a	sound	complex,	outstanding	at	the	end	of	
the	work,	rich	in	defined	pitches	in	which	gradually	the	musical	materials	come	together,	in	a	
synchronous	way,	in	meshed	metric	structures.	This	characteris`c	trait	of	Retrato	falado	das	
paixões	echoes	the	utopian	yearning	already	present	since	Pretexturas	sobre	todas	as	flores	
da	fala,	and	that	pervades	the	basic	strategy	in	labORAtorio,	of	proposing	the	abroga`on	of	
the	act	of	speech	by	 the	act	of	singing,	 that	 is,	of	proposing	 the	 transforma`on	of	speech	
into	song,	something	made	explicit,	by	the	way,	in	the	assimila`on	as	the	first	text	treated	in	
Phantom-Wortquelle;	Words	in	Transgress	(an	electroacous`c-verbal	piece	from	1986-87)	of	
Guido	d’Arezzo’s	symptoma`c	phrase:	“Let	everything	that	is	spoken	be	led	into	song”	 .	41

S`ll	 in	 terms	 of	 macrodirec`onality,	 Retrato	 falado	 das	 paixões	 elaborates	 another	
strategy	of	vocal	wri`ng:	at	the	beginning,	the	work	has	as	a	star`ng	point	the	“total-choral”	
treated	in	a	spherical	way,	in	which	each	one	of	the	32	voices	even	acts	in	an	individualized	
way.	In	this	way,	their	respec`ve	theatrical	unfolding	takes	place	in	an	equally	individualized	
way,	 enhancing	 the	 drama`c	 expression	 through	 the	 “protopersonages”	 that	 the	 singers	
develop	in	a	par`cularized	way	for	a	very	brief	period	of	`me .	In	the	course	of	the	work,	42

the	total-chorus,	previously	treated	in	a	fragmented	way,	begins	to	act	in	a	more	and	more	
coordinated	 and	 metrically	 synchronized	 way,	 that	 is,	 as	 a	 complementary	 and	 intrinsic	
aspect	of	the	rich	sound	complex	in	sung	notes	that	characterizes	the	point	of	arrival	of	this	
direc`onal	 process.	 At	 the	 theatrical	 level,	 this	 is	 reflected	 in	 a	 new	 form	 of	 drama`c	
expression,	 the	 individualism	of	 the	character	gives	way	 to	collec`ve	expression,	and	then	
the	voices	begin	to	act	in	an	integrated	and	organic	way,	as	a	“mob”,	when	they	assume,	as	
historically	designated	in	some	types	of	Oratorios	and	Operas,	the	func`on	of	chorus .	43

	In	the	case	of	Phantom-Wortquelle;	Words	in	Transgress,	the	quote	from	Guido	d’Arezzo	appears	in	German:	41

“Dass	sich	alles	in	Gesang	bringen	lässt,	was	gesprochen	wird”.

	It	is	precisely	because	of	the	brevity	with	which	these	theatrical	performances	develop	that	there	is	no	real	42

characteriza`on	of	characters,	and	that	is	why	I	use	the	idea	of	protopersonage	here.

	As	an	example,	 let	us	evoke	the	dis`nc`on	that	Johann	Sebas`an	Bach	makes	in	his	Passions:	 in	situa`ons	43

where	the	vocal	grouping	acts	as	omniscient	commentator,	outside	the	narra`ve,	it	is	designated	in	the	score	
as	choir;	when	the	vocal	grouping	par`cipates	in	the	narra`ve,	it	is	designated	as	chorus.	By	the	way,	Luciano	
Berio	designates	in	this	same	way	the	group	of	eight	actor-singers	foreseen	in	the	orchestra`on	of	Laborintus	II,	
about	which	we	will	deal	later	on.
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Table	3	–	Direc`onal	planes	in	the	formal	macrostructuring	of	Retrato	falado	das	paixões.	

Parallel	 to	 the	 aspects	 of	 formal	macrostructuring,	 the	 affec`ve	 qualifica`on	 of	 the	
elements	of	the	morphology	of	the	composi`on	of	Retrato	falado	das	paixões	also	occurs	in	
the	realm	of	harmonic	consTtuTons,	especially	with	regard	to	the	roll	and	use	of	harmonic	
enTTes	present	in	the	piece.	As	the	composer	explains:	

The	main	material	 of	 Retrato	 falado	 das	 paixões	 is	 cons`tuted	 by	 a	 pseudo-symmetric	 chord	
derived	 from	a	work	by	Luciano	Berio	–	 the	Monteverdi	of	 the	20th	century	–,	more	precisely	
from	 his	 Concerto	 II	 (Echoing	 Curves)	 .	 The	 interval	 structure	 of	 this	 chord	 incited	 me	 to	44

speculate	about	other	harmonic	cons`tu`ons	based	on	its	model.	Amidst	the	chords	that	were	
derived	from	this	process,	one	can	hear	a	harmonic	en`ty	that	has	acquired	great	importance	in	
some	of	my	recent	works.	The	total	base	sequence,	which	mo`vated	a	choral	scripture	for	eight	
voices,	 ends	 up	 in	 my	 PAN-chord	 with	 added	 notes	 and	 with	 the	 Tristan	 chord	 as	 its	 base.	
(MENEZES	2013,	p.	252)	

	 Besides	 the	 explicit	 reference	 to	 the	 chord	 of	 Concerto	 II	 (Echoing	 Curves),	 another	 influence	 of	 Berio's	44

poe`cs	 in	 Retrato	 falado	 das	 paixões	 is	 the	 dis`nc`on,	 amid	 the	 mass	 of	 32	 choral	 voices,	 of	 an	 8-voice	
configura`on	(2	sopranos,	2	contraltos,	2	tenors	and	2	basses)	much	used	by	Berio	in	works	such	as	A-Ronne	
(1974-75),	Sinfonia	(1968-69)	and	Laborintus	II	(1965).
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Figure	9	–	Harmonic	material	of	Retrato	falado	das	paixões	(Idem,	loc.	cit.).	

Understood	as	the	main	material	of	the	work	(Hauptmaterial,	in	German,	as	indicated	
in	the	preface	of	the	score),	the	list	of	harmonic	en``es	selected	and	elaborated	for	Retrato	
falado	das	paixões	will	play	an	 important	 role	 in	 the	affec`ve	qualifica`on	at	 the	moment	
the	librepo	and	the	musical	wri`ng	are	entangled	throughout	the	work.	However,	s`ll	in	the	
pre-wri`ng	stage,	we	can	see	the	presence	of	affec`ve	strategies	in	the	very	organiza`on	of	
the	 harmonic	 material,	 even	 before	 its	 materializa`on	 as	 scripture	 and	 any	 kind	 of	
associa`on	with	the	text.	

As	previously	discussed,	although	contemporary	poe`cs	 lack	 the	necessary	historical	
ballast	 that	 stabilizaTon	 Tme	 requires	 for	 the	 full	 consolida`on	 of	 harmonic	 archetypes	
(whether	tonal	or	atonal	archetypes),	we	saw	that	this	fact	does	not	prevent	the	issue	from	
being	 approached	 in	 a	 localized	 manner,	 that	 is,	 in	 terms	 of	 circumscribed	 processes	 of	
archetypalizaTon	(or	arqueTpação,	in	terms	of	Flo	Menezes’	well	known	theory	on	harmonic	
archetypes),	especially	as	an	affec`vely	oriented	composi`onal	strategy.	

In	a	first	instant,	the	very	elec`on	of	a	chord	from	another	musical	work,	composed	by	
another	composer,	is	a	prac`cal	example	of	Gehring’s	idea	that	“unrelated	composi`ons	will	
affect	 each	 other	 as	 inevitably	 as	 related	 ones”	 (idem,	 apud	 LANGER	 2004,	 p.	 227).	 By	
assimila`ng	the	chord	of	Berio’s	Concerto	II	in	another	context,	employing	and	developing	it	
in	a	substan`ally	different	way	 from	that	of	 its	creator,	one	ends	up	performing	a	stage	 in	
the	 process	 of	 historical	 archetypaliza`on	 of	 this	 en`ty.	 Although	 it	 is	 not	 our	 place	 to	
predict	 the	 weight	 that	 this	 chord	 may	 eventually	 have	 one	 day	 in	 musical	 poe`cs	 as	 a	
whole,	it	is	clear	that	this	en`ty	is	taken	as	a	structuring	factor	of	the	harmonic	materials	in	
Retrato	falado	das	paixões,	and	at	least	in	this	context	it	is	given	the	status	of	archetype.	

Adding	to	 the	use	of	Berio’s	chord,	Menezes	also	establishes	a	 rela`on	with	his	own	
produc`on,	 once	we	 see	 listed	 in	 the	 harmonic	material	 an	 en`ty	 that	 has	 already	 been	
present	 in	 other	 of	 his	 works,	 such	 as	 Mahler	 in	 Transgress,	 labORAtorio,	 Crase	 and	
Quaderno,	and	that	thus	plays,	already	in	the	scope	of	the	composer’s	poe`cs,	the	role	of	a	
harmonic	archetype.	

However,	in	terms	of	the	harmonic	material	elaborated	for	Retrato	falado	das	paixões,	
the	 manner	 in	 which	 the	 last	 en`ty	 listed	 was	 elaborated	 draws	 special	 apen`on.	 Once	
again	taking	advantage	of	self-referen`ality	by	using	the	en`ty	designated	by	the	composer	
himself	as	the	PAN-chord	–	which	is	also	present	in	other	of	his	pieces	–,	Menezes	creates	a	
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new	en`ty	by	“injec`ng”	into	its	structure	the	famous	Tristan	chord ,	using	the	procedure	45

below.	

	
Figure	10	–	Scheme	of	cons`tu`on	of	harmonic	en`ty	from	the	junc`on	of	the	PAN-chord	with	the	Tristan	

chord;	where:	notas	adicionais	=	addi`onal	notes;	and	enTdade	mista	=	mixed	en`ty.	

Rich	 in	mul`ple	meanings	(as	befits	every	musical	symbol),	however,	there	 is	no	way	
we	can	avoid	 referring,	 from	an	affec`ve	point	of	 view,	 to	a	 certain	common	sense	 in	 the	
associa`on	 between	 the	 Tristan	 chord	 and	 the	 idea	 of	 impossible	 love,	 a	 moto	 of	 the	
medieval	narra`ve	on	which	the	plot	of	the	Opera	is	based,	and	on	which	falls,	in	turn,	the	
responsibility	 for	 the	consolida`on	of	 this	 chord	as	a	harmonic	archetype,	even	more	 in	a	
musical	project	aesthe`cally	based	on	human	affec`ons	and	passions.	It	is	even	inevitable	to	
conjecture	 about	 the	 possible	 implica`ons	 of	 crea`ng	 a	 harmonic	 aggregate	 from	 the	
junc`on	 of	 two	 other	 en``es,	 as	 is	 the	 case	 of	 the	 aggregate	 that	 concludes	 a	 cycle	 of	
harmonic	materials	 in	Retrato	 falado	 das	 paixões.	 The	 Tristan	 chord	 consists	 of	 an	 en`ty	
imbued	with	substan`ated	affec`ve	meaning,	and	the	PAN-chord,	novel	in	historical	terms,	
cons`tutes	 an	 en`ty	 from	 which	 the	 seman`c	 poten`al	 suggested	 by	 its	 designa`on	 is	
unveiled :	the	Greek	word	pan,	which	can	be	translated	as	everything,	all.	46

However,	as	thought-provoking	as	such	conjectures	may	prove	to	be,	it	is	essen`al	to	
keep	in	mind	that	“no	conven`on	forbids	the	composer	the	sonori`es	he	has	need	of	at	a	
given	moment,	and	at	that	moment	only,	no	conven`on	compels	him	to	adapt	himself	to	the	
old	 universal	 character”	 (ADORNO	 1993,	 p.	 48).	 Thus,	 from	 the	 point	 of	 view	 of	 affec`ve	
qualifica`ons,	 the	 use	 of	 historically	 established	 musical	 archetypes,	 whether	 harmonic,	
rhythmic,	 formal	 or	 of	 any	 other	 order,	 should	 not	 necessarily	 be	 understood	 in	 a	
connota`ve	 way	 –	 that	 is,	 as	 a	 reitera`on	 of	 the	 meanings	 eventually	 associated	 or	

	 As	Menezes	 himself	 explains	 (2002,	 pp.	 73-93),	 although	 this	 chord	 has	 become	notable	 as	 a	 structuring	45

harmonic	 element	 in	 Richard	 Wagner’s	 opera	 Tristan	 und	 Isolde,	 this	 en`ty	 appears	 before	 the	 referred	
composi`on,	which	gives	even	greater	weight	to	its	condi`on	as	a	harmonic	archetype.

	 As	 argued	 by	 Menezes	 himself	 (2013,	 pp.	 42-43):	 “because	 it	 cons`tutes	 a	 singularity	 from	 other	46

aggrega`ons	of	harmony,	the	en`ty	is	suscep`ble	of	gaining	a	name,	and	is	clearly	iden`fiable	by	listening.	Its	
nomina`on,	arising	from	the	importance	it	acquires	in	a	given	context	(more	specifically:	in	a	work	or	a	set	of	
works),	 does	 not	 necessarily	 coincide	with	 its	 first	 historical	 appearance	 [...].	 In	 general,	 such	 nomina`on	 is	
subsequent	to	the	very	construc`on	of	the	en`ty	[...].	Things,	their	names	and	their	places	are	not	coincident	
in	 `me.	 Even	 if	 things	 already	 exist,	 it	 is	 their	 names	 that	 place	 them	 as	 we	 locate	 them.	 [...]	 The	 name	
establishes	iden`ty	and	gives	place	to	the	thing,	but	at	the	same	`me	it	makes	the	named	thing	available	in	the	
vast	network	of	referen`ality	in	which	the	intra-semio`c	weave	of	musical	language	consists”.
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apributed	 to	 a	 given	musical	 symbol	 –,	 even	 if	 such	 an	 alterna`ve	 cannot	 be	 completely	
disregarded.	 One	 must	 always	 consider	 that	 “no	 apribu`on	 of	 meaning	 is	 conven`onal,	
none	 is	 permanent	 beyond	 the	 passing	 sound”	 (LANGER	 2004,	 p.	 241),	 and	 such	 idea	 is	
configured	not	only	as	a	premise	of	poe`c	order,	but	also	as	a	 stage	 inherent	 to	 the	very	
trajectory	 of	 the	 musical	 archetype.	 That	 is,	 if	 on	 the	 one	 hand	 the	 thema`c	 context	 of	
Retrato	 falado	 das	 paixões	 allows	 us	 to	 establish	 a	 seman`c	 rela`on	 with	 the	 historical-
affec`ve	meaning	 of	 the	 Tristan	 chord	 –	 even	more	 if	 we	 take	 into	 account	 that,	 in	 this	
narra`ve,	 the	 medieval	 couple’s	 passion	 is	 criminalized,	 in	 the	 same	 terms	 addressed	 by	
Menezes	in	the	men`oned	work 	–,	on	the	other	hand,	this	harmonic	archetype	gains	new	47

musical	 and	 expressive	 possibili`es	 from	 its	 fusion	with	 the	PAN-chord,	 as	well	 as	 for	 the	
new	musical	context	in	which	it	will	be	inserted,	and	in	which	it	will	be	musically	developed	
from	poe`c	assump`ons	substan`ally	different	 from	those	of	 its	original	context	–	 that	 is,	
German	Roman`cism	and	Wagner’s	scripture.	

From	 the	 analy`cal	 comments	 made	 here	 and	 the	 proposi`ons	 presented	 in	 the	
previous	 chapters,	 we	 can	 even	 risk	 a	 generalizing	 thought:	 the	 affec`ve	 qualifica`on	
strategies	of	contemporary	poe`cs	 tend	 to	establish	a	dialec`cal	 rela`onship	between	the	
consolidated	 meanings	 of	 musical	 archetypes	 of	 different	 natures.	 Once	 contrasted	 or	
recontextualized	 by	 new	 musical	 en``es,	 the	 new	 archetypes	 trigger	 a	 process	 of	 re-
significa`on	of	historically	consolidated	archetypes.	The	laper,	as	they	relate	to	new	musical	
materials,	can	act	markedly	in	a	possible	process	of	archetypaliza`on	of	these	new	en``es,	
precisely	 because	 of	 the	 dialec`cal	 rela`onship	 they	 can	 establish	 with	 them	 in	 certain	
musical	contexts.	

The	Library	of	Babel:	passions,	texts	and	libre�o	in	Retrato	falado	das	paixões	

Beyond	 its	 condi`on	 as	 a	 musical	 work,	 Retrato	 falado	 das	 paixões	 makes	 an	
inves`ga`on	about	 the	passions	 from	a	 literary	 and	philosophical	 perspec`ve	 that	will	 be	
absorbed,	transformed,	and	re-signified	by	the	musical	scripture.	

Contrary	 to	what	usually	occurs	 in	 tradi`onal	vocal	music,	 the	 librepo	of	 the	work	–	
wripen	by	the	composer	himself	–	did	not	rely	on	a	single	literary	source.	To	compose	it,	the	
composer	used	68	quota`ons	in	eight	different	languages,	taken	from	different	authors	and	
from	 different	moments	 in	 the	Western	 philosophical-literary	 tradi`on.	 Each	 quota`on	 is	
associated	with	at	least	one	type	of	affect,	which	is	indicated	and	named	by	the	composer	in	
his	 sketches.	 Each	 affec`on	 is	 aligned,	 in	 turn,	 to	what	 the	 composer	 calls	 the	axis	 of	 the	
capital	 passions,	 cons`tuted,	 as	 seen	 before,	 by	 the	 triad	 anguish	 /	 pleasure	 /	 trust	 (or	
hope).	 The	 capital	 passions	 work	 as	 an	 amalgam	 for	 the	 affec`ons	 evoked	 by	 the	 work,	
arranged	in	alphabe`cal	order	by	the	composer	in	his	preparatory	sketches:	

	As	Menezes	(2013,	p.	251)	states,	when	introducing	his	explana`on	of	the	formal	structure	of	Retrato	falado	47

das	paixões,	“in	the	course	of	the	history	of	civiliza`ons,	the	passions	have	been	considered	in	the	most	varied	
ways	by	man:	according	 to	how	such	and	such	a	 society	was	cons`tuted	at	a	given	`me,	 the	passions	were	
esteemed	as	human	virtues	or,	on	the	contrary,	as	sin	or	even	crime.”
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Table	4	–	Groupings	of	affec`ons	from	the	axis	of	the	capital	passions	of	Retrato	falado	das	paixões.	

By	 choosing	 a	 wealth	 of	 quota`ons	 as	 the	 textual	 basis	 for	 the	 librepo,	 Menezes	
inevitably	 renounces	 linear	 narra`ve	 as	 the	 axis	 of	 his	 music-verbal	 discourse.	 The	
abdica`on	of	linear	narra`ve	can	be	interpreted	as	a	manifesta`on	of	his	predilec`on	for	the	
manipula`on	of	affec`ons	from	the	perspec`ve	of	ethos	(i.e.,	behavior),	as	an	element	that	
integrates	and	complements	pathos	(i.e.,	passion).	

The	preface	of	the	score	brings	elements	that	endorse	this	idea.	The	composer	states,	
for	 example,	 that	 “the	 work	 has	 at	 its	 core	 the	 human	 passions	 and	 their	 respec`ve	
behaviors”	 (MENEZES,	 op.	 cit.,	 p.	 251).	 Here	 it	 is	 important	 to	 emphasize	 that	 one	 of	 the	
primordial	understandings	of	the	Greek	word	ethos	(from	which	the	Portuguese	word	éTca	
(ethics)	 is	 derived)	 is	 precisely	 behavior,	 which	 underlies,	 in	 turn,	 one	 of	 the	 most	
fundamental	 concepts	 of	 Ancient	 Greek	music,	 designated,	 not	 by	 chance,	 as	Doctrine	 of	
Ethos.	

In	Retrato	falado	das	paixões,	the	expression	of	behaviors	derived	from	emo`ons	will	
not	 be	materialized	 in	 the	manner	 of	 a	 tradi`onal	 scenic	 spectacle	 –	 that	 is,	 through	 the	
performance	 of	 singer-actors	 who	 represent	 specific	 characters	 or	 roles	 –	 but,	 precisely,	
through	the	quota`ons	that	serve	as	a	basis	for	the	construc`on	of	the	librepo	of	the	work,	
distributed	 through	 its	 different	SituaTons.	However,	 this	 does	 not	mean	 that	 the	work	 is	
devoid	of	 theatricality	or	drama`c	dimension.	 These	are	ensured,	 in	 turn,	 by	 the	way	 the	
poe`c	 text	and	 the	musical	wri`ng	are	 intertwined:	 the	narraTve	 is	 given	up,	but	not	 the	
discourse,	 the	 laper	 guaranteed	 in	 its	 general	 structuring	 through	 the	 direc`onal	 plans,	
including	the	path	of	the	texts	to	be	quoted	throughout	the	piece.	Menezes	is	guided	by	the	
principle	expressed	by	Greimas	and	Fontanille	(to	which	the	composer	resorts	as	one	of	his	
sources	to	be	cited	in	the	work),	for	whom	“passions	are	not	exclusive	proper`es	of	subjects	
(or	 the	 subject),	 but	 proper`es	 of	 the	 en`re	 discourse,	 and	 that	 they	 emanate	 from	
discursive	structures	through	the	effect	of	a	‘semio`c	style’	that	can	be	projected	either	on	
subjects,	objects,	or	their	junc`on”	(idem	1993,	p.	21) .	48

As	 previously	 exposed,	 the	discursive	 plane	 of	 the	work	 is	 guaranteed	 in	 its	macro-
structuring	 by	 the	 sequen`ality	 of	 the	 three	 capital	 passions.	 “It	 is	 the	 beginning	 of	
Hell”	 (MENEZES	2011,	p.	93),	states	 the	composer	regarding	the	 ini`al	moments	of	 the	first	
part	 of	 the	 work,	 angusTæ.	 The	 star`ng	 point	 of	 the	 iTnerary	 of	 affecTons	 (discourse)	

	 Such	 characteris`cs	will	 again	 structure	 another	 project	 by	 Flo	Menezes,	Ritos	 de	 Perpassagem,	 her	 first	48

Opera,	premiered	in	2019.
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already	clearly	outlined	in	the	structure	anguish	/	pleasure	/	hope	is	thus	made	explicit,	and,	
in	 this	way,	 the	affec`ve	 i`nerary	of	 the	work	begins	 in	hell/past	 (i.e.,	Part	1	of	 the	piece,	
anguish/angusTæ),	moves	towards	the	earth/present	(Part	2,	pleasure/Lust),	and	at	the	end	
of	 the	 journey,	 it	 reaches	 heaven/future	 (Part	 3,	 hope/trust),	 making	 up	 the	 path	 of	
Alighierian	ascension	present	 in	 the	narra`ve	of	La	Divina	Commedia,	whose	excerpts	are	
also	part	of	the	collec`on	of	quota`ons	used	in	Retrato	falado	das	paixões.	

In	 the	 realm	 of	 musical	 listening,	 the	 abandonment	 of	 the	 tradi`onal	 narra`ve	
simultaneously	enables	the	realiza`on	of	two	no`ons	of	presentness.	The	first	refers	to	the	
thought	of	Baruch	Spinoza	(philosopher	also	quoted	in	the	librepo),	in	which	the	present	is	
understood	as	 the	confluence	of	past	and	 future;	 the	 second	 relates	 to	 the	 thought	of	 St.	
Augus`ne,	in	which	past	and	future	are	understood	as	distensions	of	the	present.	

	
	

Figure	11	–	Alighierian	ascension	axis	in	transversal	rela`on	with	the	concepts	of	presentness	in	Spinoza	and	in	
St.	Augus`ne	in	the	musical	and	affec`ve	macrostructure	of	Retrato	falado	das	paixões;	

where:	presente	=	present;	passado	=	past;	futuro	=	future;	inferno	=	hell;	terra	=	earth;	céu	=	heaven.	

Once	this	discursive	plan	is	established,	the	composer	uses,	as	we	said,	a	collec`on	of	
literary	and	philosophical	quotes	–	in	different	languages,	collected	throughout	his	life	from	
reading	 books	 in	 his	 library	 (and	 therefore	 not	 always	 –	 although	almost	 always	 –	 in	 the	
original	 language	 of	 the	 authors	 cited)	 –	 that	 will	 pave	 the	 way	 to	 be	 traveled	 by	 the	
structure	previously	explained.	According	to	Menezes	himself:	

Certain	texts	that	fit	into	more	than	one	passion	category	are	then	repeated	in	the	course	of	the	
composi`on.	Others,	which	illustrate	more	generic	concepts	and	refer	to	certain	contexts	of	my	
musical	work,	are	employed	here	or	there.	(Idem	2013,	p.	251)	

The	 appearance	 of	 certain	 quota`ons	 in	 different	 parts	 of	 the	 work	 –	 some	 even	
appear	in	all	three	parts	–	reinforces	not	only	the	affec`ve	polysemy	apributed	to	some	of	
these	literary	excerpts,	but	also	ar`culates	in	a	prac`cal	way	–	that	is,	in	musical	listening	–	
the	confluence	of	the	different	types	of	presentness	(a�er	all,	it	is	always	in	presentness	that	
listening	actually	occurs	physiologically)	that	we	have	just	addressed.	

From	the	perspec`ve	of	idioma`c	origin,	the	collec`on	is	grounded	in	the	propor`ons	
of	the	Fibonacci	Series,	and	is	quan`ta`vely	structured	as	follows:	

•	1	quote	in	Portuguese;	
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•	1	quote	in	Greek;	

•	2	quotes	in	Spanish;	

•	3	quotes	in	Italian;	

•	5	quotes	in	La`n;	

•	8	quotes	in	English;	

•	13	quotes	in	German;	

•	34	quotes	in	French.	

This	makes	a	total	of	eight	languages	and	a	set	of	68	cita`ons.	The	list	of	quota`ons	in	
French	 prepared	 by	 the	 composer	 himself	 includes	 a	 famous	 phrase	 by	 the	 philosopher	
Blaise	 Pascal	 (“Le	 cœur	 a	 ses	 raisons	 que	 la	 raison	 ne	 connaît	 point” ),	 as	 an	 addi`onal	49

excep`on	 in	 the	 piece’s	 elabora`on	 material.	 The	 sequence	 of	 quota`ons	 used	 in	 each	
SituaTon	of	the	work	is	listed	below,	indica`ng	with	an	asterisk	(*)	those	which	are	repeated,	
as	well	 as	when	 there	 is	 some	kind	of	difference	 (in	 general,	 altera`on	or	 suppression)	 in	
rela`on	 to	 the	 original	 quota`on,	 whether	 in	 its	 first	 appearance	 in	 the	 librepo	 or	 in	 its	
repe``on.	Note,	moreover,	that	some	quota`ons	are	not	strictly	related	to	the	descrip`on	
of	some	passionate	state,	but	rather	serve	to	punctuate	some	seman`c	aspect	 inherent	to	
the	context	of	the	work	itself .	50

Part	I	–	angus@æ	

•	SituaGon	1	

1.	PROVERB	(Portuguese):	Quem	canta,	seus	males	espanta.	

[The	use	of	this	phrase	is	extended,	some`mes	fully,	some`mes	in	fragments,	to	other	SituaTons]	

•	SituaGon	2	

2.	PASCAL	(French):	La	nature	nous	rend	toujours	malheureux	en	tous	états.	

[This	quote	is	presented	by	omi�ng	its	beginning:	“La	nature	donne	[alors]	des	passions	et	de	désirs	
conformes	à	l’état	présent.”]	

3.	GOETHE	(German):	Die	Leidenscha�	bringt	Leiden!	Beklommnes	Herz...	Trüb’	ist	der	Geist,	verworren	das	
Beginnen.	

4.	PASCAL	(French):	La	mémoire	est	nécessaire	pour	toutes	les	opéraTons	de	la	raison.	

5.	PASCAL	(French):	Humiliez-vous	raison	impuissante!	

[This	quote	is	presented	by	omi�ng	its	ending:	“Écoutez	Dieu.”]	

6.	EPICURUS	(Greek):	Kaˆ £lghdæn p´sa kakÒn, oß p´sa dœ £eˆ feuktº pefukuŒa.	

[In	free	transla`on:	“All	pain	is	bad,	but	not	all	pain	should	be	avoided.”]	

7.	DESCARTES	(French):	La	tristesse	est	en	quelque	façon	première	et	plus	nécessaire	que	la	joie.	

8.	PASCAL	(French):	L’homme	est	plein	de	besoins.	

9.	SPINOZA	(La`n):	No	dari	spem	sine	metu,	neque	metum	sine	spe.	

	“The	heart	has	its	reasons	that	even	reason	is	unaware	of”.	(Our	transla`on)49

	Examples	of	quotes	that	contextualize	the	very	seman`c	dimension	of	the	work	are	numbers	4	and	20,	both	50

from	Blaise	Pascal.
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10.	PASCAL	(French):	Dépendance,	désir	d’indépendance,	besoins.	

11.	BLAKE	(English):	The	hours	of	folly	are	measur’d	by	the	clock.		

12.	PASCAL	(French):	Toujours	les	mêmes	choses,	les	ans,	les	jours,	les	heures…	

•	SituaGon	3	

13.	SPINOZA	(La`n):	Homines	nihil	minus	in	potestate	habere	quam	linguam.	

14.	PASCAL	(French):	Il	n’est	pas	bon	d’être	trop	libre.	

•	SituaGon	4	

15.	BLAKE	(English):	Excess	of	sorrow	laughs.	Excess	of	joy	weeps.	

•	SituaGon	5	

16.	PASCAL	(French):	L’âme	ne	s’offre	jamais	simple	à	aucun	sujet.	De	là	vient	qu’on	pleure	et	qu’on	rit	d’une	
même	chose.*	

[This	quote	is	presented	by	omi�ng	its	beginning:	“Les	choses	ont	diverses	qualités	et	l’âme	diverses	
inclina`ons,	car	rien	n’est	simple	de	ce	qui	s’offre	à	l’âme,…”]	

17.	DESCARTES	(French):	C’est	l’amour	joint	à	la	tristesse	qui	cause	la	plupart	des	larmes…,	sueur	des	yeux.	/	
Larmes…	sueur	des	yeux!	

•	SituaGon	6	

18.	PASCAL	(French):	Figure	porte	absence	et	présence,	plaisir	et	déplaisir.	

[This	quote	is	presented	by	omi�ng	its	ending:	“Chiffre	à	double	sens.	Un	clair	et	où	il	est	dit	que	le	
sens	est	caché.”]	

19.	SCHLEIERMACHER	(German):	Eifersucht	ist	eine	Leidenscha�,	die	mit	Eifer	sucht,	was	Leiden	scha�.	

20.	PASCAL	(French):	Tout	est	un,	tout	est	divers.	

21.	DESCARTES	(French):	Le	passage	d’une	passion	à	l’autre	se	fait	par	des	passions	voisines;	pourtant,	il	y	a	
souvent	passage	violent	par	les	contraires:	comme	si	la	nouvelle	d’un	grand	malheur	se	répand	tout	à	
coup	au	milieu	de	joyeux	convives.	

22.	PASCAL	(French):	Nous	ne	vivons	jamais,	…	nous	espérons	de	vivre.	

[This	quote	is	presented	by	omi�ng	its	beginning:	“…	Le	seul	avenir	est	notre	fin;”]	

•	SituaGon	7	

23.	ALIGHIERI	(Italian):	Così	fui	sanza	lagrime	e	sospiri	/	anzi	‘l	cantar	di	quei	che	notan	sempre	/	dietro	a	le	
note	de	li	e{erni	giri.	

24.	PASCAL	(French):	Par	l’espace	l’univers	me	comprend	et	m’englouTt	comme	un	point.	

[This	 quote	 is	 presented	 by	 omi�ng	 its	 beginning	 and	 its	 ending:	 “Je	 n’aurai	 point	 d’avantage	 en	
possédant	 des	 terres.	 Par	 l’espace	 l’univers	 me	 comprend	 et	 m’englou`t	 comme	 un	 point:	 par	 la	
pensée	je	le	comprends.”]	

25.	PASCAL	(French):	Rien	n’est	si	insupportable	à	l’homme	que	d’être	dans	un	plein	repos,	sans	passions…	Il	
sent	alors	son	néant,	son	abandon,	son	insuffisance,	sa	dépendance,	son	impuissance,	son	vide.	
InconTnent	il	sorTra	du	fond	de	son	âme	l’ennui,	la	noirceur,	la	tristesse,	le	chagrin,	le	dépit,	le	
désespoir.	

26.	PASCAL	(French):	La	vérité	ne	s’altère	que	par	le	changement	des	hommes.	

[This	 quote	 is	 presented	by	omi�ng	 its	 ending:	 “Le	 temps	 guérit	 les	 douleurs	 et	 le	 querelles	 parce	
qu’on	change.”]	

27.	BLAKE	(English):	Sooner	murder	an	infant	in	its	cradle	than	nurse	unacted	desires.*	
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28.	GOETHE	(German):	Nichts	Abgeschmackters	find’	ich	auf	der	Welt,	als	ein	Teufel,	der	verzweifelt.	

[This	quote	is	presented	by	omi�ng	its	beginning:	“Wo	so	ein	Köpfchen	keinen	Ausgang	sieht,	stellt	er	
sich	gleich	das	Ende	vor.”]	

•	SituaGon	8	

29.	BLAKE	(English):	Sorrows	bring	forth.	

[This	quote	is	presented	by	omi�ng	its	beginning:	“Joys	impregnate.”]		

30.	ALIGHIERI	 (Italian):	E	però	 leva	 sú;	vinci	 l’ambascia	 /	 con	 l’animo	che	vince	ogne	ba{aglia,	 /	 se	 col	 suo	
grave	corpo	non	s’accascia.	

Part	II	–	Lust	

•	SituaGon	9	

31.	PASCAL	(French):	La	nature	donne	des	passions	et	de	désirs	conformes	à	l’état	présent.*	

[This	quote	is	presented	by	omi�ng	its	beginning:	“La	nature	nous	rend	toujours	malheureux	en	tous	
états.”]	

32.	EMPEDOCLES	(Spanish):	En	el	Odio	todo	reviste	formas	diferentes	y	separadas,	/	pero	se	reúnen	en	el	Amor	
deseándose	unas	a	 otras:	 /	 los	 árboles,	 los	 hombres	 y	 las	mujeres,	 /	 los	 animales,	 los	 pájaros	 y	 los	
peces	que	viven	en	el	agua…	/	El	mar,	sudor	de	la	Terra.	

33.	DESCARTES	(French):	Larmes,	sueur	des	yeux.	

34.	PASCAL	(French):	Qu’est-ce	qui	sent	du	plaisir	en	nous?	Est-ce	la	main,	est-ce	le	bras,	est-ce	la	chair,	est-ce	
le	sang?	On	verra	qu’il	faut	que	ce	soit	quelque	chose	d’immatériel.	

35.	PASCAL	(French):	La	tête,	le	cœur,	l’estomac,	les	veines,	chaque	veine,	chaque	porTon	de	veine,	le	sang,	
chaque	humeur	de	sang.	

•	SituaGon	10	

36.	ST.	THOMAS	AQUINAS	(La`n):	Passio	proprie	invenitur	ubi	est	transmutaTon	corporalis.	

37.	PASCAL	 (French):	Quand	un	discours	naturel	peint	une	passion	ou	un	effet	on	trouve	dans	soi-même	la	
vérité	de	ce	qu’on	entend.	

38.	PASCAL	(French):	Figure	porte	absence	et	présence,	plaisir	et	déplaisir.	Chiffre	à	double	sens.	Un	clair	et	
où	il	est	dit	que	le	sens	est	caché.*	

39.	BLAKE	(English):	Excess	of	sorrow	laughs.	Excess	of	joy	weeps.*	

40.	DESCARTES	(French):	Notre	âme	n’aurait	pas	sujet	de	vouloir	demeurer	jointe	à	son	corps	un	seul	moment	
si	elle	ne	pouvait	ressenTr	les	passions.	

41.	 FREUD	 (German):	 Aus	 der	 Differenz	 zwischen	 der	 gefundenen	 und	 der	 geforderten	 Befriedigungslust	
ergibt	sich	das	treibende	Moment.	

42.	 DESCARTES	 (French):	 Souvent	 la	 passion	 nous	 fait	 croire	 certaines	 choses	 beaucoup	meilleures	 et	 plus	
désirables	qu’elles	ne	sont.	

43.	ARISTOTLE	(Spanish):	Pasión	se	dice	de	las	cualidades	que	pueden	alternaTvamente	revesTr	un	ser.	

•	SituaGon	11	

44.	PASCAL	(French):	Les	passions	de	l’âme	troublent	les	sens	et	leur	font	des	impressions	fausses.	

45.	GOETHE	(German):	Alles	Übel	sei	vergessen	/	Eingedenk	der	Lust	zu	sein!	

46.	PASCAL	(French):	Le	senTment	de	la	fausseté	des	plaisirs	présents	et	l’ignorance	de	la	vanité	des	plaisirs	
absents	cause	l’inconstance.	

72



•	SituaGon	12	

47.	BLAKE	(English):	Sooner	murder	an	infant	in	its	cradle	than	nurse	unacted	desires.	

48.	BLAKE	(English):	One	thought	fills	immensity.	

49.	PASCAL	(French):	Je	n’aurai	point	d’avantage	en	possédant	des	terres.	Par	l’espace	l’univers	me	comprend	
et	m’englouTt	comme	un	point:	par	la	pensée	je	le	comprends.*	

•	SituaGon	13	

(There	is	no	text).	

•	SituaGon	14	

50.	 PASCAL	 (French):	 La	 nature	 recommence	 toujours	 les	mêmes	 choses,	 les	 ans,	 les	 jours,	 les	 heures,	 les	
espaces	de	même.	

51.	BLAKE	(English):	The	hours	of	a	wisdom,	no	clock	can	measure.*	

[In	this	SituaTon,	the	repe``on	of	this	quote	occurs	with	some	changes	from	the	original:	“The	hours	
of	folly	are	measur’d	by	the	clock;	but	a	wisdom,	no	clock	can	measure”.]	

52.	DESCARTES	(French):	Les	grandes	joies	sont	ordinairement	mornes	et	sérieuses.	

•	SituaGon	15	

53.	ALIGHIERI	 (Italian):	La	novità	del	 suono	e	 ’l	 grande	 lume	 /	di	 lor	 cagion	m’accesero	un	disio	 /	mai	non	
senTto	di	cotanto	acume.	

54.	PASCAL	(French):	Écoutez	Dieu!*	

	[This	quote	is	repeated	by	omi�ng	its	ending:	“Humiliez-vous	raison	impuissante!”]	

55.	BERIO	(German):	Ein	Chor,	der	nicht	singt,	ist	aber	ein	geschlossenes	Theater!	

56.	GOETHE	(German):	Ein	überirdisches	Vergnügen!	Und	dann	die	hohe	IntuiTon...	

57.	PASCAL	(French):	Le	cœur	a	ses	raisons	que	la	raison	ne	connaît	point.	

58.	SHAKESPEARE	(English):	Love	is	too	young	to	know	what	conscience	is,	/	Yet	who	knows	not	conscience	is	
born	of	love?	

59.	PASCAL	(French):	Tout	est	un,	tout	est	divers.	

60.	PASCAL	(French):	Dans	les	passions	il	y	a	du	plaisir	à	voir	deux	contraires	se	heurter.	/	Écoutez!	

•	SituaGon	16	

61.	SPINOZA	(La`n):	Passiones	ad	mentem	non	referri,	nisi	quatenus	aliquid	habet,	quod	negaTonem	involvit.	

62.	PASCAL	(French):	J’aurais	bientôt	qui{é	les	plaisirs	si	j’avais	la	foi.	Et	moi	je	vous	dis:	vous	auriez	…	la	foi	si	
vous	aviez	qui{é	les	plaisirs?	

63.	BLAKE	(English):	Joys	impregnate.*	

[This	quote	is	repeated	here	by	omi�ng	its	conclusion:	“Sorrows	bring	forth”]	

64.	PASCAL	(French):	Quand	notre	passion	nous	porte	à	faire	quelque	chose	nous	oublions	notre	devoir.	

65.	FREUD	(German):	Immer	wird	die	Neuheit	die	Bedingung	des	Genusses	sein.	

Part	III	–	trust	

•	SituaGon	17	

66.	ALIGHIERI	(Italian):	E	però	leva	sú;	vinci	l’ambascia	/	con	l’animo	che	vince	ogne	ba{aglia.*	
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67.	PASCAL	(French):	Quand	notre	passion	nous	porte	à	faire	quelque	chose	nous	oublions	notre	devoir.*	

68.	SPINOZA	(La`n):	No	dari	spem	sine	metu,	neque	metum	sine	spe.*	

69.	BLAKE	(English):	Sorrows	bring	forth.*	

[This	quote	is	repeated	here	by	omi�ng	its	beginning:	“Joys	impregnate.”]	

70.	PASCAL	(French):	Les	choses	ont	diverses	qualités	et	l’âme	diverses	inclinaTons.*	

[This	quote	is	presented	by	omi�ng	its	beginning:	“L’âme	ne	s’offre	jamais	simple	à	aucun	sujet.	De	là	
vient	qu’on	pleure	et	qu’on	rit	d’une	même	chose.”]	

71.	PASCAL	(French):	Tout	est	un,	tout	est	divers.*	

72.	PASCAL	(French):	Vous	auriez	bientôt	la	foi	si	vous	aviez	qui{é	les	plaisirs?	

73.	GOETHE	(German):	Da	schwebt	hervor	Musik	mit	Engelschwingen,	des	Menschen	Wesen	durch	und	durch	
zu	dringen.	

74.	BLAKE	(English):	To	create	a	li{le	flower	is	the	labour	of	ages.	

75.	FREUD	 (German):	Nur	geduldige	Fortsetzung	der	Arbeit,	die	alles	der	einen	Forderung	nach	Gewissheit	
unterordnet,	kann	langsam	Wandel	schaffen.	

76.	FREUD	(German):	Immer	wird	die	Neuheit	die	Bedingung	des	Genusses	sein.*	

•	SituaGon	18	

77.	PASCAL	(French):	Le	temps	guérit	les	douleurs	et	le	querelles	parce	qu’on	change.*	

[This	quote	 is	presented	by	omi�ng	 its	beginning:	“La	vérité	ne	s’altère	que	par	 le	changement	des	
hommes.”]	

78.	 PASCAL	 (French):	Qu’on	 ne	 dise	 pas	 que	 je	 n’ai	 rien	 dit	 de	 nouveau,	 la	 disposiTon	 des	 maTères	 est	
nouvelle.	Les	mêmes	mots	forment	d’autres	pensées	par	leur	différente	disposiTon.	

79.	GOETHE	(German):	Die	Worte	sind	genug	gewechselt;	lasst	mich	auch	endlich	Taten	sehn!	

80.	DESCARTES	(French):	Ce	ne	sont	pas	toujours	les	mêmes	acTons	qu’on	joint	aux	mêmes	pensées.	

81.	FREUD	(German):	Das	treibende	Moment,	welches	nach	des	Dichters	Worten‚	ungebändigt	immer	
vorwärts	dringt’.*	

[This	quote	 is	presented	by	omi�ng	 its	beginning:	“Aus	der	Differenz	zwischen	der	gefundenen	und	
der	geforderten	Befriedigungslust	ergibt	sich…]	

82.	BLAKE	(English):	A	fool	sees	not	the	same	tree	that	a	wise	man	sees.	

•	SituaGon	19	

83.	TERENTIO	(La`n):	Homo	sum;	humani	nihil	a	me	alienum	puto.	

84.	GOETHE	(German):	Wo	so	ein	Köpfchen	keinen	Ausgang	sieht,	stellt	er	sich	gleich	das	Ende	vor.*	

[This	quote	is	presented	by	omi�ng	its	ending:	“Nichts	Abgeschmackters	find’	ich	auf	der	Welt,	als	ein	
Teufel,	der	verzweifelt.”]	

85.	DESCARTES	(French):	Ceux	qui	sont	les	plus	agités	par	leurs	passions	ne	sont	pas	ceux	qui	les	connaissent	
le	mieux.	

86.	PASCAL	(French):	Chiffre	à	double	sens.	Un	clair	et	où	il	est	dit	que	le	sens	est	caché.*	

[This	 quote	 is	 presented	 by	 omi�ng	 its	 beginning:	 “Figure	 porte	 absence	 et	 présence,	 plaisir	 et	
déplaisir.”]	

87.	PASCAL	(French):	Il	ne	faut	pas	dire	qu’il	y	a	ce	qu’on	ne	voit	pas.	

88.	GOETHE	(German):	Die	Zeit	ist	kurz,	die	Kunst	ist	lang.	
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89.	PASCAL	(French):	La	nature	recommence	toujours	les	mêmes	choses.	

90.	GOETHE	(German):	Da	fühlte	sich	–	o	daß	es	ewig	bliebe!	–	/	Das	Doppel-Glück	der	Töne	wie	der	Liebe.	

91.	GOETHE	(German):	Laß!	o	laß	mich	nicht	erma{en!	Nein,	es	sind	nicht	leere	Träume.	

•	SituaGon	20	

92.	PASCAL	(French):	Rien	n’est	simple	de	ce	qui	s’offre	à	l’âme.	

93.	GOETHE	(German):	Ein	überirdisches	Vergnügen!	Und	dann	die	hohe	IntuiTon...*	

94.	DESCARTES	(French):	Les	grandes	joies	sont	ordinairement	mornes	et	sérieuses.*	

95.	BLAKE	(English):	A	fool	sees	not	the	same	tree…	

96.	GOETHE	(German):	Was	glänzt,	ist	für	den	Augenblick	geboren;	das	Echte	bleibt	der	Nachwelt	unverloren.	

97.	PASCAL	(French):	Rien	n’est	si	insupportable	à	l’homme	que	d’être	dans	un	plein	repos,	sans	passions.*	

[This	quote	is	presented	by	omi�ng	its	ending:	“Il	sent	alors	son	néant,	son	abandon,	son	insuffisance,	
sa	 dépendance,	 son	 impuissance,	 son	 vide.	 Incon`nent	 il	 sor`ra	 du	 fond	 de	 son	 âme	 l’ennui,	 la	
noirceur,	la	tristesse,	le	chagrin,	le	dépit,	le	désespoir.”]	

98.	BLAKE	(English):	One	thought	fills	immensity.*	

99.	GOETHE	(German):	Lasst	mich	endlich	Taten	sehn!	

100.	DESCARTES	(French):	Les	passions	nous	portent	bien	plus	à	regarder	l’avenir	que	le	présent	ou	le	passé.	

101.	FREUD	(German):	Nur	geduldige	Fortsetzung	der	Arbeit	kann	langsam	Wandel	schaffen.	

102.	PASCAL	(French):	Le	seul	avenir	est	notre	fin.*	

[This	quote	is	presented	by	omi�ng	its	ending:	“Nous	ne	vivons	jamais,	…	nous	espérons	de	vivre”]	

103.	ALIGHIERI	(Italian):	Anzi	il	cantare	di	quei	che	notano	sempre	dietro	alle	note	degli	eterni	giri.*	

[That	quote	is	repeated	here	by	omi�ng	the	beginning	of	the	verse:	“Così	fui	sanza	lagrime	e	sospiri”]	

104.	BLAKE	(English):	A	li{le	flower	is	the	labour	of	ages.*	

105.	PASCAL	(French):	Notre	nature	est	dans	le	mouvement,	le	repos	enTer	est	la	mort.	

•	SituaGon	21	

106.	GOETHE	(German):	Die	Kunst	ist	lang,	und	kurz	ist	unser	Leben.*	

107.	PASCAL	(French):	J’aurais	bientôt	qui{é	les	plaisirs…	Or	c’est	à	vous	à	recommencer!*	

[This	quote	is	repeated	in	an	altered	form	from	the	original:	“J’aurais	bientôt	quipé	les	plaisirs	si	j’avais	
la	 foi.	 Et	 moi	 je	 vous	 dis:	 vous	 auriez	 …	 la	 foi	 si	 vous	 aviez	 quipé	 les	 plaisirs?	 Or	 c’est	 à	 vous	 à	
commencer!”	Here,	 too,	 the	 final	 verb	 is	 adulterated:	 to	 begin	 becomes	 to	 begin	 again,	 inducing	 a	
certain	passionate	cyclicity,	at	the	same	`me	referring	once	more	to	Berio	for	his	use	of	a	phrase	by	
Paul	Valéry	in	Sinfonia:	“La	mer,	la	mer,	toujours	recommencée”]	

Throughout	 the	 different	 SituaTons	 that	 unfold	 in	 the	 course	 of	 the	work,	Menezes	
establishes	dis`nct	correspondences	between	the	text	and	the	musical	wri`ng.	Whether	in	
rela`on	 to	 a	 sung	 soloist	 voice,	 a	 spoken	 vocal	 grouping,	 or	 even	 the	 superimposi`on	 of	
different	types	of	rela`ons	between	text	and	music,	the	work	performs	a	kaleidoscope	that	
prac`cally	exhausts	all	possible	types	of	vocal	musical	scripture,	as	can	be	seen	in	the	table	
below:	
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Table	5	–	Number	of	different	vocal	scripture	types	in	each	part	of	Retrato	falado	das	paixões.	

This	 characteris`c	 reveals	 itself,	 in	 the	context	of	 this	work,	as	 the	main	 strategy	 for	
the	 rupture	 of	 the	 elementary	 parallelism	 that	 historically	 characterizes	 the	 rela`onship	
between	text	and	music.	If	we	have	previously	seen	that	the	processes	of	text	decomposiTon	
cons`tute	a	basic	premise	for	the	libera`on	of	the	text	from	its	purely	seman`c	limits,	from	
the	 textual	 point	 of	 view,	 Menezes	 achieves	 such	 emancipa`on	 through	 the	 opposite	
process.	This	happens	because	the	elabora`on	of	the	librepo	for	Retrato	falado	das	paixões	
was	 not	 performed	 from	 the	 “deconstruc`on”	 of	 a	 preexis`ng	 text,	 plot	 or	 narra`ve,	 but	
from	the	elabora`on	of	a	new	text,	cons`tuted	by	 literary	materials	of	heterogeneous	and	
fragmented	 nature	 –	 fragmentaTon	 being	 precisely	 the	 desired	 product	 of	 every	
deconstruc`on	process	–,	which	 thus	outlines	a	 fundamentally	 intertextual	 librepo.	At	 the	
same	 `me	 that	 these	 characteris`cs	 shape	 the	 musical	 scripture	 itself,	 they	 are	
simultaneously	enhanced	by	the	great	quan`ty	and	variety	of	types	of	vocal	scripture,	and	
by	the	very	musical	intertextuality	that	develops	at	the	level	of	scripture.	

It	 is	 in	 this	way	 that	 the	essen`ally	 sonic,	`mbric,	and	musical	 content	of	 the	 text	 is	
developed	 on	 an	 addi`onal	 plane	 that	 runs	 parallel	 to	 the	 plane	 of	 pronuncia`on-from	
previously	addressed,	since	the	musical-vocal	wri`ng	undertaken	by	the	composer	frees	his	
librepo	from	the	exclusive	condi`on	of	seman`c	vehicle,	to	thus	elevate	it	to	the	condi`on	
of	musical	material	itself.	If	previously	we	were	faced	with	the	ques`on:	“Is	the	encounter	of	
the	 `mbric	 material	 with	 the	 textual	 material,	 for	 example,	 a	 utopia	 or	 a	 virtual	
reality?”	(COHEN-LEVINAS	2013,	p.	181,	our	transla`on),	the	prac`cal	realiza`on	of	processes	
of	 affec`ve	 qualifica`on	 in	 different	 elements	 of	 the	 morphology	 of	 the	 composi`on	 of	
Retrato	 falado	 das	 paixões	 confirms	 this	 reality,	 perhaps	 because	 the	 work	 develops,	
paradoxically,	“in	the	direc`on	of	a	Utopia”	(MENEZES,	op.	cit.,	p.250).	

For	an	(in)definiGon	of	genre:	Retrato	falado	das	paixões	as	an	AnG-Opera	

In	 the	 midst	 of	 a	 scenario	 of	 great	 poe`c	 plurality	 in	 the	 musical	 scene	 from	 the	
mid-20th	century	on,	which	resulted	in	an	inevitable	stylis`c	splintering,	the	very	concept	of	
musical	 genre	 –	 so	 strong	 throughout	 the	 history	 of	 Western	 music,	 especially	 in	 those	
moments	and	circumstances	in	which	musical	ac`vity	was	linked	to	a	given	social	func`on	–	
was	intensely	rela`vized,	both	from	the	point	of	view	of	historical	and	analy`cal	musicology	
and	the	very	way	composers	began	to	conceive	their	works.	

This	ques`on	played	an	 important	 role	 in	 the	concep`on	and	elabora`on	process	of	
Retrato	 falado	 das	 paixões,	 as	 expressed	 by	 the	 composer	 in	 the	 very	 first	 lines	 of	 the	
preface	to	the	score:	

The	 `tle	 Retrato	 falado	 das	 paixões	 (Spoken	 portrait	 of	 the	 passions)	 contains	 polysemy:	 it	
alludes	 to	 the	 criminaliza`on	of	human	passions,	 but	 at	 the	 same	`me	 refers	 to	a	 generalized	
speech	(which	includes	above	all	singing)	that	wants	to	portray	them;	and	it	also	implies	Passion	
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as	a	musical	genre.	But	insofar	as	the	work	develops	in	the	direc`on	of	a	Utopia,	it	reveals	itself,	
strictly	speaking,	rather	as	a	kind	of	“An`passion"”.	(Ibidem,	loc.	cit.;	author’s	emphasis)	

At	 this	 point	 it	 is	 important	 to	 consider	 the	 implica`ons	 of	 the	 idea	 of	AnTpassion	
presented	 by	Menezes,	 and	 to	 establish	 a	 rela`onship	 with	 the	 concept	 of	AnT-Opera .	51

From	a	 formal	point	of	 view,	AnT-Opera	 is	 not	 a	 genre	per	 se,	 since,	 in	prac`cal	 terms,	 it	
does	not	refer	to	any	kind	of	musical	or	social	conven`on.	However,	as	a	concept,	the	term	
has	revealed	 itself	structural	 to	gather	and	 illustrate	 important	aspects	of	 the	prac`ce	and	
thought	 of	 different	 contemporary	 musical	 poe`cs	 regarding	 ques`ons	 related	 to	 the	
concep`on	and	performance	of	the	scenic	spectacle	based	on	vocal	music.	

By	basing	itself	on	the	tradi`onal	structures	of	Opera	–	in	par`cular,	on	the	narra`ve	
dimension	 outlined	 by	 its	 librepo,	 which	 is	 substan`ated,	 in	 turn,	 by	 the	 rela`ons	 of	
elementary	parallelism	between	the	text	and	the	music	–,	the	concept	of	AnT-Opera	refers	
precisely	to	the	search	for	new	sources	and	forms	of	elabora`on	and	treatment	of	the	text	
to	 be	 set	 to	 music,	 of	 new	 musical	 scriptures	 that	 are	 aligned	 with	 other	 new	 types	 of	
librepos	 and,	 at	 the	 final	 point	 of	 this	 chain,	 of	 new	 forms	 of	 scenic	 expressions	 and	
spectacle,	aligned	with	the	new	demands	unleashed	within	the	poe`c	process	of	specula`ve	
nature	and	commiped	to	formal	innova`on.	

The	 contesta`on	 of	 tradi`onal	 vocal	 and	 theatrical	 genres	 and	 the	 search	 for	 new	
forms	of	expression	 in	these	terms,	as	well	as	their	 inexorable	dimension	as	spectacle,	did	
not	 go	 unno`ced	 by	 Menezes	 during	 the	 process	 of	 concep`on	 and	 crea`on	 of	 Retrato	
falado	das	paixões.	This	uneasiness	becomes	explicit	 in	another	passage	of	 the	preface,	 in	
which	the	composer	again	discusses	the	limits	of	defining	a	genre	for	the	work:	

This	 composi`on	 establishes	 in`mate	 connec`ons	 with	 concrete	 acTons	 and	 reacTons	 of	 the	
singers,	who	perform	specific	theatrical	behaviors.	Retrato	falado	das	paixões	is	not,	however,	a	
work	of	musical	theater	(Musiktheater),	much	less	a	theatrical	play,	but	demands	from	the	choir	
and	 even	 from	 the	 conductor,	 in	 any	 case,	 specific	music-theatrical	 ac`ons	 in	 the	 space,	 and	
more	precisely,	in	the	total	space	in	which	its	performance	takes	place.	(Ibidem,	p.	251,	author’s	
emphasis)	

When	 evoking	 the	 Passion	 genre	 for	 the	 elabora`on	 of	 his	 AnTpassion	 –	 or	 of	 a	
Passion	 according	 to	 man,	 anthropocentric	 and	 secular	 –,	 the	 semi-theatrical	 (or	 semi-
scenic)	dimension	of	the	eighteenth-century	genre	is	implicit	in	this	work.	This	factor	would	
become	one	of	the	great	differences	between	Opera	and	Oratorio	throughout	the	history	of	
music,	considering	that,	already	in	the	middle	of	the	18th	century,	Opera	would	consolidate	
its	scenic	voca`on,	while	Oratorio	would	keep	itself	`ed	to	the	original	semi-scenic	models.	

The	 approxima`on	 of	 Retrato	 falado	 das	 paixões	 to	 the	 historical	 model	 of	 the	
Oratorio	 can	 be	 understood	 in	 part	 as	 a	 reflec`on	 of	Menezes’	 cri`cal	 distancing	 both	 in	
rela`on	 to	 musical	 theater	 –	 especially	 the	 one	 commonly	 associated	 with	 composer	
Mauricio	 Kagel	 –	 and	 to	 Opera	 as	 vehicles	 of	 expression	 for	 contemporary	 music,	 as	
explained	in	the	previous	quote.	

However,	 this	distancing	of	aesthe`c	order	 in	 rela`on	 to	Opera	does	not	necessarily	
entail	a	total	refuta`on	of	technical	order,	since,	as	in	the	tradi`onal	model	of	Oratorio	and	
Opera,	 Retrato	 falado	 das	 paixões	 is	 characterized	 by	 the	 use	 of	 different	 types	 of	 vocal	

	Although	it	has	not	been	possible	to	precisely	detect	the	terminological	origin	of	this	expression,	such	a	term	51

appears	more	systema`cally	in	the	work	of	COHEN-LEVINAS	(2013).
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wri`ng	or,	in	the	composer’s	own	terms,	different	states	of	musical	disposiTon	of	the	texts ,	52

from	which	the	dis`nct	 types	of	vocal	musical	scripture	we	discussed	 in	 the	previous	 item	
will	emerge:	

•	Solo	singing;	

•	Choral	singing;	

•	Voice	declama`on;	

•	Spoken	Voice;	

•	Electronically	transformed,	elongated	and/or	spa`alized	voice;	

•	 Different	 types	 of	 combina`on/overlap	 of	 the	 states	 of	musical	 disposiTon	 of	 the	
texts	listed	above.	

It	 is	 important	 to	point	out	 that	 the	explora`on	of	several	 types	of	vocal	scripture	 is	
one	of	the	factors	that	differen`ate	Opera	in	its	origins	–	from	the	“inven`on”	perpetrated	
by	 the	 members	 of	 the	 Camerata	 FiorenTna	 –	 from	 the	 bases	 developed	 by	 Claudio	
Monteverdi	 in	 his	 first	 experience	 in	 the	 genre,	 L’Orfeo	 (1607),	 and	 that	 would	 later	
characterize	not	only	the	musical	structure	of	Opera,	but	also	its	sacred	equivalent,	precisely	
Oratorio,	 and	 consequently	 the	 Passions	 themselves .	 Not	 by	 chance,	 the	 sound	 of	 the	53

madrigalesque	 produc`on	 of	 the	 Lower	 Renaissance	 –	 which	 advocates,	 in	 turn,	 various	
elements	that	would	later	be	consolidated	in	Opera	and	Oratorio 	–	is	a	recurring	element	54

in	Retrato	falado	das	paixões,	even	though	in	this	context	the	presence	of	such	sound	is	also	
due	 to	 the	 rescue	 of	 excerpts	 from	 another	 work	 by	Menezes,	 labORAtorio	 (1991;	 1995;	
2003) .	55

Apart	 from	 the	approxima`ons	with	 the	historical	 concepts	of	Passion	and	Oratorio,	
and	contextualizing	the	referred	work	in	the	midst	of	the	contemporary	produc`on	from	the	
second	half	of	the	twen`eth	century	to	the	present	day,	Retrato	falado	das	paixões	presents,	
as	a	genre,	a	great	affinity	with	 the	 type	of	play	 that	 Luciano	Berio	designated	as	musical	
acTon	 (azione	 musicale)	 –	 in	 itself	 a	 synonym	 of	 An`-Opera	 –	 in	 order	 to	 thus	 also	
disassociate	itself	from	the	Kagelian	musical	theater	 (Musiktheater).	Thus,	the	reference	to	
Berio	is	fundamental	not	only	for	the	notorious	importance	of	the	Italian	composer’s	music	
in	 Menezes’	 ar`s`c	 and	 academic	 produc`on,	 but	 also	 for	 the	 rela`ons	 with	 the	 Italian	
composer’s	 work	 and	 poe`cs,	 literally	 expressed	 in	 the	 score’s	 preface	 and	 musically	
materialized	in	his	musical	scripture.	

	In	his	original	terms:	“Plusieurs	états	de	mise	en	musique	des	textes”	(MENEZES	2011,	p.	95).52

	It	is	worth	poin`ng	out	here	that,	in	historical	terms,	the	works	en`tled	or	designated	as	Passion	are	nothing	53

more	than	sacred	Oratorios	whose	plot	centers	on	the	death	and	passion	of	Jesus	Christ,	and	that,	as	a	musical	
genre,	 they	 are	 associated	 with	 the	 liturgical	 calendar	 rela`ng	 to	 the	 Easter	 celebra`ons	 of	 Western	
Chris`anity.

	 In	 these	 terms,	 the	 influence	 on	Menezes’	 work	 of	 the	madrigalesque	 comedy	 L'Amfiparnaso	 (1594),	 by	54

Orazio	Vecchi,	considered	the	prototype	of	the	Oratorio	genre,	is	especially	important.

	These	Monteverdian	references	in	Retrato	falado	das	paixões,	coming	from	labORAtorio,	occur	in	SituaTons	55

7	 (Choral	 Interlude	1),	8,	12	 (both	Concento	1)	 and	15	 (Concento	5).	 In	 addi`on	 to	 the	 above	passages,	 the	
beginning	of	SituaTon	6	is	also	based	on	another	passage	from	labORAtorio	(Aria	3),	but	without	Monteverdian	
connota`ons.
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By	the	way,	specific	references	to	Laborintus	II	–	a	work	that	previously	proved	to	be	a	
fundamental	reference	in	labORAtorio,	even	from	its	`tle,	which	also	contains	a	reference	to	
another	Berian	work:	Ora	 (1971) 	–	 are	also	manifested	 in	Retrato	 falado	das	paixões	 by	56

means	of	other	elements,	 such	as,	 for	example,	 the	configura`on	of	a	 female	vocal	group	
with	three	voices	and	the	use	of	the	spoken	voice	(narrator)	amplified	by	microphone,	a	role	
occasionally	taken	by	one	or	another	member	of	the	choir.	

It	is	relevant	to	note	the	similari`es	between	the	terms	expressed	by	Berio	in	favor	of	a	
requalifica`on	in	terms	of	musical	genre	for	Laborintus	II	and	those	adopted	by	Menezes	in	
Retrato	falado	das	paixões:	

Laborintus	 II	can	be	presented	as	a	 theatrical	event,	a	narra`ve,	an	allegory,	a	documentary,	a	
pantomime,	 etc.	 It	 can	 be	 presented	 in	 a	 theater,	 in	 concert,	 on	 television,	 on	 the	 radio,	
outdoors,	 etc.	 The	 singers,	 actors	 (choir)	 and	 narrator	 (text)	 must	 use	 microphones .	 (BERIO	57

1976,	our	transla`on)	

However,	leaving	aside	any	external	references	to	Menezes’	poe`cs,	Retrato	falado	das	
paixões	 is	inserted	in	a	conTnuum	of	the	composer’s	catalog,	in	which	 labORAtorio,	a	work	
designated	by	the	composer	himself	as	an	Oratorio,	is	an	important	reference	alongside	the	
acousma`c	work	O	Livro	do	Ver(e)dito	(2004),	the	laper	based	on	literary	and	philosophical	
extracts	not	about	passions,	but	about	 truth	 –	exactly	 like	Retrato	 falado	das	paixões,	but	
with	 a	 different	 focus.	 It	 is	 in	 this	 specific	 context	 that	 the	 no`on	 of	 SituaTons	 emerges,	
previously	used	in	labORAtorio,	which,	according	to	the	composer,	

should	not	[...]	be	confused	as	[ac`ons	of]	“theater”,	but	rather	as	music	in	its	strictest	sense	–	as	
music,	however,	consis`ng	of	behaviors	that	are	realized	in	space	through	gestures	and	through	
specific	theatrical	a�tudes	of	the	singers.	(MENEZES,	op.	cit.,	p.	251)	

In	 the	 context	 of	Retrato	 falado	 das	 paixões,	 the	 composer	 reinforces	 the	 drama`c	
condi`on	of	the	SituaTon	by	defining	it	as	a	mediator	between	sight	and	hearing,	an	“ouver”	
(lis(ee)tening)	apprehended	by	the	spectator	through	his	“orolhos”	(eyear) :	58

In	this	evoca`on	of	vision	through	listening,	a	dis`nc`ve	condi`on	of	the	recep`on	of	music	that	
poten`ally	 restores	 the	visible,	 and	 that	 strictly	 speaking	even	 renounces	 the	visible,	 as	 in	 the	
acousma`c	contexts,	despite	the	concrete	ac`on	of	the	eyes	being	wide	open,	Retrato	falado	das	
paixões	 is	based	on	quasi-dramaturgical	SituaTons,	which	sought	to	account	 for	an	 informa`ve	
and	par`cipatory	facet	of	the	inexorable	presence	of	the	bodies	of	singers	and	spectators.	(Idem,	
loc.cit.,	our	transla`on)	

It	is	interes`ng	to	note	the	convergent	points	between	the	prac`cal	no`on	of	SituaTon	
proposed	 by	Menezes	 and	 that	 of	musical	mimodrama	 developed	 by	 Lige`,	 in	which	 the	

	A	work	based	on	Virgilio,	removed	in	1975	by	Berio	from	his	catalog	(due	to	problems	related	to	the	rights	of	56

the	 text,	wripen	by	 his	 second	wife	 Susan	Oyama),	 but	 that,	 according	 to	 the	Menezes’s	 own	 account,	 had	
been	broadcast	by	the	Rádio	Cultura	FM	of	São	Paulo,	whose	recording	on	a	cassepe	tape	was	available	to	the	
poet	Florivaldo	Menezes,	Flo	Menezes’	father.	When	stricken	with	hepa``s	and	res`ng,	at	the	age	of	19,	Flo	
Menezes	listened	to	Ora	several	`mes,	together	with	Epifanie,	and	both	works	marked	him	deeply.

	“Laborintus	II	may	be	presented	as	a	theatrical	event,	a	narra`ve,	an	allegory,	a	documentary,	a	pantomime,	57

etc.	It	may	be	performed	in	the	theatre,	in	concert,	on	television,	on	the	radio,	in	the	open	air,	etc.	The	singers,	
the	actors	(coro)	and	the	speaker	(testo)	should	use	the	microphones.”

	 A	 fundamental	 event	 for	 the	 founda`on	 of	 these	 innova`ve	 concepts	 by	Menezes	was	 his	 post-graduate	58

course	at	Unesp	(São	Paulo	State	University)	in	2011,	in	which	he	discussed	in	detail	the	intricate	rela`onship	
between	seeing	and	hearing	throughout	the	history	of	music,	grounded	even	in	philosophical	bases,	and	which	
was	en`tled	O	Orolho	e	o	Ouver.
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musical	 wri`ng	 is	 understood	 as	 a	 sound	 pantomime	 in	 which	 the	 affec`vely	 qualified	
musical	 elements	 themselves	 ar`culate	 as	 characters	 of	 a	 meta-dramaturgy ,	 and	 thus	59

establish	 themselves	 as	 an	 expressive	 structure	 that	 supersedes	 the	 language	 and	 the	
seman`c	understanding	of	the	text.	In	other	words,	also	in	what	concerns	the	way	musical	
and	 extramusical	 elements	 ar`culate	 themselves,	 the	 general	 characteris`cs	 of	 Retrato	
falado	das	paixões	are	in	line	with	the	concept	of	An`-Opera.	

In	 Retrato	 falado	 das	 paixões,	 Menezes	 perverts	 the	 tradi`onal	 use	 of	 the	 librepo,	
both	 to	 clarify	 the	 space	 of	 discourse,	 representa`on	 and	 dramaturgy,	 and	 so	 that	 the	
understanding	of	the	ac`on,	of	the	discourse,	is	not	exclusively	subordinated	to	the	text,	to	a	
language.	Lige`’s	observa`ons	are	per`nent	also	in	this	context,	since,	in	Retrato	falado	das	
paixões,	also	“it	 is	not	an	Opera’s	music	 (and	a	 librepo)	 that	 is	 represented,	but	an	Opera	
that	 is	 represented	 within	 the	 music”	 (LIGETI	 apud	 COHEN-LEVINAS,	 op.	 cit.,	 p.	 187,	 our	
transla`on).	

In	the	same	way,	the	way	Flo	Menezes	elaborates,	so	to	speak,	his	anT-libre{o	through	
a	massive	 set	 of	 quota`ons	 in	 different	 languages,	 intertwined	 in	 a	 synchronic	 as	well	 as	
diachronic	way,	meets	 the	 concept	 of	 imaginary	 language	 developed	 by	 Cohen-Levinas ,	60

from	which	emerges	an	essen`ally	musical	 language,	averse	to	the	rela`ons	of	elementary	
and	linear	parallelism	between	text	and	music.	The	distancing	is	also	consecrated	in	rela`on	
to	linear	narra`ves	and	programma`c	musical	discourses.	

From	the	point	of	view	of	percep`on	and	seman`c	 intelligibility	of	the	text,	 there	 is,	
therefore,	a	reversal	of	the	text’s	func`on.	Since	Retrato	falado	das	paixões	is	characterized	
by	 the	 collapse	 of	 the	 linear	 narra`ve,	 in	 certain	 moments	 of	 the	 work,	 listening	 to	 the	
librepo	sheds	 it	phenomenologically	 in	 the	condi`on	of	pretext,	which	 further	emphasizes	
the	weight	of	musical	scripture	in	the	process	of	poe`c	structuring	of	the	work	as	a	whole.	

Sound	example	6:	Retrato	falado	das	paixões	(2007-08),	for	choir	(32	voices)	and	live-electronics:	

Video	of	the	world	premiere	on	February	12,	2011,	at	Theaterhaus	Stupgart,	
ECLAT	Fes`val	Neue	Musik,	SWR	Vokalensemble	Stupgart	conducted	by	Marcus	Creed;	
Experimentalstudio	des	SWR,	Freiburg;	Gregorio	Karman,	Joachim	Haas,	Teresa	Carrasco	

and	Flo	Menezes	(electronics);	Marcelo	Gama	(theater	direc`on).	

	

	See	COHEN-LEVINAS	2013,	p.	188.59

	Idem,	p.	188.60
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This	performance	followed	with	score.	
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A	transcriação	na	obra	de	Flo	Menezes:	
(re)invenção	da	transcrição	maximalista	

Flávio	Monteiro	

Um	 dos	 traços	 marcantes	 do	 pensamento	 musical	 de	 Flo	 Menezes	 é	 o	 constante	
diálogo	com	músicos	e	pensadores	do	passado	e	presente	(e,	de	certo	modo,	futuro).	Esta	
caracterís`ca	 se	apresenta	de	diversas	 formas	em	sua	obra,	 como	elaborações	a	par`r	de	
en`dades	harmônicas	 emprestadas	de	outras	peças,	 u`lização	de	 técnicas	 composicionais	
desenvolvidas	 por	 outros	 compositores	 (por	 vezes	mescladas	 a	 suas	 próprias	 invenções	 e	
quase	sempre	com	interferências	suas),	ou	conceitos	cien�ficos	e	filosóficos	que	não	apenas	
o	inspiram,	mas	se	entrecruzam	numa	trama	que	dá	forma	a	todo	o	processo	especula`vo	
de	sua	música.	Com	muita	frequência,	tudo	isto	ocorre	ao	mesmo	tempo.	O	que	poderia	ser	
chamado	 de	 intertextualidade,	 o	 compositor	 prefere	 chamar	 transtextualidade,	 como	
explica	 nesta	 passagem	 presente	 em	 seu	 livro	 MatemáTca	 dos	 Afetos	 –	 Tratado	 de	
(Re)composição	Musical:	

Na	 processualidade	 escritural	 que	 define	 toda	 (re)composição,	 toda	 intertextualidade	 que	
transcende	a	obra	em	questão	atravessa	a	própria	obra	na	perlaboração	de	seus	materiais,	e	a	
referencialidade	 converte-se,	 con`nuamente,	 em	 autorreferencialidade.	 Potencializa-se,	 assim,	
toda	a	trama	intertextual,	que	é	transformada	em	transtextualidade,	modus	operandi	da	própria	
escritura,	 para	 dentro	 e	 para	 fora	 de	 si	 mesma.	 Estamos	 falando	 aqui,	 mais	 uma	 vez,	 de	
ressignificações,	maior	significado	da	vida.	(MENEZES	2013a,	pp.	23-24)	

Esta	 transtextualidade	 está	 presente	 mesmo	 no	 cerne	 de	 sua	 poéTca	 maximalista,	
para	qual	tem	dedicado	diversos	escritos	ao	longo	de	sua	vida.	No	mesmo	livro	escreve,	de	
forma	sinté`ca,	que	o	maximalismo	“consiste	na	elaboração	de	múl`plas	referencialidades”.	
O	musicólogo	Ralph	Paland	ressalta	que	esta	rede	de	referencialidades	se	manifesta	em	sua	
obra	 não	 em	 forma	 de	 citações,	 mas	 como	 “células	 germinais	 subcutâneas	 para	 a	
estruturação	composicional”	(PALAND	apud	MENEZES,	ibidem,	p.	17).	

Assim	 sendo,	 sem	 revelar	 nem	 esconder	 suas	múl`plas	 ref(v)erências,	 promove	 em	
cada	criação	uma	espécie	de	corte	sincrônico ,	em	que	sua	poé`ca	se	insere	e	organiza	de	61

forma	transtextual.	É	neste	contexto	em	que	aparece	a	ideia	de	transcriação ,	u`lizada	de	62

forma	explícita	por	Flo	Menezes	pela	primeira	vez	em	Mozart-transcri(a)ções,	para	orquestra	
de	cordas,	dedicada	ao	maestro	Lutero	Rodrigues	e	estreada	pela	Orquestra	de	Câmera	da	
Unesp	em	2015.	Nesta	obra,	o	compositor	propõe	duas	 revisitas	à	Giga	em	Sol	Maior	 (KV	
574)	de	Wolfgang	Amadeus	Mozart,	originalmente	para	teclados.	Em	um	primeiro	momento,	
apresenta	uma	transcrição	“tradicional”,	mantendo	intactos	os	parâmetros	da	peça	original	–	
com	exceção,	evidentemente,	do	`mbre,	alteração	inevitável	ao	mudar	a	instrumentação	de	
uma	 ideia	 musical.	 Já	 na	 transcri(a)ção	 –	 sendo	 que	 aqui	 optou	 por	 u`lizar	 o	 “a”	 entre	

	Proposta	defendida	por	Haroldo	de	Campos,	a	par`r	de	Roman	Jakobson,	que	consiste	em	olhar	não	apenas	61

para	 as	 obras	 de	um	dado	período	histórico,	mas	 também	as	 que	permaneceram	vivas	 no	mesmo	período.	
Sobre	isso,	ver	o	texto	PoéTca	e	semióTca	da	operação	tradutora	(CAMPOS	2015)	e	o	livro	A	arte	no	horizonte	do	
provável	(CAMPOS	2010),	ambos	de	Haroldo	de	Campos.

	Ao	emprestar	um	conceito	da	teoria	da	tradução	literária,	o	compositor	revela	também	sua	relação	com	a	62

poesia	 contemporânea:	 seu	 pai,	 Florivaldo	Menezes,	 e	 seu	 irmão,	 Philadelpho	Menezes,	 foram	 importantes	
poetas	paulistas	ligados	a	movimentos	de	vanguarda,	como	a	Poesia	Concreta	e	Poesia	Sonora.	A	convivência	
com	ambos,	 além	de	 sua	própria	 trajetória	musical	 e	 intelectual,	 o	 levou	a	 conhecer	e	dialogar	 com	poetas	
como	Décio	Pignatari	e	os	irmãos	Augusto	e	Haroldo	de	Campos,	entre	outros.
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parênteses,	 acentuando	 a	 ambiguidade	 da	 palavra	 –	 permi`u-se	 interferir	 no	 original,	
modificando	harmonia,	durações,	e	“atualizando”	a	peça	do	compositor	austríaco,	trazendo	
para	 a	Giga	 elementos	 e	 técnicas	musicais	 contemporâneas.	 Tal	 estratégia	fica	 ainda	mais	
evidente	 ao	 observarmos	 o	 novo	 �tulo	 da	 peça,	 Herz-Giga	 –	 Ein	 musikalischer	 Spaß ,	63

referência	a	outra	obra	de	Mozart,	DiverTmento	para	duas	trompas	e	cordas	em	Fá	Maior	
(KV	 522),	 conhecida	 por	 apresentar	 diversos	 “erros”	 musicais	 propositais	 com	 fins	
humorís`cos.	O	ápice	 jocoso	da	peça	ocorre	em	seu	momento	final,	em	que	o	compositor	
aponta	para	uma	cadência	autên`ca	perfeita	–	o	que	se	espera	na	linguagem	tonal,	vigente	à	
época	–,	mas	termina	com	cada	instrumento	em	uma	tonalidade	diferente:	Mi	bemol	Maior,	
Fá	Maior,	Sol	Maior,	Lá	Maior	e	Si	bemol	Maior	(Figura	1).	

	
Figura	1	–	Politonalidade	nos	úl`mos	compassos	de	Ein	musikalischer	Spaß,	de	Mozart.	

(Adaptado	da	par`tura	–	MOZART	1787).	

Flo	Menezes,	ao	final	de	sua	transcriação,	apresenta	um	recurso	semelhante:	prepara	
uma	 cadência	 final	 em	 Sol	 Maior	 para	 em	 seguida	 frustrar	 a	 expecta`va	 do	 ouvinte,	 ao	
encerrar	a	peça	com	uma	enTdade	harmônica	de	10	notas	–	mesmo	número	da	en`dade	
politonal	de	Mozart	(Figura	2).	O	estranhamento	se	dá,	de	certo	modo,	por	razões	inversas:	
não	é	mais	a	“inarmonia	final”	que	soa	“fora	de	lugar”,	como	acontece	em	Mozart,	mas	sim	
a	sonoridade	tonal	que	a	antecede.	

	Conhecido	em	inglês	por	A	musical	joke,	ou	por	Uma	brincadeira	musical,	em	português.63
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Figura	2	–	En`dade	harmônica	final	de	Mozart-transcri(a)ções,	de	Flo	Menezes.	

(Adaptado	da	par`tura	–	MENEZES	2015).	

Para	melhor	 compreender	 a	 ideia	 de	 transcriação,	 é	 necessário	 olhar	 para	 o	 poeta,	
tradutor	 e	 pensador	 paulista	 Haroldo	 de	 Campos	 (1929-2003).	 No	 texto	 seminal	 “Da	
tradução	como	criação	e	como	crí`ca”,	de	1962	(publicado	em	1967	no	livro	Metalinguagem	
e	outras	metas),	Haroldo	organiza	e	atualiza	diversas	questões	que	envolvem	os	problemas	
da	tradução,	especialmente	a	de	poesia,	e	estabelece	um	novo	paradigma	com	o	conceito	de	
transcriação .	Para	o	poeta,	é	necessário	entender	um	texto	cria`vo 	não	apenas	em	sua	64 65

dimensão	 semân`ca,	 ou	 seja,	 pelo	 significado	 de	 cada	 palavra,	 mas	 sob	 o	 prisma	 da	
verbivocovisualidade 	 joyciana	 –	 observar	 cada	 palavra	 em	 suas	 dimensões	 semân`cas,	66

sonoras	e	visuais,	ou,	em	termos	poundianos ,	como	logopeia,	melopeia	e	fanopeia,	todas	67

complementares	 para	 a	 construção	 da	 forma	 poé`ca.	 Desta	maneira,	 ao	 pensar	 em	 uma	
tradução	de	um	texto	cria`vo,	não	basta	traduzir	as	palavras	em	seu	sen`do	literal;	é	preciso	
levar	 em	 conta	 também	 sua	 sonoridade	 e	 visualidade,	 todos	 os	 componentes	 que	
diferenciam	um	poema	de	um	texto	técnico.	Com	isso,	temos	um	impasse	quanto	à	própria	
possibilidade	de	tradução:	ao	transferir	um	texto	de	um	idioma	a	outro,	é	impossível	manter	
intactos,	 ao	mesmo	 tempo,	 todos	 esses	 elementos,	 o	 que	 implica	 que	necessariamente	o	

	 Antes	 de	 “transcriação”,	 e	 ao	 longo	 de	 sua	 vida,	 Haroldo	 usa	 outros	 termos	 para	 a	 mesma	 ideia,	 como	64

“recriação”,	 “transparadisação”	 e	 “transluciferação”.	 Entretanto,	 transcriação	 é	 o	mais	 conhecido	 e	 u`lizado	
por	outros	pensadores	posteriores.

	Ainda	que	essas	 discussões	 se	 concentrem	no	 âmbito	da	 tradução	de	 literatura,	 os	mesmos	problemas	 e	65

soluções	 podem	 ser	 observados	 em	 qualquer	 texto	 em	 que	 o	 significado	 das	 palavras	 não	 seja	 o	 mais	
importante,	como	em	parlendas	ou	trocadilhos	populares,	por	exemplo.

	 O	 escritor	 James	 Joyce	 (1882-1941),	 em	 seu	 indescri�vel	 romance	 Finnegans	Wake,	 escreve:	 “Up	 to	 this	66

curkscraw	bind	an	admirable	verbivocovisual	presentment	of	the	worldrenownced	Caerholme	Event	has	been	
being	 given	 by	 The	 Irish	 Race	 and	World”	 (JOYCE	 1975,	 p.	 341	 –	 Book	 II,	 Episode	 3;	 grifo	 nosso).	 Os	 poetas	
concretos,	percebendo	a	potência	da	palavra	“verbivocovisual”,	a	elegeram	para	sinte`zar	a	função	da	palavra	
na	poesia,	em	especial	no	projeto	da	Poesia	Concreta	que	desenvolviam	em	meados	de	1950.

	Citamos	aqui	o	poeta	Ezra	Pound	(1885-1972).67
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texto	traduzido	será	um	novo	texto,	ainda	que	se	aproxime	do	original,	e	que	quanto	mais	
distantes	 são	 as	 línguas	 de	 saída	 e	 de	 chegada,	mais	 diferenças	 exis`rão	 entre	 ambos	 os	
textos,	o	original	e	o	traduzido.	

Walter	 Benjamin	 (1892-1940),	 em	 seu	 texto	Die	 Aufgabe	 des	 Übersetzers	 (A	 tarefa-
renúncia	 do	 tradutor) 	 –	 um	 dos	 pilares	 da	 teoria	 da	 tradução	 contemporânea	 –,	 já	68

observava	 que	 o	 essencial	 de	 uma	 obra	 literária	 é	 sua	 informação	 esté`ca,	 e	 não	 a	
semân`ca.	O	“poé`co”	se	manifesta	em	como	as	coisas	são	ditas,	não	no	que	elas	querem	
dizer.	Benjamin	aponta	para	o	paradoxo	de	se	pretender	uma	tradução	idên`ca	ao	original,	
afirmando	 “não	 ser	 possível	 exis`r	 uma	 tradução,	 caso	 ela,	 em	 sua	 essência	 úl`ma,	
ambicione	alcançar	alguma	semelhança	com	o	original”	(BENJAMIN	2001,	p.	70).	

Em	outras	palavras,	ao	traduzir	um	texto	de	um	idioma	a	outro,	não	apenas	operamos	
sobre	 o	 significado	 das	 palavras,	 mas	 também	 sobre	 todo	 o	 conjunto	 de	 dimensões	 que	
cons`tuem	 a	 forma	 poé`ca.	 Enquanto	 uma	 mesma	 informação	 semân`ca	 pode	 ser	
transmi`da	de	diversas	maneiras	diferentes	–	 “o	menino	anda”	e	 “o	garoto	caminha”,	por	
exemplo	–,	qualquer	subs`tuição	de	palavras,	mínima	que	seja,	implica	em	uma	alteração	na	
informação	 esté`ca,	 o	 que	 Max	 Bense	 (1910-1990),	 outro	 referencial	 teórico	 importante	
para	Haroldo	de	Campos,	define	como	“fragilidade	da	informação	esté`ca”	(CAMPOS	2017,	p.	
33).	 Deste	 modo,	 toda	 tradução	 incorre	 em	 uma	 nova	 informação	 esté`ca	 ou,	 segundo	
Albrecht	Fabri	(1911-1998),	“a	discrepância	entre	o	dito	e	o	dito”	(idem,	p.	32).	

É	 interessante	 observar	 também	 como	 essa	 discussão	 estabelece	 diálogo	 com	 o	
conceito	de	“abertura” 	de	Umberto	Eco	(1932-2016):	para	o	escritor	e	filósofo,	toda	obra	69

de	arte	é	“aberta”,	no	sen`do	que	permite	uma	infinitude	de	interpretações	possíveis.	Ainda	
que	o	ar`sta	busque	uma	comunicação	unívoca,	não-ambígua,	“a	abertura	é	a	condição	de	
toda	 fruição	 esté`ca,	 e	 toda	 forma	 fruível	 como	 dotada	 de	 valor	 esté`co	 é	 aberta"	 (ECO	
2015,	p.	121).	Assim,	o	discurso	aberto,	�pico	da	obra	de	arte	(e	da	arte	de	vanguarda	em	
par`cular),	 tem	 como	 caracterís`ca	 comunicar	 a	 sua	 própria	 estrutura	 antes	 de	 seu	
conteúdo.	Como	pensar	então	em	uma	tradução	de	um	texto	poé`co	–	aberto,	ambíguo	–	
sem	 considerar	 sua	 forma,	 sua	 estrutura,	 sua	 informação	 primeira?	 Haroldo	 de	 Campos,	
ainda	em	“Da	tradução	como	criação	e	como	crí`ca”,	comenta:	

Admi`da	a	tese	da	impossibilidade	em	princípio	da	tradução	de	textos	cria`vos,	parece-nos	que	
esta	 engendra	 o	 corolário	 da	 possibilidade,	 também	 em	 princípio,	 da	 recriação	 desses	 textos.	
Teremos	 [...]	 em	 outra	 língua	 uma	 outra	 informação	 esté`ca,	 autônoma,	 mas	 ambas	 estarão	
ligadas	entre	si	por	uma	relação	de	isomorfia:	serão	diferentes	enquanto	linguagem,	mas,	como	
os	corpos	isomorfos,	cristalizar-se-ão	dentro	de	um	mesmo	sistema.	(CAMPOS	2017,	p.	34)	

Haroldo	 explica	 que	 “numa	 tradução	 dessa	 natureza,	 não	 se	 traduz	 apenas	 o	
significado,	 traduz-se	 o	 próprio	 signo,	 ou	 seja,	 sua	 fisicalidade,	 sua	materialidade	mesma	

	Ainda	que	muitas	vezes	traduzido	simplesmente	como	“A	tarefa	do	tradutor”,	na	tradução	de	Susana	Kampff	68

Lages	para	este	texto	aparece	também	a	palavra	“renúncia”,	ressaltando	o	duplo	sen`do	de	Aufgabe	no	�tulo	
original,	 que	 significa	 tanto	 “tarefa”	 como	 “desistência”.	 Esta	 solução	 encontrada	 pela	 tradutora	 nos	 parece	
mais	 interessante	por	 não	 apenas	 contemplar	melhor	 o	 (duplo)	 sen`do	do	�tulo	 original,	mas	 também	por	
exemplificar	o	problema	da	tradução	discu`do	no	texto.

	 A	 ideia	 de	 “obra	 aberta”	 é,	 inclusive,	 antecipada	 por	Haroldo	 de	 Campos	 em	 seu	 ensaio	 “A	 obra	 de	 arte	69

aberta”,	publicado	em	1955.	Tal	fato	é	inclusive	revelado	pelo	italiano	na	edição	brasileira	de	Obra	aberta,	em	
que	escreve:	“É	mesmo	curioso	que,	alguns	anos	antes	de	eu	escrever	Obra	aberta,	Haroldo	de	Campos,	num	
pequeno	ar`go,	lhe	antecipasse	os	temas	de	modo	assombroso,	como	se	ele	`vesse	resenhado	o	livro	que	eu	
ainda	não	`nha	escrito,	e	que	iria	escrever	sem	ter	lido	seu	ar`go”	(ECO	2015,	p.	19).
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(propriedades	sonoras,	de	 imagé`ca	visual)”	 (idem,	p.	35),	colocando	o	tradutor	de	poesia	
como	um	“coreógrafo	da	dança	interna	das	línguas” .	Desta	forma,	Haroldo	defende	que	a	70

tradução	é	 também	necessariamente	um	ato	 cria`vo,	 pois	 o	 tradutor	 lida	 a	 todo	 instante	
com	escolhas,	e	para	isso	defende	que	o	tradutor	deve	também	ser	poeta.	

Em	suma,	a	transcriação	pode	ser	compreendida	menos	como	uma	“nova”	forma	de	
tradução,	ou	“outra”	maneira	de	operar	sobre	determinado	texto	poé`co,	e	mais	como	uma	
tradução	em	que	o	poeta-tradutor,	consciente	da	impossibilidade	de	alcançar	uma	tradução	
“perfeita”	 e	 de	 sua	 inevitável	 interferência	 ao	 transpor	 um	 texto	 de	 um	 idioma	 a	 outro,	
trabalha	 fazendo	escolhas	de	maneira	 crí`ca	e	 cria`va,	 atuando	a`vamente	para	 criar	um	
novo	objeto	poé`co	que	funcione	de	forma	similar	ao	texto	original.	

Quando	falamos	em	música,	temos	uma	situação	diferente:	ao	lidar	com	a	organização	
de	sons	no	tempo,	não	há	uma	dimensão	propriamente	semân`ca 	(ao	menos	em	termos	71

denota`vos),	 não	 existem	 idiomas,	 línguas.	Ainda	que	possamos	 entender,	 analogamente,	
diferentes	 prá`cas	 musicais	 como	 “idiomas”	 –	 u`lizando	 inclusive	 a	 palavra	 “idiomá`co”	
para	 nos	 referirmos	 a	 caracterís`cas	 peculiares	 de	 um	 fazer	musical	 específico	 –,	 há	 uma	
diferença	 fundamental	 para	 com	 as	 diferentes	 línguas	 em	 que	 os	 textos	 são	 escritos	 e	
traduzidos.	 Um	 brasileiro	 é	 incapaz	 de	 ler	 uma	 única	 palavra	 de	 Maiakovski	 sem	 antes	
aprender	 russo,	 assim	 como	 um	 francês	 não-falante	 de	 japonês	 pode	 apenas	 admirar	 os	
ideogramas	 de	 um	 haicai	 como	 se	 fossem	 meros	 desenhos,	 sem	 compreender	 seus	
significados	 ou	 tampouco	 suas	 sonoridades.	 Desta	 forma,	 traduzir	 um	 texto	 (ar�s`co	 ou	
não)	é	uma	necessidade	para	que	os	leitores	que	não	dominam	o	idioma	original	possam	se	
aproximar,	ainda	que	de	forma	limitada,	do	mesmo.	Já	no	campo	musical,	essa	barreira	não	
existe:	qualquer	pessoa	é	capaz	de	ouvir	qualquer	música	–	nova	ou	an`ga,	de	vanguarda	ou	
tradicional,	 nacionalista	 ou	 internacionalista	 etc.	 –	 sem	 que	 precise	 aprender	 um	 novo	
idioma 	e,	por	 conseguinte,	qualquer	 tenta`va	de	 “tradução”	de	uma	música	em	outra	é	72

irrelevante	(e	paradoxal)	se	se	pretender	manter	total	fidelidade	ao	original.	Uma	“tradução”	
em	Música,	 portanto,	 apenas	 terá	 razão	 de	 exis`r	 se	 visar	 atender	 a	 outras	 demandas,	 a	
outras	necessidades	que	não	o	de	ampliar	o	acesso	da	obra	em	questão	para	um	público	
diferente	que	não	pudesse	ler	(ouvir)	o	original.	

	 Cf.	 CAMPOS	 1981.	 A	 este	 respeito,	 ver	 também	 os	 capítulos	 “A	 transcriação	 e	 o	 transcriador:	 Haroldo	 de	70

Campos,	coreógrafo	de	poesia”,	de	K.	David	Jackson,	e	“Trans-Helenizações”,	de	Marcelo	Tápia,	no	livro	Haroldo	
de	Campos,	tradutor	e	traduzido	(GUERINI	&	COSTA	&	HOMEM	DE	MELLO	2019).

	Observe	que	aqui	não	nos	referimos	ao	texto	de	peças	vocais,	mas	sim	à	estrutura	própria	da	arte	musical,	71

ou	 seja,	 a	organização	dos	 sons	em	alturas,	 durações,	 intensidades,	`mbres,	 comportamentos	espaciais	 etc.	
Alguns	 sons	 não-verbais,	 como	 um	 alarme	 de	 incêndio	 ou	 badalar	 de	 sinos	 de	 uma	 igreja,	 podem	 ser	
codificados	de	modo	a	transmi`r	uma	mensagem	específica	(“o	prédio	está	pegando	fogo”,	ou	“a	missa	das	18h	
está	 começando”).	 Em	 Música,	 entretanto,	 ainda	 que	 alguns	 sons	 possam	 ser	 associados	 a	 determinadas	
situações	ou	sen`mentos,	o	que	é	comunicado	é	a	própria	estrutura,	a	organização	de	sons	no	tempo.

	 Diferentes	 culturas	 apresentam	 não	 só	 diferentes	 prá`cas	 musicais,	 mas	 o	 próprio	 entendimento	 de	72

“música”	varia	no	tempo	e	espaço	e,	portanto,	é	discu�vel	como	o	ser	humano	apreende	a	música	 feita	em	
contextos	muito	diferentes	do	seu.	Uma	estrutura	musical	comum	a	um	determinado	grupo	social	pode	soar	
“exó`co”,	 ou	 mesmo	 “ruim”	 aos	 ouvidos	 de	 pessoas	 de	 fora	 desse	 mesmo	 meio	 social.	 Entretanto,	 este	
fenômeno	 não	 impede	 a	 audição	 ou	mesmo	 a	 fruição	 de	 uma	 determinada	 “música	 diferente”,	 mas	 antes	
promove	uma	sua	escuta	“par`cularizada”.

86



Como	pensar,	então,	a	tradução	–	e	a	transcriação	–	na	Música?	Em	um	ciclo	de	aulas	
na	Universidade	de	Harvard ,	o	compositor	Luciano	Berio	discorre	sobre	diversas	maneiras	73

de	se	pensar	a	“tradução”	na	arte	musical.	Para	o	compositor	italiano,	a	u`lização	de	códigos	
gráficos	–	como	par`turas,	por	exemplo	–	para	representar	um	som,	e	sons	para	interpretar	
os	mesmos,	pode	 ser	 entendida	 como	 formas	de	 tradução.	Da	mesma	maneira,	 podemos	
traduzir	sons	em	palavras	ao	descrever	uma	obra.	Mas	o	ponto	que	se	aproxima	da	teoria	de	
Haroldo	de	Campos	é	quando	Berio	estabelece	uma	 relação	entre	a	 tradução	 literária	e	a	
transcrição 	musical,	 além	 de	 comentar	 o	 problema	 central	 que	 a	 transcriação	 pretende	74

solucionar:	

A	observação	sobre	a	tradução	literária	pode	ser	aplicada,	por	analogia,	à	tradução	em	música,	
em	outras	palavras,	à	 transcrição?	Defini`vamente	sim	 [...].	A	 linguagem	é	um	 instrumento	de	
comunicação	verbal	comum	e	prá`co,	mas	também	pode	ser	literatura,	prosa	e	poesia.	A	música	
é	sempre	“literatura”,	e	suas	transcrições,	que	muitas	vezes	implicam	uma	vasta	e	complexa	rede	
de	interações,	nunca	apresentarão	ao	seu	autor	o	dilema	que	o	tradutor	de	poesia	deve	muitas	
vezes	 enfrentar:	 ser	 mais	 fiel	 ao	 significado	 ou	 à	 redação	 de	 um	 poema,	 ou	 seja,	 trair	 uma	
dimensão	em	prol	da	outra.	(BERIO	2006,	p.	32;	nossa	tradução).	

Par`ndo	deste	princípio,	podemos	também	entender	a	transcriação	em	música	como	
uma	 analogia	 à	 proposta	 haroldiana,	 observando	 as	 diferenças	 evidentes	 entre	 ambas	 as	
linguagens	 ar�s`cas.	 Na	 literatura,	 pensar	 de	 forma	 transcriaTva	 é	 uma	 necessidade	
intrínseca	 ao	 processo	 tradutório,	 visando	 equilibrar	 as	 incongruências	 entre	 forma	 e	
conteúdo	 no	 novo	 idioma.	 Já	 em	música,	 não	 há	 (esse)	 problema	 a	 resolver	 e,	 portanto,	
pensar	 em	 transcriação	 surge	 de	 uma	 necessidade	 cria`va,	 pessoal,	 como	 um	 ato	 de	
reverência	 intertextual	 à	 obra	 original.	 Essa	 vontade	 de,	 mais	 que	 transcrever	 uma	 peça	
musical,	inserir-se	no	âmago	desta	mesma	peça	e	de	sua	própria	poé`ca,	como	uma	análise	
que	se	verte	em	música,	numa	espécie	de	“parceria	em	tempo	diferido”,	é	que	fez	com	que	
Flo	Menezes	 concebesse	 sua	 transcriação	 de	Mozart,	 retomando	 a	 ideia	 de	 um	 processo	
com	o	qual	havia	flertado	já	anteriormente.	

Entre	 2002	 e	 2003,	 o	 compositor	 escreve	Mahler	 in	 Transgress,	 para	 dois	 pianos	 e	
eletrônica	em	tempo	real,	em	que	reflete	sobre	e	propõe	uma	“solução”	para	o	problema	da	
citação	musical,	 da	 qual	 é	 crí`co.	 Em	 uma	 nota	 de	 rodapé,	 no	 livro	Música	Maximalista,	
comenta:	

Em	 algumas	 circunstâncias	 específicas	 o	 uso	 da	 citação	 pode	 ainda,	 a	 meu	 ver,	 dar	 luz	 a	
fenômenos/obras	musicais	de	grande	relevância,	a	despeito	de	seu	caráter	eminentemente	con-	
ceptual.	Tal	é	o	caso	de	obras	nas	quais	a	dimensão	temporal	abarca	um	concerto	todo,	em	que	
citações	 emergem	 como	 alusões	 repertoriais	 dentro	 da	 vivência	 histórica	 da	 escuta	 de	 um	
concerto	 em	 teatro	 (como	em	Recital	 I	 for	 Cathy	 (1972)	 de	Berio);	 ou	 ainda	quando	 a	 citação	
deixa	 de	 ser	 fragmentada	 e	 se	 vê	 integralmente	 reincorporada	 em	 um	 novo	 contexto	 que	 a	
amplia,	distorce	e	rela`viza	(como	no	famoso	terceiro	movimento	da	Sinfonia	(1968-69),	também	
de	 Berio).	 Eu	 mesmo	 procurei	 desenvolver	 tais	 possibilidades	 em	 obras	 recentes,	 tais	 como	
Mahler	 in	 Transgress	 (2002-2003)	 para	 dois	 pianos	 e	 eletrônica	 em	 tempo	 real,	 ou	 ainda	
labORAtorio	 (1991;	 1995;	 2003)	 para	 orquestra,	 soprano,	 coro	 a	 cinco	 vozes	 e	 eletrônica	 em	
tempo	real.	(MENEZES	2006,	p.	441)	

	 As	Charles	 Eliot	Norton	 Lectures	 foram	ministradas	 por	 Luciano	Berio	 durante	 o	 ano	 le`vo	de	 1993-94,	 e	73

foram	posteriormente	publicadas	em	livro	sob	o	nome	Remembering	the	future.	O	texto	mencionado	se	refere	
à	segunda	aula	do	ciclo,	in`tulada	no	livro	como	“Transla`ng	music”.

	 Por	 “transcrição”	 podemos	 entender,	 aqui,	 toda	 forma	 de	 transportar	 uma	música	 de	 uma	 determinada	74

configuração	instrumental	(e/ou	vocal,	e/ou	eletrônica)	a	outra,	como	orquestrações,	reduções	etc.
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Na	par`tura	de	Mahler	in	Transgress,	escreve	também	um	pequeno	texto	comentando	
sobre	o	desejo	de	 revisitar	a	obra	de	Gustav	Mahler	–	no	caso,	o	primeiro	movimento	da	
Nona	Sinfonia	do	compositor	austríaco	–,	e	sua	posição	quanto	à	citação,	escolhendo	antes	
uma	estratégia	 inspirada	na	Sinfonia	 de	Berio	e	 transformando	a	obra	mahleriana	em	sua	
totalidade,	 a	 par`r	 de	 procedimentos	 harmônicos	 e	 eletrônicos,	 além	 de	 interferências	
pontuais	ao	longo	de	toda	a	obra.	Tal	processo	se	afasta	da	transcrição	tradicional,	revelando	
a	gênese	do	pensamento	transcriaTvo	de	Flo	Menezes.	

Outra	obra	que	antecede	as	Mozart-transcri(a)ções,	mas	nasce	de	um	procedimento	
semelhante,	é	Contrafacta,	para	quinteto	de	metais	e	eletrônica	em	tempo	real	ad	libitum,	
de	 2013 .	 Nesta	 peça,	 o	 compositor	 primeiro	 realiza	 uma	 transcrição	 para	 quarteto	 de	75

metais	 de	Mille	 regretz,	 de	 Josquin	 Desprez,	 e,	 par`ndo	 desta	 transcrição,	 realiza	 dois	
procedimentos	 transcria`vos:	 uma	 “transfiguração	 à	 la	 Stravinsky”,	 já	 para	 quinteto	 de	
metais,	e	a	obra	Contrafacta,	como	explica	na	par`tura:	

O	termo	contrafactum	 (plural:	contrafacta)	 refere-se,	na	música	da	Renascença,	a	peças	vocais	
com	um	texto	subs`tuído	(um	texto	sagrado	em	vez	do	texto	original,	ou	vice-versa).	Contrafacta	
transpõe	este	conceito:	uma	fonte	musical	original	em	si	mesma	é	considerada	como	um	“texto”,	
e	sua	própria	fatura	é	“subs`tuída”	por	outro	“texto”,	como	se	eu	es`vesse	visitando	um	velho	
fac-símile	 através	 do	 espelho	 de	 um	 Stravinsky...	 Neste	 caso,	 a	 obra-prima	Mille	 regretz	 de	
Josquin	Desprez!	Contrafacta	realiza	literalmente	uma	re-versão	“trans-textualizada”	desta	genial	
e	altamente	expressiva	peça	de	Josquin.	(MENEZES	2013b).	

	
Figura	3	–	Início	da	transcrição	de	Mille	regretz.	

	Peça	analisada	em	mais	detalhes,	aqui	nesta	publicação,	por	Gabriel	Xavier.75
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Figura	4	–	Início	da	transfiguração	à	la	Stravinsky	do	trecho	inicial	de	Mille	regretz.	

O	desafio	composicional	 foi	além	de	 (re)imaginar	uma	obra	a	par`r	de	um	ponto	de	
vista	 pessoal,	 mas	 cons`tuiu	 também	 em	 enxergá-la	 sob	 o	 prisma	 de	 um	 terceiro	
compositor:	 o	 conhecimento	 da	 obra	 de	 Igor	 Stravinsky	 interfere	 diretamente	 nos	
procedimentos	 realizados	 sobre	a	peça	de	 Josquin,	em	uma	espécie	de	“transtextualidade	
triangular”.	

	
Figura	5	–	Início	de	Contrafacta.	
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As	terminologias	u`lizadas	então	neste	contexto	–	contrafactum,	“transfiguração”,	“re-
versão	 trans-textualizada”	etc.	–,	 sempre	apresentadas	de	 forma	per`nente,	 transitam	em	
torno	do	que	viria	posteriormente	assumir	a	 forma	da	 transcriação	musical,	momento	em	
que	tais	ideias	encontram	conexão	mais	evidente	com	os	escritos	de	Haroldo	de	Campos.	

Um	ano	após	a	estreia	de	Mozart-transcri(a)ções,	Flo	Menezes	começa	uma	nova	obra,	
novamente	apresentando	já	no	�tulo	o	termo	“transcriação”.	TransLieder	–	Onze	Canções	de	
Johannes	 Brahms	 com	 duas	 Dobras	 transcriadas	 para	 Soprano,	 Contralto	 e	 Orquestra,	
estreada	 em	2019	pela	OSESP,	 apresenta	 a	 transcriação	ora	de	 forma	mais	 su`l,	 ora	mais	
clara.	 A	 própria	 estrutura	 da	 obra	 é	 transcriada:	 ao	 reunir	 11	 canções	 e	 organizá-las	 de	
maneira	 coerente	 com	um	discurso	musical	por	ele	elaborado,	o	 compositor	 cria,	de	 fato,	
uma	nova	peça,	ainda	que	permeada	pelas	canções	de	Brahms	do	começo	ao	fim.	Em	meio	
às	 canções	 por	 ele	 orquestradas	 de	 Brahms,	 faz	 aflorar	 uma	 escritura	 orquestral	
mul`plica`va	 e	 especula`va,	 a	 par`r	 de	 dados	 estruturais	 extraídos	 da	 própria	 obra	
brahmsiana.	Em	texto	que	acompanha	a	divulgação	da	estreia	da	peça,	Flo	Menezes	escreve:		

Uma	vez	que	se	reconheça	a	subversão	da	transcrição,	melhor	seria,	então,	radicalizar	a	releitura	
e	 ampliá-la,	 transcriando	 a	 obra	 intertextualizada	 em	 novo	 contexto.	 Aí,	 o	 passo	 está	 dado:	 a	
intertextualidade,	 intercontextual,	metamorfoseia-se	em	 transtextualidade,	e	 transcrição	verte-
se	em	transcriação.	(MENEZES	2017)	

Entre	 as	 onze	 canções	 estão	 dispostas,	 então,	 duas	 “dobras”,	 breves	momentos	 que	
funcionam	como	elementos	de	ar`culação	formal.	No	mesmo	texto,	Flo	Menezes	comenta:	

A	esta	sequência	de	número	luciferiano	(11),	agregam-se	então	duas	breves	“Dobras”	(Falten,	na	
língua	de	Brahms),	fenomenologicamente	diagramadas	conforme	o	eixo	triádico	e	husserliano	da	
temporalidade	–	o	passado,	o	presente	e	o	futuro	em	reba`mentos	con�nuos	que	se	entrelaçam:	
RetenTon	 –	 Jetzt	 (Agora)	 –	 ProtenTon.	 A	 primeira	 Dobra,	 voltada	 à	 Retenção,	 dispõe	 de	
elementos	que	foram	objetos	de	minhas	transgressões	nas	minhas	transcriações	dos	Lieder	que	
ocorreram	 até	 ali;	 na	 segunda,	 voltada	 à	 Protensão	 (sintomá`co	 sinônimo	 de	 extensão),	
prefiguram-se	 elementos	 das	 transgressões	 dos	 Lieder	 que	 a	 antecederam,	 mas	 também	
daqueles	 que	 ainda	 sequer	 soaram	 e	 que	 se	 seguirão	 a	 ela	 (como	 num	 ricordo	 al	 futuro ).	76

Ambas	as	Dobras	são,	então,	dispostas	em	pontos	formais	estratégicos	(respec`vamente,	como	
quinta	 e	 nona	 peças	 do	 ciclo),	 pois	 que,	 além	 de	 converterem	 o	 algarismo	 macabro	 11	 no	
simbólico	algarismo	13,	acabam	por	dividir	o	ciclo	todo	em	duas	possíveis	Seções	Áureas.	Ambas	
as	duas	Dobras	não	são	propriamente	canções,	ainda	que	nelas	ambas	as	vozes	esbocem	gestos	
das	 demais	 Canções	 (por	 vezes	 com	 su`s	 alterações	 de	 seus	 textos	 originais),	 e	 o	 façam	
simultaneamente!	Nas	Dobras,	entretanto,	emerge	justamente	o	piano	em	meio	à	orquestração,	
`mbre	de	onde	originam	os	11	Lieder,	mas	propositalmente	ausente	nas	orquestrações.	(Ibidem)	

	 O	 compositor	 cita,	 aqui,	 a	 frase	 de	 Luciano	 Berio	 que	 dá	 nome	 ao	 livro	 mencionado	 anteriormente,	76

Remembering	the	future.
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Figura	6	–	Estrutura	de	TransLieder.	
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Ambas	as	dobras	são	também	os	pontos	de	maior	transformação	do	material	musical	
original,	 aparecendo	 como	 uma	 espécie	 de	 distanciamento	 brech`ano ,	 em	 que	 o	77

compositor	 se	 permite	 romper	 com	 o	 fluxo	 tonal	 das	 canções	 de	 Mahler	 –	 e	 apoiado	
também	em	elementos	que	remetem	a	Beethoven,	Strauss,	Berg	e	outros	–,	escancarando	a	
sonoridade	de	 sua	própria	poé`ca	maximalista,	que	não	almeja	 ser	 subs`tuto	do	passado	
musical,	mas	antes,	em	seus	próprios	termos,	seu	transgresso .	78

Outro	elemento	estruturante	em	TransLieder	é	a	aparição	pontual	de	3	instrumentos	
com	 forte	 iden`ficação	 com	 a	 canção	 popular:	 acordeão,	 saxofone	 e	 violão.	 Dispostos	
simetricamente	durante	a	obra,	tais	instrumentos	servem	menos	como	homenagem	e	mais	
como	provocação	à	estagnação	de	certa	música	popular,	mostrando	como	boa	parte	desta	
música	já	estava	em	Brahms	um	século	antes.	

Devemos	 observar	 ainda	 que,	 assim	 como	 as	 discussões	 acerca	 de	 uma	 “tradução	
cria`va”	antecedem	a	Haroldo	de	Campos,	podemos	encontrar	 exemplos	de	 “transcrições	
cria`vas”	 no	 repertório	musical	muito	 antes	 de	 Flo	Menezes	 incorporar	 tal	 termo	em	 sua	
obra.	 As	 diversas	 composições	 medievais	 sobre	 um	 mesmo	 cantus	 firmus,	 ou	 o	
procedimento	do	“tema	e	variações”,	presente	em	boa	parte	da	tradição	musical	europeia,	
já	guardavam	o	embrião	do	que	chamaríamos	mais	tarde	de	transcriação.	Já	no	século	XX,	
podemos	mencionar	 a	 célebre	orquestração	de	Anton	Webern	para	o	Ricercar,	de	 Johann	
Sebas`an	Bach,	em	que	as	6	vozes	 são	distribuídas	de	 forma	quase	pon`lhista	por	 toda	a	
orquestra,	mesclando	 o	 contraponto	 barroco	 à	melodia	 de	 `mbres	 (Klangfarbenmelodie),	
uma	 das	 grandes	 contribuições	 de	Webern	 e	 Arnold	 Schoenberg	 para	 história	 da	música.	
Outro	exemplo	notável	é	a	 composição	dos	Chemins,	 em	que	 Luciano	Berio	adiciona	uma	
nova	 camada	 orquestral	 a	 uma	 de	 suas	 Sequenze,	 sem	prejudicar	 a	 autonomia	 das	 peças	
originais	para	instrumentos	solo .	79

Mas	é	na	obra	de	Flo	Menezes,	em	suas	múl`plas	referencialidades,	que	as	reflexões	
de	Haroldo	 de	 Campos	 acerca	 da	 transcriação	 parecem	 encontrar	 seu	 correspondente	 na	
arte	musical.	Ao	lado	das	ideias	–	e	ideais	–	de	transgresso	e	transtextualidade,	ambas	faces	
da	Música	Maximalista,	a	 transcriação	 se	manifesta	como	uma	 libertação	da	orquestração	
banal,	 cujo	 obje`vo	 é	 emular	 em	 outros	 instrumentos	 a	 obra	 original.	 Ao	 adaptar	 para	 a	
música	 a	 teoria	 haroldiana,	 o	 compositor	 transcria	 a	 própria	 ideia	 de	 transcriação,	

	 Procedimento	 esté`co-ideológico,	 u`lizado	 no	 teatro	 de	 Bertolt	 Brecht	 (1898-1956),	 em	 que	 a	 cena	 é	77

interrompida	e	os	atores	saem	dos	personagens,	causando	um	estranhamento	com	a	finalidade	de	tomada	de	
consciência	polí`ca	do	público.

	Assim	define	Flo	Menezes	a	noção	de	transgresso,	em	entrevista	a	Guilherme	Purvin:	“Existe	progresso	em	78

linguagem	ar�s`ca,	mas	esse	progresso	está	sempre	condicionado	a	uma	concomitância	de	proposições	dentro	
de	 uma	 postura	 em	 si	mesma	 especula`va	 e	 radical	 da	 linguagem.	 É	 como	 se	 se	 tratasse	 de	 um	progresso	
‘quân`co’,	através	do	qual	não	se	pode	muito	bem	determinar	em	que	lugar	está	a	par�cula	mais	veloz.	Por	tal	
razão,	 introduzi	 [...]	 a	 noção	 de	 transgresso:	 um	progresso	 que	 se	 dá	 em	 várias	 dimensões	 do	 pensamento	
musical	 através	 de	 ramificações	 dis`ntas	 de	 uma	 mesma	 florada.	 Um	 mesmo	 ramo	 Stockhausen	 pode	
influenciar	fortemente	tanto	a	mim	quanto	a	um	compositor	cuja	obra	é	bastante	dis`nta	da	minha,	ao	mesmo	
tempo	 que	 assumo	 influência	 de	 outros	 ramos	 que	 sequer	 exercem	 influência	 na	 a`tude	 de	 escuta	 ou	 nas	
técnicas	de	escritura	musical	desse	outro	compositor.	Desta	feita,	têm-se	entrecruzamentos	bastante	múl`plos,	
e	 um	 mesmo	 ramo	 acaba	 fru`ficando	 em	 lugares	 bem	 distantes,	 por	 vezes	 até	 mesmo	 impensáveis	 e	
imprevisíveis	a	par`r	de	uma	lógica	linear.	Mas	de	toda	forma	o	progresso	existe.	Ele	apenas	transmuta-se	em	
trans-gresso”	(MENEZES	2006,	p.	514).

	A	este	respeito,	ver	o	texto	já	mencionado	“TranslaTng	music”,	de	Luciano	Berio.79
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assumindo	 seu	 caráter	 cria`vo	 e	 renovador	 e	 a	 incorporando	 no	 seio	 de	 sua	 poé`ca	
maximalista.	

Exemplo	sonoro	1:	
Brahms-Menezes:	TransLieder	(2016-17),	

Elf	Lieder	von	Johannes	Brahms	mit	zwei	Falten	transkreiert	für	Sopran,	Alt	und	Orchester	bei	Flo	Menezes,	
para	soprano,	contralto	e	orquestra.	
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Um	certo	Gpo	de	surdez 	80

–	Não	haverá	transformação	social	sem	mudar	a	estrutura	de	nossa	sensibilidade	–	
Vladimir	Safatle	

A	tese	não	deixa	de	ter	seu	sen`do,	para	além	da	veracidade	ou	não	do	fato.	Discute-
se	atualmente	se	Beethoven	teria	realmente	sido	acome`do	pela	surdez.	

Pois	talvez	sua	surdez	fosse	simulada,	fosse	a	forma	de	uma	recusa	ao	tempo	das	falas	
que	não	têm	mais	força	de	expressão,	dos	sons	que	desconhecem	sua	própria	sublimidade.	

Há	 certos	 indícios	 que	 permi`riam	 sustentar	 essa	 hipótese.	 Eles	 estão	 á,	 no	 mais	
recente	livro	de	Flo	Menezes:	Riscos	sobre	Música:	Ensaios	–	RepeTções	–	Provas.	

Trata-se	 de	 uma	 coletânea	 de	 ensaios,	 rascunhos	 e	 análises	 de	 um	 dos	 mais	
representa`vos	compositores	brasileiros	da	atualidade.	

Conhecido	 pela	 sua	 capacidade	 de	 aliar	 força	 especula`va	 a	 uma	 produção	musical	
pioneira,	 que	 vai	 da	 eletroacús`ca	 até	 as	 formas	 mais	 tradicionais	 (quartetos	 de	 cordas,	
peças	 para	 pianos,	 óperas,	 entre	 outros),	 Menezes	 é	 compositor	 de	 forma	 rigorosa	 e	
refle`da.	

Alguém	que	soube	o	sen`do	de	uma	importante	afirmação	de	Stockhausen:	“Intuição	
é	um	nível	mais	alto	de	consciência,	acima	e	além	do	mental”.	

Ou	 seja,	 a	 construção	musical	 que	 emerge	 do	 pensamento	 serial	 não	 desconhece	 a	
força	 do	 que	 se	 oferece	 como	 intuição,	 pois	 sabe	 que	 o	 compositor	 não	 é	 apenas	 um	
matemá`co	mais	elaborado.	

Ele	é	alguém	capaz	de	encontrar	a	força	dos	conceitos	nos	gestos	aparentemente	mais	
naturais,	alguém	capaz	de	decompor	os	parâmetros	naturais	do	som,	suas	dis`nções	entre	
ritmo	e	altura,	`mbre	e	pulsação.	

Por	 isso,	 a	 intuição	 não	 é	 uma	 doação	 espontânea,	 ela	 é	 o	 nível	 mais	 elevado	 da	
elaboração	conceitual	que	caracterizaria	a	consciência.	

Essa	capacidade	de	romper	a	 ilusão	da	naturalidade,	quando	é	questão	da	produção	
musical,	 leva	a	um	certo	exílio	que	Flo	Menezes	acabou	por	encontrar	figura	nessa	espécie	
de	surdez	simulada	que	atribui	a	Beethoven	em	seu	novo	livro.	

Como	disse	Pierre	Boulez,	 há	uma	 certa	 len`dão	própria	 à	nossa	época,	uma	época	
que	gosta	de	se	ver	como	dotada	de	velocidade	extrema.	“Toca-se	Erwartung	de	Schönberg,	
obra	 composta	 em	 1909,	 e	 90	 anos	 depois	 ela	 con`nua	 ainda	 sendo	 uma	 peça	
problemá`ca”,	afirmou	o	compositor	e	maestro	francês,	em	um	balanço	do	século	20.	

Podemos	acrescentar	mais	20	anos	a	essa	conta.	Essa	len`dão	—um	dos	pontos	altos	
da	reflexão	de	Menezes—,	é	poli`camente	construída.	

	Ar`go	publicado	na	Folha	de	São	Paulo	em	27	de	julho	de	2018	sobre	o	texto	de	Flo	Menezes	in`tulado	“O	80

blefe	 de	 Beethoven	 ((psic)análise	 da	 Nona	 Sinfonia)”	 (em:	 Flo	 MENEZES.	 Riscos	 sobre	 música:	 Ensaios	 –	
RepeTções	–	Provas.	São	Paulo:	Editora	Unesp	Digital	(eBook),	2018).	
Versão	impressa	do	ar`go	de	Vladimir	Safatle:	
hpps:/www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2018/07/27/	
Livro	de	Flo	Menezes:	
hpp://editoraunesp.com.br/catalogo/9788595462885,riscos-sobre-musica
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Já	Platão	dizia	que	não	se	modifica	as	formas	musicais	sem	que	os	alicerces	da	cidade	
sejam	abalados.	Tanto	que	em	sua	República	ideal	haveria	uma	censura	a	certos	modos	que	
não	contribuiriam	para	a	formação	das	virtudes	necessárias	aos	cidadãos	da	pólis.	

Ou	seja,	a	relação	entre	música	e	moral	aparecia	como	uma	questão	polí`ca	maior.	A	
produção	musical	 deveria	 se	 submeter	 às	 formas	 de	 reprodução	 de	 formas	 de	 vida,	 pois	
seria	por	meio	dela	que,	de	maneira	insidiosa,	outras	sensibilidades	se	cons`tuiriam,	outra	
percepção	do	tempo	e	do	espaço	emergiria,	re`rando	assim	a	adesão	social	aos	limites	do	
atual.	

A	música	deveria,	pois,	submeter-se	a	um	impera`vo	moral	que	lhe	é	exterior,	criando	
uma	naturalidade	que	seria	a	forma	mesma	da	perpetuação	das	formas	de	nossa	sociedade.	

Talvez	nenhum	outro	compositor	brasileiro	atual	tenha	sen`do	de	forma	tão	dramá`ca	
e	consciente	esse	problema	polí`co	ligado	à	música	quanto	Flo	Menezes.	

Pode-se	mesmo	dizer,	de	certa	forma,	que	é	dele	que	sua	experiência	musical	é	feita.	
Isso	fica	explícito	em	seus	ensaios	deste	novo	 livro,	em	especial	 “Adorno	e	o	paradoxo	da	
Música	Radical”	ou	ainda	“Transgresso	e	Intertensão”.	

Neles,	 o	 leitor	 pode	 encontrar	 uma	 ar`culação	 rica	 entre	 problemas	 do	 o�cio	 da	
composição	contemporânea,	reflexões	sobre	a	sociologia	da	música	e	discussões	a	respeito	
das	possibilidades	atuais	das	artes.	

Do	livro	de	Menezes	parte	a	certeza	de	que	nenhuma	transformação	social	efe`va	será	
feita	sem	uma	transformação	da	estrutura	de	nossa	sensibilidade	e	de	nossos	afetos.	

Nesse	 sen`do,	 levando	 em	 conta	 como	 a	 sensibilidade	 no	Ocidente	 se	 formou,	 não	
seria	 possível	 esquecer	 como	a	música	 sempre	 foi	 e	 con`nuará	 sendo	 a	mais	 polí`ca	 das	
artes.	Há	de	se	perguntar	o	preço	da	surdez	a	tal	certeza.	
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Ritos	de	Perpassagem	or	the	Geometry	of	Pleasure		
Maurício	Ayer	

Un	jour,	peut-être,	au	cours	des	siècles	à	venir,	
on	 lirait	 ce{e	 écriture,	 elle	 serait	 déchiffrée	
elle	 aussi,	 et	 traduite.	 Et	 l’immensité	 d’un	
poème	illisible	se	déploierait	dans	le	ciel.	
(Marguerite	DURAS,	Écrire)	

and	here	I	begin	my	beginning... 	81

September	2019,	São	Paulo,	Brazil.	We	are	gathered	in	the	lobby	of	Theatro	São	Pedro	
wai`ng	 for	 the	 start	 of	 Flo	 Menezes’	 Opera	 Ritos	 de	 Perpassagem	 (or	 Rites	 of	
Throughpassage) .	Rumina`ng	the	expecta`on	created	by	the	concert’s	`tle,	 I	read	in	the	82

recital	program	 that	 “rites	of	passage	 [are]	margin	 rituals	by	which	humans	 ceremonialize	
fundamental	stages	and	situa`ons	of	their	 lives”.	As	for	perpassagem/throughpassage,	 the	
prefix	 per/through	 emphasizes	 the	 act	 of	 crossing,	 of	 being	 in	 transit	 over	 the	 threshold	
rather	than	having	already	crossed	it.	All	this	in	an	Opera	context:	we	are	going	to	enjoy	an	
Opera,	that	is	our	expecta`on.	

Instrumentalists	and	singers	are	arriving	from	the	street	and	entering	the	lobby	where	
we	are.	The	doors	to	the	theater	are	closed	and	the	space	is	filled	with	people	and	sounds.	
Each	 musician	 intones	 a	 series	 of	 notes	 in	 a	 rela`vely	 free	 manner,	 forming	 harmonic	
agglomerates,	more	or	less	dense,	that	take	over	the	environment	like	liquid	maper.	Before	
we	are	aware	of	 it,	we	are	already	 in	the	middle	of	 the	show,	but	there	was	no	milestone	
that	 could	 be	 iden`fied	 as	 a	 beginning.	 This	milestone	will	 come	 next:	 at	 the	moment	 in	
which	we	enter	the	doors,	which	clearly	means	“crossing	the	line”,	and	look	for	our	seats	in	
the	 audience.	 But	 there	 was	 no	 inaugural	 silence.	 Delimita`on	 and	 con`nuity:	 a	 rite	 of	
(through)passage.	

There	is	one	more	element	that	emphasizes	the	passage	into	the	theater	hall	–	and	the	
rite	as	a	 theme.	The	chorus	members	who	are	 scapered	around	 the	 lobby	whisper	 to	 the	
audience	members	“passwords”	that	will	be	requested	at	the	moment	of	crossing	the	doors.	
This	filter	at	the	entrance	emphasizes	the	awareness	of	the	act	of	crossing	the	line.	

The	entrance	to	the	concert	hall	kicks	off	the	first	act	–	referred	to	as	“Trans-Act”	 in	
the	score.	There	is	an	orchestra	in	the	pit,	as	is	usual	in	an	Opera.	Electroacous`c	sounds	are	
also	already	no`ceable.	The	singers	are	scapered	all	over	the	place	and	their	 lines	start	to	
pop	up.	It	is	clear	that	no	one	in	the	audience	will	be	able	to	capture	everything,	in	such	a	
situa`on	where	so	many	things	happen	at	 the	same	`me.	The	 lines	 that	struck	me	at	 this	
point	already	belong	to	the	second	stage	situa`on:	“Something	you	have	already	missed!”	
and	“Maximalist	living!”	–	two	ways	of	saying	the	same	thing.	We	will	be	part	of	a	whole	of	
which	we	will	never	have	the	complete	percep`on.	

The	 “NeutrinOpera”	 Ritos	 de	 Perpassagem	 shows	 itself,	 therefore,	 as	 a	 mul`ple	
spectacle	–	in	perspec`ves,	percep`ons	and	passages.	 It	 is	as	 if	–	 like	Luciano	Berio’s	vocal	
and	instrumental	Opera	(1970-1977)	–	the	term	was	used	in	its	etymological	sense,	in	La`n,	

	“e	começo	aqui	o	meu	começo...”,	from	Haroldo	de	CAMPOS’	Galáxias	(2011).81

	The	work	was	premiered	in	September	2019,	at	Theatro	São	Pedro,	São	Paulo,	Brazil.82
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the	plural	of	opus.	It	also	resounds	the	`tle	of	Umberto	Eco’s	(Berio’s	partner	in	his	Opera)	
famous	essay:	Opera	aperta	(ECO	1976).	

Which	Opera?	

In	an	 interview 	granted	on	 the	occasion	of	 the	 launching	of	Ritos	de	Perpassagem,	83

Flo	Menezes	spoke	about	the	meaning	that	the	decision	to	accept	wri`ng	an	Opera	had	for	
him:	

The	first	thing	I	asked	myself	is	what	it	means	to	compose	an	Opera	today.	[...]	Any	commission,	
you	have	to	think	of	the	genre	from	a	historical	point	of	view	and	see	what	it	means	today.	[...]	If	
it	would	make	sense,	that's	the	first	thing,	even	to	accept	the	commission.	And	if	you	accept	it,	
you	have	to	think	what	would	be	the	renova`ng	sense,	looking	for	a	new	one.	(MENEZES	2019b)	

Let’s	 start	 from	 this	 ques`on:	 the	 actuality	 of	 Opera	 from	 the	 point	 of	 view	 of	 the	
composer’s	historical	responsibility.	Flo	Menezes	situates	the	decision	of	whether	or	not	to	
accept	 the	 commission	 to	 compose	 an	 Opera	 at	 a	 kind	 of	 ethical,	 aesthe`c,	 poe`c	 and	
poli`cal	crossroads;	the	genre	is	then	approached	not	as	an	ar`culated	set	of	more	or	less	
established	social	conven`ons,	but	precisely	as	a	problem.	

A	first	reflec`on	on	this	issue	can	be	built	on	what	Mikhail	Bakh`n	says	about	genres	
of	discourse,	especially	 literary	genres:	they	are	historically	cons`tuted	types	of	uperances	
that	 respond	 to	dialogical	needs	 (BAKHTIN	2016).	 If	 the	historical	 condi`ons	are	other,	why	
should	 Opera	 preserve	 the	 characteris`cs	 that	 forged	 it	 in	 past	 centuries,	 especially	
throughout	 the	 striking	 19th	 century,	when	 its	most	widespread	 standards	were	 set?	 The	
answer	 would	 be	 rela`vely	 simple,	 were	 it	 not	 for	 the	 fact	 that	 ins`tu`ons	 dedicated	 to	
Opera	rarely	make	room	for	a	current	repertoire,	and	this	responds	to	a	social	(conserva`ve)	
need.	Therefore,	it	is	in	this	conserva`ve	context	that	Theatro	São	Pedro	opens	itself	to	risk	
and	commissions	an	Opera	to	Flo	Menezes,	who	decides	to	accept .	The	risk	is	set.	Roland	84

Barthes’	phrase	used	as	an	epigraph	 in	the	recital	program	finds	a	possible	meaning	there	
(certainly	not	the	only	one):	“Je	traverse	légèrement	la	nuit	réacTonnaire”	(“I	lightly	traverse	
the	reac`onary	night”	–	MENEZES	2019a,	p.	11;	BARTHES	1973,	p.	52).	

To	approach	Opera	as	a	problem	means	to	ask	oneself	the	ques`on:	how	can	Opera	be	
a	space	for	aesthe`c	and	ethical	experiences	formulated	today	and	for	today,	fully	immersed	

	 Interview	 granted	 to	 Paulo	 Zuben,	 ar`s`c	 director	 of	 Theatro	 São	 Pedro	 and	 Santa	 Marcelina	 Cultura,	83

ins`tu`on	responsible	for	commissioning	the	Opera.

	In	the	con`nua`on	of	his	speech,	ar`cula`ng	the	idea	of	renewal/innova`on,	Flo	Menezes	posi`ons	himself	84

about	art	 in	general,	 comparing	 it	 to	 science:	 “The	New	 is	 the	horizon	of	art,	art	 is	 the	 terrain	of	 inven`on.	
Unlike	science,	which	is	the	terrain	of	discovery.	And	all	inven`on	in	science	–	which	also	exists,	obviously	–	is	
based	on	discovery.	In	art	we	are	not	discovering	anything,	we	are	inven`ng,	to	discover	later”.
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in	the	issues	of	the	`me?	The	rela`onship	with	history	becomes	frankly	dialec`cal .	Neither	85

adherence	 nor	 denial	 a	 priori:	 rethinking	 Opera	 from	 its	 condi`ons	 of	 possibility	 means	
moving	it	into	a	kind	of	neutral	a�tude	where	each	of	its	dimensions	can	be	conceived	of	to	
respond	 to	 authen`c	 needs	 and	 desires	 –	 and	 not	 to	 the	 demands	 for	 confirma`on	 of	
conven`ons	or,	on	the	contrary,	the	expecta`on	of	absolute	denial.	

As	said,	this	cri`cal	enterprise	that	dissects	the	genre	in	search	of	its	reconfigura`on	is	
not	 just	 an	 aesthe`c	 Opera`on	 –	 although	 the	 aesthe`c	 field	 is	 the	 territory	 where	 all	
experiences	(and	enjoyments	and	clashes)	take	place.	The	composer	is	integrally	implicated,	
and	this	is	what	seems	to	jus`fy	the	choice	of	the	thema`c	material	that	organizes	the	rites/
episodes	and	their	ideas-forces.	Pythagoreanism	gathers	a	whole	set	of	themes	that	interest	
the	composer	or,	even	more,	in	which	he	recognizes	himself.	

The	Opera`on	of	transposing	Pythagoreanism	to	a	drama`c-musical	context	certainly	
places	Flo	Menezes	before	his	own	imaginary	(in	the	literary	sense,	as	the	set	of	figures	and	
values	 that	 mobilize	 him,	 and	 also	 in	 the	 Lacanian	 sense,	 as	 a	 projec`on	 of	 himself).	
Pythagoras	 is	 seen	as	an	avid	and	 inven`ve	researcher,	who	posed	 fundamental	ques`ons	
about	nature	and	human	being,	who	discovered	laws	of	acous`cs	that	are	s`ll	fundamental	
and	 inescapable	 today	 –	 especially	 in	 the	 field	 of	musical	 composi`on	 –,	 and	was	 also	 a	
rebellious,	 libertarian	 and	 egalitarian	 poli`cal	 man.	 The	 specula`ve	 thought,	 constantly	
evoked	by	Flo	Menezes	in	his	speeches	and	wri`ngs,	can	recognize	in	Pythagoras	a	kind	of	
mythical	 founder,	 and	 the	 same	 could	 be	 said	 about	 his	 revolu`onary	 and	 communist	
poli`cal	thought,	more	than	2,000	years	before	Karl	Marx.	

MulGplicity	as	a	principle		

The	 thema`c	 universe	 of	 Ritos	 de	 Perpassagem	 is	 defined	 by	 the	 mul`ple,	 by	 the	
several	 poten`al	 bifurca`ons	 that	may	 occur	 at	 any	 given	moment.	 This	 material	 will	 be	
organized	by	means	of	 rites,	 and	 the	whole	Opera	 itself	 is	 also	 thought	of	 as	 a	 great	 rite.	
From	then	on,	the	theater	hall	becomes	a	shared	temple.	The	experiences	proposed	to	each	
situa`on-episode	 convert	 into	 visual,	 textual,	 theatrical	 and	 –	 instrumental,	 vocal	 and	
electroacous`c	–	sound	ac`on	a	narra`ve	i`nerary	that	crosses	the	biography	of	Pythagoras	
and	 its	 secular	 unfolding	 in	 Pythagoreanism,	 producing	 the	 radical	 cohabita`on	 of	 stories	
that	will	never	converge	into	a	unitary	plot.	We	will	see	this	in	more	detail	later	on.	

At	 first,	 an	Opera	 about	 Pythagoras	 and	 Pythagoreanism	may	 seem	 strange.	Where	
would	the	beau`ful	soprano	and	her	beloved	tenor	be,	threatened	by	the	cunning	baritone?	
Have	the	 love	triangles	given	way	to	 the	geometrical	 rela`onships	of	Pythagoras’	 triangles	
and	 Johannes	 Kepler’s	 ellipses	 of	 the	 celes`al	 bodies?	 The	 answer	 is	 not	 simple,	 star`ng	
because	 the	 abstract	 geometric	 figures	 and	 all	 that	 they	 can	 inspire	 in	 terms	 of	musical,	

	This	posi`on	 is	 formulated	as	a	central	 issue	throughout	Flo	Menezes’	first	book,	Apoteose	de	Schoenberg	85

(2002,	first	edi`on	1987).	The	book’s	conclusion	is	enlightening	of	this	view,	as	it	problema`zes	(without	totally	
rejec`ng)	the	very	term	avant-garde:	“In	this	context,	the	term	‘avant-garde’	has	become,	in	a	certain	sense,	
worn	out...	But,	however	it	may	be,	the	value	of	such	or	such	poin`ng	of	perspec`ve(s)	is	in	itself	a	fact	and	a	
revolu`onary	act.	For	that,	 it	 is	necessary,	however,	 that	 it	be	clothed	with	an	 inevitably	historical	character,	
making	the	historicity	part	of	its	postula`ons,	poli`cizing	them.	This	is	because,	as	we	know,	it	is	the	denial	of	
history	itself	that	depoli`cizes	the	acts,	turning	them	into	mere	facts,	mys`fying	the	events.	History	condemns	
the	classes...!”	(MENEZES	2002,	p.	386).	In	this	sense,	the	“task”	he	sought	to	accomplish	with	the	wri`ng	of	the	
book	would	have	been:	“To	point	out	paths,	perspec`ves,	direc`onali`es;	but	to	reject	the	standardizing	and	
water`ght	systema`za`on	of	such	or	such	musical	proposal”	(MENEZES	2002,	p.	387).
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scenic,	 and	 conceptual	 configura`ons	 par`cipate	 at	 various	 levels	 of	 ar`cula`on	 of	 the	
drama`c-musical	 discourse.	 At	 the	 same	 `me,	 Pythagoras	 is	 also	 evoked	 on	 stage	 as	 a	
historical	character:	a	mathema`cian	and	philosopher,	the	man	who	led	the	founding	of	an	
egalitarian	 commune	 in	 Crotone,	 based	 on	 the	 principle	 of	 friendship	 and	 the	 sharing	 of	
goods	and	where	women	had	an	equal	voice	with	men,	 in	total	contrast	to	the	patriarchal	
and	slave-like	Greek	ci`es.	Pythagoras	also	appears	as	the	forerunner	of	vegetarianism,	the	
creator	of	words	such	as	“philosophy”	and	“philosopher”	and	a	concept	 formulator	 in	 the	
fields	 of	 geometry,	 astronomy,	 acous`cs	 and	 musical	 harmony.	 Like	 so	 many	 rebels,	 he	
ended	his	life	assassinated	for	poli`cal	reasons.	

Meanwhile,	Pythagoras	is	also	understood	as	a	kind	of	transcendent	enTty,	taking	the	
form	of	a	neutrino,	which	is	why	Flo	Menezes	describes	his	work	as	a	“NeutrinOpera”.	The	
Greek	 philosopher	 would	 be,	 for	 the	 history	 of	 the	 West,	 comparable	 to	 this	 subatomic	
par`cle	that	travels	almost	at	the	speed	of	light	and	that	passes	through	all	bodies;	in	effect,	
passing	through	is	one	of	its	main	proper`es.	Pythagoras	becomes	prac`cally	an	allegory	of	
transcendence	as	a	defining	characteris`c	of	a	human	being:	men	and	women	are	able	to	go	
beyond	 themselves,	 to	 cross	 the	 rivers	 delimi`ng	 the	 banks	 and,	 at	 the	 same	 `me,	 to	
glimpse	their	overcoming.	The	celebra`on	of	these	threshold	transposi`ons	takes,	precisely,	
the	form	of	rites	of	passage.	

Johannes	Kepler,	the	last	of	the	Pythagoreans	–	or	the	second-to-last	one,	as	the	rite	
updates	the	Pythagoras	that	each	one	of	us	can	be	and	somehow	 is	–,	appears	first	as	the	
one	in	whose	trajectory	is	the	overcoming	of	the	postulates	of	his	master	inspira`on,	since,	
to	be	faithful	to	Pythagoras,	Kepler	had	to	discard	the	circular	orbit	of	the	planets	envisioned	
by	the	Greek	philosopher	and	propose	ellipsoidal	orbits.	A	formulator	of	breaking	theories,	
he	 also	 found	 himself	 exposed	 to	 the	 violent	 stupidity	 of	 his	 `me,	 forced	 to	 defend	 his	
mother	against	 the	 charge	of	witchcra�;	 she	 resisted	 to	 the	end,	even	under	 torture,	 and	
was	finally	acquiped.	This	biography	led	Karl	Marx,	when	asked	by	his	own	daughters	who	
were	his	heroes,	to	answer:	Spartakus...	and	Kepler.	In	this	way,	in	Ritos	de	Perpassagem,	it	is	
Karl	Marx	who	introduces	Kepler	to	the	scene.	

The	show	can	be	described	as	this	permanent	reloca`on	of	the	ethical,	aesthe`c,	and	
poli`cal	dimensions	of	science,	religiosity,	art	and	music,	from	the	intellect	to	the	affec`ons,	
from	the	subatomic	level	to	the	galaxies.	A	mul`verse	percussed	from	all	sides,	a	quantum	
forest	in	which	historical	moments	and	characters	are	mobile,	modellable,	transi`ve	pieces.	
Faced	with	the	Hamle`an	dual	dilemma,	Flo	crosses	the	third	bank	and	comes	out	the	way	
of	 Riobaldo	 Tatarana :	 everything	 is	 and	 is	 not.	 Instead	 of	 the	 linearity	 of	 progress,	 the	86

composer	 proposes	 what	 he	 calls	 transgress:	 certainly,	 a	 look	 into	 the	 future,	 aware	 of	
history,	but	understanding	that	the	paths	are	full	of	resumes,	rebounds	and	quantum	leaps.	

The	referent	and	the	long	duraGon	

From	this	brief	descrip`on,	 it	 is	possible	 to	ask:	what	 is	 the	story	of	Pythagoreanism	
told	in	the	Opera?	The	history	of	Pythagoreanism,	thus	presented	in	episodes	distant	from	
each	 other	 in	 `me,	 would	 account	 for	 a	 process	 that	 unfolds	 in	 an	 extremely	 slow	 way,	
impercep`ble	 in	 its	movements	 since,	before	 short-sighted	eyes,	 they	show	themselves	at	
every	moment	 as	 a	 state	 rather	 than	 a	 process.	 Pythagoreanism	would	 be	 a	 cons`tu`ve	
element	of	 the	en`re	history	of	 the	West	and,	with	 its	dispersion,	beyond	 it.	 The	analogy	

	Riobaldo	Tatarana	is	the	main	character	and	narrator	of	one	of	the	most	important	Brazilian	novels,	Grande	86

Sertão:	Veredas,	by	João	GUIMARÃES	ROSA	1956.
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with	the	neutrino	gives	Pythagoras	an	almost	tectonic	existence,	which	persists	despite	the	
un`mely	movements	of	the	now	and	the	ages,	and	which	can	atavis`cally	resurface	at	any	
moment	 embodied	 in	 characters	 like	 Kepler,	Marx,	 the	 composer	 himself,	 or	 anyone	who	
throws	 themselves	 into	 an	ethical,	 aesthe`c,	 scien`fic,	 poe`c,	 and	poli`cal	 adventure	 like	
the	adventure	undertaken	by	Pythagoras.	

From	the	point	of	view	of	the	narrated	history,	it	is	worth	considering	an	analogy	with	
the	Braudelian	concept	of	long	duraTon,	as	processes	that	cross	`me	and	remain	perennial	
in	 the	 landscape,	despite	 short-	 or	medium-term	 transforma`ons.	 Let	 it	 be	 clear:	 it	 is	 not	
about	thinking	of	Opera	as	a	historiographic	text,	to	any	extent,	but	rather	about	qualifying	
the	way	Ritos	de	Perpassagem	represents	the	historical	process	that	is	its	thema`c	referent.	
The	historiographical	concept	of	 longue	durée,	 formulated	by	Fernand	Braudel,	has	served	
several	approaches	to	history	that	end	up	giving	it	different	meanings,	which	does	not	seem	
to	betray	the	Braudelian	proposal,	but	rather	demonstrates	the	instrumental	role	that	since	
its	formula`on	has	been	apributed	to	the	concept .	87

From	 the	 no`on	 of	 long	 dura`on,	 it	 is	 possible	 to	 understand	 the	 history	 of	
Pythagoreanism	as	a	narra`ve	basis	running	through	the	Opera.	The	fragmenta`on	and	the	
non-linear	character	of	the	way	it	is	brought	to	the	scene	cannot	be	explained,	exclusively,	as	
a	strategy	of	distribu`on	of	the	episodes	in	drama`c-musical	situa`ons.	This	strategy	exists	
and	is	fully	assessable,	yet	it	responds	to	a	more	fundamental	poe`c	a�tude,	which	consists	
in	looking	at	the	recrea`on	of	`me	from	the	paradigma`c	level,	on	which	the	rela`ons	are	
produced,	 and	 on	 this	 level	 all	 the	 connec`ons	 are	 simultaneously	 available.	 Paul	 Ricœur	
analyzes	the	process	of	mimesis	that	translates	temporal	experience	into	narra`ve	in	three	
stages.	 The	 first	 stage,	 or	mimesis1,	 corresponds	 to	 a	 “preunderstanding	 of	 the	 world	 of	
ac`on,	its	meaningful	structures,	its	symbolic	resources,	and	its	temporal	character”	(RICŒUR	
1984,	p.	54).	The	dimension	of	mimesis1	 is	constantly	ac`vated	in	the	Opera.	The	so-called	
mimesis2	(RICŒUR	1984,	p.	64),	which	concerns	the	semio`cs	of	the	diegesis	itself,	is	present	
in	Ritos	de	Perpassagem	only	in	an	embryonic	way,	in	the	form	of	narra`ve	fragments.	The	
third	 stage,	 or	 mimesis3	 (RICŒUR	 1984,	 p.	 70),	 which	 refers	 to	 the	 par`cipa`on	 of	 the	
spectator/reader	 in	the	cons`tu`on	of	the	narra`ves,	 is	very	relevant	precisely	because	of	
the	 openness	 that	 is	 found	 at	 the	 level	 of	 the	 signifier.	 The	 exercises	 of	 recons`tu`on	 of	
par`al	 narra`ve	 arcs	 that	 I	 will	 do	 later	 in	 this	 essay	 correspond	 to	 some	 possibili`es	 of	
third-stage	narra`ve	construc`on.	We	understand,	therefore,	that	it	 is	in	the	agency	of	the	
media`on	 between	 a	 pre-understanding	 of	 the	 world	 of	 ac`on	 and	 the	 reading	 of	 this	
experience	 that	 Ritos	 de	 Perpassagem	 operates	 a	 broad	 reloca`on,	 leaving	 aside	 linear/
unidirec`onal	structures	and/or	structures	based	on	causal	rela`onships.	

From	the	angle	of	the	rela`onal	condi`ons	for	the	recons`tu`on	of	`me	as	narra`ve	
(Ricœur’s	 mimesis1),	 the	 temporal	 precedence	 of	 Pythagoras	 in	 rela`on	 to	 Plato,	 St.	
Augus`ne,	 Kepler,	 or	 even	 Flo	 Menezes	 is	 less	 relevant	 than	 the	 constella`on	 of	
interconnec`ons	among	these	characters,	their	acts	and	speeches,	whose	sparks	are	able	to	
ignite	the	transtemporal	tessitura.	This	equivalence	between	`mes,	which	can	be	described	
as	a	structural	simultaneity,	brings	the	structure	of	the	dramaturgy	of	Ritos	de	Perpassagem	
closer	 to	 the	 lyrical	genre	 than	to	 the	epic,	perhaps	allowing	us	 to	designate	 it	as	a	 lyrical	
drama,	obviously	not	in	the	usual	sense	of	the	term,	but	in	reference	to	the	theory	of	genres	
rescued	in	German	Roman`cism	(by	a	tripar`te	categoriza`on:	lyrical,	epic,	and	drama) .	In	88

	About	this,	see	Dale	TOMICH	2011.87

	A	synthesis	of	this	theory	of	genres	can	be	found	in	Anatol	ROSENFELD	2012.88
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this	 sense,	 the	narra`ve	of	Ritos	de	Perpassagem	 is	 cons`tuted	 from	the	paradigm	of	 the	
rite	 that	 re-actualizes	 the	 original	 mythical	 founding	 act,	 not	 to	 repeat	 it	 but	 so	 that	 it	
reinaugurates	the	world	each	`me.	

It	is	in	the	fabric	of	this	`me	that	discoveries	and	inven`ons,	scien`fic,	aesthe`c,	and	
poli`cal	 revolu`ons	 take	 place.	 A	 paradox	 appears:	 according	 to	 this	 vision,	 the	 volcanic	
erup`ons	 of	 thought,	 art	 and	 poli`cs	would	 be	 precisely	 the	 events	 capable	 of	 inscribing	
their	agents	 in	a	dura`on	whose	characteris`c	is	to	endure	in	 its	transhistorical	sense.	The	
Trotskyist	concept	of	permanent	revoluTon,	in	the	long	dura`on,	resurfaces	as	an	exuberant	
form	 of	 resistance	 –	 resistance	 through	 irrup`on,	 moving	 tectonic	 plates	 against	 the	
suffoca`ng	and	conserva`ve	sedimenta`on.	

In	an	opposite	measure,	the	actuality	of	the	gestures,	be	they	small	or	big,	is	inscribed	
in	 a	 wide	 narra`ve	 that	 connects	 them	 to	 a	 specula`ve,	 revolu`onary,	 and	 crea`ve	
community	that	goes	through	history.	Ritos	de	Perpassagem	crosses	the	city,	it	happens	in	it,	
as	 an	 immense	 or	minimal	 gesture,	 depending	 on	 the	 referen`al	 index,	whether	 it	 is	 the	
measure	 of	 a	 human	 life	 or	 of	 millennia	 of	 history,	 of	 a	 spectacle	 in	 the	 city	 or	 of	 the	
movement	of	the	stars.	

The	unraveling	of	the	fabric	of	Gme	

The	history	of	Pythagoreanism	will	 then	be	 rescued	by	a	 selec`on	of	episodes.	Each	
situa`on-episode	 of	 the	 Opera	 corresponds	 to	 a	 rite	 of	 passage,	 which	 organizes	 the	
thema`c	material	 around	an	 idea-force.	 The	 texts	 that	 circulate	 in	 each	episode,	whether	
intoned	by	the	singers	or	projected	in	wri`ng	on	the	screen	in	front	of	the	stage,	are	a	vast	
collec`on	 of	 aphorisms/fragments	 by	 various	 authors,	 mainly	 philosophers,	 but	 also	
scien`sts	and	ar`sts.	

The	 librepo	 of	 Ritos	 de	 Perpassagem	 appears,	 therefore,	 as	 a	 repository	 of	 textual	
fragments	 collected	 or	 wripen	 by	 the	 composer	 and	 organized	 into	 situaTons.	 These	
situa`ons,	configured	as	rites	of	passage,	are	like	fields	magne`zed	by	an	idea-force	around	
which	 these	 fragments	 circulate	 as	 a	 constella`on.	 This	 synap`c,	 specula`ve	 organiza`on	
refers	to	a	type	of	reading	that	Roland	Barthes	described	as	follows:	“Has	it	never	happened	
to	 you”,	 Barthes	 wrote,	 “when	 reading	 a	 book,	 to	 interrupt	 it	 frequently,	 not	 out	 of	
disinterest,	but,	on	the	contrary,	because	of	an	influx	of	ideas,	excitements,	associa`ons?	In	
a	word,	has	it	never	happened	to	you	to	read	by	raising	your	head?”	(BARTHES	1984,	p.	26;	
emphasis	 in	 original).	 The	 texts	 of	 Ritos	 de	 Perpassagem	 form	 a	 kind	 of	 fabric	 of	
referen`ali`es	put	into	circula`on	around	a	read	text,	even	if,	in	the	last	instance,	the	base	
text	 is	 suppressed	 and	 only	 the	 unlimited	 circula`on	 of	 readings	 remains.	 The	 verbal	
material	 of	 the	 Opera	 is	 all	 made	 of	 extensions,	 ready	 to	 be	 crea`vely	 discovered	 or	
recreated	by	the	spectators,	who	will	also	mobilize	their	repertoire	and	their	own	skills	and	
habits	as	they	trail	their	paths	through	the	forest	of	signs.	

It	 is	 for	 this	 reason	 that	 the	 librepo	 is	 not	 able	 to	 give	 a	 complete	 idea	 of	 the	
dramaturgy	of	the	work.	The	librepo	is	a	support	piece	both	to	access	in	detail	the	textual	
material	that	circulates	in	the	work	and	to	understand	the	general	structure	of	the	play.	The	
dramaturgy	of	Ritos	de	Perpassagem	corresponds	to	its	score,	since	it	is	in	the	score	that	one	
finds	the	didascaly	–	such	as	the	orienta`ons	for	the	instrumentalists	and	singer-actors	to	act	
in	the	scenic	space	or	even	the	configura`on	of	several	situa`ons	of	occupa`on	and	ac`on	
in	the	space	–	and	the	musical	nota`on	itself	that	brings	elements	to	be	taken	as	part	of	the	
scene.	
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A	methodological	 comment	 is	 in	order	here:	due	 to	 the	 (maximalist)	 impossibility	of	
covering	 the	 poe`cs	 of	 Ritos	 de	 Perpassagem	 from	 a	 single	 material,	 this	 essay	 was	
elaborated	by	taking	in	hands	materials	of	diverse	nature	to	weave	between	them	a	reading	
that,	 strictly	 speaking,	 is	 not	 en`rely	 in	 any	of	 them.	Between	 the	 librepo,	 the	 score,	 the	
video	 recordings	 and	 video-ac`ons	 of	 the	 performance,	 and	 the	 very	 experience	 of	
apending	some	of	the	premiere	performances,	Ritos	de	Perpassagem	 is	recons`tuted	here	
from	a	place	that	is	phenomenologically	impossible,	but	viable	as	a	specula`ve	space.	

It	seemed	 legi`mate	to	me	to	understand	that	a	work	that	ac`vates	different	 layers,	
many	 of	 them	 apprehensible	 only	 in	 the	 deferred	 `me	 of	 the	 revisit,	 can	 be	 approached	
from	different	gateways.	As	if	the	body	that	lives	the	experience	of	the	concert	would	always	
find	 itself	 at	 some	 paradoxically	 restricted	 and	 unlimited	 point,	 and	 that	 the	 reading	
proposed	here	should	rescue	the	impossible	Tme	of	the	total	wriTng	(or	beper:	scripture)	–	
suspended	like	a	constella`on	or	a	spider	web.	

The	dramaGc-musical	device	of	Ritos	de	Perpassagem	

The	distribuGon	of	spaces	and	funcGons	

The	 beginning	 of	 the	 Opera,	 described	 in	 the	 opening	 of	 this	 essay,	 establishes	 an	
expanded	 distribu`on	 of	 func`ons	 between	 the	 performers	 and	 the	 audience.	 The	
fundamental	distribu`on	between	stage	and	auditorium	remains	quite	the	same,	but	these	
spaces	are	porous	to	each	other,	especially	because	the	func`ons	of	the	stage	extend	 into	
the	 inters`ces	 of	 the	 audience	 and	 the	 en`re	 concert	 hall.	 While	 musicians	 and	 singers	
circulate	 and	 perform	 in	 various	 places	 in	 the	 room,	 the	 loudspeaker	 orchestra,	 by	
reconfiguring	 the	 sound	 occupa`on	 of	 the	 space,	 con`nuously	 shapes	 and	 reshapes	 the	
theatre	hall	 itself	 –	 if	we	understand	 it	 not	 as	 sta`c	 architecture,	 but	 as	 a	 dynamic	 space	
which	is	reconfigured	as	it	is	perceived.	

From	the	ceiling	to	the	floor	and	all	along	the	aisles,	the	Opera	flows	through	the	hall	
like	seawater	through	a	crab	net.	There	is	a	subtle	demarca`on:	a	screen	between	the	stage	
and	the	audience,	impercep`ble	when	not	illuminated,	but	which	under	the	ac`on	of	light	
can	 give	 rise	 to	 various	 effects	 –	 star`ng	 with	 the	 countless	 projec`ons	 of	 fragments	 of	
moving	images,	created	for	the	premiere	performances	by	Raimo	Benede�	according	to	the	
instruc`ons	 of	 the	 composer,	which	 add	 layers	 and	 some`mes	 polarize	 the	 percep`on	 of	
many	of	the	scenic	situa`ons	of	Ritos	de	Perpassagem.	The	basic	effect	is	to	demarcate	the	
passage,	 to	 materialize	 the	 through	 to	 the	 eye.	 That	 way,	 the	 screen,	 besides	 being	 a	
resource	(a	medium),	is	also	a	thema`c	element	placed	on	the	extended	stage.	It	is	evident	
the	reference	to	the	instrumental	work	Trans	 (1971),	by	Karlheinz	Stockhausen,	which	also	
foresees	 the	 presence	 of	 a	 screen	 between	 the	 stage	 and	 the	 audience,	 in	 this	 case,	
producing	the	effect	of	an	oneiric	atmosphere.	

In	the	event,	the	`tles	of	the	situa`on-episodes	are	projected	onto	the	screen,	and	this	
verbal	element	plays	an	 important	 role	 in	 the	construc`on	of	 the	signifying	fields	put	 into	
circula`on	 at	 each	 rite,	 at	 each	 episode.	 The	 reading	 of	 the	 `tles	 makes	 effec`ve	 the	
construc`on	of	the	various	narra`ve	arcs	that	overlap	throughout	the	Opera.	It	is	not	about	
direc`ng	the	meaning,	as	a	kind	of	closing	of	the	range	of	readings,	but	rather	an	ac`va`on	
of	 the	signifier	fields.	The	`tle	 imbues	each	episode	with	 its	 idea-force,	which	 is	poe`cally	
formulated	 in	 such	 a	 way	 as	 to	 create	 short-circuits	 or	 fissures	 of	 significa`on.	 The	
construc`on	 of	 global	meanings	will	 always	 be	 provisional,	 procedural,	which	means	 that	
the	high	degree	of	openness	remains	an	invita`on	to	each	spectator	to	ac`vely	construct	his	
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or	 her	 own	 readings	 of	 the	 Opera.	 Or	 to	 persevere	 in	 doubt,	 which	 is	 also	 a	 mode	 of	
pleasure.	

A	screen	is	also	the	skin	pierced	for	fer`liza`on	to	take	place.	The	wedding	rite	brings	
the	 veil	 as	 a	 symbol	of	 the	hymen,	broken	 for	 the	 forma`on	of	 a	new	 family.	 The	porous	
fabric	will	also	reappear	as	a	net,	both	for	fishing	or	for	a	goal	in	a	soccer	game,	or	as	a	web	
–	in	all	cases	as	a	more	or	less	narrow,	more	or	less	fine	fabric.	

The	five	elements	of	Opera	

At	another	point	in	the	cited	interview,	Flo	Menezes	(2019b)	summarizes	the	elements	
that	cons`tute	Opera	into	five:	text,	music,	costumes,	lighTng,	and	set	design.	Note	that	the	
elements	are	dis`nguished	not	by	what	will	be	done	with	them,	but	as	the	“instrumental”	
available	 to	 the	 composer,	 almost	 like	 an	 orchestra	 of	 elements	 other	 than	 just	 sounds.	
Tradi`onally,	 all	 these	 elements	 are	 func`onalized	 so	 as	 to	 converge	 in	 a	 cohesive	 and	
centripetal	discourse,	hierarchically	oriented	 in	func`on	of	mythos	 (to	use	Aristotle’s	term,	
which	will	be	henceforth	translated	here	as	plot)	–	and	Wagnerian	poe`cs	oriented	by	the	
concept	of	Gesamtkunstwerk	takes	this	to	the	limit .	The	costume	comes	to	give	visuality	to	89

the	character,	just	as	the	set	design	comes	to	situate	the	scene.	The	ligh`ng	can	both	direct	
the	gaze	and	produce	a	narra`ve	effect,	such	as	the	 impression	of	dawn	or	of	a	nocturnal	
environment,	among	other	func`ons	performed	to	favor	the	effec`veness	of	the	narra`ve.		

Now,	 plot	 does	 not	 exist	 in	Ritos	 de	 Perpassagem.	 As	 seen	 before,	 there	 is	 another	
no`on	of	global	narra`ve,	which	is	not	to	be	confused	with	the	presenta`on	of	characters	in	
ac`on,	moved	and	even	defined	by	this	narra`ve	that	situates	and	organizes	them.	For	this	
reason,	 the	very	no`on	of	 character	must	be	 rethought	 in	 this	Opera.	To	 the	non-existent	
plot,	 Flo	 Menezes	 has	 not	 superimposed	 any	 unitary	 or	 unidirec`onal	 order,	 so	 as	 to	
deliberately	leave	the	aforemen`oned	cons`tu`ve	elements	free	to	recombine.	

One	 example	will	 bring	 us	 into	 the	 performance:	 the	 situa`on-episode	 “Echemythia	
[the	silent	ini`a`on]”.	From	a	thema`c	point	of	view,	this	is	the	celebra`on	of	silence,	long	
cul`vated	by	the	disciples	of	Pythagoras	before	they	began	to	enunciate	themselves;	to	this	
end,	 there	 is	no	sound	produced	by	 the	orchestra,	chorus,	and	soloists	over	 the	course	of	
three	 minutes.	 In	 the	 premiere,	 as	 can	 be	 seen	 in	 the	 video	 at	 about	 22’30”	 (hpps://
youtu.be/sR41-mcnup8?t=1329),	throughout	the	silent	situa`on	two	beams	of	white	light	–	
programmed	 by	 Mirella	 Brandi	 –	 slowly	 traveled	 throughout	 the	 room	 star`ng	 from	 the	
extreme	opposite	sides	un`l	they	gathered	at	the	center	in	the	background,	and	then,	as	in	a	
rebound,	quickly	returned	to	their	points	of	origin,	ending	the	episode.	There	is	a	connec`on	
with	the	general	theme,	which	is	given	by	the	experience	of	silence	itself,	produced	by	the	
silencing	of	the	various	scenic-sound	elements,	except	for	one,	the	ligh`ng,	which	is	used	as	
a	gesture	 in	 itself	 and	as	a	kind	of	 frame	of	`me	and	 space.	That	 the	music	or	 the	 scenic	
space	can	be	absolutely	 silent	without	 this	 represen`ng	a	pause	 in	 the	performance	 is	an	
example	of	how	the	elements	can	recombine	freely.	

This	way	of	 composing	 is	based	on	Menezes’	 assessment	 that,	 of	 the	five	elements,	
three	are,	 in	 tradi`onal	Opera,	“arbitrary”,	 that	 is,	 they	can	be	modified	without	 the	work	
itself	being	changed	 in	 its	essence.	The	composer	wanted	to	reduce	the	arbitrariness	and,	

	Wagnerian	poe`cs	takes	this	convergence	to	the	limit,	through	the	concept	of	Gesamtkunstwerk.	The	“total	89

work	of	art”	is	based	on	a	convergence	of	different	languages	for	an	integra`ng	aesthe`c	goal,	in	which	each	
element,	instead	of	being	(de)marked	in	its	difference,	concurs	to	a	cohesive	and	centripetal	discourse.
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consequently,	to	work	on	each	element	in	its	own	aesthe`c	efficacy,	even	if	he	is	touched	by	
the	ideas	of	his	collaborators.	

There	 are	 certainly	other	Operas	 that	do	not	have	a	 general	 narra`ve,	 such	as	 John	
Cage’s	EurOperas	or	Karlheinz	Stockhausen’s	Licht	cycle,	and	also	various	theater	forms	with	
the	same	characteris`c,	especially	from	the	1960s	on,	and	the	examples	of	creators	such	as	
Robert	Wilson	or	Gerald	Thomas	may	be	enough.	The	way	this	ques`on	is	posed	in	Ritos	de	
Perpassagem	seems	to	frame	the	problem	in	the	complex	dialec`cal	dynamics	of	the	work	–	
comparable	 to	 Robert	 Wilson’s	 theatrical	 devices	 and	 origina`ng,	 probably,	 from	 the	
generaliza`on	 of	 the	 applica`on	 of	musical	 principles	 to	 theater,	 for	which	 the	 composer	
incorporates	the	repertoire	of	his	experiences	with	various	arts.	

The	value-characters	

We	 have	 seen	 above	 that	 the	 no`on	 of	 character	 needs	 to	 be	 rethought.	 Fic`onal	
characters,	in	the	context	of	drama,	is	cons`tuted	by	their	ac`ons,	including	their	lines.	The	
character	 is	 in	 situa`on,	 he/she	posi`ons	 him/herself	 through	 acts	 and	omissions;	 he/she	
knows	or	ignores,	he/she	is	a	set	of	characteris`cs	that	can	be	gauged	in	the	dramaturgy	and	
in	the	staging.	In	Ritos	de	Perpassagem,	the	main	characters	–	namely	Pythagoras,	Johannes	
Kepler,	St.	Augus`ne,	Karl	Marx,	Arachne,	Athena	(Minerva)	and	Palas	–	appear	in	episodes	
that	effec`vely	do	not	form	a	plot.	Besides	them,	there	are	a	few	other	characters,	including	
two	 sound-characters,	 the	 Universe-Sound	 and	 the	 Neutrino-Sound,	 that	 is,	 non-
anthropomorphic	characters	who	par`cipate	in	the	fabric	of	the	drama`c-musical	situa`ons.	
It	 is	 true	 that	 the	 concept	 of	 “scene”,	 in	 the	 sense	 of	 a	 dramaturgical	 unit,	 is	 not	 totally	
excluded	from	the	Opera,	but	the	exis`ng	scenes	are	somehow	circumscribed	in	themselves,	
and	are	not	ar`culated	by	a	plot.	An	example:	when	Marx	appears	on	stage	in	dialogue	with	
his	daughters,	a	scene	is	sketched,	but	this	will	not	unfold	into	a	story	that	could	define	the	
meaning	of	Marx’s	presence	(for	example,	in	the	rather	absurd	conjecture	that	it	would	be,	
in	this	context,	to	narrate	a	story	of	the	Marx	family).	Strictly	speaking,	Marx	is	brought	into	
the	scene	as	a	discursive	enTty,	or	as	an	ethical	value	that	modalizes	our	understanding	of	
what	he	says.	We	could	call	him	a	value-character,	since,	even	without	par`cipa`ng	properly	
in	a	narra`ve,	his	ethical	value,	brought	 from	outside	the	work,	 that	 is,	 from	history,	gives	
color	and	meaning	to	his	discourse.	

In	this	scenic-enuncia`ve	device,	the	same	character	may	appear	on	the	scene	voiced	
by	 different	 singer-voices,	 even	 in	 more	 than	 one	 voice	 simultaneously	 –	 echoing	 the	
simultaneity	of	scenes,	which	occurs	twice	throughout	the	performance.	In	the	librepo,	the	
composer	noted	that	the	main	characters	appear	“in	transmigra`on	of	voices”,	in	allusion	to	
the	concept	of	“transmigra`on	of	 souls”,	apributed	 to	Pythagoras;	 in	 the	work,	 it	 is	about	
the	possibility	that	the	same	value-character	(corresponding	to	the	soul	in	this	analogy)	can	
be	incarnated	by	different	bodies/voices/singers.	In	any	case,	the	func`on	or	meaning	of	the	
characters,	even	if	they	are	not	ar`culated	by	a	plot,	will	have	to	be	understood	in	rela`on	
to	 the	work	 as	 a	 whole.	 These	 are	 values	 employed	 in	 an	 economy	 or	 ecology	 of	 poe`c	
elements.	 This	 will	 even	 give	 rise	 to	 ironies.	 The	 dialogue	 between	 Karl	 Marx	 and	 his	
daughters,	men`oned	above,	occurs	 in	 the	first	 situa`on-episode	of	 the	second	Trans-Act,	
en`tled	“Credo:	The	8	Commandments	of	Marx	[the	militant	perplexity]”.	In	the	librepo,	the	
composer	noted	the	following	about	the	word	Credo	in	this	`tle:	“In	my	voice:	‘I	believe!’	In	
the	voice	of	reac`on:	‘Good	grief!’”	Opposite	meanings,	one	taken	from	the	Catholic	prayer	
–	precisely	the	one	in	which	the	believer	reaffirms	his/her	affilia`on	to	the	ins`tu`on	of	the	
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Church	–;	the	other	taken	from	a	popular	expression	in	Portuguese	–	“cruz	credo!”	–	whose	
meaning	is	to	drive	away	something	that	must	be	purged	like	the	devil	himself.	

Another	aspect	that	reinforces	the	no`on	of	value-character	is	that	the	content	of	the	
characters’	 lines	 is	 also	 subject	 to	 constant	 transmuta`on.	What	does	 this	mean?	As	 said,	
the	 lines	 are,	 for	 the	most	 part,	 aphorisms	 or	 fragments	 of	 texts	 by	 various	 authors,	 not	
necessarily	 named	 as	 characters	 in	 the	 Opera.	 Their	 speeches	 are,	 then,	 enunciated	 by	
means	 of	 value-characters	 in	 drama`c-musical	 situa`ons.	 Each	 of	 these	 aspects	 can	 be	
subjected	to	endless	recombina`on.	The	first	speech	apributed	to	the	character	of	Johannes	
Kepler,	 for	 example,	 is	 a	 text	 by	 physicist	 Wolfgang	 Pauli	 about	 some	 proper`es	 of	 the	
neutrino.	Before	this,	fragments	of	texts	by	the	historical	Kepler	are	enunciated	by	voices	of	
the	chorus,	and	then	texts	by	 the	author	Plato	are	enunciated	by...	Plato,	 the	character	of	
the	Opera.	

To	this	already	 intricate	game	of	 transmuta`ons,	another	disjunc`ve	factor	 is	added:	
all	these	discourse	fragments	are	put	into	circula`on	in	a	set	of	nine	languages:	Portuguese,	
Greek,	 German,	 La`n,	 English,	 French,	 Spanish,	 Italian	 and	 Russian.	 There	 is	 no	 fixed	 link	
between	the	language	spoken	by	the	historical	character	and	the	languages	through	which	
the	value-characters	of	the	Opera	will	enunciate.	In	the	two	lines	of	the	situa`on	men`oned	
above,	for	instance,	Kepler	enunciates	himself	in	French	and	in	English.	

It	is	clear	that	this	set	of	characteris`cs	does	not	allow	the	tradi`onal	plot-characters	
device	to	be	fixed	on	any	level	of	ar`cula`on	of	the	work.	There	is	a	scenic-visual	presence	
of	the	characters	–	such	as	the	presence	and	circula`on	in	the	theater	hall	of	the	figures	of	
Pythagoras,	Kepler	and	Marx,	for	example,	clearly	iden`fiable	in	their	visual	characteriza`on	
–,	there	is	a	disseminated	circula`on	of	the	discourses.	A	great	texture	of	different	elements	
(lights,	 sounds,	 bodies,	 images,	 etc.)	 is	 composed	 in	 permanent	 recombina`on,	 like	 a	
musical	 composi`on	and	 its	various	cons`tuent	elements.	We	could	speak,	 therefore,	 in	a	
generaliza`on	 of	 a	 musical	 construc`ve	 principle	 –	 not	 in	 the	 hyper-convergent	 way	 of	
Wagner	but	based	on	the	principle	of	difference.	

Difference,	porosity,	serialism	

Difference	 is	 the	 decisive	 characteris`c	 of	 the	 symbolic	 register,	 for	 Lacan,	 whose	
paradigm	is	the	word.	The	linguis`c	sign	is	the	place	of	bifurca`on,	polysemy,	varia`on,	free	
associa`on,	connec`ons,	the	promise	of	understanding,	and	unsolvable	incompleteness.	 In	
the	context	of	difference,	correspondences	(Baudelaire),	analogies	(Mallarmé)	and	contrasts	
can	 be	 found	 out.	 In	 the	 difference	 is	 founded	 the	 porosity	 between	 the	 various	 layers,	
dimensions,	elements,	systems	of	signs,	sounds,	 ideas,	 things.	The	word,	as	a	space	of	the	
heterogeneous	 and	 of	 free	 associa`on,	 is,	 in	 this	 sense,	 the	 principle	 of	 complexity.	 It	 is	
dis`nguished,	 in	 Lacan’s	 terminology,	 to	 the	 imaginary,	 the	place	of	 the	 reitera`on	of	 the	
same,	by	the	narcissis`c	reunion	of	ego	projec`ons,	the	affirma`on	of	a	brand,	a	style.	

In	this	context,	everything	that	can	be	named,	and	recognizable	as	something	with	a	
range	of	expressive	possibili`es,	becomes	an	element	liable	to	receive	a	set	of	treatments:	
varia`ons,	modula`ons,	 accentua`ons	 and	 apenua`ons,	 different	 types	 of	 intensifica`on.	
Complex	 structures	 like	 a	 character	 –	 which	 can	 be	 described	 by	 several	 associated	
cons`tu`ve	 characteris`cs	 –	 will	 be	 dismembered,	 atomized,	 divided	 and	 mul`plied,	
recombined.	This	kind	of	procedure	 in	rela`on	to	every	aspect	of	the	work	that	 is	 likely	to	
cons`tute	 language	 can	 be	 iden`fied	 as	 the	 serial	 artude:	 atomize,	 iden`fy	 the	
cons`tuents,	 isolate	 them,	 and	 subject	 them,	 experimentally,	 specula`vely,	 and	
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systema`cally,	 to	 various	 treatments.	 Each	 level	 of	 ar`cula`on	 of	 language,	 each	 layer	 or	
dimension	at	which	it	becomes	effec`ve,	may	be	subject	to	treatments	of	this	kind.	Bringing	
this	idea	into	the	context	of	Ritos	de	Perpassagem,	a	specific	treatment	can	be	given	to	each	
character’s	voice,	 language,	or	visual	figura`on,	but	some	of	these	parameters	can	also	be	
fixed.	One	example:	the	case	of	the	Narrator,	who	is	always	interpreted	by	the	same	singer,	
with	the	same	costume,	and	who,	even	if	appearing	in	different	places	of	the	performance	
space,	repeats	the	same	gesture:	that	of	reading	a	large	book	he	is	holding	in	his	hands.	And	
in	doing	so,	Flo	Menezes	inten`onally	rescues	sound	reading,	aloud,	something	common	in	
ancient	`mes	and	which	ceases	with	Ambrose’s	silent	reading,	according	to	St.	Augus`ne’s	
account.	

NarraGves	and	direcGons	

If	plot	is	absent	in	Ritos	de	Perpassagem,	there	is	a	whole	series	of	overlapping	par`al	
narra`ve	arcs	that	are	perceived	by	the	members	of	the	audience,	although	probably	not	all	
of	 them.	 The	 signifiers	 “resonate”	 each	 other,	 be	 they	 textual,	 musical,	 visual,	 spa`al	
percep`on,	 etc.	 These	narra`ves	 are	 created	as	fic`onal	 connec`ons	of	 significant	points,	
enabling	the	percep`on	of	a	mul`ple	temporality.	This	is	the	way	in	which	dura`on	becomes	
effec`ve,	according	to	Gaston	Bachelard	(1989),	by	the	succession	of	intense	instants,	which	
are	connected	through	the	meaning	we	can	apribute	to	them,	in	an	ac`ve	and	crea`ve	way,	
in	 the	 manner	 of	 a	 ficTon.	 A�er	 all,	 narra`ve	 is	 structurally	 based	 on	 two	 principles,	
according	 to	 Tzvetan	Todorov	 (1978,	 pp.	 74-91),	 transformaTon	 and	 sequenTality,	 an	 idea	
that	 is	 close	 to	 the	no`on	of	direcTonality,	 so	dear	 to	Flo	Menezes	when	 it	 comes	 to	 the	
percep`on	of	musical	processes.	

We	will	see	below	some	of	these	narra`ves	from	the	analysis	of	aspects	of	the	Opera’s	
global	form.	This	is	schema`zed	as	follows	(MENEZES	2019,	p.21):	
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Table	1	–	Formal	structure	of	Ritos	de	Perpassagem. 
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A	 first	 look	 at	 this	 scheme	 shows	 us	 a	 demarca`on	 of	 the	 moments	 of	 beginning,	
middle	 and	 end.	 The	Opera	 is	 divided	 into	 two	 Trans-Acts,	 preceded	 by	 a	before,	 named	
Preliminaries,	 interspersed	 by	 the	 Inter-Act/Liminaries	 and	 succeeded	 by	 an	 a�er,	 named	
Post-Liminaries.	Pre,	 inter,	post	–	the	prefixes	trace	a	course	emphasized	by	the	`tle	of	the	
situa`on-episode	of	each	one	of	them,	successively:	“The	saluta`on”,	“The	toast”	and	“The	
farewell”.	 This	 ritual	 frame,	 however,	 is	 dialec`cized	 by	 the	 way	 it	 is	 performed.	 For	 the	
beginning	extends	from	a	previous	before,	since	the	musicians	arrive	from	the	street	already	
playing	when	people	are	s`ll	wai`ng	for	the	performance	to	begin;	the	end,	in	turn,	extends	
to	a	posterior	a�er,	since	the	musicians	leave	the	theater	s`ll	playing	and	disperse	outside	
the	performance	hall	(ritual	space);	and	the	Inter-Act,	a	situa`on	that	concert	or	recital	rites	
usually	 reserve	 for	 the	 pause,	 gives	 way	 to	 a	 lot	 of	 theatrical	 and	 sound	 ac`vity.	 To	 this	
temporal	con`nuity	corresponds	a	spa`al	con`nuity	between	the	city	and	the	theater,	the	
world	 and	 the	 temple.	 The	 previousness	 of	 the	 previous	 before	 is,	 strictly	 speaking,	
indefinable	and,	therefore,	infinite;	the	same	is	true	for	the	posterity	of	the	posterior	a�er.	

Just	 as	 the	 thresholds	 of	 the	 performance	 are	 ritualized,	 its	 unfinishedness	 is	
thema`zed,	 of	 the	 precise	 way	 in	 which,	 as	 Roland	 Barthes	 says	 (1984,	 pp.	 69-78),	 the	
concept	of	work	slides	into	that	of	text.	If	the	work	is	defined	by	its	limits,	the	text	consists	in	
the	dialec`cal	 rupture	of	 these	 limits	 by	 the	 encounter	with	 a	 reader.	 Reading	makes	 the	
voids	and	extensions	that	make	up	the	text	itself	appear,	not	as	erasures	or	addi`ves,	but	as	
the	very	cons`tu`on	of	the	text	as	such.	If	the	work	is	a	product,	the	text	is	producTvity.	The	
`me	and	space	of	the	Opera,	since	then,	show	themselves	refractory	to	the	defini`on	of	a	
closed	system;	they	are	rather	a	 fold	 in	the	`me-space	of	 the	world,	a	 fold	towards	which	
converge	the	`me-spaces	of	each	person	that	went	to	this	clearing	in	the	forest	of	individual	
spa`otemporal	folds.	

Crossing	the	threshold,	the	border,	is	part	of	the	defini`on	of	a	rite	of	passage.	Thus,	
this	first	narra`ve	underlines	the	theme	indicated	by	the	Opera’s	`tle,	as	an	invita`on	to	live	
the	performance	itself	as	a	great	rite	of	passage,	from	which	we	will	inevitably	leave	others,	
by	 virtue	 of	 having	 lived	 the	 Opera.	 This	 will	 be	 fully	 demarcated	 in	 the	 passage	 from	
Preliminaries	to	the	first	situa`on-episode	of	the	first	Trans-Act,	whose	`tle	(and	idea-force)	
is	“The	door”	and	in	which	the	audience	is	led	through	the	doors	and	into	the	hall,	seeking	
their	places	in	the	rite.	

There	is	another	overall	framing	of	the	form	that	overlaps	with	the	one	that	has	been	
described,	 although	 not	 as	 an	 alterna`ve	 narra`ve,	 it	 is	 rather	 a	 kind	 of	 bifurca`on.	 The	
beginning	and	ending	situa`ons	of	 the	first	Trans-Act	are	“The	door”	and	“The	harbor”.	 In	
Portuguese,	the	words	are	respec`vely	porta	and	porto	–	changing	only	one	vowel,	there	is	a	
turn	from	a	feminine	word	to	a	masculine	one,	and	two	thresholds	are	situated:	at	first,	the	
entrance	to	the	house/temple,	at	the	end,	the	exit	to	the	world	beyond	the	city	limits.	The	
exit,	however,	is	only	provisional,	as	it	concludes	only	the	first	Trans-Act.	

The	door/harbor	(porta/porto)	pair	will	be	resumed	in	the	last	situa`on-episode	of	the	
Opera,	 in	 Post-Liminaries.	 From	 its	 complex	`tle,	 I	 retain	 the	 final	 part:	 “The	 social	 birth/
delivery”;	 the	 Portuguese	 word	 for	 “delivery”	 (in	 the	 sense	 of	 “birth”)	 is	 parto,	 which	 is	
another	recombina`on	of	the	same	phone`c	material	of	the	original	pair.	But	it	is	not	only	a	
maper	of	playing	with	sounds,	because	if	the	three	words	are	part	of	the	seman`c	field	of	
the	thresholds,	the	third	term	intersects	with	another	field:	that	of	biological	birth.	Focusing	
on	 this	 aspect,	 another	 series	 is	 superimposed,	 and	 to	 iden`fy	 it	 we	 return	 to	 the	
Preliminaries,	 whose	 situa`on-episode	 has	 as	 its	 idea-force:	 “The	 fecunda`on	 by	 the	
heterogeneous”.	It	begins	with	the	fecunda`on,	with	the	crossing	of	the	alterity	threshold	–	
for	example	by	 the	 interpenetra`on/mixture	of	musicians	and	audience	at	 the	entrance	–	
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and	 ends	 with	 the	 birth,	 which	 is	 an	 exit	 to	 the	 world,	 at	 the	 same	 `me	 the	 end	 of	
pregnancy	and	the	beginning	of	an	extra-uterine	life	–	for	example	with	the	musicians	and	
the	audience	leaving	the	theater,	transformed	by	what	was	gestated	there.	This	narra`ve	arc	
figures	the	work	as	a	kind	of	pregnancy,	a	form	of	biological	genera`on	of	the	New	in	some	
forms	of	sexed	life,	a	metaphor	for	other	kinds	of	crea`on:	O-per-A,	the	masculine	through	
the	feminine,	as	an	essen`al	process	of	genera`ng	the	New.	

Note:	 the	 term	pregnancy	 appears	 in	 the	 tenth	 situa`on	of	 the	first	 Trans-Act:	 “The	
blows	of	 Archytas	 [the	 pregnancy-acous`c	 gravity].”	 In	 Portuguese,	 there	 is	 a	 similarity	 of	
the	 two	 words:	 gravidez	 (pregnancy)	 and	 gravidade	 (gravity).	 There	 is	 a	 whole	 sliding	
through	 various	 seman`c	 fields	 from	 the	 phone`c	 varia`on/permuta`on	of	 the	 signifiers,	
which	makes	“gravity”	transit	through	the	seman`c	fields	of	acous`cs,	ethics,	the	physics	of	
bodies,	etc.	

GerminaGon	as	a	procedure	

Fecunda`on	by	the	heterogeneous:	the	musicians	arrive	from	the	street	and	mix	with	
the	 audience,	 so	 that	 there	 is	 this	 kind	of	 co-fecunda`on	a�er	which	both	 groups	will	 no	
longer	be	the	same.	What	marks	the	“beginning”	 is,	 then,	a	not	ordinary	event,	the	music	
that	comes	from	the	streets	and	enters	the	pre-stage	space,	this	vaginal	music-soaked	lobby,	
in	 a	 show	 that	 cannot	 be	 described	 as	 an	 event	 between	 two	 silences.	 Music	 and	 ears,	
thought	collec`vely	or	 individually;	nothing	emerges	from	scratch,	there	is	always	a	before	
that	 will	 be	 confronted	 with	 the	 heterogeneity	 that	 is	 the	 new	 experience	 itself.	 This	
descrip`on	refers	to	the	process	lived,	while	it	is	the	theme	of	this	situa`on.	Since	it	is	the	
process	 that	 presents	 the	 theme,	 the	whole	 set	 of	 cons`tu`ve	 elements	 of	 the	 situa`on-
episode	concur	for	the	theme	to	be	experienced.	For	this	reason,	we	understand	that	music,	
text,	costumes,	visagism,	ligh`ng,	scenography,	staging,	scenic	movement,	etc.	are	part	of	a	
total	Text,	from	which	the	composer	elaborates	a	dramaturgy	of	mul`ple	and	heterogeneous	
codifica`ons.	

The	 “fer`liza`on	 by	 the	 heterogeneous”	 is	 understood	 as	 the	mee`ng	 of	 elements	
that	cannot	be	reduced	to	a	unitary	descrip`on,	 for	example	music	and	text,	even	though	
both	are	realized	by	means	of	sounds,	or	both	music	and	text	in	rela`on	to	ligh`ng	(which	
like	 them	 can	 vary	 in	 quality	 and	 intensity).	 Finally,	 the	 star`ng	 (and	 ending)	 point	 of	 the	
work	is	that	all	its	cons`tuent	layers	(those	listed	above	and	others	that	may	be	described	or	
discovered)	 are	events	 in	 a	 space	and	a	`me,	 capable	of	 establishing	 allusive	 connec`ons	
with	historical,	 social,	 cultural,	anthropological	 contexts	 that	cannot	be	 totally	 foreseen	by	
the	composer	and	the	other	co-creators	of	the	performance,	and	whose	only	common	and	
defini`ve	feature	is	the	fact	that	they	take	place	in	this	porous	space-`me	circle	that	is	the	
rite	of	the	Opera	itself.	

There	is	no	doubt	that	the	allusions	to	fecunda`on	and	this	staging	of	the	mee`ng	of	
skins	 permeated	 by	 music	 advances	 into	 the	 seman`c	 fields	 of	 sexuality	 and	 pleasure.	
Amidst	 the	 lines	 of	 the	 show,	 Freud	 is	 quoted	 (via	 Barthes):	 “Chez	 l’adulte,	 la	 nouveauté	
consTtue	 toujours	 la	 condiTon	 de	 la	 jouissance”	 (FREUD	 apud	 BARTHES,	 op.	 cit.,	 p.49).	 The	
ritual	begins,	 therefore,	also	as	an	affirma`on	of	pleasure,	an	 invita`on	 to	experience	 the	
pleasure	of	the	New.	

In	 the	 face	 of	 such	 difference	 and	 novelty,	 it	 becomes	 necessary	 to	 search	 for	 a	
minimum	 level	 of	 peace	 that	 allows	 us	 to	 enjoy	 together.	 Among	 the	 lines	 that	 are	
enunciated	 in	 the	moment	 immediately	 a�er	 entering	 the	 room,	 there	 is	 one	 capable	 of	
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affec`ng	 this	 whole	 set	 of	 layers:	 “Facciamo	 un	 accordo!”.	 A	 poli`cal	 and	 musical	
agreement/chord	 (double	meaning	 of	 the	 Italian	word	accordo),	 launching	 right	 away	 the	
word	harmony	 in	a	polysemic	weave	that	begins	to	build	the	perspec`ve	of	the	Text	of	the	
work.	This	perspec`ve	is	the	one	where	the	ethical,	aesthe`c,	poe`c,	poli`cal,	scien`fic,	and	
affec`ve	dimensions	can	meet.	

Harmony	 is	 something	 that,	 specula`vely,	 from	 the	 correla`on	 between	 the	 notes	
emiped	and	the	propor`ons	of	the	length	of	a	string	discovered	by	Pythagoras,	establishes	a	
deep	 connec`on	 between	 mathema`cs,	 geometry,	 acous`c	 science,	 and	 musical	 art;	
Pythagorean	 and	 Platonically,	 it	 is	 also	 understood	 on	 the	 field	 of	 astronomy	 –	 by	 the	
concept	 of	 “harmony	 of	 the	 spheres,”	 whose	 precept	 is	 this	 fundamental	 micro-macro	
correspondence.	Shortly	a�erwards,	the	lines	allude	to	the	art	of	singing	in	polyphony,	in	a	
concordance	 with	 the	 celes`al	 propor`ons,	 and	 finally	 there	 is	 an	 uperance	 that,	 while	
affirming	 the	 universal,	 apributes	 its	 formula`on	 to	 the	 ac`ve	 effort	 of	 the	 specula`ve	
creator:	 “The	 universal	 harmonies	 cannot	 take	 place	 by	 chance”	 (around	 14'20''	 hpps://
youtu.be/sR41-mcnup8?t=862).	

Tradi`onally,	the	Overture	is	the	part	of	the	Opera	in	which	the	musical	themes	of	the	
work	are	presented,	 in	order	to	prepare	the	audience’s	ears	for	the	whole	performance	to	
come.	In	this	case,	this	whole	opening	part	takes	place	as	a	kind	of	dive	into	harmony,	even	
because,	 un`l	 everyone	 is	 seated	 in	 their	 place	 in	 the	 theater,	 the	 theater	 hall	 is	 an	
undifferen`ated	place	that	overlaps	the	spaces	of	produc`on	and	recep`on	of	sounds.	The	
audience	is	literally	in	the	middle	of	the	sound	and	can	perceive	what	each	instrumentalist	
or	 singer	 does	 as	 part	 of	 an	 unapproachable	 totality.	 Similarly,	 the	 situa`on	 we	 find	
ourselves	 in	 can	 be	 described	 in	 rela`on	 to	 the	 complex	 agglomera`on	 of	 sound	 that	 is	
produced	at	the	outset	and	that	is	transformed	in	the	course	of	these	ini`al	episodes.	I	don’t	
think	I	need	to	say	more	about	the	word	harmony:	if	we	understand	it	in	its	dense	polysemy,	
it	could	well	mean	the	central	theme	of	this	Opera.	

Other	narraGves:	science	and	poliGcs	

Of	 the	 Trans-Acts,	 the	 first	 thema`zes	 predominantly	 biographical	 episodes	 or	
situa`ons	associated	with	Pythagoras,	the	second,	situa`ons	associated	with	Kepler.	The	first	
and	 the	 last	 of	 the	 Pythagoreans,	 alpha	 and	 omega,	 however,	 as	we	 have	 seen,	 not	 as	 a	
closure	but	as	a	 fold	 in	`me,	or	a	microcosm	that	 realizes,	on	the	scale	of	 the	community	
that	was	formed	to	live	the	Opera,	a	macrocosm	that	cannot	be	delimited.	But	between	the	
first	 and	 the	 second	 Trans-Act	 there	 is	 also	 a	 transit	 of	 the	 themes	 linked	 to	 science	 and	
knowledge	towards	the	theme	of	poli`cs	–	even	considering	that	both	themes	go	through	
the	whole	of	the	Opera.	

The	 situa`on-episode	 “The	 blows	 of	 Archytas”	 was	 men`oned	 before.	 This	 same	
situa`on	is	part	of	another	narra`ve	arc	that	brings	together	situa`ons	connected	with	the	
percussion	of	objects	and	the	discovery	of	the	proper`es	of	acous`cs,	 including	harmonic-
inharmonic	 propor`ons	 and	 dispropor`ons.	 They	 are	 “Les	 marteaux	 du	 Maître	 [the	
specula`on]”	(a	paraphrase	of	the	`tle	of	a	piece	by	Pierre	Boulez	and,	also,	an	allusion	to	
the	episode	 in	which	Pythagoras	discovers	the	rela`ons	between	bodies	and	sounds	when	
visi`ng	a	master	blacksmith	who	hammers	his	anvils);	the	men`oned	episode	in	reference	to	
Archytas;	and,	in	the	second	Trans-Act,	“The	vases	of	Hippasus	[SpartakusTk]”.	

This	series	connects	to	another,	that	of	the	celes`al	bodies	and	their	movements,	by	
means	 of	 the	 Greek	 concept	 of	 the	 “harmony	 of	 the	 spheres”,	 which	 gives	 `tle	 to	 one	
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episode.	 The	 first	 of	 this	 series	 is	 “Ad	 sidera	 [the	 contempla`on]”	 (which	 alludes	 to	 the	
contempla`on	of	 the	 sky,	a	gesture/posture	 that	 is	at	 the	etymological	origin	of	 the	word	
“theory”);	“Harmony	of	the	Spheres	[She(they)]”;	and	in	the	second	Trans-Act	“The	dilemma	
of	 the	 ellipse	 [to	 believe	 and	 not	 to	 believe,	 that	 is	 the	 revolu`on!]”	 and	 “RevoluTon	 in	
Permanenz	[the	topical	utopia]”,	since	the	orbits	are	also	permanent	revolu`ons.	The	laper	
episode	 (which	 names	 a	 concept	 proposed	 by	 Marx,	 which	 later	 became	 central	 in	 the	
thought	of	Leo	Trotsky)	forms	series	with	“The	Commune	of	Crotone	[the	communion]”	(in	
reference	 to	 the	 commune	 founded	 by	 Pythagoras	 on	 the	 principles	 of	 friendship	 and	
equality);	 “Credo:	 Marx’s	 8	 Commandments	 [the	 militant	 perplexity]”	 and	 the	
aforemen`oned	“RevoluTon...”.	

There	are	s`ll	other	series,	for	example:	one	sewn	by	the	idea	of	transit	of	bodies	and	
souls	 (pilgrimage,	exile,	 transmigra`on),	 another	by	exchanges	and	pari`es	 (the	exchange,	
communion,	 congrega`on).	 Other	 series	 are	 marked	 not	 by	 similarity,	 but	 by	 opposi`on	
(communion	 x	 excommunica`on;	 unlimited	 x	 limit),	 and	 s`ll	 others	 that	 are	 always	
emerging.	

From	screen	to	text	

When	describing	the	drama`c-musical	device	of	Ritos	de	Perpassagem,	the	func`onal	
presence	of	the	screen	used	for	the	projec`ons	was	highlighted.	There	is	a	narra`ve	arc	that	
unfolds	seman`c	fields	from	intersec`ng	signifiers:	the	screen,	the	veil,	the	net,	the	fabric,	
the	web,	 and,	 finally,	 the	 text.	 This	 sliding	 is	 present	 in	 the	myth	 of	 the	weaver	Arachne,	
taken	from	Ovid’s	Metamorphoses,	and	that	will	gain	special	centrality	in	the	final	part	of	the	
Opera.	

This	series	has	a	first	relevant	moment	in	the	situa`on-episode	“Miracle	of	the	Fishes”.	
Although	the	`tle	evokes	the	biblical	story,	it	alludes	mainly	to	an	episode	apributed	to	the	
biography	of	Pythagoras.	The	mathema`cian,	seeing	fishermen	coming	in	from	the	sea	with	
a	net	full	of	fishes,	proposes	a	challenge:	he	would	guess	the	number	of	fishes	caught	in	the	
fishing	net,	and	if	he	were	right	the	fishermen	would	release	the	fishes,	preserving	the	lives	
of	 those	 animals.	 The	 sea	workers	 accept,	 Pythagoras	 gets	 it	 right,	 and	 the	 agreement	 is	
fulfilled.	The	episode,	of	magical	contours,	represents	Pythagoras’	defense	of	vegetarianism,	
already	in	the	sixth	century	before	Christ.	The	net	that	catches	the	fish	will	later	become	the	
one	that	holds	the	ball	in	the	soccer	game.	

Soccer	and	temporal	compactness	

The	episode	 in	which	the	soccer	net	appears	establishes	one	of	 the	most	 interes`ng	
ar`cula`ons	 between	 temporali`es	 and	 meanings.	 As	 said	 before,	 one	 of	 the	 general	
direc`onali`es	of	the	performance	is	towards	the	predominance	of	a	poli`cal	sense,	which	
is	 placed	 from	 the	 beginning	 and	 gains	 prominence,	 especially	 in	 the	 second	 Trans-Act,	
which	symptoma`cally	begins	with	the	presence	on	stage	of	the	character	of	Karl	Marx.	He	
has	 two	 clear	 func`ons:	 firstly,	 Marx	 introduces	 Johannes	 Kepler	 in	 the	 Opera;	 secondly,	
Marx	 himself	 figures	 as	 an	 avatar	 of	 Pythagoras	 to	 the	 extent	 that,	 being	 the	 main	
formulator	 of	 communism,	 he	 retroac`vely	 integrates	 the	 Pythagorean	 experience	 of	 the	
commune	 of	 Crotone	 as	 an	 episode	 of	 a	 long-term	 revolu`onary	 course	 that	 crosses	 the	
underground	 of	 history	 and,	 from	 `mes	 to	 `mes,	 emerges	 volcanically	 and	 relocate	 the	
problem	of	 the	 freedom	of	men	and	women,	their	 libera`on	 in	rela`on	to	the	appeasing/
imprisoning	forces	of	the	sedimentary	`me	imposed	by	Power.	
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In	 this	porous	 fabric,	even	a	 scien`fic	act	 like	 the	discovery	of	harmony	was	already	
poli`cal.	However,	the	composer	decided	to	bring	the	poli`cal	dimension	radically	close	to	
the	audience,	placing	 it	 in	 its	most	 immediate	actuality	and	 integra`ng	 it	 in	a	very	precise	
way	in	the	mesh	of	temporali`es	woven	in	the	Text	of	the	work.	The	approxima`on	happens	
in	two	stages.	

The	first	 stage	 is	 the	evoca`on	of	 a	historic	 soccer	match	between	 two	of	 the	main	
soccer	 teams	of	 the	city	of	São	Paulo	and	Brazil:	Corinthians	and	Palmeiras	 (the	 laper,	 the	
composer’s	devo`on	team).	The	match	took	place	in	1945	and	was	held	as	an	agreement	by	
both	teams	to	raise	money	to	finance	the	Communist	Party	of	Brazil.	The	fishing	net	(and	the	
veil,	the	screen)	is	now	transfigured	into	the	net	of	the	soccer	goal.	

The	 stage	 gives	 way	 to	 the	 representa`on	 of	 a	 “soccer	 field”	 and	 the	 audience	 is	
invited	to	demonstrate	and	shout	as	if	they	were	fans.	There	is	a	clear	reference	to	a	work	by	
the	composer	Gilberto	Mendes,	en`tled	Santos	Football	Music,	in	which	the	use	of	signs	and	
signals	works	to	bring	the	audience	into	the	game,	I	mean,	the	music.	The	soccer	stadium	is	
undoubtedly	one	of	the	most	representa`ve	spaces	of	ritualiza`on	of	Brazilian	(and	world)	
culture	in	contemporary	`mes,	and	this	is	evoked	as	a	possibility	in	the	seman`c	field	of	the	
rites.	 It	 is	 also	 an	 iconoclas`c	 gesture	 to	 bring	 the	 soccer	 party	 into	 the	 theater,	 and	 to	
transform	the	glamorous	space	of	the	Opera	hall	into	a	playful	place,	where	toys	and	games	
can	 also	 have	 a	 `me.	 This	 does	 not	 take	 away	 the	 seriousness	 of	 the	 Opera,	 for	 here	
seriousness	 is	 not	 synonymous	 with	 sternness	 or	 grumpiness.	 The	 Opera	 in	 its	 full	
seriousness	also	includes	the	lightness	of	laughter	and	play.	

The	 second	 stage	 comes	 at	 the	 moment	 when	 the	 screams	 of	 the	 crowd	 are	
transformed	 into	 screams	 with	 poli`cal	 content,	 and	 the	 staging	 of	 the	 game	 as	 a	
ritualiza`on	of	a	dispute	between	par`es	–	as	a	playful	symboliza`on	of	war	–	becomes	the	
staging	of	a	poli`cal	demonstra`on.	In	the	premiere	performances,	scenic	director	Marcelo	
Gama	and	Flo	Menezes	agreed	the	choice	of	“Not	him!”	(“Ele	não!”),	a	slogan	that	marked	
the	 poli`cal	 uprising	 led	 by	 women	 against	 the	 fascist	 Jair	 Bolsonaro	 during	 the	 2018	
Brazilian	 presiden`al	 elec`ons.	 Due	 to	 poli`cal	 circumstances	 that	 may	 well	 recall	 the	
nefarious	alliances	that	led	to	the	death	of	men	such	as	Pythagoras,	Socrates,	and	so	many	
others,	Bolsonaro	was	elected,	but	the	slogan	“Not	him!”	retained	its	force	as	a	gesture	of	
refusal	to	Bolsonaro	and	all	that	he	represents	in	Brazilian	and	world	poli`cs.	

During	Ritos	 de	 Perpassagem	 performances,	 the	 slogan	 “Not	 him!”	 produced	 a	 true	
temporal	convergence	and	compac`on,	in	the	only	moment	in	which	mul`ple	`me	becomes	
somehow	unified.	Of	all	the	communi`es	mixed	in	the	rite	of	the	Opera,	it	is	likely	that	the	
outright	rejec`on	of	Bolsonaro	is	one	of	the	few	(if	not	the	only)	certainty	to	unify	them	all	
into	 a	 single,	 cohesive	 converging	 community.	 At	 a	 `me	 when	 resis`ng	 the	 advance	 of	
fascism	has	become	an	unavoidable	 struggle	 for	all	democrats,	 revolu`onaries	or	not,	 the	
NeutrinOpera	provided	the	audience	with	a	great	catharsis.	All	the	mul`plicity	of	meanings	
and	 the	 temporal	 plurality	 that	 marks	 every	 second	 of	 this	 Opera	 at	 this	 moment	 is	
converted	 into	 the	 unitary	 and	 compacted	 `me	 of	 the	 struggle,	 in	 the	 most	 immediate	
poli`cal	 sense.	 It	 produces,	 at	 the	 same	 `me,	 a	 feeling	 of	 belonging	 that	 we	 experience	
when	we	par`cipate	in	poli`cal	demonstra`ons,	which	gives	strength	to	long	term	struggles.	

This	 temporal	 compactness	 marks	 a	 clear	 difference	 in	 rela`on	 to	 the	 Opera	 as	 a	
whole.	 However,	 it	 does	 not	 block	 the	 associa`on	 of	 the	 current	 struggle	with	 long	 term	
processes,	on	 the	contrary,	 it	produces	a	 link	between	 the	 immediate	with	 the	 long	 term.	
Today’s	struggle	is	a	necessary	task,	which	does	not	disconnect	us	from	the	awareness	of	the	
other	 temporal	 layers	 that	 run	 through	 us.	 There	 is	 also	 a	 transit	 from	 the	 staging	 of	 the	
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game	and	the	soccer	crowd	to	a	kind	of	happening,	or	an	ac`on	of	agita`on	and	propaganda	
that	equates	ar`sts	and	audience	in	equivalent	roles.	

Arachne’s	web	

The	last	figure	on	the	screen/veil/net	will	be	the	image	of	Arachne’s	web,	taking	up	the	
myth	as	it	is	told	in	Ovid’s	Metamorphoses.	Arachne	is	the	weaver	who	defies	the	deity	for	
her	incredible	ability	to	figure	images	in	her	weavings,	and	for	this	she	comes	close	to	being	
killed,	 but	 ends	 up	 being	 condemned	 to	 remain	 suspended	 in	 her	 own	web,	 transformed	
into	 a	 spider.	 In	 the	 program,	 the	 composer	 indicates	 an	 almost	 allegorical	 sense	 for	 this	
narra`ve,	which	nevertheless	bifurcates	and	overlaps	allusions	to	other	authors:	

Palas	 then	 grants	 life	 to	Arachne,	 as	 long	 as	 she	 is	 apached	 to	 her	 own	web.	Arachne	 is	 then	
suspended	 and	 apaches	 herself	ad	 aeternum	 to	 her	 own	web,	metamorphosing	 into	 a	 spider	
(arachnid).	 Her	 suspension	 is	 the	 suspension	 of	 all	 complex	 scripture,	 which,	 levita`ng,	 finds	
itself	 under	 the	 influence	 of	 the	 historical	 breath.	 The	 men`on	 of	 the	 web	 also	 echoes	 St.	
Augus`ne,	 when	 he	 rambles	 about	 numbers	 (essen`al	 grain	 of	 the	 Pythagorean	 theory),	 and	
Roland	Barthes,	when	he	refers	to	the	fabric	of	scripture	(écriture).	Nothing	more	Pythagorean	
than,	 a�er	 seeing	 it	 converted	 into	a	fishing	net	or	 a	 soccer	net,	 transmu`ng	 to	 the	 inaugural	
Pythagorean	veil	into	a	scriptural	web.	(MENEZES	2019,	p.	62)	

Geometry	of	pleasure	

A	 work	 of	 the	 complexity	 we	 are	 going	 through	 could	 not	 be	 guided	 by	 any	
unitarianism.	Rather,	it	realizes	on	the	level	of	aesthe`c	experience	the	utopia	of	maximalist	
coexistence,	 of	 permanent	 revolu`on,	 with	 the	 mul`ple	 temporali`es	 that	 converge	
differently	for	each	individual.	Pleasure	appears	then	as	the	realiza`on	and	immediate	proof	
of	freedom,	in	radical	opposi`on	to	the	oppressions	that	are	sustained	in	the	various	forms	
of	 subjec`on	 and	 submission.	 Ritos	 de	 Perpassagem	 proposes	 an	 experience	 of	 densely	
cultural	significance,	full	of	extensions,	which	is	not	presented	as	a	pure	and	simple	rejec`on	
of	 tradi`ons,	but	 as	 a	dialogue	 in	 the	 truest	 sense	of	 the	 term.	 It	 is,	 therefore,	 about	 the	
place	that	Roland	Barthes	 iden`fies	the	text	of	pleasure:	“Then	the	old	biblical	myth	turns	
over,	the	confusion	of	the	languages	is	not	any	more	a	punishment,	the	subject	reaches	the	
enjoyment	 by	 the	 cohabita`on	 of	 the	 languages,	 which	 work	 side	 by	 side:	 the	 text	 of	
pleasure,	it	is	happy	Babel” 	(BARTHES	1973,	p.10).	90

The	 evoca`on	 of	 a	 “happy	 Babel”	 seems	 especially	 appropriate	 in	 the	 context	 of	 a	
work	 in	 which	 nine	 different	 languages	 coexist	 without	 annulling	 each	 other.	 No	 power	
rela`on	 is	 established	 between	 the	 languages	 and,	 if	 the	 experience	 for	 any	 spectator	 is	
always	par`al,	the	perusal	of	the	complete	set	of	the	work	may	be	located	in	a	utopian	place	
of	 radical	 coexistence	 of	 languages	 –	 therefore,	 of	 peoples,	 in	 a	 true	 InternaTonal	 of	
Scripture.	

The	 posi`on	 of	 the	 work	 as	 a	 pleasure	 text,	 in	 the	 Barthesian	 sense,	 is	 not	
unequivocal,	 however.	 Rather,	 Flo	Menezes	 seems	 to	 create	 a	 dialec`cal	 tension	between	
the	history	of	music	and	Opera	–	a	place	of	pleasure	–	and	its	crisis	–	a	place	of	jouissance	–	

	“Alors	le	vieux	mythe	biblique	se	retourne,	la	confusion	des	langues	n’est	plus	une	puni`on,	le	sujet	accède	à	90

la	 jouissance	 par	 la	 cohabita`on	 des	 langages,	 qui	 travaillent	 côte	 à	 côte	 :	 le	 texte	 de	 plaisir,	 c’est	 Babel	
heureuse.”
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and	thus	proposes	an	experience	that	 is	radically	new	without	being	pure	destruc`on	of	a	
historical	legacy.	

Text	of	pleasure:	that	which	sa`sfies,	fills,	gives	euphoria;	that	which	comes	from	culture,	does	
not	break	with	it,	is	linked	to	a	comfortable	prac`ce	of	reading.	Text	of	jouissance:	the	one	that	
puts	in	state	of	loss,	the	one	that	discomforts	(perhaps	un`l	a	certain	boredom),	makes	vacillate	
the	historical,	cultural,	psychological	bases	of	the	reader,	 the	consistency	of	his/her	tastes,	his/
her	values	and	his/her	memories,	puts	in	crisis	his/her	rela`on	to	the	language. 	(BARTHES	1973,	91

p.25-6)	

Reading	the	polysemio`c	text	of	Ritos	de	Perpassagem	from	Barthes’	proposi`on,	we	
recognize	 in	 both	 descrip`ons,	 of	 pleasure	 and	 jouissance,	 per`nent	 characteris`cs.	
Paradoxically,	 the	Opera	 sensi`zes	 several	 of	 its	 dimensions	 from	a	 cri`cal	 reflec`on	 that,	
perhaps,	 is	 not	 immediately	 available	 to	 the	 public,	 because	 `me	 is	 never	 enough	 to	
apprehend	its	complexity/density.	The	paradox	arises	from	an	overlapping	of	temporali`es:	
the	`me	of	the	performance	comprehends	the	mechanisms	of	apen`on	capture,	 including	
events	 of	 immediate	 understanding;	 but	 then	 there	 is	 the	 `me	of	 scripture,	which	 fatally	
projects	the	Opera	beyond	the	present	of	the	performance,	pu�ng	in	crisis	the	very	no`on	
of	present.	Coherence	is	reconstructed	on	another	plane:	the	Opera	itself	is	a	convergence	
of	prolonga`ons,	an	encounter	of	references	that	the	composer	makes	coexist	in	the	`me	of	
now.	

In	this	sense,	I	try	to	imagine	the	ways	of	reading	that	the	Text	allows,	not	in	the	detail	
of	any	 idiosyncrasy,	but	as	poeTcs	of	 reading,	 as	possible	 readings	of	 its	wri`ng/scripture.	
Barthes’	“happy	Babel”	would	be	the	one	that,	right	from	the	start,	accepts	the	mul`ple	and	
the	 not	 knowing	 as	 part	 of	 the	 weaving	 of	 life,	 and	 allows	 itself	 to	 be	 surprised	 by	 the	
insights	that	may	illuminate	the	moment	of	an	encounter.	But	it	is	possible	that	this	Babel	is	
also	permeated	by	anguish,	an	Oedipal	desire	to	know,	to	unveil,	to	clarify.	It	is	an	agonis`c	
Babel.	

Can	I	conceive	someone	who	watches	this	show	feeling	it	slip	through	their	hands	and,	
in	this	step,	capturing	it	in	the	intermipencies	of	meaning	that	flash	to	an	unpredictable	but	
(almost)	certain	rhythm,	feel	it	in	the	register	of	jouissance?	Jouissance	can	bloom	within	an	
experience	that	comes	to	be	excessive,	that	escapes,	that	doesn’t	fit.	A�er	all,	the	pleasure	
proposed	by	Ritos	de	Perpassagem	is	tremendously	cultured,	in	fact,	made	of	mul`ple	layers	
of	 culture.	 It	 is	 again	 in	 this	mul`plicity	 that	 there	may	be	 room	 for	 jouissance,	when	 the	
experience	 proves	 to	 be	 excessive	 and	 culture,	 in	 catharsis,	 experiences	 at	 once	 its	
apotheosis	and	its	sinking.	

There	is	no	easy	solu`on:	the	changes	are	mul`ple,	as	if	a	pleasure	that	would	get	out	
of	control,	that	would	descend	into	the	unspeakable,	were	Brech`anly	avoided.	There	is	the	
pleasure	of	reading,	of	openness,	of	living	the	intelligence	–	even	if	for	a	moment	it	seems	
that	we	are	going	to	annul	ourselves	in	jouissance.	The	problem	comes	up	again	and	again,	
perhaps	in	geometric	progression.	

	“Texte	de	plaisir	:	celui	qui	contente,	emplit,	donne	de	l’euphorie	;	celui	qui	vient	de	la	culture,	ne	rompt	pas	91

avec	elle,	est	lié	à	une	pra`que	confortable	de	la	lecture.	Texte	de	jouissance	:	celui	qui	met	en	état	de	perte,	
celui	 qui	 déconforte	 (peut-être	 jusqu’à	 un	 certain	 ennui),	 fait	 vaciller	 les	 assises	 historiques,	 culturelles,	
psychologiques,	du	 lecteur,	 la	consistance	de	ses	goûts,	de	ses	valeurs	et	de	ses	souvenirs,	met	en	crise	son	
rapport	au	langage.”
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Sound	example:	Ritos	de	Perpassagem	(2018-19).	
NeutrinOpera	in	2	Trans-Acts.	

World	premiere	on	28	September,	2019,	at	the	Theatro	São	Pedro	in	São	Paulo.	
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ConsideraGons	on	the	composiGon	of	space	
in	8-channel	acousmaGc	works	by	Flo	Menezes 

Daniel	Luís	Barreiro 

1.	IntroducGon 

In	 synthe`c	 terms,	 Jonty	 Harrison	 (2016,	 p.	 21)	 defines	 space	 (or	 spa`ality)	 as	 “the	
implicit	 and	 explicit	 manipula`on	 of	 spa`al	 informa`on	 in	 acousma`c	 music,	 in	 both	
composi`on	 and	 performance” .	 Thus,	 the	 handling	 of	 space	 in	 an	 acousma`c	 work	92

involves	 several	 decisions	made	at	different	 stages	of	 the	 composi`onal	 process,	 and	also	
strategies	 related	 to	 the	 concep`on	 and	 performance	 of	 sound	 diffusion	 in	 a	 concert	
situa`on. 

This	ar`cle	is	focused	on	the	composi`onal	aspects	only	–	and,	therefore,	topics	on	the	
performance	 of	 sound	 diffusion	 will	 not	 be	 raised.	 Two	 important	 issues	 concerning	
composed	space	will	guide	the	considera`ons	presented	here :	1)	the	number	of	channels	93

and	 the	 loudspeaker	 layout	used	 in	a	work;	and	2)	 the	strategies	employed	 to	emphasise,	
shape	or	even	 impose	spa`al	characteris`cs	and	behaviours	on	sounds.	Regarding	this	 last	
aspect,	 it	 is	 important	 to	 stress	 that	 the	 posi`on	 or	 the	 trajectory	 depicted	 by	 sounds	 in	
space	 may,	 or	 may	 not	 be	 clearly	 iden`fiable,	 depending	 on	 their	 intrinsic	
(spectromorphological)	characteris`cs	and	also	on	the	processing	techniques	used	in	studio.	
In	 general,	 these	 techniques	 usually	 involve	 the	 control	 of	 amplitude,	 filtering,	
reverbera`on,	 or,	 some`mes,	 granula`on	 processes	 in	 mul`channel	 systems,	 spectral	
diffusion,	Ambisonics,	among	other	op`ons. 

In	 principle,	 a	 recording	 made	 with	 at	 least	 two	 microphones	 has	 the	 poten`al	 to	
capture	 spa`al	 data.	 Thus,	 depending	 on	 the	way	 the	 samples	 are	 used	 in	 the	 piece,	 the	
discussion	 about	 the	 recording	 strategies	may	 be	 relevant	 –	which	would	 involve	 aspects	
such	as	 the	number	and	 types	of	microphones	used,	 their	polar	paperns,	 their	direc`ons,	
and	 distances	 from	 the	 sound	 sources.	 Due	 to	 the	 characteris`cs	 of	 the	 sound	materials	
used	 in	 the	 works	 that	 are	 discussed	 here,	 it	 is	 not	 essen`al	 to	 address	 the	 recording	
strategies	in	this	case. 

Flo	Menezes’s	 reflec`ons	 on	 space	 in	 electroacous`c	music	 appear	 in	 several	 of	 his	
texts,	 among	 which	 I	 highlight	 the	 following:	 the	 chapter	 “A	 espacialidade	 na	 música	
eletroacúsTca”,	from	the	book	Atualidade	estéTca	da	música	eletroacúsTca	 (MENEZES	1999,	
pp.	 21-31);	 the	 chapter	 “O	 espaço	 e	 seus	 opostos”,	 from	 the	 book	Música	 maximalista:	
ensaios	sobre	a	música	radical	e	especulaTva	(MENEZES	2006,	pp.	405-432),	as	well	as	several	
excerpts	from	the	book	MatemáTca	dos	afetos:	tratado	de	(re)composição	musical	(MENEZES	
2013).	 Since	 the	 objec`ves	 of	 the	 present	 ar`cle	 focus	 on	 the	 strategies	 of	 spa`al	

	Although	spa`ality	can	be	discussed	 in	other	musical	contexts,	 the	approach	devised	by	Harrison	(2016)	–	92

which	also	applies	to	the	present	ar`cle	–	is	focused	on	acousma`c	music,	which	is	here	understood	as	music	
for	fixed	media	composed	in	studio	and	designed	to	be	presented	in	concerts	with	a	set	of	loudspeakers	and	
without	the	live	performance	of	musical	instruments.

	Composed	space	 (SMALLEY	1991)	 is	understood	as	the	spa`al	characteris`cs	of	a	work,	as	conceived	by	the	93

composer	 in	 the	 studio	 during	 the	 composi`onal	 process,	 allowing	 him/her	 to	 enhance	 “the	 sounding	
proper`es	 inherent	 in	 spectro-morphologies	and	 structural	 rela`ons”.	 Thus,	 “a	musical	 gesture	 can	be	more	
vividly	drama`sed	through	spa`al	displacement,	just	as	a	texture	can	be	made	more	‘environmental’	through	
spa`al	distribu`on	(SMALLEY	1991,	p.	123).
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composi`on	in	8-channel	acousma`c	works	by	Flo	Menezes,	it	is	worth	to	men`on,	among	
the	 various	 aspects	 addressed	 in	 his	 texts,	 the	 considera`ons	 on	 the	 spa`al	 behaviour	 of	
sound	 objects,	 which	 are	 organised	 into	 fields	 of	 ac`on	 according	 to	 the	 following	
categories: 

•	Spa`al	mobility:	whether	the	object	is	mobile	or	sta`c; 

•	Speed:	whether	its	mobility	is	slow	or	fast; 

•	Spa`al	resolu`on:	whether	the	movement	is	con`nuous	and	progressive	or,	on	
the	contrary,	if	it	makes	spa`al	jumps; 

•	Spa`al	occupancy:	whether	the	object’s	presence	is	delimited	or	expanded; 

•	 Iden`fica`on	 of	 the	movement:	whether	 the	 spa`al	 trajectory	 is	 illustra`ve,	
figura`ve,	 or,	 on	 the	 contrary,	 if	 it	 takes	 place	 through	 unusual	 incursions	 in	
space; 

•	 Direc`on	 of	 movement:	 in	 the	 case	 of	 recognisable	 figures,	 whether	 the	
movement	is	clockwise	or	an`-clockwise; 

•	 Sound	 diffusion/propaga`on:	 whether	 the	 object	 is	 reverberant,	 evoking	
environmental	vastness,	or	dry,	restric`ng	the	imagined	space; 

•	 Relief:	whether	 the	 sound	 object	 reveals	 protuberances	 in	 dis`nct	 planes	 in	
space,	supported	by	dynamic	alterna`ons	and	by	its	resonant	quali`es	or	 if,	on	
the	contrary,	it	is	flat; 

•	Localisa`on	of	the	sound	object:	whether	it	is	possible	to	iden`fy	the	object	at	
a	 specific	 point	 in	 space,	 and	 when	 there	 is	 movement,	 if	 the	 localisa`on	 is	
direc`onal,	 or	 if	 the	 object	 is	 diffuse	 and,	 in	 the	 case	 of	 movement,	 non-
direc`onal; 

•	Depth:	whether	the	sound	object	 is	near	us	or	far	away	from	us,	evoking	the	
presence	or	absence	of	sound,	respec`vely.	(MENEZES	2006,	pp.	428-9) 

The	reference	to	several	of	these	spa`al	behaviours	permeate	the	approach	on	space	
in	 the	 present	 ar`cle.	 The	 considera`ons	 are	 based	 on	 the	 experience	 of	 listening	 to	 the	
pieces,	and	focus	on	two	8-channel	acousma`c	works	by	Flo	Menezes	that	present	dis`nct	
characteris`cs	and	strategies	of	spa`al	composi`on	–	Todos	os	cantos	and	Selva	illuminata.	
First,	 however,	 the	 loudspeaker	 layouts	 used	 in	 all	 the	 composer’s	 8-channel	 acousma`c	
works	 are	 addressed,	 since	 this	 is	 an	 important	 aspect	 in	 the	 composi`on	 of	 space	 in	
acousma`c	music,	as	men`oned	before.	

2.	The	emphasis	on	mulGchannel	space	in	acousmaGc	works	by	Flo	Menezes 

Although	 space	 is	 a	 fundamental	 aspect	 in	 electroacous`c	 composi`on	 in	 general	 –	
that	is,	both	in	stereo	and	mul`channel	works	–,	it	seems	undeniable	that	an	increase	in	the	
number	 of	 channels	 stresses	 the	 emphasis	 on	 the	 elabora`on	 of	 composed	 space	 in	
mul`channel	works.	As	men`oned	in	Barreiro	(2010,	p.	291),	“the	possibility	of	composing	
for	mul`ple	channels	increases	the	complexity	involved	in	the	handling	of	space	during	the	
composi`onal	process,	since	the	spa`al	features	of	the	work	become	more	evident,	which,	
in	turn,	highlights	their	role	in	the	ar`cula`on	of	the	musical	discourse”. 

Checking	the	catalogue	of	the	works	composed	by	Flo	Menezes,	and	restric`ng	the	list	
to	 the	 acousma`c	 pieces,	 one	 no`ces	 a	 strong	 emphasis	 on	 mul`channel	 composi`ons,	
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especially	 the	 octophonic	 ones.	 As	 illustrated	 in	 Table	 1,	 only	 three	 out	 of	 a	 total	 of	 19	
acousma`c	works	were	composed	exclusively	in	stereo .	94

	
Table	1	–	Titles	and	years	of	composi`on	of	the	acousma`c	works	

by	Flo	Menezes	grouped	according	to	the	number	of	audio	channels.	

	 The	 catalogue	 of	 works	 by	 Flo	 Menezes	 can	 be	 viewed	 on	 the	 op`on	 ‘Works’	 on	 his	 personal	 website,	94

available	 at:	 <hpp://www.flomenezes.mus.br/flomenezes/index_flomenezes.html>.	 The	 most	 recent	
informa`on	 available	 is	 from	 2020.	 The	 work	 Kontexturen	 II	 –	 Schachspiegel	 (1989-1990),	 for	 3-channel	
electroacous`c	sounds	and	slides,	was	not	included	in	the	coun`ng	of	acousma`c	works.	Although	the	sounds	
in	this	piece	are	exclusively	electroacous`c	–	which	implies	the	visual	concealment	of	the	sources	that	generate	
the	sounds	–,	 I	understand	that,	due	to	the	existence	of	a	visual	component	 (the	projec`on	of	slides),	 there	
would	 be	 a	 conceptual	 incongruence	 if	 the	 work	 were	 classified	 as	 acousma`c.	 In	 the	 case	 of	 Ciclo	 das	
Errâncias	 (2016-2020),	 the	 three	pieces	 that	 cons`tute	 it	were	counted	 independently	–	and	 the	cycle	 itself	
was	not	counted.	Although	Stream	from	outer	 space	 (2001)	was	conceived	 for	4	or	2	channels,	 I	decided	 to	
keep	it	with	the	pieces	for	4	channels	and	not	count	it	as	a	stereo	piece	since	it	was	not	composed	exclusively	
in	stereo.
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It	 is	 no`ceable	 that	 the	 4-channel	works	 are	mainly	 concentrated	 at	 the	 end	of	 the	
1980s,	period	in	which	the	composer	lived	in	Europe	and	composed	his	works	in	the	Studio	
für	elektronische	Musik	of	 the	Conservatory	of	Music	of	Cologne	 (Germany),	which,	at	 the	
`me,	was	 already	 equipped	with	 a	 4-channel	 system.	With	 the	 excep`on	 of	 Stream	 from	
outer	 space,	 all	 the	 acousma`c	works	 composed	 since	 1997	 are	 for	 8,	 16	or	 24	 channels,	
making	 use,	 therefore,	 of	 the	 mul`channel	 resources	 of	 Studio	 PANaroma	 (created	 and	
directed	 by	 Flo	 Menezes)	 or	 of	 foreign	 ins`tu`ons	 where	 some	 of	 these	 works	 were	
composed. 

Flo	Menezes’s	emphasis	on	octophonic	composi`on	(or	16	and	24	channels)	is	in	line	
with	 the	 tendency	 verified	by	 Felipe	Otondo	 in	 a	broader	 context,	 according	 to	his	 ar`cle	
published	 in	 2008.	 By	 comparing	 ar`cles	 on	 space	 in	 electroacous`c	 music	 published	 by	
different	composers	in	1997	with	the	answers	to	a	ques`onnaire	received	in	2006,	Otondo	
(2008)	detects,	within	this	`me	interval,	a	decrease	in	composers’	interest	for	the	realisa`on	
of	works	in	stereo	and	an	increase	in	their	interest	for	mul`channel	composi`on.	Among	the	
factors	 apributed	 by	 Otondo	 (2008)	 as	 determinant	 for	 this	 change	 of	 a�tude	 are	 the	
technological	 advances	 (an	 increase	 in	 computer	 processing	 power,	 for	 instance)	 and	
cheaper	equipment	to	set	up	mul`channel	systems	(including	audio	interfaces	with	greater	
capabili`es	 than	 before).	 As	 a	 result,	 a	 larger	 number	 of	 ins`tu`ons	 started	 making	
mul`channel	 systems	 available	 at	 their	 composi`on	 studios.	 It	 can	 be	 said,	 however,	 that	
aesthe`c	aspira`ons	are	at	the	base	of	this	change	and	that	they	are	indeed	determinant	to	
make	mul`channel	systems	available	 in	 ins`tu`ons	 in	case	there	 is	technical,	financial	and	
opera`onal	feasibility. 

In	Flo	Menezes’s	case,	the	aesthe`c	aspira`on	for	the	control	of	mul`channel	space	is	
evident	in	his	wri`ngs	on	the	subject	–	which,	moreover,	highlight	his	aesthe`c	connec`ons	
with	 the	musical	produc`ons	of	 the	Studio	 for	Electronic	Music	 in	Cologne,	 the	 ins`tu`on	
where	part	 of	 his	 training	 as	 a	 composer	 took	place.	 In	Menezes	 (1999),	 a�er	 tracing	 the	
history	of	issues	involving	spa`ality	in	the	context	of	the	concrete	and	electronic	branches	of	
electroacous`c	 music	 (each	 one	 with	 its	 determinant	 features),	 he	 makes	 the	 following	
comment	about	the	laper: 

Considering	the	spa`al	aspect	as	an	irreversible	and	irremediably	linked	element	to	the	structural	
concep`on	of	electroacous`c	works,	the	spa`al	produc`on	of	sound	events	in	the	technological	
support	of	the	work	is	priori`sed	as	early	as	in	the	concep`on/realisa`on	of	the	electroacous`c	
sounds.	 That	 is	 why	 most	 German	 studios	 have	 quadraphonic	 setups	 for	 the	 realisa`on	 and	
reproduc`on	of	sounds.	(MENEZES	1999,	pp.	26-7) 

3.	Loudspeaker	layouts	in	8-channel	acousmaGc	works	by	Flo	Menezes 

A	 relevant	 issue	 to	 consider	 in	 works	 for	 eight	 or	 more	 channels	 is	 how	 the	
loudspeakers	are	arranged	 in	space.	Firstly,	 this	discussion	 is	held	here	only	with	regard	to	
the	 posi`on	 of	 the	 loudspeakers,	 without	 taking	 into	 considera`on	 the	 assignment	 of	
channels	 to	 which	 they	 correspond	 and	 the	 way	 they	 are	 used	 in	 the	 composi`on.	
Considering	only	the	8-channel	acousma`c	works	by	Flo	Menezes,	one	no`ces	that	he	used	
four	types	of	layout,	as	illustrated	in	Table	2. 
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Table	2	–	Loudspeaker	layouts	in	8-channel	acousma`c	works	by	Flo	Menezes. 
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Moving	on	 to	consider	 the	way	 the	eight	channels	are	used	 in	 the	composi`ons,	we	
no`ce	 that	 the	 layout	 used	 in	 Sinfonias	 (Figure	 1)	 clearly	 exploits	 two	 superimposed	
quadraphonic	 groups	 –	 a	 square	 described	 by	 loudspeakers	 1	 to	 4;	 and	 the	 ‘compressed’	
trapezoidal	 design	 in	 the	 frontal	 por`on	of	 the	 square,	 described	by	 loudspeakers	 5	 to	 8.	
This	 trapezoid	 features	 two	 loudspeakers	 that	 are	 closer	 to	 each	 other	 and	 centrally	
posi`oned	in	rela`on	to	the	audience	(5	and	6)	and	two	loudspeakers	that	are	further	apart,	
represented	by	numbers	7	and	8. 

	
Figure	1	–	Octophonic	layout	used	in	Sinfonias.	
Source:	Flo	Menezes	(composer’s	archive). 

This	configura`on	of	the	eight	loudspeakers	bears	a	certain	resemblance	(although	it	is	
not	 en`rely	 coincidental)	 to	 the	 one	 conceived	 by	 Jonty	Harrison	 and	 `tled	 “BEAST	Main	
8”	(see	Figure	2),	and	which	was	used	by	him	in	his	octophonic	works	Streams	 (1999)	and	
Rock’n’Roll	(2004)	–	see	HARRISON	2016 . 95

	The	“BEAST	Main	8”	configura`on	was	first	conceived	by	Jonty	Harrison	for	the	diffusion	(spa`alisa`on)	of	95

stereo	 works	 in	 concerts	 with	 the	 BEAST	 system	 (Birmingham	 Electro-AcousTc	 Sound	 Theatre).	 The	
configura`on	 represents	 what	 Harrison	 considers	 to	 be	 the	 absolute	 minimum	 for	 exploring	 qualita`vely	
different	 spa`al	 images	 –	 such	 as	 close,	 distant,	 with	 a	more	 centralised	 or	wider	 focus	 towards	 the	 sides,	
precise	posi`oning	of	sounds	or	diffuse	sonori`es,	as	well	as	providing	 immersive,	enveloping	 images	by	the	
use	of	the	rear	loudspeakers.	Harrison	(1998)	presents	further	details	on	this	configura`on	and	the	strategies	
employed	for	its	augmenta`on	in	the	BEAST	system.	More	detailed	informa`on	on	the	use	of	the	“BEAST	Main	
8”	configura`on	in	Streams	and	Rock’n’Roll	can	be	found	in:	HARRISON	2016.
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Figure	2	–	“BEAST	Main	8”	configura`on.	Source:	HARRISON	2016. 

One	 feature	 that	 is	 mostly	 evident	 in	 the	 “BEAST	 Main	 8”	 configura`on,	 and	 also	
somewhat	present	 in	the	configura`on	used	in	Sinfonias,	 is	a	frontal	preponderance	in	the	
posi`on	 of	 the	 loudspeakers.	 In	 Sinfonias,	 this	 frontality	 is	 par`ally	 apenuated,	 as	
loudspeakers	7	and	8	are	approximately	aligned	with	the	diffusion	desk,	whereas	in	the	case	
of	 “BEAST	Main	8”,	 there	are	 six	 loudspeakers	at	 the	 front	of	 the	 concert	hall	 –	 therefore	
further	forward	in	rela`on	to	the	diffusion	desk. 

Although	 the	 posi`on	 of	 the	 loudspeakers	 in	 a	 circle	 is	 the	 same	 in	Harmonia	 das	
Esferas	and	Selva	illuminata,	the	way	the	eight	channels	are	used	is	different	in	each	case. 

	
Figure	3	–	Octophonic	layout	used	in	Selva	illuminata.	Source:	Flo	Menezes	(composer’s	archive).	
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In	 Selva	 illuminata,	 the	 eight	 channels	 are	 addressed	 together	 (Figure	 3),	 while	 in	
Harmonia	 das	 Esferas,	 Flo	 Menezes	 separates	 the	 loudspeakers	 into	 two	 quadraphonic	
groups,	as	can	be	seen	in	Figure	4.	

	
Figure	4	–	Octophonic	layout	used	in	Harmonia	das	Esferas.	Source:	Flo	Menezes	(composers’s	archive). 

The	 spa`ality	 in	Harmonia	das	Esferas	 is	 en`rely	based	on	 rota`ng	movements	 that	
are	independent	of	the	spectromorphology	of	the	sounds.	The	movements	occur	clockwise	
in	 one	 of	 the	 quadraphonic	 groups	 and	 counterclockwise	 in	 the	 other	 group.	 As	 a	
consequence,	at	 the	points	where	these	two	rota`onal	movements	cross,	a	greater	sound	
density	occurs	in	that	region	of	the	space . 96

An	interes`ng	feature	pointed	out	by	Harrison	(2016)	with	regard	to	this	loudspeaker	
layout	 (which	 is	 some`mes	 called	double	 diamond)	 is	 that	 it	 presents	 five	 dis`nct	 planes	
along	 the	 front-rear	 axis.	 This	 feature	 can	 be	 interes`ng	 when	 the	 composer	 wishes	 to	
establish	sound	trajectories	along	that	axis. 

The	loudspeaker	layout	in	O	Livro	do	Ver(e)dito,	Motus	in	fine	velocior	–	in	memoriam	
Stockhausen	and	Cahier	de	sons	is	slightly	close	to	another	layout	that	is,	together	with	the	
double	diamond,	 quite	 frequent	 in	octophonic	acousma`c	works .	 It	 is	 the	distribu`on	 in	97

	Considera`ons	on	the	spa`ality	in	Selva	illuminata	are	presented	in	a	sec`on	of	this	text	devoted	exclusively	96

to	that	work.

	Harrison	(2016,	pp.	23-4)	presents	some	considera`ons	and	a	figure	illustra`ng	these	two	arrangements	that	97

are	most	commonly	found	in	the	octophonic	repertoire.
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which	 four	 loudspeakers	are	posi`oned	 to	 the	 right	of	 the	audience	and	mirrored	by	 four	
other	loudspeakers	posi`oned	to	the	le�. 

The	main	difference	from	the	standard	 layout	 is	 that	 instead	of	assigning	equidistant	
posi`ons	between	 loudspeakers	 (approximately	45	degrees	 from	the	central	point	 in	each	
case),	therefore	depic`ng	a	circle,	Flo	Menezes	decides	for	a	greater	distance	between	the	
two	 frontal	 loudspeakers	 and	 also	 between	 the	 two	 rear	 ones	 –	 resul`ng	 in	 an	 angle	 of	
about	60	degrees	from	the	central	point	of	the	layout	in	rela`on	to	each	of	these	pairs.	As	a	
result,	 the	 posi`on	 of	 the	 remaining	 loudspeakers	 also	 shi�s	 slightly,	 resul`ng	 in	 a	 layout	
that	 resembles	 the	 shape	 of	 an	 ellipse.	 This	 60-degree	 angle	 is	 derived	 from	 the	 usual	
posi`on	of	loudspeakers	in	a	stereo	configura`on	–	in	which	case	the	two	loudspeakers	and	
the	point	for	ideal	listening	(sweet	spot)	present	the	shape	of	an	equilateral	triangle	(Figure	
5) . 98

	
	

Figure	5	–	Loudspeaker	layout	in	a	tradi`onal	stereo	setup.	

It	 is	 possible	 that	 Flo	Menezes’s	 decision	 to	 change	 the	 posi`on	 of	 the	 two	 frontal	
loudspeakers	and	the	two	rear	ones	was	intended	to	provide	a	clearer	defini`on	of	loca`on	
in	the	frontal	sound	image . 99

Regarding	the	use	of	the	octophony,	there	is	a	significant	difference	between	O	Livro	
do	Ver(e)dito,	on	the	one	hand,	and	Motus	in	fine	velocior	–	in	memoriam	Stockhausen	and	
Cahier	de	sons,	on	the	other.	In	O	Livro	do	Ver(e)dito	the	loudspeakers	are	divided	into	two	
trapezoidal	 quadraphonic	 groups	 (Figure	 5),	 while	 the	 other	 two	 works	 explore	 the	
octophonic	setup	without	any	par``oning	(Figure	6). 

	In	this	respect,	see	for	example	KAPRALOS	ET	AL.	2003,	pp.	33-5.98

	One	could	be	 inclined	 to	 say	 the	 same	 in	 rela`on	 to	 the	 rear	 sound	 image	–	 since	 the	distance	 iden`fied	99

between	the	two	frontal	loudspeakers	also	occurs	between	the	two	rear	ones.	However,	due	to	our	anatomical	
features,	human	acuity	for	iden`fying	the	posi`on	of	sounds	behind	the	head	does	not	match	frontal	listening.
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Figure	6	–	Octophonic	layout	used	in	O	Livro	do	Ver(e)dito.	Source:	Flo	Menezes	(composer’s	archive).	

	
Figure	7	–	Octophonic	layout	used	in	Motus	in	fine	velocior	–	in	memoriam	Stockhausen	

and	Cahier	de	sons.	Source:	Flo	Menezes	(composer’s	archive).	
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The	 loudspeaker	 layout	 used	 in	 Todos	 os	 cantos	 is	 quite	 peculiar	 and	 it	 favours	 the	
explora`on	 of	 progressive	 processes	 of	 approximaTon	 and	 distancing	 in	 rela`on	 to	 the	
audience,	causing	contrasts	between	the	sensa`ons	of	“close”	and	“far	away”	(Figure	8). 

	
	

Figure	8	–	Octophonic	layout	used	in	Todos	os	cantos.	
Source:	Flo	Menezes	(composer’s	archive).	

There	are	basically	two	quadraphonic	groups	–	an	outer	one	(more	distant	in	rela`on	
to	the	audience),	and	an	inner	one	(closer	to	the	audience).	The	laper	presents	a	45-degree	
offset	in	rela`on	to	the	former.	This	offset	is	interes`ng	because,	by	virtue	of	the	change	of	
orienta`on,	it	enhances	the	percep`on	of	contrast	between	moments	in	which	the	sounds	
are	posi`oned	close	to	the	audience	and	those	in	which	they	are	distant.	Furthermore,	it	can	
be	stated	that	a	loudspeaker	of	the	inner	quadraphonic	group	posi`oned	on	the	central	line	
between	two	outer	ones	helps	to	fill	in	any	spa`al	gap	that	might	occur	whenever	there	is	a	
cross-fade	 from	 one	 quadraphonic	 group	 to	 the	 other	 –	 which	 happens	 quite	 o�en	
throughout	the	work. 

This	 loudspeaker	layout	is	similar	to	that	proposed	by	Lo`s	(2003),	although	there	is,	
between	them,	a	difference	in	orienta`on	of	the	whole	octophonic	setup	by	45	degrees	(see	
Figure	9). 
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Figure	9	–	Layout	proposed	by	Lo`s	(2003).	

Source:	LOTIS	2003.	

Thinking	mainly	about	 the	 sound	diffusion	of	acousma`c	works	 in	 stereo,	 the	 layout	
proposed	 by	 Lo`s	 (2003)	 is	 the	 result	 of	 his	 search	 for	 an	 alterna`ve	 to	 overcome	 the	
undesired	listening	situa`on	that	a	listener	faces	when	he/she	is	inadequately	posi`oned	in	
the	room	during	an	electroacous`c	music	concert.	Lo`s	cites	Rolfe	(1999),	who	states	that,	
because	the	most	usual	technique	to	control	the	posi`on	and	virtual	trajectory	of	sounds	in	
an	 acousma`c	 work	 is	 the	 control	 of	 the	 loudspeaker’s	 amplitude,	 and	 as	 the	 listener’s	
posi`on	 is	 determinant	 for	 the	 percep`on	 of	 space	 in	 this	 type	 of	 situa`on,	 if	 a	 listener	
places	 himself	 a	 liple	 distant	 from	 the	 centre	 of	 the	 room,	 he/she	 will	 not	 perceive	 the	
virtual	posi`on	of	a	sound	between	a	pair	of	loudspeakers,	but	will	locate	the	sound	in	the	
loudspeaker	that	is	closest	to	him/her. 

Lo`s	(2003,	p.	264)	men`ons	that	“a	possible	solu`on	to	this	inconvenience	is	to	break	
the	symmetry	of	the	[loudspeaker]	installa`on	by	inser`ng	some	spa`al	points/loudspeakers	
in	the	listening	room,	which	will	indicate,	during	the	projec`on	[sound	diffusion],	the	spa`al	
boundaries,	and	will	play	the	role	of	spa`al	references”.	In	the	layout	he	proposes,	the	most	
distant	quadraphonic	group	plays	the	role	of	spa`al	reference.	This	setup,	according	to	Lo`s	
(2003),	also	allows	the	depic`on	of	trajectories	that	cross	the	listening	space,	since	the	inner	
loudspeakers	provide	the	signal	amplitude	necessary	for	the	trajectory	to	sound	convincing.	
It	 can	 be	 stated	 that	 despite	 the	 45-degree	 difference	 between	 the	 layouts,	 the	 same	
observa`ons	made	about	Lo`s’s	 layout	apply	 to	 the	 loudspeaker	arrangement	used	by	Flo	
Menezes	in	Todos	os	cantos,	therefore	contribu`ng	to	the	effec`veness	of	its	spa`ality. 

4.	ConsideraGons	on	the	composiGon	of	space	in	Todos	os	cantos 

Todos	os	cantos,	with	15’09’’	dura`on,	was	composed	in	the	Klanglabor	studio	of	the	
Kunsthochschule	 für	Medien	Köln,	 in	Cologne	 (Germany),	 and	 commissioned	by	 that	 same	
ins`tu`on.	 The	piece	 is	 en`rely	 based	on	 vocal	 sounds	 transformed	by	 granular	 synthesis	
and	begins	with	what	Flo	Menezes	(2013,	p.	242)	calls	a	“manifesto	phrase”	–	in	this	case,	a	
recording	 of	Arnold	 Schönberg	 declaring	 tribute	 to	Mozart,	 followed	by	 a	 short	 quota`on	
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from	the	Queen	of	the	Night	Aria	from	The	Magic	Flute	(which,	according	to	Menezes	(2003,	
p.	243),	“would	represent	one	of	the	first	examples	of	‘granular	synthesis’	with	the	voice	in	
the	history	of	music"). 

The	word	 “canto”,	 in	Portuguese,	means	both	 “corner”	 (as	 in	 the	expression	 “in	 the	
corner	of	the	room”)	and	“singing”	or	“song”.	Flo	Menezes’s	inten`on	was	to	make	reference	
to	both	meanings	when	he	chose	 the	`tle.	According	 to	him	 (MENEZES	2013,	p.	242),	 “the	
work	 sounds	 everywhere	 and	 all	 the	 `me,	 based	 on	 micro-references	 to	 `ny	 fragments	
(grains)	 extracted	 from	 historical	 works	 of	 verbal	 electroacous`c	music”.	 The	 works	 from	
which	 the	 sound	materials	 derive	 are:	Gesang	 der	 Jünglinge,	 by	 Stockhausen;	Epitaph	 für	
Aikichi	Kuboyama,	by	Eimert;	Visage,	by	Berio;	and	Le	 rire,	by	Maderna	 (MENEZES	2013,	p.	
243). 

Todos	os	cantos	 is	structured	 in	two	movements	 (Stre{o	and	Rubato),	each	of	which	
can	 be	 played	 alone,	 although	 the	 work	 was	 intended	 to	 be	 preferably	 performed	 in	 its	
en`rety	(in	this	case,	with	an	eight-second	gap	between	movements).	

Regarding	 space,	 the	main	 aspect	 explored	 in	 the	 piece	 is	 the	 percepTon	 of	 depth,	
which	 is	 explored	 through	 the	 contrast	 between	 proximity	 and	 distance	 –	 in	 this	 case,	
between	sounds	 that	are	placed	closer	 to	 the	audience	 (in	 the	 inner	quadraphonic	group)	
and	 those	 placed	 far	 away	 (in	 the	 outer	 quadraphonic	 group).	 Sonic	 depth	 also	 becomes	
evident	when	sounds	move	 from	the	close	 loudspeakers	 to	 the	distant	ones,	and	also	 the	
opposite. 

The	percep`on	of	sound	depth,	which	deserved	special	apen`on	in	the	composi`on	of	
Todos	 os	 cantos,	 is,	 according	 to	 Flo	 Menezes,	 “one	 of	 the	 richest	 resources	 of	
electroacous`c	 composi`on,	 through	 which	 the	 imagery	 of	 acousma`c	 listening	
(re)constructs	spaces	of	wide	and	dis`nct	dimensions,	in	which	all	sorts	of	interplay	between	
presences	and	absences,	distances	and	sound	approxima`ons	are	present”	 (MENEZES	2006,	
p.	431). 

Taken	from	the	text	“O	espaço	e	seus	opostos”,	wripen	in	September	2005	(around	the	
same	date	when	Todos	os	 cantos	was	 composed),	 this	 quota`on	 concludes	 Flo	Menezes’s	
considera`ons	about	a	statement	by	Philippe	Manoury	(previously	cited	in	MENEZES	1999,	p.	
28)	according	 to	whom	there	would	be	a	 limita`on	 in	acousma`c	music	derived	 from	the	
fact	 that	 the	 control	 of	 amplitude	 with	 the	 poten`ometer	 does	 not	 alter	 the	 spectral	
quali`es	of	a	sound.	Something	different	occurs	with	the	control	of	dynamics	in	instrumental	
music,	 in	 which	 case	 a	 sound	 played	 forte	 presents	 a	 different	 spectrum	 (due	 to	 the	
appearance	of	new	par`als)	than	it	would	if	it	were	played	piano. 

Flo	Menezes	 recognises	 the	 validity	 of	 the	 observa`on	 about	 the	 acous`c	 fact,	 but	
argues	that	it	can	be	worked	out	crea`vely	in	electroacous`c	music	through	the	explora`on	
of	impressions	–	or	even	sonic	illusions	–	of	proximity	and	distance.	Thus,	he	disagrees	with	
Manoury’s	conclusion	that	there	would	be	a	disadvantage	in	electroacous`c	music: 

It	is	undeniable	that	a	recorded	sound	has	its	spectral	quality	fixed.	Changing	its	volume	does	not	
alter	 its	spectrum.	To	suppose	that	this	 is	a	disadvantage	of	electroacous`c	music	compared	to	
instrumental	 music	 is	 a	 foolish	 mistake,	 for	 this	 is	 precisely	 one	 of	 its	 greatest	 advantages!	
(MENEZES	2006,	pp.	430-1) 

Flo	Menezes’s	statement	on	this	issue	was	made	not	only	in	the	form	of	a	text,	but	also	
through	music	–	in	this	case,	with	the	composi`on	of	Todos	os	cantos.	As	Flo	Menezes	once	
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men`oned ,	 the	 explora`on	 of	 sound	 depth	 some`mes	 operates	 by	 paradoxes	 in	 the	100

piece,	 as	 there	 are	 materials	 that	 would	 sound	 close	 by	 (due	 to	 their	 intrinsic	
characteris`cs),	 but	 that	 are	 placed	 far	 away	 from	 the	 audience	 (i.e.,	 in	 the	 outer	
quadraphonic	group);	and	materials	 that	would	seem	to	be	distant,	but	 that	are	placed	 in	
the	proximity	(i.e.,	in	the	inner	quadraphonic	group). 

A	technical	 issue	related	to	the	composi`on	of	the	piece	concerns	the	granula`on	of	
sound	 samples,	which,	 as	 stated	 by	Menezes	 (2013,	 p.	 243),	 is	 performed	 by	means	 of	 a	
patch	designed	in	Max/MSP.	This	aspect	is	in	line	with	a	significant	interest	regarding	the	use	
of	granular	 techniques	 in	electroacous`c	composi`on	with	mul`channel	 systems	 in	 recent	
years,	 as	 apested	 by	 research	 works	 by	 Keyes	 (2004),	 Kim-Boyle	 (2005	 e	 2006),	 Wilson	
(2008),	Barreiro	(2010)	and	Rosse�	(2020),	for	example. 

As	addressed	by	the	present	author	on	another	occasion, 
the	 granula`on	 of	 sampled	 sounds	 in	 mul`channel	 systems	 produces	 mul`channel	 sounds	
through	the	placement	of	several	grains	among	the	loudspeakers.	The	results	obtained	with	such	
a	technique	are	largely	dependent	on	the	characteris`cs	of	the	sound	being	granulated	and	the	
parameters	used	 in	 the	granula`on	process.	 In	 general	 terms,	however,	 the	 results	 tend	 to	be	
diffused,	although	localised,	sonic	images	that	can	move	in	the	space	or	be	sta`c.	(BARREIRO	2010,	
p.	291) 
The	context	in	which	this	statement	is	made	is	based	on	the	concep`on	that, 
in	 general	 terms,	 it	 can	 be	 stated	 that	 the	 handling	 of	 space	 in	 mul`channel	 electroacous`c	
composi`ons	 tends	 to	 be	 focused	on	 two	different	 approaches.	 The	 first	 concerns	 the	 precise	
posi`on	of	the	sounds	at	specific	loca`ons	in	the	space	and	the	depic`on	of	clearly	iden`fiable	
trajectories	within	that	space.	The	second	approach	is	based	on	a	more	generalised	(or	diffused)	
distribu`on	 of	 the	 sounds,	 not	 concerned	 with	 their	 precise	 localisa`on.	 In	 this	 case,	 the	
iden`fica`on	of	spa`al	regions	such	as	“frontal”,	“lateral”,	“at	the	periphery	of	the	space”,	“close”	
and	 “distant”,	 for	 example,	 are	 considered	 to	 be	 significant	 enough	 to	 ar`culate	 the	 spa`al	
dimension	of	a	work.	With	mul`channel	 systems,	 this	 generalised	or	diffused	 spa`al	approach	
can	generate	sounds	that	envelop	the	whole	audience,	causing	the	sensa`on	that	the	sounds	are	
the	space.	(BARREIRO	2010,	p.	291) 
In	 this	 respect,	 it	 is	 worth	 recalling	 something	 previously	 men`oned	 that	 coincides	

with	these	observa`ons:	the	considera`ons	presented	in	Menezes	(2006,	pp.	428-30),	who	
state	 that	 the	 localisa`on	 of	 a	 sound	 object	 can	 either	 be	 detected	 at	 a	 specific	 point	 in	
space	or	present	a	diffuse	spa`al	image. 

A	 very	 poe`c	 text	 by	 Menezes	 (2013,	 p.	 36-7),	 en`tled	 “Deslugar”	 (which	 can	 be	
translated	 as	 “non-place”),	 is	 also	 worth	 men`oning,	 as	 some	 further	 considera`ons	 on	
space	are	addressed	there.	The	following	excerpt	stands	out: 

We	live	the	dichotomy	between	point	and	line,	percussion	and	resonance.	As	a	singular	element,	
the	point	is	located,	but	when	depic`ng	a	trace,	its	place	gives	way	to	its	displacement,	its	figure	
gives	way	to	a	gesture.	Some`mes	as	a	point	of	departure,	some`mes	as	a	final	point.	The	point	
can	be	verified;	as	for	the	line,	it	induces	us	to	search,	a	sine	qua	non	condi`on	of	every	i`nerary.	
(MENEZES	2013,	p.	36) 

About	 this	 quota`on,	 given	 the	 reference	 to	 two	 fundamental	 elements	 of	 pain`ng	
according	 to	 Kandinsky	 (1996)	 –	 the	 point	 and	 the	 line	 –,	 one	 could	 also	 add	 the	 third	
element	 –	 the	plane	 –	 and	 its	 possible	 connota`ons	with	 the	 percep`on	 of	 diffuse	 sonic	
images.	

	Flo	Menezes’s	account	was	made	on	26	October	2021	via	an	audio	message	exchange	with	this	author.100
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In	Todos	os	cantos,	the	granular	sounds	some`mes	appear	as	textures,	other	`mes	as	
remarkable	gestures .	Each	layer	or	event	is	produced	by	the	distribu`on	of	several	sound	101

grains	 within	 a	 group	 of	 loudspeakers	 (usually	 four	 or	 eight,	 but	 some`mes	 even	 two	
loudspeakers)	so	as	to	apribute	a	rela`vely	diffuse	loca`on	to	the	resul`ng	sound,	which	is	
not	circumscribed	to	a	specific	point,	but	to	a	somewhat	wider	region	in	space.	That	is	why	–	
quo`ng	 Barreiro	 (2010)	 –	 sounds	 can	 some`mes	 present	 a	 diffuse	 spa`al	 image	
concentrated	in	certain	regions	of	space. 

In	 the	 piece,	 the	 handling	 of	 space	 contributes	 by	 highligh`ng	 and	 enhancing	 the	
energy	of	 the	gestures.	This	 is	done	by	fast	movements	of	approxima`on	and	distancing	–	
something	 that	 is	 already	 evident	 in	 the	 very	 beginning	 of	 the	 piece,	 for	 example.	 A�er	
Schönberg’s	“manifesto	phrase”	(which	sounds	sta`c	in	space),	the	quota`on	of	the	Queen	
of	the	Night	Aria	from	The	Magic	Flute	bursts	in	with	a	strong	gestural	character,	to	be	soon	
substan`ally	 transformed	 through	 granular	 synthesis.	 This	 excerpt	 can	 be	 visualised	 as	
waveforms	in	Figure	10	(in	which	the	four	upper	channels	represent	the	outer	quadraphonic	
group	and	the	four	lower	ones	represent	the	inner	quadraphonic	group).	As	can	be	seen	in	
the	Figure,	the	gesture	derived	from	Mozart’s	quota`on	describes	the	following	behaviour:	
it	 begins,	 at	 0’04’’,	 in	 loudspeaker	 1	 and	 quickly	 moves,	 passing	 through	 all	 the	 other	
loudspeakers	of	 the	octophony,	 returning,	around	0’05’’,	 to	 the	 frontal	 region	of	 the	outer	
quadraphonic	 group	 (loudspeakers	 1	 and	 2);	 then,	 there	 is	 a	 cross-fade	 to	 the	 inner	
quadraphonic	group;	at	0’10’’,	a	new	crossfade	begins,	 this	`me	towards	 the	outer	group;	
and,	 at	 0’14’’,	 another	 cross-fade	 towards	 the	 inner	 group	 begins,	 where	 the	 event	 stays	
un`l	 it	 finishes	 at	 around	 0’50’’	 (when	 the	 prepara`on	 for	 the	 appearance	 of	 the	 next	
gesture	is	already	in	progress).	Thus,	we	have	successive	movements	of	approxima`on	and	
distancing	that	occur	while	the	spectromorphological	characteris`cs	of	the	gestures	change. 

	
Figure	10	–	8-channel	waveforms	of	Todos	os	cantos	–	ini`al	gesture	(0’00’’-0’60’’).	

	“Texture”	and	“gesture”	are	used	here	in	the	sense	defined	by	SMALLEY	1997.101
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Sound	example	1:	Todos	os	cantos	(2004-05),	acousma`c	piece	for	8	channels.	
First	movement,	Stre{o,	from	0’0”	to	1’	(stereo	reduc`on). 	102

Such	manipula`on	of	 space	becomes	even	more	evident	 in	 the	 second	movement	–	
Rubato	–	in	which	the	displacement	of	sounds	from	one	quadraphonic	group	to	the	other	is	
frequent,	as	can	be	seen	on	the	waveforms	in	Figure	11.	

	
Figure	11	–	8-channel	waveforms	of	Todos	os	cantos	

–	beginning	of	the	second	movement	–	Rubato	(5’30’’-6’30’’).	

Sound	example	2:	Todos	os	cantos	(2004-05),	acousma`c	piece	for	8	channels.	
Second	movement,	Rubato,	from	5’30’’	to	6’30’’	(stereo	reduc`on).	

In	certain	passages	of	Rubato,	 instead	of	using	a	gradual	cross-fade	between	the	two	
quadraphonic	groups,	Flo	Menezes	chooses	a	slightly	different	approach	that	highlights	the	

	 All	 sound	 examples	 accompanying	 this	 text	 are	 stereo	 reducTons	 and	 only	 give	 an	 idea	 of	 the	 original	102

spa`ality	of	the	respec`ve	pieces.
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contrast	 between	 “close	 by”	 and	 “far	 away”	 quite	 remarkably	 –	 thus	 emphasising	 the	
percep`on	of	sound	depth:	 the	manipula`on	of	 the	masking	effect	by	means	of	a	 sudden	
cut.	 The	 masking	 effect	 occurs	 when	 a	 more	 prominent	 event	 (one	 that	 usually	 sounds	
closer	and	louder)	hides	more	discrete	(quieter)	events	located	on	other	spa`al	planes.	The	
masking	 effect	 stands	 out	 precisely	 by	 means	 of	 a	 sudden	 cut	 –	 that	 is,	 when	 a	 sudden	
decrease	 in	 the	 amplitude	 of	 the	most	 prominent	 event	 allows	 the	more	 discrete	 one	 to	
reveal	itself,	providing	a	sudden	shi�	of	apen`on	from	one	spa`al	plane	to	another.	

In	 Todos	 os	 cantos,	 the	 interrup`on	 of	 a	 prominent	 sonority	 allows	 the	 listener’s	
apen`on	to	suddenly	migrate	to	the	percep`on	of	a	 lower	amplitude	 layer	 located	 in	only	
one	 of	 the	 quadraphonic	 groups.	 This	 occurs,	 for	 example,	 at	 8’42’’,	when	 the	 prominent	
sonority	 that	 had	 been	 occurring	 in	 all	 eight	 loudspeakers	 since	 8’38’’	 is	 abruptly	 cut	 off,	
leaving	a	 significantly	quieter	 layer	only	 in	 the	outer	quadraphonic	group.	Soon	a�er	 that,	
the	same	strategy	is	used	twice:	firstly,	with	the	sudden	cut	occurring	at	9’01’’	and	then	at	
9’27’’.	 On	 this	 last	 occasion,	 however,	 the	 quieter	 sonority	 is	 revealed	 in	 the	 inner	
quadraphonic	 group,	 which	 changes	 the	 listening	 perspec`ve	 in	 comparison	 to	 the	 other	
two	occasions.	Figure	12	illustrates	the	procedure	with	the	waveforms.	

	
Figure	12	–	8-channel	waveforms	of	Todos	os	cantos	

–	sudden	contrast	between	“close	by”	and	“far	away”	(8’35’’-9’35’’).	

Sound	example	3:	Todos	os	cantos	(2004-05),	acousma`c	piece	for	8	channels.	
Second	movement,	Rubato,	from	8’35’’	to	9’35’’	(stereo	reduc`on).	
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A	spa`al	 characteris`c	 that	 is	 slightly	different	 from	 those	discussed	 so	 far	occurs	 in	
Todos	os	cantos	when	a	layer	of	sound	grains	that	appears	at	around	1’17’’,	and	stands	out	
from	the	other	sonori`es	of	the	piece.	It	is	made	up	of	very	short	grains	(as	in	staccato)	and	
with	 a	 markedly	 incisive	 sonority,	 concentrated	 in	 the	 higher	 region	 of	 the	 frequency	
spectrum.	 This	 layer	 lasts	 about	 two	minutes,	 standing	 out	with	more	 emphasis	 at	 some	
moments,	such	as	around	2’07’’.	On	the	whole,	the	grains	“flicker”	quickly	 in	every	corner.	
Individually,	however,	the	loca`on	of	each	grain	is	clearly	no`ceable	at	a	specific	point	in	the	
octophonic	space.	Moreover,	they	sound	posi`oned	at	a	higher	eleva`on	in	comparison	to	
the	other	sounds. 

5.	ConsideraGons	on	the	composiGon	of	space	in	Selva	illuminata 

Selva	illuminata,	13’26’’	long,	brings	references	to	other	ar`s`c	works	within	a	poe`c	
context	based	on	the	imagina`on	of	an	 illuminated	forest	–	thus	contras`ng	with	the	dark	
forest	of	Dante	Alighieri’s	Inferno.	As	men`oned	by	Menezes,	

the	 narra`vity	 of	 Selva	 illuminata	 is	 anchored	 in	 the	 reference	 to	 only	 three	 phrases:	 at	 the	
beginning,	 the	beginning	of	Dante’s	 Inferno	 itself	 in	 the	 Italian	original	–	but	without	 the	word	
oscura	–	via	Forêt	profonde	by	Francis	Dhomont;	almost	in	the	middle	of	the	work,	a	phrase	of	
Pelléas	et	Mélisande	by	Maurice	Maeterlinck	via	Claude	Debussy	(when	Golaud,	at	the	beginning	
of	 the	Opera,	finds	himself	 lost	 in	a	 forest	and	meets	 the	beau`ful	Mélisande,	equally	 lost);	at	
the	end,	one	of	the	 last	phrases	of	Traverser	 la	forêt	by	Henri	Pousseur,	with	 librepo	based	on	
Charles	Baudelaire	and	Michel	Butor.	(MENEZES	2013,	p.	146)	

There	 is	 also	 a	 reference	 to	 another	 work.	 In	 addi`on	 to	 these	 phrases,	 a	 metallic	
sound	 is	 borrowed	 from	 Fabbrica	 illuminata,	 by	 Luigi	 Nono.	 Both	 the	 recording	 of	 the	
phrases	and	the	metallic	sound	are,	however,	transformed	in	such	a	way	that	they	become	
unrecognisable.	 Among	 the	 sound	 materials	 used	 in	 the	 work,	 “a	 polyphony	 of...	 eighty	
dis`nct	frogs	of	the	Atlan`c	Forest,	transformed	and	arranged	in	the	octophony,	with	their	
dis`nct	periodici`es,	in	singular	points	of	space”,	stands	out.	(MENEZES	2013,	p.	146).	

A	 significant	 procedure	 for	 the	 composi`on	 of	 space	 in	 Selva	 illuminata	 is	what	 Flo	
Menezes	named	secondary	elaboraTon.	Based	on	considera`ons	from	Flo	Menezes	himself	
(2013,	 pp.	 143-7),	 secondary	 elabora`ons	 can	 be	 understood,	 quite	 synthe`cally,	 as	 re-
elabora`ons	of	materials	that	have	already	been	exhaus`vely	elaborated	and	incorporated	
in	the	work,	so	as	to	generate	new	transformed	instances	of	such	materials.	The	procedure	
had	first	 occurred	 in	Menezes’s	 composi`ons	 in	Parcours	 de	 l’enTté	 (1994),	 for	 a	flu`st,	 a	
percussionist	and	electroacous`c	sounds,	and	 later	 in	Colores	 (Phila:	 in	praesenTa)	 (2000),	
for	a	clarine`st,	a	percussionist,	electroacous`c	sounds	in	4	channels	and	live-electronics.	

Flo	Menezes’s	words	 are	 enlightening	when	he	 explains	 how,	 in	Selva	 illuminata,	 he	
began	to	treat	secondary	elabora`ons	in	a	peculiar	way	in	rela`on	to	what	he	had	previously	
done	in	Colores:	

A�er	 having	 elaborated	 the	 route	 of	 several	 layers	 of	 simultaneous	 events	 in	 the	 octophonic	
space,	 I	 infringed	the	law	of	preserva`on	of	the	nexus	of	spa`al	routes	and	started	to	consider	
the	sound	informa`on	that	is	audible	in	each	one	of	the	loudspeakers	of	the	octophony	as	a	new	
event,	as	a	new	sound	object.	I	then	proceeded	with	the	bouncing	of	the	eight	individual	tracks,	
that	is,	with	the	extrac`on	of	the	audio-informa`on	present	only	in	that	par`cular	loudspeaker,	
repea`ng	the	process	eight	`mes,	un`l	each	one	of	the	eight	points	of	the	octophony	resulted	in	
eight	 independent	 and	 already	 mul`coloured	 sound	 objects,	 since,	 for	 a	 given	 loudspeaker,	
various	 sounds	 sounded	 at	 different	 `mes	 and	 contras`ng	 periodici`es,	 each	 one	 with	 its	
individual	 behaviour,	 both	 in	 rela`on	 to	 its	 dura`on	 and	 disposi`on	 in	 the	 total	 `me	 of	 the	

138



structure,	 and	 in	 rela`on	 to	 its	 fixed	 loca`on	 in	 the	 totalising	 space	 of	 the	 global	 octophony.	
From	then	on,	each	new	sound	object	was	submiped	to	a	dis`nct	spa`al	mobilisa`on,	making	
curved	trajectories	 in	space.	 In	Selva	illuminata	–	unlike	Parcours	de	l’enTté	and	Colores	–	both	
processes	 are	 heard	 in	 the	work:	 the	 structure	 elaborated	 in	 a	 “primary”	 process	 and	 also	 its	
secondary	elaboraTon	at	the	end	of	the	composi`on.	(MENEZES	2013,	p.	147)	

This	informa`on	is	revealing	to	elucidate	some	characteris`cs	iden`fied	while	listening	
to	the	work.	Around	6’22’’,	the	polyphony	of	frogs	men`oned	by	Flo	Menezes	ends.	A�er	a	
pause	 of	 a	 few	 seconds,	 a	 new	 sec`on	 begins,	 with	 a	 similar	 sonority	 to	 the	 one	 at	 the	
beginning	of	 the	piece.	Listening	to	the	whole	passage	that	 follows,	 from	this	point	 to	the	
end	of	the	piece	(at	13’25’’),	memories	of	materials	that	were	previously	heard	are	brought	
back	–	although	there	is	no	literal	recapitula`on.	The	polyphony	of	frogs	is	a	good	example	
of	this	phenomenon.	Firstly,	it	occurs	from	4’16’’	to	6’22’’.	Later,	between	9’06’’	and	11’12’’,	
it	 returns,	 but	 this	 `me	 with	 a	 transformed	 sonority	 and	 spa`ality.	 Moreover,	 the	 frog	
sounds	some`mes	seem	to	be	combined	with	metallic	sounds	that	had	occurred	between	
1’08’’	and	4’16’’	(but	also	subjected	to	secondary	elabora`ons).	

In	general,	listening	to	the	second	half	of	the	work	brings	back	references	to	materials	
from	 the	 first	 half,	 but	metamorphosed,	 by	means	 of	 secondary	 elabora`ons,	 both	 in	 its	
spectromorphological	 characteris`cs	 and	 in	 its	 spa`ality	 –	which	 generates	 a	new	musical	
result.	

Regarding	space,	one	can	basically	 iden`fy	 three	kinds	of	 spa`al	behaviours	 in	Selva	
illuminata:	1)	agile	movements	that	travel	through	various	points	of	the	octophony	without	
there	being	`me	for	the	listener	to	clearly	grasp	the	described	trajectories	–	thus	evidencing	
a	 generalised	 sense	 of	 mobility;	 2)	 the	 enveloping	 space	 generated	 by	 the	 presence	 of	
amplitude	 in	 the	 eight	 loudspeakers	 through	 mul`ple	 short	 sounds,	 with	 dis`nct	
periodici`es,	 each	 one	 sta`c	 at	 a	 point	 in	 the	 space,	 so	 as	 to	 generate,	 as	 a	 whole,	 a	
scin`lla`ng	 texture	 of	 points;	 3)	 sonori`es	 located	 in	 pairs	 of	 loudspeakers,	 some`mes	
predominantly	 sta`c,	 other	 `mes	 describing	 trajectories	 in	 a	 straight	 line	 involving	
loudspeakers	placed	at	diametrically	opposite	posi`ons.	

The	 first	 kind	 of	 spa`al	 behaviour	 is	 clearly	 evidenced	 between	 1’08’’	 and	
1’57’’	(Figure	13).	The	example	is	marked	by	gestures	with	striking	apacks,	based	on	metallic	
sounds	and	with	strong	bass	components,	which	contrast	with	the	sonori`es	that	start	the	
work	 (which	 can	 be	 described	 as	 a	 low-amplitude	 texture	 that	 moves	 through	 the	
octophony,	followed	by	the	substan`ally	transformed	–	and	sta`c	in	space	–	enuncia`on	of	
Dante’s	 phrase).	 The	mobility	 of	 the	 passage	 that	 starts	 at	 1’08’’	 strikes	 the	 listener	 as	 a	
natural	 consequence	 of	 the	 gestural	 features	 of	 the	 materials.	 The	 movements	 are	
some`mes	 more	 agile,	 other	 `mes	 slower,	 following	 the	 spectromorphological	
characteris`cs	of	the	sounds	–	i.e.	they	tend	to	be	faster	in	the	apacks	and	slower	during	the	
sustain	and	release	phases	–	highligh`ng	the	sensa`on	of	generalised	mobility.	
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Figure	13	–	8-channel	waveforms	of	Selva	illuminata	(1’00’’-2’00’’).	

Sound	example	4:	Selva	illuminata	(2006),	acousma`c	piece	for	8	channels.	
From	1’00’’	to	2’00’’	(stereo	reduc`on).	

The	second	kind	of	spa`al	behaviour	 is	characteris`c	of	 the	polyphony	of	 frogs,	as	 it	
occurs	from	4’16’’	to	6’22’’	(see	Figure	14	for	a	representa`on	from	5’15’’	to	5’45’’).	There	is	
an	 immersive	 situa`on	 in	 which	 the	 materials	 –	 with	 their	 respec`ve	 pitches,	 `mbres,	
morphologies,	 periodici`es	 and	 spa`al	 loca`ons	 –	 cons`tute	 an	 enveloping	 texture,	
encompassing	 the	octophony	and	constantly	changing	 in	 its	minute	 internal	details,	which	
places	the	audience,	so	to	speak,	“in	the	midst	of	the	frogs”.	Unlike	Todos	os	cantos,	in	this	
case	the	sounds	do	not	appear	to	have	been	manipulated	by	means	of	granular	synthesis,	
but	present	granular	features	by	nature.	In	the	second	half	of	the	piece	(between	9’06’’	and	
11’12’’),	despite	the	reminiscences	about	the	first	half,	the	sonic	context,	derived	from	the	
secondary	elabora`ons,	is	no	longer	related	to	the	realis`c	sensa`on	of	being	in	the	midst	of	
frogs.	It	seems	that	the	forest	is	being	revisited	with	other	ears…	
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Figure	14	–	8-channel	waveforms	of	Selva	illuminata	(5’15’’-5’45’’).	

Sound	example	5:	Selva	illuminata	(2006),	acousma`c	piece	for	8	channels.	
From	5’15’’	to	5’45’’	(stereo	reduc`on).	

The	 third	 kind	 of	 spa`al	 behaviour	 occurs	 in	 the	 sec`on	 beginning	 at	 2’04’’	 and	
con`nues	un`l	4’17’’	(see	Figure	15	for	a	representa`on	from	2’04’’	to	3’40’’).	In	this	case,	
each	 sonic	 event	 involves	 the	 use	 of	 a	 pair	 of	 loudspeakers,	 some`mes	 presen`ng	
themselves	as	 sta`c	 sonori`es	 in	 the	 space	and	other	`mes	describing	 clearly	 iden`fiable	
trajectories	 in	 straight	 lines	 (usually	 involving	 two	 loudspeakers	 located	 at	 diametrically	
opposite	points	of	the	octophony).	
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Figure	15	–	8-channel	waveforms	of	Selva	illuminata	(2’04’’-3’40’’).	

Sound	example	6:	Selva	illuminata	(2006),	acousma`c	piece	for	8	channels.	
From	2’04’’	to	3’40’’	(stereo	reduc`on).	

This	 same	 spa`al	 behaviour	 returns	with	 other	 sound	materials	 between	 7’15’’	 and	
8’22’’	–	already	in	the	context	of	the	sonori`es	derived	from	the	secondary	elabora`ons.	

Sound	example	7:	Selva	illuminata	(2006),	acousma`c	piece	for	8	channels.	
From	7’15’’	to	8’22’’	(stereo	reduc`on).	

	

6.	Last	thoughts:	spaGality	–	cra�smanship	or	also	a	way	to	generate	new	materials?	

When	approaching	 the	 fundamentals	of	 composi`on,	Flo	Menezes	 (2013,	pp.	67-91)	
draws	a	diagram	in	the	shape	of	a	star	to	represent	the	five	elements	he	considers	essen`al	
for	musical	crea`on:	materials,	variaTons,	direcTonaliTes,	connecTons	and	cra�smanship.	It	
is	not	within	the	scope	of	this	ar`cle	to	break	down	each	one	of	these	elements,	since	the	
reader	can	access	the	original	source.	It	is	worth	highligh`ng,	however,	the	conceptual	place	
that	spa`ality	occupies	among	these	elements.	According	to	Menezes,	
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the	 advent	 of	 electroacous`c	music	 proved	 to	 be	 the	most	 decisive	 episode	 in	 the	 course	 of	
history:	firstly,	 for	making	the	 internal	consTtuTon	of	the	sounds	 in	all	 its	 intricacies	possible,	a	
fact	 that	 transferred	 `mbre,	 commonly	 circumscribed	 to	 the	 spheres	 of	 cra�smanship	 in	
instrumental	music,	to	the	top	of	the	stellar	hierarchy,	emancipa`ng	itself	as	a	cons`tu`ve	aspect	
of	 the	 materials;	 secondly,	 for	 introducing	 sound	 spaTality	 as	 one	 of	 the	 most	 fundamental	
parameters	 of	 composi`onal	 cra�smanship,	 by	 means	 of	 which	 the	 relaTonal	 aspects	 of	
materials	become	explicit.	(MENEZES,	2013	p.	88)	

Therefore,	 Flo	 Menezes	 places	 the	 composi`on	 of	 space	 within	 the	 scope	 of	
cra�smanship,	which	 “can	be	defined	as	 the	me`culous	elabora`on	of	 the	appearance	of	
materials”	(MENEZES,	2013,	p.	84),	poin`ng	out	that	

the	 cra�smanship	 does	 not	 see	 its	 responsibili`es	 diminished	 neither	 in	 rela`on	 to	 `mbres,	
essen`ally	 displaced	 to	 the	 level	 of	 spectral	 elabora`ons	 at	 the	 heart	 of	 the	materials,	 nor	 as	
those	 rela`ve	 to	 every	 type	 of	 detail	 (dynamic,	 spa`al	 or	 of	 any	 other	 order)	which,	 carefully	
inserted	and	controlled	in	the	course	of	the	composi`on	as	well	as	in	the	apen`ve	inspec`on	of	
its	final	disposi`ons,	can	produce	a	greater	relief	of	composi`onal	inten`ons.	(MENEZES,	2013,	p.	
89)	

Menezes	also	explains	that	spa`ality	

will	 act	as	a	mul`plica`ve	 factor	 in	 the	 listening	and	assimila`on	of	 simultaneous	 sonic	 layers,	
which	means	that	it	will	play	a	crucial	role	in	the	phenomenology	of	listening	with	regard	to	the	
simultaneity	of	materials	and	direc`onal	processes.	(MENEZES,	2013,	p.	89)	

When	discussing	the	five	fundamentals,	Flo	Menezes	(2013)	makes	it	clear,	therefore,	
that	the	composi`on	of	space	integrates	the	cra�smanship,	and	that	it	has	an	important	role	
in	the	elabora`on	of	the	work.	A	ques`on	can	be	raised,	though:	is	the	composi`on	of	space	
something	 that	 only	 belongs	 to	 the	 scope	 of	 cra�smanship	 (although	 this	 is	 not	 a	 small	
thing),	or	could	it	some`mes	assume	another	`p	of	the	Menezian	star	of	the	fundamentals	
of	composi`on?	Based	on	the	role	that	secondary	elabora`ons	played	in	the	composi`on	of	
Selva	illuminata,	it	seems	temp`ng	to	make	an	alterna`ve	proposi`on	that	the	composi`on	
of	space	can	also	be	the	source	of	new	materials.	 It	was	based	on	the	manipula`on	of	the	
sound	informa`on	from	each	channel	of	the	8-channel	setup	(i.e.,	of	the	elements	derived	
from	 the	 composi`on	 of	 space)	 that	 Flo	 Menezes,	 when	 performing	 the	 secondary	
elabora`ons	 in	Selva	 illuminata,	 generated	new	materials,	which	were	used	 in	 the	 second	
half	of	the	work.	In	this	case,	therefore,	spa`ality,	by	promo`ng	the	me`culous	elabora`on	
of	 the	 appearance	 of	 materials,	 ended	 up	 genera`ng	 new	 materials,	 which,	 under	 the	
composer’s	apen`ve	listening,	enabled	further	elabora`ons.	

It	 is	 worth	 no`ng,	 finally,	 that	 this	 proposi`on	 derives	 directly	 from	 the	 statement	
made	by	Flo	Menezes	himself	when	he	says,	with	reference	to	the	star	of	the	fundamentals	
of	 composi`on,	 that	 “it	 is	 obvious	 that	 each	 new	 musical	 resource	 will	 cause	 inevitable	
transla`ons	of	the	elements	within	the	stellar	energy”.	(MENEZES	2013,	p.	88)	

Sound	example	8:	Todos	os	cantos	(2004-05),	acousma`c	piece	for	8	channels	(stereo	reduc`on).	
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Sound	example	9:	Selva	illuminata	(2006),	acousma`c	piece	for	8	channels	(stereo	reduc`on).	
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Flo	Menezes’	acousmaGc	tribute	to	Stockhausen	
George	Alveskog	

IntroducGon	

When	 I	 first	 heard	 Motus	 in	 fine	 velocior	 –	 in	 memoriam	 Stockhausen ,	 at	 its	103

premiere	 in	 2008,	 I	 was	 immediately	 fascinated	 by	 its	 boldness.	 Although	 I	 had	 already	
apended	many	electroacous`c	music	 concerts,	 this	was	 the	first	`me	 that	 I	heard	a	piece	
that	could	seamlessly	and	so	quickly	conduct	 the	 listener	 from	huge,	aggressive	sounds	to	
others,	so	subtle	that	one	would	almost	stop	breathing	to	be	able	to	perceive.	It	was	also	the	
first	 `me	 that	 I’ve	 heard	 a	 posthumous	 musical	 homage	 with	 such	 a	 deep	 sense	 of	
transcendence,	 a	 kind	 of	 requiem	 that	 could	 be	 played	 at	 the	 end	 of	 a	 concert	 without	
thickening	the	air	of	the	theatre	and	making	everybody	uncomfortable,	a	piece	that	would	
end	in	a	medita`ve	state	of	mind.	

Motus...	is	a	homage	to	one	of	the	most	important	composers	of	all	`me,	a	man	who	
understood	music	as	a	deep	intellectual	and	spiritual	ac`vity	of	cosmological	significance.	A	
man	who	was	 never	 afraid	 to	 be	 bold	 and	whose	musical	 prac`ces	 ranged	 from	 serial	 to	
intui`ve	music.	As	such,	it	could	not	be	anything	but	bold	and	deep,	combining	intellectual	
pre-elaborated	global	strategies	with	more	local,	intui`ve	procedures,	that	create	an	organic	
and	yet,	very	well-balanced	form.	

About	this	analysis	

In	2012,	just	before	the	final	semester	of	my	Graduate	studies	at	Unesp 	there	was	a	104

scholarship	available	in	a	scien`fic	ini`a`on	program	from	Fapesp .	When	I	presented	the	105

idea	to	analyze	Motus	in	fine	velocior	to	Flo	he	immediately	supported	my	idea	and,	with	his	
usual	 generosity,	 said	 that	 if	 the	 project	 was	 approved,	 he	 would	 make	 all	 the	 ProTools	
sessions	 and	 sounds	 of	 the	 piece	 available	 to	 my	 analysis.	 The	 project	 was	 approved,	 I	
graduated	and	the	analysis	was	delivered	 in	`me	to	Fapesp.	Paraphrasing	the	piece’s	`tle:	
the	movement	is	faster	at	the	end!	Recently,	Flo	invited	me	to	par`cipate	in	this	book	with	a	
translated	 version	 of	 the	 work,	 originally	 wripen	 in	 Portuguese.	 Instead	 of	 doing	 so,	 I	
decided	 to	 re-listen	 to	 all	 sound	 examples	 —	 by	 themselves	 and	 in	 the	 context	 of	 the	
composi`on	 —	 and	 to	 rewrite	 most	 parts	 of	 the	 text,	 adding	 more	 informa`on	 and	
establishing	new	rela`onships	that	my	ears	were	not	able	to	detect	at	that	`me.	

What	makes	this	analysis	special?	

Lately,	 there	 has	 been	much	 interest	 in	 the	 so-called	 geneTc	musicology,	 a	 field	 of	
analysis	 in	 which	 the	 researcher	 has	 the	 opportunity	 to	 access	 all	 available	 pre-
composi`onal	 materials	 (manuscripts,	 notes,	 experimenta`ons,	 overall	 plans,	 and,	 in	 this	

	The	la`n	`tle	means	“The	movement	is	faster	at	the	end”	and	refers	to	what	was	happening	to	Stockhausen	103

at	the	end	of	his	life.	He	wanted	to	finish	Klang,	his	last	cycle	of	works,	and	started	accelera`ng	many	processes	
to	be	able	to	complete	it	as	if	he	knew	that	his	life	was	about	to	end.

	 Universidade	 Estadual	 Paulista	 or	 São	 Paulo’s	 State	 University,	 where	 Flo	 Menezes	 is	 a	 Full	 Professor,	104

founder	and	Ar`s`c	Director	of	Studio	PANaroma	of	Electroacous`c	Music.

	Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	do	Estado	de	São	Paulo	or	São	Paulo’s	State	Research	Founda`on.105
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special	 case,	 sounds)	 from	 a	 piece	 and,	 thus,	 is	 able	 to	 inves`gate	 not	 only	 the	 finished	
composi`on	but	also	how	it	was	constructed.	It	is	a	most	promising	field	as	it	tends	to	reveal	
deeper	 layers	 from	 the	 composi`onal	 process	 of	 the	 inves`gated	 composer	 and	 of	 the	
composi`on	itself.	

This	work	presents	an	opportunity	 to	dive	 into	Menezes’s	mind	and	poe`cs	 through	
the	gene`c	analysis	of	Motus	in	fine	velocior.	As	the	text	tries	to	expose	the	many	interes`ng	
techniques	used	by	the	composer	in	this	electroacous`c	piece,	the	listener	will	have	the	rare	
opportunity	 to	 listen	 to	 the	 individual	 sounds	used	 in	 the	piece.	 The	 following	 approach	 is	
suggested	to	make	the	most	of	this	analysis:	

1.	 Close	 your	 eyes	 and	 listen	 to	 the	 full	 piece	 using	 headphones	 or	 the	 best	 sound	
system	available;	

Sound	example	1:	Flo	Menezes’	Motus	in	fine	velocior	–	in	memoriam	Stockhausen	(2008),	
acousma`c	piece	for	8	channels	–	stereo	reduc`on.	

	

2.	Start	 the	analysis	and	 listen	 to	each	 individual	 sound	as	 they	are	described	 in	 the	
text;	

3.	A�er	listening	to	the	individual	sound,	try	to	hear	it	in	the	context	of	the	piece.	Use	
the	piece’s	map,	which	 is	 included	at	 the	end	of	 this	essay,	 to	beper	understand	the	
polyphony	of	the	piece;	

4.	A�er	you	finish	the	analysis,	listen	to	the	full	piece	again	(sound	example	1	via	the	
link	described	above).	

ConvenGons	

•Note/frequency	A4	=	440Hz;	

•A1-2	=	A1	+	A2;	

• Part	A	or	subsec`on	A1	refers	to	the	form	(sec`ons)	of	the	piece,	and	not	to	pitches;	

•All	pitches	are	approximate;	

•All	`me	markings	and	dura`ons	are	approximate,	except	when	stated	otherwise;	

• S1	=	Sound	material	1,	i.e.,	sound	material	that	cons`tutes	the	musical	work;	

•Descrip`ve	names	for	the	sound	materials	were	given	by	the	author	of	the	text,	not	
the	 composer.	 The	 main	 objec`ve	 was	 to	 help	 the	 reader	 memorize	 their	 sonic	
characteris`cs	and	beper	apprehend	their	rela`onships	and	roles	in	the	composi`on;	

•References	to	sound	materials	in	parenthesis	a�er	the	descrip`ve	name	of	the	sound	
indicate	 sounds	 that	 are	 related	 to	 it,	 either	 by	 being	 derived	 from	 those	 sounds	 or	 by	
having	 similar	 traces	 used	by	 the	 composer	 to	 help	 establish	 a	 coherent	 and	 interes`ng	
musical	discourse.	Ex:	S5	(S3,	S4);	
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•All	 composi`on	 names	 are	wripen	 in	 italic.	 Except	 for	Motus ,	 all	 other	 referred	106

pieces	were	composed	by	Stockhausen.	

Musical	analysis	

As	it	can	be	observed	in	the	map,	the	piece	is	divided	into	parts	A,	B,	and	C.	Part	A	is	
subdivided	 into	subsec`ons	A1,	A2,	and	A3	and	part	B	 into	 subsec`ons	B1	and	B2.	Part	C	
was	not	submiped	to	any	subdivisions.	

Part	A	

The	 first	 part	 of	 the	 composi`on	 is	 characterized	 by	 the	 exposi`on	 of	 metal-based	
materials	 and	 the	 first	 harmonic	 texture,	 crea`ng	 an	 interes`ng	 rela`onship	 between	
complex	 and	 tonic,	 pitched	 sounds 	 that	 will	 cease	 around	 1’46”.	 By	 then,	 the	 more	107

saturated	metallic	sounds	fade	away,	opening	up	space	for	the	harmonic	materials,	and	a	C#	
3	 is	 brought	 up	 for	 our	 apen`on.	 Around	 2’57”	 the	 harmonic	 texture	 is	 dissolved,	 and	
evidence	is	given	to	the	metallic-based	complex	sounds	already	present	at	the	beginning	of	
the	 piece.	 Thus,	 a	 dialec`c	 rela`on	 between	 tonic	 and	 complex	 sounds	 is	 established	
through	 juxtaposi`on	 in	 the	 first	 subsec`on	—	 from	 now	 on	 named	 A1	—	 and	 through	
opposi`on	in	the	two	following	subsec`ons	—	A2	and	A3.	Such	distribu`on	of	the	materials	
presented	in	part	A	is	par`ally	hidden	by	fade-ins,	fade-outs,	and	cross-fades	that	are	used	
to	create	connec`ons	between	the	contras`ng	elements.	

	
	

Figure	1	–	Summary	of	Part	A	with	its	3	subsec`ons.	

	For	prac`cality,	the	name	of	Flo	Menezes’	work	will	herea�er	be	abbreviated	as	simply	Motus.106

	Tonic	sounds	have	a	predominantly	harmonic	spectrum	and,	thus,	present	a	clean	pitch	(i.e.	a	piano	note	107

sound).	Complex	sounds	have	a	predominantly	inharmonic	spectrum	and,	as	such,	may	present	a	not	so	clear	
percep`on	of	pitch	(i.e.	a	bell	sound).
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Part	A,	subsecGons	A1	and	A2	(from	0’00”	to	3’00”) 	108

S1	–	Metallic	Glissandi	Gesture	

Sound	example	2:	Sound	material	1	=	S1	(Metallic	Glissandi	Gesture).	

	

Metallic-based	sound	characterized	by	ascending	and/or	descending	glissandi,	crea`ng	
melodic	profiles.	 In	its	first	appearance,	from	0’00”	to	0’02”,	an	ascending	movement	from	
approximately	B5	to	G7	is	followed	by	a	downward	one.	This	sound	is,	as	we	will	see,	related	
both	to	S2	for	its	metallic	character	and	to	S3	for	its	harmonic	content.	It	has	two	important	
roles	in	the	composi`on:	one,	it	invites	us	to	pay	apen`on	to	the	pitch	content	of	the	piece,	
and	two,	it	will	work	as	an	important	ar`cula`on	gesture	that	punctuates	different	parts	of	
the	composi`on.	

As	Menezes’s	reveals	in	his	interview ,	this	par`cular	`mbre	was	chosen	not	only	for	109

its	 spectral	 richness	but	also	because	of	a	poe`c	and	 intellectual	 link	between	 its	physical	
source	and	some	of	Stockhausen’s	works:	

In	my	father’s	apartment	in	Guarujá	there	[was]	a	very	old	stove.	Every	`me	I’ve	opened	it,	I	was	
fascinated	by	its	huge	sound	produced	by	an	almost	loose	spring	that	would	reverberate	inside	
its	metallic	walls.	One	day	I’ve	finally	brought	my	Fostex	field	recorder	and	a	Neumann	TLM-103	
microphone	from	Studio	PANaroma	to	the	place	and	asked	my	girlfriend	at	that	`me	to	open	and	
close	the	stove	while	I	captured	the	sounds	varying,	simultaneously,	the	microphone’s	posi`on.	
I’ve	recorded	many	takes	in	that	occasion,	thinking	not	only	about	their	beau`ful	`mbre	but	also	
that	they	could,	in	a	sense,	“rhyme”	with	sounds	borrowed	from	Stockhausen’s	Mikrophonie	I	(a	
piece	solely	based	on	tamtam	sounds)	and,	at	the	same	`me,	evoke	—	as	an	absolute	intellectual	
and	 seman`c	metaphor	—	 the	 universe	 from	Gesang	 der	 Jünglinge,	 the	 young’s	 chant	 in	 the	
burning	 furnace.	 The	 only	 difference	 is	 that,	 in	 the	 case	 of	 the	 stove,	 it	 was	 a	 literal	 type	 of	
furnace	 [laughs].	 Thus,	many	 things	were	 already	 connected	 in	my	mind	 before	 I	went	 to	 the	
studio.	(MENEZES’	personal	statement)	

This	tendency	to	pre-plan	the	composi`on	that	marks	Menezes’s	works	 is,	 in	fact,	an	
influence	 from	 the	 1950’s	 serial	 thinking	 of	 which	 Stockhausen	 was	 one	 of	 the	 main	
advocates	at	that	`me.	In	the	German	composer’s	words:	

[...]	The	composi`on’s	project	as	a	whole	is	present,	before	me,	since	the	beginning	of	each	large	
work.	 A	 project	 that	 determines,	 before	 anything	 else,	 the	 propor`ons,	 dura`on,	 dynamics,	 `mbral	
quali`es,	the	registers,	the	harmonies.	(STOCKHAUSEN	&	TANNENBAUM	1991,	p.	29)	

	A	map	of	the	piece’s	sounds	can	be	found	at	the	end	of	this	text.108

	The	59-minute	interview	with	this	author	was	made	at	Studio	PANaroma	on	the	2nd	of	October	2012.109
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S2	–	Harmonic	Texture	

Sound	example	3:	Sound	material	2	=	S2	(Harmonic	Texture).	

	

S2	starts	at	the	beginning	of	the	composi`on,	along	with	S1	and	S3,	and	it	is	the	only	
sound	that	remains	throughout	subsec`on	A2.	Around	3’00	it	begins	to	fade	away	while	S5	
and	subsec`on	A3	begins	 to	appear.	 It	 is	 the	first	harmonic	 texture	 from	the	composi`on,	
comprised	of	 long	notes	with	a	more	or	 less	 clear	pitch	 that	arises	and	disappears	with	a	
slow	apack	and	release	`mes.	In	the	lower	part	of	its	spectrum	notes	tend	to	be	clearer	and	
more	tonic	and	in	its	upper	part	more	inharmonic	and	saturated,	causing	some	bea`ngs	and	
harshness 	probably	associated	with	cri`cal	bands.	It	is	a	sound	in	constant	muta`on	with	110

a	subtle	rhythmic	richness	created	by	the	accelera`ons	and	decelera`ons	of	its	bea`ngs	that	
invites	us	 to	dive	 into	 its	micro-texture.	 In	 terms	of	pitch	structure,	 it	 starts	with	a	Tritone	
between	B2	and	F4	and	then	opens	up	to	B3,	C#4,	C#5,	and	G3,	forming	a	C#7(B5)	chord	at	
the	third	inversion.	Its	bass	note,	very	low	and	more	or	less	constant,	is	a	reminder	from	the	
ini`al	 F#	 bass	 from	 Oktophonie	 as	 stated	 by	 Menezes	 in	 his	 interview:	 “Right	 at	 the	
beginning	 of	Motus,	 there	 is	 a	 low	 stretched	 sound	 that	 moves	 very	 slowly.	 This	 sound,	
although	 it	 is	 not	 a	 material	 or	 textual	 quote	 from	 the	 original,	 is	 a	 reminder	 of	
Stockhausen’s	 Oktophonie”	 (MENEZES’	 personal	 statement).	 The	 sound	 was	 indeed	 made	
with	the	Metasynth	so�ware	for	sound	synthesis.	

S3	–	Metallic	Oven	Coils	

Sound	example	4:	Sound	material	3	=	S3	(Metallic	Oven	Coils).	

S3	 is	 a	 metallic	 sound	 that	 is	 also	 derived	 from	 the	 oven	 recordings.	 It	 differs	
substan`ally	from	S1	for	its	mainly	complex	and	more	saturated	spectrum,	where	the	grains	
from	 the	 sound	 of	 the	 coil	 can	 be	 perceived	 very	 dis`nc`vely.	 The	 edi`ng	 applied	 to	 the	
oven	 sounds	 suggests	 a	 clear	 inten`on	 from	 the	 part	 of	 the	 composer	 to	 separate	 these	
recordings	into	two	dis`nct	materials:	gestures	(S1)	and	textures	(S3).		

	Aspereza	in	Portuguese	(see	MENEZES	2003,	p.	84).110
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This	 element	 works	 as	 a	 kind	 of	 a	 bridge	 between	 S1	 and	 S2,	 fusing	 parts	 of	 its	
spectrum	with	one	or	another.	It	connects	with	S1	as	it	is	derived	from	the	same	source,	and	
it	contains	a	few	residual	gestural	glissandi.	But	it	also	connects	with	S2	as	the	highest	part	
of	its	spectrum	and	it	tends	to	fuse	with	the	more	saturated,	high	part	of	S2’s	spectrum.	

S4a	–	Rock	FricGon	

Sound	example	5:	Sound	material	4a	=	S4a	(Rock	Fric`on).	

	

S4a	is	a	sound	derived	from	fric`on,	possibly	with	one	of	the	physical	elements	being	a	
rock,	 that	appears	around	0’53”	during	one	of	 the	crescendi	 from	S3.	 It	outlines	clear	and	
somewhat	fast	spa`al	trajectories	that	in	the	stereo	reduc`on	of	the	piece	are	perceived	as	
wide	 stereo	 panning	 trajectories.	 It	 gains	 more	 evidence	 as	 the	 coil	 sounds	 from	 S3	
temporarily	 lose	 energy	 around	 0’57”	 and	 soon	 disappears	 around	 1’12”.	 Here,	 the	
composer	uses	S3’s	crescendo	and	its	following	decrease	of	energy	in	the	higher	part	of	the	
spectrum	to	release	S4	and	make	it,	 for	a	few	seconds,	the	 leading	sound.	As	both	sounds	
are	 non-pitched	 and	 saturated,	 Menezes	 uses	 their	 `mbral	 quali`es	 to	 establish	 a	
connec`on	 between	 the	 two	 in	 such	 a	way	 that	 S4a	 almost	 sounds	 like	 a	 higher-pitched	
varia`on	of	S3.	

S4b	–	OscillaGon	/	IteraGon		

Sound	example	6:	Sound	material	4b	=	S4b	(Oscilla`on	/	Itera`on).	

	

S4b	 appears	 around	 1’24	 outlining	 a	 similar	 spa`al	 trajectory	 as	 S4a	 and	 helping	 to	
build	tension	at	end	of	subsec`on	A1.	Although	S4b	seems	to	derive	not	from	fric`on,	but	
from	 some	 form	of	 oscilla`on	 that	 produces	 sound	 itera`ons,	 its	 similar	 spa`al	 trajectory	
creates	an	interes`ng	bond	between	the	two.	An	example	of	how	spa`al	trajectories	can	be	
used	 not	 only	 as	 simple	 decora`ons	 but	 also	 to	 create	 connecTons	 between	 sounds	 that	
could,	otherwise,	seem	disconnected.	

151

https://youtu.be/gotgAyHrsDE
https://youtu.be/7uczO4By878


Part	A,	subsecGon	A3	(from	3’00”	to	5’00”)	

Subsec`on	 A3,	 the	 end	 of	 part	 A,	 is	 characterized	 by	 the	 disappearance	 of	 the	
harmonic	texture	from	S2	and	by	the	prevalence	of	complex	sounds	and	noises.	

S5	–	Rhythmic	AcceleraGon	

Sound	example	7:	Sound	material	5	=	S5	(Rhythmic	Accelera`on).	

	

A	 complex	 sound	 with	 a	 dis`nct	 rhythmic	 papern	 that	 arises	 at	 2’57”.	 This	 dis`nct	
rhythmical	quality,	not	found	in	any	of	the	previous	sounds,	is	accentuated	by	two	stepwise	
accelera`ons	 of	 its	 speed	—	 at	 3’05”	 and	 3’09”	 respec`vely.	 Its	 spectrum	 fluctuates	 in	 a	
subtle	up	and	down	swinging	movement	un`l	3’15”	when	 it	 suddenly	moves	 towards	 the	
higher	 register	 in	 an	 unexpected	 gesture.	 As	 its	 movement	 becomes	 faster	 at	 the	 end,	
shi�ing	 our	 percep`on	 from	 a	 rhythm	 to	 a	 frequency,	 it	 not	 only	 echoes	 the	 `tle	 of	 the	
piece,	but	also	evokes	a	Stockhausean	spiral	and	seems	to	embody	Stockhausen’s	theory	of	
the	Unity	of	Musical	Time,	reminding	us	of	a	famous	passage	from	Kontakte:	

From	 a	 prac`cal	 viewpoint,	 the	 theory	 of	 the	 Unity	 of	Musical	 Time	 finds	 its	 most	 notorious	
example	in	the	electroacous`c	work	Kontakte	(1959-1960).	A	Stockhausen’s	masterwork	in	many	
aspects,	Kontakte	presents	as	a	fundamental	moment	from	its	formal	structure	[…]	the	sec`on	in	
which	 the	 listener’s	 apen`on	 is	 shi�ed	 from	 the	 frequen`al	 percep`on	 to	 the	 rhythmic	
percep`on	 through	 an	 elaborate	 procedure	 of	 decelera`on	 and,	 a�erward,	 back	 again	 to	 the	
frequen`al	percep`on	through	the	reverb	prolonga`on	of	its	last	impulse.	(MENEZES	2006,	p.	267)	

S6	–	Rhythmic	DeceleraGon	/	S7	–	Mikrophonie	I	Excerpts	

Sound	example	8:	Sound	material	6	=	S6	(Rhythmic	Decelera`on).	
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Sound	example	9:	Sound	material	7	=	S7a	and	S7b	(Mikrophonie	I	Excerpts).	

	

S6	 is	 a	 kind	 of	 mirrored	 version	 of	 S5,	 taking	 its	 place	 around	 3’19”.	 It	 decelerates	
gradually	varying	its	spectrum	as	a	glissando	towards	the	lower	register,	losing	its	strength,	
un`l	accelera`ng	and	moving	upwards	again	from	3’37	to	3’46” .	During	its	development,	111

some	 other	 sounds	 are	 released.	 At	 the	 decelera`on	 stage,	 from	 3’19”	 to	 3’37”,	metallic	
sounds	are	again	in	evidence	with	the	first	extract	“borrowed”	from	Stockhausen’s	work:	S7	
is	composed	with	radically	transformed	excerpts	from	Mikrophonie	I	 (1964),	whose	sounds	
func`on	not	as	quotes,	but	as	sound	materials .	As	we	can	see,	this	par`cular	composi`on	112

from	Stockhausen	 serves,	 at	 the	 same	`me,	as	a	 sugges`on	 for	a	deeper	explora`on	of	a	
par`cular	 material	 (metal),	 as	 a	 sugges`on	 for	 a	 par`cular	 way	 of	 recording	 sounds	
(handheld	microphone	used	as	an	instrument)	and	as	a	direct	source	for	the	material.	

S1’,	S2’,	and	S3’	

Around	4’03”	to	4’13”,	the	coil	sounds	of	S3	come	back	again	in	an	almost	exact	form	
heard	 at	 the	 beginning	 of	 the	 piece.	 As	 S3	 ends,	 glissandi	 from	 S1	 comes	 back	 again	 in	
different	pitches.	The	first	one,	S1’,	starts	at	4’13”	with	a	very	high	pitch,	and	outlines	a	short	
and	subtle	glissando	from	D6	to	C#6.	The	second	one,	S2’,	is	a	brief	pedal	note	in	Eb3-4	that	
resembles	S2.	This	sec`on	as	a	whole	remembers	us	of	the	beginning	of	the	piece	and	brings	
a	sense	of	closure	to	part	A .	113

S8:	S8a	–	Swinging	Melodic	Profile;	and	S8b	–	Low	Metallic	Resonance	

Sound	example	10:	Sound	material	8	=	S8a	(Swinging	Melodic	Profile)	and	S8b	(Low	Metallic	Resonance).	

	

From	 4’19”	 to	 4’42”	we	 can	 hear	 S8a,	 a	 synthesized	 sound	 composed	 by	 quick	 and	
unclear	pitch	varia`ons	outlining	a	swinging	melodic	profile	between	lows	and	highs.	It	is	the	

	The	corresponding	sound	example	(S6)	contains	only	the	decelera`on	part.111

	 Two	 sound	 extracts	 from	Mikrophonie	 I	where	 used	 by	 the	 composer,	 S7a	 and	 S7b.	 Sound	 example	 S7b	112

seems	to	be	the	one	with	less	transforma`ons	applied	to	it.

	“What	transmits	us,	thus,	the	unity	or	organicity	of	a	work	as	a	clearly	audible	phenomena	is,	above	all,	its	113

harmony	or,	in	other	words,	its	harmonic	rela`onships”.	(MENEZES	2002,	p.	234	–	our	transla`on)
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sound	that	closes	sec`on	A	with	a	distancing	movement	created	with	reverb	controls	 that	
take	us	to	the	“silent”	transi`on	from	part	A	to	part	B.	Except	for	the	swinging	modula`on	
type	applied	to	its	spectrum,	which	is	also	present	in	S5,	it	has	no	clear	rela`onship	with	any	
of	 the	 previous	 sounds.	 According	 to	 the	 composer’s	 statement	 to	 this	 author,	 it	 was	
produced	with	the	KYMA	sound	system.	

At	4’30”	a	strong	and	low	metallic	resonance	is	heard:	S8b.	Although	its	pitch,	a	B0-1,	
is	 a	 clear	 reference	 to	 the	 pedal	 note	 from	 S2	 and,	 therefore,	 to	Oktophonie,	 its	metallic	
character	is	probably	derived	from	the	metallic	oven	coils	(S3).	

Although	 the	 sounds	 described	 here	 have	 different	 origins	 and	 are	 spectrally	 very	
dis`nct,	the	way	they	both	relate	to	each	other	in	the	piece	leads	us	to	consider	them	as	a	
par`cular	sound	event.	And	the	reason	for	this	is	because	it	is	here	in	this	context	that	one	
of	 Flo	 Menezes’	 clearest	 contribu`ons	 to	 sound	 spaTality	 takes	 place:	 S8b	 crosses	 the	
octophonic	 space	 from	back	 to	 front,	 crossing	 the	 space	 of	 the	 audience,	 and	 in	mee`ng	
S8a,	 leaves	 in	 S8a	 a	 trail	 of	 resonance.	 In	 other	words:	 the	 spaTal	 behavior	 of	 one	 sound	
event	interferes	with	the	spectral	quality	of	the	other	sound	event;	spa`ality	thus	cons`tutes	
a	composi`onal,	and	not	merely	ornamental,	parameter.	

This	 is	 par`cularly	 made	 explicit	 by	 Menezes	 in	 his	 TreaTse	 on	 (Re)composiTon	
(MENEZES	2013,	pp.	211-212),	from	which	we	translate	the	figure	below:	

	
Figure	2	–	Spa`al	behavior	of	sound	events	as	composi`onal	parameter	in	Motus	in	fine	velocior.	

Sound	example	11:	Excerpt	from	Motus	in	fine	velocior	in	which	there	is	spa`al	crossover	
of	sounds	S8a	and	S8b	with	consequences	for	the	spectral	quality	of	S8a.	
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https://youtu.be/UKWZ3PdoLTo


“Silent”	SecGon	from	the	End	of	Part	A	

This	sec`on	is	not	completely	silent	as	very	subtle	low	sounds	can	be	heard	if	the	right	
listening	 condi`ons	 are	 met.	 Clearly,	 Menezes’s	 inten`on	 is	 to	 create	 a	 lot	 of	 contrast	
between	the	sec`ons.	But,	if	so,	why	the	very	subtle	sounds	instead	of	a	long	musical	pause?	
By	introducing	very	subtle	sounds	a�er	a	very	dense	and,	somewhat,	aggressive	sec`on,	the	
composer	invites	us	to	shi�	our	percep`on	from	the	macro	to	the	micro.	Things	become	less	
energized,	smaller,	and	slower	and	a	new	type	of	hearing	is	needed.	By	accep`ng	Menezes’s	
invita`on,	we	are	ready	for	the	slower	and	less	polyphonic	sec`on	B1.	

Part	B	(from	5’00”	to	8’00”)	

Part	B	is	divided	into	two	subsec`ons.	The	first	one,	B1,	takes	place	from	5’00”	to	6’40”	
and	it	is	the	slower	and	less	dense	part	of	the	piece.	B2,	which	happens	from	6’40”	to	8’00”,	
is	marked	by	the	superposi`on	of	more	layers,	the	sensa`on	of	accelera`on,	and	the	usage,	
as	sound	materials,	of	other	excerpts	from	Stockhausen’s	work.	The	start	of	part	B	at	exactly	
5’00”	 is	not	casual	as	the	three	main	sec`ons	from	the	piece	are	divided	using	Fibonacci’s	
sequence .	 Many	 composers,	 including	 Stockhausen	 and	 Menezes,	 make	 use	 of	 this	114

mathema`cal	sequence	in	their	works	as	a	way	to	bring	propor`on	and	balance	to	the	form	
of	the	composi`on,	avoiding	the	predictability	of	absolutely	symmetrical	cons`tu`ons.	

SubsecGon	B1	(from	5’00”	to	6’40”)	

S9	–	“Heart	beats”	

Subsec`on	B1	starts	with	S9,	a	tonal	sound	comprised	of	a	low	C2	percussive	note	with	
a	 delay	 effect	 and	 a	 higher	 C3	 resonance	 that	 follows	 it.	 Although	 it	 closely	 resembles	 a	
heartbeat,	according	to	the	composer	it	was	created	with	the	KYMA	system	by	transposing	a	
harp	sample	4	Octaves	down.	 It	creates	a	clear	decelera`on	gesture	by	the	gradual	 longer	
`mes	 between	 its	 apacks	 (5’06”,	 5’13”,	 5’21”,	 5’34”,	 5’57”,	 and	 6’29”),	 the	 gradual	 longer	
delay	`mes,	and	the	gradual	`me-stretching	of	 its	resonances.	As	S9	evolves,	the	different	
treatments	applied	to	each	one	of	its	parts	become	more	apparent	and,	as	a	result,	it	tends	
to	break	up	into	two	dis`nct	sounds.	The	metallic	resonance	(see	S10	below)	that	gradually	
emerges	from	within	the	pulsing	bass	sounds	becomes	detached	from	these	periodic	pulses	
and	becomes	an	independent	event.	And	here	we	are	confronted	with	another	fundamental	
aspect	 of	 Flo	 Menezes’	 works:	 how	 certain	 sound	 objects,	 ini`ally	 perceived	 as	 a	 single	
complex	 event,	 are	 gradually	 dissociated	 into	 dis`nct	 sound	 objects,	 crea`ng	 a	 true	
composiTon	by	layers,	typical	of	the	acousmaTc	polyphony	so	present	in	his	works.	

Moreover,	the	pair	S9-S10	calls	for	our	apen`on	not	only	for	its	cra�smanship	but	also	
for	 its	huge	drama`c	poten`al:	as	 it	clearly	resembles	a	heart	that	 is	stopping	to	beat,	the	
gradual	 separa`on	 of	 its	 two	 cons`tu`ng	 parts	 is,	 in	 the	 composer’s	 imagina`on,	 a	
metaphor	for	Stockhausen’s	separa`on	between	body	and	soul	at	his	final	moments.	

	The	Fibonacci	Series	 is	a	mathema`cal	 sequence	 in	which	each	number	 is	 the	sum	of	 the	 two	preceding	114

ones.	As	it	starts	with	0	and	1,	the	following	infinite	sequence	is	formed:	0,	1,	1,	2,	3,	5,	8,	13,	21,	34…
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Sound	example	12:	Sound	material	9	=	S9	(“Heart	beats”).	

	

S10	–	Metallic	Resonance	

S9’s	 third	apack	at	5’13”	 triggers	a	dis`nct	metallic	 resonance	 (S10)	which	 seems	 to	
derive	 from	 the	 coil	 sounds	 (S3).	 As	 it	 has	 a	 very	 similar	 amplitude	 envelope	 as	 the	
resonance	 from	 S9	 it	works	 as	 a	 kind	 of	 extension	 from	 the	metaphor	 suggested	 by	 it	—	
namely,	the	separa`on	of	the	soul	from	the	body.	Around	5’42”	it	is	disconnected	from	S9’s	
apacks,	 becoming	 an	 autonomous	 en`ty,	 and	 it	 establishes	 itself	 un`l	 6’35”,	 through	
successive	`me	stretches,	as	the	main	layer.	In	his	interview,	Menezes	talks	about	this	type	
of	dissocia`on	between	sounds	that,	at	first	–	as	pointed	out	above	–,	were	perceived	as	a	
single	structure,	which	he	denominates	analyTcal	hearing:	

One	 hears	 an	 object	 and,	 from	 that	 hearing,	 starts	 to	 dissociate	 its	 elements,	 realizing	 that,	
actually,	it	was	not	a	single	object	in	the	first	place,	but	many	ones.	This	type	of	hearing,	which	I	
call	an	analyTcal	hearing,	 is	one	of	 the	things	 that	 interests	me	the	most,	and	which	 is	deeply	
connected	 to	 the	phenomenological	 percep`on	of	 electroacous`c	music	 structures.	 It	 is	 not	 a	
serial	process	from	the	point	of	view	of	the	elabora`on	of	parameter	controls,	but	it	is	from	the	
point	 of	 view	 of	 the	 unbinding	 of	 parameters.	 There,	 the	 façonnement,	 the	 way	 that	 you’re	
dealing	 with	 the	 sound	 maper,	 is	 related	 to	 méTer,	 to	 the	 écriture’s	 cra�smanship:	 you	 are	
ge�ng	your	hands	dirty	and	unbinding	things	without	any	previous	calcula`on.	

Sound	example	13:	Sound	material	10	=	S10	(Metallic	Resonance).	

	

S11	(S3)	–	Metallic	Iterated	Texture	

S11	is	a	metallic	 iterated	texture	with	a	more	or	 less	fixed	spectrum	that	appears	for	
the	first	`me	at	6’06”,	and	fades	out	and	in	a	couple	of	`mes,	forming	the	most	subtle	layer	
from	 subsec`on	B1.	 It	 is	 derived	 from	 the	 coil	 sounds	 (S3)	 and	 submiped	 to	many	 sound	
treatments,	 including	Doppler	effect.	For	 its	metallic	character,	 it	tends	to	fuse	with	S10.	 It	
gains	more	 energy	 around	6’29”,	 just	 a�er	 the	 last	 heartbeat	 from	S9,	 and	 fades	 away	 at	
6’49”,	crea`ng	a	connec`on	between	subsec`ons	B1	and	B2.	

156

https://youtu.be/xo3QQVvKBj8
https://youtu.be/rUG0qS2GmfE


Sound	example	14:	Sound	material	11	=	S11	(Metallic	Iterated	Texture).	

	

SubsecGon	B2,	from	6’40”	to	8’00”	

As	men`oned	before,	 subsec`on	B2	 is	marked	 by	 the	 superposi`on	 of	more	 layers,	
accelera`on,	and	the	usage	of	other	excerpts	from	Stockhausen’s	work.	

S12	–	Granular	Sound	1	

Granular	percussive	sound	with	a	very	broad	spectrum	that	starts	with	a	fade-in	from	
6’40”	 to	6’46”	and	 fades	away	around	6’56”.	 Its	crescendo	 ar`culates	 the	entrance	of	 S13	
and	injects	more	energy	into	the	composi`on.	At	the	same	`me,	the	speed	of	its	percussive	
grains	helps	to	establish	the	sensa`on	of	a	new,	faster	tempo	that	characterizes	subsec`on	
B2.	

Sound	example	15:	Sound	material	12	=	S12	(Granular	Sound	1).	

	

S13	(S7)	–	Mikrophonie	I	Excerpts	Revisited	

From	 6’42”	 to	 6’57”	 we	 hear	 S13	 (S7’),	 a	 juxtaposi`on	 of	 four	 small	 excerpts	 from	
Mikrophonie	I	subjected	to	different	levels	of	transforma`on.	The	third	fragment	is	the	one	
that	 allows	 us	 to	 trace	 this	 sound	 back	 to	 its	 source	 with	 more	 clarity,	 especially	 if	 we	
compare	it	with	S7b,	a	sound	that	is	presented	almost	in	its	raw	form.	

Sound	example	16:	Sound	material	13	=	S13	(Mikrophonie	I	Excerpts	Revisited).	
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https://youtu.be/cBPgQcGZ6ZY
https://youtu.be/BuT3ohdmufw
https://youtu.be/rfQ9Hm7dtd8


S14	–	Kontakte	Excerpts	

From	 6’58”	 to	 7’24”	 we	 hear	 S14,	 a	 complex	 sound	 with	 fast	 apacks	 and	 decays	
outlining	 clear	 spa`al	 movements	 between	 the	 right	 and	 le�	 channels.	 It	 is	 a	 sound	
composed	 of	 four	 small	 excerpts	 from	 Kontakte	 (1958-1960),	 one	 of	 the	most	 important	
electroacous`c	 pieces	 composed	 by	 Stockhausen .	 Stockhausen’s	 fragments	 once	 again	115

serve	 as	materials	 and,	 transformed,	 are	 not	 quota`ons	per	 se,	 but	 rather	 reminiscences.	
The	two	first	fragments	are	presented	almost	in	their	raw	form	and	are	clearly	derived	from	
one	 of	 Stockhausen’s	 most	 important	 inven`ons	 related	 to	 spa`ality:	 the	 rotaTng	 table	
(RoTerTsch).	According	to	Menezes:	

[…]	 In	1959,	 in	parallel	with	 Stockhausen’s	 text	 about	music	 in	 space,	 […]	 the	 famous	 rotaTng	
table	 (RoTerTsch)	or	rotaTng	 loudspeaker	 (RotaTonslautsprecher)	was	 invented	at	NWDR	radio	
of	 Cologne.	Triggered	 by	 hand,	 the	 round	 table	 supported	 by	 a	 single	 central	 axis	would	 spin,	
and,	in	the	middle	of	the	table,	a	loudspeaker	would	emit	a	sound	signal.	This	sound,	captured	by	
four	 symmetrically	 displaced	 microphones	 around	 it,	 would	 be	 recorded	 in	 a	 four-channel	
magne`c	 tape	 recorder.	 Thus,	 when	 played	 by	 four	 correctly	 displaced	 loudspeakers,	 the	
recorded	quadraphonic	sounds	would	reproduce	the	exact	movement	generated	by	the	rota`on	
table.	That	was	how	Stockhausen	managed	to	create	the	first	rota`on	sounds	in	electroacous`c	
music.	(MENEZES	1999,	p.	25)	

In	another	part	of	our	interview,	the	Brazilian	composer	emphasizes	the	importance	of	
Stockhausen	 to	 the	 development	 of	 spa`ality	 in	 music:	 “It	 was	 Stockhausen	 who	 really	
thought	 about	 the	 spa`ality	 inside	 composi`on:	 as	 he	 thought	 the	 elabora`on	 of	
everything,	he	also	thought	about	space	and,	in	this	sense,	went	beyond	all	others	[…]”.	

Sound	example	17:	Sound	material	14	=	S14	(Kontakte	Excerpts).	

	

S15	–	Low	Noise	

Between	7’06”	and	7’19”	we	hear	S15,	a	noisy	sound	with	most	of	 its	energy	on	the	
low	 part	 of	 the	 spectrum.	 It	 sounds	 together	 with	 S14	 (Kontakte’s	 rota`ng	 table	 sounds)	
filling	 up	 the	 spectrum	and	 adding	more	depth	 and	density	 to	 this	 segment	 of	 the	 piece.	
There	is	some	vocal	character	in	this	sound,	but	not	as	pronounced	as	the	next	sound	S16.	
Although	 it	 was	 not	 possible	 to	 determine	 its	 origin,	 its	 quick	 apack-decay	 amplitude	
envelope	suggests	it	may	be	a	processed	version	of	the	rota`on	table	from	S14.	

	 Kontakte	 can	 be	 presented	 in	 two	 formats:	 electroacous`c	 quadraphonic	 sounds	 plus	 a	 pianist	 and	 a	115

percussion	player	or	electroacous`c	quadraphonic	sounds	only.
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https://youtu.be/vQtkSGTBQes


Sound	example	18:	Sound	material	15	=	S15	(Low	Noise).	

	

S16	–	Metallic	“Vocal”	Sound	

Complex	 sound	 of	 metallic	 colora`on	 and	 a	 variable	 spectrum	 that	 takes	 place	
between	 7’24”	 and	 7’48”.	 It	 seems	 to	 derive,	 at	 the	 same	 `me,	 from	 S5	 (Rhythmic	
Accelera`on)	 and	 one	 of	 the	 metallic	 sounds,	 possibly	 S3	 (Metallic	 Oven	 Coils),	 S7	
(Mikrophonie	 I	 Extracts),	or	S10	 (Metallic	Resonance).	The	 treatments	 to	which	 this	 sound	
was	 subjected	 generated	 an	 interes`ng	 voice	 quality	 to	 it,	which	 can	 be	 perceived	 as	 far,	
male	voice	vowels .	116

Sound	example	19:	Sound	material	16	=	S16	(Metallic	“Vocal”	Sound).	

	

S17	–	Harmonic	Texture	Transposed	

From	7’34”	to	7’46”	we	hear	S17,	a	sound	derived	from	the	first	harmonic	texture	from	
the	piece	(S2),	and	it	was	also	made	with	the	Metasynth	so�ware	for	sound	synthesis.	It	is	
possible	 to	 trace	 it	back	 to	S2	 for	 its	 long	 steady	pitched	notes.	 Its	pitch	content	 (F#3	and	
A#3),	obtained	by	transposing	sound	example	S17	a	Fourth	up,	tends	to	create	more	stability	
to	this	final	part	of	sec`on	B.	

Sound	example	20:	Sound	material	17	=	S17	(Harmonic	Texture	Transposed).	

	Curiously,	Menezes	affirms	in	his	interview	that	this	sound	always	reminds	him	of	Stockhausen’s	own	voice,	116

even	though	it	has	no	direct	rela`on	to	it	(no	voice	sounds	were	used	in	Motus).	In	this	personal	statement,	the	
composer	 confessed	 his	 surprise	when,	 a�er	 finishing	 the	 piece,	 he	 listened	 to	 it	 again	 in	 its	 en`rety	with	
redoubled	 apen`on:	 at	 this	 moment,	 this	 sound	 seemed	 to	 him	 very	 similar	 to	 Stockhausen's	 own	 voice,	
transformed,	which	had	not	apracted	his	apen`on	at	all	during	 its	 realiza`on,	even	more	 so	 if	we	 take	 into	
account	that	there	is	no	vocal	source	material	in	the	piece.	Flo	Menezes	defined	this	epiphany	as	a	kind	of	“visit	
from	Stockhausen’s	spirit	coming	to	thank	him	for	his	homage”.
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https://youtu.be/h464znScRvE
https://youtu.be/i_qOqiMKcHY
https://youtu.be/Se7VMk61Bok


S18	–	Pitched	Complex	FricGon	Sound	

In	 this	 final	 complex	 sound	 from	 sec`on	 B,	which	 happens	 at	 7’49”,	we	 hear	 F#3-4.	
Here,	Menezes	clearly	uses	pitch	content	as	a	connec`ng	factor	between	two	very	different	
`mbres,	 crea`ng,	 at	 the	 same	 `me,	 a	 sensa`on	 of	 stability	 and	 closure	 to	 part	 B	 of	 the	
piece.	 Harmony,	 as	 we	 can	 observe,	 can	 be	 an	 important	 composi`onal	 tool	 even	 in	
electroacous`c	composi`ons	that	don’t	rely	on	clear	harmonic	schema`cs	or	on	the	equal-
tempered	 scale.	 Although	 it	 is	 difficult	 to	 trace	 this	 sound	 back	 to	 its	 origin,	 it	 seems	 to	
derive	from	fric`on	as	does	S4.	

Sound	example	21:	Sound	material	18	=	S18	(Pitched	Complex	Fric`on	Sound).	

	

Part	C,	from	8’00”	to	13’00”	

Part	C	is	characterized	by	more	polyphony	and	superposi`on	of	 layers,	more	spectral	
density,	 faster	 apack	 `mes,	 and	 faster	 spa`al	 displacement	 of	 sounds	 (a�er	 all,	 “the	
movement	 at	 the	end	 is	 faster”).	 Through	 sound	 treatments,	Menezes	 tend	 to	 fuse	many	
previously	heard	materials	 into	 three	groups:	metallic	 sounds,	“vocal”	sounds,	and	filtered	
noises	that	conduct	us	to	the	last	sounds	of	the	piece	(S28,	S29,	and	S31).	The	first	part	 is	
dominated	by	metallic	 sounds	 (S20,	 S22,	 and	 S24),	 having	 S21	 as	 the	main	 contrast	 layer.	
Around	8’54”	the	“vocal”	sounds	related	to	S16	(Metallic	“Vocal”	Sound),	start	to	gain	more	
evidence	with	S23.	At,	approximately,	9’22”,	we	start	to	hear	the	filtered	noises	group	with	
S25.	Around	10’10”	an	interes`ng	transforma`on	occurs,	beginning	the	final	segment	of	the	
piece.	

S19	–	Five	Iterated	Fragments	

Part	C	starts	with	a	single	layer	cons`tuted	by	S19,	a	non-pitched	iterated	sound	with	a	
predominantly	mid-high	 spectrum	that	 is	 composed	of	five	 sound	 fragments	derived	 from	
the	same	source.	Except	for	its	iterated	character,	which	was	also	present	in	S4b,	it	doesn’t	
seem	to	be	connected	to	any	of	the	previous	sounds	of	the	piece ,	which	is	exactly	why	it	117

works	so	well	to	ar`culate	the	separa`on	between	sec`ons	B	and	C.	It	acts	as	a	contras`ng	
element	that	briefly	“cleans”	our	memory	from	previous	sounds	that	will	be	soon	revisited	
and	adds	some	silence	before	the	final	sec`on	of	the	composi`on,	ar`cula`ng	the	musical	
discourse.	

This	 sound	 is	also	very	effec`ve	 for	 its	highly	direc`onal	 character	obtained	 through	
three	more	or	less	independent	varia`on	processes.	The	first	is	a	result	of	different	ways	of	

	 Although	 the	materiality	 of	 the	 sound	 itself	 does	 not	 evoke	 any	 other	 sounds	 except	 for	 S4,	 the	 sound	117

treatment	 to	which	 its	 last	 fragment	 is	 submiped	approximates	 it	 to	some	of	 the	metallic	 sounds	previously	
heard.
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https://youtu.be/qfh-96kUMYg


playing	 and	 recording	 the	 same	 physical	 object,	 by	 which	 different	 grain	 quali`es	 are	
obtained.	The	second	varia`on	process	is	obtained	through	`me-stretching	and	reverb,	and	
are	only	applied	from	fragment	three	onwards.	The	third	process	is	the	spa`aliza`on	of	the	
sound	 itself,	 which	 fuses	 with	 the	 reverb	 processing	 and	 can	 only	 be	 heard	 in	 the	 piece	
itself .	118

Sound	example	22:	Sound	material	19	=	S19	(Five	Iterated	Fragments).	

	

S20	(S1,	S3,	S10)	–	SuperposiGon	of	Metallic	Sounds	

From	8’26”	to	8’45”	we	hear	S20,	a	sound	composed	from	a	superposi`on	of	metallic	
sounds	 S1	 (Metallic	 Glissandi	 Gesture),	 S3	 (Metallic	 Oven	 Coils),	 and	 S10	 (Metallic	
Resonance)	which	is	triggered	by	the	last	fragment	of	S19.	Its	appearance	not	only	brings	us	
back	to	the	metallic	predominant	sound	universe	from	Motus	but	also	injects	more	energy	
and	density	to	the	piece,	contras`ng	with	the	slower	and	more	silent	segment	dominated	by	
S19.	 In	 a	 sense,	 this	 part	 of	 the	 piece	 resembles	 what	 happened	 before,	 between	
subsec`ons	B1	and	B2,	 in	which	a	slower	and	less	dense	segment	is	succeeded	by	a	faster	
and	 more	 polyphonic	 one,	 except	 that	 here	 this	 change	 is	 much	 more	 abrupt.	 This	 is	
undoubtedly	 the	most	 drama`c	moment	 of	 the	 piece,	 a	 kind	 of	 door	 to	 the	 proximity	 of	
death,	symbolized	by	the	end	of	Motus.	It	is	also	worth	men`oning	that	the	segmenta`on	of	
the	main	parts	of	the	piece	at	5’00”	and	8’00”	are	both	achieved	through	the	use	of	pauses	
and	the	introduc`on	of	new	material,	namely	S9	(“Heart	beats”)	at	the	beginning	of	part	B	
and	S19 	(Five	Iterated	Fragments)	at	the	beginning	of	part	C.	119

Sound	example	23:	Sound	material	20	=	S20	(Superposi`on	of	Metallic	Sounds).	

	

	In	S19	only	the	two	first	varia`on	processes	can	be	recognized.118

	Although	S4b	is	also	iterated	and,	thus,	works	as	a	kind	of	an`cipa`on	from	S19,	it	is	clearly	not	the	same	119

sound	as	we	can	perceive	by	comparing	both	sound	examples.
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https://youtu.be/77IeJXA07DE
https://youtu.be/8zYN9b0lOhU


S21	–	Granular	Sound	2	

S21	 is	 a	 granular	 sound	 that	 appears	 around	 8’25”	with	 the	 stronger	 S20	 and	 then	
reappears	around	8’31”,	gaining	more	evidence	from	8’38”	to	8’56”.	It	is	probably	a	version	
of	S12	subjected	 to	a	band-pass	filter	 that	 limits	 its	higher	 register	 to	around	600Hz.	As	 it	
lacks	energy	on	the	high	part	of	the	spectrum,	it	loses	a	bit	of	its	percussive	character	and	it	
is	always	heard	as	a	background	layer	of	S20.	

Sound	example	24:	Sound	material	21	=	S21	(Granular	Sound	2).	

	

S22	(S13,	S14)	–	Re-elaboraGon	from	Stockhausen’s	Excerpts	

With	S22	Menezes	brings	back	sound	excerpts	from	Mikrophonie	I	(S13)	and	Kontakte	
(S14)	but,	this	`me,	with	many	processed	layers	that,	together,	form	one	of	the	densest	and	
more	complex	segments	of	Motus.	Clearly,	by	evoking	the	metallic	sounds	derived	from	the	
oven	 with	 S20	 and	 Stockhausen’s	 sounds	 with	 S22	 in	 a	 short	 `me	 span,	 the	 Brazilian	
composer	 makes	 us	 revisit	 some	 of	 the	 most	 important	 sounds	 of	 the	 piece.	 The	
superposi`on	of	both	layers	and	S21	between	8’30”	and	8’50”	merges	his	own	sounds	with	
Stockhausen’s,	finally	 fusing	both	metallic	materials	 into	a	single	en`ty.	As	 it	 can	be	easily	
observed	in	the	map	of	the	piece,	the	speed	at	which	sounds	come	and	go	gets	faster	and	
the	superposi`on	of	layers	brings	more	density.	

Sound	example	25:	Sound	material	22	=	S22	(Re-elabora`on	from	Stockhausen’s	Excerpts).	

	

S23	(S16)	–	OscillaGng	Narrow-band	“Vocal”	Sound	1	

Oscilla`ng	 narrow-band	 complex	 sound	 with	 energy	 concentrated	 between	 1000Hz	
and	2000Hz.	It	starts	around	8’54”	and	disappears	at	9’07”	when	S24	covers	it.	Although	it	is	
not	metallic	in	character,	it	evokes	S16	(Metallic	“Vocal”	Sound)	for	its	vocal	quality.	

Sound	example	26:	Sound	material	23	=	S23	(Oscilla`ng	Narrow-band	“Vocal”	Sound	1).	
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https://youtu.be/iXT2jBsM2gQ
https://youtu.be/OaPcadFZX0U
https://youtu.be/yy6zE1BrWLE


	

S24	(S7b)	–	Filtered	Mikrophonie	I	Excerpt	

Between	 9’06”	 and	 9’14”	 we	 hear	 a	 crescendo	 and	 decrescendo	 complex	 sound	
composed	by	a	filtered	version	of	one	of	the	excerpts	from	Mikrophonie	I.	As	S23,	it	seems	
to	 have	 been	 submiped	 to	 a	 band-pass	 filter,	 but	 in	 this	 case,	 the	 unfiltered	 energy	 is	
concentrated	 between	 600Hz	 and	 4500Hz.	 At	 this	 part	 of	 the	 piece,	 the	 high	 amount	 of	
filtering	 applied	 to	 many	 of	 the	 sounds	 seems	 to	 be	 a	 strategy	 to	 avoid	 clupering,	
masking ,	and	the	build-up	of	too	much	satura`on.	By	strategically	choosing	more	or	less	120

different	frequency	bands	to	the	sounds,	Menezes	successfully	increases	the	density	of	the	
composi`on	without	compromising	the	polyphony.	

Sound	example	27:	Sound	material	24	=	S24	(Filtered	Mikrophonie	I	Excerpt).	

	

S25	–	Narrow-band	Noise	1	

S25	 is	another	narrow-band	complex	 sound	 that	happens	 from	9’22”	and	9’54”.	 It	 is	
probably	 derived	 from	 S12	 and	 submiped	 to	 a	 band-pass	 filter,	 concentra`ng	 its	 energy	
between	500Hz	and	2000Hz.	As	 the	higher	 frequencies	were	almost	 completely	 removed,	
the	 granular	 quality	 from	 S12	 is	 almost	 gone,	 but	 it	 is	 s`ll	 possible	 to	 no`ce	 some	 of	 its	
remains.	

Sound	example	28:	Sound	material	25	=	S25	(Narrow-band	Noise	1).	

	

	Masking	 is	an	acous`cal	phenomenon	 that	occurs	when	 the	spectral	 content	of	 two	or	more	sounds	are	120

very	similar.
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https://youtu.be/eBNp-y_MawM
https://youtu.be/XBZuwYkBmYo


S26	–	Narrow-band	Noise	2	

Narrow-band	 noise	 played	 from	 9’51”	 to	 10’10”	 with	 its	 spectrum	 limited	 between	
1000Hz	 and	 7000Hz.	 By	 listening	 to	 S12,	 S21,	 S25,	 and	 S26	 it	 seems	 likely	 that	 through	
successive	 treatments	 the	 clear	 percussive	 grains	 from	 S12	 gradually	 lost	 their	 character,	
transforming	 the	 original	 sound	 into	 something	 similar	 to	 filtered	 white	 noise.	 It	 is	 also	
worth	 no`cing	 that,	 through	 this	 process,	 the	 saturated	 spectrum	 of	 S26	 also	 seems	 to	
evoke	 the	 high	 part	 of	 the	 spectrum	 from	 some	of	 the	metallic	 sounds,	 in	 par`cular,	 S7b	
(Mikrophonie	I	Excerpts).	

Sound	example	29:	Sound	material	26	=	S26	(Narrow-band	Noise	2).	

	

S27	(S23)	–	OscillaGng	Narrow-band	“Vocal”	Sound	2	

S27	is	a	transposed	version	of	S23	(Oscilla`ng	Narrow-band	“Vocal”	Sound	1),	with	a	
concentrated	spectrum	between	360Hz	and	630Hz.	It	starts	at	9’56”	and	ends	at	10’14”,	at	
S29’s	entrance.	

Sound	example	30:	Sound	material	27	=	S27	(Oscilla`ng	Narrow-band	“Vocal”	Sound	2).	

	

S28	–	Long	Upwards	Glissando	

S28	is	a	very	long	complex	sound,	las`ng	from	10’14”	to	11’15”,	that	outlines	a	global	
glissando	 movement	 from	 G4	 to	 D#5,	 evoking	 the	 first	 sound	 of	 the	 piece	 S1	 (Metallic	
Glissandi	 Gesture).	 Despite	 the	 fact	 that	 its	 global	movement	 goes	 upwards	 in	 pitch,	 it	 is	
possible	 to	 no`ce	 that	 it	 is	 not	 completely	 linear,	 with	 occasional	 small	 downwards	
movements.	As	it	also	has	a	vocal	quality,	this	sound	seems	to	be	a	gradually	`me-stretched	
version	 of	 S16,	 S23	 or	 S27	 submiped	 to	 a	 slow	 upwards	 transposi`on	 or	 pitch-shi�	
modula`on,	which	would	explain	the	occasional	back-and-forth	movements	of	its	glissando.	
In	any	case,	its	upward	direc`onality	refers	to	a	spiral	and	the	end	of	Kontakte,	toward	the	
higher	frequencies,	symbolizing	Stockhausen’s	ascension	to	heaven.	
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https://youtu.be/PQibace1H4Q
https://youtu.be/he4mJ4vWnpM


Sound	example	31:	Sound	material	28	=	S28	(Long	Upwards	Glissando).	

	

S29	–	“Breath”	and	Metals	

In	 this	 sound,	 occurring	 from	 10’13”	 to	 12’06”,	 we	 perceive	 two	 different	 elements	
that	 seem	 to	 be	 derived	 from	 the	 same	 source:	 breath	 sounds	 and	metallic	 sounds.	 The	
sudden	peak	at	0’23”	from	the	sound	example	reveals	its	rela`onship	with	the	rota`ng	table	
sounds	from	Kontakte	(S14)	and	the	amplitude	envelopes	from	its	so�er	sounds	beginning	at	
0’34”	suggests	that	breath	sounds	—	which	will	soon	become	very	important	in	the	piece	—	
may	 derive	 from	 the	 same	material.	 In	 fact,	 Flo	Menezes	 did	 not	 use	 recorded	 sound	 of	
breathing:	it	is	a	simula`on	performed	by	filters	of	a	white	noise.	As	S28,	S29	also	outlines	a	
clear	 and	 slow	 trajectory	 towards	 the	 highest	 frequencies	 that	 bind	 these	 two	 sounds	
together.	This	was,	again,	a	composi`onal	strategy	devised	even	before	star`ng	to	work	with	
the	sounds	per	se,	as	Menezes	reveals	in	his	interview:	

Another	pre-elaborated	composi`onal	strategy	was	that	the	piece	should	outline	a	clear	register	
change	in	its	last	part	when	sounds	should	gradually	become	higher.	This	is	related	to	the	spiral	
movement	which	is	also	present	in	Kontakte.	I	am	convinced	that	culturally,	we	live	in	a	spiral,	a	
symbol	that	was	very	important	to	Stockhausen	himself.	

At	 its	beginning,	S29	 is	very	similar	to	respira`on,	as	we	men`oned	before.	Together	
with	the	heart	sound	from	S9,	we	have	both	“the	breathing	and	the	heart	as	fundamental	
elements	from	the	body	which	is	dying”	(MENEZES	in	the	interview).	The	breath	sounds	also	
refer	to	another	fundamental	acousma`c	composi`on	from	the	German	composer:	Hymnen	
(1966-67),	 a	 piece	 in	which	 Stockhausen’s	 own	breathing	 sounds	 can	be	heard	 at	 its	 very	
end.	

Sound	example	32:	Sound	material	29	=	S29	(“Breath”	and	Metals).	

	

S30	(S25,	S26)	–	Narrow-band	Noise	3	

It’s	the	third	and	last	narrow-band	filtered	noise	from	the	piece,	with	a	concentrated	
spectrum	 around	 2000Hz	 and	 8000Hz.	 It	 can	 be	 heard	 briefly	 between	 9’51”	 and	 10’10”,	
conduc`ng	the	listener	to	the	last	sound	from	the	piece	(S31).	As	breathing	sounds	can,	 in	
fact,	be	simulated	by	filtering	noise	and	applying	the	proper	amplitude	envelope,	the	three	
narrow-band	 filtered	 noises	 present	 at	 part	 C	 seem	 to	 work	 as	 a	 bridge	 between	 S21	
(Granular	Sound	2)	and	the	final	breathing	sounds,	sugges`ng	 its	spectral	content	without	
revealing	its	final	shape	with	S31.	

165

https://youtu.be/_EhGoNUSWwI
https://youtu.be/EcUBXKooQgY


Sound	example	33:	Sound	material	30	=	S30	(Narrow-band	Noise	3).	

	

S31	–	Final	Breath	

Star`ng	 at	 11’27”	we	 hear	 S31,	 the	 final	 and	more	 evident	 version	 of	 the	 “breath”	
sounds	already	suggested	by	S25,	S26,	and	S30	and	presented	in	a	clearer	way	in	S29.	There	
is	no	doubt	that	Menezes	is	making	a	reference	to	Stockhausen’s	last	moments.	Besides	its	
obvious	 reference	 to	 Hymnen,	 it	 also	 reminds	 us	 of	 the	 dying	 heart	 sound	 in	 S9	 at	 the	
beginning	of	part	B.	Moreover,	as	the	composer	himself	reveals,	these	breaths	refer	to	the	
anthological	scene	of	the	death	of	ar`ficial	 intelligence	with	the	gradual	shutdown	of	HAL,	
the	onboard	computer	in	the	great	spaceship	that	wanders	through	outer	space	in	what	Flo	
Menezes	considers	to	be	the	greatest	film	ever	made:	2001	–	A	Space	Odyssey,	by	Stanley	
Kubrick,	 “the	 film	 that	 speaks	 most	 profoundly	 of	 human	 existence	 and	 has	 the	 fewest	
dialogues”,	in	the	composer’s	words.	And	outer	space	was	so	important	to	Stockhausen…	

Although	sonically	quiet,	this	end	a	very	drama`c	part	of	the	piece,	sugges`ng,	by	the	
quick	Kontakte	 sounds	from	S29	and	the	spa`aliza`on	of	the	final	breath	sounds,	 that	the	
German	master	not	only	 le�	a	beau`ful	 legacy	 to	 the	world	but	also	 that	his	 spirit	finally	
became	free	to	move	through	new	spaces.	

Sound	example	34:	Sound	material	31	=	S31	(Final	Breath).	

	

Conclusion	

As	 men`oned,	 Motus	 in	 fine	 velocior	 is	 an	 analogy	 to	 what	 was	 happening	 to	
Stockhausen	at	the	end	of	his	 life.	As	such,	 it	 is	a	composi`on	in	which	special	apen`on	is	
given	 to	 processes	 related	 to	 speed	 (accelera`ons,	 decelera`ons,	 `me	 compression	 or	
expansion,	 etc.),	 crea`ng	a	non-linear	 global	 sensa`on	of	 accelera`on	 that	 ceases	 around	
10’00”,	with	 the	 entrance	 of	 the	 narrow-band	 noises.	 As	 “Stockhausen’s”	 last	 breaths	 are	
heard	 around	11’30”,	 one	may	find	 it	 difficult	 not	 to	 breathe	with	 him,	 decelera`ng,	 as	 a	
consequence,	his	own	heartbeats	before	the	end	of	the	piece.	

Through	 the	 combina`on	 of	 a	 wide	 range	 of	 strategies	 such	 as	 pre-planning	 of	 the	
global	 form;	 usage	 of	 Fibonacci’s	 sequence;	 recording,	 and	 transforma`on	 of	 sounds	 that	
would	“rhyme”	with	Stockhausen’s	own	(transformed)	sounds;	careful	control	of	the	global	
spectral	 density	 and	 polyphony,	 Menezes	 was	 able	 to	 create	 a	 beau`ful	 homage	 to	 his	
teacher	 and	 friend.	 A	 piece	 of	 predominantly	 metallic	 colora`on,	 full	 of	 intellectual	 and	
poe`cal	references	to	Stockhausen’s	 legacy	which	appeals	both	to	body	and	mind.	A	piece	
that,	hopefully,	will	inspire	others	to	admire	Stockhausen’s	and	Menezes’s	works	as	I	do.	

166

https://youtu.be/mKCf0Mne9SM
https://youtu.be/NUvAmL84iVI


	
Figure	3	–	Global	form	of	Motus	in	fine	velocior	–	in	memoriam	Stockhausen.	
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Secondary	process	or	elabora@on	in	electroacousGc	composiGon:	
the	construcGon	of	space	frames 	121

Flo	Menezes	

It	 was	 at	 the	 beginning	 of	 1994	 that	 my	 intui`on	 guided	 me	 towards	 a	 rather	
ins`ga`ng	 specula`ve	 development:	 with	 a	 primary	 (in)consciousness,	 and	 in	 an	 almost	
ins`nc`ve	 way,	 I	 wanted	 to	 jump	 out	 of	 the	 sound	 object	 that	 I	 had	 already	 laboriously	
constructed	–	and	this	a�er	days	of	elabora`on	in	the	studio	–,	in	order	to	invest	on	a	rather	
exhaus`ve	process	of	perlaboraTon.	The	analogy	to	Freud’s	psychoanalysis	is	here	voluntary:	
although	this	associa`on	is	free	(and	nevertheless	relevant),	I	designated	this	process	by	the	
term	 of	 secondary	 elaboraTon	 (or	 secondary	 process),	 as	 if	 it	 were	 then	 a	 psychic	
Sekundärvorgang,	this	`me	applied	to	the	psyche	of	the	listener.	

In	 order	 to	 perlaborate,	 I	 had	 as	 inten`on	 to	 overcome	 the	 resistance,	 due	 to	 the	
already	exhaus`ve	work	in	studio,	and	to	let	myself	be	sa`sfied	with	the	sounds	obtained	by	
their	first	result.	I	was	convinced	that	I	could	obtain	something	even	more	worked	out	either	
at	the	level	of	the	cra�smanship,	or	at	the	level	of	the	materials	themselves	in	their	double	
func`on	–	the	ar`culatory	one,	therefore	relaTonal;	and	the	one	that	concerns	the	`mbres,	
therefore	consTtuTve.	I	thus	wanted	to	plunge	myself	on	the	sound	object	already	built	with	
the	 energy	 of	 someone	who	 proposes	 to	 carry	 out	 a	 first	 idea	 and	who	 has	 problems	 in	
perceiving	 the	 difficul`es	 which	 would	 be	 interposed	 to	 him	 along	 the	 way.	 And,	 in	 this	
secondary	 process	 –	 in	 reality	 a	 true	 and	 authen`c	elaboraTon	 –	 I	wanted	 to	 revisit	 “the	
already	made”,	while	considering	it	as	something	s`ll	in	progress	and	that,	therefore,	would	
need	 a	 further	 and	 indispensable	 improvement.	 If	 this	 is	 common	 in	 the	 process	 of	
instrumental	wri`ng,	it	seemed	to	reach	its	peak	in	the	field	of	electroacous`c	composi`on,	
since	the	revisi`ng	would	not	be	restricted	“only”	to	the	level	of	cra�smanship,	but	would	
also	take	place,	with	all	its	energy,	on	the	very	core	of	the	materials.	

It	 is	 in	 this	 context	 that	 I	 refer	 to	 the	 revolu`onary	 Freudian	 discovery	 around	 the	
primary	 and	 secondary	 psychic	processes,	 rela`ng	 respec`vely	 to	 the	unconscious,	on	 the	
one	 hand,	 and	 preconscious	 or	 conscious	 systems,	 on	 the	 other	 hand,	 whose	 terms	 for	
Freud	were	 respec`vely:	Primärvorgang	 and	 Sekundärvorgang.	 The	 two	 processes	 should	
cons`tute	 what	 Freud	 designated	 precisely	 by	 perlaboraTon	 (PerlaboraTon,	
Durcharbeitung).	

And	this	 is	what	happened	in	the	process	of	the	electroacous`c	wri`ng	(scripture)	of	
Parcours	 de	 l'enTté,	 from	 1994,	 for	 a	 flu`st,	 a	 percussionist	 (metal	 percussion)	 and	
electroacous`c	sounds.	A�er	long	hours	of	sequencing	work	with	flute	and	metal	percussion	
samples,	 and	while	 obeying	 a	 rigorous	 structuring,	 I	 had	 an	 insight	when	 I	 listened	 to	 all	
these	 electroacous`c	 sounds	during	 the	 composi`on	of	Parcours	 de	 l'enTté:	why	 should	 I	
conform	with	what	I	had	already	acquired?	Why	should	I	not	be	suspicious	of	its	result?	One	
would	 have	 to	 consider	 this	 whole	 structure,	 derived	 from	 a	 heap	 of	 keys	 on	 the	 MIDI	
keyboard	and	carefully	sequenced	in	Cubase	–	of	which	each	key	had	received	its	par`cular	
sample,	 and	 in	which	 each	 key	was	 inserted	 in	 the	 dense	weave	of	 values,	 dura`ons	 and	
pitches	that	mirrored	the	intervals	of	my	cyclic	modules	(módulos	cíclicos),	elaborated	here	

	Text	wripen	in	February	2017	originally	 in	French	for	a	 lecture	at	Musiques	&	Recherches,	Belgium,	under	121

the	`tle:	“Processus	ou	élaboraTon	secondaire	en	composi`on	électroacous`que:	 la	construc`on	des	trames	
d’espace”.	This	lecture	is	an	expansion	of	a	chapter	wripen	on	secondary	elaboraTon	originally	published	in	Flo	
MENEZES:	MatemáTca	dos	Afetos	–	Tratado	de	(Re)composição	Musical.	São	Paulo:	Edusp,	2013,	pp.	143-147.
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as	a	 real	composiTon	of	profiles,	moreover	with	a	me`culous	 control	of	 the	 registers	–,	 it	
would	thus	be	necessary	to	consider	this	already	complex	structure	as	a	single	macro-object	
to	be	subjected	again	to	a	recomposiTon,	 in	which	this	macro-object	would	become	only	a	
micro-object	of	another	structure,	even	more	complex.	

And	that’s	how	I	did	it.	Everything	that	I	had	done	un`l	then,	with	its	global	dura`on,	
was	thus	arranged	in	a	single	central	key	of	the	MIDI	keyboard	(at	the	`me	a	Yamaha	DX7-II	
synthesizer	which	served	me	for	this	purpose)	to	be	subjected	to	a	whole	new	structuring	of	
second	 order,	 thus	 to	 a	 secondary	 elaboraTon.	 All	 the	 sounds	 together	 of	 the	whole	 first	
process	were	then	listened	to	as	if	they	were	a	single	sound,	or	a	single	sound	object,	which	
would	have	to	go	through	the	same	structural	i`nerary	again,	but	which	would	reproduce,	at	
each	singular	step,	 the	original	ges`cula`on,	now	at	the	microscopic	and	therefore	almost	
textural	 level,	 of	 the	 primary	 figura`on.	 And	 as	 a	 result,	 I	 obtained	 an	 object	 of	 high	
complexity,	all	the	more	complex	as	the	primary	result	turned	out	to	be.	I	was	thus	able	to	
cons`tute	 a	mul`form	 object,	 of	 a	mul`-angular	 porosity,	with	 subtle	 protuberances,	 like	
blades	of	a	kaleidoscopic	listening.	

	
Figure	1:	Parcours	de	l'enTté,	page	5	of	the	score,	where	the	secondary	process	takes	place.	

Sound	example	1:	Parcours	de	l'enTté,	page	5	of	the	score,	without	and	with	flute	and	percussion.	
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https://youtu.be/j9qmT5DCXrw


This	process	was	taken	up	again	later,	in	Colores	(Phila:	in	praesenTa),	in	2000.	In	a	text	
on	the	work,	I	had	observed:	

All	the	electroacous`c	sounds	are	reminiscent	of	the	end	of	Pulsares	and	Harmonia	das	Esferas,	
but	here	they	are	radically	metamorphosed	[...]:	all	its	final	cons`tu`on	is	in	reality	just	the	same	
material	superimposed	in	eight	layers	where	each	of	these	layers	is	subject	to	a	par`cular	spa`al	
behavior.	 At	 each	 moment,	 we	 are	 dealing	 with	 subtle	 dynamic	 alterna`ons	 between	 these	
various	colors	of	the	same	sound	event,	as	in	a	mul`-spa`al	kaleidoscope	of	`mbres.	I	refer	here	
to	 the	music	 of	 the	Middle	 Ages:	diversitas,	 varietas	 and	 colores	 cons`tuted	 the	 fundamental	
trias	of	this	period.	The	first	two	no`ons	(diversitas	and	varietas)	are	concepts	o�en	accepted	in	
the	 course	 of	 music	 history,	 but	 to	 affirm	 that	 colors	 (associated,	 in	 their	 origin,	 with	 the	
ornamenta`on	of	the	pitches)	cons`tute	significant	elements	already	in	the	Middle	Ages	makes	
ancient	music	something	very	close	to	contemporary	musical	poe`cs.	Moreover,	the	word	‘color’	
already	concluded	a	piece	of	my	youth	that	I	had	composed	with	a	text	of	Phila	(Quarteto	para	o	
advento	 de	 novos	 tempos	 (1985)) .	 [Philadelpho	Menezes	was	my	 brother,	 a	 poet	who	 died	122

suddenly	in	a	tragic	car	accident	in	2000,	the	year	the	piece	was	composed.]	

If	 I	considered	this	procedure	in	Colores	(Phila:	 in	praesenTa)	as	quite	original,	 it	was	
not	because	of	 its	novelty:	 in	 fact,	we	have	here	another	type	of	secondary	elaboraTon,	 if	
compared	with	the	one	already	present	in	Parcours	de	l'enTté.	In	contrast	to	this	1994	piece,	
in	 Colores	 I	 did	 not	 decide	 to	 “simply”	 revisit	 the	 object	 already	 elaborated	 in	 order	 to	
submit	 it	 to	 further	 elabora`ons	 as	a	 single	 object,	 but	 rather	 to	 revisit	 the	 same	 object,	
already	considerably	complex,	seven	Tmes,	and	 this	simultaneously,	 so	as	 to	obtain	at	 the	
end	eight	disTnct	and	concomitant	states	of	 this	same	structure.	These	various	states	vary	
then	 in	their	prominence	and	relief	as	alterna`ons	of	various	colora`ons	of	a	single	thing.	
From	a	genera`ve	harmonic	en`ty,	responsible	for	the	cons`tu`on	of	a	whole	composi`onal	
framework	 at	 the	 end	 of	 Pulsares	 and	 Harmonia	 das	 Esferas,	 I	 have	 thus	 ins`tuted	 the	
revisiTng	of	the	revisiTng:	the	DNA	reveals	its	unques`onable	kinship	with	these	works,	but	
the	radical	metamorphosis	of	the	materials	and	their	contexts	in	the	composi`on,	followed	
by	its	simultaneous	and	kaleidoscopic	mul`plica`on	in	a	heterophonic	“8-voice”	fabric,	gives	
a	new	crea`ve	impulse	to	the	secondary	elabora`ons.	

Sound	example	2:	Fragment	with	eight	layers	of	the	same	musical	object	in	Colores	(without	instruments).	

	

Later,	at	the	end	of	2006,	the	secondary	elabora`ons	will	have	cons`tuted	the	support	
to	 the	poe`c	 construc`on	of	Selva	 Illuminata,	 on	which	 I	wrote,	 in	 February	of	 2007,	 the	
following	text:	

Selva	Illuminata	discusses	the	existence	of	a	composer	who,	in	the	middle	of	his	life,	finds	himself	
in	a...	illuminated	forest!	While	referring	to	the	problema`c	existen`al	situa`on	so	well	recalled	
by	 Dante	 Alighieri	 in	 his	 Inferno,	 the	 piece	 reverses	 the	 proposal,	 removes	 the	 adjec`ve	dark	
(oscura)	of	 the	Dantesque	forest,	 to	exalt	 the	s`mula`ng	ramifica`ons	of	this	Odyssey	through	

	Flo	MENEZES:	De	Spectris	Sonorum.	São	Paulo:	DVD	selo	SESC,	2011,	pp.	44-44.122
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Nature:	 a	 Nature	 filled	 not	 with	 symbols	 (as	 Baudelaire	 wanted ),	 perhaps	 as	 perverse	 as	123

described	by	the	French	poet,	but	in	any	case	preposi`ve	and	ins`ga`ng.	

The	narra`vity	of	Selva	Illuminata	is	based	only	on	three	sentences:	at	the	opening	of	the	piece,	
on	the	very	beginning	of	Dante’s	Inferno	in	its	original	Italian	–	however	without	the	word	oscura	
–	through	Francis	Dhomont’s	Forêt	profonde;	almost	in	the	middle	of	the	piece,	on	a	phrase	from	
Maurice	 Maeterlinck’s	 Pelléas	 et	 Mélisande	 through	 Claude	 Debussy	 (when	 Golaud,	 at	 the	
beginning	of	the	opera,	is	lost	in	the	middle	of	a	forest	and	meets	the	beau`ful	Mélisande,	also	
lost	there);	and	at	the	end,	one	of	the	last	phrases	from	Henri	Pousseur’s	Traverser	la	forêt,	with	
librepo	based	on	Charles	Baudelaire	and	Michel	Butor,	who	recently	passed	away:	

•	Nel	mezzo	del	camin	di	nostra	vita	mi	ritrovai	per	una	selva...	(Dante/Dhomont);	

•	Je	ne	pourrai	plus	sorTr	de	ce{e	forêt	 (“I	will	not	be	able	to	 leave	this	forest”	–	Maeterlinck/
Debussy);	

•	Lentement,	certes,	trop	lentement,	il	nous	faut	traverser	d’autres	forêts	(“Slowly,	certainly,	too	
slowly,	we	must	cross	other	forests”	–	Baudelaire/Butor/Pousseur).	

In	the	middle	of	this	journey,	Selva	illuminata	borrows	a	metallic	sound	from	Fabbrica	illuminata	
by	Luigi	Nono.	Now	it	is	Nature	itself	that	must	be	illuminated	and	saved...	

Both	the	phrases	and	the	sound	of	Fabbrica	illuminata	as	well	are	almost	unrecognizable	and	are	
subject	 to	 profound	metamorphoses.	 The	 voices,	 in	 their	 sporadic	 interven`ons,	 are	 generally	
close	to	the	events	of	Nature.	The	listener	is	invited	to	lose	himself	in	the	midst	of	a	profuse	and	
mul`ple	 listening	 of	 an	 imaginary	 forest,	 seeing	 himself,	 at	 a	 certain	 moment,	 in	 front	 of	 a	
polyphony	of...	80	dis`nct	frogs	of	the	Tropical	Forest,	transformed	and	arranged	in	octophony,	
with	their	own	dis`nct	periodici`es,	and	at	singular	points	of	the	space.	

A�er	a	development	where	 forest	sounds	are	 transformed	 into	 threatening	and	simulated	bird	
flights,	 this	 polyphony	 is	 revisited.	 In	 this	 composi`onal	 process,	 which	 I	 call	 secondary	
elaboraTon,	 the	sound	 informa`on	of	each	of	 the	8	 tracks	of	 the	original	polyphony	 is	 treated	
radically	 dis`nct	 and	 independent.	 Contrary	 to	 what	 happened	 before,	 these	metamorphoses	
are,	in	addi`on,	mobile	from	this	moment	on,	making	curved	trajectories	in	space.	

The	end,	as	well	as	the	beginning,	invoke	the	acous`c	image	of	the	fall	–	of	a	fall	in	an	unheard-of	
atmosphere	–,	inci`ng	the	listener	to	new	(re)discoveries,	in	or	out	of	the	piece	itself.	

In	 Selva	 illuminata,	 I	 inaugurated	 a	 further	 procedure	 with	 regard	 to	 secondary	
elabora`ons:	 a�er	having	made	a	diagram	 in	 the	octophonic	 space	of	 the	path	of	 various	
layers	 of	 simultaneous	 events,	 I	 no	 longer	 considered	 the	 preserva`on	 of	 the	 link	 of	 the	
spa`al	 paths	 and	 I	 then	 considered	 the	 sound	 informaTon	 that	 is	 audible	 in	 each	 of	 the	
loudspeakers	of	the	octophonic	space	individually,	each	`me	as	a	new	event,	as	if	it	were	a	
new	sound	object	coming	from	a	different	loudspeaker	each	`me.	

For	 this	 purpose,	 I	 have	 bounced	 the	 8	 tracks	 individually,	 that	 is	 to	 say,	 with	 the	
extrac`on	of	the	audio	informa`on	present	in	each	of	the	loudspeakers,	and	I	have	repeated	
this	 process	 therefore	 8	 `mes,	 so	 that	 these	 8	 points	 of	 the	 octophony	 result	 in	 8	
independent	 and	 already	 mul`colored	 sound	 objects,	 insofar	 as,	 for	 each	 determined	
loudspeaker,	 various	 sounds	 sounded	 at	 quite	 dis`nct	 temporal	 moments	 and	 with	
contras`ng	 periodici`es,	 each	 one	 with	 its	 individual	 behavior,	 either	 in	 rela`on	 to	 its	
dura`on	 and	 its	 disposi`on	 in	 the	 global	 `me	 of	 the	 structure,	 or	 in	 rela`on	 to	 its	 fixed	
loca`on	in	the	total	space	of	the	global	octophony.	From	this	point	on	in	the	realiza`on	of	

	 Correspondances:	 “La	 Nature	 est	 un	 temple	 où	 de	 vivants	 piliers	 /	 Laissent	 parfois	 sor`r	 de	 confuses	123

paroles	 ;	 L’homme	 y	 passe	 à	 travers	 des	 forêts	 de	 symboles	 /	 Qui	 l’observent	 avec	 des	 regards	
familiers”	(Charles	BAUDELAIRE:	As	Flores	do	Mal.	Rio	de	Janeiro:	Editora	Nova	Fronteira,	1985,	p.	114).
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the	piece,	each	new	sound	object	was	subjected	to	a	new	and	disTnct	spaTal	mobilizaTon,	
while	traveling	along	curves	in	space.	In	Selva	illuminata	–	in	contrast	to	what	happened	in	
Parcours	 de	 l'enTté	 or	 in	Colores	 –	 both	 procedures	 are	 heard	 in	 the	work:	 the	 structure	
elaborated	 in	 the	 “primary”	 process,	 and	 its	 secondary	 restructuring	 at	 the	 end	 of	 the	
composi`on	as	well.	

Sound	example	3:	Selva	Illuminata	–	fragments	of	the	treated	frogs:	
First	fragment:	primary	spa`al	arrangement;	

Second	fragment:	secondary	process	for	spa`al	trajectories.	

	

A	more	 recent	 and	par`cularly	 radical	 case	 is	 another	 acousma`c	piece:	Simultrans,	
for	16	channels,	whose	composi`onal	process	was	 so	 laborious	 that	 I	had	 to	work	on	 it	–	
albeit	 with	 many	 interrup`ons	 –	 from	 2009	 to	 2013!	 It	 will	 be	 our	 final	 example	 of	 a	
secondary	process.	

I	only	want	to	describe	some	of	the	27	steps	of	the	composi`on,	trying	to	summarize	
them	as	much	as	possible.	Simultrans	is	made	up	of	5	sec`ons	which	are,	in	turn,	made	up	
of	 a	 me`culous	 sound	 processing	 of	 34	 fragments	 derived	 from	 my	 own	 pieces.	 The	
fragments	 are	 grouped	 by	 sonic	 or	 gestural	 affini`es	 and	 are	 arranged	 by	 the	 5	 sec`ons	
according	to	a	certain	“morfology”	of	their	rela`ve	simultaneity:	
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Figure	2:	Morfology	of	the	sec`ons	in	Simultrans	

Using	my	 spa`al	 trajectory	 composi`on	 so�ware	MPSP	 (MusicPanSPace)	 –	 the	 first	
version	 of	 which	 was	 designed	 in	 2009 	 –,	 each	 fragment	 in	 each	 sec`on	 was	 then	124

subjected	to	a	specific	trajectory	in	an	octophonic	plane.	I	will	not	demonstrate	here	how	I	
composed	 a�er	 all	 this	 to	 have	 everything	 in	 two	 octophonic	 planes,	 therefore	 in	 16	
channels.	 Simultrans	 is	 for	 16	 channels,	 and	 its	 suspended	 octophony	 can	 be	 adapted	 in	
different	ways,	the	diagram	below	being	just	one	of	its	possibili`es.	

	The	mathema`cal	programming	of	the	MPSP’s	spa`al	trajectories	was	done	in	collabora`on	with	Musical	124

Informa`cs	Assistant	André	Perropa.
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Figure	3:	Loudspeaker	system	(16	channels)	for	Simultrans.	

Anyway,	 each	 specific	 trajectory	 in	 the	 octophonic	 plane	 was	 always	 different	 from	
each	 other;	 all	 this,	 however,	 under	 the	 condi`on	 of	 subjec`ng	 everything	 to	 a	 spa`al	
typology;	that	is	to	say,	for	each	sec`on	I	had	defined	a	specific	type	of	trajectory:	

•	Sec`on	A:	random	movements	
•	Sec`on	B:	Lissajous	curves	movements	
•	Sec`on	C:	spiral	movements	
•	Sec`on	D:	straight	line	movements	
•	Sec`on	E:	sinusoidal	movements	
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Figure	4:	Spa`al	typology	of	the	sec`ons	in	Simultrans:	

specific	mo`ons	for	each	sound	fragment	in	Sec`ons	A	and	B.	
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Figure	5:	Spa`al	typology	of	sec`ons	in	Simultrans:	

specific	movements	for	each	sound	fragment	of	Sec`on	C.	
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Figure	6:	Spa`al	typology	of	the	sec`ons	in	Simultrans:	

specific	movements	for	each	sound	fragment	of	Sec`ons	D	and	E.	

A�er	 genera`ng	 all	 these	 movements,	 I	 deconstructed	 them,	 so	 to	 speak.	 For	 the	
secondary	 process,	 I	 then	 considered	 each	 loudspeaker	 of	 the	 octophony	 in	 each	 sec`on	
(except	 the	 third	 one,	 which	 is	 longer	 and	 has	 clear	 circular	 or	 spiral	 movements)	 and	
consequently	 did	 an	 individual	 bouncing,	 in	 each	 sec`on,	 for	 each	 of	 its	 8	 tracks.	 I	 thus	
obtained	for	each	of	these	4	sec`ons	(A,	B,	D	and	E)	8	new	sound	objects,	each	coming	from	
a	speaker,	so	4	x	8	=	32	monophonic	audio	files	(always	at	96	kHz,	24-bit).	

Each	of	these	32	files	was	then	subjected	to	3	separate	filters,	while	genera`ng	32	x	3	
=	96	monophonic	files.	Each	of	these	96	files	was	then	again	subjected	to	a	new	octophonic	
trajectory	(thus	resul`ng,	in	principle,	96	x	8	=	768	channels!),	different	from	all	the	previous	
ones,	but	s`ll	obeying	the	taxonomy	of	the	trajectories	for	each	sec`on,	thus	according	to	
the	spa`al	typology	of	the	par`cular	sec`ons,	whose	drawings	are	illustrated	with	the	next	
Figures :	125

	The	names	of	the	files	follow	the	nomenclature	used	by	me	in	the	composi`on	process.125

178



	
Figure	7:	Spa`ali`es	for	the	secondary	process	of	each	audio	file	for	Sec`ons	A	and	B.	
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Figure	8:	Spa`ali`es	for	the	secondary	process	of	each	audio	file	for	Sec`on	D.	
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Figure	9:	Spa`ali`es	for	the	sub-process	of	each	audio	file	for	Sec`on	E.	
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You	will	remember	that	in	the	previous	step	each	audio	file	was	filtered	3	`mes,	with	
dis`nct	filters.	And	here	it	is:	in	the	end,	I	have	realized	a	small	Tme-shi�ing	between	each	
of	these	3	different	equaliza`ons	of	each	audio	file,	and	insofar	as	each	of	these	files	is	also	
subjected	to	a	dis`nct	octophonic	trajectory,	we	have	as	a	result	a	real	spaTal	mulTplicaTon	
of	events,	like	small	beats	of	spaces.	

Let’s	 listen	to	a	small	fragment	–	in	octophonic	reduc`on	[in	the	sound	example	as	a	
stereo	reduc`on]	–	of	Simultrans!	

Sound	example	4:	Fragment	of	Simultrans	(Sec`on	E).	

	

It	is	obvious	that	stereophony	would	never	allow	me	to	elaborate	the	space	frames	at	
such	a	 level!	What	 I	have	described	here,	one	can	well	 call	procedural	 transtextuality:	 the	
inven`ons	can	become	object	of	secondary,	ter`ary	elabora`ons,	or	of	any	other	order.	The	
process	or	secondary	elaboraTon	in	composi`on	turns	out	to	be	nothing	but	an	invita`on	to	
a	mul`ple	inven`on	on	materials	and	space.	
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•	OBRAS	VOCAIS/INSTRUMENTAIS	E	
ELETROACÚSTICAS	MISTAS	EM	FOCO	

	/		
VOCAL/INSTRUMENTAL	AND	

ELECTROACOUSTIC	MIXED	WORKS	IN	FOCUS	
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Intertextualidade	e	Maximalismo	na	obra	de	Flo	Menezes	
–	uma	análise	de	...donde	solo	las	plantas	suenan... 	126

Paola	Baron	

1.	Concepções	musicais	e	filosóficas	

Se	fosse	possível	associar	uma	única	palavra	ao	percurso	composi`vo	de	Flo	Menezes,	
muito	 provavelmente	 tratar-se-ia	 do	 termo	Maximalismo,	 que	 ele	mesmo	 criou	 em	1983.	
Em	ní`da	oposição	à	corrente	minimalista,	que	Menezes	considera	altamente	previsível	em	
suas	 elaborações	 –	 além	 de	 apresentar	 uma	 espantosa	 simplicidade	 técnica	 –,	 o	
Maximalismo	remete	à	poé`ca	da	complexidade	fenomenológica,	uma	vez	que	a	concepção	
e	o	material	musical	 se	 caracterizam	por	uma	 simultaneidade	de	 informações.	Ao	mesmo	
tempo	que	 reflete	 seus	mestres	 de	 referência	 nas	 trilhas	 da	 elaboração	da	 trama	musical	
complexa	–	sobretudo	Berio,	Stockhausen,	Pousseur	e	Boulez	–,	o	maximalismo	de	Menezes	
traz	à	 tona	a	defesa	da	complexidade	mesmo	antes	que	esta	 se	 torne	o	 lema	da	corrente	
encabeçada	por	Brian	Ferneyhough	que	viria	a	ser	conhecida	por	New	Complexity	(ou	Nova	
Complexidade),	corrente	da	qual,	entretanto,	a	poé`ca	de	Menezes	se	dis`ngue	justamente	
pelas	vias	de	uma	fenomenologia	da	escuta.	Junto	com	o	aspecto	emocional,	que	também	é	
imprescindível	 na	 criação	 musical,	 a	 pluralidade	 de	 interpretações	 que	 uma	 obra	 pode	
sugerir	 é	 um	 dos	 parâmetros	 que	 anima	 seu	 processo	 composi`vo.	 Como	 o	 próprio	
compositor	sustenta:	“A	beleza	está	na	complexidade”	(MENEZES	2013a)	e	é	por	meio	desse	
critério	 que	 o	 ouvinte	 pode	 “esquecer	 do	 tempo,	 aproximando-se	 da	 velocidade	 da	
luz”	(MENEZES	2008b).	

A	complexidade	é	concebida	não	apenas	em	termos	de	abundância	de	possibilidades	
interpreta`vas	–	pela	rede	de	conexões	entre	os	elementos	presentes	nos	materiais	musicais	
e	as	sucessivas	modificações	às	quais	estes	con`nuamente	se	submetem	–,	mas	também	em	
termos	expressivos	e	emo`vos.	Longe	de	ser	apenas	um	estratagema	gratuito	que	dificulta	a	
compreensão,	 a	 complexidade	 instaura	 um	 movimento	 duplo	 de	 tensão	 e	 atenção	 do	
intérprete	perante	a	obra	e	do	ouvinte	em	relação	à	performance,	este	úl`mo	 ins`gado	a	
destrinchar	a	estrutura	sonora	e	composi`va	e	es`mulado	a	encontrar	novas	significações	a	
cada	nova	ocasião	de	escuta.	

Vários	 aspectos	 demarcam	 a	 importância	 da	 complexidade:	 às	 vezes,	 trata-se	 da	
intertextualidade,	ou	seja,	das	conexões	que	uma	obra	instaura	com	outras	em	um	diálogo	
evolu`vo	 de	 es`lo	 e	 conteúdos .	 Ela	 pode	 ainda	 ser	 encontrada	 no	 âmbito	 sonoro,	 na	127

sequência	 de	 decomposição	 e	 recomposição,	 aspecto	 muito	 potencializado	 na	 música	

	Este	 texto	decorre	de	parte	 substancial	de	minha	Tese	de	Doutorado,	defendida	no	 Ins`tuto	de	Artes	da	126

Unesp	em	2018	e	in`tulada:	“Analisi	di	una	segreta	simmetria:	correspondências	e	mul`plicidades	em	Luciano	
Berio	e	Flo	Menezes”.

	 Cabe	 aqui	 antecipar	 a	 função	 da	 citação.	 Segundo	Menezes,	 quando	 há	 a	 inserção	 de	 trechos	musicais	127

alheios,	 realiza-se	 um	 episódio	 de	 metalinguagem,	 com	 o	 resultado	 de	 uma	 distorção	 substancial	 que	
ocasionalmente	 fratura	o	fluxo	temporal	da	obra.	A	citação	cabe	quando	é	 integral	ou	em	circunstâncias	em	
que	 sua	 inserção	 seja	 a	 tal	 ponto	 elaborada	 que	 ela	 não	 seja	 percebida	 como	 um	 corpo	 estranho	 ao	 novo	
contexto,	evitando-se,	assim,	 sua	drás`ca	descontextualização.	U`lizando,	por	vezes,	a	citação	como	recurso	
estrutural	ou	semân`co,	o	compositor	assume	total	 responsabilidade	pela	 função	cria`va,	ao	mesmo	tempo	
que	reconhece	a	inevitabilidade	da	referência	a	obras	antecedentes	no	momento	da	produção.	Como	Menezes	
(2013c,	p.	18)	mesmo	 ressalta:	 “O	próprio	Novo	é,	em	sua	potencialidade	máxima	e	desveladora,	um	Velho	
desdobrado.	O	prazer	nutre-se	da	variação,	não	do	absolutamente	inaudito”.
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eletroacús`ca	pelos	processos	de	síntese	e	tratamento	que	contribuem	para	a	cons`tuição	
propriamente	dita	dos	sons,	naquilo	que	Menezes	definirá	como	o	aspecto	consTtuTvo	–	e	
que	 se	 dis`ngue	 daquele	 outro,	 relacional	 –	 dos	materiais	 sonoros .	 Também	 podemos	128

observar	uma	forma	mais	tradicional	de	condensação	e	heterogeneidade	na	polifonia	e	na	
ver`calidade	da	estrutura	musical,	perante	a	qual	o	ouvinte	é	es`mulado	a	perceber	uma	
simultaneidade	de	eventos	mul`direcionais	que	evidenciam	as	relações	de	intersignificação	
recíproca	 entre	 elementos	 diferentes.	 A	 complexidade	 maximalista	 de	Menezes	 nutre-se,	
assim,	 de	 sua	 convicção	 primeva	 acerca	 da	 necessidade	 de	 ins`tuir	 planos	direcionais	 na	
trama	musical ,	elaborando-os	em	planos	simultâneos	e	correlatos.	129

Portanto,	 se	 para	Menezes	 é	 evidente	 que	 a	 complexidade	 caracteriza	 a	 criação	 de	
relevância	 ar�s`ca,	 incen`vando	 e	 quase	 tornando	 necessária	 a	 experiência	 de	 escuta	
reiterada	 –	 pela	 quan`dade	de	 possibilidades	 interpreta`vas	 e	 de	 referências	 imbuídas	 –,	
aliada	a	um	arrebatamento	emo`vo	e	esté`co	–	imprescindível	já	desde	a	primeira	audição	
da	obra	–,	da	mesma	forma	são	claros	os	componentes	que	prejudicam	o	resultado	de	uma	
composição,	a	saber:	a	simplicidade,	a	previsibilidade	e	o	conformismo,	que	estão	ligados	a	
uma	 crônica	 carência	 de	 inven`vidade.	 É	 também	 por	 essas	 razões	 que	 Menezes	 não	
incorpora	em	seu	leque	composi`vo	elementos	�picos	da	música	erudita	brasileira.	Além	de	
se	posicionar	filosófica	e	ideologicamente	contra	o	nacionalismo	–	que	apenas	atravanca	os	
processos	de	crescimento	e	de	comunicação	naturais	de	qualquer	panorama	cultural	–,	ele	
sublinha	que,	no	caso	específico	do	Brasil,	a	tendência	de	exaltar	sobremaneira	a	música	de	
um	 Villa-Lobos	 (1887-1959),	 por	 exemplo	 –	 apenas	 por	 se	 tratar	 do	 primeiro	 compositor	
brasileiro	com	certo	sucesso	no	exterior	–,	causou	um	atraso	de	oitenta	anos	na	atual	cena	
musical	do	país.	Para	Menezes,	a	presença	de	uma	ou	outra	obra	de	ines`mável	valor	não	
legi`ma	 a	 ausência	 de	 rigor	 escritural	 tal	 como	 presente	 na	maioria	 das	 composições	 da	
vertente	nacionalista,	e	será	sempre	necessário	confrontar	as	realidades	concomitantes	em	
um	 patamar	 composi`vo	 internacional	 de	 rigor	 e	 especulação.	 É	 em	 tal	 perspec`va	
internacionalista	que	se	vislumbra	uma	constante	na	trajetória	profissional	de	Menezes,	que	
classifica	 sua	 própria	 obra	 como	 cosmopolita	 e,	 em	 certo	 sen`do	 –	 relembrando	 as	
intenções	de	Stockhausen	–,	“cosmológica”	(MENEZES	2008a).	

Da	mesma	maneira,	o	compositor	distancia	radicalmente	sua	produção	da	tradicional	
música	popular	brasileira	(MPB).	Apesar	de	reconhecer	a	importância	desse	gênero	musical	
no	patrimônio	histórico	e	cultural	do	país,	bem	como	sua	diversidade	e	rela`va	riqueza,	para	
Menezes	toda	música	popular	(mesmo	a	mais	elaborada,	como	a	que	cons`tuiu	ou	bebeu	da	
fonte	tropicalista)	ignora	um	processo,	ao	longo	de	pelo	menos	oito	séculos,	de	condensação	
e	 progressiva	 simultaneidade,	 �pico	 da	 música	 cunhada	 como	 “erudita”,	 que	 na	 música	
contemporânea	alcança	seu	ápice	com	a	evolução	da	tecnicidade	da	escritura	musical.	

Flo	Menezes	tampouco	considera	a	possibilidade	de	compor	música	funcional,	como	é	
o	caso	das	trilhas	sonoras.	Acredita	que	a	música	tem	a	vocação,	única	entre	as	expressões	
ar�s`cas,	 de	 combinar	 o	 insondável	 universo	 das	 emoções	 humanas	 com	 a	mais	 elevada	
capacidade	 especula`va;	 caso	 a	 música	 venha	 a	 exercer	 qualquer	 “função”	 (MENEZES,	
informação	verbal ),	que	esta	decorra,	natural	ou	inevitavelmente,	de	seu	mergulho	radical	130

	Em	seu	texto	A	escritura	ausente,	o	compositor	evidencia	a	natureza	dupla	do	material	no	âmbito	da	música	128

eletroacús`ca	(MENEZES	1998,	p.	61).

	Assim	conclui	Menezes	(2002,	p.	387)	seu	primeiro	e	paradigmá`co	livro,	Apoteose	de	Schoenberg:	“Afinal,	129

viver	é	percorrer	direções”.

	Em	depoimento	pessoal	a	esta	autora	em	novembro	de	2017.130
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na	 intrincada	 especulação	 escritural.	 Ainda	 que	 nutra	 interesse	 pelas	 intersecções	 com	
outras	áreas	do	fazer	ar�s`co	e	não	exclua	a	produção	múl`pla	nesse	sen`do,	considera	a	
subordinação	 do	 discurso	 musical	 à	 imagem	 uma	 espécie	 de	 diminuição	 do	 significado	
autên`co	da	composição	–	que,	de	novo,	veicula	a	associação	peculiar	entre	racionalidade,	
conhecimento	e	emoção.	Além	disso,	cons`tui	uma	situação	ideal,	para	o	compositor,	que	o	
ouvinte	se	concentre	apenas	na	criação	musical,	evitando	o	perigo	de	subes`má-la	e	relegá-
la	a	um	simplório	“pano	de	fundo”.	

Todas	essas	considerações	e	ressalvas	evidenciam	uma	caracterís`ca	fundamental	de	
Flo	 Menezes,	 humana	 e	 composi`va:	 a	 radicalidade	 (que	 prefere	 a	 radicalismo).	 Para	
sublinhar	o	significado	originário	da	palavra,	o	compositor	cita	o	filósofo	alemão	Karl	Marx 	131

(1818-1883)	–	para	quem	o	termo	remete	a	uma	imersão	total	e	consequente	na	ação	até	a	
raiz	 das	 coisas,	 para	 que	 se	 alcancem	 os	 obje`vos	 almejados,	 delineando,	 assim,	 uma	
auten`cidade	 profunda	 nas	 escolhas.	 A	 a`tude	 radical	 implica	 um	 processo	 con�nuo	 de	
inves`gação	e	pesquisa	não	só	em	um	nível	acadêmico,	mas	também	pessoal,	na	busca	pela	
essência	da	realidade	por	um	viés	altamente	especula`vo.	Ao	mesmo	tempo,	a	hones`dade	
da	postura	 radical	e	a	 convicção	da	busca	pelo	obje`vo	almejado	 (como	é	o	caso	da	obra	
ar�s`ca)	não	podem	resultar	na	segregação	ou	no	sectarismo,	que,	ao	contrário,	denotam	
uma	 tendência	 isolacionista	 e	 uma	 falta	 de	 autoanálise.	 Sobre	 isso,	 Menezes	 (2013a)	
proclama	seu	lema	pessoal:	“Tolerância,	diferenças	e	radicalidade”.	

Um	 outro	 aspecto	 parece-nos	 central	 no	 panorama	 filosófico	 e	 conceitual	 do	
compositor	brasileiro:	trata-se	de	um	marcado	enfoque	estruturalista	em	sua	obra.	Em	2013,	
afirma:	“Minha	música	é	impulsiva,	emo`va,	até	la`na ,	mas	extremamente	organizada	do	132

ponto	de	vista	estrutural”	(MENEZES	2013a).	Portanto,	se	por	um	lado	Menezes	procura	um	
arrebatamento	esté`co	e	emocional,	marcado	já	na	primeira	experiência	de	escuta	da	obra,	
por	 outro	 evidencia-se	 a	 importância	 da	 estruturação	 em	 seu	 processo	 composi`vo.	
Podemos	 afirmar	 que	 essa	 caracterís`ca	 também	 está	 ligada	 à	 complexidade	 e	 à	
mulTrreferencialidade	 de	 sua	 obra,	 pois	 Menezes	 menciona	 o	 movimento	 espiralar	 de	
memória	 lévi-straussiana	 para	 iden`ficar	 a	 a`vidade	 de	 releitura	 e	 ressignificação,	
indispensável	 na	 elaboração	 e	 apreensão	 da	 produção	 ar�s`ca.	 O	 compositor	 afirma	 em	
uma	entrevista	de	2011:	“O	ser	humano	move-se	por	espirais,	e	o	mais	gostoso	da	vida	é	
poder	ressignificar	as	coisas.	Reler	[…],	revisitar	os	afetos,	rever	suas	convicções	pelo	prisma	
do	 já	 vivido,	 do	 ainda	 por	 viver,	 do	 já	 vivido	 por	 outras	 vidas”	 (MENEZES	 2011b,	 p.	 5).	 A	
organização	 sistêmica	 com	 certeza	 se	 encarna	 nos	 elementos	 musicais	 e	 nas	 técnicas	
composi`vas,	mas	é	nessa	 inves`gação	e	pesquisa	 constantes,	 na	dinâmica	evolu`va	pela	
qual	 o	 conhecimento	 se	 carrega	 con`nuamente	 de	 novos	 ma`zes,	 que	 se	 manifesta	 a	
estrutura,	seguindo	o	modelo	de	espiral	que	Lévi-Strauss	tão	bem	ilustra	na	“Ouverture”	de	
O	 cru	 e	 o	 cozido.	 Também	 podemos	 notar	 uma	 expressão	 estruturalista	 no	 movimento	
dialógico	entre	o	extremo	zelo	especula`vo	sobre	o	elemento	sonoro	(que	coloca	Menezes	
em	uma	corrente	de	ascendência	weberniana)	e,	ao	mesmo	tempo,	a	 ideia	global	da	obra	
antes	da	sua	realização	efe`va,	que	se	revela	tão	fundamental	para	o	compositor	brasileiro	a	
ponto	de	nem	sequer	iniciar	o	processo	de	escritura	de	uma	obra	sem	antes	estabelecer	o	
�tulo	de	sua	nova	criação.	

 Ademais,	como	o	próprio	Menezes	esclareceu	a	esta	autora,	essa	referência	foi	usada	constantemente	por	131

seu	mestre	em	composição,	o	marxista	Willy	Corrêa	de	Oliveira.

	O	compositor	se	refere	não	tanto	ao	conceito	de	“la`no-americano”,	mas	à	ideia	de	“descendente	da	Roma	132

an`ga”,	no	sen`do	de	que	se	reconhece	como	herdeiro	da	tradição	greco-romana	e	mediterrânea,	em	geral.
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Tal	 concepção	 geral	 de	 uma	peça	 alinha-se,	 na	 ó`ca	 de	Menezes,	 à	 centralidade	 da	
harmonia	e	da	elaboração	técnica,	sobretudo	dos	 intervalos.	Esse	úl`mo	aspecto	denota	a	
influência	 que	 Henri	 Pousseur	 desempenhou	 no	 amadurecimento	 de	 seu	 percurso	
composi`vo.	Em	par`cular,	dois	métodos	u`lizados	por	Pousseur	em	suas	obras	chegam	a	
fazer	parte,	depois	de	uma	profunda	reflexão	e	reelaboração,	do	arsenal	de	ferramentas	de	
Menezes:	 as	 permutações	 seriais	 cíclicas 	 e	 as	 redes	 harmônicas ,	 duas	 técnicas	 de	133 134

admirável	 concepção	 que	 buscam	 integrar	 na	 harmonia	 contemporânea	 os	 elementos	
centrais	da	tradição	tonal	ocidental,	ao	mesmo	tempo	que	se	distanciam	da	rigidez	ortodoxa	
do	 serialismo	 integral.	 O	 compositor	 belga	 sublinha	 a	 centralidade	 das	 relações	 de	
polaridade,	 atração	 e	 repulsão	 na	 construção	 dos	 intervalos	 e	 de	 suas	 sucessões,	
apropriando-se	de	elementos	advindos	tanto	do	sistema	tonal	como	do	serialismo	 integral	
dos	anos	1950.	

Pousseur	concebe	a	técnica	das	permutações	cíclicas	para	o	Prólogo	de	uma	de	suas	
principais	obras,	Votre	Faust ,	composta	entre	1961	e	1968	em	colaboração	com	o	escritor	135

Michel	 Butor,	 poeta	 e	 representante	 do	Nouveau	 Roman;	 com	 o	 ar`go	 “La	 musique,	 art	
réaliste:	les	paroles	et	la	musique”	(“A	música,	arte	realista:	as	palavras	e	a	música”	–	BUTOR	
1960),	Butor	fomenta	um	retorno	à	capacidade	perdida	de	representação	da	música,	em	um	
movimento	de	contracorrente	perante	a	esté`ca	serial	dos	Cursos	de	Darmstadt,	da	qual	o	

	A	par`r	de	uma	série	dodecafônica,	Pousseur	aplica	uma	transformação	gradual	sobre	metade	das	notas	da	133

própria	série.	Assim,	a	parte	 inalterada	assegura	uma	lembrança	da	versão	original	(denotando	a	atenção	do	
compositor	 para	 a	 fenomenologia	 da	 escuta),	 enquanto	 as	 notas	 restantes	 se	modificam	 com	 base	 em	 um	
mesmo	 parâmetro	 (pela	 transposição	 regida	 por	 um	 determinado	 intervalo).	 Consequentemente,	 a	 série	
cromá`ca	a`nge	paula`namente	uma	cons`tuição	hexatônica	para	 retornar,	depois	de	doze	permutações,	à	
cons`tuição	cromá`ca	inicial.	Para	uma	explicação	completa,	consultar	MENEZES	2002,	p.	304-316).	Essa	técnica	
foi	u`lizada	por	Flo	Menezes	em	uma	de	suas	primeiras	obras,	Tudo	é	relaTvo	neste	mundo	onde	nada	mais	
que	a	mudança	existe	de	permanente,	octeto	de	1982-83.

	 As	 redes	 harmônicas	 (réseaux	 harmoniques),	 elaboradas	 ao	 longo	 da	 década	 de	 1960	 quando	 da	134

composição	 de	 sua	 ópera	 Votre	 Faust,	 cons`tuem	 a	 principal	 técnica	 de	 Henri	 Pousseur.	 A	 par`r	 da	
importância	 histórica	 fundamental	 da	 tríade	 (maior)	 como	 cons`tuinte	 da	 principal	 en`dade	 da	 história	 da	
tonalidade,	com	seus	intervalos	de	Oitava,	Quinta	e	Terça	Maior	(considerando-se,	para	tanto,	o	dobramento	
de	Oitava	da	fundamental	do	acorde),	Pousseur	parte	de	um	esquema	tridimensional,	dispondo	três	intervalos	
em	três	eixos	do	que	seria	uma	“rede”	de	intervalos:	por	exemplo,	com	a	Oitava	no	eixo	ver`cal,	a	Quinta	no	
horizontal	 e	 a	 Terça	 Maior	 no	 diagonal.	 Tal	 cons`tuição	 em	 rede	 gera	 infinitos	 diagramas,	 devido	 à	 sua	
potencial	 expansão	 nos	 três	 sen`dos	 da	 rede.	 A	 par`r	 daí,	 é	 possível	 projetar	 nessa	 rede	 um	 acorde	 (ou	
en`dade	harmônica)	ou	uma	figura	intervalar	qualquer,	definindo	em	que	exato	ponto	da	rede	se	coloca	cada	
uma	 de	 suas	 notas.	 Uma	 vez	 que	 os	 intervalos	 da	 rede	 podem	 (e	 devem)	 ser	 alterados,	 o	 passo	 seguinte	
consis`rá	 na	 localização	 daqueles	mesmos	 pontos	 na	 nova	 cons`tuição	 da	 rede	 alterada,	 o	 que	 terá	 como	
resultado	a	alteração	intervalar	das	cons`tuições	originárias.	Para	uma	explicação	completa,	consultar	MENEZES	
2002,	p.	415-421).	As	redes	harmônicas	foram	u`lizadas	por	Flo	Menezes	em	Profils	écartelés,	obra	para	piano	
e	 sons	 eletroacús`cos	 de	 1988,	 escrita	 em	 homenagem	 aos	 sessenta	 anos	 de	 Pousseur	 em	 1989,	 na	 qual	
Menezes	 inclusive	expande	as	redes	harmônicas	e	 inventa	uma	rede	harmônica	microtonal,	empregada	para	
sons	de	síntese	sonora	por	modulação	de	frequência.

 Algumas	caracterís`cas	dessa	ópera	se	 inserem	na	poé`ca	da	obra	aberta	 (que	era	objeto	de	reflexões	e	135

debates	na	época,	em	especial	entre	Pousseur	e	seu	amigo	Umberto	Eco):	a	par`tura	original,	de	quase	mil	
páginas,	apresenta	material	musical	para	quase	sete	horas	de	performance.	Porém,	apenas	uma	seleção	(com	
duração	de	três	horas	e	meia)	é	escolhida,	tendo	como	base	a	votação	do	público,	durante	o	espetáculo,	para	
seu	final.	Embora	os	papéis	centrais	sejam	interpretados	por	atores,	os	doze	músicos	do	ensemble	e	os	quatro	
cantores	também	atuam	teatralmente	ao	longo	da	ópera,	em	um	jogo	de	ricos	intercâmbios.
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próprio	 Pousseur	 estava	 começando	 a	 se	 distanciar.	 O	 resultado	 é	 uma	 ampla	 rede	 de	
citações	 textuais	 e	 musicais	 que	 remetem	 às	 obras	 anteriores	 protagonizadas	 pela	
personagem	de	 Fausto	 e	 apresentam	uma	 variedade	 es`lís`ca	 de	 cinco	 séculos,	 cobrindo	
um	 vasto	 período	 que	 vai	 de	 Monteverdi	 a	 Boulez.	 Para	 conseguir	 conjugar	 tamanha	
heterogeneidade,	Pousseur	u`liza,	no	Prólogo,	as	permutações	cíclicas,	e,	nas	demais	partes	
que	 compõem	 a	 ópera,	 as	 redes	 harmônicas,	 que	 lhe	 consentem	 encontrar	 uma	 ponte	
dialógica	entre	os	sistemas	diatônico	e	cromá`co	que	`pificam,	respec`vamente,	a	música	
do	passado	e	do	presente.	

Ao	 mesmo	 tempo,	 porém,	 o	 compositor	 belga	 depara-se	 nessa	 obra	 com	 a	
problemá`ca	da	citação	tout	court	em	âmbito	musical.	O	obstáculo	principal	da	citação	em	
música,	 conforme	 ressalta	 Menezes	 (2002,	 p.	 302),	 é	 a	 direcionalidade	 da	 sequência	
temporal:	enquanto	o	leitor	de	uma	obra	literária	controla	seu	próprio	tempo	de	fruição	de	
uma	obra,	podendo	a	qualquer	momento	demorar-se	para	entender	e	desfrutar	de	todas	as	
referencialidades	sugeridas	por	uma	citação,	 integrando	esses	es�mulos	ao	núcleo	original	
da	nova	obra,	na	escuta	de	uma	peça	musical	o	ouvinte	fica	sujeito	ao	tempo	inexorável	da	
performance,	sem	nenhuma	oportunidade	de	absorver	e	interpretar	de	maneira	autônoma	
e	 orgânica	 o	 conteúdo	 citado	 e	 veiculado	 pelo	 eventual	mosaico	 cons`tuinte	 do	material	
musical.	Tal	ocorrência,	que	Berio	chama	de	“descontextualização”	(MENEZES	2002,	p.	302),	e	
da	qual,	assim	como	Boulez,	toma	certa	distância	crí`ca ,	é	reelaborada	por	Menezes,	que,	136

servindo-se	de	referencialidades	explícitas,	faz	uso	de	elementos	estruturais	das	obras,	indo,	
às	vezes,	muito	além	da	citação	contextual	e	literal.	Para	o	compositor	brasileiro,	ainda	que	
outras	soluções	pontuais	possam	ter	lugar,	sobretudo	duas	condições	jus`ficam	plenamente	
o	recurso	à	citação	literal	em	música:	“A	elaboração	de	um	contexto	musical	que	totalize	um	
concerto	inteiro	e	no	qual	a	citação	possa	se	fazer	presente	com	função	repertorial;	e	o	uso	
da	citação	em	sua	totalidade,	evitando	seu	uso	fragmentado”	(MENEZES	2013c,	p.	188).	Uma	
realização	 dessas	 estratégias	 composi`vas	 se	 dá	 em	 sua	 obra	 Mahler	 in	 Transgress	
(2002-03),	 para	 dois	 pianos	 e	 live-electronics,	 na	 qual	 o	 compositor	 u`liza	 sua	 técnica	 de	
filtro	 harmônico 	 para	 inserir,	 no	 primeiro	 movimento	 da	 Nona	 Sinfonia	 de	 Mahler	137

(transcrito	 inteiramente	 por	Menezes	 para	 os	 dois	 pianos),	 elementos	 estranhos	 ao	 texto	
original,	 redobrando	 sua	 duração	 e	 inserindo	 treze	 `pos	 de	 interferências	 técnicas	 e	
escriturais.	

Outra	solução	encontrada	por	Menezes	no	âmbito	da	citação	–	e	de	grande	coerência	
técnica	e	conceitual	–	é	o	uso	das	enTdades	harmônicas	no	tecido	composi`vo.	O	próprio	
compositor	afirma:	

Minha	aversão	à	citação	musical	cons`tuiu	o	principal	mo`vo	de	distância	que	tomei	tanto	em	
relação	 à	 significa`va	 obra	 de	Willy	 Corrêa	 de	 Oliveira,	 totalmente	 baseada	 neste	 recurso	 de	

 Apesar	de	sua	posição	de	distanciamento,	Berio	u`lizou	a	citação	de	forma	extraordinária	em	seu	repertório	136

cria`vo.	É	inevitável,	aqui,	citar	algumas	obras-primas	do	repertório	beriano,	entre	elas	o	terceiro	movimento	
de	Sinfonia	–	na	qual	a	citação	do	Scherzo	da	Segunda	Sinfonia	de	Mahler	é	integral,	não	fragmentada,	e	sobre	
a	qual	inserem-se	outras	citações	com	as	quais	Berio	costura	uma	textura	totalmente	inovadora	–,	Folk	Songs	e	
Recital	 I	 (for	 Cathy)	 –,	 na	 qual	 o	 compositor	 insere	 no	 monólogo	 da	 cantora/atriz	 trechos	 operís`cos	 de	
Monteverdi,	Schönberg,	Donize�	(1797-1848)	e	Meyerbeer	(1791-1864),	recriando	um	contexto	renovado	de	
gestos	musicais	e	interpreta`vos	de	um	recital	de	canto.

 O	recurso	técnico	tem	como	base	oito	en`dades	harmônicas	que	se	 inserem	organicamente	no	tecido	da	137

citação	mahleriana,	permi`ndo	o	desenvolvimento	do	discurso	harmônico	e	preservando	ao	mesmo	tempo	a	
textura	original	citada.
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metalinguagem,	quanto	em	relação	à	de	Pousseur	sob	este	específico	ponto	de	vista.	 (MENEZES	
2002,	p.	303)	

Conforme	Menezes	(2013c,	p.	42),	a	enTdade	harmônica	é	uma	“agregação	intervalar	
–	horizontal	ou	ver`cal	–	de	mais	de	dois	elementos	que	representa	alguma	singularidade	
cons`tu`va	do	ponto	de	vista	de	sua	estruturação”.	Trata-se,	na	maioria	dos	casos,	de	um	
acorde	que,	repe`do	várias	vezes	em	uma	composição,	passa	a	ser	uma	marca	inconfundível	
da	obra,	cons`tuindo	sua	“cor	harmônica”.	Querendo	evitar	a	citação	literal	e	os	problemas	
dela	decorrentes,	mas,	ao	mesmo	tempo,	visando	a	referencialidade	como	recurso	essencial	
do	 discurso	 musical,	 Menezes	 recorre	 à	 inserção	 de	 en`dades	 harmônicas	 presentes	 em	
obras	 anteriores	 (suas	 e	 de	 outros),	 procedimento	 que	 lhe	 permite	manipular	 elementos	
com	uma	 função	múl`pla	por	meio	de	 técnicas	composi`vas,	como	é	o	caso	dos	módulos	
cíclicos.	 Uma	 en`dade	 harmônica	 que	 passe	 por	 um	 processo	 de	 absorção	 no	 repertório	
audi`vo,	 integrando	 a	 cultura	musical	 enquanto	 estrutura	 harmônica	 com	 seus	 intervalos	
específicos,	 torna-se	 um	 arquéTpo	 harmônico.	 Para	 tanto,	 ela	 necessita	 de	 um	 tempo	 de	
estabilização	desde	sua	primeira	aparição	e	de	uma	persistência	no	meio	da	criação	musical	
por	meio	 de	 renovadas	 aparições	 em	obras	 sucessivas	 e	 de	marcante	 relevância	 (MENEZES	
2002,	p.	332).	Menezes	confronta	a	ideia	de	arquéTpo	harmônico	com	a	definição	analí`ca	
de	 Gustav	 Jung,	 que	 individua	 no	 arqué`po	 as	 formas	 congênitas	 e	 universalmente	
compar`lhadas	por	todo	ser	humano.	No	âmbito	composi`vo,	é	 imprescindível	o	processo	
de	reincidência	da	en`dade	em	obras	dis`ntas	para	que	ela	seja	ni`damente	 iden`ficável,	
até	 sua	 completa	 assimilação	 no	 repertório	 musical.	 Menezes	 ressalta	 também	 a	
importância	 da	 refuncionalização	 presente	 no	 processo	 de	 arqueTpação	 de	 uma	 dada	
en`dade	 harmônica,	 em	 que	 uma	 mesma	 figuração	 intervalar	 adquire	 novas	 funções	 ao	
longo	 de	 suas	 sucessivas	 aparições	 nas	 dis`ntas	 obras	 musicais.	 Ele	 ressalta	 que	 esse	
processo	 pode	 ser	 verificado	 em	 diferentes	 maneiras	 de	 reelaborar	 os	 arqué`pos	
harmônicos,	 inclusive	pelo	viés	de	uma	citação	literal,	quando	esta	acontece,	por	exemplo,	
em	uma	obra	cole`va	que	a	consagra	como	referência	arque�pica	fundamental .	138

Se	 a	 produção	 de	 Pousseur	 influencia	 Menezes	 no	 tocante	 à	 centralidade	 da	
especulação	harmônica	–	uma	vez	que	a	obra	do	compositor	belga	cons`tui,	de	certa	forma,	
o	 ponto	 de	 par`da	 para	 suas	 reelaborações	 técnicas	 –,	 com	 certeza	 outra	 referência	
fundamental	é	a	obra	de	Karlheinz	Stockhausen.	Menezes	entrou	em	contato	com	a	música	
eletrônica	do	compositor	alemão	já	na	infância:	aos	cinco	anos	de	idade,	lembra	que	seu	pai,	
o	 poeta	 concreto	 e	 visual	 Florivaldo	 Menezes,	 escutava	 em	 casa	 discos	 bastante	
vanguardistas,	com	composições	de	Berio	e	do	próprio	Stockhausen,	entre	outros.	Também	
decidiu	 logo	 na	 adolescência	 seguir	 os	 estudos	 de	 composição	 e	 aprender	 alemão	 para	
poder	se	aprofundar	na	vertente	da	música	eletrônica	na	Europa	nos	anos	seguintes.	Ainda	
assim,	será	–	excetuado	o	breve	encontro	da	Escola	Superior	de	Música	de	Colônia	no	final	
dos	anos	1980,	na	ocasião	de	um	concerto	de	Stockhausen	–	apenas	em	1998	que	Menezes	
travará	 contato	 pessoal	 com	 Stockhausen,	 frequentando	 seus	 cursos	 internacionais,	 em	

	É	o	caso	dos	compassos	 iniciais	de	…donde	solo	 las	plantas	suenan…,	que	apresentam	uma	quase-citação	138

literal	do	início	de	Orphée,	de	Stravinsky.	Esse	mesmo	trecho,	porém,	já	havia	sido	objeto	de	uma	citação	literal	
na	obra	Stravinsky	au	Futur	 ou	L’Apothéose	d’Orphée,	 composição	cole`va	de	1971	 realizada	pelo	Ensemble	
Musiques	Nouvelles	e	dirigida	por	Pousseur,	em	homenagem	ao	 falecimento	do	compositor	 russo,	e	que	Flo	
Menezes	julga	como	sendo	uma	das	mais	importantes	realizações	musicais	do	século	XX.	A	citação	literal,	nessa	
circunstância	de	 criação	de	grupo,	acelera	o	processo	de	arque`pação,	promovendo	a	passagem	como	uma	
autên`ca	en`dade	harmônica	arque�pica	do	século	XX	 (e	por	essa	 razão	u`lizada	por	Menezes	em	…donde	
solo	 las	plantas	suenan…).	Menezes	 já	havia	se	reportado	a	essa	obra	cole`va	 liderada	por	Pousseur	em	sua	
composição	TransFormantes	I,	para	orquestra	de	cordas	com	piano	solista,	de	1983.
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Kürten	(Alemanha).	A	par`r	de	1999,	o	compositor	brasileiro	 leciona,	a	convite	pessoal	de	
Stockhausen,	“Análise	da	obra	stockhauseniana”	nos	mesmos	cursos	(mais	precisamente	em	
1999	e	2001),	 integrando	o	corpo	docente	até	o	início	dos	anos	2000.	Em	seguida,	mesmo	
decidindo	 pessoalmente	 distanciar-se	 das	 a`vidades	 didá`cas	 dos	 Stockhausen	 Kurse	 de	
Kürten,	manterá	 um	 contato	 próximo	 com	 o	 compositor	 alemão	 até	 seu	 falecimento,	 em	
2007.	

Os	aspectos	mais	marcantes	da	produção	de	Menezes	em	que	fica	clara	a	influência	de	
Stockhausen	são,	com	certeza,	o	ní`do	rigor	na	definição	do	material	sonoro	e	o	primoroso	
cuidado,	em	seus	mínimos	detalhes,	com	a	construção	efe`va	do	som	no	nível	instrumental	
e	eletroacús`co.	Não	se	trata,	obviamente,	dos	únicos	pontos	de	iden`dade	entre	ambas	as	
obras,	 sendo	 a	 criação	 de	 Stockhausen	 tão	 ampla	 e	 conceitualmente	 intensa;	 Menezes	
assimila	e	reelabora	muitas	outras	perspec`vas,	como	ele	mesmo	afirma:	

Seu	pioneirismo	arrojado	e	a	inven`vidade;	sua	sistema`zação	rigorosa	das	estruturas	musicais,	
aliada	 à	 liberdade	 necessária	 ao	 ato	 cria`vo;	 a	 importância	 inelutável	 que	 sua	 obra	 confere	 à	
espacialidade	 dos	 sons;	 a	 extensão	 temporal	 enquanto	 meio	 de	 percepção	 privilegiado	 dos	
espectros;	 suas	pesquisas	harmônicas	e	 seu	papel	desbravador	no	 terreno	da	música	 realizada	
em	estúdio	eletrônico.	(MENEZES	2002,	p.	296)	

A	extrema	atenção	aos	desdobramentos	do	espectro	sonoro	e	a	especulação	rela`va	à	
espacialidade	 correlacionam-se	 também	à	 trajetória	de	 Stockhausen	no	âmbito	da	música	
eletrônica.	 Depois	 de	 uma	 fase	 composi`va	 em	 estúdio	 eletrônico	 na	 qual	 se	 serve	 dos	
princípios	 do	 serialismo	 integral	 e	 apenas	 de	 sons	 senoidais,	 em	 1955-56	 o	 compositor	
alemão	 realiza	 Gesang	 der	 Jünglinge	 (CânTco	 dos	 adolescentes),	 que,	 além	 de	 sons	
eletrônicos	puros,	apresenta	sons	retrabalhados	eletroacus`camente	a	par`r	da	voz	de	um	
adolescente.	Com	essa	obra	central,	integralmente	serial	e	a	princípio	concebida	para	cinco	
canais	 de	 áudio	 –	 em	 seguida	 reduzidos	 a	 quatro	 –,	 Stockhausen	 inflama	 a	 polêmica	 da	
época,	 que	 contrapunha	 a	 vertente	 concreta	 francesa	 ao	 purismo	 da	 música	 eletrônica	
alemã,	por	ele	encabeçada,	 abrindo	 caminho	para	uma	nova	 fase	de	 “hibridismo”	que	de	
certa	forma	delineia	e	orienta	ainda	hoje	o	panorama	musical	eletroacús`co .	139

Desde	 sua	 formação,	 e	 em	 que	 pese	 sua	 iden`ficação	 com	 o	 estruturalismo	
stockhauseniano,	Menezes	tende	a	um	sincre`smo	entre	ambas	as	vertentes.	Apesar	de	se	
sen`r	próximo	da	corrente	eletrônica	–	a	tal	ponto	que	resolveu	aprofundar	seus	estudos	e	
realizar	sua	pós-graduação	no	Studio	für	Elektronische	Musik	da	Escola	Superior	de	Música	
de	 Colônia,	 estúdio	 este	 que	 foi	 a	 con`nuação	 do	 pioneiro	 e	 lendário	 Estúdio	 da	 NWDR	
(Nordwestdeutscher	Rundfunk)	de	Colônia,	onde	nasceu	a	música	eletrônica	em	1949	–,	por	
suas	 propriedades	 estruturais	 e	 pela	 herança	 histórica	 pós-serial,	 Menezes	 não	 deixa,	 ao	
mesmo	 tempo,	 de	 reconhecer	 e	 apreciar	 as	 possibilidades	 de	 processamento	 sonoro	
próprias	da	vertente	concreta	de	matriz	schaefferiana	–	isso	sem	contar	com	as	ins`gantes	
possibilidades	de	interpretação	espacial	no	ato	da	difusão	eletroacús`ca,	tal	como	exercida	
pelos	 músicos	 “acusmá`cos”	 (concretos).	 Nas	 palavras	 de	 Menezes	 (2005,	 p.	 28):	 “Os	
elementos	da	 composição	 interdependem	dos	meios,	mas,	 na	 realidade,	 dizem	 respeito	 a	
elementos	que	não	estão	necessariamente	condicionados	pelos	seus	meios	de	realização”.	

 Com	 essa	 obra,	 Stockhausen	 integra	 à	 composição	 eletrônica	 um	 elemento	 concreto:	 a	 voz	 humana.	139

Desloca,	portanto,	a	oposição	acirrada	entre	a	corrente	concreta	francesa	–	representada	por	Pierre	Schaeffer	e	
Pierre	Henry,	que	baseava	sua	pesquisa	no	tratamento	dos	sons	(extraídos	da	vida	real)	–	e	a	vertente	alemã,	
liderada	 pelo	 próprio	 Stockhausen,	 Herbert	 Eimert	 e	 pelo	 teórico	 Werner	 Meyer-Eppler	 (1913-1960),	 que	
pregava	a	u`lização	de	sons	sinte`zados,	ou	seja,	gerados	exclusivamente	por	meios	eletrônicos.
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Ou	 seja,	 o	 resultado	 fenomenológico	 e,	 sobretudo,	 o	 conteúdo	 conceitual	 de	 uma	 obra	
devem	sempre	ser	os	elementos	norteadores	do	processo	composi`vo.	

Esse	sincreTsmo	–	que	caracteriza	 inclusive	o	nome	que	dará	ao	seu	estúdio	privado	
em	 1991,	 na	 região	 de	 Ferrara,	 Itália,	 e	 que	 depois	 carrega	 ao	 estúdio	 que	 fundará	 em	
1993 	junto	à	Unesp:	Studio	PANaroma	–	é	também	o	ponto	de	par`da	para	sua	pesquisa	140

sobre	 a	 interação	 entre	 a	 escritura	 instrumental	 e	 a	 eletrônica.	 Mesmo	 respeitando	 e	
apreciando	 a	 evolução	 dos	 instrumentos	 (colocando-se,	 assim,	 em	 uma	 visão	 beriana	 da	
história	 da	 música),	 Menezes	 chegou,	 por	 longo	 tempo,	 a	 não	 mais	 acreditar	 no	
desenvolvimento	duradouro	e	relevante	de	uma	corrente	musical	que	não	contemplasse	o	
contato	entre	os	sons	acús`co-instrumentais	–	em	todas	as	suas	expressões	clássicas	e	suas	
técnicas	 estendidas	 –	 e	 os	 eletrônicos,	 ainda	 que	 tal	 posicionamento	 encontre-se	 hoje	
rela`vizado,	 segundo	 afirma	 o	 próprio	 compositor .	 De	 qualquer	maneira,	 o	 compositor	141

ressalta	 que	 historicamente	 o	 advento	 da	música	 eletroacús`ca	 possibilitou	 uma	 série	 de	
conquistas	especula`vas	–	antes	almejadas	por	Anton	Webern,	Edgar	Varèse	e	outros,	mas	
em	uma	época	desprovida	dos	 recursos	 tecnológicos	necessários	–,	e,	em	especial	no	que	
diz	 respeito	 à	 obra	 weberniana	 e	 suas	 consequências,	 principalmente	 no	 tocante	 aos	
seguintes	aspectos:	

A	 atomização	 do	 som	 em	 seus	 cons`tuintes	 mínimos;	 o	 apogeu	 dos	 procedimentos	 seriais	
determinando	 a	 estrutura	 dos	 próprios	 `mbres	 (fenômeno	 `do	 como	 composição	 do	 som	 ou	
serialização	do	Tmbre);	a	autonomia	do	compositor	ante	o	 intérprete	e	as	 limitações	do	gesto	
instrumental,	 por	 meio	 da	 abolição	 do	 executante	 na	 concepção	 de	 obras	 para	 tape	 solo;	 o	
apogeu	 da	 própria	 escritura	 instrumental,	 realizando-a	 plenamente	 e	 com	 o	máximo	 controle	
serial	através	dos	meios	eletrônicos.	(MENEZES	1998,	p.	14)	

Ao	mesmo	tempo,	ele	supera	a	tradicional	contraposição	entre	as	vertentes	concreta	e	
eletrônica,	ou	entre	o	exclusivismo	acusmá`co	e	a	escrita	para	 instrumentos,	exaltando	os	
lados	 posi`vos	 de	 cada	 linha	 de	 atuação	 da	 composição.	 Qualquer	 `po	 de	 intransigência	
nesse	âmbito	 resulta	em	um	empobrecimento	esté`co,	pois	as	diversas	 realidades	podem	
conviver	 e	 propiciar	 ricos	 frutos.	 Na	 opinião	 do	 compositor,	 a	 apresentação	 de	 obras	 do	
passado	 con`nuará	 a	 fazer	 parte	 da	 experiência	 audi`va,	 especialmente	 pela	 liberdade	 e	
pelas	 variações	 que	 caracterizam	 a	 performance	 instrumental	 (em	 oposição	 à	 extrema	 e	
defini`va	 determinação	 da	 música	 acusmá`ca,	 que,	 de	 toda	 forma,	 ocupa	 um	 lugar	 de	
relevo	na	especulação	e	produção	ar�s`ca	de	Menezes).	Por	essa	razão,	um	dos	focos	de	seu	
trabalho	é	o	desenvolvimento	das	técnicas	de	eletrônica	em	tempo	real,	que	permitem	um	
diálogo	entre	os	instrumentos	acús`cos	e	os	processamentos	eletrônicos,	vertente	aberta	a	
uma	mul`plicidade	de	direções	musicais.	

	A	fundação	oficial	do	estúdio	de	São	Paulo	remonta	a	julho	de	1994.140

	Levado	por	circunstâncias	concretas	e	por	seu	amor	pelos	instrumentos	e	pela	voz	humana,	Menezes	tem	141

escrito	 cada	 vez	 mais	 obras	 puramente	 instrumentais,	 ao	 contrário	 do	 que	 caracterizou	 boa	 parte	 de	 sua	
produção	dos	anos	1990	e	2000.	Certamente	 tal	 “reabertura”	 ao	 som	puramente	 instrumental	 fez	 com	que	
admi`sse	 a	 possibilidade	 de	 que	 sua	 obra	 para	 harpa,	 aqui	 analisada,	 possa	 também	 ser	 executada,	
excepcionalmente,	como	peça	para	harpa	solo,	sem	eletrônica.
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Cabe	ressaltar	também	o	papel	central	que	Menezes	atribui	à	espacialidade	sonora 	142

desde	 o	 início	 de	 seu	 percurso	 cria`vo	 no	 âmbito	 eletroacús`co,	 e	 já	 mesmo	 em	 suas	
primeiras	 composições	 puramente	 instrumentais.	 O	 compositor	 preza	 a	 difusão	 em	 oito	
canais	 (embora,	por	 razões	 técnicas,	 algumas	de	 suas	obras	 sejam	compostas	para	quatro	
canais;	 e,	 ainda	 assim,	 suas	 obras	 mais	 recentes	 tendem	 à	 incorporação	 de	 um	 número	
ainda	maior	de	alto-falantes)	e	considera	o	espaço	um	efe`vo	parâmetro	composi`vo,	que	
complementa	a	altura,	a	duração,	o	`mbre	e	a	intensidade.	As	possibilidades	eletroacús`cas	
ampliam	 os	 recursos	 composi`vos	 de	 um	 ponto	 de	 vista	 técnico	 e	 es`mulam	 a	 reflexão	
sobre	 os	 elos	 entre	 espaço,	 tempo	 e	 resultados	 fenomenológicos	 enquanto	 fenômenos	
interdependentes	(enfoque	par`cularmente	evidente	na	composição	em	estúdio,	em	que	as	
caracterís`cas	 do	 material	 sonoro	 comprovam	 como	 é	 impossível	 separar	 de	 forma	
mecânica	os	diversos	aspectos	que	o	compõem).	Como	Menezes	mesmo	afirma:	

Na	percepção	da	espacialidade	dos	sons,	percebe-se	que	o	ritual	da	performance	ocupa	todo	o	
espaço;	 o	 nosso	 corpo	 toma	 parte	 de	 um	 tempo	 corrido	 e	 de	 um	 espaço	 percorrido,	 em	
permanente	 e	 caleidoscópica	 transformação.	 Por	 tal	 viés	 almejo	 a	 beleza,	 pelas	 vias	 de	 uma	
sublime	abstração.	(MENEZES	2011b,	p.	3)	

Portanto,	 constatamos	 uma	 complementaridade	 entre	 os	 legados	 de	 Pousseur	 e	
Stockhausen	nos	âmbitos	harmônico	e	propriamente	sonoro.	Remonta	a	Berio,	contudo,	o	
controle	 das	 direcionalidades	 formais	 e	 a	 excelência	 no	 artesanato	 composi`vo	 que	
impregnam	a	poé`ca	exuberante	de	Menezes.	Parece-nos,	pois,	per`nente	já	sublinhar	aqui	
alguns	traços	dessa	aproximação	para	melhor	descrever	o	universo	musical	de	Menezes.	

Provavelmente,	 o	 aspecto	 beriano	 mais	 percep�vel	 e	 marcadamente	 presente	 na	
criação	 de	 Menezes	 é	 o	 gesto.	 Essa	 linha	 composi`va,	 que	 ressalta	 a	 origem	 histórica	 e	
analógica	do	fazer	musical,	também	está	ligada	ao	artesanato	composi`vo,	a	conhecer	com	
precisão	o	 funcionamento	dos	 instrumentos,	a	saber	 resgatar	suas	almas	e	a	manusear	os	
aparelhos	 eletroacús`cos 	 para	 expressar	 as	 ideias	 por	meio	 dos	 sons.	 Essa	 capacidade	143

prá`ca	 dialoga	 com	 a	 construção	 teleológica	 da	 obra,	 uma	marca	 de	 Berio	 que	Menezes	
voluntariamente	 assimila	 e	 reelabora,	 transformando	 o	 material	 musical	 de	 inúmeras	 e	
surpreendentes	maneiras.	

 A	preocupação	com	o	parâmetro	espacial	não	é,	obviamente,	um	tópico	exclusivo	da	especulação	musical	142

do	século	XX.	De	fato,	na	música	da	Renascença	o	espaço	desempenhava	um	papel	relevante	na	composição,	
uma	 vez	 que	 as	 obras	 eram	 executadas	 em	 igrejas,	 onde	 a	 reverberação	 dos	 edi�cios	 influenciava	
profundamente	 o	 resultado	 da	 performance.	 Portanto,	 o	 compositor	 `nha	 de	 levar	 em	 conta	 o	 espaço	 no	
momento	 da	 criação,	 estruturando	 per`nentemente	 os	 andamentos	 e	 o	 desenvolvimento	 das	 linhas	
melódicas.	 Tais	 circunstâncias	 mo`varam	 fortes	 especulações	 dos	 compositores	 quanto	 à	 elaboração	 da	
espacialidade	sonora.	Entretanto,	a	atenção	a	esse	aspecto	foi	se	perdendo	na	época	barroca	e	foi	se	reduzindo	
ainda	mais	ao	longo	dos	séculos	seguintes.	Será	apenas	com	o	advento	da	música	eletroacús`ca,	ao	final	dos	
anos	 1940,	 que	 o	 espaço	 volta	 a	 cons`tuir	 um	 parâmetro	 fundamental	 da	 composição	 (apenas	 para	 uma	
referência	histórica,	lembremo-nos	de	que	em	1950	aparecem	os	primeiros	gravadores	de	fita	magné`ca	e	que	
remonta	 a	 1954	 o	 surgimento	 da	 estereofonia).	 Nesse	 contexto,	 o	 espaço,	 na	música	 realizada	 em	 estúdio	
eletrônico,	 volta	 a	 integrar	 a	 estrutura	 da	 obra,	 pois	 um	 único	 som	pode	 perambular	 pelos	 diferentes	 alto-
falantes,	superando	as	limitações	da	prá`ca	instrumental	(em	que	o	corpo	do	instrumento	é	a	fonte	inequívoca	
do	som)	e	colocando,	assim,	o	ouvinte	no	centro	de	um	ambiente	mul`polar	e	polidirecional.

	Menezes	(2005,	p.	33,	por	exemplo)	cita	os	desafios	que	os	an`gos	aparelhos	com	tape	proporcionavam	aos	143

compositores,	 obrigados	 a	 resolver	 significa`vos	 problemas	 técnicos	 que	 hoje	 foram	 completamente	
superados	 com	 os	 instrumentos	 digitais	 modernos.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 ele	 ressalta	 como	 esses	 obstáculos	
também	impulsionavam	o	desenvolvimento	de	uma	“manualidade”	e	de	um	artesanato	gestual	da	produção	
sonora,	que	influenciavam	diretamente,	e	quase	que	retroalimentavam,	o	percurso	cria`vo.
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Como	 o	 próprio	 compositor	 brasileiro	 ressalta,	 vários	 aspectos	 de	 sua	 poé`ca	 têm	
origem	na	reflexão	que	faz	sobre	a	obra	de	Berio.	Em	suas	palavras:	

Sua	 exuberância	 sonora	 de	 cunho	 monteverdiano;	 a	 direcionalidade	 fenomenológica	 de	 seu	
discurso	 formal;	 sua	 visão	 profé`ca	 na	 cons`tuição	 de	 obras	 nas	 quais	 uma	 determinada	
en`dade	 harmônica	 assume	 o	 papel	 de	 “guia	 da	 escuta”	 e	 alicerce	 estrutural	 do	 todo;	 seu	
conceito	 de	 “gesto	 musical”,	 sua	 pesquisa	 prolífica	 e	 espantosamente	 diversificada	 das	
possibilidades	da	expressão	vocal.	(MENEZES	2002,	p.	296)	

Além	disso,	 parece-nos	 interessante	 confrontar	 a	 experiência	 do	Studio	 di	 Fonologia	
Musicale	 de	Milão,	 no	 qual	 Berio	 trabalha	 junto	 com	Maderna	 nos	 anos	 1950,	 com	 a	 do	
Studio	PANaroma,	que	Menezes	funda	em	1994	e	do	qual	é	diretor	ar�s`co	até	hoje.	Mais	
uma	 vez,	 podemos	 constatar	 que	 a	 diretriz	 do	 sincreTsmo	 marca	 os	 dois	 laboratórios	
eletroacús`cos:	Berio	colabora	com	muitos	compositores	da	época	e	de	tendências	diversas,	
dentre	os	quais	podemos	citar	o	próprio	Henri	Pousseur,	mas	também	John	Cage,	Luigi	Nono	
e	Franco	Donatoni,	para	encontrar	uma	linha	de	síntese	entre	a	pesquisa	eletrônica	alemã,	a	
vertente	concreta	parisiense	e	a	tape	music	norte-americana.	Da	mesma	forma,	o	cunho	do	
PANaroma	 é	 norteado	 por	 uma	 certa	 “antropologia	 cultural”:	 o	 nome	 do	 estúdio	 é	 uma	
referência	à	tradução	brasileira,	realizada	por	Augusto	e	Haroldo	de	Campos,	de	fragmentos	
de	 Finnegans	Wake 	 de	 James	 Joyce,	 que	 remete	 a	 um	 patamar	 estrutural	 de	 comistão	144

entre	as	correntes	eletrônica	e	concreta,	acusmá`ca	e	instrumental.	Na	declaração	a	seguir,	
Menezes	destaca	a	complexidade	e	a	complementaridade	das	diversas	posições,	sustentadas	
especialmente	 no	 âmbito	 da	 escola	 de	 composição	 da	 qual	 o	 PANaroma	 é	 centro	 de	
gravitação:	

O	PANaroma	se	coloca	numa	linha	de	sincre`smo	entre	as	duas	vertentes,	[querendo]	incitar	a	
concepção	plenamente	responsável	quanto	à	espacialidade	dos	eventos	sonoros	já	na	realização	
dos	sons	eletroacús`cos	gravados	em	suporte	tecnológico	e	conscien`zar	o	jovem	compositor	da	
relevância	 da	 “projeção	 espacial”	 dos	 sons	 quando	 da	 realização	 em	 concerto	 de	 suas	
composições,	potencializando	ainda	mais	o	fator	espacial	já	estruturado	de	suas	obras,	e	fazendo	
que	a	 responsabilidade	seja	assumida	também	perante	o	público	não	somente	pela	veiculação	
inanimada	do	suporte	sobre	o	qual	sua	obra	está	registrada,	mas	também	na	transmutação	de	
sua	figura	em	intérprete	dinâmico	do	espaço	vital	de	sua	música	(MENEZES	1998,	p.	30).	

2.	Fenomenologia	da	escuta	e	conscienGzação	do	ouvinte	

A	 dimensão	 eletrônica	 e	 acusmá`ca	 da	 música	 é	 a	 ocasião	 para	 refle`r	 com	 mais	
profundidade	sobre	o	parâmetro	temporal	e	o	momento	de	escuta	e	compreensão	de	uma	
obra.	 Enquanto	 na	 execução	 instrumental	 podemos	 dis`nguir	 o	 aspecto	 rítmico	 –	 sendo	
que,	 como	 ressalta	 Adorno,	 o	 ouvido	 consegue	 iden`ficar,	 no	 momento	 aprecia`vo,	 a	
presença	dis`nta	de	uma	linha	melódico-expressiva	e	de	uma	escansão	do	espaço	temporal	
(MENEZES	1998,	p.	37)	–,	na	performance	eletroacús`ca	deparamo-nos,	por	via	de	regra,	com	
uma	maior	propensão	à	percepção	da	duração,	que	aparece	in`mamente	imbricada	com	o	
`mbre	 e	 a	 altura	 dos	 sons.	 Nos	 termos	 de	 Menezes	 (2013c,	 pp.	 179-187),	 a	 percepção	
rítmica	cede	passo	à	percepção	duraTva.	

A	perspec`va	fenomenológica	da	percepção,	porém,	realça	um	traço	em	comum	entre	
o	 gênero	 instrumental	 e	 o	 eletroacús`co:	 a	 apreensão	 e	 a	 reelaboração	 requerem	 uma	
extensão	temporal,	que	dialoga	con`nuamente	com	o	passado,	com	nossa	herança	cultural	
e	 emo`va,	 e	 se	 abre	 para	 novas	 possibilidades	 de	 conexões	 cogni`vas	 futuras.	 Menezes	

	Ver	Augusto	e	Haroldo	de	CAMPOS	1986.144
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coloca-se	 novamente	 em	 um	 prisma	 estrutural	 lévi-straussiano,	 assimilando	 a	 noção	 pela	
qual	 a	 música	 consegue	 interromper	 o	 fluxo	 temporal	 que	 nos	 subjuga	 como	 ouvintes,	
proporcionando-nos	um	vislumbre	da	beleza	e,	talvez,	da	imortalidade.	No	entanto,	isso	se	
verifica	apenas	por	meio	de	obras	complexas	que	possam	passar	por	um	repe`do	processo	
de	 releitura	 e	 ressignificação,	 que	 levem	 o	 ouvinte	 a	 esquecer	 do	 tempo	 corrido	 e,	 a	
posteriori,	lembrar	da	escuta	como	um	momento	extremamente	intenso.	“A	música	convida-
nos	 à	 vivência	 de	 um	 espaço	 total,	 dinâmico	 porque	 inexoravelmente	 instável”	 (MENEZES	
2013c,	p.	37):	a	concepção	husserliana	do	presente	(do	Agora	–	Jetzt	husserliano),	que	muda	
constantemente	e	que	é	um	somatório	da	lembrança	do	passado	e	da	expecta`va	do	futuro,	
norteia	 seu	 percurso	 cria`vo.	 O	 momento	 deixa	 de	 exis`r	 enquanto	 ponto	 na	 linha	 do	
tempo	para	se	tornar	uma	en`dade	em	constante	relação	com	as	essências	do	transcorrido	
e	do	porvir.	

Tal	 visão	 reverte-se	 na	 centralidade	 e	 pluralidade	 do	 momento	 percep`vo,	 que	
Menezes	 define	 como	 fenomenologia	 da	 escuta:	 para	 o	 compositor,	 uma	 obra	 deve	
despertar	 o	 interesse	 do	 ouvinte	 e	 se	 revelar	 arrebatadora	 desde	 a	 primeira	 audição;	 ao	
mesmo	 tempo,	deve	 incitar	a	 repe`ção	de	 sua	experiência	aprecia`va	para	que	possa	 ser	
analisada	 e	 es`mada	 em	 suas	 diferentes	 camadas.	 Para	 tanto,	 é	 imprescindível	 que	 o	
momento	final	da	escuta	seja	considerado	desde	a	fase	composi`va	inicial:	a	complexidade	
das	 estruturas	 cons`tu`vas	 e	 das	 elaborações	 sonoras	 será,	 mesmo	 que	 de	 maneira	
inconsciente	e	 em	um	nível	 interno	e	 abscôndito,	 o	parâmetro	que	desperta	e	 es`mula	 a	
atenção	do	público.	Nas	palavras	de	Menezes:		

O	 que	 se	 ouve,	 e	 cujo	 interesse	 se	 apresenta	 como	quase	 indecifrável,	 ao	mesmo	 tempo	que	
arrebatador,	 é,	 se	 suficientemente	 complexo	 ao	 ponto	 de	 despertar	 a	 atenção	 da	 escuta,	
derivado	das	e	condicionado	pelas	estruturações	inaudíveis	que	se	escamoteiam	por	debaixo	da	
super�cie	da	composição.	(MENEZES	2013c,	p.	19)	

Obviamente,	 essa	é	uma	perspec`va	 crí`ca	perante	o	 serialismo	 integral	 e	qualquer	
`po	de	sistema	ou	excessivo	cerebralismo	que	desconsidere	a	pura	fruição	de	uma	obra.	Na	
visão	 de	Menezes,	 a	 elaboração	 e	 a	 densidade	 informa`va	 da	 obra	 devem	 dialogar	 e	 se	
equilibrar	com	a	dimensão	esté`ca	e	percep`va.	Uma	nova	harmonia	especula`va,	para	o	
compositor	brasileiro,	ao	mesmo	tempo	que	nega	a	previsibilidade	própria	do	sistema	tonal	
de	 outrora,	 resgata,	 com	 sua	 fér`l	 e	 renovada	 exploração	 dos	 intervalos,	 a	 seleção	 das	
alturas	e	a	polarização	de	certas	notas,	que	adquirem	um	papel	norteador	e	mul`polar	na	
composição.	Verifica-se,	portanto,	aquela	audição	seleTva ,	definida	pelo	teórico	Edmond	145

Costère	 como	 a	 escuta	 que	 prioriza	 uma	 certa	 frequência	 ou	 intervalo	 em	 um	 trecho	
musical.	 Também	alimenta	essa	 reflexão	de	Menezes	a	posição	de	Henri	Pousseur,	que	 se	
aparta	de	uma	ortodoxia	serial	 já	desde	seus	primórdios,	sem	deixar,	com	isso,	de	ter	sido	
um	 dos	 protagonistas	 do	 serialismo	 e	 de	 tê-lo	 expandido	 sobremaneira	 com	 suas	
especulações	harmônicas.	Já	em	1959,	o	compositor	belga	afirmava:		

Hoje	em	dia,	achamos	que	o	critério	defini`vo	para	todo	pensamento	musical	é	a	percepção	–	o	
fato	que	podemos	apreender	uma	estrutura	em	som.	Se	uma	teoria	reclama	que	seus	predicados	
sejam	 corretos,	 ela	 precisa	 corresponder	 tão	 exatamente	 quanto	 possível	 à	 verdade	 da	
consciência	direta.	Nossos	esforços	necessitam	 inques`onavelmente	 ser	dirigidos	a	uma	 teoria	
fenomenológica.	(POUSSEUR	1959,	p.	44-45,	apud	MENEZES	2002,	p.	311)	

Nesse	âmbito,	porém,	é	relevante	explicitar	o	papel	que	o	inconsciente	assume,	junto	
com	a	ideia	de	aleatoriedade,	no	panorama	de	Menezes:	o	compositor	brasileiro	acredita	no	
valor	 da	 intencionalidade	 e	 da	 responsabilidade	 ar�s`ca.	 A	 criação	 musical	 não	 pode	

	Sobre	isso,	ver	MENEZES	2002,	p.	103.145
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prescindir	do	propósito	de	controlar,	em	uma	ó`ca	pós-serial,	todos	os	parâmetros	sonoros,	
“tendo	 consciência	 de	 fenômenos	 de	 densidade,	 de	 direcionamento,	 de	 organização	 de	
intervalos,	de	organização	de	tempo”	(MENEZES	2005,	p.	49),	para	assim	a`ngir	a	audição	em	
um	máximo	grau.	O	nível	inconsciente	não	deixa	de	exis`r,	pois	é	um	elemento	cons`tu`vo	
de	qualquer	psique,	 subsidiando	mesmo	atos	da	consciência,	mas	ele	 jamais	 se	manifesta	
como	essência	pura	de	uma	ação	esté`ca,	nem	se	projeta	em	primeiro	plano,	pois,	se	assim	
o	faz,	abdica	de	seu	caráter	inconsciente.	Por	tal	viés,	Menezes	não	se	sente	minimamente	
ca`vado	 pelas	 experimentações	 pictóricas	 ou	mesmo	 literárias	 do	 surrealismo,	 da	mesma	
forma	 como	 vê	 com	 reservas	 as	 vertentes	 de	 música	 aleatória.	 Se	 as	 primeiras	 erram	
justamente	 na	 tenta`va	 de	 promover	 às	 instâncias	 superiores,	 conscientes	 da	 elaboração	
ar�s`ca,	 as	 categorias	 subcutâneas	 do	 inconsciente	 –	 algo	 em	 si	 mesmo	 inviável	 –,	 as	
segundas	acabam	por	se	equiparar,	pelo	menos	de	um	ponto	de	vista	fenomenológico,	aos	
resultados	musicais	do	serialismo	integral,	nos	quais	a	obrigatoriedade	do	controle	absoluto	
de	 todos	os	 parâmetros	 acabava	por	 desvinculá-los	 uns	dos	outros	 e,	 consequentemente,	
fazer	 com	que	o	 resultado	percep`vo	 se	 tornasse	muito	 semelhante	a	eventos	 casuais	ou	
randômicos.	

A	problemá`ca	da	conscien`zação	das	partes	envolvidas	no	percurso	cria`vo	(tanto	o	
compositor	como	os	intérpretes	e	os	ouvintes)	 impõe	uma	reflexão	sobre	o	público	ideal	a	
quem	 se	 des`na	 a	 obra	 musical.	 A	 esse	 respeito,	 Menezes	 posiciona-se	 contra	 qualquer	
tendência	 superficial	 de	 “popularização”:	 o	 obje`vo	 almejado	 é	 antes	 de	mais	 nada	 o	 de	
edificar	 uma	 Obra	 com	 “O”	 maiúsculo,	 independentemente	 de	 quem	 seja	 aquele	 que	 a	
desfruta,	porém	com	a	esperança	que	o	feito	ar�s`co	alcance	uma	plateia	capaz	de	refle`r	
sobre	e	elaborar	a	produção	cultural,	e	não	apenas	consumi-la,	como	de	resto	se	caracteriza	
o	 consumo	 da	 (pseudo)arte	 nas	 sociedades	 mercadológicas	 tardo-capitalistas.	 Discu`ndo	
tais	 desdobramentos	 de	 cunho	 adorniano,	 sem	 fazer	 qualquer	 concessão,	 Menezes	
assevera:	

Quanto	mais	elaborado	o	produto	cultural,	tanto	menor	a	sua	aceitação	pela	população	envolta	e	
ideologicamente	estrangulada	pelos	modos	de	produção	capitalista,	de	forma	que,	sendo	menos	
procurados,	 tais	 objetos,	 vistos	 como	mercadoria	 cultural	 especializada,	 acabam	por	ocasionar	
incômoda	fissura	entre	sua	essência	e	sua	própria	condição	de	mercadoria.	(MENEZES	2011a,	p.	2)	

Para	 apreciar	 a	 complexidade,	 caracterís`ca	 fundamental	 da	música	maximalista	 de	
Menezes,	 é	 necessário,	muito	 além	 de	 erudição	 e	 conhecimento,	 tempo	 para	 estabelecer	
uma	 rede	pessoal	de	 significações	dentre	as	que	 são	propostas	pela	obra.	 E	 justamente	o	
tempo	 acaba	 se	 revelando	 o	 item	 mais	 pernicioso	 no	 sistema	 social	 atual,	 capitalista:	 o	
cidadão	vende,	geralmente	para	um	empresário,	períodos	de	sua	própria	vida	 (bem	como	
suas	 capacidades	 implicadas	 em	 um	 determinado	 processo	 produ`vo),	 a	 fim	 de	 obter	
alguma	 remuneração	 que	 lhe	 permita	 a	 vazia	 sobrevivência,	 privando-se	 assim	 do	 tempo	
para	aprofundar	a	fruição	esté`ca.	

A	 saturação	 das	 a`vidades	 e	 a	 impressão	 de	 velocidade,	 proporcionadas	 pelo	
predomínio	da	tecnologia	e	das	con�nuas	opções	de	conexão	(que	dão	a	ideia	fic�cia	de	que	
temos	acesso	a	qualquer	`po	de	 informação	em	qualquer	 instante	ou	 lugar),	 resultam	em	
uma	 assustadora	 superficialidade,	 que	 em	 geral	 esvazia	 a	 etapa	 do	 aprendizado	 e	 do	
conhecimento	 reais.	 Essa	 tendência	 cole`va,	 que	 absorve	 parte	 do	 nosso	 tempo	 com	
ocupações	 superficiais	 ao	 alcance	 con�nuo	 (afastando	 uma	 efe`va	 e	 aprofundada	
oportunidade	de	crescimento),	nos	conduz	a	um	progressivo	empobrecimento	cultural	e	a	
uma	brutalização	individual	e	social.	

Nesse	contexto,	ainda	que	reconhecendo	os	aspectos	posi`vos	das	novas	tecnologias	
e	da	própria	internet,	Menezes	lança	olhar	crí`co	sobre	o	que	classifica	como	fragmentação	
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dos	hyperlinks,	um	esfacelamento	com	a	pretensa	oferta	de	noções	e	competências	que	se	
situa	 na	 contramão	 do	 conhecimento,	 necessariamente	 analógico	 e	 extensivo.	 Opõe	 o	
tempo	diferido	da	reflexão	ao	tempo	real	da	fragmentação	moderna,	e	vê	na	atualidade	uma	
atra`va,	mas	igualmente	perigosa,	inversão	das	distâncias:	como	afirma	Menezes,	a	internet	
possibilita,	 para	 nosso	 bem,	 trazer	 para	 perto	 coisas	 muito	 distantes	 de	 nós,	 mas	 nos	
convida,	para	nosso	mal,	a	arremessar	para	bem	longe	os	afetos	que	estão	à	nossa	volta .	E	146

em	 meio	 a	 tal	 atomização,	 perde-se	 a	 noção	 da	 necessidade	 da	 extensão	 temporal,	
imprescindível	 para	 o	 conhecimento	 e	 a	 reflexão.	 Essa	 concepção	 evidencia	 também	 a	
diferença	entre	a	precisão	e	as	facilidades	técnicas	próprias	dos	suportes	digitais	atuais	e	o	
lado	gestual	dos	maquinários	analógicos	mais	obsoletos,	cuja	rela`va	demora,	se	comparada	
com	 a	 velocidade	 e	 facilidade	 de	 manuseio	 hodiernas,	 impõe,	 contudo,	 uma	 necessária	
abertura	para	a	reflexão	sobre	as	múl`plas	direções	conceituais	e	musicais.	

“Apenas	 a	 duração	 vivida	 age	 contra	 o	 problemá`co	 fracionamento	 das	 coisas	 e	 do	
conhecimento”	 (MENEZES	 2011a,	 p.	 6):	 essa	 é	 a	 análise	 de	 Menezes,	 que	 reclama	 a	
centralidade	 da	 conscien`zação	 de	 seu	 público;	 não	 do	 público,	 mas	 de	 um	 público,	
alcançável	nas	 condições	adversas	do	 capitalismo	moderno	e	 tardio .	Mesmo	almejando	147

uma	apreciação	de	sua	música	por	parte	de	uma	plateia	ampla ,	o	compositor	brasileiro	148

reconhece,	 ao	 mesmo	 tempo,	 que	 as	 atuais	 condições	 sociais	 e	 culturais	 impedem	 um	
movimento	 extensivo	 de	 sua	 divulgação	 e	 fruição.	 Além	 disso,	 uma	 criação	 cultural	 que	
a`nja	 as	 massas	 é,	 nas	 atuais	 conjunturas,	 necessariamente	 a	 expressão	 de	 uma	 rasa	
produção	 capitalista;	 portanto,	 ele	 sustenta	 a	 rela`va	 (e,	 esperançosamente,	 temporária)	
existência	 de	 nichos	 de	 circulação	 para	 as	 obras	 mais	 complexas	 e	 relevantes,	 cujos	
par`cipantes	 sejam	 capazes	 de	 compreender	 e	 elaborar	 as	 camadas	 de	 conteúdo	
composi`vo	a	par`r	de	sua	educação	e	bagagem	cultural,	cons`tuindo	uma	rede	resistente	
em	meio	às	tendências	empobrecedoras	das	sociedades	de	consumo.	

Embora	cri`que	e	se	oponha	à	perspec`va	capitalista,	pontuando	com	frequência	seu	
anseio	de	matriz	socialista	por	uma	redistribuição	das	riquezas,	dos	recursos,	dos	direitos	e	
da	 cultura,	Menezes	 sustenta	 que,	 de	 toda	 forma,	 a	 arte	 não	 se	 consubstancia	 de	 forma	
mecânica	 com	 nenhuma	 ideologia	 específica	 e	 reivindica	 o	 reconhecimento	 de	 sua	
autonomia	para	perseguir	seu	sen`do	úl`mo.	Para	tanto,	um	dos	papéis	do	ar`sta	postulado	
pelo	compositor	é	aquele	de	educador	do	público:	agir	sem	concessão,	mas	expandir	como	
se	possa	o	conhecimento,	 traduz-se	em	ação	militante,	políTca.	Se	nos	dias	de	hoje,	além	
dos	 poucos	 experts	 eruditos,	 apenas	 uma	 plateia	 de	 “bons	 ouvintes”	 (na	 assimilada	
classificação	 de	 Adorno)	 de	 extração	 econômica	 burguesa	 pode	 apreciar	 com	 certa	
profundidade	uma	produção	cultural	conceitualmente	complexa,	 influenciando	e	definindo	

	 Em	 seu	 ensaio	 “A	 inversão	 das	 distâncias”,	 afirma:	 “É	 ululante	 que	 uma	 compreensão	 dialé`ca	 das	146

potencialidades	digitais	se	revela	como	a	estratégia	mais	inteligente.	[…]	Para	tanto,	contudo,	não	haveria	de	se	
pagar	 o	 alto	 preço	 da	morte	 dos	 afetos,	 e	mais,	 nem	 tampouco	do	 amortecimento	 das	 pulsões	 pelas	 quais	
estes	mesmos	afetos	nos	movem,	quer	seja	em	relação	a	nossos	amores,	quer	seja	em	relação	aos	nossos	sons,	
que	amamos	igualmente.	[…]	Os	afetos	ocorrem	em	tempo	real,	pois	são	incapazes	de	se	autorregularem;	já	
sua	 reflexão	 –	 o	 pensamento	 –,	 fundamentalmente	 em	 tempo	 diferido,	 estendido,	 alargado,	 sujeito	 a	
interrupções,	interposições,	reflexões,	suspensões,	interpolações	de	toda	ordem”	(MENEZES	2014,	p.	45).

	 O	 compositor	 reflete	 sobre	 esse	 assunto	 em	 seu	 texto	 “As	 vanguardas	 e	 os	 públicos”	 (MENEZES	 2006,	 p.	147

435-442).

	E,	nesse	contexto,	Flo	Menezes	ecoa	mais	uma	vez	Theodor	W.	Adorno,	quando	o	cita	na	conclusão	de	seu	148

texto	“Adorno	e	o	paradoxo	da	música	radical”:	“Até	o	discurso	mais	solitário	do	ar`sta	vive	do	paradoxo	de	
falar	aos	homens”	(ADORNO	2002	apud	MENEZES	2011a,	p.	42).
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os	 rumos	 cria`vos	 com	 suas	 idiossincrasias	 e	 limitações,	 Menezes	 espera	 que	 no	 futuro	
qualquer	 pessoa	 possa	 fruir	 de	 obras	mais	 elaboradas.	 Se	 é	 necessário	 que	 lutemos	 pelo	
direito	ao	exercício	cultural	por	parte	de	todos,	é	igualmente	impera`vo	que	se	reconheça	a	
potencial	sensibilidade	de	cada	 indivíduo,	de	cada	pessoa:	“Diante	de	algo	bem	feito,	uma	
pessoa	 sensível	 se	 rende,	 se	 deixa	 penetrar	 pelas	 novas	 propostas,	 permite	 que	 a	
experiência	 nova	 lhe	 diga	 alguma	 coisa”	 (MENEZES	 2008a,	 p.	 3),	 afirma	 o	 compositor;	 e,	
adicionamos,	a	sensibilidade	humana	se	deixa	arrebatar	pela	beleza.	

3.	O	legado	beriano	no	universo	composiGvo	de	Menezes	

Muitos	 aspectos	 da	 poé`ca	 composi`va	 de	 Luciano	 Berio	 podem	 ser	 encontrados	
também	 no	 panorama	 cria`vo	 de	 Flo	 Menezes.	 Os	 vieses	 possíveis	 para	 elaborar	 essa	
comparação	 são	 múl`plos,	 sendo,	 aliás,	 a	 própria	 mul`plicidade	 uma	 das	 caracterís`cas	
mais	marcantes	na	trajetória	dos	dois	compositores.	Decidimos,	porém,	iniciar	essa	análise	
citando	 um	 episódio	 pessoal	 que	 aproximou	Menezes	 à	música	 do	 compositor	 italiano	 já	
desde	a	primeira	infância.	

Em	numerosas	entrevistas,	Menezes	relembra	como	a	casa	de	família	nos	anos	1960	
era	 um	dos	 pontos	 de	 encontro	 de	 um	 círculo	 de	 renomados	 intelectuais	 –	 entre	 eles	 os	
poetas	 Augusto	 de	 Campos	 (1931-),	 Décio	 Pignatari	 (1927-2012),	 Paulo	 Leminski	
(1944-1989),	Villari	Hermann	 (1943),	Ronaldo	Azeredo	 (1937-2006),	os	 compositores	Willy	
Corrêa	de	Oliveira	 (1938-)	e	Gilberto	Mendes	 (1922-2016)	e	os	pintores	Orlando	Marcucci	
(1927-2001),	Alfredo	Volpi	 (1896-1988),	Luiz	Sacilopo	(1924-2003)	e	Hermelindo	Fiaminghi	
(1920-2004)	 –	 que	 se	 reuniam	 com	 o	 pai	 do	 compositor,	 o	 poeta	 Florivaldo	 Menezes	
(1931-2019).	 Nesse	 contexto,	 o	 jovem	 Flo	Menezes	 se	 familiarizou	 de	 forma	 natural	 com	
diferentes	vertentes	culturais,	também	entrando	em	contato	com	a	música	contemporânea	
da	época,	que	o	pai	introduzia	em	casa	por	meio	de	alguns	raros	discos	de	vinil.	Um	deles,	
par`cularmente	presente	na	memória	de	Menezes,	era	um	disco	com	a	primeira	gravação	
de	Visage,	de	Berio:	a	voz	de	Cathy	Berberian	era,	na	 imaginação	do	compositor	brasileiro	
ainda	 criança,	 o	 solilóquio	 de	 uma	 mulher	 enlouquecida,	 perambulando	 em	 um	 planeta	
devastado	(e,	diga-se	de	passagem,	a	escuta	da	obra	era	um	expediente	que	o	pai	u`lizava	
na	tenta`va	de	conter	as	peripécias	do	filho	peralta).	

Anos	 mais	 tarde,	 prestes	 a	 entrar	 no	 curso	 de	 graduação	 em	 Composição	 da	
Universidade	de	São	Paulo,	Menezes	 resgata	essa	 lembrança	da	 infância	e	 indaga	o	pai,	o	
qual	 desvenda	 que	 “a	 peça	 apavoradora”	 deveria	 ser,	 provavelmente,	 Visage.	 Trata-se	 de	
uma	 revivência	 de	 extrema	 intensidade	 para	 o	 jovem	 compositor,	 encantado,	 agora	 de	
forma	mais	 consciente,	 pela	exuberância	 sonora	 da	 obra	 beriana.	 Em	 suas	 palavras:	 “Não	
por	 acaso,	 uma	 primeira	 versão	 da	 análise	 [de	 Visage]	 verteu-se	 em	 meu	 mestrado	 em	
Colônia,	 na	 Alemanha,	 e,	 depois	 de	 eu	 entrevistar	 Berio	 sobre	 a	 obra,	 o	 cerne	 do	 meu	
doutorado	em	Liège,	na	Bélgica,	nos	 idos	dos	anos	1980	e	 início	dos	anos	1990”	 (MENEZES	
2015b,	 p.	 219),	 análise	 com	 a	 qual	 ganha	 por	 unanimidade	 também	 o	 primeiro	 lugar	 no	
Premio	Internazionale	LaTna	di	Studi	Musicali,	na	Itália,	em	1990.	

Essa	exuberância	 sonora,	 caracterís`ca	do	ma`z	 composi`vo	de	Berio,	 é	um	 legado,	
por	 sua	 vez,	 da	 profunda	 admiração	 que	 o	 mestre	 italiano	 nutria	 pela	 obra	 de	 Claudio	
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Monteverdi.	 Em	 uma	 declaração	 que	 o	 próprio	 Menezes	 presenciou ,	 Berio	 ressalta	 a	149

importância	do	compositor	barroco	em	sua	trajetória	cria`va,	que	se	verifica	especialmente	
em	 relação	 à	 sua	 ideia	 de	 ação	 teatral.	O	prazer	 pelo	 lado	 sensorial	 e	 hedonista,	 que	 em	
Monteverdi	se	expressa	na	seconda	praTca	da	teoria	dos	afetos 	−	e	que	Berio	recupera	e	150

traduz	na	sua	sonoridade	peculiarmente	exuberante	−,	é	um	traço	que	Menezes	reconhece	
também	como	próximo	da	cor	e	da	 luz	das	expressões	musicais	 la`nas 	e	que	acaba,	de	151

fato,	por	cons`tuir	uma	caracterís`ca	de	seu	próprio	universo	especula`vo	e	musical.	Essa	
paleta	de	ma`zes	é	diametralmente	oposta	às	nuances	da	vertente	alemã,	influenciada	por	
Luigi	 Nono,	 como	 é	 possível	 perceber,	 por	 exemplo,	 na	 música	 de	 Helmut	 Lachenmann	
(1935-),	 com	 a	 qual	Menezes	 afirma	 sen`r	 “uma	 incompa`bilidade	 de	 espírito”	 (MENEZES	
2015b,	p.	221).	

A	centralidade	do	potencial	emo`vo	no	universo	composi`vo	de	Berio,	que	deriva	de	
um	 resgate	 original	 dos	afetos,	 resulta	 também	 no	 consenso	 geral	 do	meio	musical	 e	 no	
sucesso	 de	 público	 em	 relação	 às	 suas	 obras	 –	 apesar,	 talvez,	 de	 Stockhausen	 ter	
desempenhado	um	papel	mais	 revolucionário	 no	 âmbito	da	 especulação	 formal,	 tanto	no	
contexto	instrumental	como	no	eletroacús`co.	O	vínculo	com	o	passado	e	sua	reelaboração	
dialogam	 constantemente	 com	 a	 modernidade,	 tecendo	 uma	 rede	 pluridimensional.	
Explicitando	mais	 um	ponto	 em	 comum	 com	 a	 poé`ca	 de	 Berio,	Menezes	 acredita	 que	 a	
novidade	total	é	impossível,	porque	o	ser	humano	vive	imerso	em	uma	realidade	histórica	e	
cultural	 que	 o	 permeia	 e	 condiciona.	 Um	 dos	 alicerces	 da	 veia	 cria`va	 é	 a	 con�nua	
redescoberta	 e	 releitura	 dos	 eventos	 por	meio	 de	 novos	 vieses	 e	 novas	 perspec`vas.	 Tal	
processo	 é	 recorrente	 na	 obra	 de	 Berio,	 que	 revisita	 os	 fatos	 e	 as	 regras	 do	 passado	
ressignificando-os	e	modificando-os	de	maneira	irreversível,	revogando	a	percepção	a	par`r	
de	 prismas	 conceituais	 anteriores	 e	 propondo	 a	 sua	 reescuta	 por	 meio	 de	 perspec`vas	
totalmente	renovadas.	

Sempre	com	uma	atenção	ao	legado	histórico,	realçamos	novamente	a	posição	crí`ca	
que	 os	 dois	 compositores	 assumem	 em	 relação	 ao	 serialismo	 integral:	 tanto	 Berio	 como	
Menezes	sustentam	a	primazia	de	uma	a`tude	composi`va	essencialmente	fenomenológica,	
na	 qual	 se	 vê	 destacada	 a	 ní`da	 intenção	 de	 arrebatar	 o	 ouvinte	 com	 a	 beleza	 sonora	
intrínseca	 à	 obra,	 processo	 este,	 de	 toda	 forma,	 aliado	 a	 uma	 rigorosa	 estruturação	 e	
controle	dos	materiais	musicais.	Menezes	 ilustra	com	precisão	esse	aspecto	–	e,	em	nossa	

	No	Fes`val	de	Salzburgo	de	1989,	Berio	 foi	 convidado	como	composer	 in	 residence	 e	Menezes	 foi	 aceito	149

pelo	 compositor	 italiano	 para	 acompanhá-lo	 em	 todas	 as	 suas	 a`vidades	 no	 referido	 fes`val:	 ensaios,	
entrevistas,	concertos,	momentos	conviviais.	Segundo	Flo	Menezes,	durante	um	ensaio	de	obras	para	piano	de	
sua	autoria	com	 jovens	músicos	que	estavam	frequentando	o	curso,	Berio	 foi	 indagado	subitamente	por	um	
deles	 sobre	 qual	 compositor	 o	 teria	 mais	 influenciado	 em	 sua	 vida,	 a	 que	 Berio	 respondeu	 sem	 `tubear:	
“Monteverdi!”

	Monteverdi	inaugura	com	seu	es`lo	composi`vo	a	chamada	seconda	praTca,	diferente	da	prima	praTca	–	150

da	 qual	Gioseffo	 Zarlino	 era	 um	dos	maiores	 representantes	 –,	 em	que	 a	 harmonia	 desempenhava	 o	 papel	
principal,	a	serviço	dos	afetos	expressos	pelo	verbo.	Com	isso,	Monteverdi	intentou	ressaltar	o	valor	expressivo	
do	 texto,	 subs`tuindo	 o	 rígido	 conjunto	 de	 regras	musicais	 formais	 pela	 primazia	 da	 palavra	 em	 relação	 ao	
discurso	 musical.	 As	 principais	 paixões	 de	 Monteverdi	 são	 a	 Ira	 (que	 se	 expressa	 no	 sTle	 concitato),	 a	
Temperança	(sTle	molle)	e	a	Humildade	ou	Súplica	(sTle	temperato).	Para	conseguir	traduzir	os	sen`mentos,	ou	
afetos,	na	composição,	ele	 inventa	uma	série	de	ar`�cios	de	grande	novidade	do	ponto	de	vista	técnico,	tais	
como	o	tremolo,	os	pizzicaT	e	a	repe`ção	frené`ca	de	notas	ou	acordes	(sTle	concitato).	As	estruturas	musicais	
aproximam-se,	portanto,	da	palavra	e	se	tornam	expressivas	de	uma	forma	inovadora.

	Novamente,	a	referência	aqui	é	à	herança	cultural	greco-romana	e	mediterrânea.151
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opinião,	 as	 palavras	 que	 o	 compositor	 ítalo-brasileiro 	 usa	 para	 descrever	 as	 criações	152

berianas	também	podem	ser	aplicadas	à	sua	própria	produção:	

A	música	de	Berio	tem	a	capacidade	de	arrebatar	o	ouvinte	pela	sua	beleza,	independentemente	
de	suas	referências,	mas	se	quisermos	procurar,	acharemos	muitas	coisas	lá	dentro.	E	esse	`po	
de	preocupação	 fenomenológica,	de	que	a	música	aconteça	e	 funcione	por	 si	 só,	mas	que,	 ao	
mesmo	 tempo,	 se	 você	 refle`r	 e	procurar,	 descobrirá	muitas	 coisas	 dentro	dela,	 ouvindo-a	de	
uma	 maneira	 totalmente	 transformada,	 é	 �pica	 da	 poé`ca	 beriana	 e	 bem	 caracteriza	 o	 que	
podemos	chamar	de	transtextualidade.	 […]	A	decifração	das	referências	 irá	depender	de	nossa	
bagagem,	de	nosso	dia,	de	nosso	conhecimento	das	línguas	em	uso	e	de	condições	concretas	de	
escuta	que	nos	possibilitem	o	reconhecimento	desses	elementos	(MENEZES	2015b,	pp.	86-87).	

O	conceito	de	transtextualidade ,	prisma	através	do	qual	Menezes	examina	a	obra	de	153

Berio,	concerne	justamente	esse	complexo	de	referencialidades	presentes	nas	par`turas	do	
compositor	 italiano.	 É	 o	 caso,	 por	 exemplo,	 de	 Sinfonia,	 que	Menezes	 analisa	 ressaltando	
como	a	declarada	homenagem	ao	líder	afro-americano	Mar`n	Luther	King	(1929-1968)	–	a	
quem	 Berio	 dedica	 o	 segundo	 movimento	 de	 sua	 obra	 –	 dialoga	 com	 sua	 própria	
estruturação	 harmônica	 e	 formal,	 implícita,	 de	 uma	 trajetória	 de	morte	 e	 ressurreição	 de	
uma	 espécie	 de	 herói,	 cons`tuindo	 assim	 uma	 autên`ca	 referência	 ao	 gênero	musical	 da	
Paixão;	 esta	é,	 segundo	Menezes,	delineada	por	Berio	 ao	 longo	dos	 cinco	movimentos	da	
obra,	resgatando	en`dades	harmônicas	de	grande	pregnância,	como	o	acorde	de	Dó	Menor	
com	Sé`ma	Maior,	presente	tanto	na	conclusão	da	Paixão	Segundo	São	Matheus,	de	Johann	
Sebas`an	 Bach,	 como	 no	 úl`mo	movimento	 (Der	 Abschied)	 de	Das	 Lied	 von	 der	 Erde,	 de	
Gustav	Mahler.	 Se	 tal	 ó`ca,	 revelando	 ser	 a	Sinfonia	 uma	espécie	de	Paixão,	 revela-se	ela	
mesma	 de	 extrema	 originalidade ,	 constatamos	 por	 tal	 viés	 que	 é	 justamente	 por	meio	154

dessa	densidade	de	elementos	musicais	e	semân`cos	que	a	obra	de	Berio	se	concre`za	em	
sua	mul`rreferencialidade,	apontando	para	uma	con�nua	ressignificação	que	prescinde,	em	
muito,	 dos	 mecanismos	 de	 automação	 �picos	 da	 sistema`zação	 serial	 mais	 ortodoxa.	
Menezes	 coloca-se	 na	mesma	 linha	 de	 pensamento,	 salientando	 a	 importância	 de	 reler	 e	
repe`r	 a	 experiência	 de	 escuta	 para	 aprofundar	 progressivamente	 a	 compreensão	 das	
diversas	camadas	sedimentadas	no	tecido	composi`vo	e	que	remetem	a	dis`ntos	universos	
conceituais.	

Caracterís`ca	 do	 processo	 cria`vo	 beriano	 –	 e	 cons`tu`va,	 de	 forma	 ainda	 mais	
sistemá`ca,	também	das	elaborações	de	Menezes	–	é	a	centralidade	da	enTdade	harmônica	
que	define	a	“cor	harmônica”	de	uma	determinada	obra.	Para	o	compositor	brasileiro,	trata-
se	de	um	dos	 legados	composi`vos	mais	 importantes	de	Berio	e	que	 influenciaram,	a	 seu	

	Flo	Menezes,	de	forte	ascendência	italiana	(apesar	do	sobrenome),	também	possui	cidadania	italiana.152

	O	termo	remete	à	vertente	estruturalista	e	foi	definido	pelo	crí`co	e	escritor	francês	Gérard	Genepe	(1930-)	153

−	que	colaborou	com	Roland	Barthes	e	Lévi-Strauss	–	em	sua	obra	Palimpsestes	(Palimpsestos),	de	1982.	Nesse	
ensaio,	Genepe	subdivide	a	transtextualidade	em	cinco	categorias:	a	intertextualidade	(ou	seja,	a	presença	de	
um	texto	em	outro	texto,	como	é	o	caso	da	citação	ou	da	alusão),	a	paratextualidade	(que	inclui	o	estudo	de	
elementos	que	acompanham	o	 texto,	 tais	como	�tulo,	prefácio,	conclusões,	notas	marginais	e	de	 rodapé),	a	
metatextualidade	 (os	 textos	 crí`cos,	 que	 comentam	 outra	 produção	 literária),	 a	 arquitextualidade	 (as	
discussões	sobre	os	gêneros	literários	e	os	`pos	de	discursos)	e	a	hipertextualidade	(que	define	a	relação	entre	
dois	 textos).	Genepe	considera	a	 transtextualidade,	portanto,	 como	um	termo	que	elucida	qualquer	 relação	
entre	dis`ntos	textos	e	dis`ntas	`pologias	textuais.	Realça	também	que	as	diferentes	categorias	 interagem	e	
contribuem	mutuamente	para	a	realização	da	comunicação,	pois	um	texto	transcende	seu	conteúdo	exclusivo	
e	se	reporta	constantemente	a	outros	escritos.

	Vide	MENEZES	2013b.154
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ver,	 também	 Pierre	 Boulez,	 quando	 este,	 a	 par`r	 da	 década	 de	 1980,	 elabora	 suas	
composições	 com	base	em	uma	única	harmonia	predominante .	Aqui	 também	podemos	155

observar	 a	 autonomia	 de	 Berio	 em	 relação	 à	 vertente	 serial:	 a	 u`lização	 desse	 recurso	
composi`vo	 resgata	 uma	 tendência	 evidente	 no	 tonalismo,	 ou	 seja,	 a	 polarização	 e	
agluTnação	de	zonas	harmônicas,	enfa`zando	a	direcionalidade	de	seu	discurso	musical.	

Menezes	 desenvolve	 tal	 processo	 de	 modo	 consequente,	 refle`ndo	 sobre	 a	 função	
fulcral	da	en`dade	harmônica	no	âmbito	composi`vo	pós-tonal.	Já	abordamos	o	mecanismo	
de	arqueTpação	 pelo	 qual	 algumas	 en`dades	 passam	quando	 são	 repropostas,	 depois	 de	
uma	primeira	aparição,	em	obras	sucessivas	de	relevância,	tornando-se	assim	cons`tuições	
intervalares	específicas,	arque�picas	da	harmonia.	Já	em	seu	primeiro	tratado,	Apoteose	de	
Schoenberg:	ensaio	sobre	as	enTdades	harmônicas,	Flo	Menezes	discorre	sobre	as	possíveis	
origens	 de	 uma	 determinada	 en`dade	 harmônica:	 pode	 ser	 ela	 tanto	 de	 proveniência	
coleTva	 –	 uma	 vez	 que	ocorre	 em	diferentes	 obras	 de	uma	mesma	época	 e	 circunstância	
cultural	–	como	de	origem	específica	–	caso	apareça	em	uma	obra	específica	de	um	único	
autor .	156

Uma	en`dade	harmônica	é	caracterizada	ainda	por	sua	qualidade	transpositora,	que	
Menezes	 (2013c,	 p.	 45)	 define	 como	 “sua	 capacidade	 de	 locomoção	 ou	 transposição	 no	
registro	das	alturas	sonoras	sem	que	perca,	com	isso,	sua	iden`dade”.	Em	outras	palavras,	a	
possibilidade	de	reconhecer	a	dita	en`dade	enquanto	agregação	intervalar	independente	de	
suas	 notas	 específicas	 (ou	 seja,	 em	 outras	 transposições	 ou,	 no	 caso	 do	 sistema	 tonal,	
tonalidades	ou	funções	dentro	do	contexto	harmônico)	a	qualifica	como	móvel	 (e	esse	é	o	
caso	 da	 maioria	 das	 en`dades	 tonais)	 ou	 estáTca	 (como	 acontece	 com	 boa	 parte	 das	
en`dades	de	obras	pós-tonais	ou	nas	quais	o	registro	específico	das	alturas	desempenha	um	
papel	 central).	 As	 modalidades	 de	 variação	 e	 proliferação	 às	 quais	 se	 submetem	 as	
en`dades	 harmônicas	 cons`tuem,	 assim,	 algumas	 das	 técnicas	 composi`vas	 mais	
interessantes	elaboradas	por	Menezes	(cuja	invenção	cons`tui	o	grande	legado	da	sua	obra	
no	 terreno	 de	 uma	 nova	 harmonia	 especula`va):	 os	 módulos	 cíclicos	 e	 as	 projeções	
proporcionais,	que	logo	abordaremos	mais	em	detalhe.	

De	toda	maneira,	se	a	referência	às	en`dades	harmônicas	pode	ancorar	a	nova	obra	
nos	lastros	intertextuais	de	obras	do	passado,	a	posição	central	por	elas	ocupada	nas	obras	
tanto	de	Berio	como	de	Menezes	encontra	compensação	em	uma	autên`ca	veia	cria`va.	No	

	Esse	é	o	caso	de	…explosante-fixe…,	como	ressalta	Menezes	(2015b,	p.	227):	a	obra,	originalmente	escrita	155

em	homenagem	a	Stravinsky	no	ano	de	seu	falecimento	(1971),	foi	reelaborada	várias	vezes	até	1993,	em	sua	
versão	defini`va	para	flauta	solista	com	 live-electronics,	duas	ulteriores	flautas	solistas	e	grupo	de	câmara.	O	
�tulo	 deriva	 do	 romance	 L’amour	 fou	 (O	 amor	 louco),	 do	 escritor	 surrealista	 André	 Breton	 (1896-1966).	
Menezes	 observa	 que	 Boulez	 estruturava	 suas	 obras	 anteriores	 por	 meio	 de	 diferentes	 cons`tuições	
harmônicas,	 mas	 que	 a	 par`r	 de	 Répons	 (de	 1981,	 baseada	 em	 cinco	 acordes	 que	 costuram	 a	 obra)	 e	
sobretudo	de	…explosante-fixe…,	o	compositor	francês	absorve,	de	certo	modo,	a	postura	de	Berio	e	procura	
edificar	a	obra	a	par`r	de	poucas	ou	mesmo	de	uma	única	en`dade	harmônica.

	É	o	que	ocorre	com	o	acorde	do	osTnato	no	início	do	segundo	quadro	da	Sagração	da	primavera,	de	Igor	156

Stravinsky	(Les	augures	printaniers),	ou	com	o	acorde	de	Tristão	em	Tristão	e	Isolda,	de	Richard	Wagner.	Este	
úl`mo,	embora	tenha	ocorrido	em	inúmeras	obras	da	história	da	música	e	cons`tua,	em	rigor,	um	dos	acordes	
mais	 comuns	da	 tonalidade,	 adquire	na	ópera	do	 compositor	 alemão,	por	 sua	enorme	 incidência	 já	 em	 seu	
prelúdio	 e	 pelo	 fato	 de	 cons`tuir	 logo	 o	 primeiro	 acorde	 da	 ópera,	 uma	 autonomia	 incontestável,	 sendo	
imediatamente	 reportado	 à	 obra	 wagneriana.	 O	 estudo	 dessa	 en`dade	 harmônica	 em	 especial	 mostra-se	
quase	 uma	 obsessão	 teórica	 para	 Flo	Menezes,	 a	 ponto	 de	 ele	 ter	 redigido	 um	 ensaio	 analí`co	 substancial	
sobre	o	acorde:	“Música	especula`va,	harmonia	especula`va”	(MENEZES	2006,	pp.	31-134).
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caso	específico	de	Menezes,	vemos	que	o	caminho	foi	trilhado	no	sen`do	da	edificação	de	
novas	 técnicas	 da	 harmonia.	 Mas	 mesmo	 quanto	 a	 Berio,	 o	 próprio	 Menezes	 ressalta:	
“Quando	não	 faz	 recurso	 à	 referencialidade,	 Berio	 inventa	 de	 forma	 a	 não	 fazer	 qualquer	
concessão”	 (MENEZES	 2015b,	 p.	 119).	 Do	mesmo	modo	 que	 o	mestre	 italiano,	 vemos	 que	
também	o	compositor	brasileiro	apresenta	em	seu	trabalho	uma	intensa	inven`vidade.	

Tal	 caracterís`ca	 remete	 ainda	 a	 uma	 tendência	 ao	 ecle`smo,	 que	 oscila	 entre	 uma	
trajetória	 lógica	 e	 uma	 percepção	 rigorosamente	 inovadora	 e	 desafiadora,	 que	 o	 próprio	
Menezes	 classifica	 como	 radicalidade,	 um	 rigorosíssimo	 aprofundamento	 especula`vo,	
guiado	pela	maior	hones`dade	 intelectual,	é`ca	e	esté`ca	possível.	O	músico	brasileiro	se	
autodefine	 como	um	compositor	 radical	 e	 enxerga	a	mesma	a`tude	na	 conduta	de	Berio,	
sublinhando	uma	tendência	de	pesquisa	con�nua,	cujo	espírito	é	o	de	encontrar	as	matrizes	
dos	elementos	da	maneira	mais	consequente	possível.	

Nessa	trajetória,	obviamente,	abre-se	espaço	para	o	risco	e	o	erro,	pois	trata-se	muitas	
vezes	de	trilhar	caminhos	desconhecidos.	De	toda	 forma,	Menezes	sustenta	a	necessidade	
desse	 caráter	 imprevisto	 e	 acrescenta	 também	 a	 diferença	 que	 uma	 a`tude	 radical	
comportaria,	por	exemplo,	nos	domínios	cien�fico	e	ar�s`co:	se	na	ciência	uma	falha	pode	
acidentalmente	levar	a	novas	descobertas	(mas,	na	maior	parte	das	vezes,	representa	uma	
perda	 de	 tempo	 e	 de	 recursos),	 na	 arte	 é	 indispensável	 a	 abertura	 às	 imperfeições,	 às	
irregularidades,	 ou	 seja,	 ao	 inesperado.	 Ainda	 que	 reconheça	 na	 arte	 o	 campo	 em	que	 o	
criador	 procura	 exercer	 o	 maior	 controle	 possível	 sobre	 os	 materiais,	 e	 ainda	 que	 aí	 se	
oponha	às	 correntes	 surrealistas,	 Flo	Menezes	 reconhece,	mesmo	assim,	que	em	meio	ao	
mais	 rigoroso	 controle	 é	 que	 emergirá,	 inevitavelmente,	 o	 elemento	 imponderável	 ou	
imprevisto.	O	 imponderável	cons`tui,	portanto,	um	dos	elementos	`pificadores	da	criação	
ar�s`ca,	ainda	que	o	ar`sta	não	necessite	–	e	não	deva	–	promovê-lo	à	instância	suprema	da	
invenção	ar�s`ca.	

Nesse	 aspecto,	 Menezes	 reconhece	 também	 aqui,	 em	 certa	 medida,	 ter	 sido	
influenciado	por	Berio,	que,	por	 sua	vez,	 se	alinha	 com	a	heterogeneidade	própria	de	um	
Igor	Stravinsky.	E	é	muito	poé`ca	a	correspondência	entre	as	diferentes	ramagens	musicais	–	
das	quais	Berio	extrai	seu	material	composi`vo	–	e	as	árvores	do	jardim	de	sua	propriedade	
em	 Radicondoli	 (Siena,	 Itália),	 provenientes	 do	 mundo	 inteiro.	 Menezes	 compara	 o	
posicionamento	do	compositor	 italiano	com	uma	caracterís`ca	 intrínseca	da	brasilidade:	a	
antropofagia .	Em	suas	próprias	palavras:	157

Creio	que	há	algo	 interessan�ssimo	em	Berio:	 sua	 impureza,	uma	das	coisas	mais	 salutares	de	
sua	obra,	que	Berio	traz	 inclusive	como	aporte	ideológico.	Trata-se	da	impureza	do	mundo.	[…]	
No	Brasil	somos	habitados	pelo	espírito	antropofágico,	porque	fomos	colonizados	pelos	europeus	
e	misturados	com	o	que	`nha	por	aqui,	numa	verdadeira	bagunça,	extremamente	interessante	e	
peculiar	do	Brasil,	numa	antropofagia	que	se	torna	realmente	visceral	para	nós.	(MENEZES	2015b,	
p.	225)	

Fundamental,	 porém,	 é	 especificarmos	o	 termo:	 a	 radicalidade	 também	entra	 nessa	
definição,	 delimitando	 o	 campo	 de	 atuação.	 Apenas	 os	 elementos	 jus`ficados	 por	 uma	
escolha	poé`ca	precisa	 integram	o	 leque	dos	 recursos	musicais.	 Esse	procedimento	exclui	

	É	clara	aqui	a	referência	ao	Movimento	Antropofágico,	manifestação	ar�s`ca	brasileira	da	década	de	1920	157

fundada	e	teorizada	pelo	poeta	paulista	Oswald	de	Andrade	(1890-1954),	principal	agitador	cultural	do	início	
do	modernismo	no	Brasil.	O	Manifesto	 antropófago,	 redigido	por	Oswald	 e	Mário	 de	Andrade	 (1893-1945),	
reafirma	os	valores	da	corrente	de	poesia	Pau-Brasil,	pregando	o	uso	de	uma	 linguagem	 liberta	–	após	uma	
reelaboração	autên`ca	–	dos	elementos	dos	colonizadores	(tanto	os	europeus	como	os	norte-americanos)	e	se	
aproximando	conceitualmente	das	ideias	de	Marx,	Rousseau	e	do	surrealismo	de	André	Breton.
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qualquer	 arbitrariedade	 (e	 nesse	 aspecto	 Berio	 é	 muito	 claro,	 declarando-se	 contrário	 a	
qualquer	dado	aleatório	que	subtraia	parcialmente	a	responsabilidade	do	compositor	e,	ao	
mesmo	tempo,	desnorteie	o	ouvinte,	incapaz	de	analisar	as	camadas	da	obra),	mas	se	traduz	
antes	em	uma	pro�cua	abertura	para	a	procedência	dos	materiais	que	cons`tuem	a	obra.	É	
novamente	a	consciência,	tanto	do	público	como	do	autor,	o	dado	de	maior	orientação	no	
processo	composi`vo:	os	diferentes	elementos	são	escolhidos,	com	suas	várias	origens,	para	
recriar	um	diálogo	arriscado	e	inovador	(na	melhor	marca	stravinskyana),	mas	sempre	fér`l.	

Outro	 aspecto	 de	 ordem	 técnica	 aproxima	 sobremaneira	 as	 obras	 de	 Berio	 e	 de	
Menezes:	 um	 elaborado	 artesanato	 composiTvo,	 expresso	 pelo	 domínio	 absoluto	 dos	
meandros	da	 escritura	musical.	 Isso	deriva	de	um	amor	primordial	 dos	dois	 compositores	
pela	música	 instrumental,	 que	 os	 coloca	 em	 uma	 relação	 de	 confronto	 com	 a	 história	 da	
composição,	remetendo	às	obras-primas	de	Monteverdi,	Bach	e	Vivaldi	(1678-1741)	(no	caso	
específico	 de	 Flo	Menezes,	 em	 expressas	 referências	 inclusive	 a	 compositores	 de	 épocas	
anteriores,	 como	 Guillaume	 de	 Machaut	 (1305-1377),	 Josquin	 Desprez	 (1450-1521)	 e	
outros)	até	os	ápices	do	século	XX,	como	é	o	caso	de	Stravinsky,	Stockhausen	ou,	no	caso	de	
Berio	 (e	 aqui	 distanciando-se	 do	 posicionamento	 de	Menezes),	 da	 escrita	 versá`l	 de	 Kurt	
Weill	 (1900-1950).	 Esse	 `po	 de	 postura	 denota	 um	 conhecimento	 profundo	 da	 técnica	
composicional	 do	 passado	 e	 uma	 a`tude	 de	 apreço	 respeitoso	 pelas	 mais	 significa`vas	
realizações	 do	 legado	 histórico,	 conjugada	 com	um	 enfoque	 pragmá`co,	 �pico	 do	músico	
prá`co .	 “A	 aparência	 do	 belo	 esporádico	 não	 o	 interessava,	 a	 demonstração	 do	 sólido	158

artesanato	 o	 conquistava” 	 (ZURLETTI	 2003,	 p.	 50):	 com	 essas	 palavras,	 o	 crí`co	 musical	159

Zurle�	(1937-)	relembra	Berio	no	dia	de	seu	falecimento.	Tal	 interesse,	compar`lhado	por	
Menezes,	contribui	para	determinar	o	efeito	arrebatador	de	suas	obras.	

O	 “amor	 inabalável	 pelos	 instrumentos”	 (MENEZES	 2015b,	 p.	 162),	 que	 Menezes	
reconhece	como	um	traço	em	comum	com	Berio,	é	alargado	e	expandido,	por	sua	vez,	pela	
rica	 experiência	 da	 música	 eletroacús`ca,	 que	 acaba	 também	 por	 permear,	 no	 nível	 dos	
es`lemas	da	escritura,	o	contexto	instrumental.	Mas	justamente	aqui	é	que	se	entrevê	uma	
evidente	e	imediata	diferença	entre	os	dois	compositores:	enquanto	o	catálogo	de	obras	de	
Menezes	 conta,	 na	 época	 da	 redação	 destas	 linhas	 [cerca	 de	 2018],	 com	dezessete	 obras	
puramente	 acusmá`cas	 –	 sendo	 a	 primeira	 de	 1986-87,	 Phantom-Wortquelle;	 Words	 in	
transgress	 (para	 quatro	 canais),	 e	 a	mais	 recente	 de	 2016,	 Fonds	 d’erreur	 (para	 dezesseis	
canais)	–	e	a	maior	parte	de	seus	trabalhos	prevê	a	interação	dos	sons	e	recursos	eletrônicos	
com	 instrumentos	 ou	 vozes,	 a	 trajetória	 composi`va	 de	 Berio	 (pelo	 menos	 em	 termos	
numéricos)	parece	mais	ligada	ao	mundo	acús`co,	instrumental	e	vocal.	

Já	 ressaltamos	 como	 Menezes	 considera	 a	 espacialização	 do	 som	 um	 parâmetro	
central	 de	 seu	 trabalho,	 tanto	 acusmá`co	 –	 gênero	 que	 ele	 pra`ca	 desde	 o	 início	 de	 sua	
carreira	 –	 como	 acús`co,	 interagindo	 ou	 não	 com	 a	 eletrônica.	 Essa	 tendência	 pode	 ser	
averiguada	 também	 na	 obra	 de	 Berio,	 vertente	 que	 ele	 absorve	 e	 reelabora	 em	 seus	
trabalhos	instrumentais	e	vocais.	O	parâmetro	espacial	se	destaca	como	um	dado	nuclear	no	
âmbito	 da	 música	 eletroacús`ca	 e	 acaba	 influenciando	 a	 escritura	 instrumental;	 os	
processos	e	as	modalidades	da	música	de	estúdio	e	da	sua	difusão	em	concerto	abrem	as	
portas	 para	 novos	 espaços	 acús`cos,	 não	 convencionais,	 flexibilizando	 os	 ambientes	

	O	diálogo	de	Berio	com	os	instrumen`stas,	que	se	vislumbra	claramente	em	suas	dedicatórias	das	Sequenze,	158

é	 um	 reflexo	 dessa	 a`tude,	 que	 resulta	 em	 uma	 troca	 pro�cua	 e	 constante	 entre	 compositor	 e	 intérprete	
quanto	aos	aspectos	técnicos	e	performá`cos	específicos	de	cada	instrumento.

	“L’apparenza	del	bello	saltuario	non	lo	interessava,	la	dimostrazione	del	solido	arTgianato	lo	conquistava”.159
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tradicionais,	 fechados	e	 ligados	a	uma	fruição	historicamente	consolidada.	Como	evidencia	
Menezes:	

A	 música	 acusmá`ca	 propicia	 ao	 ouvinte	 uma	 experiência	 sinestésica	 e	 es`mula	 uma	 escuta	
imagé`ca.	 […]	Se	na	música	 instrumental	a	audição	 localiza	o	som	e	sua	proveniência	�sica	de	
modo	quase	que	inconsciente,	a	potencialidade	aberta	pela	música	eletroacús`ca	[…]	 inverte	a	
situação:	os	sons,	de	extrema	mobilidade	espacial,	acabam	por	fazer	que	o	ouvinte	se	localize	a	si	
próprio	em	meio	ao	espaço	no	qual	se	dá	a	escuta.	(MENEZES	1998,	p.	99)	

Berio	 demonstra-se	 essencialmente	 interessado	 em	 explorar	 as	 relações	 que	 se	
instauram	entre	as	mudanças	no	pensamento	musical	e	as	possibilidades	trazidas	pelos	sons	
eletroacús`cos.	Os	novos	meios	têm	como	função	principal	expandir	conceitos	com	base	em	
uma	 concepção	 que	 visa	 ao	 equilíbrio	 entre	música	 e	 tecnologia,	 entre	 invenção	 sonora,	
experimentação	e	projeto	musical.	Pensemos,	por	exemplo,	em	seus	trabalhos	acusmá`cos,	
que	 se	 tornaram	 referência	 para	 o	 gênero:	 Thema	 (Omaggio	 a	 Joyce)	 –	 elaboração	
eletroacús`ca	 que	 se	 u`liza,	 entre	 outras,	 da	 voz	 de	 Cathy	 Berberian	 –	 e	 Visage	 –	
monumento	eletroacús`co	baseado	em	sons	eletrônicos	e	na	voz	de	Berberian	–,	ou	ainda	
em	Chants	parallèles	–	sons	eletrônicos	baseados	em	ressíntese	de	espectros	vocálicos	que	
remontam	 ao	 canto	 siciliano.	 Muito	 além	 dos	 procedimentos	 técnicos	 u`lizados,	 Berio	
evidencia	o	desejo	de	 superar	 as	divisões	entre	 sons	 acús`cos	e	 eletrônicos.	A	 tecnologia	
torna-se,	 em	 sua	 trajetória	 composi`va,	 um	 instrumento	 diferenciado,	 mas	 sempre	
funcional,	 que	 expressa	 seu	 pensamento	musical	 em	 completa	 sintonia	 cria`va	 e	mesmo	
é`ca,	 fazendo	 conjugar	 com	 naturalidade	 os	 universos	 sonoro	 e	 semân`co	 –	
contrariamente,	portanto,	ao	que	ocorre	com	a	perigosa	cisão	dualís`ca	que	procura	separar	
categoricamente	música	de	significação.	

Um	fér`l	ponto	de	síntese	e	equilíbrio	nesse	aspecto	pode	ser	visto	em	composições	
para	 instrumentos	 ou	 vozes	 e	 sons	 eletroacús`cos	 gravados	 ou	 com	 processamentos	
eletroacús`cos	em	tempo	real	(estes	úl`mos	conhecidos	como	live-electronics,	ou	eletrônica	
em	tempo	real).	Berio	u`liza-os	em	duas	de	suas	composições:	Ofanim,	de	1988	–	para	dois	
corais	 de	 crianças,	 dois	 conjuntos	 instrumentais,	 voz	 feminina	 e	 live-electronics	–,	 e	Altra	
voce,	de	1999	–	para	flauta	em	Sol,	mezzosoprano	e	live-electronics.	O	catálogo	de	Menezes,	
por	sua	vez,	conta	com	numerosas	obras	que	apresentam	tal	combinação	de	sons:	até	aqui,	
nada	menos	 que	 vinte	 e	 sete	 obras	 são	 escritas	 para	 vários	 instrumentos	 solo,	 conjuntos	
instrumentais	ou	vocais	e	sons	eletroacús`cos	ou	live-electronics.	

Essa	vertente	composi`va	é	a	mais	pro�cua	e	inovadora	para	o	compositor	brasileiro,	e	
ele	 mesmo	 ressalta	 o	 crescente	 interesse	 de	 Berio	 pelo	 assunto,	 relatando	 um	 encontro	
pessoal	 e	uma	 troca	de	 cartas 	 com	o	maestro	 italiano:	 em	1997,	Menezes	 é	 convidado	160

pelo	Groupe	 de	 Recherches	Musicales	 (GRM)	 de	 Paris	 para	 realizar	 um	 concerto	 com	 sua	
obra	Parcours	 de	 l’enTté 	na	 Salle	 Olivier	Messiaen,	 em	 Paris,	 no	 qual	 é	 responsável	 da	161

difusão	 eletroacús`ca	 da	 peça	 (interpretada	 ao	 palco	 por	 Isabelle	 Hureau,	 nas	 flautas,	 e	
Thierry	 Miroglio,	 na	 percussão).	 Na	 ocasião,	 que	 contou	 com	 a	 presença	 dos	 dois	

	Para	mais	detalhes,	consultar	MENEZES	2015b,	p.	162.160

	 A	 obra	 de	 1994,	 para	 um	 flau`sta	 –	 que	 toca	 flauta	 em	 Dó,	 flauta	 baixa	 em	 Dó	 e	 flauta	 em	 Sol	 –,	 um	161

percussionista	e	sons	eletroacús`cos	em	dois	canais,	foi	premiada	em	1995	com	o	Prix	Ars	Electronica	de	Linz,	
Áustria.
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compositores,	também	é	executada	a	peça	acusmá`ca	Chants	parallèles 	de	Berio	(sendo	a	162

difusão	eletroacús`ca	assumida	por	um	músico	da	equipe	do	GRM).	Algumas	semanas	mais	
tarde,	Berio	parabeniza	Menezes	por	sua	obra	com	uma	carta	pessoal,	perguntando-lhe	se	
não	 teria	 interesse	 em	 se	 aprofundar	 no	 uso	 de	 live-electronics	 e	 revelando	 sua	 total	
atenção	por	tais	recursos.	No	entanto,	o	compositor	brasileiro,	já	de	volta	a	São	Paulo,	ainda	
não	`nha	acesso	a	tais	recursos	tecnológicos,	àquela	época	ainda	restritos	a	centros	muito	
específicos	de	criação	musical	(tais	como	o	InsTtut	de	Recherche	et	CoordinaTon	AcousTque/
Musique	–	Ircam	–	parisiense) .	163

Discu`mos	 os	 vários	 pontos	 de	 comunhão	 e	 iden`dade	 entre	 as	 obras	 dos	 dois	
compositores	e	a	 influência	que	a	obra	de	Berio	exercera	na	obra	de	Menezes.	Entretanto,	
não	podemos,	nesse	contexto,	deixar	de	ressaltar	duas	(parciais)	divergências	de	interesses.	
A	primeira	é	rela`va	ao	elemento	popular,	que	os	dois	compositores	consideram	de	forma	
diametralmente	oposta.	Berio	absorve	e	 reelabora	melodias,	 ritmos	e	canções	da	 tradição	
popular	em	diferentes	obras	 (tenhamos	em	mente	Folk	 Songs,	mas	 também	Coro,	Questo	
vuol	 dire	 che…,	 Voci,	 Naturale,	 Chants	 paralèlles	 etc.),	 expressando	 toda	 a	 sua	 veia	 de	
arranjador	 e	 “tradutor”,	 capaz	 de	 trazer	 para	 o	 universo	 erudito	 as	 sugestões	 das	 mais	
variadas	procedências	e	nutrindo	interesse	até	mesmo	pela	música	comercial.	Menezes	não	
se	 aproxima	 dessa	 vertente;	 ao	 contrário,	 remove	 de	 seu	 leque	 composi`vo	 qualquer	
inspiração	 de	matriz	 popular	 ou	 que	 diga	 respeito	 à	música	 de	mercado,	 distanciando-se	
principalmente	da	corrente	brasileira	nacionalista,	que	ele	considera	fechada,	anacrônica	e	
até	mesmo	reacionária.	

Um	 segundo	 elemento	 de	 distância	 pode	 ser	 encontrado	 na	 a`tude	 dos	 dois	
musicistas	perante	a	sistema`zação	dos	conceitos,	sejam	eles	especula`vos	de	forma	geral	
(filosóficos,	históricos,	linguís`cos	etc.),	sejam	eles	puramente	musicais.	Enquanto	Menezes	
considera	fundamental	o	processo	de	organização	e	ordenação	de	suas	reflexões,	como	uma	
urgência	esté`ca	pessoal	–	função	na	qual	se	expressa	também	todo	seu	enfoque	de	cunho	
estruturalista	–,	Berio	não	viu	necessidade	em	uma	metodização	sistemá`ca,	nem	tampouco	
se	 dedicou	 a	 uma	 divulgação	 metódica	 de	 seus	 processos	 composi`vos;	 muitos	 de	 seus	
livros	–	em	par`cular	Un	ricordo	al	futuro	–	recolhem	suas	posições	sobre	os	procedimentos	
musicais,	 mas	 de	 forma	 rapsódica,	 não	 detalhadamente	 planificada.	 Nesse	 sen`do,	 Flo	
Menezes	 aproxima-se	 muito	 mais	 de	 compositores	 como	 Henri	 Pousseur,	 Karlheinz	
Stockhausen	e	Pierre	Boulez.	

Tal	 fato	 também	 se	 reflete	 na	 relação	 dos	 dois	 compositores	 com	 a	 a`vidade	 de	
ensino.	Menezes	implementou	no	Brasil,	a	par`r	de	1992,	as	primeiras	disciplinas	específicas	
de	 composição	 eletroacús`ca	 (junto	 à	Unesp,	 em	 São	Paulo)	 e	 sua	 a`vidade	 é	 de	 grande	

	 Menezes	 (2015b,	 p.	 162)	 afirma:	 “Uma	 prova	 do	 interesse	 permanente	 de	 Berio	 pelo	 universo	162

eletroacús`co	é	ter	aceitado	a	encomenda	do	GRM	e	ter	composto	Chants	parallèles	em	época	bem	posterior	
às	a`vidades	do	Studio	di	Fonologia	Musicale	de	Milão”.

	Nesse	sen`do,	é	ainda	mais	notável	o	prêmio	 recebido	pela	obra	Parcours	de	 l’enTté,	 cuja	parte	de	sons	163

eletrônicos	 fora	 criada	 com	meios	 técnicos	 ainda	 rela`vamente	 “tradicionais”	 de	música	 eletroacús`ca.	 Na	
realização	de	parte	dos	sons	que	compõem	a	obra,	Flo	Menezes	u`lizou	um	clássico	programa	computacional,	
o	Music	 V	 (com	 o	 qual	 trabalhou	 durante	 sua	 estadia	 como	 compositor	 convidado	 do	 Centro	 di	 Sonologia	
Computazionale	 da	 Universidade	 de	 Pádua,	 na	 Itália,	 em	 1991),	 bem	 como	 um	 gravador	 de	 oito	 pistas,	 o	
Tascam	 TSR-8,	 e	 um	 sampler	 Akai	 S-1100	 (MENEZES	 2005,	 p.	 35-36).	 Ainda	 que	 tais	 recursos	 fossem	
profissionais,	 eles	 não	 apresentavam	 um	 número	 elevado	 de	 possibilidades,	 e	 o	 compositor	 não	 dispunha,	
tampouco,	 da	 tecnologia	 para	 live-electronics;	 mesmo	 assim,	 a	 obra	 foi	 agraciada	 com	 o	 mais	 importante	
prêmio	internacional	de	tecnologia	musical	da	época:	justamente	o	Prix	Ars	Electronica.
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relevância	 no	 panorama	 brasileiro	 e	 la`no-americano,	 onde	 é	 `do	 como	 uma	 referência	
internacional.	 Da	mesma	 forma,	 podemos	 afirmar	 que	 ao	 redor	 do	 Studio	 PANaroma,	 do	
qual	é	idealizador,	fundador	e	diretor,	gravita	uma	escola	de	jovens	compositores.	A	abertura	
ao	 Outro	 e	 a	 singular	 generosidade	 intelectual	 de	 Menezes	 se	 traduzem	 na	 vontade	 de	
transmi`r	conceitos	composi`vos	e	teóricos	para	as	novas	gerações	de	músicos	a	par`r	de	
uma	organização	metodológica	rigorosa.	É	interessante	ressaltar,	porém,	que	o	ensino	para	
Menezes	é	uma	derivação	de	sua	crença	no	conhecimento	compar`lhado,	por	meio	do	qual	
divide	com	os	alunos	seu	pensamento;	o	principal	obje`vo	da	a`vidade	de	sistema`zação	
dos	 conceitos	 é	 seu	 próprio	 processo	 cria`vo,	 que	 para	 se	 concre`zar	 necessita	 de	 uma	
organização	extremamente	precisa	das	ideias,	além	de	suporte	ins`tucional.	

Já	quanto	a	Berio,	apesar	de	ter	exercido	ocasionalmente,	e	com	grande	relevância,	a	
carreira	de	professor	de	composição	(no	Mills	College,	em	Oakland,	e	na	Julliard	School,	em	
Nova	York,	ambos	nos	Estados	Unidos,	nos	anos	1960),	ele	não	 ins`tuiu	propriamente	um	
círculo	de	alunos.	Uma	ulterior	demonstração	disso	é	o	contato	que	Menezes	teve	com	Berio	
em	 1989:	 desejando	 aprofundar	 seus	 estudos	 com	 o	 maestro	 italiano,	 Menezes,	
aconselhado	 por	 seu	 orientador	 de	 doutorado	 à	 época,	 Henri	 Pousseur,	 procurou	 se	
inscrever	 no	 curso	 de	 verão	 do	Mozarteum	 (Fes`val	 de	 Salzburgo,	 Áustria),	 onde	 Berio,	
porém,	 não	 iria	 ministrar	 aulas,	 mas	 atuar	 antes	 como	 compositor	 em	 residência.	 Berio,	
informado	 do	 interesse	 do	 jovem	 compositor	 brasileiro,	 manifestou-se	 favoravelmente	 à	
direção	do	 fes`val	 para	que	Menezes,	 como	 já	 o	 dissemos,	 o	 acompanhasse	 em	 todas	 as	
suas	 a`vidades	durante	o	evento	 (ensaios,	 concertos,	 entrevistas),	 e	Menezes	 ressalta	em	
muitos	 depoimentos	 pessoais	 como	 essa	 vivência,	 apesar	 de	 seu	 caráter	 aparentemente	
improvisado,	 foi	 uma	 de	 suas	 mais	 ricas	 experiências	 profissionais,	 tendo	 sido	
extremamente	marcante	para	seu	aprendizado	musical	e	para	seu	desenvolvimento	pessoal,	
graças	 à	 espontaneidade	 e	 generosidade	 de	 Berio	 e	 ao	 intenso	 convívio	 com	 o	 mestre	
italiano	durante	aqueles	dias .	164

E	 é	 exatamente	 o	 lado	 propriamente	 humano	 ou	 humanista,	 muito	 além	 dos	
elementos	 que	 Menezes	 iden`fica	 como	 um	 legado	 de	 Berio	 em	 sua	 obra	 –	 aspectos	
rela`vos	 especificamente	 à	 vocalidade,	 ao	 tratamento	 das	 en`dades	 harmônicas,	 à	
gestualidade,	à	direcionalidade,	às	filtragens	e	transformações	do	material	musical	por	meio	
de	dis`ntas	e	múl`plas	camadas	(MENEZES	2015b,	p.	229)	–	o	que	parece	cons`tuir	a	 linha	
substancial	 que	une	o	 trabalho	e	 a	pesquisa	dos	dois	 compositores:	 uma	 simbiose	 similar	
entre,	 de	 um	 lado,	 cria`vidade,	 inven`vidade	 e	 emo`vidade,	 e,	 de	 outro,	 estruturação	
rigorosa,	me`culosidade	e	artesanato,	almejando	a	experiência	do	arrebatamento	esté`co	a	
par`r	da	elaboração	estrutural	de	suas	obras.	

4.	Fundamentos	conceituais	e	técnicas	de	composição	na	obra	de	Flo	Menezes	

O	fulcro	do	sistema	composi`vo	de	Menezes,	sobretudo	no	que	diz	respeito	à	escritura	
instrumental/vocal,	 é	 com	 certeza	 a	 dimensão	 harmônica,	 dada	 a	 pregnância	 de	
significações	e	a	pluridirecionalidade	que	 reveste	esse	domínio	musical	em	sua	obra.	É	no	
plano	 harmônico,	 de	 fato,	 que	 se	 dão	 as	 múl`plas	 relações	 (em	 sen`do	 horizontal/
diacrônico,	 ver`cal/sincrônico	 ou	 até	 em	 direção	 diagonal	 no	 decorrer	 da	 obra)	 entre	 as	

	 Foi	 inclusive	 durante	 aqueles	 dias	 que	 Flo	Menezes	 realizou	 com	Berio,	 em	 francês	 (tendo	 em	 vista	 seu	164

doutorado	em	curso	em	Liège,	Bélgica,	 sobre	a	obra	do	compositor	 italiano),	 a	entrevista	 sobre	Visage,	que	
acaba	de	 ser	publicada	em	 italiano	pelo	 selo	Einaudi	 (BERIO	2017).	A	entrevista	 aparecera	originalmente	em	
francês	em:	MENEZES	1993b.

206



notas	 de	 uma	 estrutura	 musical.	 Nesse	 contexto,	 sobressai	 uma	 noção	 estrutural	
fundamental	na	especulação	do	compositor,	qual	seja,	a	da	enTdade	harmônica:	trata-se	de	
uma	 formação	 intervalar	 (um	 elemento	 melódico	 ou	 um	 acorde	 específico)	 com	
peculiaridades	próprias	e	que	se	destaca	dentro	do	contexto	musical,	caracterizada	por	seu	
valor	 estrutural	 determinante	 em	 relação	 às	 demais	 figurações	 da	 obra	 em	 questão.	 Já	
analisamos	 o	 processo	 de	 arqueTpação,	 conforme	 ilustra	 Menezes 	 ao	 descrever	 o	165

movimento	 pelo	 qual	 uma	 en`dade,	 que	 passou	 a	 integrar	 o	 repertório	 e	 a	 memória	
audiTva	 coleTva,	 torna-se	 um	arquéTpo,	 o	 que	 ocorre	 após	 um	 indispensável	 período	 de	
tempo	de	estabilização,	necessário	para	que	a	en`dade	se	dis`nga	em	sua	primeira	aparição	
e	se	consolide	no	universo	composi`vo	à	medida	que	emerge	em	obras	sucessivas.	

A	 en`dade	harmônica	desempenha	um	papel	 relevante	no	 sistema	 tonal,	 em	que	o	
conjunto	de	regras	de	condução	da	harmonia	–	consolidado	ao	longo	dos	séculos	–	garante	
sua	percepção	ní`da	e	seus	possíveis	percursos	de	tensão	e	resolu`vidade	dentro	do	próprio	
modelo	tonal,	seja	na	diacronia	(com	a	resolução	da	en`dade	em	outra,	sendo	esse	o	caso	
mais	 clássico)	 ou	 na	 sincronia	 (quando	 dentro	 da	 mesma	 en`dade	 há	 um	 fenômeno	 de	
polarização,	 em	 que	 uma	 nota	 específica	 da	 própria	 en`dade	 atrai	 as	 outras	 notas,	
definindo-se	como	a	nota	de	resolução	da	en`dade).	Como	ressalta	Menezes	(2013c,	p.	47),	
a	 tríade	 (à	 qual	 se	 moldam	 todas	 as	 sucessivas	 estruturas	 harmônicas,	 mais	 complexas)	
representa	 a	 cons`tuição	 intervalar	 fundamental	 da	 tonalidade	 e	 está	 relacionada	 à	
definição	 do	 potencial	 de	 resolução	 –	 ou	 seja,	 a	 direcionalidade	 –	 de	 uma	 determinada	
en`dade	em	um	contexto	substancialmente	estável,	tal	qual	se	configura	o	sistema	tonal.	

4.1.	Propensão	harmônica	

No	 entanto,	 é	 em	 um	 contexto	 atonal	 ou	 pós-tonal	 que	 a	 presença	 da	 en`dade	
harmônica	 assume	 uma	 função	 ainda	mais	 importante,	 pois	 passa	 a	 representar	 um	 dos	
elementos	 de	 amparo	 percep`vo	 por	 excelência	 –	 junto	 com	 o	 perfil	 das	 cons`tuições	
harmônico-intervalares,	 o	 “contorno	 ou	 desenvolvimento	 dinâmico	 das	 estruturas,	 figuras	
ou	 gestos	 musicais”	 (MENEZES	 2013c,	 p.	 48)	 –,	 de	 basilar	 orientação	 no	 novo	 contexto,	
marcado	 pela	 ambiguidade	 das	 propensões	 resolu`vas	 da	 harmonia.	 Nesse	 âmbito,	
instaura-se	 uma	 tensão	 entre	 a	 estrutura	 intervalar	 da	 en`dade	 e	 o	 seu	desenvolvimento	
diacrônico.	 A	 par`r	 de	 um	 enfoque	 renovador,	 Flo	 Menezes	 irá	 discu`r	 teoricamente	 os	
desdobramentos	 do	 que	 designa	 por	 propensão	 harmônica	 das	 en`dades,	
independentemente	do	 sistema	de	 referência	da	harmonia,	 e	 tal	 teorização	 irá	 tecer	uma	
densa	trama	dialé`ca	com	seu	próprio	fazer	musical .	166

	 Para	 mais	 detalhes,	 consultar	 MENEZES	 2013c,	 pp.	 43;	 e	 MENEZES	 2002,	 em	 que	 o	 compositor	 analisa	165

numerosas	en`dades	harmônicas	do	século	XX	que	se	tornaram	arqué`pos	composi`vos.

	Vide	a	esse	respeito	seu	texto	“Música	Especula`va,	Harmonia	Especula`va”	(MENEZES	2006,	pp.	31-134).166
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Figura	1	–	Quadro	da	propensão	harmônica,	segundo	Flo	Menezes.	

Por	tal	prisma	pode-se	de	fato	entender	a	maior	dificuldade	que	o	ouvinte	tem	para	
perceber	o	dado	harmônico	nas	cons`tuições	acórdicas	em	contraposição	às	cons`tuições	
melódicas,	 mais	 “fáceis”	 de	 serem	 apreendidas	 –	 já	 que	 a	 complexidade	 das	 en`dades	
harmônicas	 no	 domínio	 pós-tonal	 é,	 por	 exemplo,	 enaltecida	 quando	 sua	 propensão	
harmônica	(resolu`va	ou	não)	se	manifesta	na	dimensão	sincrônica.	Conforme	bem	salienta	
Flo	Menezes:	

O	 fato	 simultâneo,	 que	 não	 faz	 uso	 do	 tempo	 diacrônico,	 exige	 maior	 atenção	 e	 até	 mesmo	
treino	por	parte	do	ouvinte,	uma	vez	que	organiza	todo	o	seu	potencial	intervalar	no	átomo	da	
instantaneidade.	 A	 percepção	 efe`va	 da	 polarização	 de	 dada	 nota	 dentro	 de	 um	 mesmo	
agregado	 será	 sempre	 condicionada	 pelo	 contexto	 musical,	 que	 pode	 ou	 não	 favorecer	 o	
fenômeno	 de	 polarização,	 da	 mesma	 forma	 que,	 na	 propensão	 harmônica	 não	 resolu`va	
sincrônica	 (em	 que	 a	 en`dade	 [acórdica]	 se	 torna	mais	 densa),	 a	 escuta	 deflagra-se	 com	 um	
maior	número	de	informações	simultâneas,	se	compararmos	a	en`dade	expandida	ver`calmente	
com	a	en`dade	de	par`da.	(MENEZES	2013c,	p.	55)	

Junto	 com	 a	 formulação	 da	 en`dade	 harmônica	 e	 de	 sua	 direcionalidade,	Menezes	
individua	 no	 texto	 musical	 diferentes	 camadas	 que	 o	 cons`tuem	 em	 um	 processo	 de	
sobreposições	recíprocas:	o	nível	mais	neutro	é	dado	pela	textura,	 formada	por	uma	série	
ininterrupta	de	microar`culações	que	 criam	um	pano	de	 fundo	extremamente	 elaborado,	
mas	sem	a	presença	de	uma	figura	destacada.	Aliás,	é	a	repe`ção	con`nuada	de	um	mesmo	
elemento	–	que	em	outro	contexto	poderia	ser	evidente	e,	portanto,	figural	–	que	recria	o	
tecido	 textural,	 sendo	as	 singularidades	e	 as	 sobressalências	 suprimidas	em	 favor	de	uma	
trama	 de	 caráter	 mais	 homogêneo	 ou	 uniforme.	 Em	 contraste	 com	 a	 textura,	 a	 figura	
caracteriza-se	justamente	por	ser	um	elemento	mais	ostensivo,	que	se	destaca	do	fundo	de	
forma	mais	 autônoma	 e	 singular,	 e	 por	 conter	 um	 intervalo	 de	 tempo	bem	delimitado.	 A	
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figura	 especifica	 também	 o	 perfil,	 que	 é	 seu	 desenvolvimento	 dinâmico	 pelo	 registro	 das	
alturas	e	o	delineamento	dos	intervalos	cons`tuintes	da	ideia	musical.	A	evolução	histórica	
da	 figura	 e	 sua	 sedimentação	 repertorial	 (sua	 criação	 e	 suas	 sucessivas	 aparições,	
claramente	iden`ficadas)	resultam	no	que	podemos	designar	por	gesto	musical:	como	Berio	
bem	 observa ,	 o	 gesto	 não	 pode	 ser	 inventado,	 pois	 é	 o	 resultado	 das	 sucessivas	167

significações	que	a	figura	adquire.	Menezes	(2013c,	p.	65)	ressalta	uma	contraposição	entre	
o	potencial	inven`vo	da	figura	–	que	integra	o	repertório	musical	e	se	transforma	em	gesto	
passando	por	um	tempo	transitório	de	instabilidade	–	e	o	caráter	convencional	(e,	de	certa	
forma,	“pacificador”)	do	gesto,	que,	ao	relembrar	as	trajetórias	históricas	da	figura,	instaura	
um	diálogo	com	as	possibilidades	de	sua	significação	em	determinada	obra.	

4.2.	Estrela	da	Composição	

Essas	configurações	estão	na	base	de	uma	série	de	conceitos	essenciais	da	composição	
que	Menezes	(2013c,	p.	69)	estrutura	com	ni`dez	na	forma	de	uma	estrela	de	cinco	pontas,	
por	 ele	 denominada	 Estrela	 da	 Composição,	 em	 que	 tais	 elementos	 encontram-se	
intrinsecamente	inter-relacionados.	

	
Figura	2	–	A	Estrela	da	Composição,	segundo	Flo	Menezes.	

O	primeiro	tópico	refere-se	aos	materiais,	vér`ce	conceitual	da	essência	composi`va.	
Por	 tal	 termo,	Menezes	 entende	 qualquer	 elemento	 ou	 ideia	musical,	 em	 sua	 conotação	
mínima,	 que	 estabeleça	 relações	 estruturais	 com	 o	 contexto	 em	 que	 está	 inserido.	 Na	
composição	 instrumental,	 especialmente	 na	 época	 clássica,	 o	 material	 correspondia	
`picamente	ao	mo`vo	(melódico	e/ou	rítmico),	ao	tema,	ou	seja,	aos	elementos	estruturais	
de	 base	 que	 integravam	 o	 desenho	 ou	 estruturação	 temá`co-formal,	 impregnando-se	 de	
propriedades	 históricas.	 No	 âmbito	 eletroacús`co,	 o	 conceito	 con`nua	 abrangendo	 essa	

	Vide	BERIO	2013,	p.	30.167
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definição,	 que	Menezes	 (1998,	 p.	 43-61)	 define	 como	 sendo	 de	 aspecto	 eminentemente	
relacional,	 mas	 acaba	 por	 envolver	 igualmente	 a	 própria	 consTtuição	 espectral	 dos	 sons	
u`lizados,	 que	 o	 compositor	 pode	 elaborar	 e/ou	 processar	 e	 que	 se	 tornam	 o	 ponto	 de	
par`da	 de	 seu	 trabalho,	 uma	 vez	 que,	 no	 estúdio,	 o	 compositor	 não	mais	 simplesmente	
compõe	 com	 os	 sons,	mas	 antes	 compõe	os	próprios	 sons.	 Segundo	Menezes,	 o	material	
passa	então,	a	par`r	do	advento	das	poé`cas	eletroacús`cas,	a	possuir	uma	dupla	 faceta,	
caracterizando-se	 por	 ambos	 os	 aspectos:	 relacional,	 pelos	 elos	 estruturais	 gerados	 no	
decorrer	 da	 composição;	 e	 consTtuTvo,	 no	 tocante	 à	 criação	 e	 manipulação	 da	 própria	
cons`tuição	espectral	sonora.	

Na	segunda 	ponta	da	estrela	composi`va	está	o	conceito	de	variação.	As	variações	168

dialogam	 com	 o	 material,	 pois	 dele	 decorrem	 diretamente,	 e	 em	 uma	 obra	 é	 sempre	
possível	individuar	os	elementos	estruturais	que	cons`tuem	os	materiais	em	suas	alterações	
parciais,	 ou	 entender	 elementos	 das	 variações	 como	 novos	 dados	 ligados	 ao	 mesmo	
esqueleto	de	base	do	qual	provêm.	Menezes	destaca	ainda	que	as	variações,	na	sua	forma	
arque�pica	Tema	e	Variações,	 consistem	na	única	 forma	musical	que	perdura	no	curso	da	
história	da	música	e	se	estabelecem,	de	alguma	maneira,	também	na	contemporaneidade,	
inclusive	 na	 música	 eletroacús`ca	 pelo	 viés	 de	 seus	 materiais	 cons`tu`vos:	 “Tema	 e	
Variações,	 forma	que	 em	nossa	 era	 é	 transplantada	 ao	par	Materiais/Variações”	 (MENEZES	
2013c,	p.	73,	grifos	do	autor).	

O	 processo	 de	 variação	 pode	 se	 dar,	 do	 ponto	 de	 vista	 relacional,	 com	 base,	 por	
exemplo,	na	inversão	de	um	perfil	melódico,	na	retrogradação	dos	intervalos	que	compõem	
um	dado	mo`vo,	em	sua	ampliação	ou	ainda	de	 infindáveis	maneiras.	De	qualquer	modo,	
todas	 essas	 metamorfoses	 dos	 estados	 dos	 materiais	 mantêm,	 em	 geral,	 intacta	 sua	
estrutura	geradora	e	se	ar`culam	em	texturas	que	a	impregnam,	como	que	“contagiando”	a	
estrutura	 principal	 com	 a	 proliferação	 de	 um	 de	 seus	 mínimos	 aspectos.	 No	 mais,	 fica	
evidente	o	papel	relevante	desempenhado	pelas	variações	no	momento	percep`vo,	já	que	
são	 propensas	 a	 evitar	 um	 desenvolvimento	 previsível	 da	 ideia	 musical,	 es`mulando	 a	
memória,	as	expecta`vas	e	as	emoções	do	ouvinte.	

A	direcionalidade	é	o	terceiro	conceito	composi`vo	da	estrela	de	Menezes.	É	um	dos	
traços	essenciais	de	sua	poé`ca,	de	ní`da	ascendência	beriana.	A	direcionalidade	demarca	o	
momento	 em	 que	 é	 possível	 descor`nar	 o	 processo	 composi`vo	 e	 representa	 também	 a	
ar`culação	 estratégica	 de	 conjunto	 entre	 os	 materiais	 e	 suas	 variações.	 Ela	 é	 o	 vetor	
transformacional	 dos	 materiais,	 e	 como	 tal	 ins`tui	 uma	 propensão	 de	 desenvolvimento	
temporal,	mas	em	regra	sua	qualificação	se	potencializa	com	planos	de	simultaneidade,	ou	
seja,	 pela	 coexistência	 temporal,	 múl`pla,	 de	 processos	 direcionais	 simultâneos,	 fato	 que	
impregna	e	`pifica	até	mesmo	–	em	contraposição	à	música	popular	–	a	música	erudita.	As	
transformações	 e	 as	 diferenças	 do	 material,	 confrontadas	 permanentemente	 com	 seus	
elementos	estruturais	que	perduram	ao	longo	da	obra,	instauram	veredas	complexas,	que	se	
tornam	guias	de	escuta	para	o	ouvinte.	É	nessa	fase	primordial	da	criação	que	Menezes	se	
conscien`za	e	procura	controlar	ou	ao	menos	implementar,	ante	li{eram,	todos	os	vetores	
direcionais	cons`tu`vos	da	obra	em	gestação.	Para	o	compositor	brasileiro,	após	a	eleição	
dos	 materiais	 e	 a	 elaboração	 de	 suas	 variações,	 planificar	 conscientemente	 as	
direcionalidades	dos	planos	dis`ntos,	nos	sen`dos	diacrônico	e	sincrônico,	é	o	ato	primário	

	Tecnicamente	trata-se	da	 terceira	ponta	da	estrela,	considerada	em	sen`do	horário;	porém	o	compositor	168

entrelaça	os	itens	em	uma	ordem	conceitualmente	diferente,	pois	segue	por	linhas	retas	a	par`r	do	cume	da	
estrela,	perfazendo	toda	a	estrela	de	cinco	pontas	até	voltar	ciclicamente	aos	materiais,	ordem	que	seguimos	
em	nossa	análise.
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e	fundamental	da	composição.	Desse	modo,	as	direcionalidades	acabam	por	vezes	a	nortear	
o	próprio	curso	das	variações.	

Os	meios	em	que	se	expressa	a	direcionalidade	são	vários.	Além	do	domínio	intervalar	
–	 em	 que	 Menezes	 se	 vale	 sobretudo	 de	 suas	 projeções	 proporcionais,	 que	 ins`tuem	
âmbitos	diversos	de	projeções	dos	espaços	intervalares,	sempre	cuidadosamente	ar`culadas	
por	claros	vetores	direcionais	–,	a	direcionalidade	pode	se	edificar	tendo	como	parâmetro	o	
registro,	 o	 `mbre,	 a	 tessitura,	 as	 dinâmicas,	 a	 agógica,	 entre	 outros	 aspectos .	 E,	 em	169

analogia	 ao	 que	 prenunciara	 Henri	 Pousseur	 em	 seu	 paradigmá`co	 texto	 “Pour	 une	
périodicité	 généralisée” ,	 a	 direcionalidade	 pode	 ser	 representada	 graficamente	 por	170

vetores	com	diferentes	formas,	semelhantes	às	formas	de	onda	da	música	eletrônica	(ondas	
em	 dentes-de-serra,	 ondas	 quadradas,	 triangulares,	 senoidais).	 O	 dado	 interessante	 é	 a	
presença	 con�nua,	 em	 qualquer	 que	 seja	 o	 parâmetro	 direcional	 considerado,	 de	 uma	
transformação	 paula`na	 de	 um	 estado	 a	 outro	 dos	 materiais:	 há	 um	 afastamento	
progressivo	das	caracterís`cas	 fundamentais	do	material	 inicial,	que	ao	 longo	do	processo	
será	impregnado	de	novas	significações,	adquirindo	novas	propriedades	cons`tu`vas.	

	 A	 noção	 de	 história	 também	 se	 insere	 nessa	 visão,	 de	 cunho	 estruturalista	 lévi-
straussiano,	 pela	 qual	 o	 decorrer	 dos	 eventos	 não	 é	 concebido	 como	 um	 progresso,	mas	
assume,	 ao	 contrário,	 uma	 configuração	 espiralar	 –	 denominada	 por	 Menezes	 de	
transgresso	 –,	 resgatando	 a	 mul`plicidade	 de	 direções	 envolvidas	 nas	 releituras	 e	
ressignificações	con�nuas	dos	acontecimentos.	Nesse	sen`do	–	e	em	que	pese	sua	distância	
crí`ca	de	 índole	beriana	–,	o	serialismo	adquire	 ines`mável	valor	para	Menezes,	enquanto	
corrente	 que	 enaltece	 o	 trabalho	 de	 controle	 absoluto	 e	 simultâneo	 do	 maior	 número	
possível	 de	parâmetros	da	 composição,	 demonstrando,	 ainda,	 que	 a	 direcionalidade	pode	
prescindir	 da	 melodia	 ou	 da	 harmonia	 no	 sen`do	 clássico,	 pois	 mesmo	 em	 obras	
essencialmente	afigurais	do	serialismo	integral	nos	defrontamos	com	exemplos	de	aspectos	
claramente	direcionais.	Aliás,	é	nas	obras	complexas	que	a	direcionalidade	se	define	como	a	
estratégia	fundamental	para	“estruturar	a	música	de	forma	a	ela	propiciar	e	incitar	mesmo	à	
sua	 reescuta,	 a	 uma	 sua	 redescoberta	 con�nua,	 a	 um	 constante	 desvencilhar	 de	 seus	
i`nerários	labirín`cos”	(MENEZES	2013c,	p.	165).	

Por	 conseguinte,	 o	 tempo	 revela-se	 claramente	 como	 um	 parâmetro	 de	 extrema	
importância	 na	 organização	 musical,	 e	 de	 novo	 Menezes	 destaca	 a	 centralidade	 da	
consciência	plena	do	compositor	e	do	ouvinte,	ainda	mais	diante	desse	aspecto.	Isso	porque	
as	 metamorfoses	 progressivas	 dos	 materiais,	 nas	 quais	 concre`zam-se	 as	 variações	 por	

	Podemos	citar	também,	no	âmbito	da	direcionalidade,	a	alternância	entre	periodicidade	e	aperiodicidade,	a	169

densidade	 crescente	 e	decrescente	das	figuras,	 os	 processos	de	filtragem	e	 a	organização	espacial	 dos	 sons	
eletroacús`cos,	 tal	 como	 esses	 parâmetros	 são	 organizados	 nas	 obras	 de	 Flo	 Menezes	 (e	 às	 vezes	 em	
simultaneidade,	como	no	solo	final	do	“oboé	virtual”	de	ATLAS	FOLISIPELIS	(1996-97),	paradigmá`co	quanto	a	
esse	 fenômeno).	 Além	disso,	 pode	 também	 ser	 claramente	 direcional	 uma	das	 estratégias	 fundamentais	 da	
poé`ca	de	Menezes,	presente	em	suas	obras	para	instrumentos	e	sons	eletroacús`cos,	a	saber:	a	intenção	de	
fazer	o	ouvinte	duvidar	da	origem	dos	sons	(com	a	hipótese	de	que	sejam	sons	ao	vivo,	sons	compostos	em	
estúdio	 ou	 ainda	 decorrentes	 de	 live-electronics).	 Por	 tal	 viés,	 Menezes	 alcança	 uma	 verdadeira	 e	 salutar	
(con)fusão	entre	os	domínios	 instrumental	e	eletroacús`co,	a	exemplo	do	que	anuncia,	sintoma`camente,	o	
�tulo	de	uma	de	suas	obras	mais	paradigmá`cas,	para	orquestra	e	sons	eletroacús`cos:	Crase	(2005-06).

	“Por	uma	periodicidade	generalizada”,	na	tradução	de	Flo	Menezes	(POUSSEUR	2008,	pp.	111-170).170
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vetores	direcionais,	despertam	o	interesse	do	ouvinte :	se	a	atenção	do	público	é	ca`vada	171

pela	mul`plicidade	direcional	 das	 diversas	 camadas	 composi`vas,	 a	 percepção	do	próprio	
tempo	deixa	de	ser	relevante	(diferentemente	de	quando	a	obra	não	apresenta	elementos	
que	 despertem	 o	 interesse	 da	 escuta,	 em	 que	 o	 ouvinte,	 entediado,	 desloca	 sua	 própria	
atenção	para	o	tempo	que	parece	“não	passar”).	Nas	palavras	do	compositor	brasileiro:	

No	 ato	 em	 si	 de	 compor,	 quanto	 mais	 cônscio	 o	 compositor	 está	 do	 tempo,	 tanto	 mais	 terá	
propensão	a	dominar	 sua	obra;	mas	na	percepção	do	 já	 composto,	 entretanto,	quanto	mais	o	
tempo	 a`ra	 para	 si	 a	 atenção,	 tanto	 menos	 “resolvida”	 parece	 a	 composição.	 O	 aparente	
paradoxo	 revela-se,	 assim,	 como	 adequada	 receita	 à	 composição	 bem-sucedida:	 se	 no	 ato	 da	
composição	a	consciência	do	tempo	é	fundamental,	na	sua	escuta	o	tempo	deve	ser	percebido	
de	modo	inconsciente.	(MENEZES	1998,	p.	40)	

Menezes	 compõe	 almejando	 a	 experiência	 de	 uma	 escuta	 reiterada,	 fazendo	 uso	
estratégico,	 para	 tanto,	 da	 simultaneidade	 e	 da	 direcionalidade	das	 estruturas	musicais:	 a	
influência	recíproca	entre	os	aspectos	composi`vos	e	suas	relações	com	a	atenção	e	com	as	
habilidades	percep`vas	do	ouvinte	abrem	terreno	a	inesgotáveis	possibilidades	de	reescuta	
e	ressignificação	de	suas	obras.	

O	tempo	também	desempenha	um	papel	 importante	na	ar`culação	da	quarta	ponta	
da	estrela	da	composição	de	Menezes,	na	qual	se	encontra	o	conceito	rela`vo	às	conexões.	
De	 fato,	 é	 apenas	 no	 decorrer	 diacrônico	 de	 uma	 obra	 que	 podemos	 perceber	 os	meios	
pelos	 quais	 se	 realizam,	 inclusive	 em	 planos	 de	 sincronicidade,	 os	 processos	 musicais	
geradores	 de	 sen`dos.	 As	 conexões	 entre	 os	 diversos	 componentes	 cons`tu`vos	 (os	
materiais	 e	 suas	 variações	 projetadas	 pelos	 vetores	 direcionais)	 são	 fundamentais	 para	 a	
cons`tuição	dos	elos	que	unem	as	ideias	e	estruturas.	Na	definição	de	Menezes,	trata-se	das	
“antecipações	de	elementos	vindouros	ou	ressonâncias	de	estruturas	musicais	já	vivenciadas	
[…]	que	entrelaçam	ideias	musicais	no	tempo	real	da	composição”	(MENEZES	2013c,	p.	76).	É	
interessante	ressaltar	que	a	relação	de	conexão	é	sempre	de	`po	binário,	apenas	entre	duas	
ideias	 musicais;	 estas	 se	 ar`culam	 sucessivamente,	 ou	 mesmo	 simultaneamente,	 em	
estruturas	mais	complexas	por	meio	de	estraTficações	progressivas,	muito	semelhantes	ao	
complexo	esquema	do	binarismo	jakobsoniano,	com	o	qual	tanto	se	iden`fica	o	pensamento	
de	Flo	Menezes .	172

As	maneiras	 de	 estabelecer	 uma	 conexão	 entre	 diferentes	 estruturas	 ou	 partes	 são	
incalculáveis,	 pois	 dependem	 da	 cria`vidade	 e	 da	 habilidade	 escritural	 do	 compositor.	
Entretanto,	de	um	ponto	de	vista	esquemá`co,	Menezes	procurou	recentemente,	em	um	de	
seus	 cursos	de	pós-graduação,	 sistema`zar	os	possíveis	`pos	de	 conec`vidade	entre	duas	
ideias,	 chegando	à	 conclusão	de	que	 seriam	apenas	 cinco	os	`pos	de	 conexão	entre	uma	
ideia	ou	estrutura	A	e	uma	ideia	e	estrutura	B,	conforme	o	esquema	a	seguir.	

 Curioso	 o	 �tulo	 que	 o	 pianista	 e	 regente	 Daniel	 Barenboim	 (1942-)	 escolheu	 para	 seu	 livro	 A	 música	171

desperta	 o	 tempo,	 de	 2012,	 em	 que	 discute	 a	 mesma	 qualidade	 de	 es`ramento	 e	 densidade	 do	 tempo	
proposta	por	Menezes.

 Sobre	isso,	ver	MENEZES	1993a;	e	2015b,	pp.	67-92.172
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Figura	3	–	Tipos	de	conexão	entre	duas	ideias	ou	estruturas	musicais	(A	e	B),	segundo	Flo	Menezes.	

Por	 tal	 viés,	 segundo	 Menezes,	 é	 possível	 até	 mesmo	 compreender	 determinadas	
linhas	 de	 força	 da	 composição	 no	 tocante	 ao	 agenciamento	 temporal	 das	 estruturas,	
iden`ficando	 ainda	 certa	 proeminência	 de	 um	 demarcado	 `po	 com	 a	 produção	 musical	
�pica	 de	 uma	 cultura	musical	 específica.	 Assim	 é	 que,	 em	 linhas	 gerais,	 os	 compositores	
franceses,	 por	 exemplo,	 prezam	 historicamente	 uma	 estruturação	 das	 obras	 por	 blocos	
justapostos,	 subdivididos	 em	 movimentos	 e	 seções,	 enquanto	 os	 alemães	 seguem	 um	
pensamento	 que	 se	 desenvolve	 de	 forma	 mais	 con�nua	 (processo	 este	 conhecido	 pelo	
termo	DurchkomposiTon ).	 Se	na	 corrente	 alemã	a	noção	de	 conexão	é	par`cularmente	173

evidente,	nem	por	isso	a	vertente	francesa,	com	seu	proceder	das	ideias	em	agrupamentos	
justapostos,	 dispensa	 os	 conceitos	 de	 direcionalidade	 e	 mesmo	 de	 conexão,	
circunstanciando-os,	 contudo,	 no	 âmbito	 de	 uma	 textura	 mais	 fragmentária.	 De	 maneira	
geral,	porém,	podemos	afirmar	que	a	conexão	mais	eficaz,	mas	nem	por	isso	mais	simples,	
se	 dá	 quando	 a	 conclusão	 de	 uma	 ideia	 musical	 se	 vê	 entrosada	 com	 o	 início	 da	 ideia	
seguinte,	sem	uma	fragmentação	do	discurso	musical	como	um	todo.	

Para	que	 isso	 (junto	 com	muitos	outros	procedimentos	de	escritura)	 se	 verifique	de	
forma	 orgânica,	 é	 necessário	 citar	 o	 quinto	 e	 úl`mo	 elemento	 do	 guia	 composi`vo	 de	
Menezes:	 o	 artesanato.	 Trata-se	 do	 item	 mais	 facilmente	 percep�vel	 a	 par`r	 de	 uma	
primeira	escuta,	mas	ao	mesmo	tempo	de	definição	mais	complexa.	Retomando	as	palavras	

	Menezes	 (2013c,	 p.	 77)	 traduz	o	 termo	para	o	português	 com	o	neologismo	 transcomposição,	 citando	 a	173

Sonata	 em	 Si	 Menor	 de	 Franz	 Liszt,	 em	 um	 único	 movimento,	 mas	 também	 o	 método	 das	 variações	
conTnuadas	magistralmente	u`lizado	por	 Johannes	Brahms	e	enaltecido	por	Schönberg,	como	exemplos	em	
que	as	ideias	musicais	se	metamorfoseiam	em	con`nuidade.
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do	 compositor	 brasileiro,	 o	 artesanato	 é	 a	 “elaboração	 me`culosa	 da	 aparência	 dos	
materiais”	 (MENEZES	 2013c,	 p.	 84),	 sendo,	 portanto,	 um	 aspecto	 cons`tu`vo	 da	 obra:	 o	
recurso	remete	ao	nível	mais	refinado	de	acabamento	e	detalhamento	das	configurações	e	é	
uma	das	causas	diretas	do	arrebatamento	esté`co	autên`co.	Representa	o	ápice	da	mestria	
escritural	 por	parte	do	 compositor,	 que	nessa	 fase	elabora	os	materiais	manifestando	 sua	
cria`vidade	e	habilidade	em	exercer	um	controle	absoluto	sobre	todos	os	detalhes	de	sua	
obra.	

O	artesanato	está	inseparavelmente	vinculado	ao	`mbre,	um	aspecto	da	composição	
rela`vamente	secundário	do	ponto	de	vista	histórico,	já	que	a	escritura	musical	se	organizou	
em	torno	da	primazia	das	alturas	e	da	organização	rítmica	(recorrendo	ao	uso	de	palavras	e	
indicações	 de	 matriz	 linguís`ca	 para	 definir	 o	 `mbre,	 as	 quais,	 de	 toda	 forma,	 não	 o	
determinam	com	precisão	absoluta).	Historicamente,	Claude	Debussy	abriu	as	portas	para	
uma	concepção	de	som	mais	puro,	mais	liberto	dos	parâmetros	tradicionais	da	harmonia	e	
da	melodia.	Em	sua	obra,	cada	som	adquire	um	valor	em	si	mesmo,	não	funcionando	apenas	
como	 elemento	 em	 relação	 ao	 restante	 do	 material	 sonoro;	 torna-se,	 assim,	 um	
microuniverso	ao	qual	o	compositor	pode	 impingir	 toda	a	sua	atenção	composi`va,	ponto	
de	par`da	para	explorações	sonoras	totalmente	inéditas.	Cabe	ressaltar	que	justamente	no	
esmero	desse	componente	artesanal	se	destacam	o	o�cio	e	a	perícia	do	compositor,	capaz	
de	imbuir	no	`mbre	uma	valência	conec`va,	e	não	apenas	de	mera	apresentação	das	ideias	
musicais.	 A	 sofis`cação	 do	 `mbre	 –	 ar`culado	 em	 gestos	 musicais,	 ornamentações,	
densificações,	 acelerações	 e	 es`camentos	 do	 discurso	 musical	 de	 inúmeras	 maneiras	 –,	
muito	além	de	ser	apenas	um	elemento	de	“enfeite”	na	composição,	é	efe`vamente	o	meio	
para	se	expressarem	as	varrições,	as	direcionalidades	e	as	conexões	da	obra;	configura-se,	
portanto,	 como	 uma	 caracterís`ca	 essencial	 do	 processo	 composi`vo,	 perfazendo	 o	 ciclo	
que	faz	dos	materiais	foco	inicial	e	final	do	processo	composi`vo.	

Desse	 modo,	 a	 Estrela	 da	 Composição	 se	 estabelece	 com	 implacável	 coerência	
estruturalista,	e	por	tal	viés	é	possível	compreender	de	forma	substancial	a	própria	poé`ca	
do	 compositor,	 que,	 procurando	 diagnos`car	 as	 energias	 irradiadas	 pelos	 materiais	 aos	
demais	 elementos	 essenciais	 da	 composição	 e	 cons`tuintes	 das	 outras	 pontas	 da	 estrela,	
constata	 um	 elo	 natural	 desses	 elementos	 ora	 com	 o	 aspecto	 consTtuTvo	 (como	 ocorre	
entre	materiais,	variações	e	artesanato),	ora	com	o	aspecto	relacional	dos	materiais	(no	caso	
do	vínculo	entre	materiais,	conexões	e	direcionalidades):	
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Figura	4	–	Os	aspectos	relacional	e	cons`tu`vo	dos	materiais	na	Estrela	da	Composição	de	Flo	Menezes.	

4.3.	Módulos	cíclicos	

O	estruturalismo	ní`do	e	implícito	na	Estrela	da	Composição	de	Menezes	se	expressa	
também	 em	 suas	 técnicas	 composi`vas.	 Desde	 sua	 juventude,	 o	 compositor	 brasileiro	
almeja	 ins`tuir	 uma	 poé`ca	 muito	 pessoal,	 protagonizada	 por	 suas	 especulações	 no	
domínio	da	harmonia.	Essa	busca	o	leva,	em	seu	percurso	de	pesquisa	e	criação,	a	formular	
uma	técnica	composi`va	inovadora	baseada	nos	intervalos	e	chamada	de	módulos	cíclicos.	

Ao	 longo	do	 século	 XX,	 poucos	 compositores	 se	 dedicaram	a	 esse	`po	de	 pesquisa,	
focando	um	alicerce	 intervalar	e	harmônico	–	ou	ao	menos	poucos	puderam	edificar	 suas	
próprias	 técnicas	 intervalares.	Mesmo	o	 serialismo,	 que	de	 certa	maneira	 pretendeu	 criar	
um	 “subs`tuto”	 do	 sistema	 de	 referência	 comum	 da	 harmonia	 em	 que	 consis`a	 a	
tonalidade,	não	logrou	esse	lugar	histórico.	De	fato,	o	sistema	serial	não	se	configura	como	
um	 “sistema”	 harmônico-intervalar,	 mas	 antes	 como	 uma	 metodologia	 harmonicamente	
neutra	(a	despeito	de	sua	única	prerroga`va:	a	u`lização	do	total	cromá`co,	da	qual	decorre	
justamente	sua	neutralidade).	Na	ó`ca	de	Menezes,	apenas	Olivier	Messiaen	(1908-1992)	e	
Henri	 Pousseur	 teriam	 realmente	 se	 aprofundado	 em	 especulações	 que	 `veram	 como	
resultado	três	técnicas	composi`vas	específicas,	a	saber:	no	caso	de	Messiaen,	os	modos	de	
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transposições	 limitadas 	 e	 as	 permutações	 simétricas ;	 e,	 no	 de	 Pousseur,	 as	 redes	174 175

harmônicas .	 De	 toda	 forma,	 a	 técnica	 dos	 módulos	 cíclicos,	 ainda	 que	 resultado	 das	176

reflexões	 de	 Menezes	 sobre	 as	 metodologias	 de	 Messiaen	 e	 Pousseur,	 resta	 como	 um	
“achado	 único,	 de	 reba`mento	 e	 desdobramento	 da	 estrutura	 em	 cima	 dela	 mesma,	
fazendo	que	 se	 crie	 uma	unidade	 es`lís`ca	 na	obra,	 e	 que	 resulta	 no	 reconhecimento	da	
própria	estrutura	por	parte	do	ouvinte”	(MENEZES,	informação	verbal) .	177

Os	 módulos	 cíclicos	 delineiam-se	 como	 “um	 campo	 intervalar	 cíclico	 e	 expansivo	
derivado	de	uma	en`dade	harmônica”	(MENEZES	2013c,	p.	95),	ou	ainda	como	

en`dades	harmônicas	complexas,	senão	pela	simples	proliferação,	via	transposição	num	mesmo	
todo,	 de	 uma	 mesma	 en`dade	 harmônica	 básica	 […],	 mas	 também	 por	 possíveis	 relações	
mul`arque�picas	con`das	nesta	nova	expansão	intervalar.	(MENEZES	2002,	p.	355)	

Ponderando	sobre	os	modos	de	transposições	limitadas	de	Messiaen,	Menezes	se	vale	
de	duas	de	suas	caracterís`cas:	a	possibilidade	de	inserir	na	en`dade	considerada	qualquer	

	Conforme	 retrata	Menezes	 (2002,	p.	 349-353),	Messiaen	 classifica	 sete	modos	dis`ntos	de	 transposições	174

limitadas,	 cuja	 peculiaridade	 comum	 é	 a	 possibilidade	 limitada	 de	 transposições	 a	 outras	 alturas:	 após	 um	
certo	número	possível	de	transposições,	mantendo	invariados	os	 intervalos,	as	mesmas	notas	se	apresentam	
novamente.	Cada	modo	consiste	em	uma	sucessão	regular	e	própria	de	 intervalos;	por	exemplo,	o	Modo	I	é	
uma	sucessão	de	Tons-inteiros	(muito	u`lizada	por	Debussy);	o	Modo	II	é	caracterizado	pela	sequência	“Tom	+	
Meio-tom”;	o	Modo	III	apresenta	a	sequência	“Tom	+	Meio-tom	+	Meio-tom”	etc.	Em	geral,	quanto	menor	o	
âmbito	ocupado	pela	estrutura	mínima	cons`tu`va	de	cada	modo,	menor	o	número	possível	de	transposições;	
ou	seja,	no	caso	do	Modo	I,	de	Tons-inteiros,	cujo	intervalo	mínimo	é	uma	Segunda	Maior	–	apresentando-se,	
portanto,	seis	vezes	dentro	do	total	cromá`co	–,	é	possível	apenas	uma	transposição.	A	fim	de	calcular	quantas	
transposições	são	possíveis	para	cada	modo,	basta	dividir	o	número	doze	do	total	cromá`co	pelo	número	de	
células	estruturais	básicas	(estruturas	mínimas)	presentes	nesse	modo	(no	exemplo	do	Modo	I,	doze	divido	por	
seis	resulta	em	duas	transposições	possíveis).	Os	modos	de	Messiaen	se	diferenciam	dos	modos	medievais	pela	
presença,	em	alguns	deles,	de	intervalos	maiores	do	que	o	grau	conjunto	(�pico	dos	modos	medievais)	e	pelo	
fato	de	que	cada	modo	encerra	em	si	mesmo	uma	ciclicidade.	Porém,	como	os	modos	medievais,	também	os	
modos	de	Messiaen	se	definem	como	excludentes,	isto	é,	apresentam	determinadas	notas	e	excluem	outras	da	
gama	 cromá`ca.	 Além	 disso,	 cada	 uma	 de	 suas	 notas	 aparece	 uma	 única	 vez,	 evitando	 categoricamente	 a	
repe`ção.	Em	certa	medida,	esse	traço	faz	uma	ponte	com	o	método	serial,	apesar	de	os	modos	de	Messiaen	
jamais	abarcarem	o	total	cromá`co.

	Presentes	sobretudo	em	Chronochromie	(1959-1960),	as	permutações	simétricas	consistem	em	um	sistema	175

que	une	as	durações	e	sua	ordem	de	aparição	na	obra,	fazendo	que	estas	se	sucedam	em	uma	certa	ordem	e	
que	sejam	relidas	sempre	a	par`r	da	ordem	inicial.	Menezes	(2002,	p.	403-406)	 ilustra	a	série	que	Messiaen	
u`liza	 em	 Strophe	 I	 de	 Chronochromie,	 mas	 salienta	 como	 essa	 técnica,	 originalmente	 pensada	 para	 as	
durações,	também	pode	ser	aplicada	aos	 intervalos,	como	o	próprio	Messiaen	parece	ter	demonstrado,	pelo	
que	 sugere	 Menezes,	 na	 composição	 de	 Le	 Merle	 Noir	 (1952),	 para	 flauta	 e	 piano.	 Menezes	 explora	 essa	
técnica	 em	 sua	 obra	 TransFormantes	 II	 (1995),	 para	 clarinete	 em	 Si	 bemol	 e	 piano:	 obra	 baseada	 em	
especulações	 a	 par`r	 de	 en`dades	 harmônicas	 presentes	 em	 Formazioni	 e	 Sinfonia,	 de	 Luciano	 Berio,	 o	
compositor	aplica	aí	uma	variação	paula`na,	regrada	pelo	esquema	das	permutações	simétricas,	que	ao	longo	
de	 vinte	 e	 quatro	 etapas	metamorfoseia,	 direcionalmente,	 o	 perfil	 original	 em	uma	progressão	do	 grave	 ao	
agudo	 das	 notas	 u`lizadas.	 Em	 meio	 a	 tal	 estruturação,	 acaba	 inventando	 um	 processo	 específico	 de	
interpolação	 de	 perfis,	 em	 que	 um	 perfil	 melódico	 intermediário	 é	 gerado	 entre	 dois	 outros	 perfis,	 com	 a	
presença	do	conteúdo	harmônico	de	um	 (a	ordem	de	suas	notas)	e	do	perfil	propriamente	dito	do	outro	 (a	
curva	de	envelope	dos	intervalos	pelo	registro	das	alturas).

	Vide	MENEZES	2002,	pp.	415-421.176

	Consideração	expressa	durante	uma	conversa	par`cular	com	o	compositor	em	setembro	de	2017.177
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`po	 de	 intervalo;	 e	 a	 ciclicidade.	 Dessa	 forma,	 abre	 mão	 da	 norma	 serial	 que	 evita	 a	
repe`ção	de	uma	nota	até	completar	o	total	cromá`co	e	consegue	desenvolver	as	en`dades	
em	direção	 diacrônica	 e	 de	 forma	 cíclica,	 contendo	 sua	 própria	 estrutura	 intervalar	 como	
fundamento.	

Um	módulo	cíclico	é	construído	da	seguinte	maneira:	 considerada	uma	determinada	
en`dade	 harmônica,	 ela	 representará	 a	 estrutura	 intervalar	 de	 base	 da	 proliferação	
engendrada	 pela	 técnica.	 Caso	 se	 trate	 originalmente	 de	 um	 acorde,	 este	 será	 entendido	
como	um	campo	de	ressonância	que	se	propaga	como	o	espectro	de	uma	série	harmônica,	
considerando	suas	notas	na	ordem	da	mais	grave	à	mais	aguda.	Caso	se	trate	de	um	perfil	
melódico,	 a	 figura	 será	 entendida	 como	 uma	 propagação	 temporal,	 da	 primeira	 à	 úl`ma	
nota.	 Isso	 posto,	 projetam-se	 os	 intervalos	 entre	 suas	 notas	 a	 par`r	 da	 úl`ma	 nota	 da	
en`dade	 (a	mais	aguda	para	as	en`dades	acórdicas,	a	úl`ma	para	os	perfis),	denominada	
nota-pivô,	para	assim	reproduzir	uma	nova	sucessão	de	notas	com	os	mesmos	intervalos	da	
en`dade	de	 base	 a	 par`r	 daquela	 determinada	 transposição	 –	 que,	 por	 se	 tratar	 de	 uma	
transposição	 a	 par`r	 de	 uma	 nota	 da	 própria	 en`dade,	 é	 por	 isso	 denominada	
retrotransposição.	 Depois	 de	 um	 certo	 número	 de	 retrotransposições ,	 recai-se	 nas	178

mesmas	 notas	 da	 en`dade	 inicial,	 gerando	 assim	 um	 fenômeno	 cíclico.	 Cada	 nota-pivô	
exerce	 dupla	 função:	 atua	 como	 úl`ma	 nota	 de	 uma	 retrotransposição	 e	 primeira	 da	
retrotransposição	seguinte.	Portanto,	o	número	total	das	notas	do	módulo	cíclico	é	derivado	
da	mul`plicação	do	número	das	 retrotransposições	pelo	número	de	notas	da	en`dade	de	
base,	subtraindo-se	desse	resultado	o	próprio	número	das	retrotransposições	possíveis	(pois	
do	contrário	cada	nota-pivô	seria	contada	duas	vezes).	

No	mais,	pode-se	medir	a	qualidade	de	uma	en`dade	por	seu	nível	de	complexidade,	
comprovada	 –	 ao	 contrário	 do	 que	 ocorre	 com	 as	 en`dades	 banais	 ou	 de	 estruturação	
intervalar	muito	simplória	–	por	uma	propriedade	peculiar	e	muito	interessante,	advinda	de	
seu	respec`vo	módulo	cíclico;	em	geral,	uma	en`dade	complexa	entoa	o	total	cromá`co	ao	
longo	 do	 módulo	 cíclico,	 mas	 o	 total	 cromá`co	 só	 se	 completa	 em	 duas	 circunstâncias	
bastante	especiais:	ou	com	a	úl`ma	nota-pivô,	ou	com	a	úl`ma	nota	do	módulo	antes	de	sua	
ciclicidade.	

O	 aspecto	 mais	 relevante	 desse	 método	 ou	 técnica	 harmônica	 é	 justamente	 a	
cons`tuição	do	campo	intervalar	cíclico,	que,	proliferando	a	estrutura	de	base	da	en`dade,	
amplia	 as	 potencialidades	 da	 própria	 en`dade	 (seja	 arque�pica	 ou	não)	 em	 sua	 essência.	
Cons`tui-se	assim	uma	complexa	e	extensa 	rede	de	 intervalos,	ou	um	“reservatório”	de	179

notas,	 que	 o	 autor	 u`liza	 de	 forma	 livre,	 conjugados	 com	 outras	 técnicas	 e	 especulações	

	 O	 número	 das	 retrotransposições	 é	 facilmente	 determinável	 antes	 da	 cons`tuição	 do	 módulo	 cíclico,	178

bastando	 para	 isso	 considerar	 o	 intervalo,	 comprimido	 dentro	 de	 uma	 Oitava,	 entre	 as	 notas	 extremas	 da	
en`dade	(entre	a	mais	grave	e	a	mais	aguda	para	os	acordes;	entre	a	primeira	e	a	úl`ma	nota	para	os	perfis).	
Para	 tanto,	 verifica-se	 em	 quantas	 partes	 iguais	 tal	 intervalo	 divide	 a	Oitava.	 No	 caso,	 por	 exemplo,	 de	 um	
intervalo	de	Terça	Menor	entre	as	duas	notas	extremas,	que	divide	a	Oitava	em	quatro	intervalos	iguais,	ter-se-
ão,	pois,	quatro	retrotransposições	da	en`dade.	Cabe	ressaltar	que	potencialmente	qualquer	en`dade	origina	
um	módulo	cíclico,	e	a	ciclicidade	das	notas	cons`tuirá	um	evento	central	do	ponto	de	vista	fenomenológico	da	
escuta.

	 Além	 do	 ní`do	 caráter	 estrutural	 dessa	 técnica	 –	 já	 que,	 a	 par`r	 da	 cons`tuição	 de	 um	módulo	 cíclico,	179

outras	técnicas	podem	ser	aplicadas,	como	escansões,	filtragens,	projeções	etc.	–,	Menezes	(2002,	p.	364)	faz	
um	 paralelo	 com	 uma	 concepção	 de	 René	 Descartes,	 para	 quem	 “a	 essência	 da	 matéria	 é	 sua	 extensão”,	
salientando	 como	 uma	 análise	 profunda	 só	 pode	 ser	 realizada	 em	 um	 es`ramento	 mul`dimensional	 da	
realidade.
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composi`vas.	Além	disso,	o	módulo	cíclico	é	uma	forma	de	não	se	recorrer	a	uma	citação	
literal	de	obras	de	outros	compositores,	mas,	ao	mesmo	tempo,	mantendo	o	eixo	que	une	o	
ato	 composi`vo	 à	 sua	 função	 referencial,	 por	 vezes	 u`lizando	 –	 para	 a	 cons`tuição	 dos	
módulos	–	en`dades	harmônicas	já	existentes,	que	impregnam	a	nova	criação	com	sua	cor	
harmônica	caracterís`ca 	e	radicalizam	o	momento	de	escuta.	180

4.4.	Projeções	proporcionais	

Menezes	empreende,	logo	depois	da	invenção	dos	módulos	cíclicos,	a	criação	de	outra	
técnica	 composi`va,	 que	 também	 remonta	 ao	 começo	 de	 sua	 carreira	 (década	 de	 1980):	
falamos	aqui	das	projeções	proporcionais .	Originalmente	preocupado	com	as	questões	de	181

compressão	e	dilatação	do	tempo,	Flo	Menezes	dedica-se	a	aplicar	os	mesmos	parâmetros	
de	 permutação	 temporal	 também	 em	 âmbito	 intervalar,	 pesquisando	 a	 possibilidade	 de	
projetar	 uma	mesma	en`dade	harmônica	 em	um	espaço	microtonal	mais	 comprimido	ou	
mais	dilatado	do	que	a	sua	ocupação	original	no	registro	das	alturas,	mantendo,	porém,	a	
proporção	original	de	seus	intervalos.	O	propósito	principal	dessa	técnica	não	é	o	de	manter	
intactas	para	o	ouvinte	as	peculiaridades	harmônicas	da	en`dade	de	base	(a	qualidade	de	
seus	 intervalos	 originais),	 pois	 nas	 expansões	 e	 concreções	o	 campo	harmônico	originário	
pode	ser	modificado	substancialmente	(traço	este	que	os	módulos	cíclicos	não	possuem,	já	
que	 apenas	 ampliam	 em	 sen`do	 temporal	 e	 diacrônico	 o	 desenvolvimento	 harmônico	 da	
en`dade	considerada).	Do	ponto	de	vista	fenomenológico,	entretanto,	o	compositor	procura	
sempre	 estabelecer	 claros	 elos	 percep`vos	 dos	 novos	 espaços	 em	 relação	 à	 cons`tuição	
original	 da	 en`dade	 de	 par`da,	 de	 tal	modo	 que	 estratégias	 regidas	 por	 direcionalidades	
revelam-se	de	suma	importância.	

A	 projeção	 proporcional,	 que	 em	 regra	 projeta	 os	 intervalos	 de	 uma	 en`dade	
temperada	em	âmbito	não	temperado,	é	baseada	em	um	cálculo	logarítmico:	considera-se	o	
número	de	Semitons	presentes	no	intervalo	entre	a	nota	mais	grave	e	a	nota	mais	aguda	da	
en`dade	de	base	(que	se	torna	o	expoente	da	raiz	do	cálculo,	tanto	em	sen`do	expansivo	
como	contra`vo)	e	a	razão	do	âmbito	total	das	frequências	–	o	resultado	da	subdivisão	entre	
o	valor	em	Hertz	da	nota	mais	aguda	e	o	valor	em	Hertz	da	nota	mais	grave	–	da	projeção	
almejada	 (que	 se	 converte	 na	 razão	 intervalar	 do	 cálculo	 logarítmico).	 O	 resultado	 dessa	
operação	 torna-se	 o	 fator	 correspondente	 ao	 Semitom	 da	 en`dade	 original	 e,	 portanto,	
determina	 a	 distância	 (sempre	 medida	 em	 Hertz)	 entre	 os	 intervalos	 da	 projeção,	 que	
respeitam,	na	concreção	ou	na	dilatação,	as	distâncias	originais.	

É	evidente,	pois,	que	as	concreções	ou	dilatações	em	âmbitos	intervalares	dis`ntos	do	
temperamento	originarão	espaços	microtonais.	Como	afirma	Menezes:	

	 É	 evidente	 nesse	 aspecto	 a	 influência	 das	 poé`cas	 de	 Schönberg,	 com	 o	 terceiro	movimento	 das	 Cinco	180

peças	para	orquestra	Op.	16,	e,	obviamente,	de	Berio,	com	a	já	ressaltada	centralidade	da	en`dade	harmônica.	
De	todo	modo,	a	originalidade	de	Menezes	reside	justamente	na	elaboração	e	invenção	estrutural	a	parTr	da	
en`dade	harmônica.

	O	 IRCAM	de	Paris	chegou	a	elaborar	tal	possibilidade	técnica	dentro	de	uma	das	bibliotecas	(libraries)	do	181

programa	Patchwork	(mais	tarde,	conver`da	para	o	programa	OpenMusic),	porém	apenas	na	década	seguinte.	
Assim,	 uma	 das	 bibliotecas	 do	 pacote	 Profile	 realiza	 compressões	 e	 dilatações	 proporcionais	 de	 intervalos	
como	uma	das	possibilidades	matemá`cas	derivadas	da	manipulação.	De	 toda	 forma,	 ressaltamos	que	essa	
elaboração	posterior	não	se	norteou	por	uma	escolha	esté`ca,	além	de	a	invenção	de	Flo	Menezes	ser	pioneira	
e	 integrar	 as	 projeções	 proporcionais	 dentro	 de	 sua	 poé`ca,	 ar`culando	 as	 respec`vas	 manipulações	 de	
intervalo	sempre	a	par`r	de	critérios	regidos	pela	própria	composição	(direcionalidades	etc.).
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As	 projeções	 proporcionais	 permitem	 que	 eu	 comprima	 ou	 expanda	 o	 espaço	 harmônico	 das	
en`dades,	projetando	tais	estruturas	em	espaços	não	temperados,	ainda	que	mantendo	intactas	
suas	 proporções	 intervalares	 originais.	 Por	 tal	 feito,	 tal	 método	 se	 adapta	 bem	 ao	 universo	
eletroacús`co.	(MENEZES	2002,	p.	376)	

4.5.	Composição	de	perfis	

É	também	clara	a	ligação	dessas	duas	técnicas	composi`vas	–	os	módulos	cíclicos	e	as	
projeções	proporcionais	–	ao	conceito	de	perfil,	ou	seja,	ao	contorno,	ao	envelope	ou	à	linha	
desenhada	 pela	 disposição	 nos	 registros	 das	 notas	 de	 uma	 en`dade	 ou	 figura	 diacrônica	
(que	 outrora	 podia	 ser	 chamada	 de	 melodia).	 O	 reconhecimento	 do	 perfil	 por	 parte	 do	
ouvinte	 é	 um	dos	 recursos	mais	 fundamentais	 do	 ponto	 de	 vista	 fenomenológico	 para	 se	
garan`r	a	apreciação	das	camadas	primárias	da	obra	e	suas	transformações.	Ciente	disso	já	
desde	a	época	da	 invenção	dessas	duas	técnicas ,	Menezes	chega	a	elaborar	ainda	outra	182

técnica,	que	designará	por	interpolação	de	perfis	–	à	qual	já	fizemos	alusão	−,	que	pode	ser	
realizada	 em	 dois	 sen`dos:	 dados	 dois	 perfis	 determinados,	 o	 compositor	 cria	 um	 perfil	
intermediário	 no	 qual	 este	 adota	 o	 envelope	 do	 primeiro	 perfil	 e	 o	 conteúdo	 (notas	
propriamente	ditas)	do	segundo	–	notas	deslocadas,	portanto,	nas	Oitavas,	conforme	a	linha	
do	primeiro	perfil	–;	ou,	de	modo	contrário,	com	o	perfil	intermediário	assumindo	as	notas	
do	 primeiro	 perfil,	 mas	 o	 envelope	 do	 segundo	 perfil .	 Dessa	 forma,	 ocorre	 uma	183

transmutação	progressiva	entre	figuras	diferentes	–	porém	com	o	mesmo	número	de	notas	–	
de	 elevado	 potencial	 direcional,	 criando	 um	 equilíbrio	 na	 percepção	 entre	 o	 conteúdo	
intervalar	 e	 harmônico	 e	 a	 curva	 de	 envelope	 dos	 intervalos	 (elementos	 que,	 em	 sua	
essência,	tendem	a	entrar	em	conflito	entre	si:	se	os	intervalos	são	muito	relevantes,	podem	
neutralizar	o	perfil;	se	o	perfil	sobressai,	pode-se	alterar	a	informação	intervalar).	

4.6.	Forma-pronúncia	

Em	direção	divergente,	 outra	 invenção	 composi`va	elaborada	por	Menezes	que	não	
enaltece	a	centralidade	do	perfil,	nem	prioriza	a	inteligibilidade	dos	elementos	cons`tu`vos	
em	 sua	 essência	 original,	 é	 a	 forma-pronúncia.	 Trata-se	 certamente	 de	 uma	 estratégia	
inven`va	que	se	origina	nos	estudos	do	compositor	brasileiro	sobre	a	linguagem,	o	que,	mais	
tarde,	resultará	em	seu	aprofundamento	acerca	da	foné`ca	e	da	fonologia,	e	em	especial	da	
obra	teórica	de	Roman	Jakobson.	Já	nos	concentramos	nas	reflexões	e	releituras	de	Menezes	
dos	conceitos	 linguís`cos	 jakobsonianos	em	relação	à	obra	de	Berio;	aqui,	gostaríamos	de	

	 Basta	 evocarmos,	 aqui,	 o	 �tulo	 de	 uma	 de	 suas	 mais	 importantes	 realizações	 junto	 ao	 Studio	 für	182

elektronische	Musik	de	Colônia:	sua	peça	Profils	écaterlés	(1988),	ou	seja,	Perfis	esquartejados	(ou	dilacerados),	
para	piano	e	sons	eletroacús`cos.

	É	o	que	ocorre	em	TransFormantes	II	(1995),	para	clarinete	e	piano.183
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ressaltar	como	tal	interesse	pela	linguagem	verbal	se	ar`cula	de	forma	concreta	nas	obras 	184

do	compositor	brasileiro	por	meio	dessa	técnica	formal	específica.	

O	 século	 XX	 foi	 extremamente	 fér`l	 do	ponto	de	 vista	 inven`vo	no	 âmbito	 verbal	 e	
vocal,	 e	 Berio	 foi	 um	 dos	 principais	 mestres	 dessa	 vertente .	 Mas	 a	 forma-pronúncia,	185

elaborada	e	apresentada	por	Menezes	já	nos	anos	1980,	e	por	ele	desenvolvida	nas	décadas	
seguintes,	completa	o	panorama	em	torno	da	voz	e	da	verbalidade,	pois	pela	primeira	vez	a	
estrutura	fonêmica	das	palavras	é	u`lizada	como	elemento	de	cons`tuição	formal	da	obra	
musical,	resgatando,	de	certo	modo,	a	necessidade	e	a	profunda	mo`vação	existente	entre	
significante	 e	 significado	 verbais	 (um	 dos	 fulcros	 da	 reflexão	 de	 Jakobson,	 Benveniste	 e	
outros,	em	oposição	às	 tendências	 saussurianas	que	proclamam	a	arbitrariedade	do	signo	
linguís`co).	

Concretamente,	 a	 forma-pronúncia	 consiste	 na	 extensão	 radical	 do	 tempo	 da	
sonoridade	 –	 do	 significante	 –	 de	 uma	 determinada	 palavra,	 que	 se	 mostra	 central	 na	
construção	da	obra.	Os	fonemas	e	sua	existência	cronológica	na	cons`tuição	de	uma	dada	
palavra,	 radicalmente	 dilatados	 no	 tempo,	 e	 preservando	 a	 proporcionalidade	 temporal	
entre	eles	(a	proporção	entre	suas	respec`vas	durações),	cons`tuem	o	`mbre	predominante	
das	 seções	 de	 uma	 nova	 forma	musical,	 a	 qual	 nada	mais	 é	 que	 a	 “pronúncia	 figurada”,	
distendida	ao	extremo,	daquela	palavra .	186

Isso	pode	ocorrer	ocasionalmente	por	meio	de	um	intérprete	que	pronuncia	a	palavra	
de	forma	muito	espaçada,	mas	tal	situação	é,	na	verdade,	marginal.	Em	geral,	será	por	meio	
de	 sons	 eletroacús`cos,	 “imitando”	 um	 es`ramento	 da	 matéria	 verbal	 ora	 de	 modo	
concreto	(com	sons	derivados	do	tratamento	da	própria	voz	humana),	ora	de	maneira	mais	
ilusória	e	figurada	(a	par`r	de	materiais	dis`ntos	da	própria	voz),	que	Menezes	edificará	suas	
formas-pronúncia.	 Essa	 técnica	 composi`va	 ressalta	 também	 a	 con`guidade	 entre	 os	
domínios	linguís`co	e	musical:	o	protagonista	dessa	ponte	não	é	mais	um	texto	inteiro,	mas	
apenas	 uma	 palavra,	 que	 se	 destaca	 tanto	 em	 sua	 presença	 –	 es`rada	 no	 tempo,	
determinando	com	seus	fonemas	a	cor	�mbrica	e	a	estrutura	formal	da	obra	–	como	em	sua	
ausência	–	devido	à	inviabilidade,	em	decorrência	de	sua	radical	expansão	temporal,	de	sua	
compreensão	enquanto	palavra.	

	 Já	 em	 1995,	 em	 TransFormantes	 II	 para	 clarinete	 em	 Si	 bemol	 e	 piano,	 que	 acabamos	 de	 mencionar,	184

Menezes	u`liza	 como	 ideia	norteadora	o	conceito	de	 formante,	de	evidente	origem	 linguís`ca,	 fazendo,	por	
sua	vez,	 referência	a	esse	uso	 inovador	em	uma	de	 suas	obras	de	 juventude:	TransFormantes	 I	 (1983),	para	
orquestra	de	cordas	e	piano.	Conforme	esclarece	o	compositor,	por	formante	“se	entende	a	parte	revelada	na	
análise	espectral	de	um	som	na	qual	se	tem	uma	maior	ressonância	da	energia	do	espectro	(maior	amplitude	
dos	harmônicos	ou	parciais)	diferenciando-se	das	regiões	frequenciais	restantes	e	contribuindo	enormemente	
para	 a	 caracterização	 do	 `mbre	 propriamente	 dito	 do	mesmo	 som”	 (MENEZES	 2002,	 pp.	 319-321).	 Como	 se	
sabe,	a	existência	dos	formantes	é	o	que	permite	o	reconhecimento	e	a	inteligibilidade	das	vogais.	Na	série	dos	
TransFormantes,	Menezes	absorve	e	 reelabora	o	 conceito	de	 formante,	assimilando-o	a	pequenas	 “áreas	de	
perturbação”,	iden`ficadas,	por	exemplo,	em	figuras	insólitas	(rápidas	e	frené`cas	ou	está`cas	e	repe`das,	no	
caso	de	TransFormantes	II),	sempre	extremamente	diferenciadas	do	tecido	musical	restante,	e,	portanto,	muito	
salientes	do	ponto	de	vista	percep`vo.

	 Flo	Menezes	 é,	 nesse	 aspecto,	 categórico:	 considera	 Berio	 o	maior	 compositor	 para	 a	 voz	 do	 século	 XX	185

(MENEZES	2015b,	p.	67;	2002,	p.	296).

	A	proporcionalidade	das	durações	dos	 fonemas,	projetadas	em	um	tempo	muito	mais	extenso,	ecoa,	em	186

certo	sen`do,	a	manutenção	da	proporcionalidade	dos	intervalos	de	uma	en`dade	harmônica	quando	de	uma	
extensão	radical	ocorrida	em	uma	projeção	proporcional.
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Com	a	 forma-pronúncia,	 abre-se	mão,	pois,	 da	 inteligibilidade	da	palavra,	 a	qual,	 na	
realidade,	 requer	 um	 lapso	 de	 tempo	muito	 breve	 para	 ser	 pronunciada	 e	 entendida.	 No	
quarto	movimento	de	sua	obra	PAN,	de	1985-86,	no	qual	conjuga	grande	orquestra	e	sons	
eletroacús`cos,	Menezes	emprega	a	forma-pronúncia	a	par`r	da	palavra	P-A-N,	es`cando-a	
em	uma	duração	de	7’40” :	ao	dilacerar	os	momentos	fonológicos	da	palavra	e	aprofundar	187

suas	estruturas	 fonêmicas,	 cria-se	um	gesto	musical/temporal	de	grande	 carga	expressiva.	
Nas	palavras	de	Menezes	(2013c,	p	120):	“O	gesto	verbal	se	torna	textura	[…],	o	Verbo	verte-
se	em	música	impura”.	

A	extensão	dos	 fonemas	acontece	respeitando	a	proporcionalidade	das	durações	e	a	
sequência	 dos	 fonemas	originais,	 o	 que	 resulta	 em	uma	 imersão	no	 âmago	expressivo	da	
palavra,	a	qual	preserva	suas	cores	fonêmicas:	justamente	para	sublinhar	esse	prisma,	Henri	
Pousseur	chamou	essa	invenção	formal	de	Flo	Menezes	de	KlangfarbendauernproporTonen	
(“proporções	 de	 durações	 de	 `mbres”),	 em	 analogia	 à	 Klangfarbenmelodie	 (“melodia	 de	
`mbres”),	 de	 ascendência	 schönberguiana.	 Dessa	maneira,	 salienta-se	 uma	 concepção	 do	
tempo	enquanto	conjunto	de	durações	�mbricas,	definição	par`cularmente	apropriada	para	
as	obras	de	Menezes,	nas	quais	o	 tempo	 se	 caracteriza	pelas	dimensões	 fenomenológicas	
dis`ntas	(e	pelo	complexo	de	protensões	e	retenções,	em	termos	husserlianos)	do	momento	
presente	(do	Jetzt,	o	Agora).	

4.7.	Escritura	dura@va	

O	 conceito	 de	 duração	 é	 também	 o	 cerne	 da	 chamada	 escritura	 duraTva,	 que	 o	
compositor	brasileiro	classifica	como	um	método	de	escritura	e	não	como	uma	técnica	de	
composição	 propriamente	 dita.	 Em	 analogia	 às	 quasi-scores	 da	 Alta	 Idade	 Média	 e	 da	
Renascença,	 Menezes	 considera	 tal	 recurso	 uma	 preciosa	 estratégia	 para	 veicular	 sua	
poé`ca,	 baseada	 justamente	 em	um	pensamento	orientado	mais	 às	durações	 do	 que	 aos	
ritmos.	É,	de	fato,	no	bojo	dessa	a`tude	mais	atenta	aos	fenômenos	dura`vos	que	métricos	
que	 se	 compreende	 como	 o	 compositor	 lê,	 de	 forma	 polivalente,	 uma	 sequência	 de	
intervalos	 ou	 uma	 linha	melódica	 enquanto	 sequência	 de	 durações,	 livre	 de	 um	 domínio	
métrico	 estrito	 e	 com	 um	 forte	 destaque	 para	 o	 gesto	 figural	 do	 discurso	 musical.	 As	
principais	 caracterís`cas	 da	 escritura	 dura`va	 são,	 nas	 palavras	 do	 próprio	 compositor,	
“ausência	de	figurações	rítmicas	prescritas	pela	notação	tradicional,	e	ao	invés	disso,	campos	
de	 durações	 nos	 quais	 se	 ar`culam,	 quase	 em	notação	 proporcional,	 as	 energias	 figurais,	
inscritas	em	espaços	métricos	precisos”	(MENEZES	2013c,	p.	181).	

É	 apenas	 em	 uma	 segunda	 etapa	 do	 trabalho	 de	 composição	 que	 essas	 figuras	 são	
interpretadas	e	transcritas	em	valores	da	escritura	tradicional,	com	espaços	dura`vos	que	se	
traduzem	em	valores	rítmicos.	Esse	percurso	evidencia	a	distância	de	Menezes	em	relação	a	
procedimentos	 seriais	 estritos	 voltados	 à	 manipulação	 de	 valores	 rítmicos	 –	 nos	 quais	 a	
elaboração	 segundo	 regras	 preestabelecidas	 resulta,	 parcialmente,	 em	 um	 gesto	 musical	
engessado	e	em	geral	sem	direcionalidade	–	e	destaca,	ao	contrário,	a	importância	em	sua	
obra	da	liberdade	composi`va	e	da	apreciação	esté`ca	e	fenomenológica.	

4.8.	Dinamização	da	densidade	harmônica	(DDH)	e	rotações	rítmicas	

Menezes	 ar`cula	 os	 conceitos	 de	 tempo	 e	 duração	 em	 outras	 duas	 técnicas	
composi`vas	 que	 completam	 o	 quadro	 de	 suas	 estratégias:	 a	 dinamização	 de	 densidade	
harmônica	 (DDH)	 e	 as	 rotações	 rítmicas.	 A	 primeira	 instaura	 uma	 permutação	 entre	 a	

	Os	sons	eletroacús`cos	desse	movimento	podem	ser	executados	autonomamente,	como	peça	acusmá`ca:	187

PAN:	 Laceramento	della	parola	 (Omaggio	a	 Trotskji),	 cuja	 versão	defini`va,	 realizada	no	Estúdio	de	Colônia,	
data	de	1987-88.

221



densidade	interna	e	a	duração	temporal	dos	agrupamentos	figurais	de	uma	dada	estrutura	
intervalar.	Conforme	ilustra	o	compositor:	

A	 dinamização	 de	 densidade	 harmônica	 permi`u	 edificar	 em	 minhas	 obras	 exatamente	 o	
conteúdo	 de	 sua	 designação:	 campos	 harmônicos	 locais	 variam,	 pela	 alteração	 do	 número	 de	
notas	 dos	 agrupamentos,	 em	 densidade,	 ao	mesmo	 tempo	 que	 variam	 seu	 próprio	 conteúdo	
intervalar	 a	 cada	 variação,	 porém	 de	 tal	 forma	 que	 a	 “leitura”	 do	 módulo	 cíclico	 permanece	
intacta,	flexionando-o	sempre	diversamente,	alterando	suas	figuras	e	gestos,	dinamizando	suas	
configurações.	(MENEZES	2013c,	pp.	112-113)	

Em	 termos	 concretos,	 por	 meio	 de	 uma	 tabela	 na	 qual	 cada	 linha	 representa	 uma	
aparição	 da	 figuração	 intervalar	 original	 (do	 perfil	 do	 módulo	 cíclico,	 passível	 de	 ser	
subme`do	a	uma	projeção	proporcional)	e	cada	algarismo	descreve	o	número	de	notas	de	
cada	 agrupamento	 de	 notas,	 o	 compositor	 relaciona	 esses	 dados	 com	 a	 duração	 em	
segundos	de	cada	grupo	e	organiza	livremente	seu	número	de	notas.	Nas	linhas	seguintes,	
ao	mesmo	tempo	que	preserva	a	ordem	das	notas	(ainda	que	estas	possam	se	submeter	a	
variações	determinadas	pelas	projeções	proporcionais),	perfaz	um	deslocamento	do	número	
de	 notas	 de	 cada	 agrupamento	 que	 não	 coincida	 com	 o	 deslocamento	 das	 durações	 em	
segundo;	 com	 isso,	 obtém	 uma	 extrema	 flexibilidade	 na	 relação	 densidade	 dos	 grupos/
durações	 desses	 grupos,	 ou	 seja,	 em	 termos	 de	 números	 de	 notas	 de	 cada	 figura	 e	 de	
densidade	de	suas	durações.	É	como	se	houvesse	uma	dinamização	dura`va	e	da	densidade	
das	figuras	de	uma	estrutura	intervalar	de	base.	

Existem	 pontos	 de	 encontro	 entre	 a	 dinamização	 de	 densidade	 harmônica	 e	 as	
rotações	 rítmicas,	 tanto	 que	 Menezes	 acaba	 u`lizando,	 por	 vezes,	 ambas	 as	 técnicas	
simultaneamente.	 É	 o	 que	 ocorre	 em	O	 farfalhar	 das	 folhas,	 para	 flauta,	 clarinete,	 piano,	
violino,	violoncelo	e	eletrônica	em	tempo	real,	obra	baseada	no	poema	visual	O	Inserto,	do	
irmão	 Philadelpho	Menezes	 (1960-2000),	 e	 escrita	 em	 2010	 na	 ocasião	 dos	 dez	 anos	 de	
falecimento	do	poeta.	As	rotações	rítmicas	implementam,	no	âmbito	rítmico,	manipulações	
parecidas	às	que	os	módulos	cíclicos	realizam	em	domínio	intervalar,	e	conseguem	produzir	
“arritmias	 e	 irregularidades,	 de	 modo	 a	 enaltecer	 as	 divergências	 dura`vas	 das	
figurações”	(MENEZES	2013c,	p.	113).	U`lizada	pela	primeira	vez	em	1996-97	na	obra	ATLAS	
FOLISIPELIS	 –	 para	 um	 oboísta,	 percussões	 de	 pele	 (tocadas	 por	 dois	 percussionistas)	 e	
eletrônica	–,	as	rotações	rítmicas	deslocam	um	determinado	número	de	valores	dentro	de	
sua	lista	original	(na	obra	citada,	por	exemplo,	em	uma	das	aplicações	da	técnica,	os	quatro	
úl`mos	valores	vão	para	o	início	da	lista,	forçando	todos	os	restantes	para	quatro	posições	
na	frente	da	lista)	e	permitem	criar	uma	enorme	variedade	e	flexibilidade	do	ponto	de	vista	
das	ar`culações	rítmicas .	188

O	estudo	dessas	técnicas	composi`vas	formuladas	de	modo	original	por	Flo	Menezes	–	
de	indubitável	caráter	estrutural	e,	ao	mesmo	tempo,	sempre	elaboradas	pelo	viés	da	escuta	
fenomenológica	e	do	aprazimento	esté`co	–	cons`tui	o	viés	para	analisarmos	…donde	solo	
las	plantas	suenan…,	no	próximo	item.	

5.	Análise	de	…donde	solo	las	plantas	suenan…	

…donde	 solo	 las	 plantas	 suenan…	 é	 uma	 obra	 para	 harpa	 e	 eletrônica	 e	 se	 destaca	
como	 a	 primeira	 do	 catálogo	 de	Menezes	 em	 que	 a	 harpa	 é	 designada	 como	 solista.	 Foi	

	 Em	 depoimento	 pessoal	 a	 esta	 autora,	 Flo	Menezes	 salienta	 que	 talvez	 o	 primeiro	 exemplo	 de	 rotação	188

rítmica	esteja	na	variação	Sur	 la	dynamique,	de	Apostrophe	et	 six	 réflexions	 (1964-66),	para	piano,	de	Henri	
Pousseur,	obra	que	o	compositor	brasileiro	muito	admira	e	costuma	analisar	em	suas	aulas.
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composta	 em	 2015	 no	Centro	Mexicano	 para	 la	Música	 y	 las	 Artes	 Sonoras	 (CMMAS)	 de	
Morélia	(México),	depois	que	o	compositor	havia	sido	agraciado	com	o	prêmio	internacional	
do	 Programa	 Ibermúsicas	 (Organización	 de	 los	 Estados	 Iberoamericanos)	 em	 2014,	 e	 é	
dedicada	a	esta	autora.	Na	verdade,	Menezes	já	havia	inserido	o	instrumento	em	outras	de	
suas	obras	 de	orquestra	 anteriores	 –	 como	em	Pulsares,	 de	 1998-2000,	 para	um	pianista,	
orquestra	 de	 câmara	 e	 eletrônica,	 ou	 em	 Crase,	 de	 2005-06,	 para	 grande	 orquestra	 e	
eletrônica,	 ou	 ainda	 em	 suas	 composições	 mais	 recentes	 para	 orquestra,	 como	
laçoentrelaço,	 de	 2013,	 e	TransLieder,	 de	 2016-17,	 para	 soprano,	 contralto	 e	 orquestra	 –,	
mas	ainda	não	havia	contemplado	a	harpa	com	uma	de	suas	obras	de	música	de	câmara.	

A	escritura	para	harpa	nas	obras	orquestrais	citadas	 respeita	os	cânones	 tradicionais	
do	 instrumento;	 cabe	 sublinhar	 uma	 elevada	 dificuldade,	 mas	 o	 compositor	 se	 vale	 da	
escritura	 clássica,	 não	 apresentando	 efeitos	 técnicos	 inovadores	 e	 inserindo	 o	 `mbre	 da	
harpa	dentro	de	um	contexto	mais	amplo.	Diferente	da	trajetória	de	Berio	(que	lidou	com	a	
harpa	 desde	 as	 suas	 primeiras	 obras,	 para	 em	 seguida	 compor	 Circles	 e	 Sequenza	 II),	
podemos	afirmar	que	Menezes	não	concebeu	peças	preparatórias	para	então	se	defrontar	
com	a	escritura	de	…donde	solo	las	plantas	suenan….	Ao	contrário,	enfrentou	a	composição	
dessa	obra	tendo	u`lizado	o	instrumento	apenas	em	contextos	orquestrais,	em	que	este	era	
coadjuvante.	 No	 entanto,	 valeu-se	 de	 um	 estudo	 teórico	 aprofundado	 com	 base	 nos	
manuais	 hoje	 disponíveis	 –	 procedimento	 metódico	 que,	 aliás,	 costuma	 adotar	 também	
quando	 escreve	 para	 outros	 instrumentos,	 e	 isso	 mesmo	 quando	 já	 possui	 considerável	
familiaridade	 com	 o	 instrumento	 em	 questão.	 Assim	 sendo,	 adquiriu	 profundo	
conhecimento	tanto	em	relação	ao	funcionamento	preciso	da	pedaleira	da	harpa	como	em	
relação	às	assim	denominadas	técnicas	estendidas	(tais	compêndios	específicos	não	exis`am	
quando	Berio	escreveu	suas	composições	para	harpa,	obrigando-o	a	aprimorar	 sua	escrita	
no	confronto	empírico	com	os	intérpretes	de	suas	obras).	

A	mo`vação	 para	 o	 �tulo	 da	 peça	 surge	 da	 lembrança	 da	 leitura	 de	 um	 ensaio	 de	
Walter	Benjamin	(“Über	die	Sprache	überhaupt	und	über	die	Sprache	der	Menschen”	(“Sobre	
a	linguagem	em	geral	e	sobre	a	linguagem	do	homem”),	sem	tradução	em	português)	sobre	
a	 origem	 da	 linguagem,	 no	 qual	 o	 filósofo	 alemão,	 em	 formulação	 de	 alto	 teor	 poé`co,	
afirma	 que	 (em	 tradução	 do	 próprio	 Flo	 Menezes)	 “onde	 apenas	 as	 plantas	 murmuram,	
sempre	ressoa	uma	lamúria.	Porque	a	natureza	é	muda,	ela	se	entristece” 	(BENJAMIN	2002,	189

p.	80).	Em	depoimento	pessoal	do	compositor,	este	nos	revela	que	foi	ao	se	defrontar	“com	
os	infindáveis	e	maravilhosos	monumentos	mudos	e	hoje	inabitados	das	civilizações	maia	e	
asteca	do	México,	que	transparecem	a	força	de	povos	ancestrais,	mas	ao	mesmo	tempo	seu	
esvaecimento	 diante	 do	 Tempo”	 (MENEZES,	 informação	 verbal),	 que	 se	 lembrou	 da	
formulação	de	Benjamin;	porém,	ainda	que	diante	da	constatação	de	certa	tristeza	em	face	
do	vazio	humano	daquelas	arquiteturas,	o	músico	brasileiro	permaneceu	“em	dúvida	sobre	a	
afirmação	de	Benjamin	sobre	a	 inexorável	necessidade	da	 linguagem	humana	para	que	da	
natureza	se	abatesse	toda	tristeza”	(MENEZES,	informação	verbal).	Pois	ali	apenas	ouvia-se	o	
murmurar	das	folhas,	sem	resquício	de	qualquer	linguagem	verbal,	e,	no	entanto,	a	imagem	
e	a	 sensação	eram	de	uma	profunda	paz.	 Foi	 a	par`r	de	 tal	 fato	que	decidiu	apropriar-se	
apenas	do	início	da	formulação	de	Benjamin	como	�tulo	de	sua	obra.	

	“[…]	wo	auch	nur	Pflanzen	rauschen,	klingt	immer	eine	Klage	mit.	Weil	sie	stumm	ist,	trauert	die	Natur”.	A	189

tradução	em	espanhol	da	primeira	metade	da	frase	para	o	�tulo	da	obra	se	deve	ao	fato	de	ter	sido	concebida	
no	México,	país	de	língua	espanhola.	A	obra	pode	igualmente	levar	o	�tulo	em	alemão:	…wo	auch	nur	Pflanzen	
rauschen….
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E,	a	nosso	ver,	essa	referência	à	natureza	representa	de	fato	a	chave	de	leitura	da	obra	
como	um	todo .	A	primeira	página,	por	exemplo,	é	uma	metáfora	da	lenta,	mas	inexorável	190

mudança	dos	elementos	naturais,	que	o	ser	humano	percebe	em	um	lapso	maior	de	tempo:	
não	podemos	acompanhar	o	crescimento	de	uma	planta	a	olho	nu,	porém	percebemos	sua	
evolução	 ao	 longo	 dos	 dias.	 Da	mesma	 forma,	 é	muito	 di�cil	 perceber	 o	 lento	 e	 gradual	
accelerando	ao	qual	é	subme`da	a	primeira	formulação	da	peça,	que	parece	está`ca	em	seu	
início	 –	 tal	 como	 a	 silenciosa	 expansão	 da	 natureza	 –,	 mas	 é	 evidente	 a	 mudança	 de	
andamento	quando	começa	a	segunda	página	da	obra.	

A	 lista	das	 técnicas	estendidas	é	muito	ampla :	 inclui	efeitos	mais	 tradicionais,	 tais	191

como	 os	 sons	 com	 as	 unhas,	 pizzicato-Bartók	 e	 près	 de	 la	 table,	 até	 recursos	 altamente	
inusitados,	como	o	esfregamento	de	uma	concha	nas	cordas,	os	golpes	com	uma	baqueta	de	
percussão	nas	cordas	graves	da	harpa,	os	tremoli	com	a	parte	metálica	da	chave	de	afinação	
ou	 ainda	 os	 glissandos	 realizados	 com	 a	mão	 direita	 e	 instantaneamente	 abafados	 com	 a	
mão	esquerda.	Durante	a	gravação	da	peça,	em	2017,	foi	adicionado	o	uso	de	um	ar`�cio	
para	o	já	previsto	efeito	no	úl`mo	sistema	da	obra,	em	que	os	breves	glissandos	passaram	a	
ser	produzidos	com	um	slide	de	aço	para	violão.	

Além	 disso,	 …donde	 solo	 las	 plantas	 suenan…	 conta	 com	 quatro	 momentos	 de	
improvisação	 realizados	 pelo	 intérprete,	 ao	 longo	 da	 seção	 B,	 que	 interagem	 com	 a	
eletrônica.	 Com	 exceção	 da	 terceira	 improvisação,	 que	 consiste	 na	 en`dade	 harmônica	
principal	da	obra	tocada	com	sons	xilofônicos,	as	demais	são	cons`tuídas	de	ruídos	variados,	
descritos	ao	final	das	instruções	da	par`tura :	mudanças	frené`cas	dos	pedais,	fricção	de	192

uma	 folha	 de	 papel	 ou	 da	 concha	 sobre	 as	 cordas,	 glissandos	 com	 as	 unhas	 ou	 com	 um	
plectro,	 golpes	 na	 madeira	 da	 caixa	 de	 ressonância	 da	 harpa	 e	 também	 a	 pronúncia	 de	
fonemas	frica`vos	e	sibilantes	por	parte	do	intérprete.	

	Parece-nos	que	a	natureza	seja	um	conceito	determinante	também	com	relação	ao	tempo	da	obra	musical,	190

como	acontece	com	as	criações	de	Debussy,	nas	quais	a	referência	à	natureza	vai	muito	além	de	um	superficial	
–	e	decora`vo	–	“naturalismo”;	muito	ao	contrário,	a	natureza	é	ali	contemplada	em	sua	essência,	enquanto	
algo	 imprevisível	 e	 flexível.	 O	 compositor	 francês,	 recusando	 um	 desenvolvimento	 temporal	 com	 escansões	
formais	pré-fixadas,	enaltece,	de	maneira	original,	o	fluxo	de	consciência	e	a	ausência	de	esquema`smos	que	
caracterizam	os	desdobramentos	de	suas	obras.	Tais	concepções,	presentes	igualmente	na	peça	de	Menezes,	
delineiam-se,	 ao	 que	 nos	 parece,	 quase	 como	 reminiscências	 de	 Debussy,	 mestre	 por	 excelência	 da	 cor	
francesa	e	que	explorou	de	modo	paradigmá`co	as	nuances	da	harpa.

	Vide	a	introdução	de	…donde	solo	las	plantas	suenan…	(MENEZES	2015a,	p.	C-E).191

	Vide	páginas	G-H,	na	introdução	da	par`tura	(MENEZES	2015a).192
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Figura	5	–	...donde	solo	las	plantas	suenan...,	página	1	da	par`tura.	

A	 presença	 das	 improvisações	 –	 que	 abrem	 espaço	 para	 o	 elemento	 aleatório,	 ao	
mesmo	 tempo	 que	 são	 parcialmente	 dirigidas	 –	 é	 com	 certeza	 um	 aspecto	 de	 par`cular	
interesse	 e	 está	 ligada	 ao	 plano	 dos	 sons	 eletroacús`cos,	 que	 consiste	 em	 27	 camadas	
octofônicas	pré-compostas	e	em	eletrônica	em	tempo	real	(live-electronics).	No	decorrer	da	
primeira	 seção	 da	 obra	 (A),	 em	 concomitância	 com	 a	 aparição	 de	 algumas	 notas	 tocadas	
pelo	harpista,	 são	disparados	oito	 eventos	 eletroacús`cos	que	 “colecionam”	as	oito	notas	
cons`tuintes	da	en`dade	harmônica	principal	da	peça,	sendo	os	primeiros	quatro	eventos	
caracterizados	 por	 um	 ataque	 estridente,	 que	 se	 sobressai	 no	 tecido	 musical.	
Automa`camente,	 todos	 esses	 quatro	 eventos	 iniciais	 são	 programados	 para	 surgir	 uma	
segunda	e	úl`ma	vez	–	cada	um	com	um	retardo	diferente	entre	a	primeira	e	a	segunda	vez	
em	que	eclodem,	ou	seja,	com	dis`ntos	intervalos	de	tempo	no	delay	entre	os	respec`vos	
fim	 de	 sua	 primeira	 aparição	 e	 início	 de	 sua	 segunda	 aparição	 –,	 e	 os	 inícios	 estridentes	
desses	quatro	primeiros	eventos	adquirem	a	função	de	sinais	em	meio	à	textura	sonora:	a	
repe`ção	desses	quatro	eventos	acarreta	a	 aparição	 simultânea	de	outros	quatro	eventos	
eletroacús`cos	 de	 caráter	 ruidoso	 e	 elevada	 complexidade	 textural	 (numerados	 como	
eventos	de	9	a	12).	Além	disso,	quando	regressam	os	primeiros	quatro	eventos,	o	harpista	e	
o	músico	que	opera	a	difusão	dos	sons	eletroacús`cos	e	a	eletrônica,	ao	ouvirem	de	novo	
cada	 um	 dos	 quatro	 ataques	 estridentes,	 interrompem	 instantaneamente	 a	 execução	 da	
par`tura	 e	 passam	 a	 executar,	 respec`vamente,	 as	 improvisações	 e	 as	 camadas	 de	 live-
electronics,	que	se	sobrepõem	às	camadas	de	sons	eletroacús`cos	pré-compostos	de	9	a	12,	
cujas	 reproduções	 se	 sobrepõem,	 portanto,	 à	 con`nuação	 dos	 quatro	 primeiros	 eventos	
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repe`dos,	criando	assim	uma	estrutura	ainda	mais	complexa .	Toda	a	transparência	inicial	193

da	harpa	(e	do	universo	sonoro	tout	court	ao	qual	o	instrumento	é	comumente	associado)	é	
aqui	 suspensa	 diante	 de	 uma	 condensação	 de	 eventos	 inaudita,	 e	 se	 Berio	 procurou	
rela`vizar	 o	 delicado	 universo	 da	 harpa	 em	 Sequenza	 II	 com	 momentos	 de	 pronunciada	
a`vidade,	Flo	Menezes	o	faz,	aqui,	por	meio	de	uma	alta	densidade	textural.	

Como	é	impossível	saber	exatamente	quando	se	dão	esses	momentos	de	intervenção	
das	 quatro	 improvisações	 (uma	 vez	 que	 dependem	 do	 instante	 exato	 em	 que	 o	 harpista	
tocou	determinadas	notas	da	seção	A),	há	na	performance	uma	 interação	efe`va	dos	dois	
planos	 (acús`co	 e	 eletroacús`co),	 instaurando	 certa	 “instabilidade”	 entre	 intérprete	 e	
eletrônica	que	dinamiza	sobremaneira	o	uso	da	eletrônica	em	tempo	real,	como	no	caso	de	
uma	 autên`ca	 música	 de	 câmara.	 A	 função	 das	 improvisações	 é,	 pois,	 a	 de	 suspender	
dras`camente	 a	 par`tura,	 fazendo	 com	 que	 se	 abram	 e	 fechem	 “janelas”	 que	 dão	 para	
espaços	 radicalmente	 diferentes :	 tanto	 assim	 que	 o	 término	 de	 cada	 momento	 de	194

improvisação/live-electronics	é	sinalizado,	simbolicamente,	pelo	ruído	de	uma	porta	fechada	
nos	 sons	 eletroacús`cos	 (que,	 sempre	 tratados,	 derivam	 de	 uma	 porta	 de	 um	 hotel	 na	
Ciudad	 de	 México),	 demarcando	 então	 a	 volta	 à	 execução	 da	 par`tura,	 por	 parte	 do	
intérprete,	exatamente	a	par`r	do	ponto	em	que	havia	sido	interrompida .	195

Uma	 série	 suplementar	 de	 sete	 processamentos	 em	 tempo	 real	 dos	 sons	 da	 harpa	
(live-electronics,	 realizados	em	Max/MSP	e	numerados	na	par`tura	como	Live	5	a	Live	11)	
enriquece	ainda	mais	as	dis`ntas	seções	da	obra .	O	primeiro	deles	(Live	5)	é	disparado	no	196

compasso	 39,	 quando	 aparece	 pela	 primeira	 vez	 a	 en`dade	 harmônica	 principal.	 Ele	 se	
baseia	 justamente	 em	 um	 processo	 de	 “congelamento”	 de	 `po	 granular	 (definido	 como	
moving	freeze	pelo	compositor)	a	par`r	da	captação	da	dita	en`dade	e	que	vai	aos	poucos	
deslocando	o	alvo	de	sua	captação	de	acordo	com	a	performance	ao	vivo.	Como	há	grande	
probabilidade	de	o	momento	de	improvisação	4	já	ocorrer	em	meio	a	esse	processamento,	
os	ruídos	provenientes	desta	úl`ma	improvisação	serão	provável	objeto	de	freezing	granular,	

 Em	resumo,	o	primeiro	evento	eletroacús`co	se	repete,	gerando	ao	mesmo	tempo	o	evento	número	nove,	193

o	primeiro	 live-electronics	e	a	primeira	 improvisação	do	harpista.	O	mesmo	acontece	com	o	segundo	evento	
repe`do,	 que	 surge	 em	 concomitância	 com	 o	 décimo	 evento,	 o	 segundo	 live-electronics	 e	 a	 segunda	
improvisação,	e	assim	por	diante	 com	os	 terceiro	e	quarto	eventos.	Trata-se,	portanto,	de	quatro	passagens	
com	quatro	camadas	de	sons	simultâneas,	que	se	somam	ainda	à	ressonância	das	demais	camadas	acumuladas	
até	ali.

	Nesse	 sen`do,	estabelecem-se	aqui	 ín`mas	correlações	entre	esses	momentos	de	“abertura”	de	…donde	194

solo	 las	 plantas	 suenan…	 e	 as	 três	 janelas	 de	TransScripTo	 (2013),	 para	 violino	 e	 eletrônica	 em	 tempo	 real.	
Ambas	as	maneiras	de	elaborar	a	eletrônica	em	tempo	real,	criando	clara	instabilidade	e	sobretudo	retroação	
entre	 performance	 e	 eletrônica,	 cons`tuem	 uma	 estratégia	 fundamental	 de	 inves`gação	 na	 linguagem	 do	
compositor	 brasileiro,	 semelhante	 –	 como	 ele	mesmo	 reconhece	 –	 à	 noção	 de	parTTon	 virtuelle	 (parTtura	
virtual),	tal	como	elaborada	pelo	compositor	francês	Philippe	Manoury	(1952-).

	Precisamos	sublinhar	uma	exceção	a	essa	indicação	no	caso	da	quarta	improvisação:	enquanto	as	primeiras	195

três	 têm,	 respec`vamente,	 a	 mesma	 duração	 dos	 eventos	 de	 9	 a	 12	 e	 dos	 live-electronics	 (disparados	 em	
concomitância),	 a	 quarta	 improvisação	 (com	 seu	 live-electronics)	 dura	 apenas	 34”,	 enquanto	 o	 respec`vo	
evento	 12,	 1’13”	 (muito	 mais,	 portanto,	 que	 a	 improvisação	 que	 o	 acompanha).	 Logo,	 quando	 da	 úl`ma	
improvisação,	o	intérprete	retorna	à	execução	da	par`tura	antes	de	o	evento	12	terminar.

	Em	um	depoimento	em	outubro	de	2017	no	Studio	PANaroma,	o	próprio	compositor	elucidou	esta	autora	196

sobre	a	precisa	realização	desses	eventos	de	eletrônica	em	tempo	real.	A	programação	desses	processamentos	
contou	 com	 a	 preciosa	 colaboração	 de	 seu	 Assistente	 ou	 Realizador	 de	 Informá`ca	 Musical	 (RIM),	 André	
Perropa,	�sico	brasileiro	e	professor	da	Universidade	Católica	do	Porto,	em	Portugal.

226



em	uma	concomitância	de	dois	processamentos	em	tempo	real:	este	e	o	que	acompanha	a	
própria	 improvisação	 4.	 Com	 o	 retorno	 à	 par`tura	 após	 esta	 úl`ma	 improvisação,	 o	
processamento	 passa	 a	 reincorporar	 as	 notas	 da	 escritura	 tais	 como	 na	 par`tura,	
concluindo-se	após	um	fade-out	na	cabeça	do	compasso	70,	quando	a	seção	B	culmina	na	
polarização	do	Dó#	grave,	ocasionando	o	evento	13	octofônico.	

O	 Live	 6,	 que	 apresenta	mul`plicações	 randômicas	 de	 alturas	 pelo	 tempo	 e	 espaço	
(como	um	pêndulo	 que	distribuísse	alturas),	 coincide	com	 início	da	 seção	D,	no	compasso	
82,	e	termina	no	compasso	93.	Ele	“rima”,	por	assim	dizer,	com	os	eventos	17,	19,	21,	23	e	
25	(intercalados	por	outros	`pos	de	sonoridades	dos	eventos	18,	20,	22	e	24),	mas	ins`tui	
com	esses	eventos	ímpares	uma	defasagem,	pois	começa	e	termina	antes	do	início	e	do	fim	
desses	eventos.	

Para	 o	 Live	 7,	 disparado	 no	 primeiro	 compasso	 (compasso	 98)	 da	 seção	 E	 –	 que	
consiste	 em	 acordes	 frené`cos	 em	 diferentes	 registros,	 formando	 a	 seção	 de	 maior	
densidade	 ver`cal	 da	 peça	 –,	 o	 compositor	 idealizou	 uma	 transposição	 radical	 de	 alturas	
(pitch	shi�)	que	repropõe	os	mesmos	acordes	tocados	na	harpa	duas	Oitavas	acima	e	com	
um	leve	delay,	em	rápidas	trajetórias	entre	os	alto-falantes	da	região	de	trás	do	teatro.	Esse	
processamento	é	abruptamente	 interrompido	no	 compasso	106,	quando	então	 se	 inicia	o	
Live	 8,	 de	 caráter	 completamente	 dis`nto,	 formado	 por	 um	 trinado	 de	Mi-Fá	 natural	 de	
quarta	 Oitava ,	 realizado	 como	 ressíntese	 a	 par`r	 de	 sons	 originais	 de	 harpa	 e	 que	 se	197

prolonga	 até	 o	 compasso	 113,	 onde	 se	 realiza	 um	 fade-out	 em	 sincronia	 com	 o	 mesmo	
trinado	realizado	pelo	harpista	–	o	qual	é,	no	mais,	precedido	pelo	trinado	do	compasso	108.	

	
Figura	6	–	...donde	solo	las	plantas	suenan...,	página	5	da	par`tura,	momento	de	maior	densidade	da	obra.	

	A	importância	desse	trinado	será	logo	destacada	com	relação	à	estruturação	da	peça.197
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Exemplo	sonoro	1:	...donde	solo	las	plantas	suenan...,	páginas	5-6	da	par`tura,	seção	E.	

	

O	Live	9	é	disparado	com	o	úl`mo	acorde	(um	quase-cluster)	antes	do	trinado	que	se	
inicia	no	compasso	111.	Ele	consiste	em	sons	de	síntese	que	têm	igualmente	por	base	sons	
de	harpa	e	possuem	as	mesmas	frequências	do	acorde	do	compasso	127,	que	por	sua	vez	
decorre	da	escritura	da	própria	seção	F	e	ao	qual	a	harpa	pouco	a	pouco	se	direciona	nessa	
seção.	

Ao	 Live	 9	 sobrepõe-se	 o	 Live	 10,	 que	 ocupa	 toda	 a	 seção	 F	 (compassos	 114-128,	
quando	se	encerra	automa`camente)	e	consiste	em	uma	radical	extensão	temporal	 (Tme-
stretching),	transposta	ao	agudo,	das	notas	executadas	pela	harpa	no	início	dessa	seção.	

O	úl`mo	Live	(Live	11)	tem	início	no	compasso	153	e	se	estende	pelo	úl`mo	sistema	
da	obra	 (que	cons`tui	 também	a	 seção	H)	até	o	fim	da	peça.	Ele	 consiste	em	 frequências	
mul`plicadas	 randomicamente	 em	 diversas	 camadas	 que	 criam	 uma	 “nuvem”	 de	 sons	
sinte`zados,	derivados	das	notas	 tocadas	na	harpa,	as	quais,	como	veremos,	decorrem	do	
módulo	cíclico	em	seu	perfil	originário.	

Todos	esses	processamentos	em	tempo	real	atuam	espacialmente	na	região	do	meio	
para	trás	do	teatro,	confinando-se	(cada	qual	com	um	determinado	“desenho”	espacial)	aos	
alto-falantes	de	3	a	8 .	A	espacialidade	é	um	parâmetro	de	 fundamental	 importância	na	198

poé`ca	do	compositor,	e	a	estratégia	na	definição	dessas	trajetórias	tem	por	obje`vo	uma	
contraposição	espacial	entre	a	harpa	ao	vivo	(que	é	amplificada	nos	alto-falantes	de	1	a	4,	
mas	não	nos	alto-falantes	 situados	do	meio	para	 totalmente	atrás	–	 alto-falantes	5	e	8)	 e	
seus	tratamentos	mul`plica`vos	em	tempo	real,	que	apesar	de	decorrerem	diretamente	da	
própria	harpa,	ocasionam,	espacialmente,	certo	“espelhamento”	do	instrumento	no	espaço	
total	de	escuta	do	público.	

Quanto	 à	 espacialidade	 dos	 eventos	 octofônicos	 pré-compostos,	 esta	 ocupa	 todo	 o	
espaço	 de	 projeção	 espacial	 dos	 sons,	 fazendo	 com	 que	 as	 camadas	 eletroacús`cas	
octofônicas	 atuem,	 nos	 termos	 do	 compositor,	 como	 uma	 espécie	 de	 “argamassa	 do	
espaço”,	unindo	a	dimensão	espacial	da	harpa	ao	vivo	(espacializada	mais	à	frente)	e	os	seus	
processamentos	 em	 tempo	 real	 (espacializados	 nos	 alto-falantes	 posteriores).	 Essas	
estruturas	 eletroacús`cas	 pré-compostas,	 conforme	 mencionamos,	 ar`culam-se	 em	 27	
eventos	(eventos	de	1	a	27),	e	têm	como	material	cons`tu`vo	inicial	de	seus	espectros,	em	
sua	esmagadora	maioria,	 sons	da	própria	harpa,	ob`dos	a	par`r	de	gravações	de	 sons	do	
instrumento	e	de	ruídos	de	objetos	diversos	friccionados	no	corpo	harmônico	da	harpa	em	
sessão	de	gravação	prévia	realizada	com	esta	autora	junto	ao	Studio	PANaroma.	A	opção	de	
Menezes	 em	 procurar	 derivar	 os	 sons	 eletroacús`cos,	 por	 mais	 que	 seus	 `mbres	 sejam	
radicalmente	 transformados,	 dos	 sons	 da	 própria	 harpa	 revela	 uma	 estratégia	 por	 ele	
perseguida	em	muitas	de	suas	obras	mistas:	um	certo	“elo	gené`co”	entre	os	sons	favorece	
um	amálgama	espectral,	criando	uma	notável	unidade	�mbrica	na	obra.	

	Vide	página	B,	na	introdução	da	par`tura	(MENEZES	2015a).198
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O	compositor	concebeu	a	peça	como	se	fosse	um	verdadeiro	trio,	com	uma	interação	
total	 entre	 a	 harpa,	 os	 sons	 eletroacús`cos	 pré-compostos	 e	 os	 sons	 do	 live-electronics.	
Nesse	 aspecto,	 manifesta-se	 a	 importância	 central	 que	 a	 espacialidade	 desempenha	 na	
composição	de	Menezes:	o	 instrumento	principal	 é	uma	harpa	dilatada	pela	 amplificação,	
cujos	sons	são	expandidos	nos	alto-falantes	situados	nas	regiões	frontal	e	lateral	da	escuta,	
sendo	 percebidos	 pelo	 ouvinte	 como	 claramente	 provenientes	 do	 intérprete.	Mantém-se,	
assim,	 a	 dimensão	 performá`ca	 ligada	 ao	 gesto	 interpreta`vo,	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 se	
ins`tui	certa	anTfonia,	pois	os	sons	dos	live-electronics	são	elaborados	a	par`r	dos	sons	da	
harpa	e	dialogam	o	tempo	inteiro	com	o	instrumento,	porém	em	uma	an�tese	espacial	que	
é	intermediada	pelas	camadas	eletroacús`cas	pré-compostas.	Como	afirma	Menezes,	“a	sala	
de	 concerto	 torna-se	 um	 templo,	 e	 seu	 espaço	 é	 um	 lugar	mul`plica`vo	 e	 intera`vo	 em	
relação	à	harpa,	proporcional	à	complexidade	da	composição” .	199

Já	 pontuamos	 a	 presença	de	uma	enTdade	harmônica	 principal	 que	 impregna	 a	 cor	
harmônica	da	obra:	trata-se	de	uma	en`dade	que	o	compositor	idealizou	em	maio	de	2015	
especificamente	 para	 …donde	 solo	 las	 plantas	 suenan…,	 imbuída	 de	 múl`plas	
potencialidades	 e	 direções.	 Como	 podemos	 observar	 pela	 figura	 4,	 ela	 é	 cons`tuída	
simetricamente	a	par`r	de	um	intervalo	de	Segunda	Menor	(Mi-Fá),	do	qual	se	desdobram,	
tanto	 em	 direção	 ao	 agudo	 como	 em	 direção	 ao	 grave,	 uma	 Quarta	 Justa,	 uma	 Terça	
Menor 	(ou	Segunda	Aumentada)	e	outra	Quarta	Justa.	200

	
Figura	7	–	A	en`dade	harmônica	principal	de	...donde	solo	las	plantas	suenan....	

A	 par`r	 dessa	 en`dade,	 é	 derivado	um	módulo	 cíclico 	 de	 28	 notas,	 dispostas	 em	201

fases	de	onda	quadrada	e	 triangular,	 cuja	direcionalidade	é	projetada	 três	 vezes	e	meia	e	
cons`tui	o	envelope	dinâmico	para	a	interpolação	dos	perfis	ao	longo	da	peça.	

	Consideração	expressa	durante	uma	conversa	par`cular	com	o	compositor	em	outubro	de	2017.199

	 Ou	 Segunda	 Aumentada,	 conforme	 a	 leitura	 enarmônica	 dos	 intervalos	 (respe`vamente,	 Si	 bemol	 /	 Ré	200

bemol	ou	Si	bemol	/	Dó	sustenido	na	clave	de	Sol	e	Si	natural	/	Sol	sustenido	ou	Si	natural	/	Lá	bemol	na	clave	
de	Fá).

	 Conforme	 explicado	 anteriormente,	 o	módulo	 cíclico	 é	 formado	mul`plicando-se	 o	 número	 de	 notas	 da	201

en`dade	 (oito,	 nesse	 caso)	 pelo	 número	 de	 retrotransposições	 possíveis	 (quatro,	 pois	 entre	 as	 duas	 notas	
extremas	da	en`dade,	Ré#	e	Fá#,	temos	uma	Terça	Menor,	dividindo	a	Oitava	em	quatro	partes,	o	que	nos	dá	
quatro	retrotransposições),	subtraindo	em	seguida	o	próprio	número	das	retrotransposições	(já	que	ao	final	de	
cada	uma	das	retrotransposições	uma	nota-pivô	serve	também	como	nota	final	da	retrotransposição	passada	e	
inicial	da	seguinte).	Portanto,	temos:	(8	×	4)	–	4	=	28	notas.
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Figura	8	–	A	módulo	cíclico	de	...donde	solo	las	plantas	suenan...	e	seu	perfil	de	base.	

Também	 a	 par`r	 da	 mesma	 en`dade	 harmônica	 são	 elaboradas	 seis	 projeções	
proporcionais,	quatro	em	sen`do	expansivo	e	duas	em	sen`do	compressivo.	Seus	âmbitos	
respec`vos	são	as	notas	internas	da	en`dade	principal	projetadas	em	oitavações	para	além	
de	seu	registro	originário 	(por	exemplo,	para	a	quarta	projeção,	temos,	no	grave,	Láb	e,	no	202

agudo,	 Dó#;	 para	 a	 segunda	 projeção,	 temos	 respec`vamente	 Si	 natural	 e	 Sib;	 para	 a	
primeira,	Mi	e	Fá	naturais).	No	caso	da	terceira	projeção,	as	notas	extremas	da	en`dade	são	
deslocadas,	 respec`vamente,	 uma	 Oitava	 abaixo	 e	 acima	 de	 sua	 posição	 originária.	 Já	
quanto	às	compressões,	elas	se	dão	no	âmbito	interno	da	en`dade	(a	quinta	projeção	entre	
Láb	e	Dó#;	e	a	sexta,	entre	Si	natural	e	Sib).	Completa	o	ciclo	uma	compressão	tão	radical	que	
o	 resultado	é	 apenas	um	 trinado	entre	Mi	natural	 e	 Fá	natural	 (as	duas	notas	 centrais	da	
en`dade).	

 
 
	

Figura	9	–	As	projeções	proporcionais	de	...donde	solo	las	plantas	suenan....	

A	peça	apresenta	um	perfil	 secundário	que	ar`cula	a	primeira	 seção	 (A):	 trata-se	de	
uma	reminiscência	de	um	modo	frígio	eclesiás`co	(ou	dórico-grego),	que	Menezes	considera	
impregnado	de	lirismo	e	de	drama`cidade	(pois	seu	caracterís`co	figura`vismo	descendente	
relembra	 a	 descida	 ao	 Inferno	 que	 o	 herói	 grego	 Orfeu	 protagoniza	 para	 tentar	 salvar	 a	
amada	 Eurídice).	 A	 direcionalidade	 desse	 modo	 também	 preconiza	 uma	 direcionalidade	

	Vale	notar	que	essa	ideia	de	projetar	as	notas	centrais	em	direção	oposta	nos	registros	extremos	para	além	202

do	 âmbito	 da	 en`dade	 original	 tece	 ín`ma	 relação	 com	a	 técnica	 intervalar	 que	 Flo	Menezes	 inventará	 em	
novembro	 daquele	 mesmo	 ano	 de	 2015,	 a	 qual	 designará	 por	 reversões	 cíclicas.	 Menezes	 empregará	 essa	
técnica	apenas	posteriormente,	em	TransLieder	(2016-17).
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mais	global	de	estruturação	da	obra,	a	qual	percorre,	em	linhas	gerais,	o	registro	da	harpa	
em	sen`do	descendente	até	polarizar	o	Dó#	no	extremo	grave	do	registro .	203

O	início	da	peça	é	também	uma	explícita	referência	(quase	uma	citação)	aos	primeiros	
compassos	 de	Orphée,	 de	 Igor	 Stravinsky	 –	 porém	 já	 variados,	 pois	 em	…donde	 solo	 las	
plantas	 suenan…	 o	 compositor	 brasileiro	 escolhe	 iniciar	 pelo	 Fá#,	 enquanto	 Stravinsky	
começa	 sua	 obra	 pelo	 Mi	 natural.	 Cabe	 ressaltar	 que	 Menezes	 não	 cita	 literalmente	 os	
acordes	da	obra	stravinskyana ,	mas	antes	apenas	a	linha	melódica,	evocando	um	aspecto	204

gestual	 presente	 em	Orphée.	 Na	 verdade,	 aqui	 o	 compositor	 não	 buscava	 absolutamente	
resgatar	 o	 aspecto	 neoclássico	 de	Orphée,	 mas	 sim	 destacar	 uma	 obra	 que	 marcou	 seu	
gosto,	 desde	 a	 adolescência,	 pela	 música	 contemporânea:	 Stravinsky	 au	 futur	 ou	
L’Apothéose	d’Orphée.	

Composto	em	1971	–	para	homenagear	Stravinsky,	falecido	naquele	ano	–	e	elaborado	
a	 par`r	 de	 improvisações	 dirigidas	 e	 de	 citações	 de	 várias	 obras	 do	 mestre	 russo	 –,	 o	
trabalho	 é	 um	dos	 bons	 exemplos	 da	 força	 da	 composição	 coleTva,	 quando	 realizada	 por	
músicos	de	alto	nível:	foi	realizado	pelo	Ensemble	Musiques	Nouvelles	e	liderado	por	Pierre	
Bartholomée	(1937-),	Philippe	Boesmans	(1936-)	e	sobretudo	por	Henri	Pousseur.	Stravinsky	
au	 futur	 é	 impregnado	 de	 inúmeras	 referências,	 recursos	 metalinguís`cos	 e	 refinados	
desenvolvimentos	espectrais	com	a	interferência	da	eletrônica,	comprovando	a	importância	
da	colaboração	entre	grandes	instrumen`stas	em	uma	ação	de	composição	cole`va	(e	não	
de	mera	 improvisação,	 que	Menezes	 considera,	 em	 sintonia	mais	 uma	 vez	 com	Berio,	 ser	
uma	operação	de	escasso	 interesse	conceitual ).	O	modo	frígio	emerge	em	Stravinsky	au	205

futur	como	uma	citação	literal	da	peça	de	Stravinsky	para	pouco	a	pouco	ser	es`lhaçado	no	
registro,	 resultando	em	uma	figuração	 (ou	 “an`figuração”)	 essencialmente	pon`lhista	que	
nos	 remete	 ao	 universo	 weberniano,	 e	 é	 justamente	 a	 esse	 processo	 que	 Menezes	 faz	
referência	–	ainda	que	de	modo	totalmente	diverso	–	no	início	de	sua	peça,	resgatando	esse	
gesto	na	primeira	seção	de	…donde	solo	las	plantas	suenan….	

A	 figuração	 inicial,	 de	 outra	 parte,	 é	 cons`tuída	 por	 uma	 oposição	 dinâmica	 entre	
notas	em	pianississimo	e	as	notas	em	sforzato.	Tal	oposição	transparece	a	terceira	referência	
presente	nessa	primeira	 seção	da	peça,	 ainda	que	de	modo	bem	menos	 evidente	 (por	 se	
tratar,	sobretudo,	de	uma	solução	de	textura):	O	King,	a	obra	de	Luciano	Berio	originalmente	
para	mezzo-soprano	 e	 cinco	 instrumentos,	 composta	 em	 1968	 e	 em	 seguida	 orquestrada	

	Esta	tendência	em	“desvendar”	paula`namente	o	registro	do	instrumento	e	direcionar	a	escritura,	em	geral,	203

ao	 âmbito	 grave	 do	 instrumento	 é	 um	 traço	 `pificador	 de	 algumas	 obras	 de	 Flo	 Menezes,	 tais	 como,	
exemplarmente,	ScripTo	e	TransScripTo,	ambas	de	2013,	ou,	ainda	antes,	Pulsares,	de	1998-2000,	que,	aliás,	
culmina	sua	direcionalidade	em	direção	ao	extremo	grave	 igualmente	em	um	Dó#,	nota	que,	de	resto,	é	 já	a	
polarização	 principal	 (aí,	 contudo,	 principalmente	 no	 centro	 do	 registro	 instrumental)	 de	 Profils	 écartelés	
(1988).	Tais	correlações	enaltecem	o	claro	teor	intertextual	que	percorre	diversas	obras	do	compositor.

	Esses	compassos	da	obra	de	Stravinsky	e	seus	acordes	foram	referenciados	também	em	obras	da	primeira	204

fase	de	Menezes,	tais	como	em	TransFormantes	I,	para	piano	e	orquestra	de	cordas,	de	1983,	ou	mesmo	em	
Bagatela	Expressiva	–	Meditações	sobre	a	Segunda	Bagatela	Op.	9	de	Webern,	de	1982.

	Lembremo-nos	da	significa`va	definição	deprecia`va	de	Berio	quanto	à	improvisação,	quando	comparada	à	205

composição	 propriamente	 dita:	 “A	 improvisação	 segmenta	 o	 espaço	 musical	 em	 maneira	 diferente,	 mais	
grosseira.	No	máximo,	tende	a	uma	segmentação	em	‘sílabas’	e	não,	como	na	música	escrita,	em	‘fonemas’:	ou	
se ja ,	 em	 unidades	 pr imár ias	 e	 de	 `po	 ps icomotor	 e	 não	 em	 unidades	 der ivadas	 e	
evolu`vas”	 (“L’improvvisazione	 segmenta	 lo	 spazio	musicale	 in	maniera	 diversa,	 in	maniera	 più	 grossolana.	
Tende,	al	massimo,	a	una	segmentazione	in	‘sillabe’	e	non,	come	nella	musica	scri{a,	in	‘fonemi’:	cioè	in	unità	
primarie	e	di	natura	psicomotoria	e	non	invece	in	unità	derivate	e	evoluTve”	–	BERIO	2011,	p.	90).
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pelo	 autor	 como	 segundo	 movimento	 de	 sua	 Sinfonia.	 A	 simultaneidade	 de	 planos	
temporais	totalmente	dis`ntos,	em	que	a	mesma	estrutura	intervalar	de	21	notas	percorre	
um	tempo	mais	rápido	com	notas	em	pianississimo,	e	um	outro,	muito	mais	dilatado,	com	
notas	em	 sforzato,	 perfazendo-se,	 pois,	 a	mesma	 série	de	notas	em	dois	níveis	 temporais	
dis`ntos	(um	microtemporal,	outro	macrotemporal),	inspira	Menezes.	Mas	também	aqui	as	
estratégias	de	escritura	do	compositor	brasileiro	optam	por	outros	caminhos:	ao	 longo	da	
seção	 A,	 afunila-se	 a	 oposição	 das	 dinâmicas,	 que	 progressivamente	 se	 aproximam.	 Essa	
ideia	 de	 que	 uma	mesma	 estrutura	 é	 responsável	 por	 dois	 planos	 dis`ntos	 (nessa	 seção,	
planos	dinâmicos	e	temporais)	pode	ser	encontrada	em	toda	a	peça	de	Menezes	também	na	
relação	entre	o	nível	acús`co	da	harpa	e	o	nível	eletroacús`co,	em	constante	contraposição,	
ainda	que	simbió`ca,	de	espaços	e	de	`mbres.	

Nessa	primeira	seção	de	…donde	solo	las	plantas	suenan…,	Menezes	introduz,	no	mais,	
dois	 recursos	das	 técnicas	estendidas ,	a	saber,	os	sons	com	plectro	e	os	sons	près	de	 la	206

table.	Ao	longo	das	interpolações	de	perfis	que	ocupam	a	seção	A	(na	página	1),	os	sons	com	
plectro,	que	no	primeiro	perfil	apenas	destacavam	com	um	sforzato	as	notas	do	tetracorde	
frígio	(Fá#,	Mi	natural,	Ré	natural,	Dó#),	relembrando	o	processo	beriano	de	acentuação	de	O	
King	 (enquanto	 o	 restante	 das	 notas	 era	 tocado	pianississimo	e	 près	 de	 la	 table),	 passam	
grada`vamente	 a	 assumir	 quase	 a	 totalidade	 das	 notas,	 até	 que	 na	 úl`ma	 interpolação	
(compassos	 21-24)	 apenas	 cinco	 notas	 executadas	près	 de	 la	 table,	 pon`lhadas	 no	 perfil,	
interrompem	 a	 predominância	 de	 notas	 tocadas	 com	 o	 plectro.	 Trata-se,	 aqui,	 de	 uma	
polarização	de	Tmbre,	em	que	os	sons	de	plectro	vão	pouco	a	pouco	tomando	o	lugar	dos	
demais	`mbres .	No	decorrer	da	seção,	a	par`r	do	compasso	5,	também	assis`mos	a	um	207

gradual	accelerando,	que	leva	a	semínima	de	58	a	78	pulsações	de	metrônomo	(andamento	
com	 o	 qual	 começa	 a	 seção	 B,	 que	 será	 também,	 como	 veremos,	 subme`da	 a	 outro	
accelerando).	 Constatamos,	 portanto,	 vários	 níveis	 de	 direcionalidades	 simultâneas	
governando	parâmetros	diversos	da	escritura,	 traço	este	�pico	da	 complexidade	escritural	
de	Flo	Menezes.	

Mencionamos	anteriormente	a	u`lização	da	técnica	de	interpolação	de	perfis.	De	fato,	
na	seção	A,	assis`mos	a	uma	transformação	progressiva	do	perfil	secundário	(denominado	
“perfil	à	la	Orphée”),	que,	mantendo	sua	direcionalidade,	passa	a	assumir	gradualmente	as	
notas	da	en`dade	harmônica	principal 	ao	longo	de	quatro	etapas.	Antes	da	interpolação,	208

o	perfil	inicial	é	proposto	três	vezes:	a	harpa	toca-o	duas	vezes	e	a	par`r	da	terceira	vez	são	
acrescentados	 os	 sons	 eletroacús`cos	 (eventos	 1-8),	 que	 “colecionam”	 as	 oito	 notas	 da	
en`dade	 harmônica	 principal	 em	 uma	 sucessão	 específica,	 denominada	 sequência	 das	

	É	preciso	salientar	nesse	contexto,	contudo,	que	Menezes	nutre	certa	desconfiança	em	relação	ao	 termo	206

“técnica	estendida”,	pois	considera	que	a	maneira	como	os	instrumentos	são	tocados	sempre	sofreu	evolução	
e	expansão	a	par`r	de	especulações	por	parte	dos	compositores	e	mesmo	dos	intérpretes	ao	longo	de	toda	a	
história	 da	 música,	 o	 que	 inclusive	 acarretou	 o	 desenvolvimento	 técnico	 na	 construção	 dos	 próprios	
instrumentos.	Com	tal	 ressalva,	 referimo-nos	a	“técnicas	estendidas”,	a	despeito	das	 reservas	do	compositor	
em	relação	ao	termo,	para	nos	reportarmos	a	maneiras	pouco	ou	menos	usuais	de	se	tocar	a	harpa.

	A	 plena	 consciência	 do	 compositor	 na	 estruturação	direcional	 de	parâmetros	 outros	 que	o	 das	 alturas	 é	207

evidenciada	desde	cedo	com	sua	análise	direcional	das	Sechs	Bagatellen	Op.	9	de	Anton	Webern	(vide	“Micro-
Macrodirecionalidade	em	WEBERG”,	em:	MENEZES	2006,	pp.	135-192).	Nesse	ensaio	paradigmá`co,	Menezes	
examina	como	podemos	ouvir	direcionalidades	em	Webern	com	relação	a	aspectos	como	registro,	`mbres	e	
outros	parâmetros	da	composição.	O	 texto	é,	assim,	uma	chave	para	a	compreensão	de	sua	própria	poé`ca	
musical.

	As	etapas	de	interpolação	são	marcadas	com	as	cifras	romanas	de	II	a	V	nos	compassos	9,	13,	17	e	21.	208
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ressonâncias,	 conforme	 ilustrado	 na	 figura	 seguinte	 (podemos	 reconhecer	 as	 notas	 da	
en`dade,	numeradas	de	1	a	8,	na	ordem	da	nota	mais	grave	à	mais	aguda).	Se	o	primeiro	
evento	é	disparado	juntamente	ao	Fá#	(nota	presente	tanto	no	perfil	à	la	Orphée,	quanto	na	
en`dade	 harmônica	 principal),	 os	 eventos	 eletroacús`cos	 numerados	 de	 2	 a	 8	 são	
disparados	quando	acontecem	algumas	das	interpolações	de	perfil,	em	concomitância	com	a	
introdução	grada`va	das	notas	da	en`dade	harmônica	principal	no	perfil	à	la	Orphée.	

 
 
	

Figura	10	–	Perfil	das	ressonâncias,	em	concomitância	com	as	quais	são	disparados		
os	eventos	eletroacús`cos	1-8,	na	seção	A	de	...donde	solo	las	plantas	suenan....	

O	perfil	das	ressonâncias	adquire	um	papel	par`cularmente	relevante,	pois	ar`cula	a	
exata	 ordem	 das	 projeções	 proporcionais.	 Se	 numerarmos	 as	 ditas	 projeções	 de	 1	 a	 8	
(considerando	 como	 oitava	 projeção	 aquela	 de	 registro	 mais	 amplo	 e	 como	 primeira	
projeção	 a	 que	 seria	 rela`va	 ao	 trinado,	 incluindo	 na	 quarta	 posição	 a	 en`dade	 em	 seu	
âmbito	original)	e	depois	as	ordenarmos	conforme	as	notas	da	en`dade	original	 tal	 como	
aparecem	 no	 perfil	 das	 notas/ressonâncias	 concomitantes	 dos	 eventos	 eletroacús`cos	 da	
seção	A,	obteremos	uma	nova	ordem	das	projeções	proporcionais,	que	Menezes	u`liza	para	
estruturar	as	alturas	da	obra.	

 
 
	

Figura	11	–	Estrutura	das	alturas	de	...donde	solo	las	plantas	suenan....	

Portanto,	 as	 projeções	 proporcionais	 são	 dispostas	 na	 seguinte	 ordem:	 número	 1,	
número	2,	en`dade	harmônica	principal,	número	3,	número	6,	trinado,	número	4	e	número	
5.	As	projeções	proporcionais	são	interpoladas	com	alguns	acordes,	totalizando	vinte	e	um	
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acordes	 (número	da	Série	de	Fibonacci ,	um	elemento	marcante	no	processo	cria`vo	de	209

Menezes),	 que	 para	 sua	 cons`tuição	 seguem	 a	 direcionalidade	 expansiva	 ou	 compressiva	
existente	entre	as	projeções.	Considerando-se	a	configuração	estrutural	final	da	ordem	das	
projeções	proporcionais,	 incluindo	a	en`dade	original	e	o	trinado	ao	qual	 já	nos	referimos	
anteriormente,	 e	 que	 aqui	 chamaremos	 de	 perfil	 das	 projeções	 (proporcionais)	 e	
reproduzimos	a	seguir,	observamos	a	inserção	em	passos	regidos	pela	Série	de	Fibonacci	do	
número	 de	 acordes	 que	 estabelecem	 interpolações	 entre	 as	 dis`ntas	 projeções	 em	 si	
(contando	 com	 a	 en`dade	 e	 o	 trinado).	 Observemos	 a	 Figura	 seguinte,	 que	 ilustra	 essa	
organização:	

	
	

Figura	12	–	Perfil	das	projeções	(proporcionais)	de	...donde	solo	las	plantas	suenan....	

Vemos	 que,	 entre	 a	 primeira	 e	 segunda	 projeção	 u`lizadas	 no	 perfil	 das	 projeções,	
temos	três	acordes	que	progressivamente	reduzem	o	âmbito	de	seu	registro	(denominados	
1a,	 2a,	 3a	 na	 Figura	 13);	 entre	 a	 segunda	 projeção	 e	 a	 en`dade	 principal,	 temos	 cinco	
acordes	 também	 com	 direcionalidade	 compressiva	 (denominados	 1b,	 2b,	 3b,	 4b,	 5b	 na	
Figura	14);	dois	acordes	ampliam	o	registro	entre	a	en`dade	principal	e	a	terceira	projeção	
(1c,	2c,	 Figura	15);	 entre	a	 terceira	e	a	quarta	projeção,	estão	presentes	oito	acordes	que	
reduzem	o	âmbito	do	registro	(1d,	2d,	3d,	4d,	5d,	6d,	7d,	8d,	Figura	16);	nesse	ponto,	ocorre	
o	trinado;	e,	por	fim,	ocorre	a	compressão	entre	a	quinta	e	a	sexta	projeção	por	meio	de	três	
acordes	(1e,	2e,	3e,	Figura	17).	

 Em	termos	matemá`cos,	a	Série	de	Fibonacci	é	uma	sucessão	de	números	inteiros	posi`vos	em	que	cada	209

número	é	o	somatório	dos	dois	números	precedentes.	Iniciando-se	por	0,	temos	então:	0,	1,	1,	2,	3,	5,	8,	13,	
21,	34,	55,	89,	144	etc.	O	matemá`co	italiano	Leonardo	Fibonacci	(1175-1235)	deu	o	nome	à	série	depois	de	
ter	introduzido	os	instrumentos	de	cálculo	de	origem	árabe	na	Europa	da	Idade	Média	(inclusive	apresentando	
pela	 primeira	 vez	 as	 nove	 cifras	 −	 de	 origem	 indiana,	mas	 já	 u`lizadas	 pelos	 árabes	 −	 e	 o	 zero)	 e	 de	 tê-los	
combinado	 com	 as	 noções	 de	 geometria	 euclidiana.	 As	 razões	 entre	 os	 números	 adjacentes	 da	 Série	 de	
Fibonacci	 –	 u`lizada	 por	 inúmeros	 compositores	 ao	 longo	 da	 história	 da	 música	 –	 apresentam	 a	 curiosa	
propriedade	de	se	aproximarem	sobremaneira	da	Seção	Áurea	(1,618),	cada	vez	mais	conforme	a	série	avança,	
sem,	entretanto,	jamais	a`ngi-la.
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Figura	13	–	Três	acordes	entre	a	primeira	e	a	segunda	projeção	proporcionais.	

	
	

Figura	14	–	Cinco	acordes	entre	a	segunda	projeção	proporcional	e	a	en`dade	principal.	

	
	

Figura	15	–	Dois	acordes	entre	a	en`dade	principal	e	a	terceira	projeção	proporcional.	
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Figura	16	–	Oito	acordes	entre	a	terceira	e	a	quarta	projeção	proporcionais.	

	
	

Figura	17	–	Três	acordes	entre	a	quarta	e	a	quinta	projeção	proporcionais.	

Obviamente,	em	alguns	casos,	conforme	a	cons`tuição	das	projeções	proporcionais ,	210

o	número	em	Hertz	(resultado	do	cálculo	logarítmico)	se	traduz	em	microintervalos	que	não	
fazem	parte	do	sistema	temperado.	Tratando-se	de	uma	peça	para	harpa	(notoriamente,	o	
instrumento	não	pode	tocar	microintervalos,	a	não	ser	por	meio	de	uma	scordatura	prévia	
de	uma	determinada	corda),	tais	eventos	microtonais	foram	arredondados,	para	o	agudo	ou	
para	o	grave,	ao	semitom	temperado	mais	próximo .	211

Ainda	seguindo	o	mesmo	perfil	de	estrutura	das	alturas,	cabe	aqui	ressaltar	que	são	as	
frequências	da	primeira	projeção	proporcional	no	que	consistem	as	frequências	do	primeiro	
live-electronics	 (simultâneo	 à	 primeira	 improvisação);	 as	 frequências	 da	 segunda	 projeção	
proporcional	servem	às	frequências	do	segundo	live-electronics;	a	própria	en`dade	principal	
fornece	 as	 frequências	 do	 terceiro	 live-electronics;	e,	 por	 fim,	 o	 quarto	 live-electronics	 se	
vale	 das	 frequências	 da	 terceira	 projeção	 proporcional.	 Essas	 frequências,	 geradas	 por	
modulação	de	 frequência	em	su`s	glissandos	de	uma	para	outra,	 cons`tuem	o	 campo	de	
alturas	em	que	os	sons	(e	mesmo	os	ruídos:	esfregamento	de	papel	ou	concha	nas	cordas,	
ruído	de	acionamento	dos	pedais,	golpes	na	madeira	do	instrumento	etc.)	que	o	intérprete	
produz	 durante	 a	 respec`va	 improvisação	 efetuam	 uma	 convolução .	 Os	 espectros	 dos	212

sons	 produzidos	 nas	 improvisações	 interagem	 com	 os	 espectros	 dos	 glissandos	 entre	 as	
frequências	 geradas	 em	 tempo	 real,	 e	 quando	 há	 coincidência	 entre	 os	 parciais	 são	

	Consultar	MENEZES	2013c,	98-103.210

	Da	mesma	maneira	que	Flo	Menezes	procedeu	quando	compôs	com	projeções	proporcionais	para	piano,	211

como	no	caso	de	Profils	écartelés,	de	1988.

	 A	 convolução	 é	 uma	 operação	matemá`ca	 que	 integra	 o	 resultado	 da	mul`plicação	 de	 uma	 função	 por	212

outra,	sendo	esta	úl`ma	deslocada,	no	espaço	ou	no	tempo,	segundo	um	determinado	valor.	No	caso	desse	
procedimento	em	música	eletroacús`ca,	e	especificamente	no	caso	dessa	peça	de	Menezes,	os	espectros	dos	
sons	da	harpa	interagem	por	convolução	com	as	frequências	de	síntese	em	pequenos	glissandos,	excitando	por	
simpa`a	determinadas	ressonâncias	dos	espectros	gerados	em	tempo	real.
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excitados	 os	 parciais	 eletroacús`cos	 correspondentes	 aos	 dos	 espectros	 provenientes	 da	
improvisação	(o	que	resulta	na	extrema	flexibilidade	do	material	do	live-electronics).	

Depois	da	primeira	 seção,	 em	que	o	perfil	à	 la	Orphée	manteve	 sua	direcionalidade	
original,	 adquirindo,	 porém,	 as	 notas	 da	 en`dade	 harmônica	 principal,	 ocorre	 mais	 uma	
transformação	 das	 notas	 a	 par`r	 da	 seção	 B,	 conservando	 o	 mesmo	 perfil	 inicial .	213

Paula`namente,	ao	 longo	de	sete	etapas,	as	notas	da	en`dade	principal	se	convertem	nas	
notas	 do	 módulo	 cíclico.	 Tal	 transformação	 começa	 pelas	 notas	 centrais	 do	 perfil	 (como	
vemos	 já	na	primeira	etapa,	as	notas	da	en`dade	principal	começam	a	se	metamorfosear:	
por	exemplo,	o	Si	natural	do	compasso	33	é	uma	nota	do	módulo	cíclico	que	subs`tui	o	Mi	
bemol	do	perfil	à	la	Orphée)	até	alcançar	as	notas	iniciais	e	finais	do	perfil.	Além	disso,	nos	
pontos	 de	 fratura	 da	 direcionalidade	 do	 perfil	 (em	 sen`do	 ascendente	 e	 descendente),	
começam	 a	 ser	 inseridos	 os	 materiais	 cons`tu`vos	 dos	 acordes	 de	 interpolação	 das	
projeções	 proporcionais.	 Por	 exemplo,	 notamos	 que	 no	 compasso	 25	 a	 figura	 rápida	
apresenta	as	notas	da	primeira	projeção	proporcional,	enquanto	a	figura	em	semicolcheias	
seguinte,	no	compasso	27,	u`liza	o	material	do	primeiro	acorde	de	interpolação	(1a)	entre	
as	 projeções	 proporcionais	 1	 e	 2;	 na	 figura	 do	 compasso	 29	 reconhecemos	 o	material	 do	
segundo	acorde	(2a),	enquanto	a	figura	do	compasso	31	u`liza	o	material	do	terceiro	acorde	
(3a).	

A	par`r	dessa	seção,	assis`mos	a	um	processo	de	ver`calização :	as	notas	 isoladas	214

da	 primeira	 seção	 se	 abrem	 para	 uma	 múl`pla	 simultaneidade	 entre	 os	 eventos	 e	 as	
estruturas	que	se	interseccionam	até	culminar	na	seção	E,	a	parte	mais	complexa	da	obra	–	
ao	menos	do	ponto	de	vista	da	densidade	da	escritura	para	a	harpa,	de	extremo	virtuosismo	
e	complexidade	performá`ca	–,	em	que	a	 linha	se	 interrompe	e	é	resgatada	apenas	sob	a	
forma	de	trinado;	uma	figuração	de	`mbre,	portanto.	

É	 interessante	 ressaltar	 também	 a	 contraposição	 rítmica	 e	 agógica	 entre	 o	 perfil	 da	
en`dade	 principal	 –	 que,	 como	 na	 seção	 A,	 é	 enunciado	 em	 valores	 de	 semínima,	 em	
gradual	aceleração	de	78	pulsações	até	120	do	compasso	56	–	e	as	figuras	com	o	material	
dos	acordes	de	interpolação,	que	se	delineiam	como	aglu`nações	do	pensamento	temporal,	
cuja	velocidade	quebra	a	 regularidade	do	 tecido	musical	e	o	 torna	flexível.	 Tais	figurações	
desempenham	um	papel	parecido	com	o	dos	formantes,	que	são	as	regiões	frequenciais	de	
maior	 ressonância	destacadas	em	uma	análise	espectral	dos	sons	de	altura	definida	e	que	
permitem	reconhecer	as	vogais	em	âmbito	linguís`co	ou	os	`mbres	instrumentais	e	as	cores	
harmônicas	peculiares	em	âmbito	musical.	Menezes	 já	recorreu	a	esse	conceito	em	outras	
obras ,	e	nessa	seção	de	…donde	solo	las	plantas	suenan…	a	presença	de	figuras	rápidas	e	215

frené`cas	perturba	o	andamento	constante	da	textura	musical,	tornando-se	extremamente	

	Novamente,	as	etapas	desse	desenvolvimento	estrutural	são	pontuadas	na	par`tura	com	cifras	romanas,	de	213

VI	 a	 XI,	 nos	 compassos	 25,	 32,	 40,	 47,	 56	 e	 64.	 A	 par`tura	 da	 obra,	 constatamos,	 apresenta	 de	 modo	
transparente	e	até	mesmo	didá`co	sua	própria	organização	estrutural,	o	que	nos	remete	a	algumas	par`turas	
de	Olivier	Messiaen.

	 Cabe	 dizer	 que	 essa	 direcionalidade	 ver`cal	 não	 é	 linear,	 pois	 é	 interrompida	 pelas	 seções	 C	 e	 D.	 Vale	214

ressaltar,	aqui,	a	estratégia	mulTdirecional	na	escritura	de	Flo	Menezes,	que	muito	embora	elabore	o	percurso	
direcional	 de	 determinadas	 transformações,	 toma	 o	 cuidado	 de	 evitar	 a	 previsibilidade	 dos	 processos	 e	 de	
introduzir	certas	“quebras”	na	tendência	geral	das	direções	por	eles	percorridas.

	 Como	 é	 o	 caso	 de	 TransFormantes	 I,	 de	 1983,	 para	 piano	 e	 orquestra	 de	 cordas	 e	 de	 toda	 a	 série	 dos	215

TransFormantes	que	se	seguiu	a	essa	primeira	realização.
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saliente	 para	 a	 percepção	 do	 ouvinte	 e	 destacando	 o	 aparecimento	 de	 um	novo	material	
sonoro.	

De	 forma	 geral,	 nas	 seções	 A,	 B	 e	 E	 deparamo-nos	 com	 compassos	 de	 métrica	
tradicional,	nos	quais	as	figuras	 rítmicas	devem	ser	 tocadas	com	o	maior	grau	de	precisão	
possível,	mas	–	como	ressalta	Menezes	(2015a,	p.	C)	nas	instruções	da	par`tura	–	“com	uma	
predominância	de	seu	potencial	gestual,	em	detrimento	da	excessiva	precisão	rítmica”.	Tal	
observação	condiz	plenamente	com	a	poé`ca	duraTva	do	compositor:	mesmo	quando	em	
presença	de	elaboradas	estruturas	rítmicas,	será	sobretudo	em	relação	às	energias	figurais	
que	o	 intérprete	 (e	o	ouvinte)	deverá	dirigir	 sua	atenção.	E	esse	aspecto	 faz	com	que,	em	
suas	 obras,	Menezes	 recorra	 diversas	 vezes	 à	 presença	 de	 dis`ntos	 `pos	 de	 notação	 sem	
que	 haja	 conflito	 entre	 elas.	 Por	 tal	 viés,	 observamos	 que,	 nessa	 peça,	 também	 existem	
compassos	 escritos	 em	 notação	 proporcional,	 os	 quais	 apresentam	 uma	 duração	
aproxima`va	 total	 em	 segundos,	marcada	 entre	 flechas	 colocadas	 em	 cima	 do	 trecho	 em	
questão:	esse	é	o	caso	das	seções	C,	D,	F	e	H.	A	penúl`ma	seção	da	peça	(seção	G)	traz,	por	
sua	vez,	uma	combinação	dos	dois	`pos	de	notação:	a	métrica	e	a	proporcional.	

Prosseguindo	 a	 análise	 da	 seção	 B,	 notamos	 que	 as	 semicolcheias	 do	 compasso	 32	
correspondem	à	segunda	projeção	proporcional	e	que	as	figuras	rápidas	entre	os	compassos	
32	e	37	baseiam-se	nos	cinco	acordes	de	interpolação	que	concatenam	a	segunda	projeção	
proporcional	e	a	en`dade	original.	Mais	especificamente,	o	acorde	que	encerra	o	compasso	
32	e	a	figura	em	semicolcheias	do	compasso	34	se	valem	das	notas	do	primeiro	acorde	(1b);	
a	tercina	do	início	do	compasso	35	apresenta	as	notas	do	segundo	acorde	(2b);	e,	depois	do	
Lá	 bemol	 (que	 integra	 o	 perfil	 da	 en`dade	 principal),	 o	 restante	 do	 compasso	 35	 é	
representado	 pelas	 notas	 do	 terceiro	 acorde	 de	 interpolação	 (3b).	 Nas	 semicolcheias	 do	
compasso	36,	reconhecemos,	ainda,	o	material	do	quarto	acorde	(4b),	e	nas	semicolcheias	
que	concluem	o	compasso	37	está	presente	o	quinto	e	úl`mo	acorde	de	interpolação	(5b).	

Nesse	 ponto	 (compasso	 39) ,	 faltam	 apenas	 três	 notas	 para	 que	 se	 complete	 a	216

segunda	etapa	de	transformação	do	perfil,	em	transição	entre	as	notas	da	en`dade	principal	
e	as	notas	do	módulo	cíclico.	Aqui,	Menezes	apresenta,	subitamente	e	pela	primeira	vez,	a	
en`dade	principal	em	forma	de	arpejo.	

	
Figura	18	–	Compasso	39,	em	que	a	en`dade	principal	é	apresentada	na	forma	de	arpejo.	

Exemplo	sonoro	2:	...donde	solo	las	plantas	suenan...,	página	2	da	par`tura.	

	Nesse	ponto	é	disparado	o	quinto	live-electronics.216
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Um	dos	es`lemas	do	compositor	brasileiro	é	a	enunciação	da	en`dade	harmônica	com	
um	 arpejo	 ascendente,	 que,	 no	 caso	 dessa	 obra	 (para	 harpa),	 é	 também	 uma	 figuração	
altamente	 idiomá`ca;	 porém,	 não	 podemos	 deixar	 de	 sublinhar	 a	 presença	 desse	 gesto	
ascendente	em	diversas	obras	de	Pierre	Boulez,	como	em	Répons	ou	em	…explosante-fixe….	
A	 direcionalidade	 ascendente	 da	 en`dade	 harmônica	 no	 contexto	 de	 …donde	 solo	 las	
plantas	suenan…	instaura	também	um	diálogo	de	contraposição	com	a	linha	descendente	do	
perfil	do	modo	frígio	e	das	figuras	anteriores.	O	contraste	cria	uma	onda	de	`po	triangular	
(ou	seja,	em	que	se	tem	uma	“fase	de	onda”	descendente	e	outra	ascendente),	que	lembra	
o	arqué`po	geométrico	da	harpa	e	também	os	glissandos	em	forTssissimo	do	compasso	73,	
cume	dramá`co	de	todo	esse	desenvolvimento	logo	antes	da	imponente	polarização	do	Dó#	
grave.		

Nas	duas	etapas	seguintes	de	transformação	do	perfil	(compassos	40-55),	a	en`dade	
harmônica	principal	surge	nos	pontos	de	ruptura	da	linha	de	interpolação	dos	perfis.	A	cada	
aparição,	 trata-se	 sempre	 de	 uma	 figura	 rápida,	 em	 um	 tempo	 frené`co	 que	 quebra	 a	
con`nuidade	 do	 accelerando	 geral	 (bem	 diferente	 do	 andamento	 lento	 do	 perfil	 à	 la	
Orphée),	e	com	con�nuas	diferenças	em	sua	agógica,	na	ordem	das	notas,	na	dinâmica	e	na	
técnica	de	emissão	do	som	(às	vezes,	são	pedidos	sons	com	unhas,	pizzicato-Bartók	etc).	As	
duas	etapas	sucessivas	 (compassos	56-72)	completam	o	ciclo	de	transformação	do	perfil	–	
que,	 portanto,	 apresenta	 as	 notas	 do	 módulo	 cíclico	 com	 a	 direcionalidade	 originária	 do	
perfil	 à	 la	 Orphée	 –	 e	 são	 caracterizadas	 por	 uma	 extensão	 no	 registro	 inteiro	 da	 harpa:	
tanto	a	en`dade	harmônica	principal	(que	aparece	sempre	em	figuras	velozes	e	repen`nas	e	
mantém	 sua	 função	 de	 interrupção	 do	 perfil	 em	delineamento)	 como	o	 perfil	 do	módulo	
cíclico	 alcançam	 os	 âmbitos	 extremos	 do	 instrumento,	 varrendo-o	 em	 sua	 inteireza.	 Essa	
estratégia	demonstra-se	fundamental	na	poé`ca	de	Flo	Menezes:	uma	consciência	absoluta	
do	papel	desempenhado	pelo	registro	total	do	instrumento	em	meio	às	suas	estruturações,	
em	que	o	compositor	elabora	um	gradual	“descobrimento”	de	seu	espaço	harmônico	–	tal	
como	ocorre,	por	exemplo,	em	algumas	de	suas	obras	recentes:	ScripTo	(2013),	para	violino	
solo,	e	TransScripTo	(2013),	para	violino	e	eletrônica	em	tempo	real	(e	conforme	se	observa	
em	várias	obras	de	períodos	anteriores).	

Tal	percurso	é	concomitante,	como	já	observamos,	às	camadas	de	sons	eletroacús`cos	
e	 aos	 momentos	 de	 interação	 entre	 improvisação	 na	 harpa	 e	 live-electronics.	 O	 ápice	 é	
a`ngido	 no	 compasso	 71,	 quando	 o	 intérprete	 toca	 nos	 registros	 extremos	 da	 harpa,	 em	
dinâmica	 forTssissimo,	 até	 alcançar	 com	 um	 gesto	 altamente	 direcional	 o	 Dó#	 na	 sé`ma	
Oitava,	 a	 úl`ma	 corda	 do	 instrumento,	 momento	 em	 que	 é	 disparado	 o	 evento	
eletroacús`co	de	número	13 .	Esse	evento	eletroacús`co	grave,	polarizando	o	Dó#,	servirá	217

mais	tarde,	variado,	de	“pedal”	conclusivo	da	obra.	

A	 polarização	 dessa	 nota	 é	 de	 grande	 relevância,	 pois	 gera	 um	 grande	 número	 de	
harmônicos	e	apresenta	uma	riquíssima	qualidade	espectral,	vasculhando	o	espaço	total	de	

	Mais	 uma	 vez,	 vemos	 que	 um	número	 da	 Série	 de	 Fibonacci	 é	 associado	 a	 um	 evento	 de	 relevância	 na	217

estruturação	da	obra.
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escuta	no	teatro.	Como	observamos	há	pouco,	o	Dó#	no	registro	grave	passa	por	processo	
semelhante,	 como	 acontece	 em	 Pulsares,	 de	 1998-2000,	 para	 um	 pianista,	 orquestra	 de	
câmara,	sons	eletroacús`cos	e	live-electronics,	e	Profils	écartelés,	de	1988,	para	piano	e	sons	
eletroacús`cos:	 parece-nos	 interessante	 esse	 elemento	 de	 paralelismo	 entre	…donde	 solo	
las	plantas	suenan…	e	justamente	as	obras	para	piano,	instrumento	ao	qual	a	harpa	mais	se	
aproxima.	

A	seção	C,	em	sua	primeira	parte	(compassos	73-78),	apresenta	um	longo	momento	de	
polarização	do	Dó#	grave	por	meio	de	algumas	técnicas	estendidas.	Conforme	já	pontuamos,	
o	compositor	se	vale	aqui	da	notação	proporcional,	com	a	indicação	em	segundos	de	cada	
evento.	 O	 glissando	 em	 forTssissimo	 que	 inicia	 a	 seção,	 abraçando	 todo	 o	 registro	 do	
instrumento,	 grada`vamente	 se	metamorfoseia	 em	um	 glissando	 de	 unhas	 (muito	menos	
forte	do	ponto	de	vista	dinâmico,	portanto);	 já	no	compasso	74	uma	appoggiatura	no	Dó#	
grave	 abre	 para	 um	 glissando	 realizado	 apenas	 com	 as	 unhas,	 lento	 (pois	 o	 compositor	
estabelece	sua	duração	em	5”);	este	culmina	novamente	no	Dó#	grave,	no	compasso	75,	que	
deve	 ser	 tocado	 com	 força	 suficiente	 para	 a	 corda	 esbarrar	 nas	 cordas	 próximas,	
incorporando	 à	 nota	 definida	 um	 complexo	 ruído	 metálico,	 do	 qual	 começam	 a	 se	
desprender	sons	cada	vez	menos	definidos	em	altura.	

Segue-se	um	golpe	nas	cordas	do	registro	grave	(presente	também	em	Sequenza	II)	e	
um	bisbigliando	de	dois	compassos	(com	uma	duração	total	de	10”),	sempre	no	mesmo	Dó#	
de	sé`ma	Oitava.	Tal	efeito	demanda	ao	intérprete	solucionar	um	problema	de	ordem	�sica,	
pois	 a	 maioria	 das	 pessoas	 não	 alcança	 com	 os	 dois	 braços	 essa	 região	 da	 harpa	
(considerando	que	o	corpo	do	instrumento	fica	apoiado	no	ombro	direito	de	quem	o	toca).	
Normalmente,	 apenas	 a	mão	esquerda	 toca	no	 registro	 extremo	grave,	mas,	 para	 realizar	
um	tremolo	ou	um	bisbigliando,	é	inevitável	que	se	u`lizem	as	duas	mãos;	eis	a	necessidade	
de	deslocar	 totalmente	o	 eixo	de	 equilíbrio	 do	 instrumento	e	passar	 a	 tocar	 com	as	duas	
mãos	pelo	lado	esquerdo	do	instrumento,	quase	que	apoiando	a	harpa	no	chão	e	imitando	a	
técnica	u`lizada	na	cítara	japonesa	horizontal,	o	koto.	Ou	seja,	após	o	“desvendamento”	do	
grande	pedal	harmônico	da	peça	(o	Dó#	grave),	emancipam-se	não	apenas	os	ruídos,	mas	a	
própria	relação	corporal	do	harpista	com	seu	instrumento.	

A	segunda	parte	da	seção	C	é	composta	de	apenas	dois	compassos,	porém	com	uma	
extensa	duração	total	de	1’23” .	Em	ambos,	é	apresentada	a	en`dade	harmônica	principal,	218

realizada	por	meio	de	duas	técnicas	estendidas	específicas	que	rela`vizam	sobremaneira	a	
clara	percepção	de	suas	alturas.	A	passagem	tem	uma	cor	de	`mbre	própria	e	está	 ligada	
mais	à	percepção	de	ruídos,	dialogando	em	contraposição	com	a	seção	seguinte	(D),	na	qual	
veremos	 prevalecer	 um	 desenvolvimento	 intervalar.	 Trata-se	 de	 uma	 espécie	 de	 “fresta	
ruidosa”,	espectralmente	estendida,	da	própria	en`dade	principal.	

Para	 o	 compasso	 79	 (Figura	 seguinte),	 o	 compositor	 requer	 a	 u`lização	 da	 parte	
metálica	da	chave	de	afinação	do	instrumento	(na	gravação,	foram	u`lizadas	duas	chaves	de	
fenda,	uma	por	 cada	mão,	que	 se	alternam	nos	deslocamentos	de	 registro)	para	que	 seja	
tocado	um	tremolo.	Este	destaca	as	notas	da	en`dade	harmônica	em	diversos	âmbitos	do	
instrumento	 (o	 tremolo	 ocorre	 sempre	 entre	 as	 notas	 da	 en`dade	 e	 a	 nota	 inferior	 ou	
superior),	com	um	evidente	`mbre	metálico	e	uma	frené`ca	alternância	de	dinâmicas,	com	
rápidos	crescendi	e	diminuendi.	

O	compasso	80	prevê	o	uso	de	uma	concha,	com	a	qual	o	intérprete	deve	friccionar	as	
notas	 da	 en`dade	 harmônica	 principal	 para	 realizar	 de	 novo	 um	 efeito	 de	 tremolo,	

	Novamente,	notamos	aqui	as	primeiras	três	cifras	da	Série	de	Fibonacci.218
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produzindo	uma	mudança	con�nua	de	dinâmicas	–	mas	aqui	com	um	`mbre	absolutamente	
sui	 generis,	 que	 remete	 a	 um	 universo	 concreto	 e	 muito	 distante	 do	 imaginário	
estereo`pado	 da	 harpa.	 O	 efeito	 é	 extremamente	 inovador	 e	 também	 rompe	 com	 o	
repertório	gestual	tradicional	do	intérprete,	pois	para	realizar	essa	técnica,	é	necessário	um	
movimento	 do	 braço	 muito	 rápido	 e	 prolongado,	 que	 normalmente	 não	 ocorre	 nas	
performances .	 Podemos	 notar	 ainda	 que	 a	 presença	 da	 en`dade	 harmônica	 principal	219

resulta,	de	um	ponto	de	vista	fenomenológico,	em	uma	escuta	escamoteada	pelas	técnicas	
estendidas	u`lizadas,	e	suas	notas	são	de	di�cil	reconhecimento	por	parte	do	ouvinte.	Ainda	
assim,	a	en`dade-mãe	con`nua	impingindo	sua	cor	harmônica	a	todo	o	trecho.	

	
Figura	19	–	Compassos	79-81,	as	notas	da	en`dade	harmônica	tocadas	

com	a	chave	de	afinação	da	harpa	(compasso	79)	e	com	uma	concha	(compasso	80).	

Exemplo	sonoro	3:	...donde	solo	las	plantas	suenan...,	página	4	da	par`tura.	

	

A	 seção	 D	 prossegue	 e	 conjuga	 as	 duas	 vertentes	 do	 emprego	 dos	 acordes	 de	
interpolação	 –	 que	 ressaltamos	 na	 seção	 B	 (até	 o	 compasso	 37)	 –	 e	 das	 técnicas	
estendidas .	Nessa	passagem,	Menezes	vale-se	do	material	harmônico	de	dois	acordes	que	220

gravitam	 ao	 redor	 da	 en`dade	 harmônica	 principal:	 o	 úl`mo	 dos	 cinco	 acordes	 entre	 a	
segunda	 projeção	 proporcional	 e	 a	 en`dade	 principal	 (5b),	 e	 o	 primeiro	 dos	 dois	 acordes	
entre	a	própria	en`dade	principal	e	a	 terceira	projeção	proporcional	 (1c).	Trata-se	de	dois	
acordes	com	notas	parecidas	e	próximas	do	ponto	de	vista	intervalar;	isso	porque	o	primeiro	
acorde	é	o	úl`mo	de	uma	 interpolação	contra`va	 (entre	a	segunda	projeção,	que	é	muito	
dilatada	 no	 registro,	 e	 a	 en`dade)	 e	 o	 segundo	 acorde	 é	 o	 primeiro	 de	 uma	 interpolação	

	Ao	contrário,	a	técnica	do	instrumento	prevê	uma	alternância	constante	entre	pressão	das	cordas	(com	um	219

elevado	grau	de	tensão	nos	dedos)	e	relaxamento	da	mão,	logo	depois	de	ter	soltado	a	corda.	Mesmo	quando	
se	 executa	 um	 trecho	 rápido,	 é	 fundamental	 a	 presença	 dessas	 duas	 fases	 para	 que	 o	 som	 seja	 ao	mesmo	
tempo	preciso,	 limpo	e	bem	`mbrado.	Aqui	é	pedido	exatamente	o	oposto,	com	uma	sustentação	da	tensão	
por	um	período	de	tempo	rela`vamente	longo,	resultando	em	um	elevado	esforço	muscular	do	braço.

	Nesse	ponto	é	disparado	o	sexto	live-electronics.220
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expansiva	 (entre	 a	 en`dade	 e	 a	 terceira	 projeção,	 que	 também	 ocupa	 um	 registro	 mais	
amplo).	Nesse	contexto,	a	en`dade	funciona	como	um	pivô	entre	tais	acordes.	

Mais	especificamente,	podemos	observar	a	presença	da	en`dade	principal	nas	figuras	
dos	 compassos	 82,	 84,	 88	 e	 90.	 No	 compasso	 86,	 reconhecemos	 as	 notas	 do	 acorde	 5b,	
enquanto	as	duas	figuras	dos	compassos	92	e	96	se	valem	das	notas	dos	dois	acordes	5b	e	
1c,	livremente	intercaladas.	

O	compasso	94	apresenta	pela	primeira	vez	na	obra	o	trinado	entre	Mi	e	Fá,	que,	como	
acenamos	 anteriormente,	 marca	 a	 sé`ma	 projeção	 proporcional	 da	 en`dade	 principal	 (o	
grau	de	máxima	compressão,	anulando	todo	e	qualquer	perfil	e	resumindo-se	a	um	trinado	
de	Meio-tom)	e	se	situa	exatamente	nas	notas	centrais	do	instrumento	(entre	as	terceira	e	
quarta	Oitavas).	Para	 ressaltar	a	passagem,	Menezes	escolhe	o	efeito	de	 tremolo	 irregular	
com	 a	 concha	 por	 uma	 duração	 de	 28”	 e	 com	 uma	 intensa	 variação	 de	 dinâmicas.	 Esse	
compasso	 dialoga	 com	 os	 compassos	 79-80	 da	 seção	 C,	 aludindo	 ao	 caráter	 peculiar	 de	
ruído.	Isso	também	é	confirmado	pelo	`mbre	do	evento	eletroacús`co	24,	concomitante	ao	
compasso	94,	que	apresenta	um	aspecto	 ruidoso	–	exatamente	como	os	eventos	15	e	16,	
que	acompanham	os	compassos	79-80.	Mais	ainda,	trata-se	do	único	compasso	da	seção	D	
que	não	mostra	as	figurações	com	efeito	de	sons	xilofônicos;	desse	modo,	representa	uma	
espécie	de	“janela”	de	introjeção	das	texturas	imediatamente	anteriores,	os	compassos	79	e	
80,	em	meio	às	texturas	intervalares,	pontuais	e	mul`plica`vas	da	seção	D.	De	toda	forma,	
cada	 compasso	 dessa	 passagem	 marca	 uma	 ar`culação	 diferente	 das	 dinâmicas	 e	 de	
aglu`nações	 e	 espaçamentos	 no	 pensamento	 temporal,	 em	 combinações	 que	 nunca	 se	
repetem	e	que	conferem	ao	tecido	musical	grande	riqueza	e	flexibilidade.	

Além	disso,	cada	compasso	da	seção	D	é	alternado	ora	com	um	momento	de	silêncio	
(de	 extensões	 diversas),	 ora	 com	 a	 inserção	 de	 sons	 assobiados	 (whistling	 sounds,	
produzidos	com	uma	rápida	fricção	da	unha	em	uma	corda	grave	em	metal,	no	sen`do	do	
comprimento,	e	que	são	sempre	acompanhados	por	eventos	eletroacús`cos	semelhantes),	
ou	 ainda	 com	 golpes	 delicadíssimos	 nas	 cordas	 graves	 efetuados	 com	 uma	 baqueta	 para	
�mpano	(e	que	produzem	um	som	metálico,	de	altura	quase	indefinida,	parecido	com	o	de	
um	 tamtam).	Com	 tais	 sons	graves	de	extrema	delicadeza,	 ins`tuem-se	 crassos	 contrastes	
com	 o	 for�ssimo	 som	 grave	 de	 altura	 definida	 do	 Dó#	 polarizado	 no	 começo	 da	 seção	 C,	
conferindo	à	peça,	também	aqui,	um	amplo	espectro	de	variação	colorís`ca.	A	presença	dos	
efêmeros	eventos	ruidosos	da	seção	D	(compassos	87,	89,	91	e	95)	também	dialoga	com	a	
introjeção	 da	 seção	 ruidosa	 C	 em	meio	 a	 essa	 passagem	 com	 o	 compasso	 94,	 e	 em	 sua	
totalidade	(compassos	73-97),	 todo	esse	episódio	se	configura	como	um	grande	parêntese	
de	interrupção	na	direcionalidade	geral	que	culminará	na	seção	E,	de	maior	ver`calização	da	
obra.	 No	mais,	 nota-se	 –	 enriquecendo	 ainda	mais	 a	 seção	D	 –	 uma	defasagem	 entre	 os	
eventos	 eletroacús`cos:	 o	 live-electronics	 6	 inicia-se	 antes	 dos	 eventos	 eletroacús`cos	
octofônicos	 de	 17	 a	 25	 (que	 vão	 do	 compasso	 86	 ao	 96),	 mas	 termina	 antes	 (mais	
precisamente	no	compasso	93,	antes	da	“janela	ruidosa”	do	compasso	94).	

A	seção	E	é,	como	dissemos,	o	ponto	de	aglu`nação	extrema	e	de	maior	dificuldade	da	
obra :	a	conjunção	entre	a	quan`dade	considerável	de	troca	de	pedais,	os	saltos	entre	os	221

intervalos	dos	acordes	e	a	velocidade	com	que	a	passagem	deve	ser	executada	impõem	uma	
execução	 de	 cor,	 tarefa	 bastante	 complexa	 quando	 levamos	 em	 conta	 o	 alto	 número	 de	
detalhes	de	execução	(em	combinações	sempre	diferentes	ao	longo	do	trecho).	A	despeito	
do	 alto	 nível	 de	 exigência	 performá`ca	 da	 obra	 como	 um	 todo,	 trata-se	 aqui,	
indubitavelmente,	 de	 uma	 das	 mais	 di�ceis	 páginas	 jamais	 escritas	 para	 a	 harpa.	 Nessa	

	No	primeiro	compasso	da	seção	E	é	disparado	o	sé`mo	live-electronics.221
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seção,	 o	 registro	 inteiro	 do	 instrumento	 é	 condensado	 em	 uma	 notável	 mul`plicação	 na	
direção	 ver`cal.	 Por	 causa	 disso,	 o	 primeiro	 live-electronics	 dessa	 seção,	 que	 abrange	 os	
compassos	de	98	a	105,	necessariamente	extrapola	o	registro	do	instrumento,	já	saturado,	e	
apresenta	os	acordes	duas	Oitavas	para	cima	e	em	rápidos	movimentos	espaciais	na	parte	
de	trás	do	teatro.	

Nesse	contexto,	há	uma	“infração”	voluntária	a	uma	regra	clássica	da	performance:	a	
de	fazer	com	que	as	trocas	de	pedais	não	sejam	percebidas	na	execução.	Tradicionalmente,	
as	 cordas	 devem	 ser	 abafadas	 antes	 da	 troca	 do	 pedal	 correspondente	 (para	 evitar	 a	
mudança	de	tom	em	uma	mesma	vibração)	e	os	movimentos	dos	pés	devem	ser	efetuados	o	
mais	 discretamente	 possível.	 Aqui,	 ao	 contrário,	 o	 compositor	 ressalta	 o	 ruído	 dos	 pés	
(semelhantemente	 ao	 que	 já	 ocorria	 em	 certas	 passagens	 de	 Sequenza	 II)	 durante	 os	
frené`cos	movimentos	de	troca	dos	pedais,	como	em	um	sapateado	virtuoso,	e	também	a	
distorção	 da	 vibração	 das	 cordas,	 incorporando	 esses	 rumores	 às	 complexas	 camadas	
harmônicas	dos	acordes.	

Do	ponto	de	vista	harmônico,	para	cons`tuir	os	acordes	e	os	glissandos,	o	compositor	
usa	as	notas	da	en`dade	principal,	os	acordes	de	 interpolação	1c	e	2c,	a	terceira	projeção	
proporcional,	os	acordes	1d,	2d,	3d,	4d,	5d,	6d,	7d	e	8d,	a	sexta	projeção	proporcional,	o	já	
mencionado	trinado	de	Mi-Fá	de	quarta	Oitava,	a	quarta	projeção	proporcional,	os	acordes	
1e,	2e	e	3e,	e,	por	fim,	a	quinta	projeção	proporcional	–	seguindo,	portanto,	a	estrutura	das	
alturas	 realizadas	 na	 base	 das	 ressonâncias	 disparadas	 nos	 sons	 eletroacús`cos.	
Acompanhando	a	par`tura,	notamos	que	a	u`lização	do	material	sonoro	dos	acordes	e	das	
projeções	proporcionais	segue	uma	lógica	clara,	ainda	que	não	rigidamente	sistemá`ca;	no	
geral,	a	sucessão	das	diversas	en`dades	é	respeitada,	mas	a	realização	é	livre	e	a	passagem	
entre	elas	 resulta	organicamente	 integrada,	 sendo	o	aspecto	percep`vo	e	 fenomenológico	
sempre	norteador	do	processo	composi`vo.	

Ademais,	 podemos	 notar	 uma	 diferença	 de	 duração	 substancial	 entre	 as	 figurações	
que	 derivam	 seu	 material	 sonoro	 dos	 diferentes	 acordes	 examinados.	 Por	 exemplo,	 no	
compasso	98,	reconhecemos	na	primeira	figura	a	presença	da	en`dade	principal	e	do	acorde	
1c,	enquanto	o	acorde	2c	é	realizado	na	segunda	figura	do	compasso	e	ao	longo	de	todo	o	
compasso	 99.	 A	 terceira	 projeção	 proporcional	 é	 reconhecível	 nos	 compassos	 100	 e	 101,	
enquanto	o	acorde	1d	pode	 ser	detectado	a	par`r	da	 segunda	 semicolcheia	do	compasso	
102	e	se	estende	até	o	terceiro	acorde	do	compasso	seguinte,	o	103,	no	qual	encontramos	
em	seguida	o	material	do	acorde	2d,	que	impregna	a	cor	dos	rápidos	glissandos.	O	compasso	
104	 tem	 início	 com	 o	 aparecimento	 do	 acorde	 3d,	 ao	 qual	 se	 intercala	 o	 material	 dos	
acordes	 2d	 (quinta	 e	 sexta	 semicolcheias)	 e	 da	 terceira	 projeção	 proporcional	 (segundo	 e	
terceiro	 glissandos	 do	 compasso).	 As	 úl`mas	 duas	 fusas	 do	 compasso	 já	 enunciam	 o	
material	 do	 acorde	 4d,	 que	 no	 compasso	 105	 é	 interposto	 a	 uma	 volta	 do	 acorde	 1d	
(respec`vamente,	na	primeira,	segunda	e	sexta	semicolcheias).	No	compasso	106 ,	a	par`r	222

da	 segunda	 semicolcheia,	 notamos	 a	 presença	 do	 acorde	 5d,	 e	 no	 compasso	 107	
constatamos	o	material	do	acorde	4d	na	terceira	fusa,	o	do	acorde	2d	na	quarta	fusa	e	o	do	
acorde	6d	na	quinta	fusa.	Com	a	fermata,	que	ressalta	o	trinado	Mi-Fá	de	quarta	Oitava	(que	
corresponde,	 como	 já	vimos,	à	máxima	compressão	da	en`dade	harmônica),	destaca-se	o	
material	do	acorde	6d	(que	embasa	também	o	compasso	108).	O	compasso	109	vale-se	do	
acorde	 7d	 até	 as	 úl`mas	 duas	 semicolcheias,	 momento	 em	 que	 entra	 o	 acorde	 8d,	
completando	 o	 ciclo	 dos	 acordes	 de	 interpolação	 entre	 as	 terceira	 e	 sexta	 projeções	
proporcionais.	Os	compassos	110	e	111	apresentam	uma	rápida	e	frené`ca	sucessão	–	esse	

	Nesse	ponto	é	disparado	o	oitavo	live-electronics.222
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ponto	é	o	ápice	da	velocidade	na	execução	da	seção	como	um	todo	–	de	todos	os	acordes	de	
interpolação	da	figura	11 ,	que	colidem	na	úl`ma	figura 	do	compasso	111;	trata-se	aqui	223 224

de	um	grada`vo	 rallentando,	que	coincide	com	as	notas	da	 sexta	projeção	proporcional	e	
termina	em	um	longo	trinado	de	13” ,	novamente	com	o	trinado	Mi-Fá	de	quarta	Oitava,	225

cons`tuindo	a	ponte	para	a	seção	F.		

O	esquema	métrico	da	seção	E,	depois	da	notação	proporcional	das	seções	C	e	D,	volta	
para	a	notação	métrico-rítmica.	No	entanto,	ciente	da	extrema	dificuldade	dessa	passagem,	
Menezes	marca	uma	duração	total	da	seção	(estabelecida	entre	40”	e	no	máximo	55”,	com	
colcheia	 idealmente	a	55	–	 cifra	da	Série	de	Fibonacci),	que	norteia	o	 intérprete.	Mais	do	
que	 nunca,	 destaca-se	 aqui	 –	 como	 em	 toda	 a	 obra	 de	 Flo	Menezes	 –	 a	 importância	 da	
direcionalidade	e	do	gesto	musical,	que	devem	prevalecer	sobre	a	excessiva	precisão	rítmica	
das	figuras	(de	toda	forma,	uma	condição	pressuposta	da	performance).	Dis`ngue-se	nessa	
seção	a	 complexidade	das	ar`culações	 rítmicas:	 analisando	os	manuscritos	do	 compositor	
(duas	Figuras	seguintes),	é	possível	observar	uma	relação	em	uma	série	numérica	(2,	3,	5,	8,	
5,	 3,	 2,	 1,	 repe`da	 uma	 vez)	 que	 serve	 para	 definir	 as	 unidades	 de	 base,	 as	 subdivisões	
rítmicas	aplicadas	a	tais	unidades	(Menezes	subdivide	as	unidades	em	grupos	de	5,	8	e	13	
notas,	 todos	 números	 pertencentes	 à	 Série	 de	 Fibonacci	 e	 que	 são	 dispostos	 em	 ordem	
crescente,	 reproduzindo	 uma	 “onda	 quadrada”	 que	 se	 repete	 mais	 duas	 vezes)	 e	 uma	
sucessão	 de	 valores	 rítmicos	 (que	 delineiam	uma	 forma	 triangular	 de	 onda	 direcional,	 do	
valor	mais	lento	ao	mais	rápido	e	vice-versa,	repe`da	uma	vez).	

	Mais	precisamente,	nas	treze	fusas	do	compasso	110,	podemos	notar	o	material	dos	seguintes	acordes:	4d,	223

2d,	3d,	5d,	5d,	4d,	6d,	8d,	5d,	2d,	4d,	6d,	7d.

	Nesse	ponto	é	disparado	o	nono	live-electronics,	cujo	fade-out	acontece	apenas	no	compasso	conclusivo	da	224

seção	F	(sobrepondo-se	assim	ao	décimo	live-electronics).

	Novamente	uma	cifra	da	Série	de	Fibonacci.225
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Figura	20	–	Manuscrito	de	Flo	Menezes	em	que	é	possível	observar	

as	combinações	de	unidades	de	base,	subdivisões	e	valores	rítmicos	da	seção	E.	

	
Figura	21	–	Manuscrito	de	Flo	Menezes	em	que	é	possível	observar	as	ar`culações	rítmicas	finais	da	seção	E.	

245



O	 sistema	 tão	 claramente	 cons`tuído	 gerava,	 porém,	 uma	 desaceleração	 excessiva,	
dada	 a	 concordância	 de	 fases	 entre	 as	 ondas.	 Para	 evitar	 esse	 resultado,	 que	
fenomenologicamente	 não	 seria	 condizente	 com	 o	 conteúdo	 da	 passagem,	 o	 compositor	
decidiu	sacrificar	as	ar`culações	decorrentes	da	concordância	de	fases	e	optou	por	repe`r	
duas	 figuras	 rítmicas	 de	 compassos	 anteriores	 (respec`vamente,	 no	 compasso	 106	 há	 a	
primeira	figura	do	compasso	98	e	no	compasso	107	vemos	a	figura	do	compasso	99).	Como	
já	destacamos	nesta	análise,	aparece	no	compasso	107	o	trinado	de	Mi-Fá	de	quarta	Oitava,	
que	ocupa	 sozinho	as	úl`mas	duas	 semicolcheias	da	figura	de	 treze	 subdivisões.	Menezes	
ressalta	ainda	mais	essa	compressão	máxima	da	en`dade	harmônica	principal,	adicionando	
uma	 fermata	em	cima	do	trinado.	A	fim	de	compensar	a	distensão	temporal	no	trinado,	o	
compositor	 insere	um	compasso	de	⅛,	com	a	mesma	subdivisão	dos	compassos	98	e	106,	
que	retoma	o	fluxo	do	discurso	musical.	

	A	notação	proporcional	volta	na	seção	F;	a	duração	total	dessa	seção	é	definida	em	
1’10”,	 e	 o	 caráter,	 quasi	 contemplaTvo,	 contrasta	 com	 o	 frené`co	 trecho	 anterior	 e	 com	
diversas	 passagens	 de	 grande	 drama`cidade	 que	 antecederam	 esse	 momento	 quase	
introspec`vo.	 Aqui,	 Menezes	 intercala	 substancialmente	 cada	 compasso	 que	 possui	 uma	
figura	acórdica	 (cujas	notas	são	filtradas	com	um	movimento	que	abafa	uma	corda	a	cada	
vez,	 ou	 tradicionalmente	 com	 os	 dedos,	 ou	 com	 as	 unhas,	 produzindo	 um	 leve	 ruído	
adicional)	com	um	compasso	de	harmônicos,	deixando	a	indicação	laissez	vibrer	e	a	função	
de	prolongar	ao	máximo	as	vibrações.	

Todo	 esse	 trecho	 consiste	 em	 um	 momento	 de	 grande	 su`leza	 musical,	 com	 uma	
deliciosa	 expansão	 das	 ressonâncias	 e	 do	 `mbre	 que	 encontra	 eco	 na	 radical	 e	 delicada	
expansão	 espectral	 operada	 pela	 eletrônica ,	 representando	 um	 descanso	 tanto	 para	 o	226

intérprete	como	para	o	ouvinte	após	a	intensa	concentração	conceitual	e	gestual	da	seção	E.	
Nessa	 passagem,	 a	 harpa	 assume	 uma	 cor	 `mbrís`ca	muito	 dis`nta,	 aproximando-se	 do	
tom	de	um	“piano	preparado”,	em	que	se	destaca	seu	caráter	onírico,	rico	em	harmônicos.	
Paralelamente	ao	Tme-stretching	(expansão	temporal	dos	espectros	da	harpa)	que	cons`tui	
o	décimo	 live-electronics,	 o	nono	 live-electronics	 dispara,	 em	concomitância	 com	o	úl`mo	
acorde	do	compasso	111,	um	“tapete”	de	sons	de	síntese,	baseados	nos	sons	de	harpa	e	nas	
alturas	 do	 compasso	 127	 (que	 a	 harpa	 descor`na	 paula`namente	 a	 par`r	 do	 compasso	
123),	 que	 recheiam	 o	 ambiente	 harmônico,	 ins`tuindo	 direcionalmente	 uma	 fusão	 entre	
eletrônica	 e	 harpa	 (consolidada	 com	 o	 úl`mo	 acorde	 dessa	 seção,	 precisamente	 no	
compasso	127).	

O	 compositor,	 nessa	 seção,	 completa	 o	 ciclo	 dos	 acordes	 de	 interpolação	 entre	 as	
projeções	 proporcionais	 e	 se	 vale	 dos	 três	 acordes	 que	 conectam	 as	 quarta	 e	 quinta	
projeções,	 em	 uma	 gradual	 compressão	 da	 en`dade	 harmônica	 principal.	 Assim,	
iden`ficamos	 a	 quarta	 projeção	 proporcional	 nos	 compassos	 114,	 115,	 116	 e	 117	 (este	
úl`mo	repropõe	o	conhecido	trinado	em	Mi-Fá	de	quarta	Oitava,	que	de	toda	forma	varre	a	
seção	inteira	seja	no	nível	acús`co,	seja	no	plano	do	live-electronics,	uma	vez	que	faz	parte	
do	“acorde	sinté`co”	que	permeia	a	seção);	 já	quanto	ao	acorde	1e,	ele	está	presente	nos	
compassos	118,	119,	120	e	121.	

Nos	compassos	122	e	124,	reconhecemos	o	acorde	2e.	Na	gênese	da	obra,	também	o	
acorde	do	compasso	123	era	derivado	do	acorde	2e,	mas	o	compositor	escolheu	privilegiar	a	
riqueza	das	camadas	harmônicas	e	sacrificou	tanto	esse	acorde	como	o	do	compasso	125,	
que	originariamente	derivava	do	acorde	3e,	em	suas	su`s	revisões	da	peça	(em	outubro	de	

	No	primeiro	compasso	da	seção	F	(114)	é	disparado	o	décimo	live-electronics.226
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2016	e	outubro	de	2017 ).	Na	verdade,	em	razão	da	progressiva	compressão	da	en`dade,	227

os	 acordes	 2e	 e	 3e	 resultavam	 em	 cons`tuições	 extremamente	 tonais	 e	 reme`am	 a	 um	
panorama	sonoro	bem	distante	do	que	impregna	a	obra	como	um	todo,	tendo	mo`vado	o	
compositor	a	excluí-los	em	suas	revisões.	Por	tal	razão,	nos	compassos	123	e	125,	Menezes	
resolveu	 se	 servir	 do	 material	 sonoro	 da	 quinta	 projeção	 proporcional	 e	 do	 acorde	 1e,	
inclusive	u`lizando	tais	alturas	para	os	referidos	sons	de	síntese	(do	live-electronics	9),	cujas	
configurações	 foram	 igualmente	 definidas	 por	 completo	 (como	 sempre	 ocorre	 com	
processos	de	eletrônica	em	tempo	real)	apenas	no	momento	de	gravação	da	peça,	em	2017;	
a	quinta	projeção	também	toma	conta	dos	dois	compassos	conclusivos	da	seção,	o	127	e	o	
128.	

A	 seção	 G	 é	 marcada	 pela	 volta	 do	 módulo	 cíclico	 originário,	 com	 a	 mesma	
direcionalidade	em	dente-de-serra	descendente	do	perfil	secundário	à	la	Orphée,	tal	como	
havia	sido	exposto	no	final	da	seção	B	(compassos	64-72,	porém	lá	intercalado	com	as	notas	
derivadas	dos	acordes	de	 interpolação),	ou	seja,	 com	a	 retomada	do	perfil	 inicial	da	obra,	
mas	com	grande	ocupação	de	registro	do	instrumento.	É	evidente,	portanto,	uma	ciclicidade	
substancial	do	próprio	módulo	cíclico,	que	amarra	a	estrutura	da	obra	inteira	e	que	ao	longo	
da	peça	se	impregna	de	múl`plas	camadas	de	significado.	A	linearidade	inicial	perpassa	todo	
o	registro	da	harpa,	com	uma	espacialização	muito	ní`da.	No	decorrer	das	sete	etapas	dessa	
seção	conclusiva ,	 a	direcionalidade	do	perfil	 secundário	 se	metamorfoseia	–	a	par`r	do	228

centro,	em	direção	às	suas	extremidades	–	até	assumir	a	direcionalidade	do	perfil	principal,	
que	por	sua	vez	deriva	o	envelope	de	suas	notas	da	direcionalidade	da	en`dade	harmônica	
principal,	projetada	quatro	vezes	e	meia	nas	notas	do	módulo	cíclico	(vide	também	Figura	8).	

	
Figura	22	–	Úl`mo	sistema	(seção	H)	de	...donde	solo	las	plantas	suenan....	

Exemplo	sonoro	4:	...donde	solo	las	plantas	suenan...,	página	8	da	par`tura.	

	 As	 revisões,	 ainda	 que	 possuam	 alterações	 de	 considerável	 importância	 como	 a	 descrita,	 não	 ins`tuem	227

mudanças	 tão	 substanciais	 na	 estrutura	 e	 concepção	 da	 peça,	 a	 ponto	 de	 o	 compositor	 ter	 deixado	 de	
considerar	o	ano	de	2015	como	o	de	composição	e	mesmo	de	“conclusão”	da	obra.

	As	etapas	de	transformação	do	perfil	nessa	seção	são	indicadas	com	as	letras	de	A	a	G	nos	compassos	129,	228

133,	137,	141,	145,	149	e	153.
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Toda	a	seção	G	é	 igualmente	caracterizada	por	um	manifesto	rallentando:	a	primeira	
enunciação	do	perfil	(compassos	129-132)	é	muito	rápida,	marcada	com	a	indicação	“molto	
agitato,	quasi	presto”	a	88	pulsações	de	metrônomo,	mas	já	a	par`r	do	compasso	133	tem	
início	o	 rubato	 e	a	distensão	 temporal	 (até	o	final	do	 trecho,	as	pulsações	de	metrônomo	
diminuem	 para	 66).	 Os	 compassos	 apresentam	 a	 métrica	 tradicional,	 porém,	 a	 par`r	 do	
compasso	141,	o	compositor	também	indica	a	duração	integral	dos	dois	trechos	nos	quais	o	
final	da	obra	é	subdividido	(respec`vamente	25”	para	os	compassos	141-147	e	2’25”	para	o	
compasso	148	e	seguintes,	até	o	fim) .	229

Como	se	se	tratasse	de	uma	passagem	de	recapitulação	e	de	uma	Coda,	rapidamente	
(e	em	contraposição	à	dimensão	agógica)	o	`mbre	se	modifica	de	forma	radical.	O	compasso	
141	 sinaliza	 o	 regresso	 na	 u`lização	 de	 algumas	 técnicas	 estendidas:	muffled	 glissandos,	
sons	xilofônicos,	sons	e	glissandos	com	as	unhas,	glissandos	com	plectro.	A	esse	propósito,	
realçamos	que	a	dificuldade	interpreta`va	da	seção	não	reside	nas	notas	(que	se	repetem,	
mesmo	que	em	registros	diferentes)	ou	no	andamento	(cujo	progressivo	rallentando	facilita	
a	execução),	mas	nos	numerosíssimos	detalhes	de	dinâmica	e	de	 técnicas	estendidas,	que	
nunca	são	reiteradas	em	suas	ar`culações.	Os	`mbres	dis`ntos	esfacelam	os	espectros	ao	
mesmo	tempo	que	o	espaçamento	do	tempo	esfacela	as	figuras.	

Outro	elemento	que	 regressa	nessa	 seção	da	obra	é	a	polarização	do	Dó#	 na	 sé`ma	
Oitava,	 presente	 em	 cinco	 das	 sete	 etapas	 de	 transformação	 do	 perfil,	 sempre	 com	 a	
dinâmica	 sforzaTssimo.	 É	 como	 se	 ambos	 os	 processos	 –	 o	 direcional	 dos	 perfis	 e	 o	 de	
polarização	do	Dó#	grave	–	se	aglu`nassem	aqui	em	poucos	compassos,	em	um	processo	de	
concentração	 informa`va	 derradeira.	 A	 úl`ma	 aparição	 do	 Dó#,	 no	 compasso	 148,	 é	
concomitante	 ao	 úl`mo	evento	 octofônico	 de	 sons	 eletroacús`cos	 (evento	 27)	 e	 também	
demarca	o	início	da	passagem	conclusiva	(que,	como	apontamos,	tem	uma	duração	total	de	
2’25”).	 A	 sexta	 e	 úl`ma	 interpolação	 dos	 perfis	 nos	 compassos	 149-152	 desempenha	 a	
função	 de	 ponte	 aos	 úl`mos	 quatro	 compassos,	 com	 uma	 progressiva	 atenuação	 das	
dinâmicas	e	do	andamento	(o	compositor	prescreve	“rallentando	di	più,	ad	libitum,	fino	alla	
fine”	 e	 “ogni	 volta	 più	 lento	 e	 irregolare,	 molTssimo	 rubato”),	 convidando	 o	 ouvinte	 a	
acompanhar	o	esvaecimento	do	som	e	introduzindo	a	seção	H.	

A	seção	H 	 (nossa	Figura	22),	por	sua	vez,	con`nua	o	 radical	es`ramento	 temporal	230

com	as	indicações	“ogni	volta	più	lento,	e	sempre	molto	irregolare	e	rubato”	e	“rallentando	
ancora	di	più,	sempre,	fino	a	un	Tempo	molto	 lento	alla	fine!”.	A	passagem	é	composta	de	
um	 único	 sistema,	 que	 finalmente	 apresenta	 o	 módulo	 cíclico	 da	 en`dade	 harmônica	
principal	 em	 seu	 perfil	 principal,	 no	 máximo	 grau	 de	 espacialização	 e	 esfacelamento	 no	
registro	do	instrumento.	O	intérprete	toca-o	uma	primeira	vez,	com	uma	reuniformização	do	
`mbre,	 e	 depois	 passa	 a	 repe`-lo	 em	 um	 gradual	 diminuendo	 (até	 a	 dinâmica	 quase	

	A	subdivisão	do	final	em	duas	partes	e	o	rallentando	lembram	também,	curiosamente,	o	final	de	Sequenza	229

II.

	No	compasso	153,	que	 inicia	a	 seção,	é	disparado	o	décimo-primeiro	e	úl`mo	 live-electronics;	 a	 fase	de	230

fade-in	tem	uma	duração	de	13”,	mas	perdura	até	o	final	da	peça.
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inaudível	de	pianissississimo),	dissimulando	paula`namente	as	próprias	alturas	do	módulo	e	
inserindo	algumas	notas	de	breves	glissandos	ascendentes	e	descendentes,	realizados	com	
um	slide	de	aço	para	guitarra.	As	repe`ções	não	são	predefinidas;	o	intérprete	deve	tocar	e	
repe`r	 o	 sistema	 até	 o	 total	 desaparecimento	 do	 evento	 eletroacús`co	 27	 (disparado	 na	
fermata	do	compasso	148,	com	o	úl`mo	Dó#	mais	grave	da	harpa),	sendo	que	a	execução	
pode	se	encerrar	com	qualquer	nota	da	en`dade,	no	momento	em	que	o	intérprete	percebe	
a	ex`nção	total	dos	sons	eletroacús`cos.	

A	obra	se	conclui,	assim,	com	esse	gesto	aberto	e	poé`co.	

Exemplo	sonoro	5:	...donde	solo	las	plantas	suenan...	(2015)	
(German:	…wo	auch	nur	Pflanzen	rauschen…	[Walter	Benjamin])	(julho	/	agosto	2015),	

para	harpa	e	eletrônica	(para	Paola	Baron).	
Gravação	(2017)	no	Studio	PANaroma	(Unesp,	São	Paulo),	com	a	harpista	Paola	Baron.	
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The	newness	of	sound	and	the	reinvenGon	of	listening	
–	analysis	of	La	novità	del	suono	–	

Willian	Lentz	

1.	IntroducGon	

The	approach	through	which	this	analy`cal	study	immerses	itself	in	the	work	La	novità	
del	suono	(2006),	by	Flo	Menezes,	implies	ques`ons	associated	with	the	examina`on	of	the	
score	 in	 order	 to	 recognize	 the	 procedures	 applied	 in	 the	 process	 of	musical	 composi`on	
and	 aims	 to	 iden`fy	 its	 cons`tuent	 elements	 and	 the	way	 they	were	 concatenated	 in	 the	
elabora`on	of	the	work.	To	this	end,	it	encompasses	the	inves`ga`on	around	the	tools	used	
in	 the	 composi`on	 process	 and	 their	 technical	 applica`on,	 star`ng	 from	 the	 composer’s	
own	 wri`ngs	 regarding	 such	 procedures.	 The	 analy`cal	 research	 associated	 with	 geneTc	
musicology	(MENEZES	2018,	p.	8),	that	is,	the	musicological	and	analy`cal	study	based	on	the	
composer’s	manuscripts,	is	aligned	to	this.	

In	this	work,	there	are	three	main	approaches	in	rela`on	to	analy`cal	procedures:	the	
first	one,	of	parametric	nature,	turns	directly	to	the	content	present	 in	the	score,	 in	which	
certain	 elements	 are	 isolated	according	 to	 the	 interest	 in	 a	 certain	parameter,	 following	 a	
structuralist	viewpoint.	The	second	involves	the	poie`c	point	of	view,	mainly	because	it	is	an	
inves`ga`on	 focused	 on	 the	 musical	 composi`on	 process,	 taking	 as	 reference	 the	 basic	
material	used	by	the	composer	to	elaborate	the	work	–	which	was	provided	to	the	author	
directly	by	 the	composer.	The	 third	 is	 the	aesthe`c	perspec`ve,	 in	which	 the	convergence	
between	projec`on	of	the	composi`on,	according	to	the	content	present	in	the	score,	and	
aesthe`c	percep`on	is	discussed.	 In	this	way,	 it	dialogues	with	the	perspec`ve	adopted	by	
Jean-Jacques	Na�ez	in	his	proposal	for	semio`c	analysis,	 in	which	one	examines	“how	the	
three	dimensions	can	be	brought	 together	 in	 the	analysis	of	a	 single	piece”	 (NATTIEZ	1990,	
138).	

In	the	first	plan,	five	par`culari`es	 inherent	to	the	composi`onal	procedure	adopted	
by	 Flo	 Menezes	 are	 inves`gated:	 1)	 the	 aspect	 of	 referen`ality	 that	 takes	 place	 in	 the	
elabora`on	 of	 the	 Harmonic	 EnTTes	 present	 in	 the	 work.	 In	 this	 context,	 the	 harmonic	
elabora`on	 is	 “an	 indispensable	 and	 crucial	 resource	 in	 the	 structuring	 of	 the	
pitches”	(MENEZES	2002,	295).	Such	en``es,	which	are	the	basis	for	the	applica`on	of	other	
procedures,	 start	 from	 certain	 harmonic	 archetypes	 taken	 as	 reference	 and	
“refunc`onalized”	 in	 a	 new	 context,	which	 is	 seen	 as	 “historicizing	 act”	 (MENEZES	 2002,	 p.	
387),	 from	 which	 new	 paths	 are	 opened,	 which	 is	 observed	 in	 its	 expansion	 from	 the	
harmonic	 propensiTes	 (propensão	 harmônica),	 which	 comprises	 “the	 direcTonality	 or	
interval	 tendency	of	an	en`ty	 [...]	 through	 the	paths	of	an	 interval	propaga`on	of	 its	own	
cons`tu`on”	(MENEZES	2013,	p.	50)	considering	its	tendency	or	not	to	a	harmonic	resolu`on;	
2)	the	cyclic	modules	(módulos	cíclicos),	whose	origins	find	parallels	(albeit	with	substan`al	
differences)	 in	 the	modes	of	 limited	transposiTons	of	Olivier	Messiaen ,	 in	which,	a�er	a	231

certain	number	of	transposi`ons	of	a	symmetrical	group,	in	which	the	last	note	is	the	first	of	
the	next	 group,	he	arrives	 again	at	 the	origin	 group,	obtaining,	 then,	 a	 limited	number	of	
transposi`ons,	 considering	 the	 chroma`c	 total.	 Based	 on	 this	 procedure,	 Flo	Menezes,	 in	

	“Based	on	our	present	chroma`c	system,	a	tempered	system	of	twelve	sounds,	these	modes	are	formed	of	231

several	symmetrical	groups,	the	last	note	of	each	group	always	being	common	with	the	first	of	the	following	
group.	At	the	end	of	a	certain	number	of	chroma`c	transposi`ons	which	varies	with	each	mode,	they	are	no	
longer	transposable”.	(MESSIAEN	1956,	p.	58).
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turn,	developed	his	technique	of	cyclic	modules	sepled	on	the	elabora`on	of	a	base	profile,	
having	as	reference	a	harmonic	enTty,	which,	from	its	last	note,	taken	as	pivot,	projects	its	
interval	 structure,	 repea`ng	 the	procedure	 from	 the	 last	note	generated	 (new	pivot	note)	
etc.,	un`l	 the	notes	repeat	 in	 the	first	ones,	closing	a	field	or	 reservoir	of	cyclic	notes	and	
“resul`ng	 in	 a	 limited	 number	 of	 transposiTons	 or	 retrotransposiTons	 of	 the	 en`ty	 over	
itself”	 (MENEZES	 2002,	 p.	 363);	 3)	 the	 proporTonal	 projecTons	 (projeções	 proporcionais),	
which	 involve	 the	expansion	or	 compression	of	melodic	 profiles	 and	harmonic	 en``es;	 4)	
the	 rhythmic	 rotaTon	 (rotações	 rítmicas)	 technique,	 which	 involves	 the	 displacement	 of	
values	around	the	same	rhythmic	structure,	thus	dialoguing,	 in	the	field	of	dura`ons,	with	
the	cyclic	modules;	and	5)	the	filtering	technique,	based	on	Brian	Ferneyhough’s	pitch	filters,	
which,	 in	principle,	consists	of	“filtering	a	series	of	pitches	by	another,	composed	of	notes	
that	will	serve,	by	analogy,	as	the	frequencies	of	a	spectral	filter”	(MENEZES	2002,	p.	426),	in	
addi`on	 to	 the	 “erasure	 or	 fusion”	 (FERNEYHOUGH	 2003,	 p.	 45)	 of	 other	 parameters	 of	 the	
structure	of	the	musical	material.	

2.	The	concepGon	of	the	work	

La	novità	del	suono,	wripen	for	the	Ensemble	Orchestral	Contemporain	(EOC)	of	Lyon	
between	February	and	March	2006	and	revised	in	August	of	the	same	year,	has	as	its	genesis	
a	phrase	present	in	Canto	I	of	the	Paradiso	in	Dante	Alighieri’s	La	Divina	Commedia,	in	which	
“the	 poet	 discourses	 on	 the	 surprising	 impression	 that	 mo`vated	 him	 the	 ‘novelty	 of	
sound’” :	232

La	novità	del	suono	e	‘l	grande	lume	

di	lor	cagion	m’accesero	um	disìo	

mai	non	senTto	di	cotanto	acume .	233

Taking	 into	 account	 the	novelty	 of	 sound,	 the	 composer	 turns	 to	 the	 reinven`on	 of	
listening	 through	 the	 reinven`on	 of	 the	 instrument,	 the	 performance	 and	 the	music	 as	 if	
they	 had	 never	 existed .	 Through	 the	 tradi`onal	 instruments	 of	 the	 classical	 orchestra,	234

represen`ng	its	forma`vity,	he	presents	the	historical	transforma`on	of	the	sound	material:	
from	 the	 sounds	 of	 defined	 pitch	 to	 the	 emancipa`on	 of	 noise	 and	 electroacous`c	
resources.	However,	this	does	not	mean	the	annulment	of	one	by	the	other,	on	the	contrary,	
it	presents	both	as	materials	of	equivalent	relevance	in	the	musical	context.	

Consis`ng	of	a	piece	for	chamber	orchestra	and	real-`me	electronics,	in	which	certain	
sonori`es	 are	 considered	 for	 the	 “spectral	 development	 based	 on	 real-`me	 granular	
synthesis	 with	 quadraphonic	 diffusion” ,	 the	 symbiosis	 between	 electronics	 and	235

instrumental	ensemble	is	sought.	

	Introduc`on	text	present	in	the	score.232

	 “The	 novelty	 of	 sounds	 and	 the	 enormous	 luminosity	 of	 their	 reason	 have	 aroused	 me	 a	 desire	 never	233

experienced	with	such	intensity”	(composer’s	transla`on).

	 Brune	 notes	 the	 idea	 by	 which	 “Pierre	 Schaeffer	 décrit	 dans	 son	 journal	 de	 bord	 [À	 la	 recherche	 d’une	234

Musique	 Concrète]	 pour	 reinventer	 l’instrument,	 le	 jeu,	 la	 musique,	 comme	 si	 jamais	 auparavant	 des	
instruments,	des	jeux,	de	musiques,	n’avaient	existés”	(BRUNET	1969,	p.	79).	Although	Flo	Menezes	did	not	refer	
to	this	passage	by	Schaeffer,	the	parallel	is	curious.

	Score.235
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The	 morphology	 of	 the	 sounds	 is	 developed	 through	 the	 combina`on	 of	 four	
instrumental	 families:	 it	 starts	 from	 the	 bowed	 string	 instruments,	 a	 quartet	 formed	 by	
violin,	 viola,	 cello	 and	double	 bass,	 to	which	 is	 integrated,	 in	 the	 course	 of	 the	work,	 the	
woodwinds	 –	 flute,	 oboe,	 clarinet	 in	Bb	 and	bassoon	–,	 brasses	 –	 horn	 in	 F,	 trumpet	 in	 C,	
trombone	 and	 tuba	 in	 F	 –	 and,	 finally,	 the	 percussion	 –	 marimba	 with	 five	 Octaves,	
suspended	tambourine,	two	suspended	bongos	and	four	tomtoms	–	amalgamated	by	means	
of	electronics	in	real	`me.	

The	 work	 goes	 through	 history	 revisi`ng	 the	 stages	 of	 development	 of	 each	
instrumental	family:	the	fric`on	string	instruments,	which	were	established,	as	known	today,	
in	 the	 early	 eighteenth	 century,	 taking	 as	 an	 example	 the	 concerT	 grossi	 of	 the	 baroque	
period	reaching	the	string	quartet	and	classical	symphonic	music	–	the	suit	par	excellence	of	
musica	sociata,	 composed	of	 instruments	of	greater	homogeneity	 (ADLER	2002,	p.	4).	Next	
were	the	woodwind	instruments,	which,	with	the	Boehm	key	system	developed	in	the	first	
half	of	the	19th	century,	between	1831	and	1847,	made	possible	the	technical	and	sonorous	
advance	 of	 these	 instruments.	 Then	we	 have	 the	 brass	 instruments,	 present	 in	 grandiose	
orchestral	works	 from	 the	 second	half	 of	 the	19th	 century	 and	 the	beginning	of	 the	20th	
century,	with	 the	development	of	 rotary	valves	and	pistons.	And	 lastly,	 the	percussion,	 for	
which,	in	the	first	half	of	the	20th	century,	composi`ons	for	ensembles	of	this	family	became	
common,	such	as	Edgar	Varèse’s	IonisaTon.	But	the	piece	arrives,	more	recent	in	history,	also	
at	 electronics,	 with	 the	 first	 studies	 carried	 out	 in	 1950,	 and	 that	 today,	 along	 with	
technological	advances,	presents	extremely	elaborate	sound	produc`on	resources.	However,	
despite	 the	 fact	 that	 the	 work	 presents	 this	 linear	 path	 in	 its	 development,	 electronics	
par`cipates	 from	 the	 very	 beginning.	 It	 is	 the	 symbiosis	 between	 electronic	 media,	
processed	sounds,	and	the	acous`c	sounds,	all	amalgamated	in	the	sound	space,	and	that,	
through	listening,	the	threshold	between	electronics	and	instrument	is	too	subtle.	

In	addi`on,	Flo	Menezes	makes	use	of	the	physical	space,	where	there	is	the	possibility	
of	movement	of	the	performers	among	the	audience	and	their	posi`oning	in	places	beyond	
the	 stage,	 a	 configura`on	 in	 which	 electroacous`c	 diffusion	 is	 also	 inserted.	 In	 order	 to	
organize	the	use	of	this	space	not	with	mere	movement	instruc`ons,	but	seeking	to	reflect	
the	poe`cs	of	the	work	also	through	this	resource,	he	developed	what	the	composer	himself	
calls	SituaTon.	This	term	is	used	to	define	the	way	in	which	the	composer	guides	the	spa`al	
ac`vity	of	the	musicians,	with	respect	to	their	displacement	and	posi`oning,	and	the	global	
dramaturgy	of	the	work,	referring	to	the	scenic	composi`on	intrinsic	to	it .	This	becomes	236

clear	when	observing	 that	 in	each	SituaTon	 there	are	orienta`ons	 that	can	determine	 the	
trajectory	of	 the	performers,	 their	posi`oning,	 the	way	 in	which	a	certain	musical	passage	
must	be	executed,	as	well	as	indica`ons	of	the	conductor’s	ac`ons,	as	can	be	exemplified	in	
the	text	present	in	SituaTon	3	(conTnuaTon):	

At	the	beginning	of	the	second	phrase	in	ritornello	of	the	oboe,	the	flute,	clarinet	and	bassoon	
enter	the	scene	and	move	towards	their	respec`ve	stands	while	playing	by	heart	their	respec`ve	
phrases	presented	below,	with	total	independence	of	tempo	between	them.	They	may	repeat	as	
many	`mes	as	they	 like	and	cease	only	a�er	the	signal	from	the	conductor	at	the	beginning	of	
SituaTon	4 .	(Transla`on	by	the	author)	237

	Defini`on	given	by	the	composer	himself	in	an	interview	with	the	author.236

	“SituaTon	3	(conTnuaTon):	Au	début	de	la	deuxième	phrase	en	ritornello	du	hautbois,	la	flûte,	la	clarine{e	237

et	le	basson	entrent	sur	scène	et	se	déplacent	vers	leurs	pupitres	en	jouant	leurs	phrases	respecTves	par	cœur,	
avec	totale	Independence	de	tempo	entre	eux.	Ils	peuvent	répéter	leurs	phrases	combien	de	fois	ils	veulent	et	
n’arrêtent	leur	jeu	qu’avec	le	signal	du	chef-d’orchestre	au	début	de	la	Situa`on	4.”
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Therefore,	 there	 is,	 besides	 the	 occupa`on	 of	 the	 acous`c	 space	 by	 means	 of	 the	
displacement	of	sound	sources	–	a	composi`onal	necessity	that	reflects	the	search	for	the	
reinven`on	of	 listening	 –,	 the	 scenic	 ac`vity	 that	 integrates	 it	 from	 the	 composer’s	 visual	
concep`on.	

Moreover,	 the	 work	 departs	 from	 two	 other	 references.	 The	 first	 involves	Mozart’s	
Musikalisches	Würfelspiel	 K516f	 (Musical	 Dice	 Games),	 present	 as	 a	 tribute	 to	 the	 250th	
anniversary	 of	 his	 birth	 and	 as	 referen`ality	 to	 the	 dice	 game.	 This	 work	 by	 Mozart	 is	
characterized	by	the	possibility	of	composing	as	many	waltzes	as	one	wishes,	without	having	
to	 understand	 music	 or	 musical	 composi`on,	 using	 two	 dice.	 It	 is	 a	 score	 with	 176	
independent	bars	that	are	combined	from	instruc`ons	associated	with	two	tables,	referring	
to	the	first	and	second	part	of	the	music,	in	which	the	result	of	the	dice	game	is	associated	
with	a	specific	bar,	that	is,	the	waltz	is	generated	from	random	opera`ons.	It	is	worth	no`ng	
that	 La	 novità	 del	 suono	 is	 not	 a	 random	 work,	 poe`cally	 speaking:	 “We	 find	Mozart	 in	
Paradise” .	 The	 dice	 game	 occurs	 in	 SituaTon	 7	 and	 is	 the	 ac`on	 performed	 by	 the	238

conductor,	 who,	 throwing	 a	 dice,	 indicates	 to	 the	 ensemble	 one	 of	 the	 6	 possibili`es	
presented	in	the	score	and	the	setup	of	the	granular	synthesis	for	that	specific	moment.	

The	second	reference	is	Mallarmé’s	poem	Un	coup	de	dés	 jamais	n’abolira	 le	hasard,	
which	brings	above	all	 the	 reflec`on	on	chance,	with	which	 the	composer	dialogues	 in	an	
ironic	way,	because	the	interference	of	the	inventor	in	making	an	arbitrary	decision,	without	
accep`ng	chance,	determines	the	conduct	of	the	work’s	course	and,	consequently,	annuls	it.	
In	La	novità	del	 suono	 the	 conductor	must	 follow	 the	 composer’s	will:	 in	SituaTon	12,	 on	
throwing	the	dice	the	conductor	 indicates	to	the	orchestra	the	number	5	regardless	of	the	
result.	

Finally,	in	the	words	of	the	composer	himself,	La	novità	del	suono	“is	a	mallarmaic	re-
reading	through	Dante’s	prism	of	orchestral	instruments	as	novel`es	to	be	rediscovered	and	
repowered	through	scenic	ac`on	and	real-`me	electronics” .	239

3.	Structure	

3.1.	Form	

The	 general	 structure	 of	 the	 work	 comprises	 13	 SituaTons.	 Each	 of	 them	 defines	 a	
musical	moment	with	the	presence	of	either	a	solo	instrument	or	an	instrumental	ensemble	
through	which	new	sound	quali`es	are	presented.	

Firstly,	the	formal	cons`tu`on	of	the	work	starts	from	the	instrumenta`on,	organized	
–	according	to	the	forma`vity	of	the	orchestral	ensemble	–	as	follows:	

•	SituaGon	1	(ca.	2'24")	–	solo	violin;	

•	SituaGon	2	(ca.	2'48")	–	string	quartet	with	electronics;	

	Flo	Menezes	writes	in	the	Introduc`on	to	the	score:	“Probably	the	first	example	of	random	composi`on	in	238

the	history	of	music,	in	this	‘year	of	Mozart’	[2006]	which	marks	the	250th	anniversary	of	his	birth”.	According	
to	Stephen	A.	Hedges,	about	20	sets	of	musical	dice	were	published	in	Europe	between	1757	and	1812.	Among	
the	composers	to	whom	such	works	are	apributed	are	C.P.E.	Bach	and	Joseph	Haydn,	introducing	composi`on	
by	chance	opera`ons	as	early	as	the	18th	century	(cf.	HEDGES	1978).

	Defini`on	given	by	the	composer	in	an	interview	conducted	by	the	author	on	October	14,	2021.239
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•	 SituaGon	 3	 (ca.	 2'24")	 –	 oboe	 solo	 followed	 by	 flute,	 Bb	 clarinet,	 bassoon	 and	
electronics;	

•	SituaGon	4	(ca.	2'18")	–	woodwinds,	strings	and	electronics;	

•	SituaGon	5	(ca.	1'03")	–	tuba	solo;	

•	SituaGon	6	(ca.	1'34")	–	woodwinds,	brass,	strings	and	electronics;	

•	SituaGon	7	(ca.	55")	–	woodwinds,	brass,	strings	and	electronics;	

•	SituaGon	8	(ca.	55")	–	woodwinds,	brass,	strings	and	electronics;	

•	SituaGon	9	(ca.	1'37")	–	woodwinds,	brass,	strings	(no	electronics);	

•	SituaGon	10	(ca.	1'50")	–	percussion	and	electronics	(orchestral	noises);	

•	SituaGon	11	(ca.	55")	–	woodwinds,	brass,	strings,	percussion	and	electronics;	

•	SituaGon	12	(ca.	34")	–	only	electronics;	

•	SituaGon	13	(ca.	3'53")	–	woodwinds,	brass,	violin,	viola	and	electronics.	

3.2.	Harmonic	En@@es	

Each	 Situa`on	 is	 elaborated	 according	 to	 a	 Harmonic	 EnTty	 from	 which	 two	 main	
Profiles	are	derived.	

The	composer	has	elaborated	 two	Harmonic	EnTTes	derived	 from	a	chord	of	Arnold	
Schoenberg’s	Vier	Lieder	Op.	2,	1	–	Erwartung ,	an	en`ty	that,	in	rela`on	to	the	tonality	of	240

the	work	–	E	flat	Major	–	and	 the	preponderant	enchainment,	 comprises	 three	ascending	
leading	tones	(A	→	Bb;	D	→	Eb;	and	Gb	→	G),	one	descending	leading	tone	(Cb	→	Bb),	and	the	
con`nuity	of	the	extended	Eb	at	the	base	of	the	enchainment	(Figure	1).	

	
Figure	1	–	Schoenberg’s	chord	(Op.	2,	1).	

From	 the	 structural	 analysis	 of	 this	 chord,	 two	 Harmonic	 EnTTes	 were	 elaborated	
through	 the	 Harmonic	 Propensity	 procedure	 from	 Schoenberg’s	 chord,	 the	 first	 being	
defined	 as	 non-extended	 and	 the	 second	 as	 extended.	 Summarizing	 what	 Flo	 Menezes	
defines	as	Harmonic	Propensity,	the	composer	says:	

In	 essence,	Harmonic	 Propensity	 is	 understood	 as	 the	 interval	 direcTonality	 or	 tendency	 of	 an	
en`ty,	whether	in	the	sense	of	a	resoluTvity	of	its	cons`tu`on	(harmonic	resolu`on),	or	in	that	of	
a	non-resoluTvity,	through	the	paths	of	an	interval	propaga`on	of	its	own	cons`tu`on.	(MENEZES	
2013,	p.	50)	

Both	 Harmonic	 Propensi`es	 from	which	 the	 two	 Harmonic	 En``es	 in	 La	 novità	 del	
suono	are	derived	are	of	the	non-resolving	type,	that	is,	origina`ng	expansions	of	the	base	
chord	from	different	angles	of	interpreta`on	of	its	interval	cons`tu`on.	

	An	analysis	by	the	composer	himself	is	in	MENEZES	2006,	pp.	131-133.240
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In	 the	first	derived	Harmonic	En`ty,	besides	 the	notes	 that	make	up	the	Schoenberg	
chord,	just	two	more	notes	are	present	at	the	ends:	Bb	at	the	lower	end	and	C#	at	the	upper	
end	(diamond	notes	in	Figure	2).	Ascendingly,	the	en`ty	is	cons`tuted	by	the	interpola`on	
of	Perfect	Fourth	 intervals:	Bb	–	Eb;	A	–	D;	and	F#	–B,	and	by	an	 interval	decrease	of	Minor	
Second:	Eb	 –	A	 (Augmented	Fourth);	D	–	F#	 (Major	Third);	and	B	–	C#	 (Major	Second).	 It	 is	
from	this	structural	reading	by	Harmonic	Propensity	that	Flo	Menezes	deduces	the	addi`on	
of	the	two	extreme	notes	of	the	Non-extended	Harmonic	EnTty:	

	
Figure	2	–	Non-extended	Harmonic	EnTty.	

Sound	example	1:	Non-extended	Harmonic	EnTty	of	La	novità	del	suono.	

	

A	 second	 structural	 interpreta`on	 of	 Schoenberg’s	 chord	 –	 the	 Extended	 Harmonic	
EnTty	–	comprises	the	ascending	interpola`on	from	the	Augmented	Fourth	interval	with	the	
interleaving	of	Minor	Thirds	and	Perfect	Fourths.	In	its	en`rety,	this	en`ty	comprises	with	its	
12	notes	the	total	chroma`cism:	

	
Figure	3	–	Extended	Harmonic	EnTty.	
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Sound	example	2:	Extended	Harmonic	EnTty	of	La	novità	del	suono.	

	

3.3.	Profiles	

From	the	Harmonic	EnTTes,	the	composer	established	two	Melodic	Profiles,	using	the	
Cyclic	Modules	 (MC	=	modulo	 cíclico)	 technique,	which	 comprises	 the	 configura`on	 in	 the	
horizontal	plane	from	the	notes	present	in	the	en`ty:	

	
Figure	4	–	Main	cyclic	module	of	the	Harmonic	En`ty	(non-extended,	7-note):	7	X	4	-	4	=	24	notes.	

Profile	A	consists	of	four	modula`ons	derived	from	the	sequence	of	notes	of	the	non-
extended	Harmonic	EnTty:	Bb	–	Eb	–	A	–	D	–	F#	–	B	–	C#,	composed	of	seven	notes,	the	next	
one	 takes	 as	 its	 star`ng	 point	 the	 pivot-note	 C#	 and	 its	 sequence	 is	 defined	 by	 the	 same	
interval	configura`on	of	the	ini`al	set	and	so	on	un`l	it	reaches	again	the	source	note:	Bb	(A#	
in	the	example).	This	profile	is	characterized	by	the	ini`al	ascending	sequence	star`ng	from	
A#3	 un`l	 the	 note	 C#6,	 from	 which	 follows	 a	 descending	 line	 un`l	 the	 note	 D3,	 then	 an	
ascending	 line	 towards	 G#5,	 two	 descending	 leaps	 un`l	 F2,	 ending	 with	 an	 ascending	
sequence	towards	A#5:	

	
Figure	5	–	MC	=	Profile	A.	

The	difference	between	Profiles	A	and	B	is	in	the	change	of	register,	but	the	sequence	
of	 notes	 remains	 the	 same.	 Profile	 B	 starts	 with	 a	 descending	 12th	 note	 leap	 to	 D#4,	 an	
ascending	 sequence	 to	 F#4,	 a	descending	 sequence	 to	 F#	 3,	 an	ascending	diminished	12th	
note	leap	to	C5,	a	descending	5th	note	leap	to	F4	an	ascending	sequence	to	the	note	A5,	a	
descending	sequence	to	F3,	ascending	sequence	to	B4,	a	Minor	Sixth	descending	to	D#4,	a	
Perfect	Fourth	ascending	to	G#4,	ending	with	a	Minor	Seventh	descending	to	A#3:	
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Figure	6	–	MC	=	Profile	B	(Secondary)	(13	registra`on	changes	from	Profile	A).	

The	 ProporTonal	 ProjecTon	 (PP)	 technique	 is	 applied	 to	 both	 profiles,	 so	 both	 are	
altered	through	compression	and	expansion	of	their	structure.	It	must	be	taken	into	account	
that	in	the	ProporTonal	ProjecTon	technique	there	is	no	concern	with	cyclicity,	as	occurs	in	
MCs;	 only	 the	 possibili`es	 of	 compression	 and	 extension	 of	 the	 harmonic	 space	 are	
considered.	In	view	of	this,	the	profile	that	ini`ally	contained	24	notes	is	now	made	up	of	25,	
due	to	the	ra`o	applied	through	PP.	

	
Figure	7	–	Main	Propor`onal	Projec`on	of	the	Extended	Harmonic	En`ty	(in	the	ra`o	X	0.455).	

In	 total	 the	 work	 comprises	 13	 Profiles,	 of	 which	 11	 relate	 to	 the	 ProporTonal	
ProjecTons	of	Profiles	A	and	B	plus	the	two	original	profiles.	The	11	Profiles	are	presented	
from	Figure	8	to	Figure	18:	

	
Figure	8	–	Propor`onal	MC	projec`on	(in	ra`o	X	0.455),	

from	the	second	note	of	profile	A	(main)	(Eb4):	PP	of	MC-1.	

	
Figure	9	–	Propor`onal	MC	projec`on	(in	the	ra`o	X	0.5),	from	the	third	note	of	profile	A	(A4):	PP	of	MC-2.	
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Figure	10	–	Propor`onal	MC	projec`on	(in	ra`o	X	0.89),	from	the	fourth	note	of	profile	A	(D5):	PP	of	MC-3.	

	
Figure	11	–	Propor`onal	MC	projec`on	(in	ra`o	X	1.44),	from	the	fi�h	note	of	profile	A	(F#5):	PP	of	MC-4.	

	
Figure	12	–	Propor`onal	MC	projec`on	(in	ra`o	X	0.89),	from	the	sixth	note	of	profile	A	(B5):	PP	of	MC-5.	

	
Figure	13	–	Propor`onal	MC	projec`on	(in	ra`o	X	0.55),	from	the	seventh	note	of	profile	A	(C#6):	PP	of	MC-6.	

	
Figure	14	–	Propor`onal	MC	projec`on	(in	ra`o	X	0.34),	from	grade	1	of	profile	B	(secondary)	(Bb5):	PP	of	MC-7.	
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Figure	15	–	Propor`onal	MC	projec`on	(in	ra`o	X	0.21),	from	note	5	of	profile	B	(F#5):	PP	of	MC-8.	

	
Figure	16	–	Propor`onal	MC	projec`on	(in	ra`o	X	0.13),	from	note	13	of	profile	B	(E5):	PP	of	MC-9.	

	
Figure	17	–	Propor`onal	MC	projec`on	(in	ra`o	X	0.55),	from	note	21	of	profile	B	(F#4):	PP	of	MC-10.	

	
Figure	18	–	Propor`onal	MC	projec`on	(in	ra`o	X	0.89),	

from	note	55	(using	cyclic	rota`on	in	the	MC	reading)	of	profile	B	(C#4):	PP	of	MC-11.	

A�er	genera`ng	the	material	based	on	the	note	pitches,	the	composer	elaborated	the	
work	by	applying	the	Profiles.	In	each	Situa`on	there	is	the	applica`on	of	a	single	Profile,	or	
a	combina`on	of	different	Profiles.	

4.	The	Situa@ons	

4.1.	Situa@on	1	

SituaTon	1	is	elaborated	from	the	PP	Profile	of	the	MC-4	(Figure	11).	Through	the	solo	
violin,	 this	 Profile	 is	 presented	 four	 `mes	 in	 its	 complete	 structure	 plus	 17	 notes	 of	 the	
Profile,	 un`l	 the	 note	 A4,	 inside	 a	 sec`on	 with	 ritornello	 to	 be	 repeated	 indefinitely,	
however,	with	total	dura`on	of	ca.	2’24”.	Although	the	order	of	the	notes	always	follows	the	
same	 sequence,	 there	 are,	 in	 the	 pitch	 field,	 various	 altera`ons	 of	 register	 and	 eventual	
omissions	of	notes.	

The	first	occurrence	of	the	Profile	involves	the	first	two	bars	plus	a	thirty-second	note	
of	the	third	bar.	Here	there	is	a	change	of	register	of	the	5th,	7th,	8th,	16th	and	24th	notes,	
one	Octave	below	the	base	profile.	As	a	limit	note	in	the	high	register	there	is	F#7.	

In	the	second	occurrence,	which	comprises	the	third	and	fourth	bar,	the	registers	are	
kept	as	in	the	first	and	the	8th	note	(B)	is	omiped.	
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In	the	third	occurrence,	from	the	last	sextet	of	the	fourth	bar	to	the	fourth	septet	of	
the	second	beat	of	the	sixth	bar,	there	are	7	register	changes:	B3,	F#4,	A3,	B4,	D4,	D4	and	F4,	
respec`vely,	5th,	6th,	7th,	8th,	16th,	24th	and	25th	notes	of	the	Profile.	

In	the	fourth	occurrence,	bars	6	and	7,	taking	the	registra`ons	of	the	third	occurrence	
as	a	basis,	there	is	a	change	of	registra`on	of	the	8th	note,	one	Octave	below:	B3.	

At	the	end	of	this	SituaTon	–	end	of	the	seventh	bar	plus	the	eighth	bar	–	the	Profile	is	
incomplete,	with	 the	 absence	 of	 the	 last	 eight	 notes.	 There	 are	 no	 register	 changes,	 and	
although	there	 is	always	the	occurrence	of	the	same	sequence	of	notes,	the	quality	of	the	
music	also	depends	on	the	rhythmic	and	metric	configura`on	applied	to	the	Profile,	so	the	
last	 presenta`on	 of	 the	 Profile	 is	 incomplete	 with	 respect	 to	 pitches,	 because	 it	 is	 the	
rhythmic	structure	that	defines	the	arrangement	of	 the	whole	sec`on.	Regarding	this,	 it	 is	
relevant	to	present	the	way	the	rhythmic	configura`on	was	organized.	

The	composer	establishes	a	base	from	which	the	rhythmic	structures	will	be	derived,	
star`ng	from	a	main	rhythmic	figure	of	21	values,	5	quarter	note	units,	3	appoggiaturas	and	
1	trill:	

	
	

Figure	19	–	Main	rhythmic	figure,	of	21	values,	5	quarter	units,	3	appoggiaturas	and	1	trill.	

On	the	base	the	technique	of	Rhythmic	RotaTons	(rotações	rítmicas)	is	applied,	which	
consists	in	moving	a	certain	number	of	values,	defined	by	the	composer,	to	the	right	or	le�	
of	 the	 base	 set,	 preserving	 the	 sequen`al	 order	 of	 the	 rhythmic	 values.	 In	 his	 book	
MatemáTca	 dos	 Afetos	 (MathemaTcs	 of	 AffecTons)	 Flo	 Menezes	 points	 out	 his	 need	 to	
establish	a	technique,	as	far	as	rhythmic	figura`ons	are	concerned,	that	“rhymed”	with	the	
cyclicity	 of	 cyclic	 modules,	 ins`tu`ng	 “a	 certain	 circular	 correspondence	 with	 the	
manipula`on	of	pitches”	and	to	“achieve	a	great	complexity	of	rhythmic	values,	genera`ng	
‘arrhythmias’	 and	 irregulari`es	 in	 the	 porosity	 of	 the	 ar`cula`ons,	 so	 as	 to	 enhance	 the	
dura`ve	divergences	of	the	figura`ons”	(MENEZES	2013,	p.	113).	As	an	example,	he	presents	
as	the	first	applica`on	of	this	technique	his	work	ATLAS	FOLISIPELIS	 (1996-97),	 in	which	he	
determined	that	

a	certain	“por`on”	of	its	dura`ons	“rotate”	to	the	beginning	of	the	list	of	values,	displacing	the	
others	“to	 the	 right	of	 the	 list”,	 so	 that,	 in	conformity	with	 the	uninterrupted	cyclicity	of	cyclic	
modules,	 other	 as	 many	 rhythmically	 varied	 enuncia`ons	 were	 derived,	 but	 maintaining	 the	
propor`onality	 (and	 in	 this	 sense	 in	 conformity	 with	 the	 propor`onal	 projec`ons),	 although	
always	displaced	in	`me,	of	the	subdivisions.	(MENEZES	2013,	pp.	114-115).	

In	 the	 case	 of	 La	 novità	 del	 suono	 the	 rota`on	 occurs	 from	 the	 displacement	 of	 a	
por`on	of	values	from	the	beginning	to	the	end	of	the	rhythmic	set.	As	a	basis	for	organizing	
the	displacement	the	composer	used,	again,	the	Fibonacci	Series.	
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In	the	first	rota`on	there	is	the	displacement	of	3	values:	

	
Figure	20	–	Rota`on	1	=	3	displacements.	

In	the	second,	5	values	are	shi�ed:	

	
Figure	21	–	Rota`on	2	=	5	displacements.	

In	the	third,	8	displacements:	

	
Figure	22	–	Rota`on	3	=	8	displacements.	

Finally,	in	the	fourth	rota`on	13	displacements	occur:	

	
Figure	23	–	Rota`on	4	=	13	displacements.	

In	SituaTon	1	the	full	use	of	the	base	structure	and	its	rota`ons	is	observed.	

Sound	example	3:	Violin	soloist	entrance	in	La	novità	del	suono.	
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4.2.	Situa@on	2	

SecGon	A	

In	 sec`on	A	of	 this	SituaTon	2	 there	are	 two	Profiles:	PP	of	 the	MC-5	and	PP	of	 the	
MC-3.	 The	PP	of	 the	MC-5	 is	 presented	en`rely	 in	 the	double	bass	part,	 and	 in	 the	 cello,	
viola	and	violin,	there	is	the	absence	of	one,	two	and	three	notes	respec`vely,	right	at	the	
beginning,	in	the	entrance	of	each	instrument.	They	all	end	the	presenta`on	of	this	profile	
and	then	connect	to	the	PP	profile	of	MC-3,	presented	in	the	following	order:	viola	(bar	3),	
violin	(end	of	bar	3),	cello	(bar	4)	and	double	bass	(bar	4).	This	`me	only	the	cello	doesn’t	
present	the	profile	in	its	en`rety,	ending	the	piece	on	the	B	–	18th	note	in	rela`on	to	the	24	
notes	of	the	profile	–,	and	this	polariza`on	occurs	in	the	whole	ensemble:	violin	B6,	viola	B5,	
cello	B3	and	double	bass	B2	which	con`nues	in	bar	8	with	free	varia`ons	of	¼-tone	around	
this	note	during	13	seconds.	

As	 for	 the	 rhythm,	 in	 the	 violin,	 there	 are	 the	 Rota`ons	 2,	 3	 and	 4.	 However,	 the	
second	and	fourth	are	 incomplete,	taking	as	a	basis	the	structures	presented	 in	Figures	21	
and	23;	Rota`on	2	starts	from	the	third	of	the	5	base	half	notes	and	in	Rota`on	4	there	is	
the	passage	referring	to	the	first	two	half	notes.	

SecGon	B	

This	sec`on	is	structured	from	three	Profiles	in	the	following	order:	PP	of	MC-7	(three	
`mes),	 PP	 of	 MC-8	 (twice)	 and	 PP	 of	 MC-9	 (twice).	 At	 the	 end	 of	 this	 sequence	 each	
instrument	ends	the	sec`on	by	polarizing	one	of	the	notes	of	the	Non-extended	Harmonic	
En`ty:	double	bass	B3,	cello	A4,	viola	D5	and	violin	F#5.	

The	rhythmic	structure	of	this	sec`on	presents	itself	in	a	more	complex	combina`on	in	
the	sense	that	it	deviates	from	the	linear	organiza`on	of	the	pre-established	rota`ons.	It	is	
observed	 that	 certain	 rhythmic	figures	of	 the	basic	 structure	 intermingle	with	 each	other,	
which	 requires	 a	 look	 beyond	 the	 literal	 comparison	with	 the	pre-defined	material.	 As	 an	
example,	the	rhythmic	configura`on	applied	to	the	violin	part	stands	out:	a	first	examina`on	
of	this	configura`on	will	 take	 into	account	rhythmic	paperns	present	 in	the	base	structure	
and	 its	predefined	 rota`ons.	Thus,	 from	the	base	 structure	we	can	highlight	 the	cells	 that	
occupy	the	space	of	each	of	the	five	quarter	notes.	
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Figure	24	–	Individualized	rhythmic	cells	from	the	base	structure	and	their	four	rota`ons.	

Rhythmic	structure	present	in	the	violin	part	(bars	9	to	22	of	SituaTon	2):	B-C,	A,	A.R1-
B.R1,	C.R1-A.R4,	D.R4-A.R2,	B.R2-D.R1,	B.R4-C,	A.R3-C.R2,	C.R3-C.R4,	A.R4-B.R3,	D.R2-A.R1,	
D.R4-E,	E.R1-E.R2,	A.R2-C:	
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Figure	25	–	Combina`on	of	the	base	rhythmic	cells	in	the	violin	part,	

Sec`on	B,	between	bars	9	and	22	of	SituaTon	2.	

SecGon	C	

It	is	in	this	sec`on	that	the	Main	(A)	and	Secondary	(B)	Profiles	are	presented	for	the	
first	`me.	While	the	double	bass	sustains	the	note	A#3	as	a	pedal,	in	the	violin	the	A	and	B	
Profiles	are	interleaved	twice,	star`ng	with	B 	and	ending	on	C#6.	Viola	and	cello	present	241

fragments	of	both	Profiles:	viola	a	figure	with	four	notes	(Bb3,	D#4,	A4	and	D5)	–	fragment	of	
Profile	A	–,	which,	a�er	the	ascending	movement,	presents	 itself	 in	retrograde	form	and	is	
repeated	five	`mes	(totaling	six	with	the	first),	from	bar	35;	the	ascending	sec`on	is	omiped	
being	presented	only	the	retrograde	sequence	of	the	figure	(D5,	A4,	D#4	and	Bb3),	repeated	
ten	`mes,	culmina`ng	in	the	note	B5:	

	
Figure	26	–	Figura`on	performed	by	the	viola	in	sec`on	C.	

In	the	cello	there	is	a	fragment	from	Profile	B,	a	nine-note	sequence	(A5,	Eb5,	Ab4,	C4,	
F3,	G3,	C4,	F#4	and	B4),	repeated	three	`mes.	From	bar	37	it	is	changed	to	another	fragment	
with	nine	notes	 (this	`me:	B4,	C#4,	F#3,	C5,	F4,	A4,	D5,	E5	and	A5),	 repeated	 three	`mes,	
culmina`ng	on	the	note	D5:	

	There	are	Octave	changes	due	to	the	violin’s	registra`on	limit:	F#3	to	F#4	and	F3	to	F4	in	Profile	B,	D3	to	D4	241

and	F2	to	F4	in	Profile	A.
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Figure	27	–	Figura`on	of	the	cello	in	the	C	sec`on.	

The	double	bass	pedal	makes	an	ascending	Fi�h	leap	(to	the	note	Eb4)	in	bar	39.	The	
sec`on	ends	with	a	13-second-long	 fermata	with	a	 chord	derived	 from	 the	Non-extended	
Harmonic	En`ty:	

	
Figure	28	–	Chord	derived	from	the	non-extended	Harmonic	En`ty.	

4.3.	Situa@on	3	

The	oboe	enters	 the	 scene,	with	 a	mul`phonic	 in	which	 there	 are	 three	of	 the	 four	
notes	of	the	previous	chord	with	small	microtonal	devia`on	(Figure	29):	“À	l'écoute	du	son	
du	 hautbois,	 les	 musiciens	 restent	 tacet	 et	 totalement	 immobiles,	 émerveillés	 par	 le	 son	
nouveau	du	hautbois” .	Here	the	sonority	is	transfigured	in	the	transi`on	from	the	strings	242

to	the	oboe:	

Sound	example	4:	Oboe	soloist	entrance	in	La	novità	del	suono.	

	

A�er	a	moment	las`ng	21	seconds	on	the	mul`phonic,	during	which	the	oboe	enters	
the	scene	heading	for	the	stage,	there	is	the	execu`on	of	the	melody	on	the	B	Profile	with	
ritornello,	which	must	be	 recorded	 through	 the	microphone	present	on	stage;	 then	a	new	
melody	formed	by	the	sequence	A	+	B	Profile,	also	with	ritornello,	but	with	free	repe``on,	is	
performed	while	heading	to	its	stand.	

	“Listening	to	the	sound	of	the	oboe,	the	musicians	remain	tacet	and	totally	immobile,	amazed	by	the	new	242

sound	of	the	oboe”.	(Transla`on	by	the	author)
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Figure	29	–	Mul`phonic	performed	by	the	oboe	at	the	beginning	of	SituaTon	3.	

Furthermore,	 from	this	second	oboe	phrase	with	the	A	+	B	Profile	sequence	there	 is	
the	presence	of	the	flute,	the	Bb	clarinet	and	the	bassoon,	which	enter	the	scene	performing	
their	respec`ve	color	phrases,	heading	to	the	stage	through	the	audience.	

In	the	parts	of	these	three	instruments	the	A	and	B	Profiles	are	fragmented:	

•	Flute	sequence:	Profile	A	(Eb4,	A4,	D5,	B5	and	C#6),	Profile	B	(F4,	A4,	D5,	E6,	A6	and	
Eb4),	Profile	A	(F#4,	B4,	D#5,	G#5	and	Bb5),	Profile	A	(Eb4,	A4,	D5	and	F#5)	and	Profile	A	
(C4,	F4	and	G5) .	243

•	Clarinet	sequence:	Profile	A	(G3,	C4,	F#4,	B4,	Eb5	and	Ab5)	and	Profile	A	(F#5,	C5,	F4,	
A3,	D3	and	E4).	

•	Bassoon	sequence:	Profile	B	(A3,	D4,	F#4,	B3,	C#3,	F#2	and	C4)	and	Profile	B	(F2,	G3,	
C4,	F#4,	B3,	Eb3,	Ab3,	Bb1	and	Eb3).	

In	 this	 passage	 the	 tempo	 referring	 to	 each	 instrument’s	 phrase	 is	 independent,	
between	quarter	note	=	58	and	quarter	note	=	84.	It	is	the	first	moment	in	which	there	is	a	
texture	formed	by	the	asynchrony	of	the	instrumental	ensemble.	

As	far	as	the	rhythmic	structure	is	concerned,	a	new	configura`on	is	observed	(Figure	
30).	 This	 configura`on	 serves	 as	 a	 model	 for	 the	 elabora`on	 of	 the	 flute,	 clarinet	 and	
bassoon	parts	(Figure	31).	

	
Figure	30	–	Rhythmic	structure	oboe	solo,	first	ritornello	of	SituaTon	3.	

	There	are	Octave	changes	due	to	the	registra`on	limit	of	the	instruments.243
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Figure	31	–	The	basic	structure	presented	by	the	oboe	solo	applied	to	the	flute,	clarinet	and	bassoon	parts.	

Sound	example	5:	SituaTon	3	of	La	novità	del	suono.	

	

4.4.	Situa@on	4	

This	 SituaTon	 4	 is	 characterized	 by	 the	 sound	 amalgam	 between	 woodwinds	 and	
strings,	however,	while	the	woodwinds	remain	 in	the	foreground,	 in	which	the	profiles	are	
concatenated,	the	strings	remain	as	harmonic	support,	in	which	there	is	a	predominance	of	
long	notes	with	 the	momentary	presence	of	figures	 formed	by	 sixteenth	notes	and	 thirty-
second	notes.	

SecGon	D	

Woodwinds	

Again,	the	A	and	B	Profiles	are	interleaved,	however,	the	phrase	is	distributed	among	
the	 instruments	 –	 one	 can	 consider	 this	 procedure	 an	 echo	 of	 Webern’s	
Klangfarbenmelodie,	 however,	 it	 differs	 in	 that	 it	 is	 not	 a	 poin`llist	 procedure,	 for	 each	
instrument	presents	a	set	of	notes	belonging	to	a	sec`on	of	the	Profile.	

Ini`ally	the	A	Profile	is	presented	distributed	among	the	instruments	in	the	following	
order:	flute,	oboe,	clarinet	and	bassoon	(Figure	32).	
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Figure	32	–	Profile	A	distributed	in	the	order:	flute,	oboe,	clarinet,	and	bassoon.	

Then	 it	 connects	 to	Profile	B,	distributed	 in	 the	order:	bassoon,	oboe,	clarinet,	flute,	
oboe	and	bassoon	(Figure	33).	

	
Figure	33	–	Profile	B	distributed	in	the	order:	bassoon,	oboe,	clarinet,	flute,	oboe	and	bassoon.	

SecGon	E	

Again,	it	starts	with	Profile	A:	clarinet,	bassoon,	oboe	and	flute	(Figure	34).	
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Figure	34	–	Profile	A	distributed	in	the	order:	clarinet,	bassoon,	oboe	and	flute.	

Next	 is	Profile	B,	and	 in	this	sec`on,	Unison	doubling	and	Octaves	occur:	flute,	oboe	
with	 clarinet,	 bassoon,	 flute	 with	 oboe,	 bassoon,	 flute	 with	 bassoon,	 and	 finally	 clarinet	
(Figure	35).	

	
Figure	35	–	Profile	B	distributed	in	the	order:	flute,	oboe	with	clarinet,	bassoon,	

flute	with	oboe,	bassoon,	flute	with	bassoon,	and	finally	clarinet.	

SecGon	F	

Profile	 A,	 also	 with	 doublings:	 bassoon,	 oboe	 with	 clarinet,	 flute,	 clarinet,	 oboe,	
bassoon,	oboe,	and	flute	with	clarinet	(Figure	36).	
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Figure	36	–	Profile	A	distributed	in	the	order:	bassoon,	oboe	with	clarinet,	flute,	

clarinet,	oboe,	bassoon,	oboe,	and	flute	with	clarinet.	

It	is	followed	by	Profile	B:	flute,	oboe	with	bassoon,	clarinet,	flute,	flute	with	clarinet,	
oboe	with	bassoon,	bassoon	and	flute	with	oboe	(Figure	37).	

	
Figure	37	–	Profile	B	distributed	in	the	order:	flute,	oboe	with	bassoon,	clarinet,	

flute,	flute	with	clarinet,	oboe	with	bassoon,	bassoon	and	flute	with	oboe.	

SecGon	G	

Profile	A:	 oboe,	 flute,	 clarinet,	 bassoon,	 oboe,	 clarinet,	 oboe,	 bassoon,	 clarinet	with	
bassoon,	 oboe	 and	 flute	 (Figure	 38).	 This	 is	 one	 of	 the	 sec`ons	 with	 a	 texture	 closer	 to	
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poin`llism;	 it	has	 smaller	 fragments	 in	 the	distribu`on	between	 the	 instruments,	with	 the	
presence	of	longer	dura`ons	for	some	notes.	

	
Figure	38	–	Profile	A	distributed	in	the	order:	oboe,	flute,	clarinet,	bassoon,	

oboe,	clarinet,	oboe,	bassoon,	clarinet	with	bassoon,	oboe	and	flute.	

Profile	B:	flute,	oboe	with	clarinet,	bassoon,	oboe,	flute,	bassoon,	clarinet,	oboe	and	
flute	(Figure	39).	

	
Figure	39	–	Profile	B	distributed	in	the	order:	flute,	oboe	with	clarinet,	

bassoon,	oboe,	flute,	bassoon,	clarinet,	oboe	and	flute.	

SecGon	H	

Profile	 A:	 bassoon,	 clarinet,	 oboe,	 flute,	 clarinet,	 bassoon,	 oboe,	 bassoon,	 flute,	
clarinet,	flute	(Figure	40).	
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Figure	40	–	Profile	A	distributed	in	the	order:	bassoon,	clarinet,	

oboe,	flute,	clarinet,	bassoon,	oboe,	bassoon,	flute,	clarinet,	flute.	

Profile	B:	flute,	oboe,	bassoon,	flute,	oboe	with	clarinet,	bassoon,	clarinet,	oboe,	flute,	
bassoon	and	clarinet	(Figure	41).	

	
Figure	41	–	Profile	B	distributed	in	the	order:	flute,	oboe,	bassoon,	flute,	
oboe	with	clarinet,	bassoon,	clarinet,	oboe,	flute,	bassoon	and	clarinet.	

Sound	example	6:	SituaTon	4	of	La	novità	del	suono.	
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Although	the	main	line	referring	to	the	profiles	is	distributed	through	the	instruments,	
between	 the	 transi`ons	 the	 last	 note	 of	 the	 fragment	 has	 its	 value	 extended,	 thus	
genera`ng	harmonic	sets,	concatena`ng	to	the	structure	present	in	the	strings.	

As	far	as	rhythm	is	concerned,	the	general	structure	present	in	all	the	sec`ons	is	based	
on	 the	configura`on	presented	by	 the	oboe	at	 the	beginning	of	 this	SituaTon	4,	however,	
inserted	 in	 the	 plot	 formed	 among	 the	 instruments	 in	 concomitance	 with	 the	 melodic	
profiles.	

Strings	

In	SituaTon	4	 the	structure	present	 in	 the	strings	 is	elaborated	on	the	Non-extended	
Harmonic	 EnTty.	 The	 D	 sec`on	 begins	 with	 figures	 formed	 of	 eighth	 notes	 tremolo	 and	
thirty-second	 notes	 followed	 in	 the	 next	 bar	 by	 notes	with	 long	 values.	 The	 same	 idea	 is	
repeated	in	the	third	bar	from	F.	At	the	end	of	the	Situa`on	a	harmonic	set	is	sustained	with	
notes	present	in	the	Extended	Harmonic	EnTty:	Bb,	G,	C#,	Eb,	Ab,	F#	and	B.	

4.5.	Situa@on	5	

This	 situa`on	 is	 characterized	by	 the	novelty	of	 the	 sound	by	means	of	 the	brasses,	
ini`ated	by	the	tuba:	“Au	début	du	point	d’orgue,	on	écoute	un	son	tenuto	grave	de	tuba	en	
arrière	 de	 la	 scène.	 À	 la	 fin	 du	 point	 d’orgue,	 tous	 restent	 tacet	 et	 totalement	 immobiles	
jusqu’à	la	Situa`on	6,	émerveillés	par	le	son	nouveau	du	tuba” .	Profile	A	is	presented	from	244

the	 fourth	 retrotransposiTon	 of	 the	 cyclic	 module,	 with	 the	 absence	 of	 the	 third	
transposi`on	(Figure	42).	

	
	

Figure	42	–	Profile	A,	from	the	fourth	retrotransposiTon	of	the	cyclic	module	
with	the	absence	of	the	third	retrotransposiTon.	

The	profile	extends	to	the	second	retrotransposiTon	of	the	module,	however,	the	13th	
note	 (C#)	 is	 shi�ed	 from	 its	 original	 posi`on	 to	 the	 18th	 posi`on.	 A�er	 the	 entry	 on	 the	
pedal	note	(point	d’orgue)	G#2,	the	profile	sequence	 is	present	and	repeated,	reaching	the	
average	 dura`on	 of	 1’03”.	 The	 phrase	 in	 ritonello	 is	 recorded	 by	 the	microphone	 so	 that	
granular	processing	over	the	phrase	is	then	diffused	by	the	electroacous`c	sounds.	

Sound	example	7:	SituaTon	5	of	La	novità	del	suono.	

	“At	the	beginning	of	the	climax,	we	hear	a	low	tenuto	tuba	sound	from	behind	the	stage.	At	the	end	of	the	244

climax,	everyone	remains	tacet	and	totally	mo`onless	un`l	SituaTon	6,	amazed	by	the	new	sound	of	the	tuba”.
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4.6.	Situa@on	6	

In	this	SituaTon	6	the	musicians	are	posi`oned	next	to	the	speakers	–	tubist	at	speaker	
1;	 horn	 player	 at	 speaker	 2;	 trumpet	 player	 at	 speaker	 3;	 and	 trombonist	 at	 speaker	 4	 –,	
while	the	rest	of	the	group,	woodwinds	and	strings,	remain	on	the	stage.	Each	musician	has	
his/her	 individual	 part	 which	 must	 be	 performed	 freely,	 following	 the	 propor`ons	 and	
pitches	defined	in	their	respec`ve	scores,	without	the	need	to	follow	a	general	tempo,	that	
is,	 each	 one	 performs	 his/her	 phrase	with	 ritornello	 in	 a	 different	 tempo	 from	 the	 others	
without	seeking	synchronicity.	

As	 for	 the	profile	 applied	 to	each	part,	 the	flute	performs	 the	PP	of	 the	MC-9	 in	 its	
en`rety,	in	the	bass	register	of	the	instrument,	the	oboe	performs	the	PP	of	the	MC-10	un`l	
the	11th	note,	in	the	clarinet	the	PP	of	the	MC-10	is	also	presented,	but	from	the	8th	to	the	
18th	note	of	the	profile,	in	the	bassoon	the	PP	of	the	MC-11	also	from	the	8th	to	the	18th	
note.	On	the	brass	instruments,	the	horn	presents	the	PP	of	the	MC-10	from	the	5th	to	the	
13th	note,	 on	 the	 trumpet	 the	PP	of	 the	MC-10	 from	 the	2nd	 to	 the	17th	note,	with	 the	
absence	of	 the	note	D#	 (8th	note	of	 the	profile),	on	 the	 trombone	the	PP	of	 the	MC-11	 is	
presented	 from	 the	 20th	 to	 the	 25th	 note,	 on	 the	 tuba	 the	 A	 Profile	 is	 presented	 in	 a	
fragmented	form,	 in	the	original	sequence	of	the	profile:	20th	to	24th,	8th	to	12th	ending	
with	the	7th.	In	the	strings,	the	violin	presents	the	PP	of	the	MC-10	star`ng	from	the	10th	
note	following	the	cycle	un`l	the	6th,	with	the	absence	of	the	7th,	8th	and	9th	notes,	in	the	
viola	the	PP	of	the	MC-10	starts	from	the	5th	note	of	the	module	following	the	cycle	un`l	
the	 4th	 note,	 with	 the	 omission	 of	 the	 25th	 note,	 to	 the	 cello	 the	 PP	 of	 the	 MC-11	 is	
presented	from	the	beginning	to	the	17th	note.	Finally,	the	double	bass	part	complements	
the	MC-11	PP	present	 in	the	cello	closing	the	cycle	with	the	passage	from	the	18th	to	the	
25th	note	of	the	profile.	

4.7.	Situa@on	7	

“We	 found	 Mozart	 in	 Paradise” .	 In	 this	 SituaTon	 7	 the	 stochas`c	 procedure	 is	245

applied	with	the	dice	game.	There	are	six	execu`on	possibili`es,	defined	from	the	result	of	
the	game.	The	1st	one	being	the	densest,	following	linearly	to	the	6th	one,	which	is	the	most	
rarefied,	 a	 procedure	 that	 implies	 the	 filter	 elimina`on	 technique,	 in	 this	 case	 intui`vely	
performed	by	the	composer .	Here	the	independence	of	`me	is	maintained	among	all	the	246

players,	each	one	with	its	own	phrase	in	ritornello	wai`ng	for	the	informa`on	given	by	the	
conductor	according	to	the	game	result.	

	Score.245

	Informa`on	provided	by	the	composer	in	an	interview	with	the	author.246
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For	this	SituaTon	7	will	be	presented	the	sequence	of	notes	according	to	the	filtering	
procedure	 applied	 in	 each	 instrumental	 part .	 The	 filtering	 process	 leads	 to	 the	247

polariza`on	of	certain	notes	that	will	form	the	harmonic	enTty	of	SituaTon	8.	

•	Flute:	Profile	A	is	in	two	fragments,	the	first	is	in	retrograde	from	16th	to	12th	note,	
and	the	second	starts	from	19th	to	25th	note.	Probability	1	(11	notes)	–	16,	15,	14,	13,	
12,	19,	20,	21,	22,	23,	24	and	25 .	Probability	2	(9	notes)	–	16,	13,	12,	19,	21,	22,	23,	248

24	 and	 25.	 Probability	 3	 (7	 notes)	 –	 16,	 12,	 19,	 21,	 22,	 24	 and	 25.	 Probability	 4	 (5	
notes)	–	16,	19,	22,	24	and	25.	Probability	5	(4	notes)	–	16,	19,	22	and	25.	Probability	6	
(2	notes)	–	16	and	25.	

•	Oboe:	Profile	A.	Starts	with	the	9th	note	of	the	profile	and	goes	to	the	4th,	arriving	at	
the	10th	and	retrograding	to	the	8th.	Probability	1	(10	notes)	–	9,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	9	
and	8.	Probability	2	(8	notes)	–	9,	4,	6,	7,	8,	9,	10,	and	8.	Probability	3	(6	notes)	–	9,	4,	
7,	8,	9	and	10.	Probability	4	(5	notes)	–	9,	4,	7,	9	and	10.	Probability	5	(4	notes)	–	9,	4,	7	
and	10.	Probability	6	(2	notes)	–	9	and	7.	

•	Clarinet:	Profile	A.	From	10th	following	to	18th,	with	absence	of	17th.	Probability	1	
(8	notes)	–	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16	and	10.	Probability	2	(7	notes)	–	10,	11,	12,	14,	15,	
16	and	10.	Probability	3	(5	notes)	–	10,	11,	12,	15	and	10.	Probability	4	(4	notes)	–	10,	
11,	12	and	10.	Probability	5	(2	notes)	–	10	and	12.	Probability	6	(just	1	note)	–	10,	only.	

•	Bassoon:	Profile	A.	From	a	retrograde	direc`on	from	the	15th	note	reaching	the	8th	
and	jumping	to	the	2nd.	Probability	1	(9	notes)	–	15,	14,	13,	12,	11,	10,	9,	8	and	15.	
Probability	2	(8	notes)	–	15,	14,	13,	12,	10,	9,	8	and	15.	Probability	3	(7	notes)	–	15,	14,	
13,	12,	9,	8	and	15.	Probability	4	(7	notes)	–	15,	14,	13,	12,	9,	8	and	15	(no	change	in	
the	note	set).	Probability	5	(4	notes)	–	15,	14,	12	and	15.	Probability	6	(3	notes)	–	15,	
12	and	15.	

•	Horn:	Profile	B.	Probability	1	(6	notes)	–	1,	2,	3,	4,	5	and	1.	Probability	2	(5	notes)	–	1,	
2,	3,	4	and	1.	Probability	3	(4	notes)	–	1,	2,	3	and	1.	Probability	4	(4	notes)	–	1,	2,	3	and	
1	 (there	 are	 no	 changes	 in	 the	 note	 set).	 Probability	 5	 (3	 notes)	 -–	 1,	 3	 and	 1.	
Probability	6	(one	note)	–	1.	

•	Trumpet:	Profile	B.	Probability	1	(10	notes)	–	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16	and	8.	
Probability	2	(8	notes)	–	8,	9,	10,	12,	13,	14,	16	and	8.	Probability	3	(6	notes)	–	8,	9,	10,	
13,	14	and	16.	Probability	4	(5	notes)	–	8,	9,	10,	14	and	16.	Probability	5	(4	notes)	–	8,	
9,	10	and	16.	Probability	6	(2	notes)	–	8	e	16.	

•	 Trombone:	 Profile	 A.	 Probability	 1	 (8	 notes)	 –	 13,	 14,	 15,	 16,	 17,	 18,	 19	 and	 13.	
Probability	2	(6	notes)	–	13,	14,	16,	17,	19	and	13.	Probability	3	(5	notes)	–	13,	14,	17,	
19	and	13.	Probability	4	(4	notes)	–	13,	14,	19	and	13.	Probability	5	(4	notes)	–	13,	14,	
19	and	13	(no	change	in	note	set).	Probability	6	(2	notes)	–	13	and	14.	

•	Tuba:	Profile	B.	Probability	1	(6	notes)	–	7,	8,	9,	10,	11	and	7.	Probability	2	(5	notes)	–	
7,	8,	9,	10	and	7.	Probability	3	(4	notes)	–	7,	8,	9,	and	7.	Probability	4	(3	notes)	–	7,	9	
and	7.	Probability	5	(2	notes)	–	7	and	9.	Probability	6	(just	1	note)	–	7.	

•	Violin:	Profile	B.	Probability	1	(9	notes)	–	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11	and	12.	Probability	2	
(8	notes)	–	4,	5,	6,	8,	9,	10,	11	and	12.	Probability	3	(7	notes)	–	4,	5,	8,	9,	10,	11	and	12.	

	In	this	presenta`on	neither	register	changes	nor	rhythmic	configura`on	were	considered.247

	The	numbers	indicate	the	respec`ve	order	of	each	grade	in	the	profile.248
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Probability	4	(6	notes)	–	4,	5,	8,	10,	11	and	12.	Probability	5	(5	notes)	–	4,	5,	8,	10	and	
11.	Probability	6	(3	notes)	–	4,	8	and	11.	

•	 Viola:	 Profile	 A.	 Probability	 1	 (11	 notes)	 –	 6,	 7,	 8,	 9,	 10,	 11,	 12,	 13,	 4,	 5	 and	 6.	
Probability	2	(9	notes)	–	6,	7,	8,	9,	10,	12,	13,	4	and	6.	Probability	3	(8	notes)	–	6,	7,	8,	
9,	10,	13,	4	and	6.	Probability	4	 (7	notes)	–	6,	7,	9,	10,	13,	4	and	6.	Probability	5	 (5	
notes)	–	6,	7,	9,	13,	4	and	4.	Probability	6	(3	notes)	–	6,	9,	13.	

•	 Cello:	 Profile	 B.	 Probability	 1	 (11	 notes)	 –	 3,	 4,	 5,	 6,	 7,	 8,	 9,	 10,	 11,	 12	 and	 13.	
Probability	2	(9	notes)	–	3,	4,	5,	6,	7,	9,	10,	11	and	12.	Probability	3	(7	notes)	–	3,	4,	5,	
7,	9,	10,	and	11.	Probability	4	(6	notes)	–	3,	4,	5,	7,	10,	and	11.	Probability	5	(5	notes)	–	
3,	4,	5,	7,	and	10.	Probability	6	(2	notes)	–	3	and	10.	

•	 Double	 Bass:	 Profile	 A.	 Probability	 1	 (7	 notes)	 –	 19,	 18,	 19,	 20,	 21,	 22	 and	 19.	
Probability	2	(6	notes)	–	19,	18,	20,	21,	22	and	19.	Probability	3	(5	notes)	–	19,	18,	20,	
22	and	19.	Probability	4	(4	notes)	–	19,	18,	22	and	19.	Probability	5	(3	notes)	–	19,	18	
and	19.	Probability	6	(2	notes)	–	19	and	19	(considering	the	ini`al	sentence	structure).	

The	table	presents	the	general	structure	of	each	possibility,	according	to	the	filtering	
process	performed	on	each	instrumental	part	(Figure	43):	

	
Figure	43	–	P	Pitch	filtering	table,	SituaTon	7.	

The	first	characteris`c	of	this	sec`on	is	associated	with	the	fact	that	the	composer	did	
not	use	the	complete	structure	of	the	profiles,	but	selected	a	certain	set	of	notes.	Another	
characteris`c	 is	 the	 recurrence	 of	 the	 same	 note	 in	 most	 of	 these	 sets,	 which	 remains	
present	un`l	the	last	stage	of	filtering,	and	in	SituaTon	8	the	importance	of	these	notes	for	
the	configura`on	of	the	harmonic	en`ty	is	revealed.	
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Figure	44	–	Pitch	filtering	of	the	clarinet	part	from	SituaTon	7	to	SituaTon	8.	

As	for	the	rhythm,	the	filtering	process	is	simultaneous	with	the	omission	of	the	notes;	
for	each	omiped	note	its	respec`ve	value	is	also	omiped.	
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Figure	45	–	Rhythmic	filtering	of	the	clarinet	part	in	SituaTon	7.	

Despite	 the	 stochas`c	 procedure,	 related	 to	 the	 probabili`es	 of	 execu`on	 of	 each	
excerpt	from	the	dice	game,	there	is	a	direc`onality	that	starts	from	a	denser	set	for	a	sta`c	
chord	whose	path	 taken	 is	at	each	execu`on	 irregular.	However,	one	always	arrives	at	 the	
same	point.	

Finally,	 one	must	 consider	 the	 presence	 of	 electronics,	which	 also	 par`cipate	 in	 the	
game.	Each	probability	involves	a	type	of	granular	synthesis	that	is	based	on	the	previously	
recorded	Extended	Harmonic	EnTty.	

The	 sound	 result	of	 this	 game	can	be	 summarized	as	 a	 large	 textural	 ensemble	 that	
moves	 from	 the	 nuances	 of	 rhythmic-harmonic	 density	 generated	 by	 the	 variety	 of	 the	
individual	 flow	 of	 voices	 that,	 involving,	 in	 addi`on,	 a	 mul`plicity	 of	 tempi,	 allows	 new	
combina`ons	 arising	 from	 the	 stochas`c	 procedure,	 resul`ng	 in	 a	 high	 level	 of	 sound	
complexity.	

4.8.	Situa@on	8	

The	brass	ensemble	moves	toward	their	stands	on	the	stage.	Each	member	of	the	total	
ensemble	 performs	 a	 pedal	 note.	 This	 set	 of	 notes	 reflects	 the	 conclusion	 of	 SituaTon	 7,	
being	 the	 final	 stage	 of	 the	 filtering	 process	 in	which	 the	 polariza`on	 of	 individual	 notes	
from	 the	 previous	 phrases	 is	 arrived	 at	 and	 which,	 in	 SituaTon	 8,	 form	 the	 set	 of	 the	
Extended	Harmonic	EnTty	(Figure	46).	
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Figure	46	–	Orchestrated	Extended	Harmonic	En`ty.	

Sound	example	8:	SituaTons	7	and	8	of	La	novità	del	suono.	

	

4.9.	Situa@on	9	

Similarly	to	what	was	observed	in	SituaTon	4,	in	this	SituaTon	9	there	is	an	alterna`on	
between	Profiles	A	and	B,	but	this	`me,	in	some	presenta`ons	their	structure	is	mixed,	that	
is,	 interpola`on	 between	 both	 is	 observed,	 as	 represented	 in	 Figures	 46	 to	 52 .	249

Furthermore,	in	this	part	there	are	no	electronics,	so	the	sound	movement	is	given	only	by	
the	instrumental	ensemble.	

A�er	 the	 chord	 of	 the	 first	 bar,	 there	 is	 a	 distribu`on	 of	 the	 profile	 among	 the	
ensemble.	

Profile	B:	 violin,	 trumpet,	 clarinet	 and	 trombone	 (Figure	 47).	 The	Octave	differences	
are	due	to	the	register	of	each	instrument.	

	 In	general,	 throughout	the	work	the	arrangement	of	 the	notes	 is	varied	not	exactly	 following	the	 interval	249

papern	of	the	base	profiles.	This	altera`on	of	the	structure,	that	is,	of	the	Octaves	and	ascending/descending	
direc`on	of	the	linear	design,	is	frequent,	as	a	result	of	the	inven`on	process	itself.
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Figure	47	–	Profile	B	distributed	in	the	order:	violin,	trumpet,	clarinet,	and	trombone.	

Profile	B:	trombone,	flute,	viola,	oboe,	horn,	cello,	and	clarinet	(Figure	48).	

	
Figure	48	–	Profile	B	distributed	in	the	order:	trombone,	flute,	viola,	oboe,	horn,	cello	and	clarinet.	

Profile	A:	clarinet,	flute,	cello,	trumpet	and	flute	(Figure	49).	

	
Figure	49	–	Profile	A	distributed	in	the	order:	clarinet,	flute,	cello,	trumpet	and	flute.	

Profile	B:	flute,	viola,	trombone,	oboe,	tuba,	bassoon	and	flute	(Figure	50).	

	
Figure	50	–	Profile	B	distributed	in	the	order:	flute,	viola,	trombone,	oboe,	tuba,	bassoon	and	flute.	
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In	 the	 last	part	of	 this	SituaTon	9,	 leper	K,	both	profiles	are	presented	 in	 full	 at	 the	
same	`me,	maintaining	the	distribu`on	of	ensembles	among	the	instruments.	

Profile	A:	flute,	trumpet,	violin	with	oboe,	viola,	trombone,	flute,	cello,	horn,	violin	and	
oboe	(Figure	51).	

	
Figure	51	–	Profile	A	distributed	in	the	order:	flute,	trumpet,	violin	with	oboe,	

viola,	trombone,	flute,	cello,	horn,	violin	and	oboe.	

Profile	 B:	 horn,	 violin,	 tuba,	 trumpet,	 viola,	 bassoon,	 clarinet,	 oboe,	 flute,	 and	 cello	
(Figure	52).	

	
Figure	52	–	Profile	B	distributed	in	the	order:	horn,	violin,	tuba,	trumpet,	

viola,	bassoon,	clarinet,	oboe,	flute,	and	cello.	

SituaTon	 9	 ends	 with	 4	 bars	 in	 which	 chords	 formed	 by	 the	 set	 of	 notes	 of	 the	
Extended	Harmonic	EnTty	are	present.	In	the	last	bar,	las`ng	21	seconds,	SituaTon	10	begins	
with	the	entrance	of	percussion	and	return	of	electronics.	
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The	overall	 rhythmic	 structure	 is	 established	 from	 the	 combina`on	of	 rhythmic	 cells	
that	resemble	the	cells	of	 the	base	structure,	as	can	be	seen	 in	the	figures	rela`ng	to	this	
SituaTon	9.	

Sound	example	9:	SituaTon	9	of	La	novità	del	suono.	

	

4.10.	Situa@on	10	

This	represents	the	stage	of	emancipa`on	of	noise	by	means	of	percussive	sounds.	The	
percussion	set	involves	a	suspended	tambourine,	two	suspended	bongos,	four	tomtoms	and	
marimba.	

As	 an	element	of	 transforma`on	 from	definite	pitch	 sounds	 to	 complex	 sounds,	 the	
marimba	 is	 an	 intermediary,	 apacking	 with	 a	 set	 of	 four	 notes:	 D4	 and	 F4,	 C5	 and	 F#5,	
distributed	 for	 the	 realiza`on	 of	 the	 tremolo,	 in	 ppppp	 along	 with	 the	 last	 chord	 in	
forTssimo,	performed	by	the	instrumental	ensemble,	grows	to	mezzoforte	at	the	end	of	21	
seconds.	In	the	next	bar	the	sec`on	begins	to	be	developed	with	the	use	of	the	main	profile	
star`ng	on	the	8th	note	(F#5).	

While	 the	 percussionist	 performs	 his	 part,	 which	 is	 characterized	 by	 the	 use	 of	
propor`onal	 nota`on,	 the	 other	 players	 in	 the	 ensemble	 “react	 freely	 to	 the	 conductor’s	
gestures”	making	noises	on	their	instruments,	such	as	key	noises,	noises	through	fingering,	
mouth,	 tongue,	bowing	etc. .	Along	 this	 “free	 reac`on”	of	 the	orchestral	 instruments	 to	250

the	conductor’s	gestures,	the	electronics	transform	the	percussion	sounds	in	real	`me.	

It	can	be	observed,	with	respect	to	the	set	of	notes,	that	in	this	sec`on	there	is	again	
the	 interleaving	between	 the	A	and	B	Profiles.	A�er	 the	 tremolo	part,	 the	passage	on	 the	
marimba	develops	star`ng	with	the	Profile	A,	from	the	8th	note	(F#5)	–	as	already	described	
–,	going	to	the	Profile	B,	then	to	the	Profile	A,	and	so	on.	However,	there	is	a	series	of	sound	
transforma`ons	and	changes	in	the	structure	of	the	profiles,	such	as	the	use	of	ornamental	
resources	that	“blurs”	the	iden`fica`on	of	the	basic	structure.	In	this	way,	one	can	organize	
the	analysis	of	this	SituaTon	10	 from	three	resources:	ornamentaTon,	filtering	and	Tmbral	
transfiguraTon.	

OrnamentaTon	

The	 use	 of	 ornamenta`on	 involves	 the	 use	 of	 simultaneous	 note	 sets	 –	 harmonic	
blocks	–	that	take	the	Extended	Harmonic	EnTty	as	a	base	(Figure	53),	trills	(Figure	54),	and	
appoggiatura	sequence,	which	can	be	defined	as	flourish	(Figure	55),	in	addi`on	to	the	use	
of	 tremolo,	 considering	 the	 lengthening	of	 the	 sonority	 of	 harmonic	 sets.	 These	elements	
are	inserted	within	the	horizontal	structure	in	two	ways:	either	through	the	use	of	note	sets	
belonging	 to	 the	 base	 harmonic	 en`ty,	 or	 with	 the	 presence	 of	 the	 main	 notes	 of	 the	

	Score.250
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profiles.	The	nature	of	this	ornamental	ensemble	is	rooted	in	the	base	rhythmic	structure	in	
which	there	are	appoggiatura	and	trill.	

	
Figure	53	–	Ornamenta`on	with	harmonic	blocks.	

	
Figure	54	–	Trill	that	includes	the	12th	and	13th	order	notes	of	the	Profile,	D	and	E,	respec`vely.	

	
Figure	55	–	Flourish	formed	by	a	set	of	five	notes	taken	from	Profile	A	(F2,	G3,	C4,	F#4	and	B4).	

Filtering	

The	filtering	 technique	applied	 in	 this	work,	as	already	seen,	 involves	omi�ng	notes	
belonging	to	the	profile,	as,	for	example,	in	the	first	appearance	of	Profile	B,	where	a	large	
group	of	notes	is	omiped	(Figure	56).	
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Figure	56	–	The	diamond-shaped	notes	represent	the	omiped	groups.	

	
Figure	57	–	Same	excerpt	in	the	score,	with	the	presence	of	the	ornamenta`on	

and	the	`mbral	transfigura`on	accomplished	by	means	of	the	tomtoms.	

Timbral	transfiguraTon	

This	feature	dialogues	with	the	idea	of	transi`on	from	the	sounds	of	defined	pitch	to	
noise	(Figure	58).	Its	development,	observing	only	the	percussion	part,	is	linear	in	the	course	
of	this	SituaTon	10	and	is	characterized	by	the	arc	that	has	as	its	star`ng	point	the	sounds	of	
defined	 pitch	 from	 the	marimba,	 the	 amalgam	with	 the	 other	 percussion	 instruments	 (of	
non-defined	pitch),	 in	 the	central	passage	of	 the	excerpt,	and	the	return	to	the	marimba’s	
notes.	However,	one	must	consider	that	the	other	instruments	create	a	sound	cloud	of	noise	
from	the	beginning	of	SituaTon	10,	and	the	electronics	also	par`cipate	in	this	process.	

We	 can	also	 include	 in	what	was	defined	as	Tmbral	 transfiguraTon	 the	moments	 in	
which	 the	 profile,	 instead	 of	 presen`ng	 itself	 as	 a	 melodic	 line,	 moves	 in	 blocks	 with	
overlapping	notes	(Figure	58).	

	
Figure	58	–	Timbral	transfigura`ons	involving	the	use	of	instruments	of	undefined	pitch	

and	concentra`on	of	the	profile	notes	in	harmonic	blocks.	
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At	 the	 end	 of	 this	 Situa`on,	 the	 composer	 completely	 presents	 both	 profiles,	 A	
followed	by	B,	with	propor`onal	rhythmic	nota`on,	in	its	en`rety,	lengthening	in	the	course	
of	 `me	 by	 means	 of	 a	 great	 rallentando,	 diminishing	 its	 sonority	 un`l	 it	 reaches	 a	
pianississimo	(ppp),	moving	on	to	the	next	Situa`on.	

Sound	example	10:	SituaTon	10	of	La	novità	del	suono.	

	

4.11.	Situa@on	11	

This	 SituaTon	 11,	 which	 should	 last	 55	 seconds,	 is	 characterized	 by	 the	 long	 point	
d’orgue	over	the	Non-extended	Harmonic	EnTty.	In	parallel	with	the	granular	synthesis	of	the	
electronics,	each	instrument	plays	a	note	belonging	to	the	en`ty:	

•	Double	bass,	tuba	and	horn:	Bb3	(bass	one	Octave	lower);	

•	Cello,	trombone	and	bassoon:	Eb4;	

•	Viola:	A4;	

•	Oboe:	D5;	

•	Trumpet:	F#5;	

•	Clarinet:	B5;	and	finally	

•	Violin	and	flute:	C#6.	

The	general	dynamic	is	piano,	but	the	conductor	indicates	ad	libitum	linear	varia`ons	
of	volume	to	the	musicians,	who	respond	star`ng	from	the	piano,	 reaching	the	 forTssimo,	
and	returning	to	the	general	dynamic	in	piano.	

Sound	example	11:	SituaTon	11	of	La	novità	del	suono.	

	

4.12.	Situa@on	12	

It	is	in	this	SituaTon	12	that	the	composer	dialogues	with	Mallarmé	–	“un	coup	de	dés	
jamais	n’abolira	le	hasard”	–	poin`ng	out	that	this	statement	is	not	quite	true:	“The	result	
will	always	be	limited	to	certain	possibili`es	and,	what	is	more,	we	are	not	obliged	to	accept	
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it!” .	 Then,	 as	 a	 pha`c	 representa`on	 of	 his	 answer	 to	 Mallarmé,	 he	 indicates	 to	 the	251

conductor	to	throw	the	dice	and,	regardless	of	the	result,	show	the	result	number	5,	both	to	
the	 musicians	 and	 the	 responsible	 for	 the	 electroacous`c	 sound	 diffusion	 and	 to	 the	
audience.	 The	 orchestra	 falls	 silent,	maintaining	 silence,	while	 the	 instrumentalists	 calmly	
stand	up	preparing	for	the	last	SituaTon	13,	and	the	conductor,	the	percussionist,	the	cellist,	
and	the	bassist	leave	the	scene.	

The	electronic	sounds	are	characterized	by	granular	synthesis	from	the	Non-extended	
Harmonic	EnTty,	this	`me	in	the	foreground	of	listening	with	greater	sound	volume.	

Sound	example	12:	SituaTon	12	of	La	novità	del	suono.	

	

4.13.	Situa@on	13	

At	the	end	of	the	piece,	it	occurs	as	a	procession,	in	which	the	musicians	move	amidst	
the	audience	performing	their	individual	parts	related	to	probability	number	5,	towards	the	
exit	of	the	theater.	

Sound	example	13:	SituaTon	13	of	La	novità	del	suono.	

	

5.	About	the	electronics	

As	 the	 tools	and	devices	of	music	 informa`cs	are	 in	 constant	development	and	new	
ones	 are	 created,	 the	 composer	 has	 constantly	 updated	 the	 real-`me	 electronic	 system	
configura`on.	Taking	this	into	account,	however,	for	the	commentaries	about	the	electronic	
system	it	was	analyzed	his	Max/MSP	patch	from	2011	(Figure	59).	First	of	all,	it	is	important	
to	note	that	besides	the	real-`me	electronics	the	composer	 instructs	that	all	the	orchestra	
must	be	 slightly	 amplified	by	 two	microphones	 (preferably	Neumann	TLM-103) 	 through	252

speakers	1	and	2	–	in	the	front	of	the	public	point	of	view.	About	the	Max	patch,	there	are	
three	 inputs	via	microphones,	the	third	one	being	used	for	recording	and	which	is	situated	

	Score	(author’s	transla`on).251

	Score.252
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above	a	staircase	at	the	side	of	the	stage,	where	the	soloists	go	and	play	their	phrases	–	the	
violinist,	 the	 oboist	 and	 the	 tubist.	 The	 first	 and	 second	 inputs	 are	 prepared	 for	 the	
percussions,	 in	 stereo	 capture,	 in	which	 are	 applied	 the	 live-transforming	 through	 “p	 live-
transform-percussion”	 subpatch,	 called	 Pendulum,	 developed	 by	 Flo	 Menezes	 and	 André	
Perropa	 in	 November	 2011,	 which,	 in	 a	 general	 way,	 through	 random	 and	 delay	
configura`ons,	 grab	 the	 percussion	 sound	 and	 send	 it	 to	 the	 quadraphonic	 granular	
synthesis	 subpatch.	This	one	receives	all	 the	sounds	recorded	 into	a	buffer	and	 it	 is	where	
the	grain	 parameters	 –	duraTon,	base	pitch	 control,	pitch	 randomness	 and	quanTze	 –	 are	
defined.	These	parameters	are	adjusted	accordingly	 to	six	setups	 that	defines	 the	 types	of	
grain	 –	 not	 only	 the	 recorded	 sounds	 are	 processed	 by	 this	 system	 but	 the	 previous	
recordings	 of	 the	 Extended	 Harmonic	 EnTty	 (SituaTons	 7	 and	 8)	 and	 the	 Non-extended	
Harmonic	EnTty	(SituaTons	11,	12	and	13).	Addi`onally,	there	is	the	reverb	control	in	which	
gain,	decay	Tme	and	lowpass	cut-off	can	be	controlled.	Finally,	it	is	possible	to	record	all	the	
results	of	the	process	and	the	patch	has	a	second	way	that	can	be	used	as	a	precau`on	that	
opens	pre-recorded	audio	files	of	each	instrumental	part.	

	
Figure	59	–	Max/MSP	patch	for	La	novità	del	suono.	

The	per`nence	of	the	electronics	on	the	sound	development	in	the	whole	work	is	the	
presence	of	 a	 generalized	granular	 synthesis.	On	 the	 esthesic	 approach,	 from	 the	hearing	
experience,	what	is	apprehended	from	the	music,	taking	into	considera`on	the	electronics,	
is	 a	 combina`on	 of	 points	 and	 melodic	 micro-lines	 which	 blends	 with	 the	 orchestral	
performance	in	a	way	that	one	cannot	define	which	is	one	and	which	is	another,	so	it	sounds	
as	an	atmosphere	where	the	mul`ple	sounds	travel	along	mul`form	paths	and	also	can	be	
perceived	as	a	resonance	that	blooms	from	the	instruments.	

6.	Dramaturgic	development	

In	this	sec`on	will	be	discussed	the	elements	related	to	scenic	ac`ng.	The	composer	
establishes	 a	 theatrical	 experience	 that	 dialogues	 intrinsically	 with	 the	 intertextual	
concep`on	rooted	in	Dante’s	Divina	Commedia.	And	there	are,	throughout	the	performance,	
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metaphors	about	Heaven	and	Hell.	The	first	one	 is	 the	symbol	of	 the	ascent	to	Heaven	by	
the	 soloists	 towards	 the	 microphone	 through	 a	 staircase,	 from	 where	 the	 new	 sound	
emerges	via	the	granular	synthesis.	Right	from	the	start,	the	violinist	should	take	everyone	
by	surprise,	including	the	audience,	as	he/she	starts	playing	even	before	entering	the	stage.	
In	sequence,	the	ac`on	of	the	musicians	in	which	they	are	astonished	–	by	the	instruc`ons	
presented	in	the	score	–,	when	the	oboe’s	sound	arises	from	the	strings.	Here,	as	occurs	at	
the	end	of	 the	SituaTon	4,	 the	composer’s	poe`c	 instruc`ons	encourage	 the	musicians	 to	
stay	in	silence,	immobile	and	amazed	with	the	new	sound.	

S`ll	 on	 the	 subject	 of	 the	 staircase,	 there	 is	 a	 comic	 scene,	 projected	 by	 the	
composer,	which	involves	in	the	third	appearance	of	a	new	sound,	the	brasses	represented	
by	the	tuba.	Why	does	this	carry	a	comic	expression?	It	resides	in	the	fact	that	for	the	tubist,	
using	a	big	instrument,	even	more	so	compared	to	the	first	ones	–	violin	and	oboe	–	is	in	a	
difficult	 condi`on	 to	maintain	 his/her	 performance	while	 ascending	 the	 staircase.	 Parallel	
there	is	the	break	of	expecta`on	around	the	visual	elements,	for	the	same	reason	about	the	
appearance	 of	 an	 unexpected	 instrument,	 but	 also	 for	 the	 circumstance	 where	 the	
conductor	needs	 to	 rescue	 the	 tubist	 taking	 the	microphone	 in	order	 to	posi`on	 it	on	 the	
tuba’s	campana.	

Another	 break	 of	 expecta`on	 is	 related	 with	 the	 entrance	 of	 the	 whole	 brass	
instrument	 group:	 while	 at	 the	 SituaTon	 2	 the	 musicians	 posi`oned	 themselves	 on	 the	
stage,	 and	 at	 the	 SituaTon	 4	 the	 musicians	 enter	 in	 scene	 playing	 their	 phrases,	 at	 the	
SituaTon	6	the	four	musicians	take	place	beside	the	speakers,	surrounding	the	audience,	and	
moving	to	their	places	on	the	stage	only	at	SituaTon	8.	

One	 of	 the	 main	 theatrical	 scenes	 of	 the	 work	 is	 the	 dice	 game,	 as	 already	
men`oned,	referring	to	Mozart’s	composi`on.	Beside	the	conductor	must	be	placed	a	table	
where	 the	 dice	will	 be	 rolled,	whose	 results	move	 the	musical	 game.	 At	 the	 SituaTon	 12	
there	 is	 the	Mallarme’s	 “un	 coup	 de	 dés…”	 irony,	 when	 the	 conductor	 rolls	 the	 dice,	 but	
independent	of	the	result	follows	the	composer’s	will:	the	conductor	shows	the	number	5.	

For	 the	 end	 of	 the	work	 there	 is	 “the	 Final	 Procession	 as	 a	mirror	 of	 this	 staircase,	
passing	in	the	middle	of	the	audience” .	Here	the	idea	could	be	understood	as	the	arrival	253

of	the	audience	in	Heaven,	a	reference	to	Dante,	when	the	public	hears	the	sounds	in	a	new	
perspec`ve,	very	closely.	

7.	Final	consideraGons	

As	far	as	the	general	form	is	concerned,	we	highlight	the	cons`tu`on	of	the	work	by	
means	of	 the	SituaTons	which,	due	 to	 their	organiza`on,	 show	clarity	associated	with	 the	
iden`fica`on	of	 the	main	sec`ons	and	 the	 idea	 related	 to	 the	historical	 forma`vity	of	 the	
orchestral	 ensemble,	 and,	 due	 to	 their	 instruc`ve	 func`on,	 present	 themselves	 as	 an	
efficient	 way	 to	 guide	 the	 interpreters	 about	 ac`ons	 that	 transcend	 the	 musical	 score.	
Moreover,	by	its	nature,	the	piece	can	be	understood	as	a	kind	of	script,	since	it	portrays	the	

	Stated	by	the	composer	himself	in	an	interview	with	the	author.253
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stage	 concep`on	 idealized	 by	 the	 composer.	 Thus,	 it	 reflects	 Cage’s	 idea	 that	 theater	 is	
“what	we	can	see	and	hear”	(SUNTREE	1994,	p.	539).	

However,	in	La	novità	del	suono,	the	theatrical	aspect	of	the	work	comes	from	the	idea	
of	 the	 rediscovery	 of	 listening	 in	 which	 the	 space,	 in	 its	 totality,	 is	 occupied	 by	 the	
mul`plicity	 of	 sound	 sources,	 due	 to	 the	 movement	 of	 the	 musicians,	 and	 in	 this	 sense	
reviving	the	Renaissance	prac`ce	of	the	total	occupa`on	of	space	by	the	cori	spezzaT,	that	
is,	 the	 prac`ce	 of	 posi`oning	 the	 choral	 groups	 at	 different	 points	 inside	 churches .	254

Therefore,	the	"script"	is	intrinsically	associated	with	the	listening	proposal.		

Another	factor	to	consider	are	the	composi`onal	strategies.	When	guided	by	the	basic	
structures	 provided	 by	 the	 composer,	 one	 observes	 that	 the	 elabora`on	 of	 the	 sound	
material	takes	place	beforehand,	whose	specula`on	develops	progressively:	

1.	Choice/elabora`on	of	the	Harmonic	En`ty;	

2.	Its	manipula`on	from	the	Harmonic	Propensity	technique;	

3.	Elabora`on	of	the	Profiles	based	on	cyclic	modules;	

4.	Applica`on	of	proporTonal	projecTons,	expanding	or	contrac`ng	the	interval	space	
of	the	profiles;	

5.	Establishment	of	the	rhythmic	basic	structure;	and	

6.	Its	manipula`on	through	Rhythmic	RotaTons.	

This	 palepe	of	materials	 is	 applied	 strategically	 during	 the	musical	 process.	 In	many	
SituaTons	it	is	possible	to	iden`fy	exactly	all	the	base	structures,	as	occurs	in	SituaTon	1,	in	
which	the	PP	profile	of	the	MC-4	is	used	distributed	by	the	base	rhythmic	structure	and	its	
rota`ons.	 However,	 in	 other	moments	 it	 is	 observed	 the	 use	 of	 fragments	 of	 the	 profiles	
with	 rhythmic	 structures	 that	 depart	 from	 the	 base	 paperns,	 and	 this	 happens	 in	 the	
SituaTons	located	in	the	center	of	the	work,	as	in	the	case	of	SituaTons	6	and	7,	the	moment	
in	which	the	ensemble	as	a	whole	develops	 in	a	more	varied	way	and	with	greater	metric	
and	 dynamic	 fluctua`on	 resul`ng	 from	 the	 freedom	 granted	 to	 the	 interpreters.	 It	 is	
interes`ng	 to	 observe	 that	 the	 SituaTons	 that	 surround	 this	 event	 present	 the	 same	
treatment	of	the	materials,	and	SituaTon	9	 is	the	resump`on	of	the	organized	structure	 in	
`me,	 in	 the	 sense	 that	 one	 must	 perform	 the	 parts	 synchronically,	 without	 individual	
altera`ons	of	tempo.	However,	in	the	laper,	there	is	a	treatment	in	the	field	of	rhythm	that	
involves	the	horizontal	overlapping	of	the	Profiles,	shuffling	their	structure.	

From	this	shuffling,	which	in	the	context	of	the	work	can	be	understood	as	a	process	of	
compression	of	the	material,	follows	the	percussion,	where	the	field	of	pitches	is	expanded	
to	 complex	 sounds,	 of	 undefined	 pitch,	 emancipa`ng	 their	 presence	 within	 the	 work.	
However,	 at	 the	 end	 of	 this	 SituaTon,	 the	 profiles	 are	 resumed	 in	 their	 literal	 form,	 as	
observable	in	the	pre-conceived	material,	the	moment	they	are	presented	in	a	cruder	form.	

There	is	an	important	characteris`c	for	the	development	of	the	work,	which	refers	to	
the	direc`onality	of	the	en`re	sound	ensemble.	Although	there	is	a	high	level	of	complexity	
in	the	unfolding	of	each	SituaTon,	 there	are	recurring	points	of	sound	convergence,	which	
establish	the	regions	of	harmonic	resoluteness,	characterized	by	the	point	d’orgue,	the	long	
value	 notes	 that	 form	 the	 chords	 derived	 from	 the	 main	 Harmonic	 EnTTes	 or	 even	 the	
chords	 themselves.	 Besides	 this,	 in	 this	 very	 process	 of	 direc`onality	 there	 is	 the	

	 “Probably	 introduced	 in	 Venice	 by	 the	 composer	 Adriaan	 Willaert	 and	 then	 exploited	 by	 Andrea	 and	254

Giovanni	Gabrieli	and	Claudio	Monteverdi”	(BOREN,	BRAXTON	B.,	and	Malcolm	S.	LONGAIR	2011,	p.	17).
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construc`on	 during	 the	 work	 of	 the	 En``es	 that	 reveal	 themselves	 as	 the	 instrumental	
ensemble	increases;	this	concre`za`on	of	the	En``es	is	clear	in	two	moments:	in	SituaTons	
8	and	11.	

Furthermore,	 there	 is	 one	more	point	 in	 rela`on	 to	phenomenological	 listening	 and	
intertextuality.	From	the	beginning	of	the	work	to	the	SituaTon	5,	 there	 is	a	general	 linear	
displacement	 of	 the	 pitch	 register.	 In	 the	 first	 two	SituaTons	 there	 is	 the	 presence	of	 the	
super	higher	pitches,	all	the	instruments’	lines	wripen	in	treble	clef.	In	the	sec`on	B	of	the	
SituaTon	 2,	 there	 is	 a	 change	 in	 the	 violin	 register,	 prac`cally	 an	 Octave	 below.	 Then,	 at	
SituaTon	 3,	 the	 woodwinds	 in	 a	 general	 middle	 register	 and	 some	 low	 pitches	 of	 the	
bassoon.	At	SituaTon	 4	 the	 score	 presents	 the	 regular	 register	 of	 the	 instruments,	with	 a	
propensity	to	mid-low	register,	arriving,	at	SituaTon	5,	to	the	low	pitch	of	the	tuba	to	which,	
at	SituaTon	6,	the	melodic	profiles	presented	at	the	low	register	of	all	the	instruments	are	
added	 (Figure	 60),	 and,	 finally,	 at	 SituaTon	 7	 the	 extent	 of	 total	 register.	 This	 could	 be	
interpreted	 as	 the	 descent	 from	 Heaven	 to	 Hell	 and	 back	 again	 to	 Heaven,	 one	 more	
metaphor	about	Dante,	which	creates	a	dichotomy:	in	one	hand,	there	is	the	newness	of	the	
sounds	 that	 represents	 the	 arriving	 at	 Paradise	 and,	 on	 the	 other,	 while	 occurs	 the	
dazzlement	 of	 novelty,	 the	 parallel	 “descent	 to	 Hell”	 represented	 by	 the	 path	 of	 register,	
that,	in	the	analysis	on	metaphor,	brings	an	expression	of	despair.	This	dichotomy	is	resolved	
by	the	sudden	ascent	to	Heaven,	with	the	emergence	of	the	mul`ple	sounds	occupying	the	
extent	of	total	register.	

	
Figure	60	–	SituaTon	6,	middle	of	La	novità	del	suono	andapex	of	the	low	sounds	in	the	instruments,	

a	metaphor	for	Hell.	
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Sound	example	14:	SituaTon	6	of	La	novità	del	suono.	

	

The	rela`onship	between	score	and	listening	is	a	relevant	point	in	rela`on	to	this	work	
–	in	fact,	in	all	works	that	involve	stochas`c	organiza`on	in	the	combina`on	of	sounds,	there	
is	 instability	 regarding	 the	 reading	 of	 the	 score	 and	 listening,	 because,	 depending	 on	 the	
level	 of	 freedom	offered	 to	 the	 interpreters	 and	 the	 volume	 of	 simultaneous	 events,	 it	 is	
discouraging	to	try	to	 iden`fy	 in	detail	the	resultant	of	the	sound	event.	This	 is	due	to	the	
stochas`c	 procedure	 itself	 in	 which	 a	 “more	 general	 causality”	 is	 sought,	 encompassing	
“infrequent	occurrences	and	the	various	random	processes”	(XENAKIS	1966,	pp.	11-12).	And	
this	phenomenon	tends	to	occur	from	the	beginning	of	the	work,	star`ng	in	SituaTon	2,	due	
to	 the	 behavior	 of	 the	 granular	 synthesis,	 reaching	 its	most	 complex	 stage	 in	 SituaTon	 7,	
which	includes	the	dice	game.	

Through	intertextuality,	regarding	both	the	work’s	cons`tuent	elements,	as	in	the	case	
of	Schoenberg’s	chord,	and	the	poe`c	references	and	historical	considera`ons	of	music,	that	
is,	 to	 Dante,	 Mozart	 and	 Mallarmé	 and	 the	 forma`vity	 of	 the	 instrumental	 ensemble,	
respec`vely,	 Flo	 Menezes	 was	 able	 to	 idealize	 the	 poe`c	 elements	 behind	 the	 music.	
However,	the	music	concre`za`on	took	place	through	the	prac`cal	strategies	of	composi`on	
that	involve	its	technical	procedures	of	material	elabora`on	and	the	cra�smanship	inherent	
to	the	inven`veness	required	for	ar`s`c	crea`on.	

8.	Giga-Hertz	Preis	

Having	been	wripen	in	about	20	days,	 in	the	midst	of	composing	Crase	 (2005-06)	for	
large	orchestra	and	electronic,	La	novità	del	 suono	 is	a	work	of	great	 impact.	 In	2007,	 the	
piece	 was	 awarded	 the	 pres`gious	 interna`onal	 Giga-Hertz	 Preis	 in	 its	 first	 edi`on,	
sponsored	by	the	ZKM	in	Karlsruhe	and	the	Experimentalstudio	des	SWR	in	Freiburg.	On	the	
Jury	 were	 personali`es	 of	 great	 importance	 in	 the	 music	 scene,	 such	 as	 notably	 Pierre	
Boulez,	 Wolfgang	 Rihm,	 and	 Horacio	 Vaggione,	 among	 others.	 The	 laper,	 in	 a	 personal	
account	 to	 Flo	Menezes,	 confided	 to	 him	 that	 Boulez,	 at	 the	beginning	of	 the	discussions	
about	the	185	or	so	compe`ng	pieces,	separated	the	score	of	La	novità	del	suono	and	said:	
“This	one	should	get	the	prize!	We	can	discuss	the	others!”	All	agreed .	255

Sound	example	15:		
La	novità	del	suono	(2006):	

Live-recording	of	the	world	premiere	on	August	13,	2006,	at	the	Auditório	Ibirapuera,	São	Paulo,	
during	the	41.	Fes`val	Música	Nova,	with	the	EOC	(Ensemble	Orchestral	Contemporain)	of	Lyon	

conducted	by	Daniel	Kawka;	electronics:	Flo	Menezes.	

	Stated	by	the	composer	himself	in	an	interview	with	the	author.255
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Scrip@ng	and	scripture	in	Scrip@o	and	TransScrip@o	
Fábio	Scucuglia	

1.	IntroducGon	

Having	conceived	a	project	at	the	head	of	Studio	PANaroma	of	Electroacous`c	Music	
at	Unesp	(State	University	of	Sao	Paulo)	for	which	he	and	guest	composers	would	compose	
works	 for	 violin	 and	 electronics	 in	 real	 `me,	 Flo	 Menezes	 undertook	 the	 realiza`on,	 in	
January	 2013,	 of	 a	 tour	 de	 force	 (in	 the	 composer’s	 own	 words)	 for	 solo	 violin,	 ScripTo,	
which	will	be	the	basis	for	the	mixed	electroacous`c	work,	TransScripTo,	composed	between	
January	and	February	of	the	same	year.	

The	`tle	of	the	first	piece	means,	in	La`n,	the	“act	of	wri`ng”	(scripTo).	The	word	no	
longer	 exists	 and	 could	 be	 translated	 by	 a	 neologism	 in	 English:	 scripTng	 (neologism	 in	
Portuguese:	escrição).	Evoking	the	no`on	of	scripture	(scriptura	in	La`n),	so	fundamental	to	
Flo	Menezes,	 it	already	refers	to	the	situa`on	that	unfolds	“in	real	`me”	in	the	very	act	of	
composi`on,	since	the	`tle	refers	to	the	cra�smanship	that	takes	place	in	the	very	course	of	
wriTng,	during	its	elabora`on.	In	the	words	of	the	composer	himself,	in	the	introduc`on	of	
ScripTo’s	 score:	 “The	essence	of	 all	 scripture,	 in	 the	 etymological	 sense	of	 the	 La`n	word	
scriptura,	 is	the	processuality,	 the	elabora`on	of	structural	data	that	cohabits	the	space	of	
crea`on	with	the	affects,	whose	amalgam	determines	the	very	essence	of	music:	a	kind	of	
mathemaTcs	of	affecTons” .	256

The	analysis	proposed	here	seeks	to	elucidate	the	structures	of	both	works.	Based	on	
the	sketches	provided	by	the	composer	himself,	as	well	as	on	the	scores	in	their	final	format,	
this	 study	 was	 divided	 into	 three	 dis`nct	 parts:	 the	 first,	 focused	 on	 the	 systema`c	
structures	that	determine	the	rela`ons	upon	which	the	work	will	be	idealized;	the	second,	
focused	 on	 the	 syntagma`c	 rela`ons,	 those	 that	 are	 configured	 in	 the	 work’s	 temporal	
course;	and	the	third,	focused	on	the	electroacous`c	transforma`ons.	

The	analysis	will	use	the	Barthesian	terms	related	to	the	system	and	the	syntagma.	In	
parallel	 to	 such	 terms,	 it	 will	 also	 use	 the	 fundamentals	 of	 composi`on	 according	 to	 the	
composer	 (MENEZES	2013,	pp.	67-91),	 in	 the	 cons`tu`on	of	what	he	 calls	 the	ComposiTon	
Star	 (Estrela	 da	 Composição),	 with	 its	 five	 terms:	 materials,	 variaTons,	 direcTonaliTes,	
connecTons,	and	cra�smanship.	Each	one	of	these	 interdependent	elements	 is	established	
as	a	composi`onal	stage,	making	up	in	con`guity	the	very	making	of	the	work,	its	scripTng,	
as	Flo	Menezes	explains	in	his	theore`cal	contextualiza`on	of	this	Composi`on	Star	(whose	
concep`on	is	prior	to	the	composi`on	of	ScripTo):	

Materials	submit	themselves	to	variaTons,	by	which	direcTonaliTes	are	strategically	projected	in	
`me;	 the	 perceptual	 nexus	 of	 such	 strategies	 is	 ensured	 by	 the	 interweaving	 operated	 by	
connecTons;	 the	 control	 over	 all	 details,	 related	 to	 both	 the	 internal	 and	 external	 aspects	 of	
musical	objects	 in	 their	final	appearance,	 then	becomes	 the	 focus	of	a	cri`cal	 look,	performed	
“from	outside”	by	the	composer,	whose	cra�smanship	provides	for	his/her	efforts	to	be	more	or	
less	effec`ve,	while	establishing	the	bridge	back	from	listening	in	rela`on	to	materials	as	pillars	of	
his	musical	architecture.	(MENEZES	2013,	p.	88;	original	emphasis)	

	“L’essence	de	toute	écriture,	au	sens	étymologique	du	mot	laTn	scriptura,	est	la	processualité,	l’élaboraTon	256

des	 données	 structurelles	 et	 structurales	 qui	 cohabite	 l’espace	 de	 la	 créaTon	 avec	 les	 affecTons	 dont	
l’amalgama	détermine	l’essence	même	de	la	musique:	une	espèce	de	mathéma`que	des	affec`ons’’	(MENEZES	
2013,	score	of	ScripTo).

296



In	this	sense,	the	present	analysis	goes	through	these	steps,	even	if	it	does	not	always	
resort	 exactly	 to	 these	 terms.	 The	 analysis	 of	 the	 systema`c	 scripture	 will	 both	 list	 the	
elementary	materials	 and	describe	 the	procedures	of	 varia`on	and	direc`onality	 (through	
specific	 procedures),	 even	 if	 these	 will	 occur	 in	 the	 syntagma`c	 scripture.	 The	 role	 of	
electroacous`c	scripture	is	also	established	on	such	elements,	with	sound	spa`ality	ac`ng	as	
a	 “mul`plica`ve	 factor	 in	 listening	 and	 in	 the	 assimila`on	 of	 simultaneous	 sound	
planes”	 (MENEZES	 2013,	 p.	 89).	 The	 musical	 scripture,	 seeking	 to	 formalize	 the	 relevant	
rela`onships,	 can	only	be	understood	by	 taking	 into	account	 the	genera`ng	aspects	of	 all	
the	elements	involved.	

1. 	Technical	preamble	

The	 performance	 of	 TransScripTo,	 in	 par`cular,	 demands	 a	 specific	 technological	
structure,	requiring	the	performance	of	at	least	two	musicians:	the	instrumentalist	and	the	
musician	responsible	for	the	electroacous`c	and	real-`me	electronic	diffusion.	For	the	real-
`me	 electronics,	 Flo	 Menezes	 conceived	 a	 patch	 in	 Max/MSP,	 a	 cons`tuent	 part	 of	 the	
work’s	 scripture.	 In	 this	 sense,	 from	 the	perspec`ve	of	electroacous`c	montage,	 the	work	
presupposes	some	minimum	technical	requirements	to	ensure	the	proper	execu`on	of	the	
patch,	 although	 it	 can	be	performed	 in	different	 sounding	 situa`ons,	with	 the	octophonic	
spa`aliza`on	foreseen	in	the	programming.	

In	addi`on,	ScripTo	and	TransScripTo	demand	the	displacement	of	the	interpreter	on	
the	 stage,	 following	 a	 path	 detailed	 in	 the	 score.	 In	 total,	 during	 the	 performance,	 the	
interpreter	occupies	five	different	places,	 two	of	which	–	at	 the	beginning	and	end	of	 the	
work	 –	 are	 out	 of	 the	 audience’s	 sight.	We	 can,	 here,	 assuming	 a	 reduc`on	 of	 aesthe`c	
character,	relate	these	moments	to	an	instrumental	acousma`c	experience.	This	is	because,	
with	the	exclusion	of	the	visual	support	(that	subsidizes	the	incontestable	indica`ons	of	the	
sound	 source),	 the	 listener	 is	 put	 in	 direct	 contact	 with	 the	 musical	 object	 itself,	 whose	
morphological	percep`on	will	guide	the	hearing	of	the	later	electroacous`c	transforma`ons.	
Although	 the	 recogni`on	 of	 the	 instrument	 (violin)	 is	 unques`onable,	 the	 rela`onship	
between	cause	and	effect	is	rela`vized,	establishing,	already	in	the	ini`al	bars,	an	eminently	
ac`ve	 listening.	 Below,	 we	 reproduce	 the	 illustra`on	 of	 the	 different	 posi`ons	 of	 the	
interpreter	throughout	ScripTo	(also	valid	for	TransScripTo):	

	
Figure	1	–	Interpreter	displacement	in	ScripTo	(excerpt	from	the	original	score).	
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Such	posi`ons,	in	TransScripTo,	also	determine	the	posi`on	of	the	microphones,	which	
capture	the	sounds	emiped	by	the	violin	to	be	transformed	by	the	electroacous`c	resources	
and	diffused	 through	 speakers	 around	 the	 audience.	 Thus,	 concomitantly	with	 this	 spa`al	
occupa`on	 of	 the	 performer	 on	 the	 stage,	 the	 spa`aliza`on	 of	 the	 sounds	 captured	 and	
transformed	occurs	on	a	different	plane,	no	 longer	only	 in	 front	of	 the	audience,	but	also	
with	 the	 occupa`on	 of	 the	 audience’s	 own	 listening	 space.	 This	 spa`al	 dimension	 and	 its	
percep`on	by	the	listener	reveal	strong	expressive	poten`al.	

2. 	About	the	"theme"	and	its	"variaGons	

Before	proceeding	 to	 the	analysis	of	 the	works	 in	ques`on,	we	would	 like	 to	open	a	
parenthesis	here	to	evoke	a	passage	wripen	by	the	composer	himself	about	the	problema`c	
of	the	Theme	with	VariaTons.	The	following	passage	is	part	of	a	book	about	Stockhausen,	to	
be	published	soon,	wripen	by	Flo	Menezes,	and	had	been	sent	to	this	author	to	be	part	of	
this	 essay,	 proving	 to	 be	 fundamental	 to	 approach	 some	 aspects	 of	 ScripTo	 and	
TransScripTo:	

Three	possible	historical	solu`ons	of	the	Theme	and	VariaTons:	

1.	 The	 first,	 more	 common,	 concerns	 most	 works	 or	 movements	 based	 on	 the	 Theme	 and	
Varia`ons,	in	which	a	Theme	is	announced	and	is	followed	by	a	series	of	Varia`ons	that	preserve	
its	fundamental	harmonic	skeleton	and,	as	a	rule,	its	general	profile,	undertaking	a	contagion	of	
this	basic	structure	and	this	general	“envelope”	by	a	given	mo`f,	present	in	the	Theme.	Allowing	
myself	a	self-quote:	“And	what	is	it	about?	Of	an	organiza`on	or	a	formula`on	that	is	structured	
by	 always	 varied	 blocks,	 in	 which	 the	 principle	 is	 to	 maintain	 the	 structural	 ‘skeleton’	 of	 the	
Theme,	but	each	`me	contamina`ng	it	with	an	aspect	present	in	that	skeleton,	whose	process	I	
call	‘chickenpox	effect’,	because	it	is	as	if	it	were	a	propaga`on	in	the	skin	of	that	microelement	
that	infects	the	whole	body”	(MENEZES	2020,	p.	613).	In	such	works	–	most	among	the	historical	
examples	of	Tema	and	Varia`ons	–	the	Tema	is	recognized	(as	well	as	this	contagious	mo`f	that	
was	part	of	it)	through	its	“ossature”	without	it	necessarily	being	re-presented.	

2.	 The	 second	 solu`on	 is	when	 the	 composer	 allows	himself	 a	 flight	 away	 from	a	more	direct	
reference	 to	 the	 Theme,	 which	 is	 re-presented	 at	 the	 end	 of	 the	 Varia`ons,	 as	 if,	 in	 its	 re-
listening,	 it	 were	 able	 to	 evoke	 all	 the	 processes	 of	 transforma`on	 that	 originated	 in	 it.	 The	
Varia`ons	prior	to	the	re-presenta`on	of	the	Theme,	besides	having	value	in	themselves,	take	on	
the	func`on	of	enhancing	the	Theme	when	re-listened	to,	because	it	is	inevitable	that	aspects	of	
the	 previous	 Varia`ons	 are	 heard	 when	 the	 listener	 finds	 himself	 revisi`ng	 the	 Theme.	 In	
Aristotelian	terms:	the	Varia`ons,	in	themselves	facts	in	act,	cons`tute	a	resource	for	perceiving	
the	 poten`ali`es	 of	 the	 Theme,	which	 contains,	 therefore,	 its	 Varia`ons	 in	 potency.	 A	 typical	
case	is	Bach’s	Goldberg	VariaTonen	BWV	988,	from	1741.	

3.	A	third	solu`on	is	when	the	Theme	is	transcended:	besides	not	being	re-presented,	the	Theme	
is	 “forgopen”	before	 the	 transforma`onal	 radicality	 through	which	 the	Varia`ons	 cumula`vely	
pass.	 They	 are,	 more	 than	 “varia`ons”,	 effec`vely	 transformaTons	 of	 the	 Theme,	
metamorphoses	 that	start	 from	the	Theme	to	overcome	 it,	and	a	paradigma`c	example	of	 this	
are	 Beethoven’s	 33	 Veränderungen	 über	 einen	 Walzer	 von	 A.	 Diabelli	 Op.	 120	 (the	 Diabelli	
VariaTons,	which	should	rather	be	called	Diabelli	TransformaTons),	from	1823.	

I	myself	tried	to	face	the	problem,	conceiving	something	–	dare	I	say	it	–	of	a	certain	originality	in	
ScripTo	(2013),	for	solo	violin	(from	which	I	also	derived	TransScripTo,	of	the	same	year,	for	violin	
and	 electronics	 in	 real	 `me):	 the	 “varia`ons”	 derived,	 by	 the	 ways	 of	 my	 technique	 of	
proporTonal	projecTons,	from	the	“theme”	(cons`tuted	by	a	cyclic	module	derived,	in	turn,	from	
a	harmonic	enTty),	 cons`tute	 the	musical	 fabric	of	before	and	a�er	 the	“theme”	 itself,	 so	 that	
the	diachronicity	between	these	two	instances	–	theme	and	varia`ons	–	is	revolu`onized.	It	is	as	
if	the	theme	pervaded	the	varia`ons	and	sprang	up	in	the	midst	of	them	as	the	main	structural	
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formula`on	 and	 responsible	 for	 everything	 that	 occurs	 there,	 before	 and	 a�er	 itself.	 In	 the	
globality	of	form,	diachronicity	is	transformed	into	synchronicity.	(MENEZES	2020,	p.	595)	

If	 we	make	 use	 of	 an	 extensive	 passage	 in	 the	 composer’s	 words,	 we	 do	 so	 in	 the	
expecta`on	 of	 ensuring	 the	 view	 that	 this	 is	 unequivocally	 a	 Theme	 with	 Varia`ons,	
although	 subsequent	 analyses	 demonstrate	 the	 inverse	 path	 proposed	 by	 the	 scriptural	
elabora`on,	 in	which	 the	 varia`ons	 lead	 to	 the	 theme,	 subver`ng	 the	 conven`onal	 order	
expected	 for	 the	historically	 significant	 form.	Whatever	 the	case,	 it	 is	Flo	Menezes	himself	
who	conceived	of	such	subversion,	embedding	the	“theme”	amidst	 its	“varia`ons”.	And,	 in	
this	 way,	 it	 is	 expected	 that	 the	 approach	 taken	 by	 the	 present	 text	 may	 unveil	 the	
techniques	and	paths	developed	by	the	composer	in	the	search	for	such	subversion.	

2.	SystemaGc	scripture	

By	 systemaTc	 scripture,	 we	 mean	 the	 composer’s	 choices	 and	 crea`ons	 in	 the	
structural	sphere,	which	can	be	considered	structures	out	of	Tme	 (hors	temps),	 to	use	the	
terminology	 of	 Iannis	 Xenakis	 (1992),	 “due	 to	 the	 fact	 that	 no	 ver`cal	 or	 horizontal	
combina`on	 can	 alter	 them"	 (XENAKIS	 1992,	 p.	 183).	 This	 is	 the	 composi`on	 of	 the	
Barthesian	 systema`c	 axis,	 responsible	 for	 the	 primordial	 structures	 that	 will	 serve	 as	 a	
star`ng	 point	 for	 the	 crea`on	 of	 the	 syntagma`c	 axis,	 which	 can,	 in	 turn,	 relate	 to	 the	
organiza`on	within	Tme	(en	temps),	as	described	by	Xenakis.	On	this	topic,	we	can	refer	to	
the	previous	discussions	about	the	idea	of	abandoning	the	tonal	system	with	the	advent	of	
dodecaphonic	 serialism.	 If	 before	 the	 tonal	 system	provided	 the	basis	 for	 scripture,	which	
was	summarized	in	rela`ng	the	fixed	terms	of	the	system,	with	its	abandonment	the	musical	
crea`on	 is	 now	 established	 on	 the	 confec`on	 of	 the	 referen`al	 system	 itself.	 It	 is	 in	 this	
sense	that	we	can	speak	of	a	systema`c	scripture,	 that	 is,	not	 the	temporal	wri`ng	of	 the	
score,	but	the	elabora`on	of	the	laws	that	govern	it.	

For	 the	elabora`on	of	 the	 fundamental	materials	 in	ScripTo,	 Flo	Menezes	borrows	a	
harmonic	complex	from	the	sketches	of	Pierre	Boulez’s	Le	marteau	sans	maître,	composed	
in	1952-54.	The	reference	to	Boulez	was	mo`vated	by	the	fact	that	the	project	conceived	by	
Flo	 Menezes	 at	 the	 head	 of	 Studio	 PANaroma,	 with	 unpublished	 works	 for	 violin	 and	
electronics	in	real	`me,	would	include	–	as	in	fact	it	did	–	the	recording	of	Anthèmes	1	and	
the	first	surround	recording	(on	DVD)	of	Anthèmes	2,	both	by	Boulez,	a	project	that	had	the	
immediate	 support	 of	 the	 French	 composer	 himself.	 And	 in	 consonance	with	 the	 strategy	
used	by	Boulez	himself	in	Structures	I	–	in	which	the	composer	uses	Olivier	Messiaen’s	Mode	
de	valeurs	et	d'intensités	as	a	systema`c	founda`on	–,	here	the	twelve-note	chord	extracted	
from	Boulez’s	work	 cons`tutes	 the	 interval	 structure	 for	 the	deriva`on	of	 the	elementary	
materials.	Serving	only	as	a	basis	for	the	development	of	the	scripture,	we	can	also	relate	it	
to	 the	 discussion	 about	 the	mo`va`on	 of	musical	 language,	 and	 Boulez’s	 chord	 selec`on	
does	not	suggest	an	arbitrary	choice,	but	rather	mo`vated	by	the	sonic	characteris`cs	of	the	
par`cular	 forma�ng	 to	 the	 circumscribed	 interval	 stacking.	 Next,	 we	 have	 the	 harmonic	
complex	as	found	in	Boulez	and	its	interval	structure,	star`ng	from	the	lowest	to	the	highest	
note:	
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Figure	2	–	Harmonic	complex	of	Le	marteau	sans	maître.	

For	 the	 preliminary	 structuring	 of	 the	 basic	 materials,	 Menezes	 transposes	 the	
aforemen`oned	chord	one	Third	higher,	 so	 that	 the	 lowest	note	of	 the	harmonic	complex	
coincides	with	the	lowest	note	of	the	violin’s	texture,	G3	(considering	the	A4	as	the	A	of	the	
tuning	fork,	of	440	Hz).	This	way,	preserving	the	interval	rela`ons,	we	arrive	at	the	following	
harmonic	en`ty,	herea�er	referred	to	as	Harmonic	En`ty	1.	

	
Figure	3	–	Harmonic	En`ty	1	of	ScripTo.	

We	 can	 perceive,	 analyzing	 such	 an	 en`ty,	 the	 cons`tu`on	 of	 the	 chroma`c	 total,	
since	none	of	 the	 twelve	notes	 that	compose	 it	 is	 repeated.	Such	configura`on	reveals	an	
interval	nucleus	cons`tuted	by	two	Minor	Thirds	followed	by	a	Major	Second.	In	the	second	
half	 of	 the	 series,	 however,	 this	 characteris`c	 is	 abandoned	 and	 intervals	 longer	 than	 a	
Minor	 Third	 are	 introduced.	 Diachronically,	 this	 regularity	 of	 interval	 steps,	 ins`tu`ng	 a	
certain	periodicity	of	intervals,	is	abandoned	only	in	the	ninth	note	of	the	series.	Thus,	the	
en`ty	 is	 characterized	 by	 a	 direc`onal	 character	 of	 interval	 expansion	 towards	 the	 high	
register	 (as	 opposed	 to	 the	 natural	 character	 as	 present	 in	 the	 harmonic	 series,	 in	which	
there	 is	 a	 gradual	 decrease	 of	 intervals	 towards	 the	 highest	 regions	 of	 the	 harmonic	
spectrum).	Such	observa`ons,	under	a	purely	aesthesic	point	of	view,	can	be	related	to	the	
percep`on	of	an	interval	direc`onality.	

Con`nuing	 with	 the	 primary	 developments	 of	 the	 systema`c	 material,	 Menezes	
generates	two	other	en``es,	which	are	produced	through	specific	procedures.	The	second	
of	these	is	generated	through	the	inversion	of	the	interval	sequence,	in	which	the	bass	and	
treble	boundaries	of	the	en`ty	(respec`vely,	the	low	G	and	high	F	notes)	are	preserved:	
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Figure	4	–	Harmonic	En`ty	2	of	ScripTo.	

About	 such	 en`ty,	 because	 it	 is	 an	 inversion	 of	 the	 first	 one,	 we	 no`ce	 here	 an	
inversion	of	its	interval	direc`onality.	To	derive	the	third	en`ty,	however,	Menezes	resorts	to	
a	different	procedure	and,	considering	the	base	interval	nucleus	(Minor	Third	–	Minor	Third	
–	Minor	Second),	performs	the	gradual	increase	of	its	cons`tuent	intervals.	In	this	way,	three	
addi`onal	groups	are	generated,	which	gradually	incorporate	the	Semitone	increments:	

	
Figure	5	–	Interval	transforma`on	for	the	configura`on	of	En`ty	3	of	ScripTo.	

Through	 the	 described	 procedure,	 a	 new	en`ty	 (En`ty	 3)	 is	 generated	 that	 has	 one	
more	note	than	the	previous	two.	On	the	other	hand,	in	the	new	en`ty	the	chroma`c	total	is	
not	reached	and	some	notes	are	repeated.	The	absence	of	the	notes	E,	F,	G#	and	B,	 in	this	
sense,	represents	an	“unbalance”	that	ends	up	reflec`ng	in	the	possible	polariza`on	of	the	
repeated	notes	D#,	F#,	G	and	Bb:	

	
Figure	6	–	Harmonic	En`ty	3	of	ScripTo.	
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We	can	compare,	then,	the	cons`tu`on	of	the	three	en``es	described,	analyzing	them	
under	the	aesthe`c	aspect	associated	with	the	interval	direc`onality	rela`on,	and	the	third	
one,	 for	 not	 having	 a	 recognizable	 periodic	 repe``on	of	 intervals,	 can	be	 associated	with	
asymmetry/periodicity,	even	though	a	certain	expansive	direc`onality	is	configured	in	it.	

Following	 the	 development	 of	 the	materials,	 Flo	Menezes	 uses	 the	 three	 generated	
en``es	to	build	cyclic	modules,	

structures	 of	 strong	 interest	 as	 specula`ve	 organiza`ons	 derived	 from	 the	 pitches,	 some`mes	
even	 “revealing”	 curious	 rela`ons	 [...]	 that,	 before	 the	 cons`tu`on	 of	 their	 respec`ve	 cyclical	
modules,	could	never	be	foreseen	by	the	composer.	(MENEZES	2013,	p.	96).	

This	unveiling	of	new	rela`ons,	related	to	the	aesthesically	indeterminate	character	of	
the	 applica`on	of	 repeatable	models,	 establishes	 the	 inves`ga`ve	 character	 of	 systema`c	
scripture.	It	is	also	worth	men`oning	that	in	the	composer’s	sketches	we	find	annota`ons	of	
two	 other	 en``es	 that	 were	 not	 used	 in	 the	work,	 demonstra`ng	 the	 submission	 of	 the	
results	obtained	with	the	“manipula`on”	of	materials	to	the	composer’s	aesthesic	sieve	and	
personal	choice.	

	
Figure	7	–	ScripTo	manuscript	and	specula`ons	for	the	elabora`on	of	harmonic	en``es.	
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2.1.	Cyclic	modules	

The	 cyclic	 modules,	 in	 the	 words	 of	Menezes,	 cons`tute	 a	 technique	 in	 which	 one	
seeks	to	“take	to	the	ul`mate	consequences	the	very	structuring	of	such	en``es,	projec`ng	
beyond	and	 from	their	extreme	 limits	 their	own	 internal	 structure”	 (MENEZES	2013,	p.	95).	
Through	 such	 a	 technique,	 transposi`ons	 of	 en``es	 –	 or	 retrotransposiTons,	 as	Menezes	
himself	called	them	in	a	lecture	given	in	Cologne,	Germany,	in	1999	(MENEZES	2013,	p.	95)	–	
are	 generated,	 which	 always	 have	 as	 their	 first	 note	 the	 last	 of	 the	 previous	 en`ty.	 The	
retrotransposi`ons	 are	 determined	 by	 the	 interval	 distance	 between	 the	 ini`al	 and	 final	
notes	of	the	en`ty	within	an	Octave,	determining	the	number	of	possible	retrotransposi`ons	
in	the	cons`tu`on	of	the	cyclic	module.	Thus,	the	number	of	notes	of	each	cyclic	module	is	
derived	from	the	following	equa`on,	in	which:	R	=	number	of	possible	retrotransposiGons;	
and	N	=	number	of	notes	of	the	enGty.	

(R	x	N)	–	R	

In	the	par`cular	case	of	ScripTo,	one	can	see	the	configura`on	of	a	descending	Major	
Second	between	the	ini`al	and	final	notes	of	the	first	two	harmonic	en``es	(G	and	F),	while	
in	 the	 third	 en`ty	 the	 interval	 of	 the	 Second	 Major	 is	 ascending.	 In	 both	 cases,	 the	
transposi`ons	are	limited	to	six	repe``ons,	the	number	needed	to	cyclically	reach	the	first	
note	of	the	en`ty	again.	Thus,	over	the	en``es	described	above,	the	cyclic	modules	that	we	
present	below	are	generated.	

		
	

Figure	8	–	Cyclic	modules	on	the	harmonic	en``es	in	ScripTo.	

A�er	genera`ng	the	cyclic	modules	in	ScripTo,	Menezes	elaborates	a	melodic	profile,	
which	he	applies	over	the	first	two	en``es	described	above,	freeing	them	from	the	absolute	
posi`on	of	 their	notes.	With	 this	procedure,	a	new	dimension	of	perceptual	 complexity	 is	
incorporated.	Here	we	can	establish	the	direc`onality	rela`ons	of	the	material,	as	described	
by	the	composer.	Following	the	elabora`on	of	the	melodic	profile,	the	profile	is	divided	into	
eleven	groups,	each	containing	a	number	of	notes	that	varies,	precisely,	from	one	to	eleven	
notes.	Here,	the	systema`c	scripture	begins	to	delineate	the	syntagma`c	melodic	courses,	in	
which	 the	pitches	 are	 already	 in	defined	profiles,	 as	 they	will	 be	performed.	Below	 is	 the	
profile	applied	to	cyclic	modules	one	and	two,	as	well	as	the	divisions	men`oned	above:	
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Figure	9	–	Cyclic	Module	Main	Profile	1	in	ScripTo.	

	
Figure	10	–	Cyclic	Module	Main	Profile	1	applied	to	Cyclic	Module	2	in	ScripTo.	

In	this	way,	through	the	ini`al	elabora`on	on	the	chord	of	Le	marteau	sans	maître	by	
Boulez,	 Menezes	 develops	 the	 interval	 rela`ons	 in	 order	 to	 create	 clearly	 percep`ble	
melodic	designs,	whose	direc`onali`es	vary	throughout	the	cons`tu`on	of	the	main	profile.	
The	 first	 four	 note	 groups,	 with	 seven,	 nine,	 six	 and	 ten	 notes	 respec`vely,	 maintain	 a	
remarkable	 con`guity	 rela`on	 among	 themselves,	 in	 which	 the	 first	 profile	 loses	 a	 note	
when	it	is	taken	up	in	the	third	group,	and	the	second	profile	gains	a	note	when	it	is	taken	up	
in	the	fourth	group.	From	the	fi�h	group	of	notes,	the	upward	sawtooth	direc`onality	that	
characterized	groups	2	and	4	(of	9	and	10	notes	respec`vely)	is	dras`cally	reduced,	and	the	
notes	disperse	into	profiles	that	explore	increasingly	larger	jumps	the	closer	they	are	to	the	
end	of	the	profile,	ins`tu`ng	“square	wave”	direc`onali`es	(no	longer	sawtooth,	therefore).	
The	tendency	 is	therefore	that	of	a	purposeful	and	gradual	“dilacera`on”	of	the	ascending	
design,	carefully	elaborated	in	the	base	profile.	

2.2.	Proporcional	projec@ons	

Propor`onal	projec`ons	(PP)	are	a	composi`onal	technique	by	which	compressions	or	
dila`ons	of	 the	 interval	 spaces	are	 structured,	whether	of	a	given	harmonic	en`ty	or	of	a	
melodic	 profile,	 maintaining,	 however,	 the	 original	 interval	 propor`ons	 of	 the	 structures.	
According	 to	 Menezes,	 one	 of	 the	 goals	 of	 such	 technique	 was	 the	 “systema`zed	
incorpora`on	 of	 the	 microtonal	 universe”	 in	 his	 composi`ons	 (MENEZES	 2013,	 p.	 98).	 By	
reducing	or	increasing	the	interval	distance	between	the	extreme	notes	of	the	tessitura	that	
delimit,	for	example,	a	given	profile	and	maintaining,	through	logarithmic	subdivision	laws,	
the	propor`onal	rela`ons	of	the	intervals	between	its	cons`tuent	notes,	one	obtains	notes	
whose	 frequencies	 can	 differ	 from	 those	 present	 in	 the	 conven`onal	 tempered	 system,	
leading	the	composer	to	resort	to	the	use	of	microtonal	nota`on.	

In	 the	 specific	 case	 of	 ScripTo,	 Menezes	 performs	 three	 expansions	 and	 eight	
contracTons,	based	on	the	mathema`cal	factors	described	in	Figure’s	table	below,	which	are	
governed	by	numbers	derived	from	its	similarity	to	the	Fibonacci	Series.	
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Figure	11	–	Factors	of	the	propor`onal	projec`ons	in	ScripTo.	

Analyzing	 the	 previous	 table,	 we	 can	 see	 a	 radical	 varia`on	 between	 the	 extreme	
notes,	 which	 in	 their	 most	 expanded	 configura`on,	 in	 the	 number	 one	 propor`onal	
projec`on,	 reach	 an	 extension	 of	 just	 over	 four	 Octaves,	 while	 in	 the	 most	 compressed	
configura`on,	 the	 maximum	 extension	 is	 no	 more	 than	 a	 Minor	 Third	 (propor`onal	
projec`on	four).	In	this	sense,	we	can	consider	this	play	of	expansions	and	contrac`ons	from	
the	aesthesic	point	of	view,	in	which	the	listener’s	ability	to	recognize	the	profiles	in	reduced	
scope	is	limited,	such	profiles	being	increasingly	iden`fiable	as	they	progressively	approach	
their	 original	 state.	 For	 the	expansions,	 however,	 the	 iden`fica`on	of	 the	profiles	 is	more	
evident,	 due	 to	 the	 fact	 that	 the	original	 interval	 rela`ons	 are	 exaggerated.	With	 this,	 Flo	
Menezes	manages	to	use,	in	a	systema`c	and	absolutely	per`nent	way,	microtonal	rela`ons	
in	the	instrumental	scripture	of	the	violin,	such	rela`ons	being	present	in	the	projec`ons	of	
lesser	scope,	namely,	PP4,	PP5,	PP6,	PP10	and	PP11.	

For	 the	 expository	 purpose	 of	 the	 present	 analysis,	 we	 present	 the	 propor`onal	
projec`ons	of	the	cyclic	modulus	profile	of	Harmonic	En`ty	1:	

•	Expansions:	

	
Figure	12	–	Propor`onal	projec`on	1	(factor	1,21).	

	
Figure	13	–	Propor`onal	projec`on	2	(factor	1,13).	
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Figure	14	–	Propor`onal	projec`on	3	(factor	1,05).	

•	ContracGons:	

		
Figure	15	–	Propor`onal	projec`on	4	(factor	0,08).	

	
Figure	16	–	Propor`onal	projec`on	5	(factor	0,13).	

	
Figure	17	–	Propor`onal	projec`on	6	(factor	0,21).	

	
Figure	18	–	Propor`onal	projec`on	7	(factor	0,55).	

	
Figure	19	–	Propor`onal	projec`on	8	(factor	0,89).	

	
Figure	20	–	Propor`onal	projec`on	9	(factor	0,68).	

	
Figure	21	–	Propor`onal	projec`on	10	(factor	0,42).	

	
Figure	22	–	Propor`onal	projec`on	11	(factor	0,26).	

Based	 on	 these	 eleven	 propor`onal	 projec`ons,	 Flo	 Menezes	 develops	 the	
syntagma`c	 scripture,	 whose	 contours	 are	 already	 determined	 by	 the	 systema`c	
cons`tu`on	 described.	 Here	 the	 intersec`on	 of	 the	 systema`c	 and	 syntagma`c	 planes	
determines	 the	 pitches	 as	 prefixed,	 even	 though	 the	 order	 of	 the	 groups	 of	 notes	 is	 not	
defined.	Before	proceeding,	however,	with	 the	analysis	of	 the	syntagma`c	rela`ons,	 let	us	
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analyze	another	technique	used	by	Menezes	for	the	control	of	the	work’s	harmonic	density	
flow.	

2.3.	Dynamiza@on	of	the	harmonic	density	(Dinamização	da	densidade	harmônica	=	
DDH)	

According	 to	Menezes,	 such	 technique,	 inaugurated	Parcours	de	 l’enTté	 (1994),	aims	
“to	overcome	the	nota`onal	quadrature	of	rhythmic	values”	(MENEZES	2013,	p.	106)	through	
the	formula`on	of	variable	rela`ons	between	the	number	of	notes	 in	the	profile	and	their	
temporal	 dura`ons.	 By	 delimi`ng	 values	 in	 seconds	 (an	 aesthesically	 malleable	 unit),	
assigning	them	to	the	groups	of	the	main	profile,	and	permu`ng	them	according	to	criteria	
chosen	 for	 each	 work,	 a	 numerical	 table	 is	 obtained	 whose	 applica`on	 of	 the	 values	
determines	the	syntagma`c	scripture.	For	now,	we	will	 focus	on	the	table	used	 in	ScripTo,	
focusing	on	the	note	assignments	for	the	next	chapter.	Next,	we	present	the	dynamizaTon	of	
the	harmonic	density	 table	 (herea�er	designated	by	 the	acronym	DDH,	as	adopted	by	 the	
composer	himself)	used	for	the	composi`on	of	the	ini`al	sec`on	of	the	piece,	applied	to	the	
propor`onal	projec`ons	seven	and	eight.	By	assigning	values	in	seconds	to	the	note	groups	
generated	 by	 spli�ng	 the	 profiles,	 a	 formaliza`on	 of	 the	 temporal	 distribu`on	 of	 such	
groups	is	obtained.	

	
Figure	23	–	DynamizaTon	of	the	harmonic	density	for	the	first	part	of	ScripTo.	
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Observing	 the	 table	 above,	 we	 can	 see	 the	 procedure	 of	 permuta`on	 of	 numbers,	
whose	displacements	ahead	follow	a	logic	s`pulated	by	the	composer,	 in	which	the	doped	
lines	determine	the	displacement	of	dura`ons,	and	the	solid	lines,	the	displacement	of	note	
groups.	

Let’s	take	as	an	example	the	group	of	seven	notes	that	cons`tutes	the	beginning	of	the	
main	profile:	for	the	first	appearance	of	the	seventh	propor`onal	projec`on	–	PP7(a)	in	the	
table	–,	such	group	moves	two	columns	ahead,	while	for	the	eighth	propor`onal	projec`on	
–	PP8(a)	in	the	table	–	the	same	group	of	seven	notes	moves	five	columns	ahead.	The	same	
happens	for	the	dura`ons	of	the	note	groups	which,	besides	moving	differently,	have	their	
values	 mul`plied	 or	 divided,	 as	 they	 are	 assigned	 to	 the	 projec`ons.	 To	 exemplify	 this	
procedure,	 let’s	analyze	PP7(a)	 in	 its	first	appearance	 (at	 the	beginning	of	 the	piece),	with	
the	dura`ons	as	determined	by	the	permuta`ons	in	the	previous	table:	

	
Figure	24	–	Applying	the	dura`ons	from	the	DDH	table	to	the	note	groups	in	the	main	profile.	

Analyzing	the	previous	pentagram,	we	can	perceive	the	theore`cal	founda`on	of	DDH,	
which	determines	 the	dura`ons	of	 the	groups	of	notes.	 In	 the	par`cular	 case	used	 in	our	
example,	we	no`ce	the	second	group	(that	composed	of	two	notes)	with	a	dura`on	of	16.8”,	
while	the	fourth	group	(composed	of	nine	notes),	with	a	dura`on	of	4”.	In	perceptual	terms,	
this	 fact	 means	 a	 greater	 harmonic	 density	 in	 the	 fourth	 group,	 since	 it	 holds	 a	 greater	
number	of	notes	in	less	`me.	Through	the	use	of	this	technique,	Menezes	elaborates	periods	
of	 greater	 or	 lesser	 density,	 all	 organized	 by	 permuta`onal	 serial	 principles,	 although	 not	
controlled	by	rigid	serializa`on	of	parameters.	The	exact	disposi`on	of	such	notes	in	a	given	
`me	 is,	 however,	 defined	 by	 the	 syntagma`c	 scripture,	 in	 which	 the	 composer’s	 liber`es	
gain	 space,	 and	 local	 decisions,	 in	 the	 act	 of	 scripture	 (in	 the	 scripTng	 of	 the	 work),	
relevance.	

About	the	technique	described	here,	even	if	used	for	the	instrumental	scripture	of	the	
violin	 in	 ScripTo,	 Menezes	 apributes	 its	 own	 originary	 mo`va`on	 to	 the	 advent	 of	
electroacous`c	 music	 itself,	 since,	 freed	 from	 the	 metric	 standardiza`on	 necessary	 for	
tradi`onal	instrumental	wri`ng	(nota`on),	composers	began	to	work	`me	in	absolute	terms,	
manipula`ng	 it	 objec`vely.	 Moreover,	 he	 asserts:	 “The	 reversive	 effect	 in	 rela`on	 to	
instrumental	wri`ng	revealed	itself	not	only	to	be	at	the	same	`me	inevitable	and	natural,	
but	 also	 consisted	 in	 one	 of	 the	 most	 significant	 contribu`ons	 of	 the	 electroacous`c	
universe	to	the	musical	language	in	all	its	generality”	(MENEZES	2013,	p.	107).	

Let	 us	 proceed,	 then,	 with	 the	 development	 of	 the	 techniques	 listed	 here	 in	 the	
unveiling	 of	 the	 work,	 whose	 syntagma`c	 contours	 are	 nourished	 by	 the	 rela`onships	
created	by	the	composer	in	the	systema`c	scripture	described	so	far.	

3.	SyntagmaGc	scripture	

By	 syntagmaTc	 scripture,	 we	 mean	 the	 determina`on	 of	 the	 sound	 objects	 in	 the	
temporal	 axis,	 such	 as	 they	 will	 be	 performed	 and	 already	 imbued	 with	 morphological	

308



characteris`cs	 related	 to	 ar`cula`ons	 and	 intensi`es	 (ingredients	 of	 the	handcra�	 aspect	
cited	 by	 Menezes).	 It	 is	 the	 configura`on	 of	 the	 elements,	 based	 on	 the	 possibili`es	
circumscribed	 to	 the	 system	 of	 origin	 as	 created	 by	 the	 composer.	 To	 approach	 the	
syntagma`c	axis,	we	will	divide	the	discussion	into	two	parts,	related	to	the	sec`ons	of	the	
work.	 These	 sec`ons	 are	 developed	 in	 such	 a	 way	 as	 to	 evidence	 the	 expansion	 of	 the	
profiles	 through	propor`onal	projec`ons,	and	 the	contrac`ons,	present	 in	 the	first	part	of	
the	 work,	 gradually	 give	 way	 to	 expansions.	 The	 original	 profile,	 cons`tu`ng	 the	 central	
sec`on	 of	 the	 piece,	 has	 an	 autonomous	 script,	 which	 interferes	 and	 “contaminates”	 the	
script	of	the	third	part,	composed	of	a	mixture	between	the	expansions	of	the	profiles,	the	
original	profiles	and	the	concre`ons	not	used	in	the	first	part.	Let	us	proceed	with	a	detailed	
descrip`on	of	each	of	the	sec`ons.	

3.1.	DirecGonal	expansion	to	the	main	profile	

The	 beginning	 of	 ScripTo	 is	 characterized	 by	 the	 interleaving	 of	 the	 propor`onal	
projec`ons	 seven	and	eight	 (whose	dura`ons	are	determined	by	 the	DDH	 table	described	
earlier)	with	the	propor`onal	projec`ons	four,	five	and	six,	wripen	in	propor`onal	nota`on.	
It	is	important	to	note	that	all	the	projec`ons	used	by	the	composer	in	the	first	part	of	the	
work	are	contracTons	of	the	main	profile,	including	the	most	radical	of	them.	In	this	sense,	
Menezes	opens	the	piece	sugges`ng	a	gradual	expansion	of	the	consTtuent	intervals,	which	
has	a	 clear	direcTonality	 to	 the	main	profile,	which	punctuates	 the	next	part	of	 the	work.	
This	way,	there	is	a	gradual	expansion	of	the	violin’s	register	towards	its	lowest	note,	G3,	on	
which	 rests	 the	main	profile’s	 inaugural	 intona`on	and	on	which	 the	work’s	final	moment	
will	be	based,	when	the	violinist	gradually	leaves	the	stage.	

Sound	example	1:	Beginning	of	ScripTo	(page	1	of	the	score).	

	

Moreover,	 observing	 the	DDH	 table	 presented	 above,	 one	 can	 also	 no`ce	 a	 gradual	
decrease	 in	 the	projec`ons’	dura`ons,	with	 the	 two	PP8	presenta`ons	having	 their	 group	
dura`ons	divided	by	1.3	and	1.8	 in	 the	 table,	 las`ng	 significantly	 less	`me	 than	 the	 three	
PP7	presenta`ons	that	precede	it.	Thus,	there	is	a	direcTonality	also	in	the	overall	density	of	
the	first	part,	which	increases	as	the	projec`ons	are	interspersed	more	frequently.	Below	are	
the	approximate	dura`ons	of	the	propor`onal	projec`ons	seven	and	eight:	

•	PP7	(a):	1’28”;	

•	PP7	(b):	1’06”;	

•	PP7	(c):	44”;	

•	PP8	(a):	33”;	

•	PP8	(b):	24”.	

Moreover,	 projec`ons	 four,	 five	 and	 six,	 whose	 appearances	 occur	 only	 once,	 also	
ins`tute	a	clear	direc`onality	regarding	their	dura`ons,	for	they	become	shorter	and	shorter	
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as	this	first	sec`on	of	the	work	approaches	its	end.	In	general	terms,	this	increase	in	overall	
density	can	be	seen	by	comparing	 the	harmonic	cons`tu`on	of	 the	first	 two	pages	of	 the	
score,	 which	 are	 both	 about	 three	 minutes	 long.	 However,	 on	 the	 first	 page	 there	 are	
approximately	 one	 and	 a	 half	 exposures	 of	 PP7	 and	 one	 exposure	 of	 PP4,	 while	 on	 the	
second	page	there	are	one	and	a	half	exposures	of	PP7,	two	of	PP8,	one	of	PP5	and	one	of	
PP6,	configuring	the	suggested	increase	in	harmonic	density.	

S`ll	 on	 this	 harmonic	 dynamism,	one	 can	no`ce	 a	 clear	 differen`a`on	between	 the	
rhythmic	ar`cula`ons	of	 the	projec`ons.	The	most	 radical	 concre`ons	 (PP4,	PP5	and	PP6)	
are	 presented	 with	 clear	 prominence	 of	 gradual	 movements	 of	 accelera`on	 and	
decelera`on,	while	PP7	and	PP8	perform	 rich	 rhythmic	ar`cula`ons	 in	 the	 course	of	`me	
determined	by	the	DDH	table.	Next,	we	have	a	detailed	analysis	of	the	two	ini`al	pages	of	
the	 score,	 in	 which	 the	 interleavings	 of	 the	 projec`ons,	 as	 well	 as	 the	 groups	 and	 their	
respec`ve	 dura`ons,	 described	 below	 the	 pentagram	 and	 following	 the	 DDH	 table,	 are	
pointed	out.	
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Figure	25	–	Analysis	of	the	first	page	of	the	score	of	ScripTo.	
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Figure	26	–	Analysis	of	the	second	page	of	the	score	of	ScripTo.	
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From	the	aesthesic	point	of	view,	all	the	strategies	used	by	the	composer	have	a	strong	
expressive	poten`al,	whose	percep`on	by	 the	 listener	 rests	on	 some	 specific	aspects:	 the	
gradual	 increase	 of	 the	 harmonic	 density	 (even	 if	 the	 exact	 rela`ons	 of	 `me	 cannot	 be	
absolutely	 absorbed)	 and	 the	 increasingly	 intense	 appearance	 of	 accelera`on	 and	
decelera`on	movements	on	microtonal	projec`ons.	The	defini`ve	wri`ng/nota`on,	with	the	
formalized	 dynamics	 and	 ar`cula`ons,	 is	 the	 result	 of	 the	 composer’s	 par`cular	 freedom	
and	crea`on	on	the	temporal	axis	(whose	general	contours	have	already	been	defined	by	the	
systema`c	scripture),	a	freedom	condi`oned,	among	other	things,	by	the	instrumental	and	
interpreta`ve	possibili`es	made	possible	by	the	violin.	

3.2.	Main	Profile	presentaGon	and	development	

The	main	profile,	idealized	on	the	Cyclic	Module	1,	although	it	cons`tutes	fundamental	
material	 on	 which	 the	 en`re	 systema`c	 scripture	 is	 erected,	 appears	 in	 its	 original	
cons`tu`on	only	in	the	central	sec`on	of	the	work.	Flo	Menezes,	aware	of	the	importance	of	
this	main	formula`on,	has	elaborated	a	formal	process	in	which	this	profile	is	liple	by	liple,	
therefore	direcTonally,	unveiled	to	the	listener,	and	it	is	in	this	sense	that,	if	we	iden`fy	the	
main	profile	as	a	theme,	the	composer	operates	a	formal	revolu`on	within	the	Theme	and	
Varia`ons,	ins`lling	within	the	variaTons	the	exposi`on	of	the	theme	that	gives	them	origin.	

Star`ng	from	a	par`cular	strategy,	Menezes	s`pulates	a	serializa`on	of	dis`nct	agogic	
taxinomies,	to	which	the	groups	of	notes	of	the	profile	will	be	submiped.	Moreover,	star`ng	
from	the	numerical	sequence	that	determines	the	note	groups	(and	that	was	also	used	for	
the	 making	 of	 the	 DDH	 table),	 the	 composer	 performs	 permuta`ons	 to	 cons`tute	 the	
number	of	tempos	and	the	number	of	divisions	of	such	tempos	(tuplets).	Although	made	up	
of	the	main	profile,	the	sec`on	in	ques`on	lasts	about	1’30”,	much	less,	therefore,	than	the	
en`re	 beginning	 sec`on.	 Next	 are	 the	 permuta`ons	 for	 the	 formal	 organiza`on	 of	 the	
excerpt.	

Sound	example	2:	Main	profile	in	ScripTo	and	its	ritornello	(page	3	of	the	score).	
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Figure	27	–	Permuta`ons	of	values	for	displaying	the	main	profile	in	ScripTo.	
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Figure	28	–	Flo	Menezes’	sketch	for	the	permuta`ons	of	the	previous	Figure	in	ScripTo.	
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Observing	 the	previous	 scheme,	we	 can	no`ce	 that,	 differently	 from	 the	DDH	 table,	
here	 the	 note	 groups	 are	 already	 determined	 with	 the	 `me	 signature	 formulas,	 tuplets,	
agogics	 and	 specific	 dynamics,	 defining	 all	 the	 fundamental	 aspects	 of	 the	 scripture.	
Moreover,	 one	 can	 no`ce	 the	 procedure	 of	mul`plica`on	of	 some	 values	 of	 the	 irregular	
rhythmic	figures	(tuplets)	with	the	purpose	of	making	the	distribu`on	of	the	note	groups	in	
the	 given	 bars	 more	 dynamic.	 From	 this	 first	 scheme,	Menezes	 elaborates	 all	 the	 work’s	
further	development,	 including	what	he	 calls	 ritornello,	 a	 repe``on	of	 the	main	profile	 in	
which,	besides	the	 inversion	of	 the	profile’s	original	dynamics,	certain	rhythmic	altera`ons	
of	some	groups	are	ini`ated,	a	process	that	will	be	concluded	at	the	very	end	of	the	piece,	
when	the	violinist	starts	to	leave	the	stage.	In	this	way,	what	is	obtained	here	is	a	varia`on	
sufficiently	 different	 from	 the	 presenta`on	 of	 the	 main	 profile,	 but	 with	 guaranteed	
recogni`on	of	its	structural	aspects.	

In	such	process,	we	have	the	following	procedure:	the	general	dynamics	of	the	profile	
(intensi`es)	is	inverted	in	the	ritornello,	while	the	notes	and	their	disposi`on	in	the	register	
are	 preserved;	 rhythmically,	 however,	 certain	 groups	 suffer	 altera`on,	 tending	 to	 their	
opposite	 cons`tu`on	 and	 inver`ng,	 thus,	 their	 character	 (periodicity/periodicity;	
accelerando/ritardando	etc.),	a	process	that	will	only	conclude	at	the	end	of	the	piece	and	
that	here	only	begins;	the	groups	that	do	not	suffer	rhythmic	altera`on,	in	turn,	have	their	
apack	modes	inverted	(legato	becomes	non	legato	etc.).	

In	addi`on,	there	is	a	direc`onality	of	accelera`on	between	the	beginning	and	the	end	
of	both	the	main	profile	and	the	ritornello,	determined	by	the	gradual	increase	of	the	speed	
of	 the	metronomic	markings	of	 the	 sec`ons.	 Such	accelera`on	 is	 realized	by	 applying	 the	
Fibonacci	Series,	which	governs	the	summa`on	of	the	veloci`es:	

	
	

Figure	29	–	Permuta`ons	of	values	for	displaying	the	main	profile	in	ScripTo.	

Next	is	the	presenta`on	of	the	main	profile	and	ritornello.	The	groups	circled	in	red	are	
those	in	which	rhythmic	varia`on	occurs.	
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Figure	30	–	Analysis	of	the	agogic	transforma`ons	in	the	central	sec`on	of	ScripTo.	

By	 the	 end	 of	 the	work,	 six	 varied	 repe``ons	 of	 the	main	 profile	 occur,	 the	 last	 of	
which	is	the	exact	 inversion	of	the	profile	taxinomies	as	had	been	presented	in	the	central	
sec`on	of	the	work.	The	repeats	of	the	development	are	modified	as	follows:	

1.	The	groups	that	in	ritornello	have	no	changes	in	rhythmic	values	exchange	quali`es	
with	 their	 peers	 (accelerando	 becomes	 ritardando;	 aperiodicity	 becomes	 periodicity	
etc.);	

2.	There	is	a	permuta`on	of	the	`me	signature	formulas	between	the	related	groups	
(accelerando	 exchanges	 its	 `me	 signature	 formula	 with	 ritardando;	 periodicity	
exchanges	its	`me	signature	formula	with	aperiodicity	etc.);	

3.	 We	 have	 a	 total	 permuta`on	 between	 compass	 formulas	 and	 agogic	 taxinomies	
between	unrelated	groups	(the	apex	of	the	transforma`ons);	

4.	 There	 is	 restora`on	of	 the	bar	 formulas,	 but	with	new	permuta`on	of	 the	agogic	
taxonomies	between	unrelated	groups;	

5.	There	is	permuta`on	of	the	bar	formulas	between	unrelated	groups	with	restora`on	
of	the	agogic	taxinomies;	

6.	There	is	inversion	of	the	agogic	taxinomies	of	the	main	profile	and	restora`on	of	the	
bar	formulas.	

In	 addi`on	 to	 what	 has	 been	 described	 so	 far,	 for	 the	 harmonic	 elabora`on	 of	 the	
development	Menezes	performs	a	radical	interleaving	between	the	propor`onal	projec`ons	
not	 used	 in	 the	 first	 part	 (including	 the	 expansions)	 and	 the	 main	 profiles	 of	 the	 Cyclic	
Modules	1	and	2,	which	are	presented	simultaneously	in	an	imbricated	way,	through	double	
notes	 and	 chords	 played	 by	 the	 violin,	 making	 the	 interpreta`on	 extremely	 difficult.	 The	
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scripture	becomes,	therefore,	more	and	more	synchronic,	in	a	pronounced	ver`caliza`on	of	
the	 harmonic	 structures.	 The	 cyclic	 module	 on	 the	 third	 harmonic	 en`ty	 punctuates	 the	
transi`ons	 (or	connecTons,	 in	Menezes’	 terms)	 among	 the	 six	 groups	described	above.	 To	
exemplify	 these	procedures,	here	 follows	an	analysis	of	 the	first	bars	of	 the	development,	
containing	the	first	two	repe``ons	described	above.	

	
Figure	31	–	Analysis	of	the	fourth	page	of	ScripTo.	

In	perceptual	 terms,	 the	development	 is	 configured	as	 a	 complex	weave	built	 on	an	
expansive	direc`onality	of	 the	profile	 through	propor`onal	expansions,	 in	which	reference	
to	 the	 main	 profile	 remains	 subject	 to	 the	 agogic	 taxinomies	 presented	 earlier.	 The	
permuta`ons	 of	 such	 taxinomies,	 however,	 introduce	 a	 strong	 differen`al	 character,	
whereby	 the	 listener	 recognizes	 a	 rich	 interpola`on	 of	 materials,	 regardless	 of	 the	 exact	
recogni`on	of	each	of	the	permuta`ons.	Take	as	an	example	the	first	group	of	permuta`ons	
in	the	development,	which	extends	from	the	end	of	the	first	appearance	of	the	third	en`ty	
to	 the	 second	 appearance	 of	 that	 same	 en`ty,	 formed	 by	 three	 four-note	 chords	 at	 the	
beginning	of	the	third	system:	

	
Figure	32	–	Varia`ons	of	agogic	taxonomies	in	the	development	of	the	third	part	of	ScripTo.	

We	 can	 then	 see	 that	 the	 groups	which	 in	 the	 ritornello	 have	 their	 rhythmic	 varied	
remain	here	unchanged	 (represented	by	 “=”	 in	 the	 table)	 and	are	exact	 repe``ons	of	 the	
rhythmic	 profiles	 presented	 in	 the	 ritornello.	 The	 others,	 however,	 have	 their	 agogic	
taxonomies	inverted,	a	fact	that	we	can	no`ce	right	away	in	the	first	group	of	seven	notes,	
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which,	 in	 the	 presenta`on	 of	 the	 main	 profile,	 has	 agogic	 accelerando,	 and	 in	 the	
development,	 ritardando.	 The	 same	 occurs	 with	 the	 third	 group	 of	 six	 notes,	 which	
transmutes	 from	aperiodic	 (in	 the	main	profile)	 to	periodic.	 Furthermore,	we	 can	no`ce	a	
certain	symmetrical	character	between	the	first	five	and	the	last	five	note	groups,	which	are	
formed	 by	 the	 propor`onal	 projec`ons	 three	 and	 nine	 mediated	 by	 the	 original	 profile	
(these	groups	are	also	mediated	by	the	original	profile	in	the	center).	

It	 is	 also	worth	 no`ng	 that	 some	 notes	 are	 altered	 for	 technical	 reasons,	 especially	
when	 the	 violin	 is	 playing	 chords,	 due	 to	 the	 instrumental	 impossibility	 of	 playing	 certain	
intervals.	 Here,	 the	 syntagma`c	 scripture	must	 adapt	 to	 the	 instrumental	 and	 expressive	
possibili`es	available.	

4.	The	eletroacousGc	scripture	in	TransScrip@o	

In	 TransScripTo,	 no	 sound	 that	 has	 been	 previously	 composed	 in	 studio	 is	 used.	 Its	
composi`on	 is	based	en`rely	on	 real-`me	 transforma`on	procedures	of	 the	violin.	 In	 this	
way,	 the	composer’s	work,	 in	 concomitance	with	 the	peculiari`es	explained	 in	 the	 second	
chapter	 of	 this	 work,	 develops	 over	 the	 crea`on	 of	 computa`onal	 procedures	 applied	 to	
sounds	captured	from	the	violin	through	microphones	placed	on	the	stage	and	distributed	in	
the	different	posi`ons	through	which	the	interpreter	passes.	

The	en`re	scripture	of	the	electronic	interven`ons	is	based	on	three	dis`nct	aspects:	
the	use	of	 seven	different	sound	treatment	or	processing	procedures;	 the	spa`aliza`on	of	
the	sounds	produced	by	the	transforma`ons;	and	the	opening	of	“windows”	(fenêtres,	in	the	
original	 French)	 in	 ScripTo’s	 original	 scripture,	 which	 lead	 the	 player	 outside	 the	 ScripTo	
score,	 transcending	 it:	 Trans-ScripTo.	 To	 control	 all	 these	 aspects,	 Menezes	 elaborates	 a	
patch	in	the	Max/MSP	program.	Seven	types	of	transforma`ons	are	elaborated:	

•	Freezing:	sta`onary	maintenance	of	certain	pitches;	

•	 Pendulum:	 associa`on	of	delay	 and	pitch	 shi�ing	with	 prolifera`on	of	 the	 original	
number	of	notes;	

•	Pitch	modulaTon:	distor`ons	and	modula`ons	of	the	spectra	of	the	captured	sounds;	

•	Granular	 synthesis:	granular	 synthesis	procedure	 from	short	 fragments	captured	 in	
real	`me;	

•	Delay:	diachronic	chaining	of	several	blocks	of	repea`ng	notes	and	figures;	

•	Time-stretching:	stretching	the	dura`on	of	captured	sound	fragments;	

•	Reverb:	reverbera`on	of	the	violin.	

Each	 of	 these	 treatments	 (with	 the	 excep`on	 of	 freezing	 and	 reverb,	 whose	 values	
remain	the	same)	has	seven	different	configura`ons	(or	setups),	which	can	be	chosen	from	
the	second	appearance	of	the	same	transforma`on	in	the	piece,	all	of	which	start	with	setup	
1.	 In	this	way,	Menezes	works	with	varia`ons	on	the	processing,	and	none	of	them	will	be	
repeated	exactly	 the	 same	way,	due	 to	 the	different	 cons`tu`on	of	 their	parameters.	 The	
number	of	appearances	of	each	of	the	processings	in	the	score	never	exceeds	the	number	of	
seven	 repe``ons,	 and	 some	 of	 them	 occur	 less	 than	 seven	 `mes,	 as	 the	 following	 table	
shows	us:	
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Figure	33	–	Number	of	occurrences	of	the	electroacous`c	transforma`ons	in	TransScripTo.	

Observing	the	number	of	appearances	of	each	one	of	the	processing	from	the	table,	
we	no`ce	a	certain	“indeterminate”	character	of	the	processing	that	occur	less	than	seven	
`mes,	because	the	previous	existence	of	seven	possible	dis`nct	setups	implies	the	choice	of	
some	over	others,	and	only	 the	pendulum	 and	delay	processing	will	have	all	 seven	setups	
used	during	the	work,	although,	even	then,	there	is	a	certain	“openness”	of	choice	as	to	the	
order	of	their	appearances.	The	control	of	these	treatments,	whose	occurrences	are	clearly	
defined	 in	 the	score,	happens	 through	 the	manipula`on	of	 the	patch,	whose	 interface	we	
reproduce	below.	

	
Figure	34	–	Control	interface	for	electroacous`c	broadcas`ng	of	TransScripTo.	
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Analyzing	 the	 interface,	 we	 can	 no`ce	 the	 different	 levels	 of	 performance	 of	 the	
electroacous`c	scripture,	whose	controls	we	describe	according	 to	 the	numbering	pointed	
out:	

1.	Ac`va`ng	of	the	processings;	

2.	Choice	of	the	setups	for	each	processing	(and	the	amount	of	accumulated	grades	for	
freezing);	

3.	Volume	of	the	transforma`ons,	controlled	by	MIDI;	

4.	 General	 volume	 control	 and	 meters	 (visualiza`on	 of	 the	 volume	 level	 of	 each	
channel);	

5.	Diagram	for	visualiza`on	of	spa`al	trajectories;	

6.	Ac`va`on	of	“windows”	(for	recogni`on	of	certain	notes);	

7.	Control	module	for,	if	necessary,	restar`ng	trajectories	in	space;	

8.	Microphone	and	audio	file	input	signal	volumes	for	tes`ng.	

It	is	important	to	emphasize	that	the	controls	described	in	the	Figure	above	represent	
only	the	surface	of	the	electroacous`c	scripture.	Each	of	the	sound	treatments	used,	as	well	
as	 the	spa`aliza`on	of	sounds,	has	 its	 specific	programming,	whose	details	 remain	hidden	
from	 the	 control	 interface.	 The	 indica`ons	 in	 the	 score	 are	 found	 below	 the	 violin’s	
pentagram,	and	 the	person	 responsible	 for	 the	electroacous`c	diffusion	must	ac`vate	 the	
controls	 described	 at	 the	 moment	 precisely	 indicated	 by	 the	 composer,	 as	 shown	 in	 the	
following	excerpt.	

	
Figure	35	–	Analysis	of	the	beginning	of	TransScripTo.	
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By	 carefully	 observing	 this	 first	 page	 of	 the	 score,	 one	 can	 well	 understand	 the	
fundamental	 role	 of	 the	 person	 who	 assumes	 the	 responsibility	 for	 the	 work’s	
electroacous`c	 diffusion,	 from	whom	fluency	 in	 reading	 the	 score	 is	 required	 so	 that	 the	
transforma`ons	occur	according	 to	 the	composer’s	 s`pula`ons.	Although	not	described	 in	
the	score	(due	to	the	impossibility	of	absolute	precision	of	the	result	of	the	processing),	the	
electroacous`cally	generated	sound	objects	incorporate	a	great	variety	of	rela`ons	between	
the	sound	emiped	by	the	violin	and	those	emiped	by	the	speakers,	and	the	morphology	of	
the	electroacous`c	 sounds	 is	governed	by	 the	 systema`c	and	syntagma`c	 rela`ons	of	 the	
materials	on	which	it	rests.	

Regarding	spa`aliza`on,	the	patch	allows	octophonic,	quadraphonic,	or	stereophonic	
diffusion	 (although	 Flo	 Menezes	 makes	 it	 clear	 in	 the	 score	 that	 stereophonic	 diffusion	
should	only	be	used	 for	 rehearsals),	with	 the	octophonic	arrangement	of	 speakers	around	
the	audience	described	as	follows:	

	
Figure	36	–	Diagram	for	octophonic	diffusion.	

Controlled	 by	 their	 own	 algorithms	 (derived	 from	 the	 sound	 spa`aliza`on	 program	
MPSP	 –	 MusicPanSPace	 –	 designed	 by	 the	 composer	 himself),	 the	 trajectories	 can	 be	
followed	through	the	upper	right	frame	of	the	patch.	Each	selected	processing	thus	develops	
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through	specific	trajectories	around	the	audience,	and	the	distribu`on	of	the	signals	among	
the	 speakers	 (four	 or	 eight)	 is	 managed	 automa`cally	 by	 the	 patch.	 In	 the	 ideal	 case	 of	
octophonic	diffusion,	 the	accuracy	of	 the	sound	 locality	 in	space	 is	even	greater,	 since	 the	
signal	can	be	distributed	among	more	speakers.	

5.	TransScrip@o’s	windows:	retroacGon	in	interacGvity	

One	last	aspect	must	be	addressed	here	in	a	special	topic,	due	to	its	relevance.	Besides	
the	sound	treatments	or	processing	and	their	spa`al	trajectories,	TransScripTo	inserts	in	the	
instrumental	work	the	possibility	of	adding	new	passages	performed	by	the	instrumentalist,	
therefore	 not	 exis`ng	 in	 ScripTo.	 Called	 in	 the	 score	 “windows”	 (fenêtres),	 such	 passages	
depend	on	the	patch’s	recogni`on	of	some	specific	notes	that	are	played	by	the	violinist	in	
certain	passages.	Guided	by	the	score,	the	patch	operator	must	ac`vate	the	controls	of	such	
windows	at	 specific	`mes,	 thus	 triggering	 the	automa`c	pitch	 recogni`on	 func`on	by	 the	
electronics	in	real	`me.	

This	 func`on,	 however,	 is	 intermipent,	 coming	 into	 ac`on	 intermipently	 from	 a	
random	 temporal	 “rhythm”	 that	 “turns	 on”	 and	 “turns	 off”	 this	 pitch	 recogni`on.	 If	 the	
violinist	performs	one	of	the	pitches	apt	to	be	recognized	by	the	patch	(predetermined	notes	
in	red	on	the	score)	at	one	of	the	exact	moments	in	which	the	pitch	recogni`on	func`on	is	
ac`vated,	the	patch	then	triggers	the	freezing	effect	of	that	pitch,	which	begins	to	circulate	
in	the	space	of	the	theater	around	the	audience.	

In	 this	 context,	 another	 imponderable	 factor	 comes	 into	 play:	 if	 the	 violinist	 no`ces	
the	 freezing	 of	 one	 of	 his/her	 notes,	 he/she	must	 interrupt	 the	 “natural”	 reading	 of	 the	
score,	migrate	from	one	place	to	another	and,	going	to	another	bookcase,	perform,	for	each	
“window”,	an	addi`onal	page.	The	three	pages	rela`ve	to	the	three	windows	are	printed	as	
appendices	to	the	score,	and	only	at	the	end	of	them	does	the	violinist	return	to	the	place	
where	 his/her	 “main”	 score	 is,	 strictly	 speaking,	 the	 ScripTo.	 The	 `tle	 of	 the	 mixed	
electroacous`c	piece	is	related	to	this	migra`on	and	transcendence:	TransScripTo.	

In	view	of	the	possibility	of	small	devia`ons	in	interpreta`on	with	respect	to	the	exact	
execu`on	 of	 the	 frequencies	 of	 those	 notes	 to	 be	 eventually	 recognized	 by	 the	 real-`me	
electronics	in	the	windows	(since	the	violin	is	not	a	tempered	instrument	and	such	absolute	
precision	 will	 depend	 on	 the	 interpreter),	 the	 exact	 recogni`on	 of	 those	 predetermined	
notes	may	 –	 even	 if	 the	 intermipent	 func`on	 of	 this	 recogni`on	 by	 the	 patch	 is,	 at	 that	
precise	 moment,	 ac`vated	 –	 not	 occur	 in	 a	 given	 excerpt	 for	 which	 a	 given	 window	 is	
opera`ve,	 implying,	 once	 again,	 a	 certain	 indeterminate	 and	 open	 character	 of	 the	work.	
However,	 such	 windows	 have	 a	 greater	 or	 lesser	 probability	 of	 occurrence	 due	 to	 the	
number	of	`mes	the	notes	that	should	be	recognized	by	the	patch	are	played	by	the	violin,	
because	the	greater	the	number	of	occurrences	of	those	notes	 in	the	passage	 in	ques`on,	
the	greater	the	probability	of	freezing	one	of	those	notes	and,	consequently,	the	greater	the	
probability	of	playing	 its	 supplementary	page.	And	 there	 is	 a	 certain	hierarchy	among	 the	
three	windows:	the	third	window	is	more	unlikely	to	be	executed	than	the	second,	and	the	
laper	more	unlikely	than	the	first.	It	is,	however,	in	the	third	window	that	the	noises,	both	in	
the	 scripture	 of	 the	 violin	 itself,	 and	 in	 the	 resul`ng	 electroacous`c	 transforma`ons,	 are	
most	present.	

Sound	example	3:	The	radical	third	window	of	TransScripTo	and	the	return	to	the	main	score.	
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Anyway,	 once	 any	 of	 the	windows	 is	 opened	 –	 establishing,	 as	 we	 said,	 the	 proper	
meaning	of	the	`tle	(Trans-ScripTo)	–,	the	electronic	processings	are,	therefore,	radicalized,	
sounding	in	simultaneity,	and	can	also	be	freely	varied	according	to	orienta`ons	in	the	score.	
In	 this	 way,	 at	 the	 same	 `me	 that	 they	 result	 from	 indeterminate	 aspects	 of	 live	
performance,	 such	 windows	 carry	 in	 themselves	 certain	 liber`es	 of	 electroacous`c	
performance,	 configuring	 their	 scripture	 as	 of	 a	 rela`vely	 indeterminate	 character,	 in	
opposi`on	to	the	precisely	determined	character	of	instrumental	wri`ng.	

	
Figure	37	–	Analysis	of	the	opera`on	of	the	“windows”	in	TransScripTo.	

In	 this	way,	TransScripTo,	establishing	an	effec`ve	feedback	between	 interpreter	and	
electronic	processing	 in	real	`me,	takes	Philippe	Manoury’s	concept	of	parTTons	virtuelles	
(virtual	 scores)	 to	 its	 ul`mate	 consequences,	 a	 no`on	 appreciated	 and	 shared	 by	 Flo	
Menezes,	 in	 the	 sense	 of	 effec`vely	 establishing	 an	 interacTvity	 between	 electronic	
processing	 in	 real	 `me	 and	 the	 scripture	 itself,	 and	 therefore	 the	 live	 instrumental	
performance.	For	 the	scripture	 is	done	 in	 the	very	act	of	 the	concert:	a	scripTng	 (ScripTo)	
that	is	transgressed	by	electronics,	as	in	a	trans-scripTng	(TransScripTo).	It	is	not,	therefore,	
about	electroacous`c	 transforma`ons	 in	a	one-way	street,	as	 it	 is	normally	done	 in	works	
with	real	`me	electronics,	in	which	the	instrumentalist	performs	his	part	and	the	electronics	
simply	 process	 it.	 Here,	 electronics	 tends	 to	 even	 interfere	 in	 the	 scripture,	 causing	 the	
transgression	of	the	score	itself	in	its	conven`onal	sense.	
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The	 harmonic	 material	 used	 for	 the	 instrumental	 scripture	 of	 the	 windows	 is	
cons`tuted	 by	 propor`onal	 projec`ons	 of	 different	 ra`os	 generated	 from	 the	 bar	
immediately	 a�er	 the	 inscrip`on	 “avant	 fenêtre”	 in	 the	 score.	 In	 this	 sense,	 the	windows	
func`on	 as	 a	 kind	 of	 mul`plica`ve	 extension	 of	 the	 profile	 in	 ques`on,	 varied	 in	
propor`onal	projec`ons,	in	full	coherence	with	the	instrumental	scripture.	

Considering	the	exis`ng	dialogue	between	ScripTo	and	TransScripTo,	we	can	establish	
the	 dimensions	 of	 performance	 and	 interference	 of	 the	 electroacous`c	 scripture .	 The	257

autonomous	character	of	the	instrumental	part	finds	in	the	electroacous`c	apparatus	tools	
that	 incorporate	 new	 sound	 objects	 to	 those	 coming	 from	 the	 performance	 of	 the	 violin.	
This	fact	puts	the	listener	in	contact	with	new	scripture	rela`ons,	and	the	percep`on	of	the	
procedures	 involved	 is	 faced	with	sound	events	of	great	complexity,	causing	tension	 in	the	
interpreter	 that	 forces	him/her	 to	pay	maximum	a{enTon	 to	 the	events	 coming	 from	 the	
electroacous`c	 universe.	 This	 widening	 of	 interpreta`on	 and	 listening,	 propi`ated	 by	 the	
electroacous`c	 interference,	 reveals	 itself	 as	 holders	 of	 rich	 perceptual	 and	 scripture	
rela`ons.	

Sound	example	4:	ScripTo	(2013),	for	violin	solo.	
Recording	(2015)	at	Studio	PANaroma	with	the	violinist	Cláudio	Cruz.	

	

Sound	example	5:	TransScripTo	(2013),	for	violin	solo	and	live-electronics.	
Recording	(2015)	at	Studio	PANaroma	with	the	violinist	Cláudio	Cruz	and	Flo	Menezes	(electronics).	

	

	 This	 complex	 rela`onship	between	 instrumental	 scripture	 and	electroacous`c	 scripture	will	 give	birth	 to	257

two	later	and	deriva`ve	works	from	the	ScripTo/TransScripTo	pair,	namely:	PostScripTo	(2014),	a	concerto	for	
violin	and	chamber	orchestra;	and	MetaScripTo	 (2015),	an	acousma`c	composi`on	for	24	channels.	ScripTo,	
TransScripTo	 and	PostScripTo	were	premiered	by	 the	accomplished	Brazilian	violinist	Cláudio	Cruz,	who	was	
also	 in	 charge	of	 the	first	 surround	 recording	of	Boulez’s	Anthèmes	2,	 produced	at	Studio	PANaroma	 by	 Flo	
Menezes.
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The	role	of	interacGon	in	Flo	Menezes’	mixed	pieces	
Caio	Tikaraishi	Pierangeli	&	Raphael	Vilani	Domiciano	

1.	IntroducGon	

The	domains	of	instrumental	music	and	electroacous`c	music	are	equally	important	in	
Flo	Menezes’	work.	Even	though	the	two	media	offer	different	problems	and	composi`onal	
possibili`es,	 there	 is	 a	 con`nuity	 of	 the	 composer’s	 thought	 towards	 the	 elabora`on	 of	
musical	 structures	 that	 cross	 and	 have	 crossed	 such	 differences.	 More	 than	 that,	 it	 is	
possible	to	iden`fy	through	the	composer’s	wri`ngs	and	works	a	synergy	between	the	two	
areas	in	which	the	par`culari`es	of	electroacous`c	music	serve	to	feed	instrumental	music	
and	vice-versa.	

In	his	ar`cle	“To	be	and	not	to	be	–	Aspects	of	the	interac`on	between	instrumental	
and	electronic	composi`onal	methods” ,	for	example,	the	composer	even	states	that:	“My	258

musical	 language	 […]	 cannot	 be	 understood	 or	 described	 without	 first	 discussing	 certain	
aspects	 of	my	 concep`on	 of	 the	 general	 implica`ons	 of	 electroacous`c	music	 on	musical	
thought”	 (idem,	 p.	 3;	 or	 MENEZES	 2006,	 p.	 360).	 In	 the	 same	 ar`cle,	 the	 composer	 also	
comments	on	how	the	interac`on	between	instruments	and	electroacous`c	media	enables	
a	 “dialec`c	 between	 instrumental	 wri`ng	 and	 electroacous`c	 structures”	 (idem,	 p.	 8;	 or	
MENEZES	2006,	p.	374).	

A	 consulta`on	 of	 the	 composer’s	 catalog	 of	 works	 shows	 that	 from	 his	 first	
electroacous`c	experiments	at	the	Studio	für	elektronische	Musik	in	Cologne	to	the	present-
day	mixed	music	 occupies	most	 of	 his	œuvre	 (25	mixed	 pieces	 for	 20	 acousma`c	 and	 18	
purely	instrumental ).	The	vast	majority	of	these,	especially	in	recent	years,	are	wripen	for	259

real-Tme	 electronics.	 Mixed	 real-`me	music	 not	 only	 confronts	 different	 types	 of	 wri`ng	
placed	 in	 simultaneity	 but	 establishes	 a	 new	dimension	 between	 the	 two	worlds	 through	
interac`on.	In	this	sense,	Flo	Menezes’	mixed	music	repertoire	not	only	makes	it	possible	to	
understand	 the	 close	 `es	 between	 the	 composer’s	 instrumental	 and	 electroacous`c	
thought,	 but	 also	 reveals	 another	 dimension:	 the	 wri`ng,	 or,	 in	 the	 composer’s	 terms,	
scripture	of	interacTvity.	

Flo	Menezes’	early	mixed	music	works	can	be	characterized	by	the	use	of	fixed	media	
to	broadcast	pre-recorded	sounds	during	the	instrumental	performance.	Composer	Philippe	
Manoury	characterizes	this	kind	of	approach	to	mixed	music	in	deferred	Tme	(temps	différé),	
as	 opposed	 to	 mixed	 music	 in	 real	 Tme	 (temps	 réel),	 in	 which	 the	 musical	 discourse	 is	
unaffected	by	 the	ac`ons	of	 the	 instrumentalist	during	performance	 (MANOURY	1997).	This	
choice,	necessitated	by	the	limita`ons	of	the	technology	of	the	`me,	is	directly	linked	to	the	
composer’s	experience	 in	the	studio	and	working	on	the	“internal	 life	of	sounds”	(MENEZES	
1997,	p.	4;	or	2006,	p.	362)	that	the	medium	provides	and	a	dissa`sfac`on	with	the	sound	
result	of	real-`me	processes.	A�er	receiving	a	leper	from	Luciano	Berio	complimen`ng	him	
on	his	piece	Parcours	de	l’enTté,	 in	which	the	Italian	composer	argued	to	Flo	Menezes	that	
he	should	go	into	music	in	real	`me,	Flo	Menezes	jus`fies	his	preference	at	that	`me,	in	a	
leper	 to	 Berio	 from	 1997,	 s`ll	 for	 the	 use	 of	 pre-recorded	 sounds	 compared	 to	 live-
electronics	as	follows:	

	First	published	in	Menezes	1997,	later	translated	into	Portuguese	in	Menezes	2006,	pp.	359-375.258

	 Searched	 on	 the	 website	 in	 the	 catalog	 on	 the	 composer’s	 website	 at	 the	 following	 link:	 hpp://259

www.flomenezes.mus.br/flomenezes/index_flomenezes.html
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However,	I	have	to	say	that	I	don’t	think	that	live-electronics	techniques	are	already	able	to	offer	
the	composer	all	the	possibili`es	that	are	accessible	with	tape	recording.	In	general,	I	think	that	
the	sound	structures	of	live-electronics	are	too	much	connected	to	the	instrumental	structures,	
so	 that	 the	 contrast	 between	 instrument	 and	 electronics	 is	 not	 always	 realized	 happily.	 Their	
iden`ty	maybe	 yes,	 but	 their	 contrast	 –	 equally	 fundamental	 –not	 yet.	 (Flo	MENEZES’	 leper	 to	
Luciano	Berio,	April	2,	1997,	deposited	on	his	website) 	260

This	 first	 period	 is	 characterized	 by	 a	 concern	 with	 the	 sound	 morphology	 of	
instrumental	 sounds	 and	 pre-recorded	 sounds.	 In	 his	 ar`cle	 “For	 a	 morphology	 of	
interac`on” ,	the	composer	approaches	the	ques`on	of	interac`on	from	the	viewpoint	of	261

the	spectral	 transfer	between	the	two	types	of	wri`ng,	establishing	a	con`nuum	between	
total	fusion	and	absolute	contrast	between	the	two.	Absolute	contrast	would	characterize	a	
structural	 self-sufficiency	 of	 each	 sound	 sphere	 while	 fusion	 implies	 such	 a	 strong	
combina`on	 between	 instrumental	 emission	 and	 diffusion	 of	 pre-recorded	 sounds	 that	 a	
“state	of	doubt”	(MENEZES	2006,	p.	387)	results	in	the	listener,	which	the	composer	describes	
as	 the	 “supreme	 moment	 of	 interac`on”	 (idem,	 ibidem).	 The	 importance	 of	 this	
phenomenological	 perspec`ve	 of	 mixed	 music	 is	 explained	 as	 follows:	 “It	 is	 from	 this	
‘auditory	illusion’	that	the	poe`cs	that	underlie	my	mixed	works	is	largely	nourished”	(idem,	
p.	375).	

The	first	uses	of	live-electronics	appear	even	at	that	moment	when	Menezes	has	found	
fusion	as	an	aesthe`c	goal	 in	the	 interac`on	between	 instrument	and	electronic	media.	 In	
pieces	 such	as	ATLAS	FOLISIPELIS	 (1996-97),	Pulsares	 (1998-2000),	and	Colores	 (2000),	 the	
pre-recorded	sounds	are	combined	with	some	procedures	of	real-`me	transforma`on	of	the	
sound	 such	 as	 ring	 modula`on,	 the	 use	 of	 filters,	 and	 the	 diffusion	 of	 the	 instrumental	
sounds	 in	 the	 speakers.	 The	 transforma`ons	were	 carried	 out	 using	 plug-ins	 produced	 by	
third	par`es,	 such	as	GRM	Studio	or	 the	 company	Arboretum,	which	 run	 in	 the	Pro	Tools	
mixing	 program.	 All	 the	 electronic	 apparatus,	 including	 live-electronics	 and	 control	 of	 the	
diffusion	of	the	pre-recorded	sounds,	should	be	done	by	one	or	more	people	responsible	for	
the	 soundboard,	 while	 the	 instrumentalists	 depended	 on	 indica`ons	 on	 the	 score	 with	
absolute	 `me,	 that	 is,	 in	 minutes	 and	 seconds,	 of	 the	 electroacous`c	 events	 for	 their	
synchroniza`on	 during	 the	 performance.	 In	 ATLAS	 FOLISIPELIS	 and	 Colores,	 the	 live-
electronics	 part	 is	 op`onal	 for	 the	 performance,	 although	 the	 electroacous`c	 part	
cons`tuted	by	precomposed	sounds	is	mandatory	for	the	execu`on	of	the	works.	

From	the	2000s	onwards,	Flo	Menezes	began	using	the	visual	programming	language	
Max/MSP	as	the	main	tool	for	crea`ng	his	mixed-media	works.	The	so�ware	developed	by	
Miller	 Puckepe	 during	 his	 `me	 as	 a	 researcher	 at	 IRCAM	was	made	 in	 collabora`on	with	
several	 composers	 and	 allows	 the	 crea`on	 of	 interac`ve	 programs	 (patches)	 that	 can	 be	
controlled	 during	 performance	 for	 real-`me	 digital	 signal	 processing,	 which	 involves	 the	
diffusion	of	pre-recorded	sounds	as	well	as	sound	synthesis	or	any	kind	of	transforma`on	of	
instrumental	sounds.	Over	the	years,	pieces	created	before	this	period,	such	as	the	already	
men`oned	ATLAS	 FOLISIPELIS,	Pulsares,	 and	Colores,	 have	been	 adapted	 to	 be	 performed	
with	Max/MSP	as	well.	The	technological	change	will	represent	a	new	stage	in	Flo	Menezes’	

	 “Comunque,	 devo	 dire	 che	 no	 credo	 che	 le	 tecniche	 in	 live-electronics	 siano	 già	 in	 grado	 di	 offrire	 al	260

compositore	 tu{e	 le	possibilità	 che	 sono	accessibili	 con	 la	 registrazione	 sul	nastro.	 In	generale,	penso	 che	 le	
stru{ure	sonore	dei	 live-electronics	siano	troppo	collegate	alle	stru{ure	strumentali,	 in	modo	che	il	contrasto	
tra	 strumento	 ed	 ele{ronica	 non	 viene	 sempre	 realizzato	 a	 contento.	 La	 loro	 idenTtà	 forse	 sì,	 ma	 il	 loro	
contrasto	–	altre{anto	fondamentale	–	no	ancora.”

	This	text	was	also	first	published	in	English	in:	MENEZES	2002.261
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mixed	music	repertoire	in	terms	of	interac`vity,	since	this	type	of	tool	allows	the	composer	
to	 create	 situa`ons	 in	 which	 there	 is	 a	 reciprocity	 between	 the	 instrumentalist	 and	 the	
electronic	media	that	will	be	incorporated	into	the	musical	scripture	(wri`ng).	

To	 understand	 the	 evolu`on	 of	 interac`vity	 in	 Menezes’	 work,	 it	 is	 interes`ng	 to	
understand	 the	 concept	 of	 parTTon	 virtuelle	 created	 by	 Philippe	 Manoury,	 which	 is	
associated	with	 the	 dichotomy	 deferred	 Tme/real	 Tme	 men`oned	 above.	 For	 the	 French	
composer,	 one	 of	 the	main	 aspects	 of	 instrumental	 wri`ng	 is	 the	 virtuality	 (virtualité)	 of	
musical	 nota`on.	 Since	 the	 score	 is	 a	 symbolic	 representa`on	 of	 a	 sound	 phenomenon,	
there	 is	 a	 degree	 of	 indeterminacy	 between	 what	 is	 represented	 and	 what	 is	 performed	
during	its	interpreta`on	by	an	instrumentalist.	A	simple	example	of	this	type	of	virtuality	is	
in	 the	 interpreta`on	 of	 intensi`es,	whose	 indica`on	 in	 a	 score	 does	 not	 correspond	 to	 a	
precise	 value	 always	 played	 in	 the	 same	 way	 by	 any	 instrumentalist,	 but	 to	 an	 intensity	
inten`on	that	is	only	determined	at	the	moment	of	performance	and	is	affected	by	several	
factors	 ranging	 from	 the	musical	 context	 in	which	 the	 intensity	 is	 inserted	 to	 the	 space	 in	
which	the	performance	is	taking	place.	

The	type	of	virtuality	proposed	by	Manoury	that	 is	part	of	 instrumental	wri`ng	does	
not	 exist	 in	 electroacous`c	 music	 made	 with	 pre-recorded	 sounds,	 since	 these	 are	 not	
interpreted	but	reproduced	during	the	performance.	The	idea	of	parTTon	virtuelle	consists	
then	in	incorpora`ng	the	indeterminacies	inherent	to	interpreta`on	as	a	wri`ng	parameter	
in	 mixed	 music	 that,	 through	 real-`me	 analysis	 of	 the	 performance,	 par`ally	 or	 totally	
modify	 the	musical	discourse	of	 the	electroacous`c	part.	 This	 type	of	proposal	 allows	 the	
composer	 to	establish	a	dynamic	dialogue	between	 the	 instrumentalist	 and	 the	electronic	
media	 in	 such	 a	 way	 that	 the	 instrumentalist	 maintains	 his	 interpreta`ve	 freedom,	 to	
men`on	a	 common	cri`cism	of	mixed	music	 in	deferred	`me,	and,	at	 the	 same	`me,	 the	
electroacous`c	 part	 can	 have	moments	 of	 independence	 from	 instrumental	 structures,	 to	
men`on	Menezes’	cri`cism	of	live-electronics	in	his	leper	to	Berio.	

However,	 Manoury’s	 argument	 against	 electroacous`c	 music	 with	 pre-composed	
sounds,	according	 to	which	pre-recorded	sounds,	when	 they	undergo	volume	changes,	do	
not	 cause	qualitaTve	 changes	 in	 the	 sounds	 (more	or	 less	 spectral	 components),	 but	only	
quanTtaTve	 (greater	or	 less	 intensity	of	the	same	spectrum),	which	would	occur	only	with	
instrumental	sounds,	is	not	adhered	to	by	Flo	Menezes.	For	Menezes,	this	fact,	which	in	fact	
can	 be	 verified,	 is	 an	advantage,	 not	 a	 disadvantage	 of	 electroacous`c	music	 in	 deferred	
`me:	once	 the	spectral	quality	 is	detached	 from	the	dynamics,	 in	electroacous`c	music	 in	
deferred	 `me	 the	 composer	 has	 the	 possibility	 of	 elabora`ng	 much	 more	 differen`ated	
plans	of	depth	of	sounds,	with	effects	of	distancing	and	approxima`on,	etc.	

Anyway,	 if	 the	 no`on	 of	 parTTon	 virtuelle	 helps	 us	 understand	 the	 impact	 of	
interac`vity	in	the	wri`ng	of	mixed	music	in	Flo	Menezes’	work,	it	is	important	to	note	that	
his	concern	with	the	“internal	life	of	sounds”	will	con`nue	to	be	a	priority	for	the	composer.	
This	concern	can	be	seen	not	only	in	the	use	of	pre-recorded	sounds	even	in	his	most	recent	
pieces,	 but	 also	 in	 the	 real-`me	 transforma`ons	 that	 are	 increasingly	 developed	over	 the	
years	 to	 radically	 transform	 instrumental	 sounds.	 The	 use	 of	 spectral	 freezing,	 real-`me	
granular	synthesis,	`me-stretching,	shuffling,	among	other	procedures	will	be	a	way	for	the	
composer	 to	bring	 the	use	of	 live-electronics	 closer	 to	 the	 studio-created	 sounds	 that	 are	
characteris`c	of	his	electroacous`c	scripture.	

In	order	to	beper	understand	the	wri`ng	of	interac`vity	in	Flo	Menezes’	music,	we	will	
address	 the	 par`culari`es	 of	 the	 use	 of	 real-`me	 electronics	 in	 some	 of	 the	 composer’s	
main	 mixed	 works:	 O	 farfalhar	 das	 folhas	 (2010),	 S(c)enario	 (2011-12),	 TransScripTo	
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(2013),	 ...donde	 solo	 las	 plantas	 suenan...	 (2015)	 and	 his	 Opera	 Ritos	 de	 Perpassagem	
(2018-19).	Through	the	study	of	the	scores	in	conjunc`on	with	the	patches	made	for	Max/
MSP	used	for	the	crea`on	of	the	piece	provided	by	the	composer,	we	intend	to	understand	
how	 real-`me	 electronics	 entails	 the	 crea`on	 of	 a	 two-way	 dialogue	 between	 the	
instrumental	and	electroacous`c	worlds.	

To	 complement	 this	 premise	 of	 Manoury’s	 parTTon	 virtuelle	 and	 to	 technically	
exemplify	 the	men`oned	two-way	dialogue,	we	also	believe	 it	 is	 interes`ng	 to	expose	 the	
technical	 part	 from	 the	 “computer’s	 perspec`ve”	 (patch),	 what	 computa`onally	 the	work	
proposes	of	interac`vity	to	the	discourse	of	the	men`oned	pieces	of	the	composer.	

For	this,	we	can	explain	them	from	the	premise	that	Garnep	(2001)	presents	about	the	
technical	 possibili`es	 of	 computa`onal	 interac`on	 in	 live-electronics	 type	 works.	 Garnep	
basically	 divides	 the	 formula`on	 of	 works	 for	 live-electronics	 into	 two	 types	 of	
computa`onal	process,	and	naturally,	as	an	obvious	consequence	of	these	two	possibili`es,	
we	 add	 one	more.	 Garnep	 states	 that	 the	 two	 possibili`es	 for	 construc`ng	 interac`on	 in	
musical	discourse	from	the	computer	perspec`ve	take	place	as	follows:	

1.	The	human	performer	contribu`ng	to	computer	performance;	

2.	The	computer’s	contribu`on	to	human	performance.	(GARNETT	2001)	

Interac`on	 has	 two	 aspects:	 either	 the	 performer’s	 ac`ons	 affect	 the	 computer’s	
output,	or	 the	 computer’s	 ac`ons	affect	 the	performer’s	output.	 These	 can	occur	 at	 fairly	
simple	levels	or	at	more	complex	levels,	and	they	can	be	combined	in	various	ways	(GARNETT	
2001,	p.	23).	

As	 we	men`oned	 before,	 as	 an	 obvious	 consequence	 of	 these	 two	 factors,	 we	 can	
state	 that	 there	 is	 also	 a	 third	 possibility,	 which	 is	 when	 both	 possibili`es	 occur	
simultaneously.	 That	 is,	 the	 electronic	 part	 (the	 computer)	 ac`ng	 under	 the	 performer(s)	
and,	at	the	same	`me,	the	performer(s)	ac`ng	under	the	electronic	part	(the	computer).	Not	
as	 a	 paradox,	 but	 as	 in	 a	 communica`on	 paradigm,	 or	 beper	 put,	 borrowing	Maturana’s	
(1999)	 term,	as	an	autopoiesis,	or	even	beper,	as	Menezes	himself	pointed	out	 (in	a	brief	
conversa`on)	and	as	we	men`oned	before:	a	“two-way”	real	`me	electronic	approach.	

Thus,	star`ng	from	this	premise,	just	to	illustrate	a	liple	beper	these	three	cases,	think	
that	the	first	one 	implies	the	ac`on	of	the	human	being	controlling	or	affec`ng	at	some	262

level	(through	an	input,	whatever	it	may	be)	the	performance	of	the	electronic	component	
of	a	musical	work	that	is	being	performed,	even	if	this	interac`on	is	restricted	to	a	superficial	
ac`on,	such	as	the	performer	triggering	some	event	present	in	any	electronic	component.	Of	
course,	this	interac`on	can	become	more	significant	when	the	performer	is	not	restricted	to	
just	 one	 musical	 element,	 but	 starts	 ac`ng	 on	 the	 work	 in	 various	 aspects	 of	 dynamics,	
rhythm,	 tunings,	 among	 many	 other	 crea`ve	 possibili`es.	 Something	 that,	 historically,	 is	
similar	 to	 the	 live-electronics	 in	which	 it	 was	 performed	 during	 the	 1960s	 by	 the	 various	
improvisa`on	 groups	 of	 Cage	 and	 Stockhausen	 for	 example,	 or	 even	 in	 the	 early	 days	 of	
score	following	(conceived	by	IRCAM)	and	the	tape	itself.	

The	 second	 possibility,	 on	 the	 other	 hand,	 involves	 the	 ac`on	 of	 electronics	 (the	
computer)	affec`ng	at	 some	 level	 the	performance	of	 the	human	being.	 For	example,	 the	
computer	can	be	programmed	to	add	pitch	shi�ing,	reverb,	delay,	or	any	number	of	other	
effects	that	the	performer	wishes	to	produce.	This	can	be	done	in	a	rela`vely	fixed	way,	such	
as	dealing	with	a	reverb	unit	with	fixed	se�ngs,	or	it	can	also	be	done	in	a	more	flexible	way,	

	Karlheinz	Stockhausen’s	Mixtur	(1964),	premiered	in	1967,	is	an	example	of	this	kind	of	interac`on.262
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in	which	 the	 computer	 alters	 the	 treatment	of	 sound	over	`me,	depending	on	 the	 sound	
gestures	 that	 the	 performer	 produces,	 under	 parameters	 that	 the	 composer	 has	
predetermined	a	priori	in	the	computer.	

	

Figure	1	–	Computa`onal	possibili`es	of	interac`vity	according	to	Garnep	(2001).	

This	prac`ce	is	the	most	common	to	find,	and	is	present	 in	much	of	the	most	recent	
live-electronics	repertoire .	In	this	second	class,	we	can	also	no`ce	some	new	features	that	263

the	evolu`on	of	technology	provides	us,	such	as	the	various	sensors	that	can	be	added	to	an	
exis`ng	instrument	to	produce	new	correla`ons	of	physical	gesture	of	the	instrumentalist	to	
act	in	the	processing	of	the	electronic	part,	the	MIDI	itself,	among	others.	

Finally,	we	have	the	third	possibility,	which	is	the	one	that	interests	us:	when	in	a	work,	
these	duali`es	are	thought	to	formulate	a	discourse	of	interac`on	of	the	electronic	part	with	
the	 acous`c	 instrumental	 part	 by	 both	 ways	 simultaneously,	 in	 a	 “two-way”	 way.	 Thus,	
genera`ng	 a	 more	 complex	 level	 of	 interac`vity,	 compared	 to	 the	 first	 two.	 This	 third	
possibility	interests	us,	because	it	is	precisely	this	proposal	that	we	were	able	to	find	in	Flo	
Menezes’	works	for	live-electronics.	

	

Figure	2	–	Third	computa`onal	possibility	of	interac`vity	(two-way).	

2.	O	farfalhar	das	folhas	

In	 par`cular,	 so	 that	we	 can	 visualize	 this	 and	 other	 applica`ons	 about	 this	 type	 of	
repertoire,	as	already	men`oned,	we	will	highlight	the	works:	O	farfalhar	das	folhas	of	2010,	
for	flute,	piccolo,	clarinet,	violin,	cello,	piano	and	of	course,	real-`me	electronics;	his	work	

	We	can	find	this	process	in	some	works	by	composer	Philippe	Manoury,	such	as	Pluton	(1988-89)	for	piano,	263

MIDI,	and	real-`me	electronics.
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for	 violin	 and	 real-`me	 electronics	 TransScripTo	 of	 2013;	 and	 S(c)enario	 as	 well,	 for	
percussion	and	real-`me	electronics	of	2012.	

Sound	example	1:	O	farfalhar	das	folhas	(2010),	
for	1	flu`st	(flute	in	C,	in	G	and	piccolo),	1	clarine`st	(clarinet	in	Bb,	in	Eb	and	bass	clarinet	in	Bb),	

violin,	violoncello,	piano	and	live-electronics.	
Live-recording	on	6	July,	2010,	at	Mercer’s	Hall,	London,	during	the	City	of	London	Fes`val,	

with	the	Sond’Ar-Te	Electric	Ensemble	conducted	by	Jean-Sébas`en	Béreau;	
Flo	Menezes,	Paula	Azguime	and	André	Perropa	(electronics).	

	

It	is	worth	men`oning	that	O	farfalhar	das	folhas	is	a	work	based	on	a	poem	en`tled	O	
inserto	by	Philadelpho	Menezes,	thus,	the	play	is	also	a	tribute	to	the	memory	of	his	brother,	
the	poet	and	theorist	who	died	early	in	2000.	The	piece,	composed	in	2010,	dates	the	year	
in	which	his	brother	would	have	turned	50	years	old.	This	aspect	is	 important	to	exemplify	
the	interac`ve	proposals	of	this	work.	For,	although	the	work	carries	the	poem	between	the	
lines,	it	does	not	recite,	it	does	not	quote	ipsis	li{eris	any	verse	of	the	poem;	the	poem	is	in	
the	work,	however,	interac`ng	with	its	sound	aspect	when	projected	on	stage,	emerging	in	
the	 piece	 what	 the	 poet	 classified	 as	 an	 intersygnic	 poem,	 which	 is	 built	 from	 an	
interrela`on	of	visual,	verbal,	and	sound	intersemio`c	aspects	of	the	poem	during	the	work,	
which	 reminds	 us	 of	 “the	 image	 of	 an	 insect	 struggling	 against	 a	 glass	 that	 imprisons	
it”	(MENEZES,	without	date).	

In	dialogue	with	 this	 intersignificaTon	 as	 the	authors	bring	 it,	O	farfalhar	das	 folhas,	
according	to	Menezes,	is	a	sine	li{era	work:		

[...]	 In	 which	 the	 poem	 inhabits	 the	 same	 space	 as	 the	 musicians	 without	 literally	 being	
“musicalized”,	one	deals	with	three	human	states,	direc`ng	itself	con`nuously,	but	not	always	in	
an	unequivocally	 linear	way,	to	the	 last	of	them,	the	greatest	of	human	yearnings:	constricTon,	
liberaTon,	and,	finally,	freedom.	(MENEZES	2010).	

So,	we	will	 see	 that	 the	 en`re	 instrumental	 formula`on	 of	 the	 piece	 emerges	 from	
these	three	human	longings	cited	by	the	composer.	All,	from	a	main	harmonic	enTty,	which	
is	given	by	the	set	of	the	following	11	notes.	

	
Figure	3	–	Harmonic	En`ty	of	11	notes	used	in	O	farfalhar	das	folhas.	
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Such	 harmonic	 en`ty	 is	 also	 evidenced	 by	 what	 the	 composer	 calls	 cyclic	 module	
(modulo	cíclico),	a	composi`onal	technique	of	interval	structures	that	the	composer	himself	
developed	and	has	been	developing	since	the	1980s,	throughout	his	ar`s`c	career.	

	

Figure	4	–	Cyclic	module	of	O	farfalhar	das	folhas.	

From	this	cyclic	module,	a	Deriva`ve	En`ty	profile	stands	out,	which	throughout	the	
work	contrasts	with	the	main	En`ty:	

	

Figure	5	–	Cyclic	module	of	O	farfalhar	das	folhas	with	detached	profile.	

These	 three	 collec`ons	 are	 associated	 with	 the	 states	 that	 the	 composer	 brings	 as	
constricTon,	liberaTon	and	freedom,	as	a	kind	of	metalanguage	(or	intersignifica`on)	to	the	
poem.	All	 this	harmonic	part	 is	generated	also	 from	another	 technique	that	 the	composer	
also	develops	since	the	80’s,	called	proporTonal	projecTons	(projeções	proporcionais).	Such	
projec`ons	 also	 operate	 all	 the	 transforma`ons	 of	 the	 registers	 of	 sound	 materials,	
some`mes	making	them	restricted	to	a	“narrow”	scope	of	harmonic	intervals	(constricTon),	
some`mes	making	them	unrestricted,	spacing	the	field	of	intervals,	expanding	the	spectrum	
of	frequencies	(liberaTon),	some`mes	simply	“free”	(freedom).	

Conversing	 with	 these	 three	 harmonic	 states,	 the	 work	 associates,	 respec`vely:	
“Micro-ar`cula`on	 textures,	 dura`ve	 expansion	 and	 resonances	 in	 free	
i`neraries”	 (MENEZES,	without	date).	These	structures	 in	 turn	correspond	to	basically	 three	
forms	 of	 sound	 processing	 that	 are	 performed	 in	 real	 `me,	 ar`cula`ng	 the	 work’s	
interac`vity	in	a	two-way	street	with	the	interpreters,	using	mainly:	

1.	Shuffling	with	ring	modula`on	distor`ons;	

2.	Time-stretching;	and	

3.	Synthesis	controlled	in	real	`me	by	the	musicians	themselves;	

4.	 Spa`aliza`on	 of	 the	 work	 in	 real	 `me	 on	 an	 octophonic	 (or	 quadraphonic)	
electroacous`c	diffusing	system.	
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Added	 to	 these	 aspects,	 all	 these	 elements	 are	 structured	 and	 thought	 out	 from	 a	
macro-structure,	 which	 is	 formed	 by	 what	 Menezes	 calls	 SituaTons,	 which	 are	
“performances	of	the	musicians	in	the	total	space	of	the	theater”	(MENEZES,	without	date).	
This	aspect	of	use	and	interac`on	with	space	is	quite	evident	in	this	work	and	in	other	works	
by	the	composer.	In	each	Situa`on,	the	interac`ve	aspects	change,	both	computa`onal	and	
visual,	influencing	the	very	arrangement	of	the	musicians	on	stage.	In	O	farfalhar	das	folhas,	
the	composer	works	with	12	Situa`ons,	which	will	change	according	to	the	interac`on	of	the	
musicians	on	stage.	

	
Figure	6	–	Spa`al	disposi`on	of	stage	and	loudspeaker	system	of	O	farfalhar	das	folhas.	

In	 this	 work,	 for	 example,	 besides	 visualizing	 the	 arrangement	 of	 the	 instruments,	
which	 interact	with	 the	 electroacous`c	 diffusion	 system,	 as	we	 can	 see	 in	 the	 image,	 the	
work	 uses	 a	 percussion	 pole	 on	 the	 stage	 set	 up.	 A	 large	 transparent	 sheet	 of	 paper	 is	
apached	to	it,	allowing	at	the	same	`me	the	projec`on	and	visualiza`on	of	the	poem,	which	
is	added	to	the	visualiza`on	of	the	musicians	that	move	in	the	middle	of	the	work,	playing	
certain	passages	behind	the	large	sheet	of	paper,	referring	again	to	the	imprisonment	of	an	
insect	 by	 a	 transparent	 glass	 that	 the	 poem	 brings.	 Thus,	 with	 this	 dynamic,	 once	 the	
transparent	 leaf	 is	 shaken,	 it	 produces	 a	 noisy	 sound,	 alluding	 to	 the	 `tle	 of	 the	 piece,	 a	
sound	like	the	rustling	of	tree	leaves	caused	by	the	wind .	264

	We	can	see	this	Situa`on	around	minute	03:26	of	the	video.264
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The	 piece	works,	 in	 each	 Situa`on,	 a	 kind	 of	 highlight	 for	 each	 instrumentalist	 that	
assumes	a	protagonism.	But	 it	 is	worth	men`oning	 that	 in	 the	 last	 Situa`on,	 towards	 the	
end	 of	 the	 piece,	we	 can	 no`ce	 that	 the	 sounds	 that	 gather	 around	 the	 cello	 are	 ge�ng	
more	 and	 more	 trapped	 in	 the	 space,	 which	 makes	 the	 cellist	 have	 to	 slow	 down	 his	
performance	while	 he	 no`ces	 this,	 emphasizing	 the	 two-way	 interac`vity	 ac`ng	with	 the	
performers	and	the	computer	interac`on.	

In	the	piece,	there	are	several	moments	in	which	the	execu`on	of	certain	notes	by	the	
instruments	in	sfz	causes	an	agglu`na`on	in	the	central	point	of	the	space	of	the	synthesis	
frequencies	 that	 occur	 in	 real	 `me,	 only	 to	 have	 them	 rapidly	 circulate	 again	 around	 the	
audience.	The	mo`va`on	 for	 this	concep`on	 is	due	 to	 the	 fact	 that,	 in	 the	City	of	London	
FesTval	 in	which	the	work	had	its	premiere	(a�er	its	preview	in	Lisbon),	thousands	of	bees	
would	 be	 released	during	 its	 events,	 in	 defense	 of	 ecology.	 The	 synthesis	 sounds	work	 as	
metaphors	for	these	bees,	which	are	some`mes	agglu`nated	in	a	point,	some`mes	spread	
throughout	the	space.	

And	 in	 the	final	 solois`c	 interven`on	of	 the	 cello,	 each	`me	 the	note	B§	 4	 is	 played	
with	strong	intensity,	the	same	phenomenon	occurs.	However,	there	is,	in	this	final	moment,	
a	tendency	for	the	synthesis	sounds	to	gather	in	the	central	point	of	the	space	less	and	less,	
reac`ng	less	and	less	to	the	cello’s	apacks,	and	the	cellist	should	perceive	this	phenomenon,	
so	as	to	gradually	decrease	the	incidence	of	his	apacks.	In	other	words,	there	is	a	retroacTon	
of	 the	 electronics	 in	 rela`on	 to	 the	 interpreter,	who,	 aware	 of	 what	 is	 happening	 in	 the	
electronics,	changes	his/her	performance.	The	instruc`ons	for	the	cellist	in	the	last	system	of	
the	score	are	enlightening	as	to	this	“two-way”	procedure:	

Play	several	`mes,	but	sparsely,	the	B§	[4],	always	with	long	notes	between	mf	and	ff	and	with	a	
molto	decrescendo	 to	ppp	a�er	each	new	apack.	Bow	`mbres	can	be	varied	(sul	ponTcello;	sul	
tasto;	 au	 talon	 etc.).	 Listen	 carefully	 to	 the	 transforma`ons	 of	 the	 synthesis	 spectra	 as	 a	
consequence	of	each	new	B§,	and	just	stop	to	play	if	no	more	substan`al	spectral	changes	occur	
(stabiliza`on	of	 the	 synthesis	 spectrum	with	polariza`on	of	B§).	 Try	 to	 rarefy	 the	amount	of	B§	
along	this	last	moment.	(Page	19	of	the	score	of	O	farfalhar	das	folhas)	
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Figure	7	–	Last	page	(19)	of	the	score	of	O	farfalhar	das	folhas.	
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3.	S(c)enario	

We	 were	 also	 able	 to	 iden`fy	 such	 structural	 organiza`on	 in	 other	 works	 by	 the	
composer	 we	 have	 commented	 on,	 as	 for	 example	 in	 Sc(e)nario,	 in	 which	 Menezes	
elaborates	a	macro-structure,	organizing	the	piece	in	six	great	situa`ons	that	are	built	in	the	
space	of	the	musical	experience	to	be	explored	by	the	musicians.	

Sound	example	2:	S(c)enario	(2011-12),	for	6	percussions	players	and	electronics.	
Live-recording	on	23	November,	2016,	at	the	Théâtre	Hautepierre	in	Strasbourg,	France,	with:	

Les	Percussions	de	Strasbourg	(Tam	Nguyen,	François	Papirer,	Arnaud	Lassus,	Galdric	Subirana,	Thibaut	Weber,	
Olivier	Maurel)	and	technique	of	the	Experimentalstudio	des	SWR,	Freiburg	(Michael	Acker	and	Flo	Menezes).	

	

We	 can	 check	 from	 the	 stage	 arrangement	 of	 the	 musicians,	 a	 crea`ve	 use	 of	 the	
situa`ons	formulated	by	the	composer,	working	directly	with	the	electronics.	For,	it	is	worth	
commen`ng	 that	 in	 this	 work,	 unlike	 the	 others,	 the	 electronics	 in	 real	 `me	 is	 captured	
through	a	 sound	 input	 that	provides	 the	electroacous`c	processing	 in	 real	`me	only	 for	a	
single	posi`on	on	the	stage,	posi`on	A	(as	we	can	see	in	the	figure	below).	

	
Figure	8	–	Stage	arrangement	in	the	work	Sc(e)nario	and	its	posi`ons.	

Thus,	 for	 each	 situa`on,	 one	 of	 the	 6	 soloists	 performing	 in	 the	 piece	 occupies	 this	
central	 posi`on	A	 and,	 consequently,	 becomes	 the	 “protagonist”	 of	 the	 electronic	 part	 in	
real	`me.	Added	 to	 this	 factor,	 the	musician,	by	occupying	posi`on	A,	 in	parallel	with	 the	
real-`me	 electroacous`c	 processing,	 also	 interacts	 in	 the	 real-`me	with	 the	 sound	 layers	
pre-composed	in	deferred	`me	together	with	real-`me	synthesis	sounds.	
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Thus,	in	this	work,	we	can	understand	the	electronic	part	as	a	kind	of	mul`plier	of	the	
instrumental	scripture.	It	acts	directly	on	the	percussionists	who	are	not	being	processed	by	
the	 computer,	 differen`a`ng,	 therefore,	 with	 the	 formula`on	 of	 the	 electronic	 part	 of	O	
farfalhar	 das	 folhas.	 For,	 we	 have	 as	 main	 premise,	 precisely	 this	 ac`on	 of	 a	 human	
performer	 contribu`ng	 to	 the	 computer	 performance,	 and	 from	 this,	 the	 other	
instrumentalists	being	influenced	by	the	ac`on	of	the	electronic	part,	converging	again	to	a	
two-way	procedure	for	the	electronics.	But	this	`me,	the	form	of	communica`on	between	
the	 computer	 and	 the	 performers	 responds	 to	 different	 types	 of	 inputs	 for	 sound	
interac`on.	

We	can	evidence	such	an	achievement	by	analyzing	 its	patch.	For,	 in	 its	mechanisms	
are	contained	all	the	func`ons	for	all	the	real-`me	processing,	as	well	as	for	the	triggering	of	
the	quadraphonic	sound	layers	that	were	composed	in	deferred	`me.	Although	these	sound	
layers	 are	 pre-composed	 sound	 structures	 and	 therefore	 occur	 in	 a	 deferred	 `me,	 their	
execu`ons	are	integrated	into	the	piece’s	patch,	thus	leaving	their	triggering	and	processing	
in	real	`me.	In	this	way,	S(c)enario	has	precisely	this	inten`on	of	working	exploring	how	the	
interac`on	 that	 the	materials	 that	were	built	 in	 real	`me	 can	dialogue	with	 the	materials	
composed	 in	 deferred	 `me	 and	 of	 course,	 all	 this	 occurring	 together	 with	 the	 real-`me	
ac`ons	of	the	wripen	part	interpreted	by	the	percussionists.	

In	 this	way,	 combining	 these	ac`ons	of	 the	 instrumentalists,	 the	composer	creates	a	
“musical	 game”	 of	 interac`on	 between	 the	 electronic	 part,	 the	musicians,	 and	 the	 piece	
itself	as	a	whole.	It	is	important	to	highlight	that	all	this	movement	structuring	is	based	on	a	
plan	elaborated	by	the	composer	that	we	can	see	below..	
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Figure	9	–	Sketch	(above)	and	schema`c	chart	(below)	of	the	construc`on	site	posi`ons	and	situa`ons.	
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4.	TransScrip@o	

In	TransScripTo	also,	 the	composer	 traces	out	a	 trajectory	to	be	traveled	throughout	
the	work	by	the	violinist,	exploring	the	stage	 in	five	ac`ons,	or	as	best	put	by	Menezes,	 in	
five	SituaTons.	But	here	 in	 this	work,	as	 in	O	farfalhar	das	 folhas,	 the	composer	uses	only	
real	`me	synthesized	sounds,	which	interact	not	only	with	the	instrument’s	 input,	but	also	
offer	possibili`es	for	the	instrumentalist	to	“leave”	the	wripen	part	of	ScripTo,	the	work	on	
which	TransScripTo	is	based.	

Sound	example	3:	TransScripTo	(2013),	for	violin	solo	and	live-electronics.	
Recording	(2015)	at	Studio	PANaroma	with	the	violinist	Cláudio	Cruz	and	Flo	Menezes	(electronics).	

	

Therefore,	 although	 all	 the	 treatments	 are	 generated	 in	 real	 `me	 from	 the	 sounds	
captured	by	the	instrumentalist,	it	is	important	to	say	that	the	piece	does	not	work	only	with	
the	 electronics	 capturing	 the	 sound	 of	 the	 instrument	 and	 genera`ng	 some	 processing,	
similar	to	the	reac`ve	and	responsive	systems	proposed	by	Rowe	(2001).	As	well,	we	cannot	
categorize	 this	 piece	 as	 also	 in	 some	 exclusive	 category	we	men`oned	 from	 the	 premise	
established	by	Garnep	(2001).	

For,	 the	 patch,	 from	 the	 Situa`ons	 of	 the	 piece,	 creates	 some	 moments	 that	 the	
composer	 calls	 “windows”	 (fenêtres),	 in	 which	 the	 violinist,	 depending	 on	 what	 is	 being	
processed	 by	 the	 electronic	 part	 in	 real	 `me,	 can	 “jump”	 out	 of	 the	 wripen	 part	 of	 the	
original	 ScripTo	 piece	 to	 reproduce	 effects	 on	 the	 independent	 wri`ng	 or	 scripture.	
Func`oning	 therefore	 as	 if	 they	 were	 “windows”	 that	 open	 up	 during	 the	 performance,	
forming	intersec`ons	of	interac`ve	and	interpreta`ve	possibili`es	through	live-electronics.	

	
Figure	10	–	Displacement	of	the	interpreter	in	rela`on	to	the	Situa`ons	

during	the	performance	of	TransScripTo.	
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To	 work	 these	 “windows”	 of	 freedom	 for	 the	 instrumentalist,	 the	 patch	 features	
triggering	 and	 non-triggering	 moments	 for	 seven	 func`ons:	 freezing	 (work	 like	 digital	
looping	 that	 keeps	 certain	 pitches	 sta`onary);	 pendulum	 (mul`plies	 notes	 from	 delays	
associated	with	a	pitch	shi�ing);	pitch	modulaTon	(pitch	shi�ing	along	with	a	chorus-effect,	
which	some`mes	shows	the	result	of	distorted	sounds);	granular	synthesis	(of	a	fragment	of	
sound	 recorded	 in	 real	`me);	delay;	Tme-stretching	 (from	a	 sound	 recorded	 in	 real	`me);	
and	finally,	a	reverb.	Such	triggers	are	indicated	on	the	computer	patch	interface.	

It	is	precisely	in	these	moments	(indicated	in	the	score	as	avant	fenêtre)	that	we	are	in	
greater	 simultaneity	 of	 transforma`on	 effects,	 resul`ng	 in	 a	 high	 spectral	 density	 of	 the	
work.	 In	 this	 way,	 thinking	 of	 the	 work’s	 Situa`ons	 with	 ac`va`on	 and	 not	 ac`va`on	 of	
certain	 effect	 windows	 of	 the	 electronic	 part	 in	 real	 `me,	 the	 composer	 establishes	 a	
proposal	 of	 interac`on	 between	 the	 instrumentalist	 and	 the	 live-electronics	 that	 is	 built	
from	 two	 possibili`es:	 one,	 which	 works	 the	 electroacous`c	 effects	 generated	 from	 the	
instrumental	performance;	and	another,	 in	which	the	 instrumentalist	will	only	play	 in	each	
fenêtre	that	is	triggered	by	a	bang	of	its	respec`ve	effect	window.	But	this	occurs	only	if	the	
instrumentalist	 realizes	 that	 the	 real-`me	 electronics	 have	 freezed	 one	 of	 his/her	 notes,	
which	begins	to	circle	the	space	around	the	audience.	

	
Figure	11	–	An	example	of	a	fenêtre	triggering	moment.	

Thus,	based	on	these	mechanisms,	the	instrumentalist	performs	the	Situa`ons	of	the	
piece	according	to	the	five	posi`ons	on	stage	that	the	composer	has	elaborated.	

5.	…donde	solo	las	plantas	suenan...	

The	idea	of	opening	formal	“windows”	through	the	interac`on	of	the	instrumentalist	
with	 the	 computer	 will	 also	 be	 used	 in	 ...donde	 solo	 las	 plantas	 suenan...,	 for	 harp	 and	
electronics.	A�er	 the	elabora`on	of	processes	exclusively	 in	 real	`me	 in	TransScripTo,	 the	
composer	incorporates	again	the	use	of	pre-recorded	sounds	with	live-electronics	and,	and	
more	than	that,	starts	using	them	as	part	of	the	dynamics	of	real	`me	electronics.	

Sound	example	4:	...donde	solo	las	plantas	suenan...	(2015)	
(German:	…wo	auch	nur	Pflanzen	rauschen…	[Walter	Benjamin]),	

for	harp	eletronics	(for	Paola	Baron).	
Recording	(2017)	et	Studio	PANaroma	(Unesp,	São	Paulo),	with	harpist	Paola	Baron.	
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The	 harp	 piece	 begins	with	 an	 explicit	 reference	 to	 Igor	 Stravinsky’s	 ballet	Orpheus,	
whose	 ini`al	gesture	 is	 taken	up	by	Menezes	and	transformed	 in	various	ways	 throughout	
the	 piece.	 The	 choice	 of	 this	 par`cular	 reference,	 as	 well	 as	 the	 idea	 of	 its	 gradual	
transforma`on,	also	 cons`tutes	another	 reference,	 this	`me	 to	 the	collec`ve	composi`on	
with	 the	 leadership	 of	 Henri	 Pousseur	 Stravinsky	 au	 futur,	 which	 is	 very	 dear	 to	 the	
composer.	 Throughout	 the	 first	 sec`on	 of	 ...donde	 solo	 las	 plantas	 suenan...,	 Stravinsky’s	
melody	is	added	a	new	`mbral	dimension	through	the	use	of	plectrum	or	the	indica`on	of	
près-de-la-table,	which	are	also	combined	of	contras`ng	dynamics,	sforzato	and	pianissimo.	
Gradually,	 the	 composer	 begins	 to	 deconstruct	 the	 melodic	 profile	 of	 the	 ini`al	 gesture	
through	 the	 use	 of	 the	 technique	 of	profile	 interpolaTon	 (see	 BARON	 p.	 177,	 and	 also	 her	
analysis	 in	 this	publica`on),	adding	notes	 from	the	main	harmonic	en`ty	of	 the	piece	and	
also	indica`ng	an	accelerando	throughout	the	sec`on.	

The	 first	 electroacous`c	 interven`ons	 on	 the	 instrumental	 part	 will	 happen	 in	 this	
context	 to	 reinforce	 the	 appearance	 of	 the	 harmonic	 en`ty.	 The	 composer	 indicates	 that	
eight	pre-recorded	sounds	are	played	together,	entering	one	a�er	the	other	with	accented	
notes	 of	 the	 harp	 that	 correspond	 to	 the	 eight	 notes	 of	 the	main	 harmonic	 en`ty	 of	 the	
piece,	as	 if	 these	notes	played	by	the	 instrument	were	accompanied	by	an	electroacous`c	
resonance,	with	a	very	dis`nc`ve	`mbre	of	the	instrument	and	whose	dura`on	will	extend	
un`l	 the	next	sec`on	of	 the	piece.	The	first	 four	sounds	are	 followed	by	a	 few	seconds	of	
delay	and	are	played	once	more,	usually	during	sec`on	B	of	the	piece.	

	
Figure	12	–	First	electroacous`c	event	of	...donde	solo	las	plantas	suenan...	

The	repe``on	of	the	sounds	works	as	a	trigger	for	the	opening	of	“windows”,	similar	
to	what	 happens	 in	 TransScripTo.	 The	 combina`on	 of	 the	 fixed	 `me	 of	 the	 pre-recorded	
sounds	and	the	interpreter’s	fluid	`me	(which	is	reinforced	by	the	accelerando	indicated	by	
the	 composer)	 make	 the	 repe``ons	 happen	 at	 different	 moments	 of	 the	 score	 in	 each	
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interpreta`on	of	the	piece.	When	the	repe``on	of	an	electroacous`c	layer	is	perceived	by	
the	 player,	 he/she	 interrupts	 the	 con`nuity	 of	 the	 piece	 to	 play	 the	moment	 of	 directed	
improvisa`on	 corresponding	 to	 the	 repeated	 sound	 in	 ques`on	 (“like	 parallel	 spaces	 that	
open	and	close”,	according	to	the	composer	in	the	preliminary	notes	of	the	score).	

The	 improvisa`ons	 are	 directed	 by	 the	 composer	 through	 the	 verbal	 descrip`on	 of	
some	 gestures	 that	 the	 instrumentalist	must	 perform	 on	 the	 instrument	 during	 a	 certain	
dura`on	of	`me.	With	the	excep`on	of	the	third	moment,	in	which	the	composer	asks	that	
the	 main	 harmonic	 en`ty	 of	 the	 piece	 should	 be	 played	 with	 an	 irregular	 rhythm,	 the	
improvisa`ons	explicitly	avoid	the	indica`on	of	specific	pitches	in	favor	of	the	explora`on	of	
noisy	 and	 inharmonic	 `mbres	 by	 the	 performer.	 The	 instruc`ons	 include,	 among	 others,	
techniques	such	as	rubbing	objects	over	the	strings	of	the	instrument,	rapid	and	noisy	pedal	
changes,	 glissandos	 with	 the	 fingernails	 or	 plectrum,	 percussive	 sounds	 over	 the	 harp’s	
resonance	box,	and	even	the	produc`on	of	frica`ve	phonemes	by	the	performer.	

	
Figure	13	–	Instruc`ons	for	the	first	improvisa`on	moment.	

The	dura`on	of	each	“window”	depends	on	the	dura`on	of	four	pre-recorded	sounds	
indicated	 in	 the	 score	 as	 “Ev_9”	 to	 “Ev_12”,	 which	 should	 be	 triggered	 by	 the	 musician	
opera`ng	the	electronics	diffusion	as	soon	as	the	first	electroacous`c	sounds	are	repeated.	
These	sounds	are	triggered	together	with	the	real-`me	processing	of	the	harp	sounds	–	 in	
this	case,	a	convolu`on	in	which	the	frequencies	produced	by	the	instrument	interact	with	
synthesized	 sounds	 in	 real	`me,	 crea`ng	a	dynamic	 texture	 from	the	 improvisa`on	of	 the	
performer.	The	moments	of	improvisa`on	are	finished,	symbolically,	with	the	sound	(always	
processed)	 of	 a	 door	 closing	 that	 is	 part	 of	 the	 electroacous`c	 events	 9	 to	 12,	 and	 that	
signals	the	return	of	the	score	at	the	moment	it	was	interrupted.	

It	 is	 interes`ng	 to	 analyze	 the	 chamber	 dynamics	 behind	 the	 “windows”	 of	
TransScripTo	and	 ...donde	solo	 las	plantas	suenan...	 from	the	perspec`ve	of	the	previously	
men`oned	concept	of	parTTon	virtuelle.	In	both	pieces,	the	indeterminacies	of	performance	
are	not	only	 incorporated	in	the	wri`ng	as	a	way	to	make	the	computer	react	to	what	the	
player	 is	doing	 in	real	`me,	but	they	are	also	reflected	 in	processes	 in	the	electronics	that	
require	 the	 player	 to	 react	 to	 electroacous`c	 events	 that	 are	 independent	 of	 his/her	
performance.	 In	 the	 case	 of	 the	 harp	 piece,	 for	 example,	 electroacous`c	 events	 1	 to	 4	
depend	 on	 the	 tempo	 of	 the	 performance	 to	 be	 triggered,	 but	 their	 repe``on	 (and	 the	
consequent	 interrup`on	 of	 the	 score	 by	 the	 player)	 happen	 independently	 of	 the	
performance	and	require	the	performer’s	a{enTve	reacTon.	 In	situa`ons	like	this	it	 is	clear	
how	Menezes	incorporates	a	two-way	dialogue	in	the	scripture	of	his	mixed	pieces.	

In	...donde	solo	las	plantas	suenan...,	the	composer	arranges	the	eight	speakers	around	
the	concert	hall	with	the	harp	at	the	front	of	the	stage	being	amplified	by	two	microphones.	
This	octophony,	which	is	quite	common	in	the	composer’s	mixed	and	acousma`c	repertoire,	
is	 to	be	divided	to	create	a	dialogue	across	 the	space	between	the	amplified	 instrumental	
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sounds,	 the	 pre-composed	 sounds,	 and	 the	 live-electronics.	 The	 sounds	 picked	 up	 by	 the	
harp	are	amplified	in	speakers	1	to	4,	while	all	real-`me	processing	is	diffused	over	speakers	
3	to	8,	behind	the	audience.	The	pre-recorded	sounds	are	all	octophonic	and	perform	spa`al	
trajectories	throughout	the	room.	

	
	

Figure	14	–	Scheme	of	spa`al	diffusion	of	the	sounds	of	the	harp,	live-electronics,	
and	pre-composed	electroacous`c	layers	in	…donde	solo	las	plantas	suenan….	

The	 live-electronics	 processes	 in	 ...donde	 solo	 las	 plantas	 suenan...	 are	 considerably	
similar	to	TransScripTo,	both	having	been	done	by	the	composer	in	collabora`on	with	André	
Perropa,	a	physicist	who	assisted	Flo	Menezes	in	the	crea`on	of	all	the	pieces	discussed	so	
far	in	this	ar`cle,	among	others.	Besides	the	convolu`on	already	men`oned,	the	processes	
of	 pendulum,	 pitch	 shi�ing,	 granular	 synthesis	 and	 `me	 stretching,	 present	 in	 the	 violin	
piece,	 will	 be	 used	 here	 as	 well;	 in	 addi`on,	 there	 are	 two	 real	 Tme	 synthesized	 sounds	
made	 from	 harp	 sounds,	 one	made	 from	 a	 trill	 and	 the	 other	 from	 a	 cluster.	 In	 the	 last	
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sec`on,	a	real-`me	effect	indicated	in	the	score	as	“pitch	clouds”	is	ac`vated	and	lasts	un`l	
the	end	of	the	piece,	and	consists	of	the	random	mul`plica`on	of	frequencies	derived	from	
the	notes	played	by	the	harp,	“which	create	a	‘cloud’	of	synthesized	sounds”	(BARON	p.	186).	

The	pre-recorded	sounds	were	made	mostly	from	harp	sounds,	including	noises	made	
with	objects	rubbed	against	the	strings	of	the	instrument,	with	the	collabora`on	of	harpist	
Paola	Baron,	to	whom	the	piece	is	dedicated	and	who	also	premiered	it.	Although	the	final	
sounds	are	 considerably	different	 from	 the	 instrument’s	 sounds,	 this	 search	 for	a	 “gene`c	
link”	between	the	instrumental	and	acousma`c	realms	resumes	the	concern	for	an	“auditory	
illusion”	discussed	at	the	beginning	of	this	text,	which	comes	since	Flo	Menezes’	first	mixed	
works	with	magne`c	tapes	and	which	endures	within	the	context	of	real	`me	music.	

The	separa`on	of	the	diffusion	of	the	three	types	of	sounds	(harp	amplifica`on,	 live-
electronics	 and	 pre-recorded	 sounds)	 by	 the	 eight	 speakers	 during	 the	 performance	 will	
serve	for	the	composer	to	create	a	scenic	dynamic	between	different	sounds.	The	amplified	
sounds,	which	are	always	in	front	of	the	audience	“together”	with	the	performer,	cons`tute	
a	kind	of	spa`al	an`phony	with	the	sounds	made	in	real	`me,	which	occupy	the	back	of	the	
audience,	 including	 speakers	 7	 and	 8,	 in	 which	 the	 amplifica`on	 is	 not	 diffused.	 In	 this	
context,	 the	diffusion	of	 the	pre-recorded	sounds	 throughout	 the	room	works	as	a	way	 to	
unite	 the	 other	 two	 sonori`es	 and,	 at	 the	 same	 `me,	 to	 reaffirm	 their	 structural	
independence	from	the	other	sounds,	which	are	`ed	to	each	other.	

6.	Ritos	de	Perpassagem	

The	use	of	 space	 as	 a	means	of	 structuring	 the	 interac`on	between	electronics	 and	
instrumental	performance	will	 also	be	used	 in	Ritos	de	Perpassagem,	 an	Opera	 (or,	 in	 the	
composer’s	terms,	a	NeutrinOpera)	 in	which	the	composer	 incorporates	the	en`re	concert	
rite	as	an	integral	part	of	the	opera.	The	computer	realiza`on	of	the	piece	was	done	by	the	
composer	with	the	assistance	of	Paulo	Itaboraí	and,	besides	the	use	of	a	patch	in	Max/MSP,	
KYMA,	a	digital	 signal	processing	visual	programming	so�ware	and	hardware,	was	used	 in	
the	piece	especially	for	the	real-`me	transforma`ons	of	the	narrator’s	voice.	

Sound	example	5:	Ritos	de	Perpassagem	(2018-19),	NeutrinOpera	in	2	Trans-Acts.	
World	premiere	on	28	September,	2019,	at	the	Theatro	São	Pedro	in	São	Paulo.	

	

As	 in	many	of	Menezes’	mixed	works,	Ritos	de	Perpassagem	uses	both	pre-recorded	
sounds	 and	 live-electronics.	 Electroacous`c	 diffusion	 is	 provided	 through	 two	 octophonic	
layers	with	different	heights,	plus	two	subwoofers	at	the	height	of	the	lower	octophony.	The	
instrumental	part	of	 the	Opera	 includes	a	narrator,	 seven	solo	voices,	chorus	of	16	voices,	
orchestra	of	31	instruments,	and	eight	percussionists.	All	instrumentalists	are	included	in	the	
scenic	part	of	the	Opera	and	occupy	various	places	in	the	concert	hall	at	different	`mes.	
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Figure	15	–	Disposi`on	of	the	orchestra	and	the	speakers	in	Ritos	de	Perpassagem.	

The	Opera	 is	built	 on	a	mosaic	of	 texts	by	many	different	 authors	 that	 include	 from	
pre-Socra`c	thinkers	to	20th	century	avant-garde	writers,	and	that	deal	with	various	topics	in	
philosophy,	music,	religion,	science,	mathema`cs,	and	poli`cs,	although	the	main	theme	is	
Pythagoras	 and	 Pythagoreanism.	 The	 solo	 voices	 do	 not	 have	 fixed	 characters,	 but	
constantly	change	between	figures	such	as	Pythagoras	himself,	Karl	Marx,	Johannes	Kepler,	
among	others;	 the	main	characters	appear	 in	more	 than	one	voice	 throughout	 the	Opera.	
The	 narrator	 appears	 as	 a	 commentator	 who	 integrates	 and	 distances	 himself	 from	 the	
characters’	 texts,	 similar	 to	 the	 figure	 of	 a	 prophet,	 as	 described	 by	 the	 composer	 in	 the	
score,	 and	 the	 live-electronics	 performed	 with	 the	 voice	 of	 the	 narrator	 is	 also	 his	
commentator.	

The	 real-`me	 processing	 of	 the	 narrator’s	 voice	 is	 directly	 linked	 to	 his	 rela`onship	
with	 the	 other	 characters.	 While	 the	 other	 solo	 voices	 do	 not	 undergo	 any	 kind	 of	
processing,	the	transforma`ons	on	the	narrator’s	voice	are	more	and	more	radical,	moving	
further	 and	 further	 away	 from	 the	 natural	 sonority	 of	 the	 voice	 and	 gaining	 an	
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electroacous`c	dimension	that	dis`nguishes	it	from	the	other	voices.	Furthermore,	space	is	
used	to	separate	the	transformed	voice,	which	is	diffused	only	in	the	upper	octophony,	from	
the	 characters,	 who	 are	 in	 the	 lower	 part	 of	 the	 concert	 hall.	 Similar	 to	 what	 happens	
in	 ...donde	solo	 las	plantas	suenan...,	 the	choice	to	diffuse	the	 live-electronics	 in	a	specific	
region	 of	 the	 concert	 hall	 allows	 the	 composer	 to	 establish	 a	 dialogue	 between	 the	
instrumental/vocal	sounds	and	their	transforma`ons	through	space.	

The	 scenic	 and	musical	 elements	 in	Ritos	 de	 Perpassagem	 are	 interwoven	 in	 such	 a	
way	that	 it	 is	difficult	to	disassociate	one	from	the	other.	Among	the	pre-recorded	sounds,	
for	example,	 there	are	two	sound	objects	that	appear	several	`mes	throughout	the	Opera	
each	 `me	 in	 a	 slightly	 different	 form	 and	 that	 are	 not	 just	 sounds	 that	 accompany	 a	
tradi`onal	 opera`c	 narra`ve,	 but	 that	 the	 composer	 iden`fies	 in	 the	 librepo	 as	 “sound-
characters”,	 more	 specifically,	 as	 “sound	 of	 the	 Universe”	 and	 “neutrino	 sounds.”	 In	 this	
sense,	the	interac`vity	of	the	instruments	with	the	live-electronics	is	also	not	only	going	to	
be	 used	 as	 one	 of	 the	 means	 of	 uni`ng	 the	 scenic	 and	 musical	 part	 of	 the	 Opera,	 as	
described	above	with	the	narrator	and	the	soloist	voices,	but	is	itself	going	to	be	used	as	a	
scenic	element.	

	
Figure	16	–	Disposi`on	of	the	percussionists	and	instrumentalists	in	the	scene	The	Vases	of	Hippo.	
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In	the	scene	The	Vases	of	Hippo,	for	example,	while	six	of	the	eight	percussionists	are	
scapered	around	the	audience	with	small	membrane	instruments,	the	other	two	stay	in	the	
stage	area	and,	 in	addi`on	 to	 the	membranes,	play	 resonant	metallic	 instruments	 that,	 in	
turn,	 are	 picked	 up	 by	 microphones.	 Menezes	 extracts	 spectral	 informa`on	 from	 these	
inharmonic	 instruments	 in	 real	 `me	 through	 their	 capture	 and	 transforms	 it	 into	 two	
different	musical	 processes.	 The	 first	 happens	 at	 the	 even	 `mes	when	 the	 percussionists	
play	the	metallic	instruments	and	consists	in	the	iden`fica`on	of	the	seven	strongest	par`als	
of	the	captured	sound	and	the	subsequent	addi`ve	synthesis	in	real	`me	from	the	analyzed	
frequencies;	 furthermore,	the	seven	par`als	are	transformed	into	notes	that	must	be	read	
by	seven	 instrumentalists	of	the	orchestra	gathered	around	a	monitor	on	the	broadcas`ng	
desk,	in	the	center	of	the	concert	hall.	The	second	process	takes	place	at	the	odd	`mes	that	
the	 instruments	 are	 played,	 and	 in	 addi`on	 to	 the	 process	 described	 above,	 samples	 of	
resonant	and	inharmonic	metallic	sounds	are	played	with	the	pitch	shi�ing	processing.	

	
Figure	17	–	Interface	used	in	the	scene	The	Vases	of	Hippo	for	the	real-`me	reading	

of	the	par`als	extracted	from	the	metallic	percussion	instruments.	

The	 rela`onships	 between	 instrumental,	 pre-recorded	 sounds,	 real-`me	 processing	
and	the	scenic	part	of	the	Opera	in	this	scene	are	radically	interwoven	with	each	other.	The	
resonance	 of	 the	 percussion	 instruments	 is	 mul`plied	 by	 the	 addi`ve	 synthesis,	 which	
func`ons	 as	 an	 ar`ficial	 resonance	 of	 the	 strongest	 par`als	 of	 the	 metallic	 sounds;	 by	
transforming	these	par`als	extracted	from	the	performance	into	notes,	the	resonant	sounds	
are	 mul`plied	 once	 again,	 not	 only	 by	 the	 synthesis,	 but	 also	 by	 the	 instruments	 of	 the	
orchestra:	 they	 generate	 harmonies.	 The	 choice	 of	 having	 the	 instrumentalists	 read	 the	
notes	on	the	central	 table	brings	an	almost	 literal	 representa`on	of	 the	dialogue	between	
performance	and	live-electronics,	while	the	use	of	pitch-shi�ing	metallic	sounds	dialogues	as	
a	kind	of	responsory	with	the	sounds	played	by	the	percussionists.	

The	 details	 of	 the	 use	 of	 real-`me	 electronics	 in	 Ritos	 de	 Perpassagem	 are	 too	
extensive	 to	 be	 discussed	 in	 this	 text.	 However,	 through	 the	 examples	 presented,	 it	 is	
possible	to	realize	the	importance	of	interac`vity	in	the	scripture	of	the	work	and	how	the	
ideas	already	discussed	in	the	previous	works	regarding	the	two-way	dialogue	between	the	
instrumental	 and	 electronic	 domains	 will	 be	 used	 by	 the	 composer	 to	 create	 a	work	 that	
expands	the	boundaries	of	the	opera`c	genre.	

348



7.	Conclusion	

In	this	way,	we	can	state,	based	on	the	exposed	works,	that	the	composer	is	careful	to	
think	the	 interac`on	of	his	works,	 thinking	not	only	of	 the	 interpreter	 interac`ng	with	the	
computer	 and	 vice	 versa,	 but	 also,	 clearly,	Menezes	 thinks	 the	musical	 experience	 of	 the	
work	by	placing	the	 live-electronics	as	 if	 it	were	another	musical	 instrument,	which	has	 its	
specifici`es	and	discursive	peculiari`es,	just	like	the	other	instruments	that	the	works	have.	
Menezes	places	live-electronics	as	one	more	element	to	be	explored	by	the	piece	and	not	as	
a	 sound	 enhancer	 or	 a	 kind	 of	 super-instrument.	 It	 is	 from	 this	 concep`on	 that	 the	
composer	 seems	 to	 elaborate	 the	 interac`vity	 of	 his	 works	 formula`ng	 this	 whole,	 not	
restric`ng	 himself	 to	 the	 conven`onal	 circumstances	 of	 performance,	 in	 which	musicians	
enter	 the	 stage,	 take	 their	 places	 and	 play.	 The	 Situa`ons	 themselves	 proposed	 by	 the	
composer	 are	 in	 fact	 already	 an	 element	 of	 interac`vity	 in	 real	 `me	 apart	 from	 the	
electronic	sphere.	This	makes	the	auditory	experience	of	the	sound	work	 itself,	along	with	
the	musical	experience	as	a	whole,	stand	out.	

Bibliography	

BARON,	Paola.	
2018.	Analisi	di	una	segreta	simmetria:	correspondências	e	mulTplicidades	em	Luciano	

Berio	e	Flo	Menezes.	Tese	(Doutorado	em	Música)	–	UNESP.	2018.	

MENEZES,	Flo.	
1997.	 “To	 be	 and	 not	 to	 be	 –	 Aspects	 of	 the	 interac`on	 between	 instrumental	 and	

electronic	 composi`onal	 methods”.	 In:	 Leonardo	 Music	 Journal	 (Ar`st’s	 Ar`cle),	 vol.	 7.	
Cambridge:	The	MIT	Press,	December	1997,	pp.	3-10.	

2002.	 “For	a	morphology	of	 the	 interac`on”.	 In:	Organised	Sound	 –	An	 Interna`onal	
Journal	 of	 Music	 Technology,	 vol.	 7,	 number	 3.	 Cambridge:	 Cambridge	 University	 Press,	
December	2002,	pp.	305-311.	

2006.	Música	Maximalista.	São	Paulo:	Editora	Unesp.	

MANOURY,	Philippe.	
1997.	“Les	par``ons	virtuelles”.	hpps://www.philippemanoury.com/?p=340	

GARNETT,	Guy	E.	
2001.	The	aestheTcs	of	interacTve	computer	music.	In:	Computer	Music	Journal,	v.	25,	

n.	1,	pp.	21-33.	

ROWE,	R.	
2004.	Machine	musicianship.	Cambridge:	The	MIT	Press,	2004.	

349

https://www.philippemanoury.com/?p=340


Flo	Menezes	and	the	piano:	
Profils	écartelés	and	Gefäß	des	Geistes	

Helen	Gallo	

IntroducGon	

Flo	Menezes’	look	at	the	piano	is	precise.	Throughout	his	catalog,	he	has	occasionally	
devoted	himself	 to	wri`ng	original	 composi`ons	 for	piano,	 and	 this	has	occurred	at	 three	
points	 in	`me.	The	first	of	 these	 is	a	youthful	work,	wripen	1980:	Focalizações	sobre	uma	
série	 (Focus	 on	 a	 series),	 for	 prepared	 piano;	 the	 second	 piece	 in	 the	 catalog	 is	 Profils	
écartelés,	 for	 piano	 and	 electroacous`c	 sounds,	 1988;	 the	 latest	 is	Gefäß	 des	 Geistes,	 for	
solo	piano,	completed	in	2011.	

The	present	ar`cle	is	dedicated	to	comment	on	two	works	by	Flo	Menezes,	wripen	at	
different	moments	of	his	personal	and	professional	career,	and	which	have	the	piano	as	the	
main	instrument:	Profils	écartelés,	and	Gefäß	des	Geistes.	The	first	one	is	a	precious	example	
for	 the	 concept	 of	 morphology	 of	 interacTon,	 elaborated	 years	 later	 by	 the	 composer	
himself.	 In	 the	 second	work,	 in	which	Menezes	 celebrates	his	 rela`onship	with	 the	piano,	
without	 intermediaries,	 we	 will	 punctuate	 the	 composi`onal	 materials	 used	 and	 aspects	
that	amalgamate	the	history	of	this	instrument	with	that	of	the	composer	himself.	

Profils	écartelés:	an	approach	to	the	work	from	the	morphology	of	interac@on	

Profils	 écartelés	 (1988) ,	 for	 piano	 and	 quadriphonic	 electroacous`c	 sounds,	 was	265

dedicated	to	the	composer	Henri	Pousseur,	on	the	occasion	of	his	60th	birthday	on	June	23,	
1989.	 At	 the	 `me,	 Menezes	 was	 living	 in	 Europe	 and	 studying	 for	 his	 Doctorate	 about	
Luciano	 Berio	 at	 the	 University	 of	 Liège,	 under	 the	 guidance	 of	 Pousseur,	 to	 whom	 he	
dedicated	 this	work.	Profils	écartelés	was	premiered	 in	1989	by	 the	Brazilian	pianist	Paulo	
Álvares.	

Profils	 écartelés	 is	 a	 bipar`te	 composi`on,	 in	which	 the	 second	 part	 consists	 of	 the	
pronunciaTon-form 	of	the	French	word	solidarité	 (solidarity).	Thus,	each	of	the	so-called	266

moments	is	elaborated	from	one	of	the	phonemes	of	this	word,	which	“finds	in	dilated	form	
its	textural	and	temporal	correspondence	in	the	pronunciaTon-form”	(Ibidem,	p.	218).	

	This	work	is	also	discussed	in	GALLO	DIAS	2014.265

	 Created	 in	 the	 1980s	 and	 since	 then	 developed	 by	 Flo	 Menezes,	 the	 pronunciaTon-forms	 have	 the	266

phonological	cons`tu`ons	of	words	as	a	basis,	consis`ng,	therefore,	in	the	“musical	inten`on	of	transposing	to	
the	`me	of	a	composi`on	–	that	is,	to	its	form	–	the	very	form	of	phone`c	phenomena”	(MENEZES	1996,	p.	215,	
our	transla`on).
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From	 the	 point	 of	 view	 of	 harmony,	 the	 composer	 uses	 concomitantly	 the	 cyclic	
modules ,	 possible	 in	 the	 context	 of	 the	 tempered	 system,	 and	 the	 proporTonal	267

projecTons ,	 achievable	 also	 in	 the	 sphere	 of	 the	 non-tempered	 system	 –	 and	 applied,	268

therefore,	 in	 the	 electroacous`c	 part.	 The	 associa`on	 of	 these	 two	 techniques	 and,	 even	
more	 so,	 the	 associa`on	 of	 Pierre	 Boulez’s	 mulTplicaTons	 with	 Pousseur’s	 réseaux	
harmoniques	 (harmonic	 networks),	 symbolizes,	 in	 this	 work,	 the	 solidarity	 between	 very	
diverse	harmonic	techniques.	In	this	context,	the	contras`ng	and	at	the	same	`me	solidary	
character	 resul`ng	 from	 the	 union	 between	 the	 instrumental	 universe	 and	 the	
electroacous`c	one	also	plays	an	important	role.	

A	 few	 years	 later,	 Menezes	 would	 consolidate	 his	 experiences	 with	 mixed	
electroacous`c	music	by	formula`ng	the	concept	of	morphology	of	interacTon .	According	269

to	 the	 composer	 himself,	mixed	 genre	 emerged	 from	 a	 binary	 opposi`on:	 “As	 the	 `tle	 of	
[Bruno]	Maderna’s	work	[to	which	I	referred	to:	Musica	su	due	dimensioni,	1952]	shows,	 it	
was	clear	 that	we	were	dealing	with	 two	dis`nct	dimensions	of	musical	making”	 (MENEZES	
2006,	 p.	 383,	 author’s	 emphasis	 and	 addi`ons).	 By	 considering	 the	 several	 possibili`es	
contained	 between	 the	 extremes	 of	 fusion	 and	 contrast	 between	 instrumental	 and	
electroacous`c	sounds,	he	pointed	out	and	organized,	 in	a	gradual	way,	10	phases	exis`ng	
between	these	opposites:	the	transiTonal	stages,	as	described	in	the	following	table	(Figure	
1).	

	 Menezes	 (2002a,	 p.	 365,	 author’s	 emphasis,	 our	 transla`on)	 defines	 the	 cyclic	 module	 as	 “a	 cyclic	 and	267

expansive	interval	field,	derived	from	a	basic	structural	frequency	structure	of	the	cons`tuent	moments	of	the	
musical	form,	called	harmonic	enTty.	[...]	It	was	wished,	therefore,	to	carry	to	the	ul`mate	consequences	the	
structuring	itself	of	such	en``es,	projec`ng	beyond	and	from	their	extreme	limits	their	own	internal	structure,	
resul`ng	from	this	a	limited	number	of	transposiTons	of	the	en`ty	upon	itself	[...].	A�er	a	certain	number	of	
retrotransposiTons	 [as	the	composers	names	this	transposi`on	upon	itself],	one	necessarily	falls	back	on	the	
same	original	notes	of	the	en`ty.	A	cyclical	phenomenon	then	takes	place,	and	a	module	(with	recurrent	notes)	
is	thus	cons`tuted,	whose	number	of	transposi`ons	is	determined	by	the	interval,	compressed	into	the	Octave,	
between	the	extreme	notes	of	the	base-en`ty”.

	 The	 proporTonal	 projecTons	 are	 “a	 method	 of	 interval	 manipula`on	 that	 [allows]	 to	 transpose,	 in	 the	268

‘harmonic	space’,	the	varia`ons	of	perceptual	dimension	typical	of	the	opera`ons	performed	on	the	`me	scale,	
namely:	 dilaTons	 and	 compressions	 [or	 contracTons]	 of	 interval	 structures.	 [...]	 The	 new	 technique	 would	
oppose,	under	this	aspect,	to	modules,	since	these	only	and	necessarily	imply	in	‘amplifica`on’,	that	is,	in	the	
expansion	of	the	harmonic	field	of	the	original	en`ty”	(MENEZES	1999,	p.	86,	emphasis	added,	our	transla`on).

	 Originally	 published	 in	 English	 (MENEZES	 2002b);	 republished,	 revised	 and	 expanded	 in	 Portuguese	 in	269

MENEZES	2006,	pp.	307-400.	 In	 the	present	text	we	will	use	the	Portuguese	version	 in	eventual	cita`ons	 (our	
transla`on).
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Figure	1	–	Flo	Menezes’	Morphology	of	InteracTon.	
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Thus,	 although	 this	 concept	 was	 elaborated	 a�er	 composing	 Profils	 écartelés,	 it	 is	
possible	to	use	this	work	to	exemplify	each	stage	referring	to	the	morphology	of	interac`on.	

According	 to	Menezes,	 in	 the	 transi`onal	 stages	“the	dynamism	of	 spectral	 transfers	
reigns”	(ibidem,	p.	387,	our	transla`on):	that	is,	they	will	present	greater	spectral	similarity	
or	 dis`nc`on	 according	 to	 the	 extreme	 to	 which	 they	 are	 closer.	 If	 closer	 to	 fusion,	 the	
transi`on	 stage	 will	 therefore	 have	 greater	 similarity	 between	 the	 instrumental	 and	
electroacous`c	 parts;	 if	 closer	 to	 contrast,	 the	 result	 will	 be	 spectral	 dis`nc`on	 between	
both	universes.	

Let’s	 look	 at	 the	morphology	 of	 interac`on	 chart	 (Figure	 1).	 Apached	 to	 the	 fusion	
extreme	are	two	stages:	fusion	through	virtualizaTon	and	fusion	through	textural	similarity.	
The	first	one	 results	 in	 the	electroacous`c	 simula`on	of	 the	 instrumental	 sounds,	 and	we	
can	apprehend	it	in	the	final	excerpt	of	the	piece	(Figure	2).	

	
	

Figure	2	–	Fusion	through	virtualizaTon	in	the	final	excerpt	of	Profils	écartelés.	

Sound	example	1:	Final	moments	of	Profils	écartelés.	
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https://youtu.be/V8pVbD39W_4


In	the	fusion	through	textural	similarity,	it	is	noted	that	“the	reciprocity	of	the	spectral	
t ransfers	 cance ls	 a	 categor ica l	 d i s`nc`on	 of	 what	 i s	 inst rumenta l	 or	
electroacous`c”	(MENEZES	2006,	p.	395,	our	transla`on).	This	stage	can	be	exemplified	with	
Moment	 [e]	 of	 the	pronuncia`on-form	of	 the	word	 solidarité,	which	 is	part	of	 the	 second	
sec`on	 of	 the	 piece.	 One	 par`cularity	 of	 this	 excerpt	 is	 its	 more	 complex	 harmonic	
structure,	resul`ng	from	the	final	accentua`on	of	the	French	word,	which	coincides	with	the	
respec`ve	worked	phoneme	(Figure	3).	

	
	

Figure	3	–	Fusion	through	textural	similarity	at	Moment	[e]	of	Profils	écartelés.	

Sound	example	2:	Beginning	of	moment	/e/	of	Profils	écartelés.	

	

S`ll	 close	 to	 the	 fusion	 is	 the	 stage	 called	 non-reflexive	 transfer,	 “in	 which	 the	
transmuta`on	 from	 one	 sphere	 of	 sound	 emission	 to	 the	 other	 is	 almost	
impercep`ble”	 (ibidem,	p.	390,	our	transla`on).	 In	 this	way,	 there	 is	 the	dissolu`on	of	 the	
instrumental	 sound,	 which	 is	 incorporated	 by	 the	 electroacous`c	 part,	 and	 the	 laper	
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https://youtu.be/vvqbo4TUyGY


“projects”,	in	turn,	the	excerpt	performed	by	the	instrumentalist.	An	interes`ng	example	of	
this	stage	is	found	in	Moment	[l],	which	also	integrates	the	second	part	of	Profils	écartelés:	
the	piano	part	 is	absorbed	by	the	electroacous`c	sounds,	which	preserve	the	 instrument’s	
sound	characteris`cs	(Figure	4).	

	
	

Figure	4	–	Non-reflexive	transfer	at	Moment	[l]	of	Profils	écartelés.	

Sound	example	3:	End	of	moment	/o/	and	moment	/l/	of	Profils	écartelés.	

	

In	 the	 case	 of	 convergent	 interference,	 a	 liple	 farther	 from	 the	 fusion	 extreme,	 the	
instrumental	 universe	 intervenes	 in	 the	 electroacous`c	 part,	 but	 without	 resul`ng	 in	
absolute	contrast	between	both	sound	universes.	We	find	in	the	first	sec`on	of	the	work	a	
consistent	example	of	this	stage	(Figure	5).	
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https://youtu.be/BW1gRSUjgtg


	
	

Figure	5	–	Convergent	interference	in	the	first	sec`on	of	Profils	écartelés.	

Sound	example	4:	Fragment	of	the	first	part	of	Profils	écartelés.	

	

Among	the	stages	of	the	morphology	of	interac`on,	it	is	fundamental	to	observe	those	
that	cons`tute	points	of	balance	of	the	binary	opposi`on	fusion/contrast.	The	first	case	of	
this	type	is	the	reflexive	transference,	in	which	one	of	the	universes	emerges	from	the	other,	
interacts	with	the	structure	that	originated	it	and,	“liple	by	liple,	integrates	and	annuls	it	by	
means	of	its	own	inflec`ons”	(ibidem,	loc.	cit.,	our	transla`on).	This	stage	is	observed	at	the	
Moment	[d],	which	integrates	the	second	sec`on	of	the	work	(Figure	6).	
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https://youtu.be/eFsCF4P8lWw


	
	

Figure	6	–	Reflexive	transfer	at	Moment	[d]	of	Profils	écartelés.	

Sound	example	5:	Moment	/d/	of	Profils	écartelés.	

	

The	 second	 stage	 of	 equilibrium	 is	 that	 of	 direcTonal	 contaminaTon	 of	 texture.	
Although	 it	 is	 ini`ally	 contras`ng,	 the	 final	 morphological	 result	 is	 one	 of	 fusion,	 which	
occurs	due	to	the	metamorphosis	of	one	of	the	sound	spheres.	At	the	beginning	of	sec`on	B	
of	the	first	part	of	Profils	écartelés	we	can	observe	this	resultant	(Figure	7).		

It	 is	 worth	 no`ng	 that	 the	 direc`onal	 contamina`on	 of	 texture	 eventually	
encompasses	 other	 stages	 in	 the	 process	 of	 spectral	 metamorphosis,	 such	 as	 reflecTve	
transfer	or	non-convergent	interference	–	which	will	be	dealt	with	below	–	un`l	resul`ng	in	
the	fusion	between	the	instrumental	and	electroacous`c	universes.	
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https://youtu.be/XBQ4UzoHdPk


	
	

Figure	7	–	DirecTonal	contaminaTon	of	the	texture	in	the	first	sec`on	of	Profils	écartelés.	

Sound	example	6:	Another	fragment	of	the	first	part	of	of	Profils	écartelés.	

	

In	the	following	examples,	we	no`ce	the	occurrence	of	the	potenTalizing	interference	
stage,	in	which	it	is	possible	to	“expand”	the	instrumental	sounds	in	space	by	means	of	the	
electroacous`c	 resources,	 however	 without	 dealing	 with	 contrast	 or	 fusion	 per	 se.	 In	
Moment	[a]	of	the	second	sec`on	of	Profils	écartelés,	the	use	of	poten`alizing	interference	
results	in	a	more	powerful	and	resonant	piano	thanks	to	the	electroacous`c	sounds	(Figure	
8):	
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https://youtu.be/ZnxDk3KgDf4


	
	

Figure	8	–	PotenTalizing	interference	at	Moment	[a]	of	Profils	écartelés.	

Sound	example	7:	Moments	/a/	and	/r/	of	Profils	écartelés.	

	

At	the	end	of	the	“central	sequence”	of	the	transi`onal	stages,	the	one	that	is	closest	
to	the	contrast	is	the	non-convergent	interference,	which	occurs	at	Moment	[o]	of	the	piece	
(Figure	9).	This	stage	is	characterized	by	a	rela`ve	dis`nc`on,	in	which	one	sound	universe	is	
accentuated	by	the	other,	without	merging	or	dilu`ng	one	of	them	into	the	other.	
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https://youtu.be/6BeTjmuV9Ao


	
	

Figure	9	–	Non-convergent	interference	at	Moment	[o]	of	Profils	écartelés.	

Sound	example	8:	Moments	/o/	and	/l/	of	Profils	écartelés.	

	

The	 contrast	 between	 instrumental	 and	 electroacous`c	 universes	 is	 organized	 in	 a	
similar	 way	 in	Menezes’	 morphology	 of	 interac`on,	 divided	 into	 two	 categoriza`ons	 that	
cons`tute	 themselves	 as	 maximum	 expressions	 of	 the	 differences	 between	 both	 sound	
universes.	 The	 first	 of	 these	 is	 the	 contrast	 through	 textural	 disTncTon,	 in	 which	
electroacous`c	 and	 instrumental	 sounds	 are	 present	 and	 in	 total	 divergence.	 In	 Profils	
écartelés	 there	are	 several	examples	of	 this	 stage,	 as	 in	Moment	 [i]	 of	 the	 second	 sec`on	
(Figure	10).	The	second	is	the	contrast	through	the	structural	silence	of	one	of	the	layers	(or	
instrumental,	 or	 electroacous`c),	maximum	expression	 of	 the	 dissocia`on	between	 them.	
The	 difference	 between	 both	 is	 easily	 detected:	 in	 the	 case	 of	 contrast	 through	 textural	
disTncTon,	there	is	pronounced	spectral	divergence	between	the	layers,	but	in	the	contrast	
through	 the	 silence	 of	 one	 of	 them,	 one	 of	 the	 layers	 does	 not	 interact	 with	 the	 other,	
remaining,	precisely,	in	silence,	which	occurs	at	the	moment	[s],	also	in	the	second	sec`on	of	
the	work	(Figure	11).	
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https://youtu.be/hgtVqnGyRUs


	
	

Figure	10	–	Contrast	through	textural	disTncTon	at	Moment	[i]	of	Profils	écartelés.	

Sound	example	9:	First	moment	/i/	and	moment	/d/	of	Profils	écartelés.	
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https://youtu.be/d97-7r0oyGo


	
Figure	11	–	Contrast	through	structural	silence	at	Moment	[s]	from	Profils	écartelés.	

Sound	example	10:	Beginning	of	the	pronuncia`on-form	of	the	word	solidarité:	
moment	/s/of	Profils	écartelés.	

	

Sound	example	11:	Profils	écartelés	(1988),	for	piano	and	electroacous`c	sounds	(4	channels).	
Studio	recording	(1989)	at	the	Musikhochschule-Köln	with	Paulo	Álvares	(piano).	
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https://youtu.be/ze1XELH1ZT0
https://youtu.be/ze1XELH1ZT0
https://www.youtube.com/watch?v=6qINfx1tWMI
https://www.youtube.com/watch?v=6qINfx1tWMI


Gefäß	des	Geistes:	dialogues	with	Schumann	

Un`l	 the	 present,	 Gefäß	 des	 Geistes	 is	 the	 first	 composi`on	 for	 solo	 piano	 in	 the	
composer’s	catalog.	It	is	a	tribute	to	the	piano,	his	“all-`me	comrade” 	(MENEZES	2011),	and	270

therefore	 a	 reflec`on	 of	 his	 emo`onal	 connec`on	 with	 this	 instrument.	 In	 this	 work,	
Menezes	focuses	on	the	instrument	without	prepara`ons	or	media`ons:	the	result	is	“music	
purely	 for	 the	 keyboard,	 which	 shaped	my	 spirit,	 just	 as	 my	 spirit	 conceived	 its	 form” 	271

(ibidem).	

Wripen	between	December	31st,	2010	and	October	2011,	both	the	`tle	of	the	work	
and	its	epigraph	make	reference	to	an	asser`on	by	the	German	composer	Robert	Schumann.	
In	this	regard,	the	composer	clarifies:	

A	work	that	arises	from	an	in`mate	need.	This	is	the	case	of	this	piano	piece,	whose	vision	comes	
from	 a	 beau`ful	 defini`on	 of	 Robert	 Schumann	 about	 the	 musical	 form:	 “The	 form	 is	 the	
receptacle	of	the	spirit”	(MENEZES	2011a,	our	transla`on) .	272

The	composer	complements	Schumann’s	asser`on	with	an	excerpt	from	Goethe:	

And	so	this	irrevocable	asser`on	sounds	like	a	post-Goethean	founda`on,	as	we	read	in	the	
poet’s	text:	
“Let	beginning	and	end	
be	enjoyed	as	one!	
Faster	than	all	themes	they	will	pass!	
Think	that	the	Muses'	benevolence	
Eternal	abides,	
The	value	in	their	busts	
And	form	in	their	spirits” .	(Ibidem,	our	transla`on)	273

The	men`on	to	Schumann	both	in	the	`tle’s	epigraph	and	in	the	reference	to	a	work	
by	Schumann	himself	in	the	body	of	the	composi`on	has	an	important	personal	mo`va`on:	
it	was	with	Schumann’s	Concerto	for	Piano	and	Orchestra	in	A	Minor,	Op.	54,	that	Menezes	
had	his	first	 listening	experience	accompanying	a	score,	around	the	age	of	12.	Thus,	Gefäß	
des	 Geistes	 is	 a	 work	 full	 of	 referen`ality,	 in	 which	 Menezes	 establishes	 dialogues	 and	
connec`ons	 not	 only	 with	 Schumann,	 but	 also	 with	 the	 history	 of	 the	 instrument,	 the	
repertoire,	 the	 piano	 tradi`on,	 and	 with	 his	 own	 history	 and	 musical	 trajectory.	 In	 this	
context,	it	is	interes`ng	to	remember	the	asser`on	by	Luciano	Berio,	one	of	his	masters:	

Musical	instruments	[…]	are	the	concrete	depository	of	historical	con`nuity	and,	like	all	working	
tools	 […],	 they	have	a	memory.	They	carry	with	 them	traces	of	 the	musical	and	social	 changes	

	Original	in	German:	“Genosse	aller	Zeiten”.270

	Original	 in	German:	“Also	reine	Tastaturmusik,	die	meinen	Geist	durchformt,	genau	so	wie	mein	Geist	 ihre	271

Form	ausgebildet	hat”.

	Original	in	German:	“Ein	Werk,	das	einfach	innerster	Not	entsteht.	Das	ist	der	Fall	von	diesem	Klavierstück,	272

das	 seine	Auffassung	 einer	 sehr	 schönen	DefiniTon	Robert	 Schumanns	 über	 die	musikalische	 Form	verdankt:	
‘Die	Form	ist	das	Gefäß	des	Geistes’”.

	 Original	 in	 German:	 “Und	 so	 klingt	 diese	 unwiderrufliche	 Behauptung	 wie	 einen	 Post-Goethescher	273

Grundsatz,	den	wir	lesen	bei	dem	Dichter:	‘Laß	den	Anfang	mit	dem	Ende	/	Sich	zusammen	ziehn!	/	Schneller	als	
die	Gegenstände	/	Selber	dich	vorüberfliehn.	/	Denke,	daß	die	Gunst	der	Musen	/	Unvergängliches	verheißt,	/	
Den	Gehalt	in	diesem	Busen	/	Und	die	Form	in	deinem	Geist’”.
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and	of	the	conceptual	 framework	within	which	they	were	developed	and	transformed.	[…]	The	
sounds	 produced	 by	 keys,	 strings,	 woods,	 and	 metal	 are	 in	 turn	 all	 tools	 of	 knowledge,	 and	
contribute	to	the	making	of	the	idea	itself.	(BERIO	2006,	p.	25)	

The	epigraph	of	Gefäß	des	Geistes	is	exactly	the	statement	by	Schumann,	published	in	
1835	in	his	musical	review	of	Hector	Berlioz’s	Symphonie	FantasTque ,	wripen	for	Die	neue	274

Zeitschri�	 für	 Musik,	 a	 periodical	 he	 founded	 in	 1834	 and	 directed	 for	 about	 a	 decade.	
Curiously	 signed	 by	 Florestan,	 one	 of	 his	Doppelgängers,	 in	 this	 text	 Schumann	 discusses	
aspects	that	are	fundamental	to	him	in	a	musical	work.	The	first	of	them	concerns	form:	the	
whole	of	the	composi`on	–	that	is,	its	global	form	–,	the	isolated	parts	(sec`ons),	the	period	
and	the	phrase.	Next,	he	points	out	aspects	concerning	the	musical	composi`on	itself,	such	
as	harmony,	melody,	phrasing,	elabora`on,	and	style;	he	discusses	the	par`cular	idea,	which	
is	what	the	composer	wishes	to	present	or	display;	and,	last	but	not	least,	he	addresses	the	
spirit,	consciousness	or	percep`on,	which	advocates	and	does	jus`ce	to	the	form,	fabric	and	
idea.	And	 in	this	way,	Schumann/Florestan	perorates	the	discourse	by	sta`ng	that	“form	is	
the	receptacle	of	the	spirit.	The	greater	the	space	to	be	filled,	the	greater	the	spirit” .	275

As	far	as	form	is	concerned,	Gefäß	des	Geistes	consists	of	a	tripar`te	composi`on,	in	
which	in	the	last	part	we	apprehend	a	recapitula`on	of	the	ini`al	ideas.	It	is,	to	some	extent,	
also	 an	 evoca`on	 of	 the	 sonata	 form	 itself,	 itself	 a	 great	 challenge	 to	 Schumann,	 the	
composer	so	honored	in	the	piece.	Schumann	became	famous	for	his	aphorisms	and	cyclical	
forms	as	he	created	dense	universes	 in	 short,	 intertwining	works	 such	as	Carnaval,	Op.	9,	
Davidsbündlertänze,	 Op.	 6,	 Kinderszenen,	 Op.	 15,	 Waldszenen,	 Op.	 82	 etc.	 Schumann’s	
statement	 is,	 in	 itself,	a	self-reflec`on,	expressed	by	his	Doppelgänger	Florestan,	about	his	
own	poe`cs:	when	praising	Berlioz’s	gigan`c	Symphonie	FantasTque,	a	work	that	rekindled	
the	French	symphonic	tradi`on	and	that	consists	in	one	of	the	most	interes`ng	examples	of	
the	 roman`c	 symphonic	 repertoire,	 Schumann	 proposed	 in	 his	 text	 a	 movement	 of	
expansion	 from	 the	micro-idea	 –	 that	was	 so	 dear	 to	 him	 –	 to	 the	macro-idea	 –	 that	 he	
aimed	to	achieve.	

Menezes,	in	turn,	followed	an	opposite	path	in	Gefäß	des	Geistes:	from	the	macro	to	
the	 micro,	 he	 chose	 to	 write	 a	 piece	 that,	 in	 comparison	 to	 his	 general	 work,	 is	 more	
succinct.	 Menezes	 himself	 refers	 to	 it	 as	 a	 free-spirited	 composi`on .	 Despite	 these	276

aspects,	 the	 harmonic	 concern	 and	 the	 use	 of	 materials	 from	 previous	 composi`ons	 are	
evident,	as	is	usual	in	his	musical	scripture.	

Thus,	 the	 star`ng	 point	 for	 the	 construc`on	 of	 the	 musical	 materials	 of	Gefäß	 des	
Geistes	consisted	in	the	crea`on	of	two	harmonic	enTTes,	called	EnTty	A	and	EnTty	B.	EnTty	
A	was	 built	 from	harmonic	 en``es	 from	 three	 previous	works	 by	 the	 composer:	Pulsares	
(1998-2000),	for	pianist,	chamber	orchestra	and	electroacous`c	sounds;	Crase	(2005-06),	for	
orchestra	 and	 electroacous`c	 sounds	 –	 more	 specifically,	 the	 second	 chord	 –,	 and	 O	
farfalhar	das	folhas	(2010),	for	flute,	clarinet,	violin,	cello,	piano	and	electroacous`c	sounds	
(Figure	12).	 It	 is	worth	no`ng	 that	 such	harmonic	en``es	 from	previous	composi`ons	are	
also	used	in	their	original	form	throughout	the	piece,	as	occurs	in	bar	9	(Figure	13).	

	SCHUMANN	2009,	p.	34.274

	Ibidem,	loc.	cit.	Original	in	German:	“Die	Form	ist	das	Gefäß	des	Geistes.	Größere	Räume	fordern,	sie	zu	füllen,	275

größern	Geist”.

	MENEZES	2011a.276
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Figure	12	–	Structural	plan	of	the	composer	for	the	cons`tu`on	of	EnTty	A	from	Gefäß	des	Geistes.	

	
Figure	13	–	Example	of	the	use	of	Pulsares’	genera`ng	harmonic	en`ty	in	its	original	form	(b.	9).	

For	the	construc`on	of	En`ty	B	of	the	work,	the	composer	used	the	notes	excluded	for	
the	forma`on	of	En`ty	A,	as	we	can	see	below	(Figure	14):	
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Figure	14	–	Gefäß	des	Geistes	–	construc`on	of	En`ty	B.	

En`ty	 A	 is	 formed	 by	 11	 notes.	 Excluding	 the	 pedal	 note,	 this	 en`ty	will	 result	 in	 3	
cyclic	modules	with	3	possible	retrotransposiTons,	formed	by	10	notes	each,	totaling	a	main	
cyclic	module	with	30	notes	(Figure	15)	from	which	is	derived	the	profile	A,	which	opens	the	
composi`on	and	occupies	5	bars	(Figure	16).	

	
Figure	15	–	En`ty	A’s	main	cyclic	module	with	30	notes	(profile	A).	

	
Figure	16	–	Beginning	of	the	work	with	profile	A	(b.	1-5).	
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Sound	example	12:	Beginning	of	Gefäß	des	Geistes:	sec`ons	A	and	B.	

	

In	 the	 case	 of	 En`ty	 B,	 consis`ng	 of	 9	 notes,	 there	 is	 the	 possibility	 of	 two	
retrotransposiTons,	 which	 total	 16	 notes,	 called	 profile	 B	 (Figure	 17).	 The	 sum	 of	 the	
retrotransposiTons	of	En`ty	A	and	B	results	 in	5	possibili`es,	a	number	that	 integrates	the	
Fibonacci	Series.	Similarly	to	profile	A,	profile	B	appears	at	the	very	beginning	of	the	piece,	
a�er	the	presenta`on	of	profile	A	(Figure	18).	

	
	

Figure	17	–	Cyclic	module	of	En`ty	B	(sketch),	with	16	notes	(profile	B).	

	

	
Figure	18	–	First	appearance	of	profile	B	(b.	6-8).	
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Figure	19	–	Facsimile	of	composer’s	manuscript	with	genera`ng	materials	for	Gefäß	des	Geistes:	
A-profile,	B-profile,	interpola`on	profile,	addi`on	profile,	and	subtrac`on	profile.	

The	 composer's	 manuscripts	 make	 it	 clear	 what	 procedures	 he	 performed	 with	 his	
basic	materials	 (Figure	19).	From	profiles	A	and	B,	Menezes	elaborated	3	new	profiles:	the	
interpolaTon	profile,	which	consists	of	the	sum	of	the	A	and	B	profiles,	with	46	notes	(Figure	
20);	the	addiTon	profile,	which	is	the	sum	of	the	notes	of	the	interpola`on	profile	and	En`ty	
B	(46+9),	totaling	55	notes	(Figure	21);	and,	finally,	the	subtracTon	profile,	which	consists	of	
a	filter	of	the	interpola`on	profile,	from	which	12	notes	were	excluded	(46	-	12),	resul`ng	in	
34	notes,	also	a	Fibonaccian	number	(Figure	22).	

	
Figure	20	–	Gefäß	des	Geistes	interpola`on	profile	(sketch).	

	
Figure	21	–	Gefäß	des	Geistes	addi`on	profile	(sketch).	
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Figure	22	–	Gefäß	des	Geistes’	subtrac`on	profile,	interpola`on	profile	filter.	

The	 composer	 used	 the	 subtrac`on	 profile	 to	 generate	 seven	 compressions	 which,	
added	to	this	one,	 result	 in	eight	profiles,	presented	between	measures	18	and	33	 (Figure	
23).	All	of	them	go	through	a	register	two	Octaves	higher	than	the	original	register,	with	the	
first	note	(axis)	in	G4.	To	perform	these	compressions,	Menezes	used	the	following	ra`os	to	
extend	the	range	of	register:	0.34,	0.43,	0.39,	0.55,	0.65,	0.76,	0.89	and	1	(original	profile),	as	
shown	in	the	following	figures	(Figures	24	and	25).	

	
	

Figure	23	–	Presenta`on	of	the	subtrac`on	profile	and	the	7	respec`ve	compressions	(b.	18-33).	

Sound	example	13:	Gefäß	des	Geistes:	pages	2	and	half	of	3	of	the	score.	
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Figure	24	–	Compressions	1	to	4,	in	the	sense	of	distension	of	the	registra`on	scope	of	the	original	

(subtrac`on)	profile.	

	
Figure	25	–	Compressions	5	to	7,	in	the	sense	of	distension	of	the	registra`on	scope	of	the	original	

(subtrac`on)	profile.	

The	composer	also	expanded	the	work’s	genera`ng	en``es,	as	well	as	En`ty	A	–	which	
results	from	these	3	genera`ng	en``es	–	by	means	of	propor`onal	projec`ons,	as	occurs	in	
bars	41	to	44	of	the	piece	(Figure	26).	This	material	is	used	mainly	in	the	central	sec`on	of	
the	piece	(the	“development”).	The	expansion	of	the	genera`ng	en``es	occurs	in	two	ways:	
by	keeping	the	fundamentals	or	by	changing	them.	In	the	first	case,	the	respec`ve	x-factors	
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are:	 for	 Pulsares,	 x	 =	 1.21;	 for	 the	 second	 chord	 of	 Crase,	 x	 =	 1.13;	 for	 the	 en`ty	 of	O	
farfalhar	das	folhas,	x	=	1.70;	and,	finally,	En`ty	A	has	the	factor	x	=	1.89.	In	the	case	of	the	
expansions	 with	 altera`on	 of	 the	 fundamental,	 we	 have:	 for	 Pulsares,	 x	 =	 1.55;	 for	 the	
second	chord	of	Crase,	x	=	166;	for	O	farfalhar	das	folhas,	x	=	1.70;	and	for	En`ty	A,	x	=	1.89	
(Figure	27).	

	
Figure	26	–	Expansions	of	En`ty	A	and	genera`ng	en``es	(b.	41-44).	

Sound	example	14:	Beginning	of	sec`on	E	of	Gefäß	des	Geistes.	
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Figure	27	–	Expansions	of	the	genera`ng	harmonic	en``es	and	

En`ty	A	through	propor`onal	projec`ons.	
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From	 the	 harmonic	 en`ty	 of	 Crase,	 Menezes	 elaborated	 6	 expanding	 propor`onal	
projec`ons	 (Figure	 28),	 which	will	 be	 used	 specifically	 in	 the	 “development”	 of	 the	work	
(Figure	29).	

	
Figure	28	–	Expansion	by	propor`onal	projec`ons	of	the	harmonic	en`ty	of	Crase.	
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Figure	29	–	Expansion	of	the	harmonic	en`ty	of	Crase	(b.	56-60).	

Sound	example	15:	Sec`on	F	of	Gefäß	des	Geistes.	

	

One	of	the	clearest	references	to	the	German	composer	Robert	Schumann,	a�er	the	
`tle	and	epigraph	of	the	work,	is	sec`on	G	of	Gefäß	des	Geistes	(bars	63-76),	since	it	takes	as	
its	 star`ng	 point	 –	 without	 quo`ng	 it	 literally	 –	Warum?,	 the	 third	 piece	 of	 Schumann’s	
Fantasiestücke,	 Op.	 12.	Menezes	 relies	 on	 the	 Schumannian	 procedure	 that	 he	 names	 as	
spiral:	 a	 fundamentally	 ascending	 structure	 in	 the	 right	 hand	 whose	 first	 phrase,	 in	 the	
upper	voice	of	this	hand,	ends	up	being,	at	the	end,	repeated	by	the	lower	voice	of	this	same	
right	hand,	as	in	an	infinite	spiral	towards	the	highest	pitches	(Figure	30).	
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Figure	30	–	Schumann’s	Warum?,	Op.	12	no.	3	(excerpt).	

The	materials	 in	 this	 excerpt	à	 la	Warum	 are	 derived	 from	 interpola`ons	 of	 chords	
from	the	last	6-expansions	from	the	harmonic	en`ty	of	Crase,	performed	in	8	steps	(Figure	
31).	From	these	interpola`ons,	the	composer	elaborates	a	13-note	profile,	which	will	be	the	
basis	 of	 the	 excerpt	 à	 la	 Warum	 (Figure	 32).	 From	 this	 genera`ng	 profile,	 Menezes	
calculated	 8	 propor`onal	 projec`ons,	 3	 in	 expansion	 and	 5	 in	 concre`on,	 which	 are	
displaced	to	the	acute	of	the	transposing	axis	–	that	is,	the	first	note	of	the	profile	–	by	the	4	
upper	notes	of	the	chase	en`ty	A4,	D5,	F#5	and	C6	(Figures	33	and	34).	All	of	these	materials	
will	be	used	in	the	right-hand	part	of	this	excerpt.	

	
Figure	31	–	8-step	chord	interpola`ons	of	Expansion-6	of	the	Crase	en`ty.	

	
Figure	32	–	13-note	profile	for	the	Gefäß	des	Geistes	spiral	à	la	Warum.	

375



	
Figure	33	–	Propor`onal	projec`ons	used	in	the	spiral	wri`ng	process	à	la	Warum.	

To	elaborate	the	le�-hand	part	of	the	men`oned	excerpt,	the	composer	will	start	from	
the	 same	 13-note	 profile,	 but	 will	 calculate	 5	 propor`onal	 projec`ons	 in	 expansions,	
towards	 the	 original	 profile,	 with	 displacement	 from	 the	 bass	 to	 the	 treble	 region	 of	 the	
transposing	axis,	star`ng	from	the	3	lower	notes	of	the	Crase	harmonic	en`ty	–	B,	F	and	G#	
–,	which	 are	 displaced	 in	Octaves	 to	 the	 low	 register	 un`l	 achieving	 their	 original	Octave	
(Figure	35).	
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Figure	34	–	Propor`onal	projec`ons	for	the	le�-hand	part	of	the	excerpt	à	la	Warum	(b.	63-76).	

377



	
Figure	35	–	Spiral	à	la	Schumann’s	Warum	in	Gefäß	des	Geistes	(c.	63-76).	
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Sound	example	16:	Sec`on	G	of	Gefäß	des	Geistes.	

	

In	bars	89	to	91	(Figure	36),	the	chords	of	the	genera`ng	en``es	–	arpeggiated	at	the	
beginning	of	the	piece	–	are	used	to	elaborate	3	propor`onal	projec`ons:	Pulsares-en`ty	is	
calculated	 from	 the	 factor	 x	 =	 1.08;	Crase-en`ty,	 at	 x	 =	 1.13;	 and	O	 farfalhar	 das	 folhas-
en`ty,	at	x	=	1.03	(Figure	37).	

	
	

Figure	36	–	Propor`onal	projec`ons	of	the	genera`ng	harmonic	en``es	
from	Gefäß	des	Geistes	(b.	89-91).	
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Figure	37	–	Propor`onal	projec`ons	of	the	harmonic	en``es	presented	at	the	beginning	of	the	work.	

The	last	sec`on	of	the	piece,	from	bar	115	to	129,	is	a	kind	of	“re-exposi`on”,	with	the	
re-presenta`on	 of	 the	 materials	 used	 in	 the	 beginning	 of	 the	 piece.	 The	 element	 that	
dis`nguishes	 itself	 in	rela`on	to	the	first	sec`on	 is	an	 insistent	C#1,	 from	bar	114	un`l	the	
end	 of	 the	 piece,	 at	 a	 different	 speed	 from	 the	 same	 excerpt	 (M	 =	 55).	 The	 composer	
orientates	the	performance	of	this	excerpt	as	follows:	

These	C#	emerging	from	the	low	region	of	the	piano	can	be	performed	in	the	following	ways:	1)	
by	 the	 pianist	 himself;	 2)	 by	 another	 person	 who	 invades	 the	 scenic	 stage	 (either	 from	 the	
background	or	 from	the	audience)	and	who	quietly	approaches	 the	piano	 to	play	 these	notes,	
without	si�ng	down,	un`l	the	end	of	the	piece.	In	this	case,	at	the	end	of	the	performance,	this	
person	should	leave	the	stage	without	reac`ng	to	the	audience’s	manifesta`ons	[...].	This	second	
possibility	is	preferable	to	the	first	one	(MENEZES	2011b,	p.	11) .	277

We	can	relate	Menezes’	strategy	to	the	idea	of	absent	melody	in	Schumann .	One	of	278

the	 most	 interes`ng	 examples	 of	 this	 composi`onal	 concep`on	 can	 be	 observed	 at	 the	
beginning	 of	 the	 second	 part	 of	 Schumann’s	Humoreske,	 Op.	 20:	 the	 composer	writes	 an	
intermediate	 line,	 called	 innere	 STmme	 (inner	 voice),	 that	 should	 not	 be	 played,	 but	 only	
imagined	by	the	pianist.	This	same	line	appears	in	the	right-hand	part,	however	out	of	phase	

	Original	in	Italian:	“QuesT	C#	che	emergono	dal	grave	del	pianoforte	possono	essere	seguiT	da	due	maniere	277

diverse:	1)	dal	proprio	pianista;	2)	da	un’altra	persona	che	invade	il	palcoscenico	(sia	partendo	dal	suo	fondo,	
sia	 dal	 pubblico)	 e	 che	 si	 avvicina	 tranquillamente	 del	 pianoforte	 per	 suonare	 soltanto	 queste	 note,	 proprio	
senza	sedersi,	fino	alla	fine	della	 composizione.	 In	questo	caso,	alla	fine	dell’esecuzione	questa	persona	deve	
uscire	del	palcoscenico	senza	nessuna	reazione	per	quanto	riguarda	le	manifestazioni	del	pubblico	[...].	Questa	
seconda	possibilità	è	preferibile	alla	prima”.

	ROSEN	2000,	pp.	34-35.278
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with	the	inner	voice.	This	is	one	of	Schumann’s	most	humorous	and	ironic	moments,	and	so	
it	 is	also	 for	Menezes.	This	C#	1	 is	achieved	 through	a	direc`onality	 that	originates	 from	a	
sta`s`cal	 type	 texture,	 as	 a	 large	 mass	 of	 sounds	 that	 results	 in	 this	 polariza`on	 of	 the	
piano’s	lowest	C#	(Figure	38):	

	
Figure	38	–	Sta`s`cal	texture	in	filter	as	direc`onality	to	the	

polariza`on	of	C#	in	the	lowest	register	of	the	piano	in	Gefäß	des	Geistes	(c.111-114).	

However,	the	presence	of	this	conclusive	“straight	line”	that	periodically	insists	on	the	
C#	note	must	occur	preferably	with	the	par`cipa`on	of	another	person	in	the	performance,	
who	subtracts	from	the	main	melodic	line	all	the	C#	that	were	part	of	it	before,	as	a	kind	of	
gravitaTonal	 immanTzaTon	 (in	the	composer’s	terms)	that	pulls	these	C#	note	recurrences	
to	 the	 lowest	 register	 of	 the	 instrument.	 Listening	 to	 the	melody,	 one	 imagines	 those	 C#	
notes	now	absent,	or	rather	present	somewhere	else.	This	performa`ve	performance	should	
not,	 however,	 be	 given	 prominence,	 and	 so	 the	 composer	 devises	 a	 kind	 of	 “duet	 for	 a	
pianist”,	 in	which	 there	 is	 a	 kind	of	virtualizaTon	of	 the	 second	performer,	 even	 if	 his/her	
presence	 is	 visible	 to	 the	 audience.	 If	 Schumann	proposed	 an	 inaudible	melody,	Menezes	
ends	Gefäß	des	Geistes	with	a	visible	non-performance,	offering	 listeners,	 interpreters	and	
analysts	 a	 re-reading	 of	 the	 tradi`on	 from	 his	 experiences	 with	 specula`ve	 and	 radical	
music.	 In	 a	 2021	 personal	 statement	 to	 this	 author,	 Flo	 Menezes	 discusses	 this	 local	
inven`on	in	the	scripture	of	Gefäß	des	Geistes:	

At	the	end	of	Gefäß	des	Geistes,	 the	polariza`on	of	C#	 in	the	piano’s	 lowest	register	acquires	a	
strong	 referen`al	power:	 it	 refers	 to	 the	polariza`on	of	 this	 same	note	 in	 several	of	my	works	
that,	 in	 my	 crea`ve	 path,	 assume	 a	 role	 of	 great	 relevance	 –	 Profils	 écartelés	 (at	 the	 end),	
Pulsares	(low	peak	of	the	main	cyclic	module),	 labORAtorio	(the	main	note	in	the	middle	of	the	
register,	both	at	the	beginning	and	at	the	end	of	the	work)	etc.	Here,	this	polariza`on	ends	up	
working	as	a	kind	of	magnet:	the	C#	seems	to	apract	to	itself	all	the	C#,	so	that,	when	the	ini`al	
profile	 reappears	 at	 the	 end	 of	 the	 piece,	 all	 the	 two	 `mes	 that	 the	 C#	 would	 appear	 in	 this	
profile	cons`tute	“gaps”	of	`me,	extending	the	dura`on	of	the	respec`ve	previous	notes	and	not	
being	played,	because	the	C#	is	already	polarized	in	the	instrument’s	lowest	register.	The	effect	is	
one	of	the	most	interes`ng:	you	“hear”	the	absent	note	through	its	low	shadow	which	resonates	
persistently,	somewhere	else	in	the	tessitura	and	as	a	parallel	event.	It	is	a	procedure	invented	at	
that	 precise	 moment	 of	 scripture,	 a	 local	 invenTon,	 which	 I	 call	 gravitaTonal	 immanTzaTon.	
(MENEZES’	statement)	
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Figure	39	–	GravitaTonal	immanTzaTon	procedure	at	the	end	of	Gefäß	des	Geistes:	
comparison	between	the	first	appearance	of	the	profile	at	the	beginning	of	the	piece	

and	its	reappearance	at	the	end	(c.115-119),	in	which	its	two	C#	notes	are	subtracted	from	the	profile	and	
sound	at	the	lowest	register	of	the	piano.	

In	this	homage	to	the	piano	and	to	Schumann,	Menezes	revisits	the	historical	past	of	
the	 instrument	without	giving	up	his	personal	poe`c	approach:	he	composes	a	post-serial	
piece,	deeply	 influenced	by	his	work	 in	 the	electroacous`c	sphere,	but	which	at	 the	same	
`me	 results	 organic	 and	 exuberant	 from	 the	 perceptual	 point	 of	 view.	 In	 a	 way,	 it	 is	 the	
mee`ng	 between	 Schumann’s	David,	 who	 fought	 against	 the	 Philis`nes	 together	with	 his	
fellow	 Davidsbündler,	 and	 the	 David	 of	 contemporary	 music	 in	 Brazil,	 who	 militates	 for	
maximalism	and	seeks	to	reaffirm	his	convic`ons	as	a	composer.	

Sound	example	17:	Gefäß	des	Geistes	(2011),	for	piano.	
Studio	recording	performed	by	Alexandre	Zamith.	
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The	hypertextuality	of	Contrafacta	
Gabriel	Xavier	

IntroducGon	

At	the	beginning	of	his	PoeTcs,	Aristotle	refers	to	the	poet	Hegemon	of	Thasos	as	the	
“first	 to	 write	 parodies"”	 (ARISTOTLE	 2015,	 p.	 49).	 He	 then	 says	 that	 in	 the	 parodies	 the	
characters	 are	mime`zed	 as	 being	 worse	 than	 they	 actually	 are.	 The	 object	 portrayed	 in	
parody,	 an	 object	 determined	 by	 the	way	 in	which	 the	 character	 is	 represented	 in	 Greek	
theatre,	would	since	then	be	connected	to	the	worsened	mimesis	proper	of	comedy	–	the	
opposite	of	tragedy,	in	which	the	character	is	portrayed	as	being	beper	than	he	actually	is.	
As	parody,	however,	the	mocking	gesture	of	comedy	coexists	with	irony	and	metalanguage:	
all	representa`ons	in	which	a	previously	known	object	is	decentred,	outsided	of	its	typified	
presenta`on,	 in	 many	 cases	 assuming	 the	 appearance	 of	 cri`cism	 and	 even	 inven`ve	
varia`on.	The	transforma`on	of	the	Hellenic	context	of	the	early	twen`eth	century	in	James	
Joyce’s	Ulysses	(1922)	is,	for	instance,	one	of	the	serious	examples	of	this	procedure.	As	the	
writer	 himself	 apests	 –	 in	 the	 pre-publica`on	 version 	 –	 by	 en`tling	 the	 chapters	 in	279

reference	to	passages	from	Homer,	the	work	relies	on	the	previous	text	 insofar	as	 it	works	
inven`vely	 on	 parodic	 processes.	 Although	 common	 sense	 apributes	 to	 this	 concept	 the	
meaning	of	 inversion	of	a	serious	genre	or	work	 into	a	comic	one	–	meaning	replicated	 in	
several	rhetorical	trea`ses	since	the	medieval	period 	–,	adhering	to	this	defini`on	limits	280

the	 understanding	 of	 the	 works	 resul`ng	 from	 this	 procedure,	 as	 well	 as	 it	 limits	 the	
observa`on	of	other	types	of	inversion,	de-centring	and	varia`ons.	If	wisdom	is	found	in	the	
book	of	the	wise,	correc`on	is	found	in	the	leper	of	the	sensible.	

The	 specific	 locus	 of	 the	 term	 “parody”,	 in	 a	 first	 approxima`on,	 is	 found	 in	 the	
etymological	 origin	 of	 the	 word,	 that	 will	 probably	 define	 its	 relevance	 in	 historical	 use	
(especially	in	music).	The	word	is	formed	by	the	conjunc`on	of	the	noun	para,	which	means	
“beside”	or	“against”,	and	the	preposi`on	ode,	translated	as	“song”.	Parody	would	have,	in	
the	 classical	 tradi`on,	 a	 double	meaning.	 Firstly,	 in	 the	 prac`ce	 of	 replacing	 the	 text	 of	 a	
song	while	 keeping	 the	melody	 intact.	 The	 new	 text,	many	`mes	 of	 incongruous	 prosody	
with	the	metric	of	the	melody,	produces	the	strangeness	of	the	mistake	that	would	lead	to	
laughter	 –	 something	 that	 could	 be	 understood	 as	 the	 comic	 impact	 of	 the	 parodic	
distor`on.	Secondly,	 the	possibility	of	 separa`on	between	text	and	music,	between	verbal	
and	musical	 language.	About	this	second	aspect,	and	even	more	decisive	meaning,	Giorgio	
Agamben	 states	 that,	 in	 the	 classical	 defini`on,	 “parody	 designates	 the	 rupture	 of	 the	
‘natural’	nexus	between	music	and	language,	the	dissolu`on	of	song	by	word”	and,	for	this	
reason,	 it	 is	 the	 procedure	 that	 allow	 the	 emergence	of	 prose,	 because	 “it	 is,	 in	 fact,	 the	
parodic	loosening	of	the	tradi`onal	links	between	music	and	logos	that	makes	possible,	with	
Gorgias,	the	birth	of	the	prose	of	Art”	(AGAMBEN	2007,	p.	35).	

We	 find	 in	 the	 separa`on	 of	 the	 dependency	 between	 text	 and	music	 not	 only	 the	
birth	of	the	process	that	will	create,	especially	a�er	the	Renaissance,	the	autonomiza`on	of	
instrumental	music,	but	 in	par`cular	the	emergence	of	the	possibility	of	crea`ng	 language	
games	 in	 the	 connec`on	 of	 these	 languages.	 We	 understand	 by	 “language	 games”	 the	
inversions	of	meaning,	or	even	expansion	of	meaning,	derived	from	the	 inadequacy	of	the	

	See	GENETTE	2010,	p.	16.279

	See	AGAMBEN	2007,	pp.	33-34.280
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usual	representa`ons	in	the	nexus	of	text	and	music	that,	on	the	other	hand,	are	supported	
precisely	 on	 the	 typified	 representa`ons.	 From	 the	 ini`al	 gesture	 of	 the	 interlinguisTc	
distor`on	 which	 forms	 the	 paradigm	 of	 this	 concept,	 the	 intralinguisTc	 work	 of	 the	
modali`es	 of	 parody	 results	 as	 a	 consequence:	 from	 the	 direct	 uses	 of	 the	 quota`on,	
contemplated	 by	 “intertextuality”,	 to	 the	 cri`cal	 distor`on	 (sa`rical	 or	 not)	 of	 styles	 and	
genres,	 the	 different	 modali`es	 of	 parodic	 work	 rest	 on	 the	 generic	 concept	 of	
metalanguage.	

The	work	of	Flo	Menezes	that	is	the	object	of	our	analysis	is	inserted	in	this	specula`ve	
context,	 res`ng	 on	 the	 confronta`on	 of	 the	 reinterpreta`ons	 of	 parodic	 inven`ons	
(extrapola`ng,	as	we	will	have	the	opportunity	to	hypothesize,	the	very	concept	of	parody):	
Contrafacta	(2013),	for	brass	quintet	and	live	electronics.	Composed	from	a	star`ng	musical	
text,	 the	 work	 Mille	 regretz	 de	 vous	 abandonner	 by	 the	 composer	 Josquin	 des	 Prez	
(1450-1521),	Contrafacta	is	elaborated	by	complex	layers	of	successive	transforma`ons	that	
go	from	the	serious	parody	of	inven`on	to	the	hypertextual	(in	the	sense	of	“supra”-textual)	
overcoming	 of	 the	 ini`al	 referent.	 The	 composi`onal	 processuality,	 rescued	 by	 a	 kind	 of	
poeTc	genealogy,	is	evidenced	here	both	by	the	analysis	of	the	manuscripts	and	by	Menezes	
verbal	descrip`on	–	an	indispensable	account	of	the	crea`ve	paths	we	seek	to	evidence.	In	a	
close	connec`on	with	the	concept	of	parody,	Menezes	explore	the	device	of	contrafactum	–	
a	musico-verbal	procedure	applied	to	Ancient	Music.	This	is	how	the	composer	approaches	
the	`tle	of	the	work:	

The	defini`on	of	Contrafacta	[...]	is	when	you	have	the	same	music	with	another	text.	That	is,	the	
text	 is	 transformed	 to	music.	 The	music	 turns	 the	 text	 around,	 it’s	 a	 text	 that	 is	another	 text	
within	the	same	music.	Here,	the	text	is	actually	Josquin	[des	Prez].	And	I	use	another	[musical]	
text,	that	is,	the	text	becomes	another	text.	That’s	why	I	called	it	Contrafacta.	(MENEZES	2021b)	

According	to	the	medieval	musicologist	Robert	Falck	(1979),	the	meaning	of	the	term	
contrafactum	 is	mixed	 up	with	 the	 very	 defini`on	 of	 parody,	 differen`ated	mainly	 by	 the	
historical	context	in	which	it	appears.	The	term	establishes	itself	as	an	analy`cal	category	in	
the	 20th	 century,	 through	 Kurt	 Henning,	 and	 ini`ally	 designated	 the	 prac`ce	 of	 “moral	
parodies”,	 in	which	 secular	 texts	 (poetry	 and	 songs)	 are	 rewripen,	 or	 translated,	 into	 the	
sacred	 universe.	 The	 term,	 however,	 is	 not	 arbitrary.	 The	 term	 “counterfei`ng”,	 related	 in	
many	 languages	 to	 contrafactum	 (plural:	 contrafacta),	 has	 “falsifica`on”	 as	 a	 synonym	
which,	besides	the	pejora`ve	sense,	designates	the	rela`on	of	mimesis:	from	the	referen`al	
to	 the	 sign	 there	 is	 a	 kind	 of	 falsificaTon.	 In	 this	 range	 of	 meaning,	 related	 to	 the	 La`n	
languages,	 Leonardo	 da	 Vinci	 use	 the	 term	 “counterfeit”	 (contraffare)	 while	 discussing	
representa`on	 in	 pain`ng:	 “If	 poetry	 uses	words	 to	 represent	 forms,	 acts	 and	places,	 the	
painter	uses	its	similitude	of	forms	to	counterfeit	them	[contraffare]” .	By	extension	of	this	281

sense,	we	understand	by	contrafactum	the	transforma`on	of	a	model	–	and	this	is	the	sense	
that,	in	our	perspec`ve,	is	found	in	the	work	Contrafacta.	

It	is	not	by	chance	that	quota`on,	as	an	extreme	limit	of	rebounding	between	musical	
works,	 is	 absent	 in	 the	 procedures	 set	 in	 mo`on	 on	 this	 specific	Meneze’s	 piece.	 In	 the	
transtextual	 movement	 towards	 the	 inven`on	 beyond	 the	 referent,	 the	 laper	 disappears	
behind	the	juxtaposi`on	of	transforma`ve	techniques.	The	cumula`ve	result	is	not	exactly	a	
disfiguraTon	 of	 Josquin	 des	 Prez’s	 musical	 text,	 in	 a	 kind	 of	 deflected	 simula`on	 of	
preponderant	characteris`cs	derived	from	the	ini`al	image,	but	a	new	text.	We	do	not	find,	
therefore,	any	apparent	quota`on	since,	in	the	composer’s	words,	the	preponderance	of	the	

	 “[…]	 Se	 la	 poesia	 s’estende	 con	 le	 parole	 a	 figurar	 forme,	 ar	 e	 siT,	 il	 pi{ore	 si	 muove	 con	 le	 proprie	281

similitudini	delle	forme	a	contraffare	esse	forme”	(DA	VINCI	1947,	p.	63).
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intertextual	 work,	 when	 there	 is	 a	 quota`on,	 diverts	 the	 listener	 towards	 intellectual	
deciphering ,	making	us	forget	the	musical	flow:	282

Instead	 of	 closing	 our	 eyes	 to	 a	 total	 surrender	 to	 the	 sensibility	 of	 the	 sounds	 and	 their	
structures,	we	have	an	invita`on	to	the	suspension	of	listening	and	to	the	a�tude	that	places	us,	
with	our	eyes	wide	open	–	and	therefore,	alive	on	the	one	hand,	but	dead	on	the	other	–	in	front	
of	another	score,	trying	to	unravel	the	intertextual	plots	of	the	quota`on.	Strictly	speaking,	there	
is	no	more	music	there,	but	metamusic.	(MENEZES	2021a,	p.	26)	

From	Mille	regretz’s	hypotext	to	Contrafacta’s	hypertext	

In	our	approach	of	Contrafacta	we	seek	to	evidence	two	fundamental	aspects:	

1.	 The	 permanences	 and	 transforma`ons	 of	 Josquin	 de	 Prez’s	 work	 in	 Menezes’s	
music,	having	 in	mind	 the	comparison	of	 the	hypotext	 (star`ng	model-text)	with	 the	
hypertext	(transforma`on	of	the	hypotext);	

2.	 The	 subsequent	 procedures	 that	 definitely	 elaborate	 strategies	 totally	 detached	
from	 the	 hypotext	 such	 as	 the	 harmonic	 proporTonal	 projecTons	 (projeções	
proporcionais),	the	formal	strategy	and	the	live	electronics.	

The	 main	 material	 used	 is	 the	 set	 of	 sketches	 and	 manuscripts	 provided	 by	 the	
composer.	 The	 decisive	 step	 towards	 poe`cs	 jus`fies	 the	 search	 for	 the	 considera`on	 of	
composi`onal	 heuris`cs,	 in	 the	 sense	 of	 local	 methodologies	 (systema`zed	 or	 not	
a�erwards),	 as	 an	 important	 step	 in	 musical	 prac`ce.	 The	 method	 of	 graphic-analy`cal	
representa`on	used	in	our	text	consists	of	waveform	analysis,	described	and	elaborated	in	
previous	works	by	the	author	(see	XAVIER	2019a,	2019b).	

By	 means	 of	 this	 method,	 first	 we	 can	 highlight	 rela`onal	 aspects	 of	 the	melodic	
profiles	 (or	the	melodic	 lines	morphology)	of	Mille	regretz	and	Contrafacta,	with	regard	to	
the	 essen`ally	 hypertextual	 modules	 (from	 fragment	 “A”	 to	 fragment	 “I”).	 We	 find	 in	
Menezes’	manuscripts	 two	 “stages”	 of	 transforma`on.	 The	 first	 one,	 in	which	 there	 is	 no	
presence	of	Octaves	and	no	significant	change	in	the	melodic	profile	(keeping	only	the	four	
voices),	 and	 in	which	 there	 are	 interval	modifica`ons	 in	 some	 voices.	 Apparently	 the	first	
transforma`ve	 stage	modifies	 the	 intervals	 of	 the	 hypotext,	 s`ll	without	 altera`on	 of	 the	
melodic	profile.	The	composer	writes	above	the	score:	“Josquin	des	Prez,	with	Stravinsky-like	
interferences”.	This	indicates	a	reference	to	the	parodic	procedures	used	by	Igor	Stravinsky	
(1882-1971)	in	works	such	as	the	ballet	Agon	(1953).	Regarding	the	Pas-de-Trois	sec`ons	of	
the	ballet,	the	Belgian	composer	Henri	Pousseur	(1929-2009)	focuses	on	the	double	aspect	
between	“harmony”	 in	 rela`on	 to	 “modes	of	 ar`cula`on”	 (i.e.	 “combina`on”)	present,	 as	
we	shall	see	below,	in	the	first	two	moments	of	Contrafacta.	

[...]	We	will	content	ourselves	with	indica`ng	the	rather	ramified	dialec`c,	par`cularly	in	the	Pas-
de-Trois,	 between	 harmony	 (itself	 quite	 mul`ple	 in	 its	 axes	 of	 evolu`on)	 and	 the	 modes	 of	
ar`cula`on	 (which	 comprise	 rhythmic,	melodic,	 thema`c	elements	etc.,	 and	make	up	a	whole	
scale	of	degrees	of	stylis`c	“parody”,	degrees	that	interfere	by	themselves	in	the	historical	scale	
of	 the	 styles	 to	 which	 they	 refer):	 we	 are	 a	 long	 way	 from	 a	 pure	 and	 simple	 parallelism!	
(POUSSEUR	2008,	p.	303)	

	This,	no	doubt,	is	the	semio`c	strategy	that	values	the	symbolic	interpretant,	in	which	the	remission	of	the	282

sign	 distances	 itself	 both	 from	 the	 present,	 and	 from	 the	 fundamental	 sensa`on	 of	 listening,	 and	 from	 the	
memory	of	the	musical	structure	mobilized	un`l	this	presentness.	The	`me	of	the	work	is	subtracted.
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The	 second	 stage,	 present	 in	 the	 finished	 score,	 presents	 a	 profound	 change	 of	
Octaves.	 The	 two	 and	 a	 half	 Octave	 range	 of	 the	 hypotext	 is	 expanded	 to	 less	 than	 five	
Octaves	(D1-B5).	Part	of	the	expansion	of	the	register	is	through	the	Octave	shi�	of	certain	
pitches	which,	as	a	main	result,	transforms	the	linear	profile	(driven	by	scale	degrees)	into	a	
fragmented	melodic	profile.	This	procedure,	discussed	by	Pousseur	as	one	of	the	strategies	
of	 parametric	 transformaTon,	 belongs	 to	 some	 of	 the	 par`culari`es	 of	 Stravinsky’s	
orchestra`on.	In	the	passage	below	(Figure	1),	rela`ng	to	the	first	three	measures	of	Agon's	
Galliarde,	 the	flute’s	melodic	 line	doubles	the	mandolin	 in	 irregular	Octaves.	This	could	be	
explained	by	the	flute’s	register	which	usually	does	not	contain	the	“foot”	 in	B3.	However,	
the	inversion	of	the	last	C	of	the	system	suggests	that	this	is	a	kind	of	inven`ve	orchestra`on	
in	 that	 the	 flute	 could	 perform	 the	 Unison	 with	 the	 mandolin.	 Here	 performed	 as	
simultaneity	 in	 the	orchestra`on,	 in	Menezes	 the	Octave	shi�	procedure	will	be	used	as	a	
means	of	varying	the	melodic	profile.	

	
	

Figure	1	–	Mandolin	and	flute	III	part	of	the	Galliarde	from	the	ballet	Agon,	by	Igor	Stravinky.	
The	asterisk	refers	to	the	Octave	changes	of	the	flute.	

This	procedure	in	Contrafacta	is	visualized	in	the	graph	below	(Figure	2),	rela`ve	to	the	
absolute	pitches,	 in	which	hypotext	 and	hypertext 	 are	 superimposed	 (subsec`on	 “A”	of	283

the	manuscript	“harmonic	structure”).	In	the	compara`ve	analysis	of	the	lines	of	the	graphs	
it	 becomes	 evident	 the	 role	 of	 the	 interval	 altera`ons	 in	 the	 expansion	 of	 the	 register	
amplitude	 towards	 the	 high	 region	 and	 the	 consequent	 disintegra`on	 of	 the	 hypotext	
con`nuity,	 characterized	 by	 the	 preponderance	 of	 scale	 steps.	 In	 this	 case,	 the	 greatest	
profile	distor`on	is	carried	out	in	the	first	trumpet,	by	means	of	the	three	Octave	changes	in	
rela`on	 to	 the	 superius	 voice.	 If	 in	 the	 other	 voices	 the	 direc`on	 of	 the	 profile	 remains	
unchanged	 (only	 with	 interval	 increase	 or	 decrease),	 the	 change	 of	 Octave	 of	 the	 first	
trumpet	produces	protuberances	in	the	texture	–	homogeneous	in	the	hypotext	–	without,	
with	 this,	 altering	 the	harmonic	 aspect.	 This	 is	 the	 combina`on	 strategy	 correlated	 to	 the	
orchestra`on	procedure	used	by	Stravinky	in	Agon.	

	 In	 Contrafacta,	 Menezes	 composed	 a	 fi�h	 melodic	 line,	 the	 horn	 line,	 which	 does	 not	 perform	283

transforma`ons	of	Josquin’s	work.	This	 line,	which	is	of	fundamental	 importance	in	listening	to	the	harmony,	
does	not,	on	the	other	hand,	play	a	role	in	the	strictly	compara`ve	analysis.	For	this	reason,	we	will	omit	the	
horn	line	to	then	highlight	the	composi`onal	processes	of	transforma`on	performed	by	the	composer.
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Figure	2	–	Comparison	chart	between	Mille	regretz	(solid	lines)	and	Contrafacta	(doped	line)	

of	the	first	five	measures	of	both	pieces.	The	mediatrix	line	corresponds	to	middle	C.	

In	 this	 presenta`on	we	 can	 observe	 the	 intervalar	 distancing	 between	 both	musical	
“texts”,	 s`ll	 without	 the	 expression	 of	 the	 reason	 of	 the	 intervalar	 difference.	 Two	
possibili`es	open	up:	the	first	one,	in	the	evalua`on	of	the	interval	difference	used	to	modify	
the	profile	of	the	melodic	lines	of	the	hypotext;	the	second	one,	the	dissocia`ve	degree	of	
the	 interval	 type	 between	 both	 musical	 texts.	 If	 in	 the	 first	 possibility	 we	 evaluate	 the	
devia`on	of	 the	melodic	profile	 in	quanTtaTve	 terms,	 in	 the	second	possibility	we	seek	to	
evaluate	 the	 qualitaTve	 weight	 (in	 the	 sense	 of	 magnitude)	 of	 each	 interval.	 The	 first	
possibility	 is	 carried	out	 in	 the	profile	 deviaTon	 graph	 (Figure	 3)	 between	both	 texts.	 It	 is	
organized	as	follows:	the	number	of	Semitones	deviated,	in	each	voice,	from	the	hypotext	to	
the	hypertext	 is	counted.	The	sum	of	the	devia`on	 is	counted	per	measure,	this	being	the	
temporal	 subdivision	 (i.e.	“temporal	grain”)	of	 the	graph.	 If	 in	a	measure	 two	notes	are	 in	
the	distance	of	Major	Second	and	Minor	Second	of	the	hypotext,	 it	has	a	value	of	3	(i.e.,	a	
Tone	and	Semitone	added).	Repeated	notes	were	not	considered.	
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Figure	3	–	Graph	by	voice	of	profile	devia`on.	The	y-axis	expresses	the	number	of	deviated	semitones;	

the	x-axis	expresses	the	measures	(marked	by	a	doped	ver`cal	line).	[c.	=	bar]	

The	divergent	distance	between	the	peaks	of	each	voice	expresses	the	simultaneity	of	
out-of-phase	 transforma`ve	 processes,	 each	 containing	 its	 own	 oscillatory	 dura`on.	 The	
aperiodicity	 of	 the	 form	 of	 each	 line	 indicates	 the	 complexity	 of	 the	 organic,	 non-linear	
process	of	the	treatment	of	transforma`on	from	Josquin’s	piece.	The	varia`on	of	the	graph	
suggests	 the	 non-systema`c	work,	 in	 the	mechanis`c	 sense,	 of	 the	 transforma`on	 of	 the	
profile	 of	 the	 hypotext.	 This	 inten`on	 is,	 as	 the	 composer	 states,	 deliberate	 from	 the	
beginning	 of	 the	 composi`on.	 On	 the	 process	 of	 transforma`on	 from	 Josquin’s	 work,	
Menezes	 (2021b)	 states	 that	 “there	 is	 no	 systema`c	 for	 these	 transforma`ons,	 there	 is	 a	
systema`c	 thought	 that	 is	 a	 thought	 of	 listening	 to	 Stravinskyan	 harmonies”.	 Besides	
Stravinsky’s	 harmonic	 construc`on	 being	 present	 in	 a	 recurrent	 way	 throughout	 the	
hypertext,	as	we	will	observe	further	on,	in	the	majored	resultant	of	the	isolated	processes	
another	 systema`c	 aspect	 is	 revealed:	 the	 delinea`on	 of	 direcTonaliTes.	 Before	 the	
exposi`on	 of	 this	 idea,	 let	 us	 con`nue	 to	 observe	 by	 voices	 the	 second	 transforma`ve	
aspect,	that	is,	the	dissocia`ve	degree	of	interval	type	between	both	musical	texts.	

The	 coun`ng	 of	 the	 harmonic	 deviaTon	 is	 done	 as	 follows:	 from	 Edmond	 Costère’s	
theory	 of	 harmonic	 polarizaTon ,	 we	 assign	 weights	 (ie.	 degrees	 of	 polariza`on)	 to	 the	284

intervals	 formed	between	 the	hypertext	 to	hypertext,	 the	 result	of	hypertextual	harmonic	
distor`on.	In	this	use	of	Costère’s	theory	we	seek	both	to	evidence	the	qualita`ve	difference	
between	the	texts	and	to	solve	the	ques`on	of	Octaves	which,	from	the	harmonic	point	of	
view,	 shows	 itself	 to	be	 less	dissocia`ve	 if	 compared	 to	other	 intervals.	The	numbering	of	
the	weights	for	each	interval	is	categorized	as:	Octave,	Major	Seventh,	Perfect	Fi�h,	Perfect	
Fourth,	Minor	Second	by	 the	value	1	 (“polar”);	Major	and	Minor	Sixths,	Major	and	Minor	
Thirds	by	the	value	2	(“neutral”);	Minor	Seventh,	Tritone	and	Major	Second	by	the	value	3	
(“apolar”).	 The	 inversions	 of	 Octaves	 are	 disregarded	 (i.e.	 Ninths	 and	 Tenths	 become	
Seconds	 and	 Thirds	 and	 so	 on).	 The	 referen`al	 for	 the	 establishment	 of	 the	 degree	 of	
polariza`on	is	the	hypotext	and	its	set	of	pitches	and,	therefore,	the	internal	polariza`on	of	

	For	a	detailed	exposi`on	of	Costerè’s	theory,	see	MENEZES	2002,	pp.	101-111.284
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both	musical	texts	does	not	find	expression	in	this	analysis	–	only	the	hypertextual	varia`on	
of	the	pitches.	

The	graph	generated	from	the	harmonic	devia`on	analysis	per	voice,	omiped	here	to	
avoid	redundancy,	resembles	the	descrip`on	of	the	profile	devia`on	(Figure	3).	Compared	to	
the	 other	 voices,	 bassus	 and	 tenor	 present	 the	 highest	 recurrences	 of	 apolar	 harmonic	
disjunc`ons.	 The	 voice	 of	 superius,	 inversely	 to	 the	 most	 frequent	 Octave	 break,	 is	 to	 a	
lesser	 degree	 dissocia`ve	 with	 the	 hypotext,	 that	 is,	 it	 contains	 preponderantly	 polar	
transposi`ons.	 The	 balance	 between	 varia`on	 of	 a	 certain	 aspect	 and	 maintenance	 of	
other(s)	 aspects	 finds	 a	 precise	 expression	 in	 the	 difference	 (inversion)	 of	 transforma`ve	
processes	between	the	bass	and	treble	voices.	Menezes	affirms	the	dialec`cal	aspect	of	the	
varia`ons	when	he	points	out	that	they	“imply	transforma`on	of	aspects	of	the	materials	to	
the	 same	 extent	 that	 part	 of	 their	 essence	 or	 characteris`cs	 remain	 untouched,	 and	 that	
even	in	processes	of	radical	metamorphosis”	(MENEZES	2013,	p.	73).	To	the	maintenance	of	
the	bassus	profile,	the	interval	aspect	is	profoundly	altered	in	rela`on	to	the	source	text;	to	
the	varia`on	of	 the	superius	profile,	 the	 interval	aspect	 is	maintained	 in	 the	polar	 regions	
(the	Octave	and	Fi�h).	

By	 detailing	 the	 local	 varia`ons,	 the	 graphic	 focused	 on	 the	 voices	 highlights	 the	
divergence	 of	 the	 simultaneous	 temporal	 forms.	 The	 convergence	 of	 macro-direc`onal	
processes	 is	 only	made	 evident	 when	we	 consider	 the	 summa`on	 of	 the	 local	 varia`ons	
that,	in	this	second	moment,	will	be	subordinated	to	the	general	movement	of	the	process.	
This	 is	accomplished	by	reducing	the	four	 lines	 into	a	single	 line,	composed	by	the	sum	of	
the	 value,	 per	 bar,	 of	 each	 voice	 presented	 in	 the	 previous	 graphs.	 The	 result	 of	 this	
procedure,	observed	by	 the	parameters	of	harmonic	devia`on	and	profile,	 is	expressed	 in	
the	graph	below	(Figure	4).	

	
Figure	4	–	Summa`on	of	the	transforma`on	in	each	voice	per	measure.	The	doped	line	indicates	the	interval	
type	summa`on;	the	solid	line	indicates	the	absolute	devia`on	per	semitone.	The	y-axis	of	the	graph	presents	
an	average	grada`on 	of	the	two	scales	used	for	the	produc`on	of	each	graph	and	is	therefore	only	of	general	285

orienta`on	in	total	amplitude	and	transforma`on.	

	 To	obtain	 the	average	of	 the	 two	 scales,	 an	arbitrary	maximum	value	was	 chosen	and	both	graphs	were	285

normalized	 to	 the	 same	 grada`on.	 The	maximum	 amplitude	 of	 the	 interval	 devia`on	 is	 89	 (Semitones	 per	
measure),	and	the	harmonic	type	 is	number	17	(per	measure).	The	number	44	was	chosen	as	the	maximum	
amplitude	of	both.
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The	majored	 synthesis	 of	 voices	 exposes	 two	 broad	 cycles	 of	 profile	 transforma`on	
which,	 combined,	 demonstrate	 the	 direc`on	 towards	 the	 progressive	 disfigura`on	 of	 the	
hypotext.	The	first	peak	occurs	at	measure	15,	in	which	the	profile	devia`on	is	raised	above	
substan`al	harmonic	modula`ons.	This	occurs	by	the	expansion	to	the	lower	region	of	the	
bassus,	played	by	the	tuba	Octave	below,	and	to	the	higher	region	of	the	countertenor	voice,	
played	Octave	above	by	the	second	trumpet.	The	second	peak,	located	at	bar	36,	converges	
the	 profile	 and	 harmonic	 devia`on.	 Between	 these	 extremes	 lie	 subordinate	 oscilla`ons,	
generally	in	phase,	as	well	as	the	valley	at	measure	28	–	at	which	point	Josquin’s	integral	text	
stands	 out	 from	 the	 texture	 as	 a	 “quota`on”,	 albeit	 disfigured 	 by	 the	 few	 rhythmic	286

changes	and	surrounding	context.	

Josquin	selon	Stravinsky	selon	Menezes	

As	much	as	 this	 stage	of	 the	 composi`onal	process	of	Contrafacta	 is	not	 found	as	a	
linear	presenta`on	 in	 the	 text,	due	 to	 the	 intermipent	way	 in	which	 the	 fragments	of	 the	
hypertext	 are	 dispersed	 by	 the	 temporal	 net,	 the	 virtuality	 of	 the	 previous	 stages	 is	
maintained	as	 residue	 in	 the	final	 realiza`on .	 From	 this	 stage,	however,	 the	 listening	of	287

differen`ated	degrees	of	transforma`on	of	the	hypotext	is	maintained.	From	subsec`ons	“A”	
to	“I”	of	the	“harmonic	structure”	manuscript,	we	find	nine	degrees	of	distor`on	in	Josquin’s	
work,	with	sec`ons	“C”	and	“I”	being	the	most	distant	from	the	hypotext.	Before	observing	
the	subsequent	composi`onal	processes,	we	can	occupy	ourselves	with	the	harmonic	aspect	
of	 the	 hypertext	 which,	 as	Menezes	 says,	 seeks	 to	 transform	 Josquin’s	 work	 through	 the	
cons`tu`on	of	harmonies	 characteris`c	of	 Stravinsky’s	work.	About	 this	 specific	point,	 Flo	
Menezes	says:	“I	made	from	that	Josquin	[...]	a	‘Stravinsky’-version,	as	if	it	were	a	Stravinsky	
in	my	magnifying	glass”	(MENEZES	2021b).	

Sound	example	1:	Flo	Menezes’	transcrip`on	for	brass	quartet	of	Josquin’s	Mille	regretz,	
followed	by	the	metamorphosis	à	la	Stravinsky,	for	brass	quintet.	

	

A	 relevant	 discussion	 regarding	 Stravinsky’s	 harmonic	 composi`on	 is	 found	 in	 the	
analysis	of	Agon,	cited	earlier	in	our	text,	by	Henri	Pousseur	in	the	ar`cle	en`tled	“Stravinsky	
selon	 Webern	 selon	 Stravinsky”	 (1971).	 The	 author	 mobilizes	 a	 compara`ve	 analysis	
between	Agon	and	Anton	Webern’s	VariaTonen	für	Orchester	Op.	30,	shedding	light	on	the	
proximity	of	 Stravinsky’s	 harmonic	 treatment	 and	 certain	 serial	 interval	 constants	used	by	
Webern.	Through	reduc`ons	of	Agon’s	pitch	organiza`on	surface	to	its	underlying	harmonic	

	Considering	the	interference	of	the	fi�h	voice	this	passage	would	not,	strictly	speaking,	be	characterised	as	286

a	quota`on,	even	though	it	appears	as	a	more	permeable	instant	in	rela`on	to	the	hypotext.

	This	virtuality	 is	evidenced	in	certain	performa`ve	condi`ons	of	the	piece,	as	defined	by	the	composer	 in	287

the	preface	of	the	score.	Both	the	transcrip`on	of	Josquin’s	integral	work	and	the	(“Stravinskyian”)	hypertext	
may	 precede,	 in	 this	 order,	 the	 performance	 of	 Contrafacta.	 In	 such	 circumstances	 the	 direc`onality	 in	
ques`on	is	raised	to	the	level	of	listening.
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structure,	Pousseur	iden`fies	the	systema`c	use	of	the	set	–	a	papern	common	to	Webern’s	
series	–	of	Semitone	and	Third.	This	set,	which	we	find	in	the	hypotext	of	Contrafacta,	is	the	
interval	combina`on	that	structures	the	various	arrangements	of	the	major-minor	triad,	this	
one	 notoriously	 used	 by	 both	Webern	 and	 Stravinsky.	 In	 the	 example	 below,	 referring	 to	
Webern’s	 VariaTonen	 Op.	 27	 and	 Stravinsky’s	 Symphonies	 d’instruments	 à	 vent,	 we	 find	
some	of	the	recurring	simultanei`es	of	major	and	minor	thirds	arising	from	the	interval	set	
of	Minor	Second	and	Major	or	Minor	Third	–	the	interval	sets	{1,	3}	or	{1,	4} .	288

	
Figure	5	–	Chords	of	the	third	movement	of	Webern’s	VariaTonen	Op.	27	(A)	

and	the	beginning	of	Stravinsky’s	Symphonies	d’instruments	à	vent	(B).	

In	the	first	part	 (A)	of	the	example,	taken	from	the	third	varia`on	of	Webern’s	piano	
piece,	two	forms	of	the	set	{1,	3v4}	are	found	in	the	reduc`on	to	the	closed	posi`on	of	the	
intervals:	 the	 first	 form	 of	 ascending	 Semitone	 and	 Third	 and	 its	 retrograde	 inversion	 of	
ascending	Third	and	Semitone.	The	three	chords	in	our	example	result	from	the	series	used	
by	Webern,	which	presents	three	recurrences	of	the	set	in	the	order:	Eb,	B,	Bb;	Bb,	D,	C#;	F,	A,	
G#).	When	 superimposed	 as	 simultaneity,	 the	 specific	 ordering	 of	 the	 series	 (1,	 2,	 3	 etc.),	
which	would	form	the	interval	sequences	(4,	1),	does	not	present	the	structural	synthesis	to	
which	 we	 refer,	 that	 is,	 the	 set	 of	 Minor	 Second	 and	 Minor	 or	 Major	 Third.	 Observed	
ver`cally,	the	adequate	expression	results	from	the	ambiguity	of	the	major	and	minor	thirds	
that,	in	all	permuta`ons	of	this	set,	runs	through	the	range	of	four	Semitones.	In	this	same	
series	one	finds	heterogeneous	interval	configura`ons	(such	as	the	Tritone	and	the	presence	
of	the	“augmented”	form	of	Major	Second	and	Third).	In	the	three	arrangements	described,	
Webern	ver`cally	arranges	the	set	in	a	“stable”	manner	of	Major	Third	(or	Sixth)	and	Major	
Seventh.	

In	the	second	part	(B)	of	the	same	example,	from	the	beginning	of	Stravinsky’s	piece,	
we	find	the	 interval	 structure	 iden`cal	 to	 those	of	Webern’s	VariaTonen,	even	though	the	

	If	the	ordering	of	the	series	resorts	to	indexing	the	posi`on	of	the	pitch	in	the	sequence	with	numbers	(from	288

1	to	12	in	dodecaphonism,	varying	according	to	the	serial	approach),	each	interval	can	also	be	symbolized	by	
numbers,	 in	 this	 case	 referring	 to	 the	 number	 of	 Semitones	 of	 the	 interval	 (the	 Second	 Minor	 will	 thus	
correspond	to	1	and	so	on).	We	have,	thus,	three	representa`ons	for	the	same	series:	the	linear	sequence	of	
posi`ons	(1	to	12);	the	sequence	of	note	names;	the	series	of	intervals	(in	this	example,	of	11	intervals).	It	 is	
important	 to	 note	 that	 the	 use	 of	 this	 typical	 pitch-class	 set	 theory	 nomenclature,	 while	 demonstra`ng	 its	
per`nence	here,	was	foreign	to	Pousseur,	who	always	preferred	to	use	terms	related	to	his	own	harmonic	nets	
(réseaux	harmoniques).
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general	context	of	the	work	rests	on	distor`ons	of	diatonic	sets	(not	being,	therefore,	close	
to	the	serial	treatment).	On	the	other	hand,	the	ver`cal	arrangement	chosen	by	Stravinsky	
(in	 the	 clarinet	 and	 trumpet	 group)	 enhances	 the	 instability	 of	 the	 Seconds	 in	 the	 open	
arrangement	of	the	Minor	Ninth	(Bb-B).	Even	in	the	midst	of	the	diatonic,	and	even	triadic,	
context,	such	as	the	second	chord	of	our	example	(tur),	the	presence	of	B2	–	only	in	one	of	
the	trombones,	without	any	doubling	–	produces	a	certain	ambiguity	within	the	“dominant”	
chord	 (Bb	with	 Seventh) .	 This	 interval	 papern,	of	 the	original	 and	 “augmented”	 form,	 is	289

found	in	the	hypertext	of	Contrafacta,	as	we	can	see	in	the	reduc`on	of	some	ver`cal	results	
of	the	polyphonic	lines	transformed	by	Menezes.	

	

Figure	6	–	Reduc`on	of	the	hypertext	simultanei`es	of	Contrafacta.	

As	 we	 observe	 in	 the	 majored	 synthesis	 of	 the	 individual	 voices,	 the	 gradual	
transforma`on	of	Josquin’s	hypotext	results	from	a	direc`onal	vector	in	which,	increasingly,	
interval	and	profile	changes	occur.	This	would	explain	the	presence,	in	the	first	measures	of	
the	 hypertext,	 of	 diatonic	 sets	 that	 expand	 Josquin’s	 triadic	 composi`on.	 This	 occurs,	
between	measures	4	and	11,	in	the	introduc`on	of	the	Second	Major	(or	Major	Ninth)	in	the	
Bb	 triad,	 concluding	 the	 tetrachord	 (Bb	 –	 C	 –	 D–	 F).	 On	 the	 other	 hand,	 this	 is	 the	
“augmented”	mode	of	the	second	and	third	set,	formed	by	two	interval	sequences:	between	
Bb-C	(2)	and	Bb-D	(4),	forming	the	set	{2,4};	and	the	sequen`al	arrangement	of	intervals	(2,	3)	
in	the	order	C-D-F,	which	forms	the	farthest	set	{2,	3,	5}.	In	the	measure	13	we	find	the	first	
transforma`on	towards	the	major-minor	forma`on,	in	which	G-Ab-C	notes	form	the	set	{1,	4,	
5}.	In	measures	13	and	14	Stravinsky’s	“cubist”	inversions	occur	in	the	presence	of	the	Ninth	
between	tuba	and	first	trumpet,	opening	the	interval	of	Minor	Second	in	a	similar	way	to	the	
example	taken	from	the	Symphonies	d’instruments	à	vent.	The	gradual	disfigura`on	of	 the	
hypotext	will	correspond	to	the	gradual	approxima`on	with	the	major-minor	forma`on.		

The	conclusion	of	 this	process	will	occur	at	 the	simultanei`es	between	measures	35	
and	36	(therefore	“in	phase”	with	the	moment	of	maximum	transforma`on,	as	shown	in	the	
graph	 in	 Figure	 4).	 The	 first	 appearance	 of	 the	 set	 takes	 place	 at	measure	 22	 in	 a	 closed	
arrangement	(and	therefore	closer	to	the	“structural	arrangement”)	between	the	notes	from	
B-C-Eb.	 In	measures	 35	 and	 36	 there	 is	 the	 full	 display	 of	 the	major-minor	 compound:	 in	
measure	35,	the	note	groups	Bb-B-D	and	B-D-Eb;	in	the	next	measure	the	note	groups	Bb-B-G	
and	C-B-Ab.	In	both	cases	the	set	{1,	3v4}	is	duplicated	and	overlapped.	The	G-Bb-B	trichord	

	Evidently	Stravinsky	considers	this	ambiguity,	and	not	the	tonal	character	of	the	set	Minor	Second	and	Third,	289

in	the	sense	that	he	does	not	use	(in	this	case)	the	Cb	enharmony,	this	being	the	Bb	Minor	Ninth	with	Seventh,	
but	the	natural	B	note.
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is,	 in	 both	 measures,	 in	 the	 ver`cal	 posi`on	 typical	 of	 Webern,	 i.e.,	 the	 Major	 Seventh	
posi`on	between	the	Thirds.	

If	 the	 transforma`onal	 aspect,	 of	 a	 parodic	 nature,	 finds	 an	 echo	 of	 the	 Stravinsky	
composi`onal	procedure	 (not	only	 in	 the	parodic	gesture,	but	also	 in	 the	reference	 to	 the	
harmonic	 structure),	 the	method	of	harmonic	varia`on	 is	equally	 connected	–	as	we	have	
already	observed,	as	Pousseur	did	with	respect	to	Agon	–	with	Webern’s	serial	approach.	In	
a	 higher	 composi`onal	 layer,	 Stravinsky’s	 hypertextual	 procedures	 are	 conjugated	 to	
Webern’s	interval	unity.	To	this	founding	hypertext,	result	of	various	transforma`ve	layers	of	
Mille	regretz,	a	second	procedure	is	incorporated:	the	second	harmonic	varia`on	performed	
over	 the	 hypertext,	 which	 uses	 the	 proporTonal	 projecTons	 –	 a	 technique	 developed	 by	
Menezes	in	the	1980`es.	

Propor@onal	projec@ons:	hypertext	transformed	into	hypotext	

As	we	indicated	in	our	analysis	of	the	hypertextual	process	of	Contrafacta,	the	musical	
text	 resul`ng	 in	 the	manuscript	 “Mille	 regretz	 Harmonizado”	 –	which	 corresponds	 to	 the	
temporal	and	dura`onal	order	of	Mille	regretz	–	was	divided	into	nine	parts	named	“A”	to	“I”	
in	 the	 manuscript	 en`tled	 “estrutura	 harmônica	 em	 9	 fragmentos”.	 Each	 part	 will	 be	 a	
(sequen`al,	according	to	the	leper)	par`al	selec`on	of	the	hypertext,	without	any	repe``on	
of	measures	between	the	fragments.	
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Figure	7	–	Fragments	“A”	and	“B”	of	the	manuscript	“estrutura	harmonica	em	9	fragmentos”.	

At	the	end	of	each	system,	the	total	pitches	of	each	instrument	are	displayed	ver`cally.	

All	 these	 fragments	 are	 then	 harmonically	 transformed	 via	proporTonal	 projecTons,	
something	that	will	produce	all	the	harmonic	material	developed	throughout	the	work.	For	
that,	Menezes	deduced	from	each	fragment	a	specific	pitch	field	(Figure	8).	This	field,	which	
can	be	found	in	the	manuscript	arranged	as	simultaneity	(at	this	moment),	results	from	the	
sum	total	of	the	pitches	presented	per	instrument	in	the	fragment.	Thus,	each	fragment	will	
contain	a	certain	 interval	set,	with	a	varied	number	of	pitches,	as	well	as	repeated	pitches	
among	 the	 instruments:	 if	 at	 this	 stage	 the	 repe``on	 is	 caused	 by	 the	 intra-instrumental	
summa`on,	in	the	next	step	the	redundancy	is	eliminated	as	a	result	of	the	synthesis	of	the	
totality	of	each	field.	
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Figure	8	–	The	three	pitch	fields	of	Contrafacta’s	proporTonal	projecTons.	

The	numbers	indicate	the	number	of	Semitones	between	the	lower	and	higher	register	boundaries.	

The	 prepara`on	 of	 the	 material	 involves	 the	 linear	 arrangement,	 in	 “scalar”	
posi`on ,	of	the	sum	of	the	pitches	of	all	the	instruments,	disregarding	repe``ons.	From	290

this	 moment	 on,	 Menezes	 uses	 the	 technique	 of	 proporTonal	 projecTons,	 which	 can	 be	
synthe`cally	 described	 as	 the	 propor`onal	 expansion	 or	 contrac`on	 of	 the	 pitch	 field.	 In	
Apoteose	 de	 Schoenberg,	 the	 composer	 defines	 this	 technique	 as	 “the	 projec`on	 of	 the	
intervals	of	a	certain	tempered	harmonic	en`ty	[...]	 in	differen`ated	ambitus,	maintaining,	
however,	the	same	interval	propor`on	of	origin”	(MENEZES	2002,	p.	376).	Two	fundamental	
categories	determine	the	projec`on:	

1.	 The	 “interval	 ra`o”	 of	 the	 modula`on,	 given	 by	 the	 difference	 between	 the	
frequency	(in	Hertz)	of	the	lowest	and	highest	pitch	of	the	field,	which	will	enclose	the	
limits	of	expansion	or	compression;	and	

2.	The	exponent	of	the	root,	which	will	correspond	to	the	number	of	semitones	of	the	
total	 ambitus	 of	 the	 star`ng	 field	 (the	 “tempered”	 referen`al	 over	 which	 the	
projec`ons	occur),	that	is,	the	number	of	subdivisions	of	the	harmonic	space.	

The	 resultant	 of	 the	 projec`ons,	 in	 general	 lines,	 will	 be	 sets	 of	 frequencies	 not	
tempered,	expanded	or	compressed	in	the	register.	Such	procedure	contains	proximity	with	
the	 harmonic	 net	 (réseaux	 harmoniques)	 technique	 developed	 by	 Henri	 Pousseur.	 The	
réseaux	harmoniques	are	a	method	of	 interval	expansion	and	retrac`on	used	in	the	Opera	
Votre	 Faust	 and	 described	 in	 the	 ar`cle	 “Apotheosis	 of	 Rameau	 –	 essay	 on	 the	 harmonic	
ques`on”,	translated	into	Portuguese	by	Flo	Menezes.	In	his	explana`on,	Pousseur	seeks	the	
establishment	 of	 “kinships	 of	 melodic	 type	 among	 the	 various	 ‘projec`ons’	 of	 a	 same	
matrix”	 (POUSSEUR	 2008,	 p.	 231).	 We	 can	 take	 the	 example	 of	 the	 two-dimensional	 net,	
formed	by	the	set	of	two	intervals:	in	modula`ng	these	values	in	mul`ple	two-dimensional	
nets	 and	maintaining	 the	melodic	 “posi`on”	 of	 the	 first	 net	 (the	 “matrix”	 net,	 not	 in	 the	
mathema`cal	 sense	of	 the	 term,	even	 if	 the	nets	are	strictly	defined	as	 interval	matrices),	
qualita`ve	 changes	of	 the	harmony	are	 realized	with	basically	 –	but	not	necessarily	 –	 the	
maintenance	 of	 the	 same	 melodic	 profile	 (see	 ibidem,	 pp.	 220-230).	 If	 Pousseur’s	
“projec`ons”	 consist	 in	 applying	 the	 geometric	 disposi`on	 of	 one	 net	 over	 another,	 thus	
transforming	 the	 intervals,	 Menezes’	 proporTonal	 projecTons	 pave	 the	 way	 towards	 the	
non-tempered	universe	because,	by	extending	the	thought	of	projec`ons	to	the	microtonal	

	 The	 scalar	 arrangement	 would	 facilitate	 the	 visualiza`on	 of	 the	 material,	 especially	 at	 the	 moment	 of	290

maximum	compression	where	there	is	a	repe``on	of	several	pitches.	Such	an	arrangement,	therefore,	 is	not	
related	to	any	kind	of	serializa`on	or	sequencing	–	it	only	helps	in	the	quick	visualiza`on	of	the	harmonic	fields.
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structure	 of	 harmony,	 they	 encompass	 the	 total	 acous`c	 field	 –	 without,	 in	 doing	 so,	
privileging	 only	 the	 squaring	 of	 the	 twelve	 semitones.	 In	 addi`on,	 another	 important	
difference	between	both	methods	of	harmonic	 transforma`on	should	be	pointed	out:	 the	
transforma`ons	 of	 Menezes’	 proporTonal	 projecTons,	 as	 the	 name	 implies,	 preserve	 the	
proporTonality	of	the	intervals	of	the	original	harmonic	structure.	

The	microtonal	resultant	of	the	propor`onal	projec`ons	of	Contrafacta,	 found	 in	the	
manuscript	 en`tled	 “campo	 harmônico	 fragmentos”,	 was	 approximated	 to	 the	 tempered	
scale	of	twelve	semitones	and	is	composed	of	27	projec`ons,	three	for	each	fragment.	The	
three	 transforma`ve	 fields,	 together	 with	 the	 original	 one,	 conclude	 four	 fields	 of	 each	
fragment:	

1.	Compression	in	the	high	register	of	the	five	instruments;	

2.	Compression	in	the	centre	of	the	register	(high	region	of	the	bass	instruments);	

3.	Expanded	register	corresponding	to	the	extended	register	of	the	instruments.	

We	 will	 thus	 have	 fragments	 A,	 A1,	 A2,	 A3;	 B,	 B1,	 B2,	 B3	 etc.	 In	 each	 one	 of	 the	
projec`ons	(1,	2	and	3),	the	same	interval	ra`o	was	used,	thus	concluding	the	27	projec`ons	
in	 three	fixed	 limits	 in	 the	register:	 the	first	one,	 from	174	Hz	to	1046	Hz;	 the	second	one	
with	 a	more	 closed	 and	 chroma`c	 character	 from	 174	Hz	 to	 370	 Hz;	 the	 third	 one	more	
extended,	covering	approximately	four	octaves,	between	62	Hz	and	1046	Hz.	
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Figure	9	–	The	three	proporTonal	projecTons	of	fragment	A.	
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Form,	live-electronics	and	performaGve	aspects	

The	fragments	from	“A”	to	“I”	are	repeated	three	`mes	(totalizing	27	sec`ons)	and,	in	
each	 one	 of	 these	 presenta`ons,	 the	 geratrices	 fragments	 are	 interspersed	 by	 the	
projec`ons.	In	opposi`on	are	the	transforma`ons	of	the	hypertext	(which	has	now	become	
the	 hypotext	 of	 the	 projec`ons)	 and	 the	 geratrices	 fragments.	 The	 three	 presenta`ons	 of	
the	 fragments	 maintain,	 from	 the	 harmonic	 point	 of	 view	 (considering	 the	 two	
transforma`ve	 processes),	 the	 linearity	 of	 Josquin’s	 musical	 text,	 that	 is,	 from	 “A”	 to	 “I”	
three	`mes.	As	we	will	observe	ahead,	a	harmonic	dichotomy	is	established	both	between	
the	 genera`ve	 hypertext	 and	 the	 projec`ons,	 both	 intercalated,	 and	 the	 temporal-
interpreta`ve	organiza`on	of	 each	 fragment:	 in	 certain	 fragments,	 the	wri`ng	occurs	 as	 a	
choral	texture,	with	determined	dura`on	and	tempo;	in	other	fragments,	the	wri`ng	is	out-
of-phase	 and	 with	 overdetermined	 temporal	 nota`on	 (accomplished	 by	 the	 propor`onal	
nota`on	of	dura`ons).	

	
Figure	10	–	Two	pages	of	the	manuscript	with	the	ordem	of	the	structures.	

There	 is	 no	 rule	 of	 recurrence	 in	 which	 projec`on,	 or	 genera`ve	 fragment,	 choral	
texture	or	out-of-phase	disposi`on	occurs.	On	the	other	hand,	 from	the	first	 to	the	 last	of	
the	 three	 exhibi`ons,	 the	 choral	 texture	 gains	 increasing	 prominence.	 In	 the	 first	
presenta`on,	 four	of	the	nine	fragments	are	of	choral	 texture;	 in	the	second	presenta`on,	
five;	 in	 the	 last	 presenta`on,	 six	 and	 a	 half	 (half	 of	 the	 fragment	 “H”	 is	 out-of-phase,	 the	
other	half	in	choral).	With	this,	a	direc`onal	process	is	made	in	which	the	chorale	“polarizes”	
the	 type	 of	 textural	wri`ng.	 This	 direc`onality	 is	 inverse,	 in	 seman`c-referen`al	 terms,	 in	
rela`on	 to	 the	 hypertext:	 if	 in	 the	 laper	 the	 direc`on	 is	 the	 distancing	 of	 the	 harmonic	
context	 of	 Josquin,	 in	 the	 former	 we	 iden`fy	 the	 gradual	 approxima`on	 of	 the	 choral	
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texture.	In	the	following	table	(Figure	11)	we	have	the	formal	scheme	of	the	work	exactly	as	
found	in	the	manuscript.	

	
	

Figure	11	–	Schema`c	concatena`ve	order	of	fragments	in	Contrafacta.	
The	sec`ons	with	circles	are	those	where	the	texture	is	presented	as	choral.	

The	final	realiza`on	of	the	musical	 text	of	Contrafacta,	 in	terms	of	musical	scripture,	
does	 not	 enclose	 the	 totality	 of	 the	work’s	 aspects,	 as	we	 have	 analyzed	 so	 far.	With	 the	
presence	of	 live-electronics	 and	performa`c	 aspects,	 the	 general	 sense	of	 the	work	 –	 like	
any	 kind	 of	 generality,	 it	 is	 projected	 to	 the	 outside	 of	 the	 linguis`c	 introversion	 –	 is	
completed	beyond	the	score	and,	at	the	same	`me,	indicates	the	elabora`on	of	the	parody	
of	 inven`on	 contained	 (and	 projected)	 in	 the	 musical	 text.	 This	 path	 of	 introversion	 and	
extroversion,	 belonging	 to	 the	 whole	 movement	 of	 disappearance	 and	 emergence	 of	
Josquin’s	hypotext,	is	observed	in	the	movement	of	the	musicians	at	the	beginning	and	end	
of	the	work.	

The	 five	musicians	 come	 running	 to	 the	 stage,	 as	 in	 a	 “military	 training”,	 reci`ng	 in	
chorus	the	word	“currentes!”.	Not	only	the	type	of	running	refers	to	the	military	context	of	
the	brass	group,	like	the	military	bands,	but	the	meaning	of	“currente”	itself,	i.e.	“running”.	
The	 virtuosic	 style	 of	 instrumental	 currentes	 in	 the	 Renaissance,	 improvisatory	 in	 nature,	
finds	 an	 echo	 both	 in	 the	 overdetermined	 wri`ng	 of	 the	 dura`on	 in	 the	 out-of-phase	
textures	(in	the	sense	that	these	passages	presuppose	the	guided	improvisa`on	of	`me)	and	
the	 use	 of	 agile	 appoggiature	 interspersing	 the	 nets	 of	 these	 fragments	 (typical	 of	 the	
diminishing	prac`ce	of	this	period).	
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Figure	12	–	Page	2	of	the	score	of	Contrafacta.	

Sound	example	2:	Contrafacta,	pages	2	and	3	of	the	score.	

	

The	synchronicity	of	the	entrance	rush	is	mimesized	at	the	end	of	the	score,	now	from	
the	point	of	view	of	pitches	and	temporality:	at	the	end,	the	five	musicians	leave	the	stage	
repea`ng	by	heart	the	last	fragment	in	“absolute	synchronicity”.	This	repe``on	occurs	un`l	
the	audience	hears	in	low	dynamics,	at	distance,	the	elusive	sound	of	the	quintet.	
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Figure	13	–	Final	moments	(page	12	of	the	score)	of	Contrafacta.	

Sound	example	3:	Contrafacta,	final	moments.	

	

In	 these	final	moments	of	 the	score,	we	can	clearly	hear	 the	cumula`ve	resultant	of	
live-electronics	in	a	simultaneity	of	long	notes.	According	to	Menezes,	“this	harmony	collects	
and	remains,	and	when	there	is	the	procession	where	Contrafacta	goes	out	and	leaves	the	
theatre,	 there	 is	 Josquin’s	 soul	 le�”	 (MENEZES	 2021b).	 The	 movement	 that	 leads	 to	 this	
resultant,	 accomplished	by	 the	use	of	 freezing,	 occurs	 throughout	 the	performance	 in	 the	
collec`on	of	a	pitch	of	each	instrument	occurring	at	specific	points	in	the	score,	resul`ng	in	a	
simultaneity	of	five	pitches	in	total.	These	pitches	are	not	determined	a	priori,	given	only	by	
the	sta`s`cal	varia`on	of	pitches	notated	 in	 the	score,	and	 result	 from	the	collec`on	of	a	
random	sample	of	the	live	performance	within	a	specific	fragment.	The	order	of	collec`on	is:	
horn	(bar	10),	trumpet	1	(bar	36),	trumpet	2	(bar	50),	tuba	(bar	56)	and	trombone	(bar	89).	
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Besides	 the	 five	 freezings,	Menezes	 uses	 pitch	 shi�s	 and	 delays	 (with	 reverb)	 five	 `mes,	
totaling	15	 interven`ons	of	electronics	–	a	number	that	corresponds	to	the	15	projec`ons	
performed	in	the	harmony.	

	
Figure	13	–	Max/MSP	patch	for	the	live-electronics	in	Contrafacta.	

The	transtextual	nets	mobilized	throughout	the	countless	 layers	of	Contrafacta	make	
one	 glimpse,	 from	 the	 set	 of	 metalinguis`c	 works	 in	 music,	 the	 innova`ve	 approach	 of	
parody	 proper	 to	 the	most	 recent	 developments	 of	musical	 language.	 The	 transfigura`on	
that	we	 refer	 to	 could	 go	 back	 to	 the	 ini`al	 gesture	 of	 the	 classical	 variaTon,	 in	which	 a	
certain	theme	is	progressively	transformed,	assuming	different	features.	On	the	other	hand,	
the	 movement	 set	 in	 mo`on	 by	 Menezes	 goes	 beyond	 the	 ini`al	 gesture	 of	 thema`c	
varia`on	 by	 making	 the	 hypotext	 a	 kind	 of	 pretext	 for	 inven`on.	 The	 referen`al	 is	
submerged	 in	 the	parody	of	 invenTon	 in	which,	 through	 the	 recovery	of	 the	genealogy	of	
counterfei`ng,	 we	 can	 find	 the	 “background”	 of	 the	 figure.	 The	 recupera`on	 of	 the	
background,	 however,	 does	 not	 reveal	 a	 jus`fica`on	 for	 the	work:	 the	 background	 is	 the	
historical	 support	on	which	hangs,	 in	an	ever-crea`ve	contradic`on,	 the	hypertext	of	New	
Music.	From	this	contradic`on	arise,	in	a	bipar`te	way,	both	enthusiasm	and	lost	memories.	

Sound	example	4:	Contrafacta	(2013),		
for	brass	quintet	(trumpet	in	Bb,	trumpet	in	C,	French	horn	in	F,	trombone	in	Bb	and	tuba	in	F)	

and	live-electronics	(ad	libitum).	
Studio	recording	at	Studio	PANaroma	with	Israel	Salomé	and	Adenilson	Telles	(trumpets),	

Douglas	Costa	(horn),	Carlos	Freitas	(trombone)	and	Luis	Serralheiro	(tuba).	
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Structural	organicity	in	Quaderno	
Leonardo	Labrada	

1.	The	piece,	by	Flo	Menezes	himself	

In	 order	 to	 understand	 the	 origins	 of	 the	Quaderno	 concep`on,	 let’s	 begin	 with	 a	
statement	by	the	composer	himself	about	his	piece :	291

Quaderno	 is	 a	 commission	 of	 the	 Brazilian	 percussion	 players	 Eduardo	 Leandro	 and	 Ricardo	
Bologna	 and	 is	 originally	 wripen	 for	 solo	 marimba	 (5	 octaves)	 and	 live-electronics.	 In	 2007	 I	
prepared	 also	 a	 version	 for	 acous`c	 guitar	 and	 live-electronics	 for	 the	 Brazilian	 guitar	 player	
Daniel	Murray.	

It	 consists	 on	 a	 virtuoso	 study	 based	 on	 a	 single	 symmetric	 chord	 containing	 10	 notes,	which	
establishes	 the	 material	 of	 the	 whole	 piece	 as	 a	 kind	 of	 “theme	 and	 varia`ons”.	 During	 this	
process,	one	deals	with	a	direc`onality	towards	an	even	greater	density	in	which	the	electronics	
develops,	extends	and	mul`plies	the	instrumental	wri`ng.	

The	electronics	is	based	on	Max/MSP	and	is	conceived	in	such	a	way	that	one	deal	with	both	live-
transforming	of	 the	 instrumental	 sound,	 synthesis	 in	 real	`me,	 re-synthesis	by	way	of	granular	
synthesis	based	both	on	a	pre-recorded	sound	and	a	 live-recorded	sound,	and	finally	also	with	
the	performance	of	a	stereophonic,	 in	studio	pre-realized	sound	layer,	which	begin	depends	on	
how	the	instrumentalist	plays	his/her	part	in	a	given	moment	of	the	score.	

In	this	sense,	I	pursue	the	research	I	began	with	Mahler	in	Transgress	(2002-03)	for	two	pianos	
and	 electronics,	 a	 tribute	 to	 Mahler	 las`ng	 about	 1	 hour	 in	 which	 I	 try	 to	 integrate	 the	
possibili`es	of	the	real	`me	based	composi`on	with	the	elaborated	sounds	that	are	realized	in	
advance	in	studio	(thus	in	differed	`me	instead	of	real	`me).	

In	 May/June	 2005	 I	 conceived	 a	 patch	 on	 Max/MSP	 for	 Quaderno,	 which	 can	 be	 eventually	
upgraded	for	 furtherer	performances	 in	the	coming	years.	 In	2007	the	patch	was	 implemented	
with	assistance	of	André	Perropa.	

Quaderno	 makes	 use	 of	 a	 quadraphonic	 electroacous`c	 diffusion	 system	 such	 as	
illustrated	bellow.	In	the	version	for	acous`c	guitar,	the	performer	should	be	located	in	the	
center	of	the	stage	as	well:	

	
Figure	1	–	Spa`al	set-up	for	the	performance	of	Quaderno.	

	Unpublished	presenta`on	text	about	Quaderno	wripen	in	2011	by	the	composer.291
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2.	Musical	analysis	–	a	poeGc	plateau	

Ecce	 Quaderno,	 and	 in	 this	 way	 each	 piece	 and	 book	 by	 Flo	 Menezes	 could	 be	
presented.	If	Musical	Analysis	arises	around	1750	and	gradually	ascended	to	an	independent	
discipline	at	the	end	of	the	19th	century	(RINALDI	2014,	p.	2),	it	ini`ally	appears	as	an	apempt	
to	establish	a	“separa`on,	albeit	 implicit,	between	the	norm	 (the	models	and	standards	to	
be	learned	by	the	student)	and	individuality	(an	essen`al	aspect	for	any	musical	work)	(BENT	
&	POPLE	2012	apud	RINALDI	2014).	Flo	Menezes’	produc`on,	widely	explored,	including	by	the	
composer	 himself,	 aligns	 itself	 with	 this	 prac`ce.	 It	 is	 surprising	 to	 consider	 that	 already	
between	1984	and	1985,	at	age	22	to	23,	Flo	wrote	Apoteose	de	Schoenberg	(Apotheosis	of	
Schoenberg)	with	total	clarity	of	the	composi`onal	bases	that	serve	him	un`l	today 	(such	292

as	 the	work	with	harmonic	 enTTes,	 cyclical	modules,	proporTonal	 projecTons)	 and,	 in	my	
opinion,	its	main	composi`onal	tool:	its	analyTcal	eyear.	

Between	body	and	thought,	music	belongs	neither	to	the	eye	nor	to	the	ear.	Even	though	it	is	the	
listening	that	guides	and	conducts,	through	its	wanderings,	what	is	heard	and	seen,	we	can	well	
imagine	the	existence	of	an	intermediary	organ	that	assumes	the	func`on	not	of	pure	looking	or	
pure	listening,	but	rather	that	of	a	verb	that	I	tried	to	formulate	in	my	mother	language	by	means	
of	its	peremptory	func`on:	to	lis(ee)ten	(listen	+	see),	supreme	ac`vity	of	the	eyear,	a	mixture	of	
eye	 and	 ear.	 As	 well	 put	 by	 Berio	 (2006,	 p.	 121):	 “[…]	 Music	 o�en	 appears	 to	 be	 the	 most	
powerful	mediator	between	the	eye	and	the	ear	[…]”.	(MENEZES	2018,	p.	394)	

Any	musician	who	has	apended	any	of	Flo’s	classes	will	apest	to	his	passion	for	works	
from	 the	 past,	 always	 interfaced	 by	musical	 analysis.	 “Look	 at	 that,	 man”	 is	 perhaps	 the	
phrase	 I	 heard	 the	 most	 from	 the	 composer,	 when	 si�ng	 at	 the	 piano	 or	 showing	
recordings;	 he	directed	 the	 listening	of	 students,	 armed	with	 sheet	music,	 lis(ee)tening	 to	
music.	 His	 interest	 in	 the	 discipline	 followed	 his	 en`re	 academic	 career,	 since	 his	 first	
publica`on,	ate	age	17:	the	ar`cle	“What	is	the	‘Polariza`on	System’	–	the	Minor	Second	is	
the	atom	of	the	tonal	system” ,	the	first	publica`on	in	Portuguese	about	the	thoughts	of	293

the	French	musicologist	Edmond	Costère .	294

Even	 the	 composer’s	 crea`ve	 processes	 are	 embedded	 in	musical	 analysis,	 from	 his	
technique	of	interval	propaga`on	and	expansion	of	harmonic	en``es	pointed	out	as	far	back	
as	1987	(MENEZES	2002,	p.	331)	to	musical	composi`ons	such	as	TransFormantes	I	(1983)	for	
string	orchestra	with	piano,	which	starts	from	a	set	of	historically	relevant	harmonic	en``es	
(MENEZES	2002,	p.	319),	or	Traces	(2007)	for	string	quartet	and	live-electronics,	based	mainly	
on	 fragments	 of	 the	 3rd	 movement	 of	 the	 String	 Quartet	 Op.	 132	 by	 Beethoven	 (also	
including	 fragments	 of	 String	 Quartets	 by	 Mozart,	 Debussy,	 Schoenberg,	 Berg)	 and	 even	
TransLieder	 (2016-17)	 for	 soprano,	 alto	 and	 orchestra,	 orchestra`ons	 of	 songs	 by	 Brahms	
with	two	interferences	(Folds)	composed	by	himself.	On	his	Chemins	series,	Berio	says:	

	 “Already	 in	 my	 early	 composi`ons	 it	 became	 clear	 to	 me	 that	 harmonic	 en``es	 represented,	 as	 the	292

structural	germ	of	a	composi`on,	the	most	fruiµul	result	of	the	post-tonal	era.	And	it	also	became	clear	to	me	
that	 I	 should	 develop	 certain	 techniques	 or	 methods	 that	 would	 reveal	 the	 proper`es	 of	 a	 given	
en`ty.”	(MENEZES	2018,	pp.	228-229)

	In:	Newspaper	Viva	há	Poesia,	published	by	the	concret	poets	of	São	Paulo	in	1979,	p.	5	–	taken	form	the	293

composer’s	website.

	Edmond	Costère	is	the	pseudonym	of	Edouard	Coester,	a	French	jurist	graduated	in	Law	at	the	University	of	294

Paris,	who	prac`ced	as	a	magistrate	at	the	French	Supreme	Court.	Among	his	wri`ngs	is	his	second	book	Mort	
ou	transfiguraTons	de	 l’harmonie	(1962),	 in	which	he	establishes	the	theore`cal	formula`on	of	his	Universal	
Law	of	A{racTon	(BASTOS	2005).	On	Costère’s	theore`cal	bases,	see	MENEZES	1987,	pp.	101-112.
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The	best	way	to	analyze	and	comment	on	a	musical	work	is	to	write	another	one	using	materials	
from	the	original	work:	a	crea`ve	explora`on	of	a	composi`on	is	at	the	same	`me	an	analysis,	a	
commentary	and	an	extension	of	the	original.	The	most	profitable	comment	on	a	Symphony	or	
an	Opera	has	always	been	another	Symphony	or	another	Opera.	(BERIO	2018)	

Well,	if	TransLieder	is	a	literal	example	of	this	posture,	it	is	quite	possible	to	generalize	
it	 considering	 that	 Flo	 Menezes’	 composiTons	 are	 comments	 on	 themselves.	 The	 self-
referenTality	 of	 his	 composi`onal	 strategies	 and	 tools	 in	 each	 work	 and	 the	 polysemic	
connecTvity	of	his	crea`ve	processes	characterizes	this	 immanent	and	constantly	changing	
plane	of	composi`on	that	runs	through	his	work:	Maximalism.	

Hence	Ecce	Opus,	a	work	that	in	itself	is	cohesive	and	has	analysis	as	one	of	its	pillars.	
The	 clue	 is	 in	 each	 of	 Flo’s	 scores	 (always	 accompanied	 by	 analy`cal	 commentary	 on	 the	
genesis	of	composi`on)	and	in	each	of	his	books.	Not	even	a	book	like	A	acúsTca	musical	em	
palavras	e	sons	(The	music	acousTcs	in	words	and	sounds)	(2004),	which	could	turn	to	a	cold	
theore`cal	 path	 of	 technicality,	 escapes	 comments	 referencing	 his	 and	 other	 composers’	
composi`ons,	with	musical	excerpts	from	his	works	considered	from	the	book’s	perspec`ve.	
More	recently,	Flo	breaks	open	this	rela`onship	with	musical	analysis	in	Riscos	sobre	música:	
ensaio	–	repeTções	–	provas	(Risks/scratches	on	music:	rehearsal/essay	–	repeTTons	–	tests/
proofs)	 (2018),	 including	his	handwripen	analysis	of	other	composers	works	directly	 in	the	
body	of	the	book!	Far	from	an	intrusion	or	the	fruiµul	discussion	of	cita`ons	in	the	literary/
musical	body,	the	case	here	is	the	one	pointed	out	by	Berio:	

If,	on	the	other	hand,	the	analyst	is	a	composer,	there	will	be	no	need	to	choose	and	specify	the	
categories	 and	 criteria,	 he	 or	 she	 intends	 to	 adopt	 because,	 whatever	 the	 circumstances,	 the	
analysis	will	 always	be	 self-analysis:	 composers	will	 not	be	able	 to	help	projec`ng	 themselves,	
their	own	poe`cs,	 into	the	analysis	of	the	work.	The	composer	reveals	himself	on	the	couch	of	
someone	else’s	work.	[…]	The	chief	analy`cal	instrument	at	the	composer’s	disposal	will	always	
and	in	any	case	be	his	own	poe`cs.	(BERIO	2006,	p.	125)	

The	word	ana|lysis	 brings	 in	 its	 etymology	 the	 ac`on	 of	 breaking	 a	whole	 –	 in	 the	
Greek	 stem	 lū́ein	 (λῡ¹ειν),	 the	 inflec`on	 of	 the	 verb	 lū́ō	 (λῡ¹ω),	 “to	 separate”	 –	 and	 the	
successive	 itera`on	of	 the	process	–	 in	 the	prefix	ana,	which	both	means	 “up,	upon”	and	
“again,	 one	more	`me.”	 If	 the	Berian	 vision	of	 the	 analyst	 composer	 brings	 the	 analy`cal	
decomposing	 force	 closer	 to	 the	 synthe`c	 crea`ve	 force,	 it	 is	 possible	 to	 connect	 the	
analysis	with	another	related	word:	algebra,	from	the	Arabic	al-jabr	(الــــجـبـر)	–	to	reconcile	
broken	 parts	 –,	 a	 mathema`cal	 term	 from	 the	 9th	 century	 referring	 to	 the	 opera`on	 of	
changing	 sides	 of	 a	 term	 in	 an	 equa`on.	 The	 word	 algebra	 will	 eventually	 serve	 as	 a	
synthesis	 term	 for	 all	 mathema`cs	 whose	 central	 object	 are	 equa`ons,	 and	 philosopher	
René	Descartes	(the	same	one	who	takes	up	the	Aristotelian	concept	of	understanding	the	
whole	 by	 its	 smaller	 func`onal	 parts)	 was	 responsible	 for	 introducing	 the	 term	 analyTc	
geometry	in	his	book	La	géométrie	(1637),	possibly	thanks	to	the	introduc`on	of	the	modern	
symbolic	nota`on	in	the	XVI	century	by	François	Viète .	295

This	algebra/analysis	rela`onship	ends	the	cycle	of	reverbera`ons	of	the	analy`c	force	
in	 Flo	 Menezes’	 work.	 If	 mathema`cs,	 which	 appears	 as	 a	 possibility	 of	 measuring	 the	
physical	world	(literal	meaning	of	the	word	geometry),	breaks	away	from	the	`es	of	literality	
towards	 a	 self-referen`al	 system	 with	 its	 own	 language	 and	 logic,	 music	 also	 has	 the	
algebraic	 poten`al	 of	 bringing	 together	 the	 most	 scapered	 mental	 vectors	 in	 cohesive	

	Un`l	that	moment,	the	study	of	equa`ons	took	place	through	wripen	texts	and	geometric	approxima`ons	295

of	terms.	Thus,	x2+26x	=	27	was	read	as	“the	area	of	a	literal	square	of	sides	x	plus	the	area	of	a	literal	rectangle	
of	sides	x	and	26	makes	27.”
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projects,	unfeasible	by	 logic,	 in	the	realm	of	sounds:	music,	therefore	–	as	 in	Flo	Menezes’	
terms	–,	as	a	MathemaTcs	of	AffecTons.	

That	there	is	calculus,	series	of	events,	predictable	ordering	–	in	a	word:	mathemaTcs	–	there	is	
no	doubt.	But,	mo`va`ng	the	expecta`on	or	frustra`ng	the	expecta`on,	“the	emo`onal	charge	
that	presides	over	every	act	of	 inven`on	carries”,	as	 I	once	said,	“all	mathema`cal	evidence	 in	
music	of	 such	a	 content	of	 expression	 that	no	 calcula`on	would	be	able	 to	 reveal	 it”.	 For	 this	
reason,	on	another	occasion,	I	defined	music	as	“the	knowledge	in	which	numbers	are	provided	
with	 affec`ve	 charges,	 present	 tensions	 and	 past	 references,	 surprising	 gi�s	 and	 expected	
absences,	arisen	 from	a	 running	`me	and	a	 scrolled	space	 [...].	Abstract	knowledge,	 laborinTc,	
calcula`ng	 exercise	 of	 ingenious	 structural	 engineering,	 a	 terrain	 in	 which	 construc`ve	
segmenta`ons	operate,	but	based	on	memories	and	hopes,	tensions	and	relaxa`ons,	evoca`ons	
of	enjoyment	in	a	sublime	act	of	sublima`on,	music	reveals	itself	as	a	mathemaTcs	of	affecTons”.	
(MENEZES	2013,	pp.	30-31)	

3.	Sur	la	genèse	harmonique	

The	 no`on	 of	 poe`cs,	 however	 general	 the	 term,	 has	 always	 implied	 self-awareness,	 and	 an	
evolu`onary	view	of	musicmaking	and	of	the	criteria	that	guides	it.	Whenever	descrip`on	enters	
into	the	specific	details	of	a	given	work,	poe`cs	gives	way	to	analysis.	(BERIO	2006,	p.	124)	

In	various	aspects,	ATLAS	FOLISIPELIS	 (1996-97)	will	prove	to	be	a	paradigma`c	work	
for	 the	 Flo	Menezes	 and	 completely	 related	 to	Quaderno	 through	 composi`onal	parallels.	
The	main	harmonic	en`ty	of	ATLAS	 FOLISIPELIS	was	 constructed	by	means	of	 symmetrical	
interval	propaga`on	over	a	central	interval	axis.	

	
Figure	2	–	The	genesis	of	the	harmonic	en`ty	of	ATLAS	FOLISIPELIS.	

A�er	the	crea`on	of	the	ATLAS	FOLISIPELIS	en`ty,	Flo	began	to	explore	the	genera`ve	
proper`es	of	 the	 chord	using	Pierre	Boulez’s	 chord	mulTplicaTon	 technique,	 in	which	 the	
intervals	of	a	harmonic	block	are	 transposed	by	 the	 intervals	of	a	 second	harmonic	block,	
thus	obtaining	 the	densified	sum	of	 these	 transposi`ons	 (see	MENEZES	2006,	pp.	242-255).	
Considering	 the	upper	half	of	 the	ATLAS	FOLISIPELIS	 en`ty	 (including	 the	G4-A4	generator	
nucleus),	 the	 composer	mul`plies	 two	unequal	 harmonic	 blocks,	 obtaining	 six	 new	blocks	
and	lis`ng	the	last	one	(symmetric)	as	a	new	harmonic	en`ty.	Here	is	the	Quaderno	enTty,	
called	Main	EnTty	in	this	analysis	(EP	=	EnTdade	Principal,	in	Portuguese).	
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Figure	3	–	The	mul`plica`ons	of	two	uneven	harmonic	blocks	of	the	top	half	of	the	harmonic	en`ty	of	ATLAS	
FOLISIPELIS	and	the	new	symmetrical	enTty	found	at	the	end	of	the	process.	The	fundamentals	of	the	new	

chords	gives	us	the	symmetrical	inversion	of	the	original	block,	a	property	of	Boulez’s	mul`plica`on	discovered	
by	Flo	Menezes	named	Law	of	Symmetry.	

The	Quaderno	en`ty	(EP)	has	interes`ng	proper`es.	First,	it	is	the	sum	of	two	iden`cal	
chords	a	Minor	Sixth	apart,	classified	as	“first	type	Webernian	archetype”	by	the	composer	
(MENEZES	2002),	made	up	by	the	alterna`on	of	Perfect	Fourths	and	Tritones.	The	chord,	as	
noted	 by	 Lacerda	 (2009),	 can	 be	 understood	 as	 a	 presenta`on	 of	 the	 three	 diminished	
chords	 exis`ng	 in	 the	 12-EDO	 (equal	 division	 of	 the	 Octave)	 tempered	 system,	 with	 the	
central	 diminished	 chord	 surrounded	 by	 two	 Tritones	 (reduced	 simplifica`on	 of	 the	
harmonic	 archetype	 of	 the	 diminished	 tetrad).	 When	 we	 calculate	 the	 cardinality	 of	 the	
chord	 using	 the	 Costère’s	 Law	 of	 Universal	 A{racTon,	 it	 is	 no`ceable	 that	 EP	 is	 a	 stable	
chord 	(because	it	has	a	greater	cardinal	value	in	its	cons`tuent	notes	than	in	the	absent	296

ones),	with	 the	polar	notes	B-F-F#-C,	the	ends	of	 the	chords	 that,	 if	 isolated	 in	a	harmonic	
block,	have	cardinality	over	themselves.	

The	EP	threshold	notes	 (B3	and	C5) 	 imply	many	transposi`ons	 in	 the	construc`on	297

process	of	the	EP	Cyclical	Module	(as	we	will	see	later),	which	guarantees	a	great	harmonic	
diversity	of	material.	Its	cons`tuent	intervals	are	very	close	to	the	genera`ng	en`ty,	sharing	
the	Tritone	and	Major	Second	and	absen`ng	both	the	Minor	Second	and	the	Major	Third,	
which	do	not	appear	 in	EP	but	add	up	to	generate	the	most	recurrent	 interval	of	 the	new	
en`ty:	Minor	Third.	

	The	original	term	used	by	Costère	is	dense.	However,	the	term	stable	will	be	used	instead,	seeking	to	avoid	296

ambigui`es	 regarding	more	or	 less	 dense	 interval	 cons`tu`ons	 from	 the	point	 of	 view	of	 number	of	 notes,	
number	of	dissonant	intervals,	interval	disposi`on	in	the	register,	among	other	elements	that	contribute	to	the	
percep`on	of	this	quality	of	a	harmonic	block.

	“It	was	also	decisive	for	me	the	fact	that	this	Minor	Ninth	is	the	same	one	that	almost	led	Monteverdi	to	an	297

Inquisi`on	 process,	when	 using	 it	 right	 at	 the	 beginning	 of	 his	madrigal	Cruda	 Amarilli,	 from	 his	 Libro	 V	 di	
Madrigsli!”	(Menezes’	personal	statement	to	this	author).
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Table	1	–	Cardinal	values	of	EP.	The	bold	selected	notes	are	the	polar	notes	of	the	chord.	

The	sum	of	the	valences	of	the	notes	that	cons`tute	EP	(5+3+3+5+5+3+3+5	=	32)	is	greater	
than	the	sum	of	the	notes	absent	on	the	chord	(2+2+2+2	=	8),	which	makes	EP	a	stable	chord.	

 
Table	2	–	Cardinal	values	of	EP’s	polar	notes.	

4.	Harmonic	Expansions	

A�er	 choosing	 Quaderno’s	 main	 en`ty	 (which	 in	 itself	 is	 the	 result	 of	 complex	
specula`ve	processes),	Flo	submits	EP	to	two	proporTonal	projecTons,	now	having	the	new	
en`ty	as	the	harmonic	genesis	of	new	chords.	
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Figure	4	–	Above:	original	dra�	of	the	composer;	and	below:	the	edited	version.	

The	first	system	shows	the	ra`o	and	outer	limits	of	the	projec`ons,	the	second	system	shows	
the	new	chords	found	on	the	previous	system	and	the	third	system	is	a	con`nua`on	of	the	second	system.	

In	the	first	half	of	the	projec`on,	Flo	performs	seven	expansions	holding	the	C6	note	
fixed	 so	 that	 the	 chords	 expand	 towards	 the	 low	 register.	 The	 expansions	 are	 crescent,	
star`ng	with	ra`o	1.02	and	reaching	1.47.	The	notes	obtained	in	the	bass	will	configure	the	
new	roots	for	the	next	chords,	delimi`ng	the	limits	of	the	expansion	to	the	low	register	with	
the	EP	notes	 themselves	 (without	 repe``on).	Delimited	 iden`cally	 to	 the	EP	 (star`ng	at	B	
and	ending	at	C),	the	sequence	of	the	roots	highlights	the	chroma`c	rela`ons	of	the	en`ty,	
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reconnec`ng	 it	 with	 its	 genera`ng	 en`ty	 (ATLAS	 FOLISIPELIS).	 Two	 symmetries	 emerge	 in	
this	 sequence:	 the	 first	 is	 that	 of	 the	 interval	 sequences	 (with	 the	 chunk	Minor	 Second	 –	
Minor	Third	–	Minor	Second	–	Minor	Second)	and	the	second	is	the	division	of	EP	into	two	
groups	in	inverse	retrograda`on,	with	a	symmetrical	coupling	between	the	notes	G-F#-F-E.	

	
Figure	5	–	New	roots	of	the	chords	generated	by	the	propor`onal	projec`on	(expansion)	over	EP,	transposed	to	

their	original	Octaves	on	the	Quaderno	en`ty.	

The	expansion	process	ends	when	the	 fundamental	of	 the	chord	 falls	on	the	B	note,	
fundamental	of	the	EP.	As	they	are	calculated	in	their	frequency	values,	the	notes	resul`ng	
from	the	propor`onal	projec`ons	escape	the	12-EDO	temperament	of	the	marimba,	so	the	
composer	had	to	round	up	the	result	to	the	notes	closest	to	the	EP,	almost	as	an	anchorage	
for	the	process.	

The	 second	 half	 of	 the	 first	 system	 presents	 the	 second	 projec`on.	 There,	 seven	
contrac`ons	are	performed	from	the	last	chord	of	the	expansions	of	the	first	projec`on.	The	
chords	 roots	 follow	exactly	 the	 same	sequence	as	 the	expansions	but	now	 the	high	notes	
will	 move	 towards	 the	 low	 register,	 following	 the	 EP	 note	 sequence,	 causing	 a	 rapid	
concre`on	and	increase	in	chord	density.		

The	 result	of	 these	projec`ons	are	 twelve	new	chords	and	 three	eight-note	melodic	
sequences	(too	small	 in	scope	to	make	a	chord).	The	criteria	for	selec`on	of	new	chords	is	
the	 same	used	 in	ATLAS	FOLISIPELIS,	 that	 is,	 their	 internal	 symmetry.	 Six	new	symmetrical	
chords	are	 chosen,	plus	 the	EP	 transposed	an	11th	below,	 in	 addi`on	 to	 two	 symmetrical	
melodic	sequences.	

	
Figure	6	–	First	dra�	for	the	harmonic	specula`ons	regarding	Quaderno	from	May	2005,	

later	discarded	by	the	composer.	Before	choosing	EP,	Flo	Menezes	considered	
using	the	Farben-en`ty,	Arnold	Schoenberg’s	third	movement	from	Five	Orchestral	Pieces	Op.	16	(1909).	
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5.	Secondary	Chords	

The	six	symmetrical	chords	 found	before	the	reappearance	of	 the	transposed	EP	will	
be	 called	 Secondary	 Chords	 (or	 AS	 =	 Acorde(s)	 Secundário(s),	 in	 Portuguese)	 and	 will	 be	
referred	to	in	ascending	order	of	appearance,	from	AS1	to	AS6	(Figure	7).	

	
	

Figure	7	–	EP	and	the	six	Secondary	Chords.	

In	view	of	the	deriva`on	of	the	Secondary	Chords	of	EP,	it	was	decided	to	emphasize	
the	linear	interval	course	of	the	seven	chords	through	a	table.	

	
Table	3	–	The	discrete	increase	of	EP	and	AS’	cons`tuent	intervals.	

The	bold	highlighted	intervals	are	the	symmetrical	axis	of	the	chords.	

The	transi`on	from	EP	to	AS1	happens	by	the	alternate	addi`on	of	m2,	star`ng	with	
the	first	term,	significantly	changing	the	sound	of	the	new	chord.	AS1	 is	the	synthesis	of	a	
fric`on	of	opposing	 forces:	 on	 the	one	hand	 the	diatonicism	of	 a	C	harmonic	minor	 scale	
(with	 the	 intrusion	 of	 the	M3	of	 the	 triad,	E4)	 and	on	 the	 other	 the	 E	Major	 triad	 in	 the	
center	 of	 the	 cluster,	 which	 biases	 the	 reading	 for	 a	 highly	 dissonant	 E	 major	 chord	
(including	 the	 augmented	 ninth	 interval,	 like	 the	 C	 major	 chord).	 The	 polar	 notes	 of	 the	
chord	are,	interes`ngly,	C-Eb-E-G	,	which	not	only	reinforces	the	polarity	of	the	highest	note	
(C6)	but	also	encompasses	the	Major-minor	archetype	found	in	the	chord.	
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Table	4	–	Values	of	AS1.	The	bold	selected	notes	are	the	polar	notes	of	the	chord.	

The	sum	of	the	valences	of	the	notes	that	cons`tute	AS1	(4+3+4+4+3+3+3	=	29)	is	greater	than	the	sum	of	the	
notes	absent	on	the	chord	(3+4+3+3	=	16),	which	also	makes	AS1	a	stable	chord.	The	cardinal	density	of	the	

absent	notes	on	the	chord,	however,	is	bigger	than	EP’s,	showing	the	gradual	shi�	of	harmonic	momentum	that	
will	take	place	with	AS2.	

AS2	is	very	similar	to	AS1,	the	only	difference	being	the	two	end	intervals,	increased	by	
a	Minor	Second.	Melodically	speaking,	the	lower	inner	half	D4-E4-F#4	of	AS1	is	a	whole	step	
lower	 in	 AS2	 and	 the	 upper	 F5-Eb5-B4	 a	 half	 step	 lower.	 Its	 general	 configura`on	 can	 be	
derived	in	the	Whole-tone	scale	harmonic	field.	Regarding	the	chord’s	cardinality,	however,	
the	 change	 is	 radical:	 the	 polar	 notes	 are	 not	 present	 in	 the	 chord	 (B-F	 referencing	 the	
Tritone	of	EP’s	polar	notes)	and	its	cardinal	density	is	exactly	the	opposite	of	EP,	making	the	
chord	 a	 mobile	 aggregate,	 that	 is,	 not	 resolu`ve	 in	 itself.	 All	 this	 through	 very	 subtle	
harmonic/melodic	changes!	

	
Table	5	–	Cardinal	values	of	AS2.	The	bold	selected	notes	show	that	polar	notes	of	the	chord	are	not	present	in	
it.	The	sum	of	the	valences	of	the	notes	that	cons`tute	AS2	(2+2+2+1+1	=	8)	is	lesser	than	the	sum	of	the	notes	

which	are	absent	on	the	chord	(5+5+6+5+5+6	=	32),	which	makes	AS2	the	first	mobile	chord	so	far.	

The	 interval	 transforma`ons	 of	 AS3	 are	 complementary	 to	 those	 of	 AS1:	 Minor	
Seconds	 are	 added	 in	 the	 intervals	 that	 had	 not	 been	modified	 previously	 (Major	 Second	
becomes	Minor	Third	and	the	Major	Third	of	the	central	axis	becomes	Perfect	Fourth).	The	
result	is	two	A	triads,	a	Minor	(in	the	lower	half)	and	a	Major	(in	the	upper	half),	the	ends	of	
the	chord	being	a	crossing	of	the	Thirds:	the	root	of	AS3	is	C#	and	the	highest	note	a	C.	The	
transforma`on	of	 EP	ends	a	first	 cycle	 in	 three	 steps,	 leading	 to	a	Major-Minor	archetype	
chord	that	will	underlie	AS3,	AS4	(the	root	of	the	chord	goes	down	a	Minor	Second	and	the	
inner	block	goes	down	a	Minor	Second,	which	results	 in	a	Minor	Second	addi`on	on	both	
ends	of	the	chord)	and	AS5	(exact	transposi`on	from	AS4	a	Minor	Second	downwards).	
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Table	6	–	Cardinal	values	of	AS3.	This	chord	has	a	higher	amount	of	polar	notes:	all	the	notes	on	the	chord	are	

polar,	plus	four	absent	ones	(the	diminished	chord	D-F-Ab-B).	The	sum	of	the	valences	of	the	notes	that	
cons`tute	AS3	(4+4+4+4	=	16)	is	lesser	than	the	sum	of	the	notes	absent	on	the	chord	(4+2+4+2+2+4+2+4	=	

24),	which	makes	AS3	a	more	balanced	mobile	chord.	

	
Table	7	–	Cardinal	values	of	AS4.	All	the	notes	on	the	chord	are	polar,	plus	four	absent	ones	(the	diminished	
chord	C#	-E-G-Bb).	The	sum	of	the	valences	of	the	notes	that	cons`tute	AS4	(4+4+4+4	=	16)	is	lesser	than	the	
sum	of	the	notes	which	are	absent	on	the	chord	(4+2+4+2+2+4+2+4	=	24),	maintaining	the	cardinal	density	of	

the	previous	chord.	No`ce	the	symmetry	on	the	cardinal	values	of	the	table.	

	
Table	8	–	Cardinal	values	of	AS5.	All	the	notes	on	the	chord	are	polar,	plus	four	absent	ones	(the	diminished	
chord	C#	-E-G-Bb).	The	sum	of	the	valences	of	the	notes	that	cons`tute	AS4	(4+4+4+4	=	16)	is	lesser	than	the	

sum	of	the	notes	which	are	absent	on	the	chord	(4+2+4+2+2+4+2+4	=	24),	cons`tu`ng	an	harmonic	plateau	of	
cardinal	density	of	the	three	previous	chords.	No`ce	the	retrograde	symmetry	on	the	cardinal	values	of	this	

table	with	AS3’s.	

The	appearance	of	the	three	possible	diminished	tetrads	in	the	12-EDO	temperament	
as	virtual	polar	notes	is	surprisingly	consistent	with	the	generator	chord	(EP),	which	featured	
the	same	three	tetrads	(two	of	them	summed	up	in	the	Tritones	on	both	ends	of	the	chord).	
The	expansion	process	of	EP	presented	here	is	also	an	unques`onable	process	of	con`nuous	
development	at	the	cons`tuent	morphological	level.	The	last	secondary	chord	AS6	receives	
a	Semitone	subtrac`on	at	the	ends	(M6	becomes	m6)	and	on	the	central	axis	(Perfect	Fourth	
becomes	Minor	Third),	keeping,	however,	the	Major-Minor	archetype,	presented	here	in	its	
most	tense	configura`on:	the	upper	half	can	be	read	as	a	D	Major	triad	with	its	Minor	Third	
at	the	`p	and	the	bopom	half	as	an	E-flat	Minor	triad	with	its	Major	Third	at	the	base,	yet	
another	 symmetrical	 layer.	 The	 EP	 transforma`ons	 in	 Sec`on	 A	 (almost	 an	 interpola`on	
between	EP	and	AS6)	takes	place	in	minimal	steps	of	Minor	Seconds	and	in	gradual	phases,	
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making	the	percep`on	of	harmonic	transforma`on	a	direc`onal	and	organic	flow,	s`rred	up	
by	the	transposi`on	of	notes	towards	the	bass.	

	
Table	9	–	Cardinal	values	of	AS6.	The	polar	notes	of	the	chord	are	G-A#-D-F-F#.	The	sum	of	the	valences	of	the	
notes	that	cons`tute	AS6	(4+3+4+4+4+3+4	=	26)	is	bigger	than	the	sum	of	the	notes	absent	on	the	chord	

(2+2+3+3+3	=	13),	making	AS6	a	stable	chord	and	confirming	the	hypothesis	of	this	chord	as	an	arrival	point	of	
EP	and,	thus,	the	end	of	the	harmonic	manipula`ons.	

6.	Analysis	

Quaderno	is	structured	as	well-delineated	sec`ons,	marked	by	specific	procedures	on	
the	EP,	although	not	explicitly	named	in	SituaTons	as	most	of	Flo	Menezes	works.	Each	new	
opera`on	on	the	harmonic	en`ty	is	associated	with	specific	composi`onal	strategies:	

SecGon	A	(measures	(m.)	1-77,	2’52”)	

TransiGon	(m.	78-79,	30”)	

SecGon	B	(m.	80-92,	1’13”)	

SecGon	C	(m.	93-101,	1’26”)	

SecGon	D	or	Interlude	(m.	102,	55”)	

SecGon	E	(m.	103-117,	26”)	

TransiGon	(m.	118-119,	17”)	

SecGon	F	(m.	120-126,	25”)	

SecGon	G	(m.	127-129,	1’50”)	

SecGon	H	(m.	130-253,	3’21”)	

Coda	(m.	254-255,	1’16”).	

6.1.	SecGon	A	(m.	1-77)	

Given	 the	 high	 complexity	 of	 this	 first	 sec`on,	 it	was	 decided	 to	 split	 the	 analy`cal	
descrip`ons	in	two	parts:	the	organiza`on	of	the	plan	of	pitches	and	plan	of	dura`ons.	Both	
plans	 are	 organically	 ar`culated,	 but	 have	 such	 planned	 and	 detailed	 direc`onali`es	 and	
behaviors	that	this	division	will	facilitate	the	understanding	of	the	processes.	

•	The	plan	of	pitches	

The	piece	begins	by	presen`ng	EP,	ini`ally	intertwined	with	the	first	secondary	chord	
(AS)	in	a	process	that,	adding	one	by	one,	has	its	final	stage	with	the	six	AS	coexis`ng	on	the	

416



musical	 surface.	 The	 technique	 used	 to	 manage	 this	 entanglement	 is	 the	 interlocking,	
devised	 by	 the	 Swiss	 composer	 Klaus	 Huber,	 consis`ng	 in	 the	 genera`on	 of	 a	 melodic/
harmonic	compounds	by	alterna`ng	the	notes	of	one	or	more	en``es.	The	alterna`on	can	
take	place	in	a	regular	way	(a1,	b1,	a2,	b2,	a3,	b3	etc.)	or	with	nodes	(gaps)	by	repe``on	of	
elements	of	the	same	en`ty	(a1,	b1,	a2,	a3,	b2,	a4,	b3,	a5,	b4	etc.),	which,	 like	the	Boulez	
mulTplicaTons	 technique,	 allows	 for	 harmonic	 variety	 even	with	 few	materials.	 The	 result	
obtained	is	a	new	melodic/harmonic	plot,	denser	than	the	original,	which	again	refers	to	the	
Boulezian	 procedure.	 At	 its	 core,	 however,	 the	 interlocking	 is	 just	 a	 specific	 example	 of	
several	 possible	 situa`ons	 where	 alterna`ng	 individual	 blocks	 combine	 to	 form	 a	 whole.	
They	 appear	 in	many	 cultures	 around	 the	 globe,	 such	 as	 the	 kotekan	 (Bali),	 imbal	 (Java),	
sikuri	 (Peru)	or	even	 the	hocket	 from	13th	 to	16th	 centuries,	 present	 in	 the	 composi`ons	
from	Ars	AnTqua	and	Ars	Nova.	

Both	 techniques	 deal	 with	 a	 “[...]	 tendency	 present	 in	 the	 early	 1950s	 towards	 a	
greater	complexity	of	the	intervallic	context	in	the	midst	of	serial	wri`ng”	(MENEZES	2006,	p.	
241),	 even	 though	 the	mul`plica`on	 takes	 place	 through	 the	 prolifera`on	 of	 a	 harmonic	
en`ty	 through	 transposi`on	 by	 the	 intervals	 of	 a	 second	 en`ty	 and	 the	 interlocking	
generates	a	new	sound	surface	by	the	combina`on	of	fixed	terms	of	two	or	more	en``es.	
This	 sliding	 of	 en``es	 that	 the	 interlocking	 produces	will	 directly	 affect	 the	 percep`on	of	
these	en``es:	the	cyclicity	of	the	process	creates	a	compound	harmonic	space	that’s	fixed	
but	not	sta`c.	The	constant	fric`on	of	en``es	through	the	alterna`on	of	their	appearance	
generates	 new	figures,	 gestures,	 reminiscent	 from	 the	 talea/color	mechanism	of	 the	 14th	
century’s	isorhythmic	motets.	

In	Quaderno,	 the	en``es	used	 in	 the	 interlocking	were	generated	 through	harmonic	
expansions	of	proporTonal	projecTons,	which	implies	a	triple	composi`onal	direc`onality:	a	
gradual	expansion	of	the	register	towards	the	low	register;	a	gradual	harmonic	densifica`on,	
given	the	simultaneity	of	the	rota`ng	en``es;	and	the	dilu`on	of	EP	as	each	AS	is	added	to	
ini`ate	a	new	interlocking.	This	dilu`on,	however,	is	managed	by	a	par`cular	dimension,	the	
`mbre,	as	the	composer	marks	the	EP’s	notes	with	diamond	heads	and	the	indica`on	“try	to	
play	these	notes	with	extra-hard	s`cks	[mallets];	the	other	notes	may	be	played	with	other	
kind	 of	 s`cks	 [mallets],	 according	 to	 their	 dynamics”.	 Thus,	 even	 in	 the	 face	 of	 the	 high	
harmonic	 density	 generated	by	 the	 interlocking	 of	 seven	 chords	 (56	notes	 in	 total)	 one	 is	
able	to	follow	the	notes	of	the	EP.	

In	prac`ce,	however,	the	effect	 is	exceedingly	challenging	to	execute,	especially	 from	
m.	52	on,	when	the	first	four-note	chords	begin	to	appear	and	two-/three-note	chords	begin	
to	predominate.	The	use	of	double	tone	mallets	helps	a	lot	in	this	passage,	as	it	has	a	hard	
core	that	provides	a	prominent	apack	when	 louder	dynamics	are	applied	to	the	note.	This	
would	imply	a	need	for	constant	accentua`on	of	the	diamond	notes,	which	is	not	exactly	the	
effect	requested	by	the	composer,	but	it	generates	posi`ve	results.	In	the	recording	made	at	
Studio	PANaroma	by	the	composer	himself,	Herivelto	Brandino,	the	percussion	player,	opted	
for	 marked	 accentua`on	 of	 the	 notes	 and	 the	 iden`fica`on	 of	 the	 EP	 is	 very	 evident,	
especially	on	the	first	page	of	the	composi`on.	

Both	EP	and	six	AS	are	eight-note	chords,	which	 implies	 the	need	for	knots	 (gaps)	 in	
the	interlocking.	Interlocking	1	has	as	its	lines	EP	and	AS1	and	extends	from	m.	1	to	13.	The	
reading	 direc`on	 of	 the	 chords	 is	 opposite:	 EP	 from	 bopom	 to	 top	 and	 AS1	 from	 top	 to	
bopom.	As	 the	 knots	phases	out	 the	 lines,	 it	 is	 possible	 to	no`ce	 construc`ve	direc`onal	
profiling	behaviors.	
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Figure	8	–	Page	1	of	the	score:	Interlocking	1,	m.	1-13;	

below:	melodic	profile	of	Interlocking	1;	the	y-axis	refers	to	the	notes	in	their	respec`ve	register.	

Sound	example	1:	Page	1	of	the	score	of	Quaderno:	Interlocking	1.	

	

Ini`ally,	the	profile	is	alternated	in	space	in	an	irregular	sinusoidal	mo`on.	Gradually,	
however,	the	profile	transi`ons	to	a	square	wave	profile	that	is	also	irregular,	but	with	two	
opposing	 regions	 in	 the	 register	 clearly	 defined.	 At	 the	 end	 of	 Interlocking	 1,	 with	 the	
repe``on	 of	 the	 first	 three	 bars	 in	 m.	 11	 to	 13,	 the	 gradual	 wave-type	 transforma`on	
process	is	completed.	This	direc`onality	is	even	clearer	if	one	emphasizes	the	repe``on	of	
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the	highest	notes	(C6)	and	the	lowest	notes	(B3	and	G3),	which	gradually	move	away	from	
each	other	and	create	two	dis`nct	regions	in	the	register.	

The	piece’s	first	note	should	be	a	B	 instead	of	an	A,	an	edi`ng	error	that	consciously	
remained	 and	 was	 incorporated	 into	 the	 composi`on	 to	 trigger	 the	 electronics	 at	 the	
beginning	of	the	piece.	The	ini`al	part	is	repeated	in	m.	11	to	13	with	the	corrected	B	note.	

It	 is	also	 interes`ng	to	note	that	at	the	beginning	of	the	piece	the	marimba	 is	subtly	
transformed	by	two	electroacous`c	effects.	The	first	one,	Reverb,	adds	a	slight	reverb	to	the	
instrument.	 The	 second,	 SpaTality,	 traces	 random	 trajectories	 on	 stereo	 channels	 using	 a	
random	 numerical	 generator.	 If	 the	 patch	 is	 in	 fact	 ac`ng	 on	 the	 instrument’s	 sound	
spectrum,	the	percep`on	of	the	result	 is	 the	transforma`on	of	the	concert	hall’s	acous`cs	
into	 an	 almost	 Piranesian	 impossible	 acous`c:	 strange	 reverbera`ons	 and	 unpredictable	
internal	 refrac`ons	 of	 the	 room.	 The	 fadeout	 output	 in	 m.	 53	 of	 the	 Reverb	 is	 almost	
drama`c	in	that	sense,	reconfiguring	the	room’s	acous`c	proper`es:	the	marimba	lands	on	
the	theater.	

Interlocking	 2	 spans	 m.	 14	 to	 35	 and	 has	 as	 its	 lines	 EP,	 AS1	 and	 AS2.	 The	 chord	
readings	are	now	inverted:	EP	from	top	to	bopom	and	AS1	and	AS2	from	bopom	to	top.	We	
now	 reproduce	 only	 the	 profile	 (which	 can	 be	 compared	 with	 the	 respec`ve	 bars	 in	 the	
score).	

	
Figure	9	–	Melodic	profile	of	Interlocking	2,	m.	14-35.	

Sound	example	2:	Interlocking	2	in	Quaderno.	

	

The	 predominance	 of	 ascending	 melodic	 direc`on	 in	 this	 interlocking	 generates	 an	
interes`ng	 general	melodic	 profile	 that	 is	 almost	 sawtooth	 with	 a	 descending	 amplitude.	
One	can	further	subdivide	this	general	profile	into	the	EP	halves	and	see	that	the	first	half	is	
balanced	with	small	dives	brought	about	by	the	order	AS1	to	AS2	and	sudden	leaps	to	the	
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high	register	 in	 the	second	half.	The	result	of	 this	 interlocking	 is	 that	of	an	EP	sliding	over	
fixed	 rela`onships	 between	 pairs/trios	 of	 AS1	 and	 AS2	 notes,	 which	 generates	 a	 fixed	
spa`al-harmonic	 field	 effect	 similar	 to	 the	 second	 movement	 of	 the	 VariaTonen	 Op.	 27	
(1936)	for	piano	by	Anton	Webern.	These	pairs/trios	are	not	enough	to	configure	mo`fs,	as	
they	are	not	repeated	throughout	the	other	sec`ons,	but	they	are	an	effec`ve	composi`onal	
strategy	 for	 the	 cohesion	 of	 the	 piece:	 one	more	 chord	 is	 added,	 some	 notes	 are	 frozen	
together	(a	very	subtle	sympathe`c	vibra`on	with	the	idea	of	groups	from	the	second	phase	
of	integral	serialism	of	the	1950s).	

The	 behavior	 of	 the	melodic	 profile	 of	 this	 interlocking	 presents	 a	 general	 behavior	
similar	 to	the	first	one:	by	 isola`ng	the	highest	and	 lowest	notes,	 it	 is	possible	 to	no`ce	a	
gradual	separa`on	into	opposite	registers	throughout	the	process,	which	also	reinforces	the	
organicity	of	the	sec`on.	

It	 is	 from	m.	14	also	that	the	patch	triggers	the	first	electroacousTc	sound	 layer,	Live	
Resonances,	which	features	a	hybrid	between	differed	`me	electronics	and	live-electronics.	
Using	the	~fiddle	object,	the	MAX/MSP	so�ware	detects	the	EP	notes	played	in	the	marimba	
and	plays	samples	corresponding	to	 those	notes.	The	electroacous`c	 layer	has	 its	own	arc	
inside	the	piece,	as	evidenced	by	the	composer	himself:	

I	start	from	pure	resonances	(from	a	vibraphone	[played	with	a	violin	bow],	a	kind	of	soul	without	
the	 marimba’s	 apack)	 and	 I	 arrive	 at	 the	 great	 resonance	 of	 the	 last	 layer,	 pre-composed	
[ac`vated	 in	 Sec`on	 D],	 in	 which	 the	 en`re	 EP	 resonates	 to	 the	 end,	 genera`ng	 a	 spectral	
kaleidoscope	around	the	interval	nucleus	genera`ng	everything. 	298

Live	Resonances	also	has	a	limiter	that	ensures	that	this	sec`on	doesn’t	get	saturated	
with	sampled	sounds:	while	a	sample	is	played	and	doesn’t	end,	the	patch	ignores	the	note	
corresponding	to	the	sample	being	played.	

Interlocking	3	(m.	36	to	51)	inverts	the	reading	of	the	previous	chords	and	adds	AS3	to	
the	process	(read	from	bopom	to	top).	This	balance	of	chord	reading	direc`ons	makes	the	
forma`on	 of	 local	 direc`onal	 profiles	 more	 diffuse	 and	 sparser.	 The	 general	 outline,	
however,	 has	 an	 almost	 sinusoidal	 periodicity.	 This	 interlocking-profile	 features	 three	 new	
elements:	 a	 tempo	 change	 midway	 through	 the	 process	 (m.	 46);	 the	 first	 Octave	 notes	
beyond	 the	 higher	 threshold	 note	 of	 EP	 and	 AS	 (m.	 48,	 F#6-C7),	 and	 the	 first	 three-note	
chord	 of	 the	 piece	 (m.	 50).	 About	 the	 register	 in	Quaderno,	 the	 composer	 writes	 in	 his	
manuscripts:	

Quaderno	=	general	remark	about	the	REGISTER.	The	whole	piece	was	structured	and	composed	
based	on	C6,	[upper]	limit	of	the	harmonic	en`ty	[Quaderno],	as	a	pitch	limit.	Later,	in	the	edited	
score,	local	transposi`ons	to	the	last	high	Octave	were	made	in	some	passages! 	299

	From	an	email	sent	to	me	on	November	2011.298

	“Quaderno	=	observação	geral	sobre	o	REGISTRO.	Toda	a	peça	foi	estruturada	e	composta	tendo	por	base	299

Dó	 6,	 limite	 da	 EnTdade	 harmônica	 [Quaderno],	 como	 limite	 de	 tessitura.	 Posteriormente,	 já	 na	 parTtura	
editada,	 foram	 efetuadas	 transposições	 locais	 para	 a	 úlTma	 Oitava	 aguda	 em	 alguns	 trechos!”	 (MENEZES,	
original	manuscript,	06/18/2005).
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Figure	10	–	Melodic	profile	of	Interlocking	3,	m.	36-51.	

Sound	example	3:	Interlocking	3	in	Quaderno.	

	

Interlocking	4	(m.	52	to	56)	reverses	the	playing	order	of	the	previous	chords	and	adds	
AS4	(read	from	top	to	bopom),	which	 is	predominantly	chordal.	From	here,	one	can	see	a	
direcTonality	to	the	verTcalizaTon	of	the	notes	of	the	genera`ng	lines	of	interlocking,	which	
will	 complete	 itself	 in	 Interlocking	 6.	 The	 general	 profile	 here	 is	 quite	 irregular,	 although	
alterna`ng	 between	 high	 and	 low,	 and	 the	 meter	 is	 more	 interrupted,	 with	 longer	
appoggiaturas.	 The	 percep`on	 of	 melodic	 profiles	 is	 dissolved	 as	 the	 harmonic	 density	
increases	 and	 prepares	 the	 ver`cal	 texture	 of	 the	 harmonic	 blocks	 of	 the	 next	 two	
interlockings,	which	occur	more	 in	high/medium/low	regions	 in	 the	 rela`ve	plane	of	pitch	
percep`on	 than	 in	 the	 more	 demarcated	 contour	 of	 the	 melodic	 profiles	 of	 previous	
interlockings.	

Interlocking	5	(m.	57	to	62)	changes	the	composi`on	strategy	with	interlocking.	Here,	
Interlocking	4’s	passage	is	repeated	in	its	en`rety,	with	the	addi`on	of	the	AS5	notes	(read	
from	bopom	 to	 top),	 as	 a	 harmonic	 gra�.	Amidst	 the	previously	woven	we�s,	 a	 new	 line	
adds	 notes	 to	 the	 chords	 of	 this	 passage,	 now	 inserted	 more	 freely.	 The	 interlocking	
procedure	 here	 ceases	 to	 be	 an	 automa`c	 algorithm	 to	 give	 way	 to	 the	 careful	 local	
alloca`on	of	fragments	that	will	compose	a	mosaic	whole;	the	we�,	previously	designed	by	
its	 dynamics	 of	 densifica`on/rarefac`on	 of	 notes,	 with	 extremes	 of	 one	 to	 four	
simultaneous	 notes,	 begins	 to	 saturate	 itself	 by	 this	 new	 an`thesis	 chord.	 AS5	 is	 also	 a	
repe``on	 of	 AS4,	 transposed	 a	 Semitone	 down,	 but	 pulverized	 in	 such	 a	 way	 that	 this	
rela`onship	 is	 completely	 hidden.	 Notes	 passing	 C6	 are	 more	 common	 and,	 due	 to	 the	
increased	registra`on	scope,	the	profile	is	even	less	figural	than	in	the	previous	interlocking.	
Only	two	appoggiaturas	appear	in	this	excerpt,	iden`cal	to	Interlocking	4,	that	is,	excluding	
the	addi`ons	of	the	notes	of	AS5.	If,	on	the	one	hand,	the	mosaic	is	saturated	with	the	new	
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chord,	the	appoggiaturas	remain	pure,	showing	what	will	later	be	defined	as	music	with	two	
dimensional	layers:	main	notes	against	appoggiaturas.	

Interlocking	6	(m.	63	to	77)	is	the	last	interlocking	and	adds	the	last	of	the	secondary	
chords	 (AS6),	 having	 the	 widest	 range	 of	 the	 sec`on,	 from	 G2	 to	 C7.	 As	 the	 last	 part	 of	
Sec`on	 A,	 this	 excerpt	 completes	 a	 double	 direcTonal	 process.	 The	 first	 process	 is	 the	
verTcalizaTon	of	 the	notes	 that	 in	m.	1	compose	a	melodic	 line	and,	 from	c.	18,	begins	 to	
break	itself	with	rests	and	two	simultaneous	notes,	three	notes	from	m.	43	and	four	from	m.	
52.	The	second	process	is	the	saturaTon	of	Interlocking	4,	which	here	again	adds	a	new	line	
(AS6)	to	the	already	saturated	Interlocking	5	we�.	The	mosaic	is	completely	saturated,	there	
are	no	more	rests	or	individual	notes,	and	the	fluidity	of	the	first	interlockings	and	listening	
to	melodic	profiles	give	way	to	 the	percep`on	of	densi`es	of	 the	harmonic	blocks,	due	to	
their	quan`ty	of	notes,	registers	and	intervallic	configura`ons.	The	beginning	of	the	second	
direc`onal	process	marks	Sec`on	A	in	golden	raTo:	

Length	of	Sec`on	A	=	172”	

Golden	Ra`o	of	A	=	106”	

Beginning	of	the	2nd	process	=	110”	

110/172	=	0.639	(a	3.4%	devia`on	from	0.618).	

In	Interlocking	6,	chords	whose	highest	note	is	C6	or	C7	are	accented,	an	even	greater	
reinforcement	of	the	main	note	of	that	sec`on	which,	as	a	contrast,	will	not	be	highlighted	
in	 the	next	sec`on.	 If	 the	satura`on	of	 the	sound	we�	by	ver`cal	blocks	closes	Sec`on	A,	
which	can	be	defined	by	this	direc`onality,	 the	appoggiaturas	of	 this	sec`on	will	 return	to	
the	melodic	 line	element	in	a	very	peculiar	way.	Appoggiaturas	present	EP	from	bopom	to	
top	in	increasing	arithme`c	progression	from	1	to	8	notes	and	interrupt	the	flow	of	blocks	in	
decreasing	Fibonacci	progression,	dividing	them	into	groups	of	13,	13,	8,	8,	8,	5,	3,	2.	As	the	
appoggiaturas	get	bigger,	 they	 take	more	`me	 to	be	performed	and	 increasingly	 interrupt	
the	metric	flow	of	the	chords,	which	become	more	and	more	rarefied.	The	gaps	between	the	
chords	increase,	the	melodic	line	takes	longer	to	be	played,	polarizes	the	listening	by	its	clear	
ascending	 direc`onal	 profile	 and	 by	 presen`ng	 the	 EP	 notes,	 and	 then	 culminates	 in	 the	
next	sec`on.	

•	The	plan	of	duraGons	

The	choice	of	the	rhythmic	composi`onal	material	in	Sec`on	A	enables	the	direc`onal	
process	 of	 EP	 dilu`on	 via	 the	 interlockings.	 The	 piece’s	 ini`al	 notes	 are	 isorhythmic	 in	
sixteenth	notes	and	undergo	Fibonacci-oriented	velocity	manipula`on	opera`ons.	The	34th	
note	of	Interlocking	1	clusters	itself	into	eight	suddenly	faster	notes	in	sextuplet	value.	The	
composi`onal	 idea	here	 is	that	of	a	sudden	contrac`on	of	`me,	followed	by	 its	relaxa`on.	
The	 grouping	 of	 notes	 in	 the	 two	 speeds	 follows	 a	 clear	 direc`onality:	 ini`ally	 a	 crossing	
tending	towards	balance	(34-8,	21-13,	13-13),	reduc`on	of	the	sextuplets	and	maintenance	
of	 the	 sixteenth	 notes	 (13-8,	 13-5)	 and	 an	 increase	 in	 sixteenth	 notes	 (21-5,	 13-5,	 21-3,	
21-2).	 This	 alterna`on	of	 speeds	will	 occur	un`l	m.	52,	where	 the	 long	appoggiaturas	will	
create	the	speed	contrast	with	the	isorhythmic	layer.	

In	 the	score,	 the	composer	affects	 the	velocity	change	through	a	metric	modula`on,	
but	 the	 same	 effect	 is	 also	 achieved	 through	 the	 use	 of	 irra`onal	 bars	 (as	 seen	 in	 the	
transcrip`on	 of	 the	 interlockings).	 In	 a	 personal	 conversa`on	 with	 the	 composer,	 the	
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solu`on	to	using	metric	modula`on	for	this	purpose	was	due	to	a	limita`on	of	Sibelius,	the	
music	nota`on	so�ware	used	to	edit	his	scores.	

In	m.	18	and	19,	there	is	the	introduc`on	of	three	new	elements	in	the	sec`on	(Figure	
11):	 two	simultaneous	notes	 (instead	of	being	 in	 sequence),	a	pause	and	an	appoggiatura	
that	resumes	the	notes	that,	before	synchronic,	are	now	diachronic.	

	
Figure	11	–	The	first	fracture	on	the	con`nuous	discourse	in	Sec`on	A.	

This	papern	repeats	itself	and	takes	over	the	rhythmic	flow,	so	that	a	previously	linear	
flow	 becomes	 irregular.	 Appoggiaturas	 become	 larger	 and	 occasionally	 encapsulates	
previous	appoggiaturas	as	well	(as	seen	for	the	first	`me	in	m.	28).	From	m.	38	(Interlocking	
3),	the	appoggiaturas	begin	to	return	to	the	previous	retrograded	material,	which	sets	them	
apart	from	the	main	notes	and	makes	them	autonomous	structures,	even	though	organically	
integrated	with	the	harmonic	material	of	the	respec`ve	retrograda`on	passage.	At	the	end	
of	 the	 sec`on,	 the	 appoggiaturas	 become	 sparser	 un`l	 m.	 63,	 when	 their	 func`oning	 is	
modified	(as	described	previously	in	Interlocking	6).	

During	Sec`on	A	it	is	also	possible	to	observe	a	gradual	decrease	in	tempo.	The	ini`al	
tempo	 of	 84	 BPM	 ar`culated	 by	 sixteenth	 notes	 will	 reach	 80	 BPM	 ar`culated	 in	 eighth	
notes,	an	almost	54%	reduc`on.	As	the	pace	slows	down,	the	appoggiaturas	get	longer	and	
the	metric	flow	 is	 increasingly	extended,	which	 reinforces	 the	percep`on	of	a	decrease	 in	
speed.	

From	m.	52,	the	individual	notes	are	rare,	predomina`ng	simultaneous	notes	and	the	
chord	 Octaves	 are	more	 present.	 This	 does	 not	 only	 imply	 an	 increase	 in	 the	 use	 of	 the	
marimba’s	extension,	but	a	greater	physical	movement	of	 the	performer,	which	will	 cause	
micro-fluctua`ons	in	`me.	

With	 the	 indica`on	 “fade	 out	 Live	 Resonances”	 in	m.	 62	 the	 acous`c	 sound	 of	 the	
marimba	 is	 heard	 for	 the	 first	 `me	 in	 the	 piece,	 which	 causes	 an	 acousTc	 illusion:	 the	
instrument	 seems	 to	 be	 far	 from	 the	 audience	 and	 gradually	 gets	 closer.	 From	 m.	 63	
(Interlocking	 6)	 no	 more	 electronic	 transforma`ons	 or	 individual	 notes	 (only	 the	
appoggiaturas)	are	heard.	

Sec`on	 A	 is	 structured	 in	 a	 long	 direc`onal	 process,	 a	 game	 of	 lines	 and	 dots.	 The	
beginning	 is	 characterized	 by	 an	 uninterrupted	 flow	 of	 notes,	 just	 as	 a	 line	 is	 an	
uninterrupted	flow	of	dots	and	remains	like	this	un`l	m.	18.	From	the	end	of	this	measure,	
the	line	begins	to	transform	through	“stupers”,	pauses	and	repe``ons	of	the	line	itself	that	
introduce	 harmonic	 ver`cality	 into	 the	 piece.	 This	 harmony’s	 ver`caliza`on	 direc`onality	
takes	 place	 completely	 in	 m.	 63,	 but	 not	 as	 a	 sta`c	 composi`onal	 plateau,	 rather	 as	 a	
mutable	dialec`cal	process.	The	moment	the	total	harmonic	ver`caliza`on	takes	place,	an	
appoggiatura	resists,	the	germ	of	nega`on,	gradually	increasing	and	interrup`ng	the	chords	
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more	and	more	un`l,	when	presen`ng	EP	completely,	it	explodes	in	m.	78	as	dot	flow	(line)	
with	variable	speed,	enhanced	by	FM-Synthesis	triggered	two	notes	earlier.	

This	 game	 of	 lines	 and	 dots	 also	 gives	 birth	 to	 temporal	 simultaneiTes,	 although	
completely	different	from	its	most	common	meaning.	Let’s	imagine	and	project	this	sec`on	
on	a	hypothe`c	abstract	four-dimensional	graph,	with	the	following	axes:	x-axis	(diachronic	
notes),	 y-axis	 (synchronous	 notes),	 t-axis	 (of	 the	 work’s	 compound	 `me,	 modulated	 by	
tempo)	and	z-axis	(modified	`mbre	of	the	notes	of	EP).	M.	1	shows	the	star`ng	situa`on	of	
the	 piece,	 with	 a	 constant	 line	 on	 the	 x-axis.	 Immediately,	 there	 is	 an	 alterna`on	 of	
densifica`on	on	the	t-axis,	which	can	be	understood	as	a	thickening	of	the	line	on	the	x-axis.	

Interlocking	 2	 introduces	 the	 appoggiatura	 pa{ern	 (grace	 note),	 which	 works	 by	
transforming	the	line:	before	running	uninterruptedly	on	the	x-axis,	the	line	now	encounters	
an	 obstacle,	 a	 pause	 that	 deforms	 the	 line	 and	 overlaps	 the	 next	 point	 with	 the	 current	
point.	For	the	first	`me	a	value	manifests	itself	on	the	y-axis,	followed	by	an	absence	of	two	
points	 on	 the	 x-axis.	 Here	 we	 have	 a	 first	 type	 of	 temporal	 simultaneity:	 the	 next	 point	
superimposed	 on	 the	 present,	 future	 over	 present.	 The	 grace	 note	 resumes	 the	 line	
interrupted	 a�er	 the	 interrup`on,	 now	 compressed	 in	 `me.	 As	 if	 to	 compensate	 for	 the	
absence	 on	 the	 x-axis,	 the	 t-axis	 has	 a	 density	 peak:	 `me	 does	 not	 stop	 at	 the	 pause,	 it	
accumulates	poten`al	energy	and	returns	it	in	an	accelera`on	on	the	rhythmic	values.	In	this	
sec`on,	the	tendency	is	for	this	deforma`on	mechanism	to	be	increasingly	present	in	a	more	
complex	way.	

A	 second	 type	 of	 temporal	 simultaneity	 can	 be	 highlighted	 with	 the	 entrance	 of	
Interlocking	 3	 in	m.	 36,	 when	 the	 appoggiaturas	 that	 resume	 the	 interrupted	 line	 are	 no	
longer	given	literally,	but	presen`ng	the	retrograde	of	the	material	before	the	pause.	What	is	
impossible	 in	 the	 manifesta`on	 of	 reality	 is	 presented	 in	 the	 composi`on:	 in	 the	 same	
discourse,	 `me	 passes	 in	 diametrically	 opposite	 direc`onal	 vectors.	 The	 t-axis	 starts	 to	
generate	loops	in	the	graph	that	used	to	run	in	only	one	direc`on.	

Pervading	all	 this,	 the	 z-axis	 creates	a	 sense	of	depth	over	 the	notes	of	 EP,	 the	only	
ones	to	inhabit	this	axis.	The	game	of	lines	and	dots	started	in	Interlocking	2	takes	place	over	
a	valley	of	constant	depths.	It’s	as	if	the	EP	points	are	swallowed	by	the	z-axis	in	a	line	that	
looks	straight	but	is	actually	a	zigzag.	The	ear	(or	eyear)	gradually	realizes	that	it	needs	to	`lt	
its	 listening	 to	 perspec`ve	 “lis(ee)ten”	 to	 the	 real	movement	 of	 this	 line.	 There	 is	 then	 a	
direc`onality	 to	 fill	 the	 y-axis,	 which	will	 gradually	 dominate	 the	 texture	 and	 destroy	 the	
line.	The	end	of	the	sec`on	sees	the	complete	satura`on	of	the	y-axis	and,	simultaneously,	a	
direc`onal	 loop	of	notes	on	the	x-axis.	When	EP	comes	back	completely,	the	line	on	the	x-
axis	explodes,	the	y-axis	collapses	on	the	x-axis	(reappearing	briefly	at	m.	91	and	actually	at	
c.	 101),	 the	 z-axis	 is	 generalized	 	 with	 FM-Synthesis	 and	 the	 t-axis,	 the	 plateau	 for	
rhythmical/temporal	 disputes,	 contracts	 due	 to	 the	 prevalence	 of	 appoggiatura	 and	
gradually	decompresses	in	a	long	slowdown.	

6.2.	TransiGon	(m.	78	and	79)	

With	the	return	of	the	linear	element	and	through	expanding	the	element	of	the	grace	
notes,	EP	stands	out	again,	rising	and	falling,	accentua`ng	C6	for	the	last	`me	and	delimi`ng	
the	end	of	its	polariza`on.	The	linearity	not	only	connects	the	two	adjacent	sec`ons	but	also	
brings	 back	 direc`on	 to	 the	 movements	 in	 the	 register,	 enhanced	 by	 the	 FM-Synthesis	
triggered	two	eighth	notes	before.	The	electroacous`c	effect	“enhances	the	hyper-bass	and	
hyper-high	registers	when	opening	the	range	radically”	(MENEZES	2011),	as	well	as	adding	a	
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low	and	striated	shadow	that	will	 reinforce	the	hitching	between	Transi`on	and	Sec`on	B.	
The	notes	that	follow	were	generated	at	the	end	of	the	contrac`ons	on	the	Quaderno	en`ty.	
The	limits	of	the	last	propor`onal	projec`on	over	EP	(the	tritone	C-F#)	becomes	a	tremolo	at	
m.	 79.	 This	 interval	 completely	 cancels	 the	 polarity	 over	 the	 note	 C,	 as	 it’s	 considered	 of	
neutral	cardinality	by	Edmond	Costère,	in	addi`on	to	emphasizing	the	note	F#,	which	is	le�	
over	at	the	end	of	the	tremolo.	It	is	important	to	note	that	the	Tritone,	the	interval	chosen	
to	 connect	 the	 two	 sec`ons,	 is	 the	 first	 and	 last	 interval	 of	 EP.	 The	 employment	 of	 the	
chosen	en`ty	for	the	work	Quaderno	goes	far	beyond	a	repository	of	notes.	As	the	analysis	
progresses,	it	will	be	possible	to	no`ce	that	these	intervals	(Tritone,	Minor	Third	and	Major	
Second)	will	recur	in	structural	points.	

6.3.	SecGon	B	(m.	80-92)	

The	last	appearance	of	EP	was	its	transposi`on	an	11th	below,	due	to	the	propor`onal	
projec`on	made	over	it.	The	end	of	the	tremolo	in	the	previous	measure	connects	the	new	
sec`on	with	 the	 first	 and	 lowest	 note	 from	 the	 transposed	 EP.	 The	 notes	 from	m.	 80-82	
come	from	this	chord,	now	called	I1	(for	InterpolaTon),	chosen	by	the	composer	due	to	the	
movement	 resul`ng	 from	 the	 marimbist’s	 s`cking ,	 something	 worked	 directly	 with	300

Ricardo	 Bologna,	 one	 of	 the	 percussionists	 who	 commissioned	 the	 piece.	 The	 temporal	
contrac`on/dila`on	is	s`ll	present	in	this	sec`on	through	the	sextuplets	as	well,	in	addi`on	
to	the	grace	notes,	accelerandi	and	rallentandi.	

A	gradual	return	to	EP	in	its	original	transposi`on	is	set	off,	via	eight	interpola`ons	of	
I1	(Figure	12),	alterna`ng	transposi`ons	of	Major	Second	and	Minor	Third,	which	prac`cally	
closes	 a	 first	 structural	 influence	 cycle	 of	 EP.	 About	 this	 sec`on,	Menezes	 explained	 in	 a	
personal	interview	carried	out	in	2011:	

This	 procedure	 –	 that	 is,	 that	 of	 deriving	 interpola`ons	 from	 profiles,	 or	 chords	 –	 is	 quite	
common	 in	my	works	 and	 it	 derives	 from	what	 is	 called	 CAC	 (Computer	 Aided	 Composi`on):	
calcula`ons	of	musical	structures	generated	by	specific	programs	(such	as	the	former	PatchWork	
and	now	OpenMusic,	both	from	IRCAM,	which	I	use	a	lot).	

	
Figure	12	–	The	six	steps	interpola`on	from	EP	11th	below	to	EP	in	its	original	transposi`on.	

	By	s`cking	I	mean	the	choice	of	which	s`ck	to	play	each	note.	The	most	common	way	of	wri`ng	down	the	300

s`cking	is	to	number	the	four	s`cks	in	ascending	order	with	the	mallet	outside	of	the	le�	hand	being	1	and	the	
mallet	outside	of	the	right	hand	being	4.

425



The	notes	from	m.	83	and	84	come	from	the	second	chord	of	the	interpola`ons,	I2.	In	
this	measure,	 the	Live	Resonances	 from	the	beginning	comes	back,	now	transformed	with	
ring	 modulaTon	 as	 glissando	 movements,	 rhyming	 with	 the	 linear	 direc`on	 of	 the	
appoggiaturas.	A�er	a	chroma`c	appoggiatura	with	a	range	of	a	Major	Sixth	(a	Tritone	apart	
from	 E3,	 the	 final	 note	 from	m.	 83,	 and	 A#3,	 the	 first	 note	 of	 m.	 84),	 we	 see	 on	 m.	 85	
figura`ons	 using	 the	 notes	 from	 I3.	 Figura`ons	 over	 I4	 begins	 at	m.	 86	 and,	 a�er	 a	 new	
Minor	Seventh	chroma`c	appoggiatura	(the	inversion	of	the	EP’s	Major	Second)	that	starts	a	
Tritone	above	the	last	note	of	the	previous	bar,	the	notes	now	come	from	I5.	In	m.	89,	I6	is	
reached	 via	 a	 chroma`c	 appoggiatura	 with	 a	 range	 of	 a	 Tritone,	 whose	 first	 note	 has	 a	
distance	 of	Major	 13th	 (the	 inversion	 of	 the	 EP’s	Minor	 Third)	 with	 the	 last	 note	 of	 the	
previous	bar.	

Finally,	 in	 m.	 92	 the	 last	 chord	 of	 the	 interpola`ons,	 I7,	 is	 reached	 by	 means	 of	 a	
chroma`c	appoggiatura	with	a	scope	of	Major	Sixth	(inverted	Minor	Third),	whose	first	note	
is	a	Tritone	apart	from	the	highest	one	at	m.	91,	closing	a	second	cycle	of	influences	of	the	
EP	intervals	in	the	structure	of	the	part.	The	roll	on	the	chord	in	m.	91	is	a	foreshadowing	of	
the	main	element	of	the	next	sec`on.	

Sec`on	 B	 presents	 a	 direc`onality	 from	 the	 low	 to	 the	 high	 register,	 symmetrical	
inverse	of	Sec`on	A,	which	expanded	the	register	from	the	center	of	the	marimba	to	the	low	
register	with	the	inputs	of	each	AS	and	to	the	high	by	the	octaving	of	the	interlockings.	Here,	
both	interpola`ons	and	appoggiaturas	have	an	ascending	profile.	

The	resume	of	EP	takes	place	in	two	concomitant	ways.	During	the	chord	interpola`on	
process,	the	sixteenth	notes	repeat	a	simple	grace	note,	following	the	EP	sequence,	star`ng	
with	an	F	 in	m.	83.	As	a	new	interpola`on	chord	 is	used,	the	appoggiatura	changes	to	the	
next	EP	note.	The	note	B	does	not	appear	as	a	simple	appoggiatura	but	is	present	in	all	the	
figures	of	m.	80-82:	as	fourth	sixteenth	note,	then	third,	and	finally	second.	

6.4.	SecGon	C	(m.	93-101)	

A�er	the	ascending	arpeggio	of	 I7,	the	direc`onality	to	the	high	register	of	sec`on	B	
has	its	apex,	when	the	grace	note	C6	leads	to	C7	in	m.	93.	Just	as	the	transi`on	to	Sec`on	B	
culminates	in	the	low	register	with	the	lowest	note	of	the	marimba	(C2),	here	the	opposite	
occurs:	 the	apex	 is	 towards	the	high	end	with	the	other	 limit	note	of	 the	 instrument	 (C7).	
The	insistence	on	the	note	C6	takes	up	the	polariza`on	of	the	note	C	from	Sec`on	A.	

The	 final	 transi`on	 of	 the	 last	 two	 chords	 of	 the	 interpola`on	 subtly	 completes	 the	
process.	 The	 last	 note	 of	 I7	 is	 Bb,	 the	 Major	 Second	 being	 both	 the	 next	 step	 in	 the	
interpola`on	and	the	distance	between	Bb	(last	note	in	Sec`on	B)	and	C	(first	note	in	Sec`on	
C).	This	synthesis	of	interpola`on	can	refer	to	the	archetypal	phraseological	process	known	
as	sentence.	Tradi`onal	analysis	and	 the	study	of	phraseology	 iden`fy	 in	 the	sentence	 the	
enuncia`on	of	a	semiphrase	(or,	more	abstractly,	an	element)	that	is	reaffirmed	(in	the	tonal	
context,	 over	 the	 harmony	 of	 the	 dominant),	 simplified	 (liquidated	 or	 synthesized)	 and,	
op`onally,	 remains	 as	 residue	 from	 this	 process.	 Likewise,	 the	 interpola`on	 is	 presented	
with	the	figura`ons	in	sixteenth	notes/sextuplets	and	simplified	amidst	the	transposi`on	of	
the	 note	 Bb	 to	 C.	 Finally,	 the	 roll	 and	 the	 grace	 notes,	 elements	 of	 the	 previous	 sec`on,	
remain	as	residues	of	the	synthesis	process	of	Sec`on	B.	

The	composi`onal	material	from	Sec`on	C	(Figure	13)	consists	of	the	asser`on	of	C6	
by	 means	 of	 the	 granular	 support	 over	 the	 note	 with	 an	 itera`on	 that	 is	 increasingly	
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shortened.	 The	 free-flowing	 points	 in	 Sec`on	 B	 coalesce	 over	 the	 new	 polar	 note,	 in	 a	
granularity	reinforced	by	local	FM-Synthesis	and	Filtering	over	C7.	

	
Figure	13	–	Measure	94,	the	model	appoggiatura	+	roll	on	C6.	The	appoggiatura	gets	longer	due	to	the	

increase	of	the	length	of	the	chroma`c	rise	and	the	rolls	get	shorter.	

The	 dura`ons	 of	 each	 papern	 follow	 a	 triangular	 direcTonality:	 values	 (in	 seconds)	
decrease	 in	Fibonacci	propor`ons	 (13”,	8”,	5”),	 followed	by	an	 increasing	 rebound	 in	non-
Fibonacci	numbers	(6”	and	7”)	and	again	Fibonacci	(8”,	21”	and	55”,	the	last	dura`on	being	
already	sec`on	D).	When	the	last	value	is	reached,	the	polariza`on	of	C6	is	neutralized	and	
the	work	has	its	most	radical	and	sta`s`cal	listening	moment,	Sec`on	D.	

The	 appoggiaturas	 from	 Sec`on	 C	 gradually	 increase	 in	 number	 of	 notes	 with	 no	
Fibonacci	values	(9,	10,	14,	16,	20,	23,	27).	The	harmonic	expansion	of	these	appoggiaturas	
is	 completely	 governed	by	 the	 EP	 intervals,	 so	 that,	 although	we	don’t	 literally	 hear	 their	
notes,	the	en`ty	is	present	in	the	harmonic	structure	as	well	as	in	the	pedal	of	the	C6	note.	
The	 appoggiaturas	 can	 be	 divided	 into	 two	 parts:	 the	 first	 is	 a	 chroma`c	 expansion	 in	 a	
“wedge	shape”	from	a	central	note	and	the	second	part	a	chroma`c	scale	that	goes	on	to	
the	note	C6.	

	
Figure	14	–	Appoggiaturas	from	mm.	94–99.	The	cons`tu`onal	model	
is	divided	in	a	wedge	expansion	from	an	EP	note	and	a	chroma`c	rise.	

427



The	 first	 influence	 of	 EP	 is	 seen	 in	 the	 first	 note	 of	 each	 appoggiatura:	 there	 is	 a	
downward	reading	of	the	en`ty,	star`ng	from	C6	in	m.	93.	At	the	same	`me,	they	have	as	a	
recurrent	 interval	 in	 their	 first	 part	 (expansion)	 the	 Tritone,	 fundamental	 interval	 of	 the	
iden`ty ,	alterna`ng	with	a	Perfect	Fourth.	In	the	second	part	(chroma`cism),	the	intervals	301

that	guide	 the	 increase	 seen	above	are	also	EP	 intervals	 (Major	 Second	and	Minor	Third).	
The	last	appoggiatura	is	organized	upon	the	inversion	of	the	expansive	intervals:	the	Minor	
Second	that	alternated	Tritone	and	Perfect	Fourth	 in	 the	first	part	crosses	 into	 the	second	
part	and	transforms	the	Minor	Ninth	into	Minor	Tenth;	the	Minor	Third	that	took	ac`on	on	
the	 chroma`c	 scales	 of	 the	 second	 part	 of	 the	 appoggiatura	 crosses	 to	 the	 first	 part	 and	
transforms	the	Tritone	into	Minor	Sixth.	The	range	between	the	start	of	appoggiatura	to	C6	
is	also	based	on	en`ty	ranges.	

Here,	we	can	also	see	a	double	dynamic	play	of	concomitant	and	opposing	forces	that	
balance	 the	 sec`on	 in	 terms	 of	 the	 pitches’	 register.	 While	 there	 is	 an	 increasing	 trend	
towards	the	low	register	(with	the	appoggiaturas	star`ng	to	become	lower),	their	direc`on	is	
towards	the	high	register.	

M.	100	acts	as	a	bridge	between	Sec`on	C	and	subsec`on	C’.	This	 split	of	Sec`on	C	
into	two	parts	was	analy`cally	pointed	out	to	account	for	the	subtle	change	in	the	discourse	
of	subsec`on	C’,	which	will	culminate	 in	the	next	sec`on.	The	appoggiatura/roll	papern	of	
the	 previous	 subsec`on	 is	 slightly	 varied:	 the	 appoggiatura	 starts	 fast	 and	 without	
accelera`ng,	 star`ng	 at	 the	 last	 note	 of	 EP	 B3	 and	 expanding	 to	 the	 interval	 of	 a	Minor	
Ninth.	There	is	an	unexpected	contrac`on	of	wedge	structure	at	the	scope	of	the	Tritone	and	
this	EP	pillar	interval	elides	in	its	ascending	arpeggio	(contrary	direc`on	to	the	EP	reading	in	
Sec`on	C)	with	addi`onal	Major	Second,	culmina`ng	in	a	tremolo	between	the	notes	Bb	and	
C.	

	
Figure	15	–	Transformed	appoggiatura	from	m.	100.	

Here,	the	granular	element	of	the	point	overcomes	the	forces	that	constrained	them	in	
the	roll,	such	as	the	collapse	of	a	star	that	cannot	produce	enough	energy	to	overcome	the	
gravita`onal	 curvature	 that	 propels	 its	 maper	 towards	 its	 own	 center	 of	 mass.	 As	 a	
supernova	releases	maper	from	the	star	around	it,	the	roll	infects	the	en`re	musical	texture	

	Whereas	 “harmonically,	 we	 can	 interpret	 the	 EPH3	 [herein	 called	 EP]	 as	 the	 product	 of	 three	 different	301

superimposed	 diminished	 chords,	 among	 which	 only	 the	 middle	 one	 is	 fully	 presented	 in	 the	 en`ty’s	
cons`tu`on	 (B3-F3-G4-Bb4-C#5-E5-F#5-C6),	with	 the	other	 two	diminished	chords,	 located	at	 the	ends	of	 the	
en`ty,	presented	both	summarized	to	a	Tritone	interval	each.”	(LACERDA	2009)
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with	its	granularity,	“dirtying”	the	point	that	actually	replicates	 itself	and	culminates	 in	the	
tremolo	 over	 C6,	 this	 “blurred	 pixeliza`on”,	 to	 use	 the	 words	 of	 the	 composer.	 This	 is	 a	
typical	 example	 of	 connec`on	 between	 sec`ons	 as	 in	 a	 crossfade,	 since	 Sec`on	 D	 is	
completely	 taken	 over	 by	 granular	 synthesis	 and	 Sec`on	 E	 retrieves	 the	 Major	 Second	
pixelized	points.	

From	m.	 101,	 Subsec`on	 C’	 takes	 up	 the	 papern	 of	 Sec`on	 C	 contrary	 +	 roll	 (now	
tremolo).	 Added	 to	 the	 papern,	 however,	 there	 are	 now	 groups	 of	 chords	 right	 a�er	 the	
tremolo,	increasing	in	Fibonacci	numbers	(2,	3,	5,	8).	Note,	therefore,	that	the	total	Sec`on	C	
(Sec`on	C	+	Bridge	+	Sec`on	C’)	presents	a	structural	symmetry.	At	first,	 the	appoggiatura	
points	accelerated	to	generate	a	rough	point	(roll)	and	at	the	end	of	the	sec`on,	the	granular	
point	 is	 the	 star`ng	 point	 for	 a	 rallentando	 of	 chord	 blocks,	 intermediated	 by	 quick	
individual	points.	The	dynamics	are	also	inverted	and	at	the	end	they	reach	the	forTssimo,	in	
the	last	chords	whose	highest	note	is	the	EP	notes	star`ng	from	F4.	

6.5.	SecGon	D	or	Interlude	(m.	102)	

In	 this	 sec`on,	 the	 composi`onal	 structures	 crumbles	 apart	 in	 a	 radical	 dialogue	
between	marimba	and	electronics	in	real	`me.	There	is	a	rupture	from	the	high	structuring	
and	 ordering	 over	 the	 register,	 harmony	 and	 rhythm,	 giving	 way	 to	 an	 improvisa`on	 by	
rhythmic	figures	of	rela`ve	pitch.	This	improvisatory	character,	however,	is	oriented	so	that	
the	 percussionist	 follows	 the	 spontaneous	 genera`on	 of	 electroacous`c	 sounds,	 his/her	
figures	 corresponding	 to	 the	 dynamics	 and	 register	 of	 the	 Granular	 Synthesis ,	 direct	302

development	of	the	granular	element	in	Sec`on	C.	According	to	Flo	Menezes,	

the	 real-`me	electronics	 does	 not	 happen	 in	 a	 one-way	 rela`onship,	 as	 is	 usually	 the	 case,	 in	
which	 the	 “effects”	 take	 off	 from	 the	 instrumental	 gesture.	 The	 two	 dimensions	 are	mutually	
reliant:	the	instrumentalist	generates	electroacous`c	structures	and	the	electronics	influence	the	
way	the	musician	performs	the	work.	To	this,	 the	pre-composed	 layers	 in	the	studio	are	added	
and	are	ac`vated	in	real	`me!	

In	 this	 sec`on,	 the	 percussionist	 ac`vates	 the	 marimba	 bars	 by	 striking	 them	 with	
wooden	claves	on	the	horizontal	and	using	mallets	to	 improvise	grace	notes.	This	moment	
references	 the	 work	 Epifanie	 (1959-61/1965)	 by	 Luciano	 Berio,	 a	 work	 for	 orchestra	 and	
mezzo-soprano	with	a	mobile	structure	organized	in	Quaderni 	I,	II,	III	and	smaller	sec`ons	303

a,	 b,	 c,	 d,	 e.	 In	 a	 personal	 statement	 given	 to	 me,	 Flo	 Menezes	 recalled	 watching	 the	
performance	 of	 this	 piece	 in	 the	 presence	 of	 Berio	 in	 Brussels	 in	 1997.	 At	 the	 moment	
marked	C	(Quaderni	I/3	–	Quaderni	III/3),	the	xylophone	repeats	the	note	Ab5	and,	from	the	
last	 bar	 before	 5,	 a	 densifica`on	 process	 begins	 towards	 a	 cluster.	 Two	 bars	 before	 6	 the	
marimba	 join	 this	 dense	 apack	 (across	 the	 stage)	 and	 then	 woodblocks.	 The	 original	
orchestral	grid	does	not	indicate	the	use	of	claves	anywhere,	but	Flo	vividly	remembers	that	
moment,	 which	 was	 possibly	 verbally	 indicated	 by	 Berio	 as	 an	 emphasis	 to	 the	 apex	 of	
direc`onality	in	this	cluster	that	even	overtakes	the	orchestral	tur	(one	bar	before	9).	

Back	to	our	Quaderno,	the	improvisa`onal	dialogue	between	percussionist	and	patch	
has	a	quick	and	unexpected	intrusion	in	the	middle	of	Sec`on	D,	when	EP	is	performed	with	
marimba	s`cks	simultaneously	with	the	triggering	of	the	pre-composed	layer	Resonances.	

	 The	 base	 grain	 for	 Granular	 Synthesis	 is	 an	 apack/resonance	 sampled	 from	 Pierre	 Boulez’s	 Sur	 Incises	302

(1996-98),	an	homage	to	his	80th	birthday.

	The	`tle	of	the	work	Quaderno	is	another	direct	reference	to	Epifanie.303
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6.6.	SecGon	E	(m.	103-117)	

In	 this	 sec`on,	 the	 claves	 are	 replaced	 by	 hard	mallets,	 a	 gradual	 `mbral	 transi`on	
that	resumes	the	melodic	line	that	sweeps	the	register	up	and	down	in	a	sinusoidal	profile.	
The	points,	however,	are	modified	(with	Majors	Second	added),	“brui`zed”	a�er	percola`ng	
through	 the	 granularity	 of	 Sec`on	 D.	 Sec`ons	 C,	 D	 and	 E	 are	 therefore	 crossed	 by	 this	
journey	of	the	dot,	which	presents	rugosity	as	a	roll	(Sec`on	C),	disseminates	roughness	in	
pixelated	 points	 so	 that,	 in	 Sec`on	D,	 “granulosity”	 is	 the	 textural	 centrality.	 The	 Sec`on,	
therefore,	takes	up	the	dot	(s`ll	granular),	as	well	as	the	`mbre	of	the	marimba	with	s`cks	
and	even	the	tempered	tuning	system	of	the	instrument,	serving	as	a	transi`on	to	Sec`on	F,	
which	will	have	the	pure	dot	as	its	central	material.	

	
Figure	16	–	A	visual	layout	of	the	varia`on	of	tempo	against	the	melodic	profile.	

This	 zigzag	 of	 the	 melodic	 profile	 overflows	 the	 pitch	 parameter	 and	 will	 also	
determine	 tempo	 fluctua`ons.	 The	 rhythm	 is	 a	 con`nuum	 of	 sixteenth	 notes,	 under	 the	
indica`on	of	molto	rubato.	Above	the	score,	a	special	element	is	added:	a	line	parallel	to	the	
upper	pentagram	called	Tempoline	determines	the	compression/dila`on	of	`me	(Figure	17).	
Observing	the	graph	above,	one	can	observe	that	the	Tempoline	contour	starts	in	opposi`on	
of	180º	with	the	melodic	profile	of	the	sec`on	and	gradually	phases	out	in	the	middle	of	the	
Sec`on	to	0º,	in	a	2:1	ra`o.	
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Figure	17	–	Tempoline	above	the	pentagram,	shaping	the	marimbist’s	molto	rubato.	

Sound	example	4:	Tempoline	in	Quaderno:	bars	103-117.	

	

Not	 only	 does	 the	 composer	 manage	 to	 mold	 the	 melodic-temporal	 profile	 within	
which	the	percussionist’s	musicality	will	emerge,	but	he	also	manages	 to	coordinate	 these	
profiles	 with	 a	 direc`onality,	 contribu`ng	 to	 the	 sense	 of	 organicity	 in	 the	 sec`on.	 This	
plas`c	rela`onship	between	tempo	and	melodic	aspects	refers	directly	to	the	composi`ons	
of	Karlheinz	Stockhausen,	a	figure	of	reference	for	Flo	Menezes.	Very	o�en	this	element	 is	
controlled	 and	 approached	 by	 discrete	 and	 con`nuous	 transi`ons	 in	 Stockhausen’s	
composi`ons.	 Stockhausen	 even	 built	 tempo	 chroma`c	 scales	 used	 on	 several	 of	 his	
composi`ons.	The	reference	here	was	consciously	made	by	Flo	Menezes,	more	precisely	to	
Klavierstück	VI	(1955),	in	which	`me	is	coordinated	by	con`nuous	lines	over	a	system	of	13	
lines,	indica`ng	the	`me	and	its	fluctua`ons.	In	the	center	of	Quaderno,	Flo’s	two	greatest	
musical	 references	 are	 subcutaneously,	 although	 consciously	 present:	 Berio	 and	
Stockhausen.	

The	harmonic	material	in	this	sec`on	is	derived	from	seven	transposi`ons	of	the	first	
13	notes	of	the	Cyclic	Module	over	the	EP	(Figure	18),	each	transposi`on	star`ng	from	the	
second	 note	 of	 EP	 (F4)	 to	 the	 last	 note	 (C6).	 The	 transposi`ons	 were	 subjected	 to	
Propor`onal	 Projec`ons	 using	 Fibonacci	 numbers:	 the	 first	 transposi`on	 star`ng	 at	 F4	 is	
expanded	at	a	ra`o	of	2.33	(related	to	the	number	233)	un`l	the	 last	transposi`on,	which	
starts	 at	 C6	 compressed	 at	 a	 ra`o	 of	 0.13.	 On	 these	 notes,	 the	 composer	 performs	 a	
completely	surprising	and	peculiar	reading:	all	the	first	notes	of	the	rows	from	the	last	to	the	
first	one;	then	all	the	second	notes	from	the	first	row	to	last	and	so	on,	that	is,	a	selec`on	of	
notes	in	zigzag,	with	minor	octaving	adjustments	and	dele`on	of	repeated	notes.	
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Figure	18	–	Peculiar	specula`ve	reading	of	the	Propor`onal	Projec`ons	(original	manuscript).	

There	is	discrepancy	between	original	structure	and	final	score:	according	to	this	figure,	
the	last	notes	on	m.	110	should	be	G4-F4	and	not	F4-Eb4.	

At	 the	 end	 of	 this	 sec`on,	 when	 the	 reading	 of	 the	 transposi`ons	 ends,	 EP	 is	
arpeggiated	 in	 a	 last	 zigzag	 in	 blocks	 of	 two	 neighboring	 notes	 (C-F#,	 F#-E,	 E-C#	 etc.)	 and	
upwards,	 with	 an	 ascending	 melodic	 arpeggio	 inser`on	 of	 EP	 right	 before	 the	 note	 C6,	
closing	the	sec`on	and	already	foreshadowing	the	return	of	pure	dots.	

The	m.	 118	and	119	act	 as	 a	brief	 transi`on	 to	 the	next	 sec`on,	being	 a	 stop	point	
a�er	the	isorhythmic	flow	of	sec`on	E.	The	pixelated	dots	now	accumulate	into	a	roll	over	a	
symmetrical	chord	in	m.	118	(Perfect	Fourth	–	Minor	Third	–	Perfect	Fourth),	a	selec`on	of	
notes	from	the	EP.	The	small	caesura	before	m.	119	introduces	a	great	`mbral	contrast,	that	
of	 so�	 mallets,	 and	 a	 transforma`on	 of	 granular	 into	 punctual:	 a	 tremolo	 between	 the	
extreme	 notes	 of	 EP,	 which	 already	 so�ens	 the	 granular	 listening	 by	 a	 distance	 of	 two	
Octaves,	becomes	a	single	repeated	note.	There	 is	a	clear	parallel	between	m.119	and	79,	
both	 transi`onal,	 both	 tremolos	 between	 EP	 extremes	 (m.	 79	 presents	 a	 propor`onal	
projec`on	on	EP),	but	with	opposite	resolu`ons:	m.	79	keeps	the	top	note	and	the	m.	119	
the	bopom	note.	
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6.7.	SecGon	F	(m.	120-126)	

The	note	B,	reiterated	in	the	accelerando	 in	the	previous	bar,	is	the	main	note	of	this	
sec`on,	which	already	shows	a	composi`onal	strategy:	in	Sec`on	E,	note	B	is	le�	out	in	the	
transposi`ons	of	propor`onal	projec`ons	on	the	first	13	notes	of	the	cyclic	module	on	the	
EP,	with	C	being	the	most	repeated	one	at	the	ends	of	the	sec`on’s	melodic	profile.	The	m.	
119	 fric`ons	 B	 and	 C	 which,	 according	 to	 Edmond	 Costère’s	 laws	 of	 cardinality,	 forms	 a	
stable	 polar	 aggregate:	 both	 notes	 are	 polar.	 The	 melodic	 transi`on	 of	 this	 measure,	
therefore,	not	only	prepares	the	main	note	of	Sec`on	F,	but	also	introduces	the	polari`es	of	
the	adjacent	sec`ons.	

The	development	on	 the	note	B	 takes	place	with	 the	 same	material	 as	 the	previous	
sec`on.	 The	 first	 13	 notes	 of	 EP’s	 Cyclical	 Module	 are	 chosen	 and	 seven	 propor`onal	
projec`ons	are	performed	on	them,	having	as	 ini`al	note	the	en`ty’s	first	note,	B3	(Figure	
19).	The	ra`os	of	the	opera`ons	are	the	same	as	in	the	previous	sec`on,	obeying	the	same	
Fibonacci	Series	in	retrograde	(0.13	to	2.33).	

	
Figure	19	–	The	13	first	notes	of	the	EP’s	Cyclic	Module,	on	a	contrac`on	of	ra`o	0.25.	

The	element	of	temporal	contrac`on	again	bases	the	rhythmic	structures	here,	in	the	
form	of	accelerando	and	subito	più	 lento.	This	symmetrical	connec`on	between	Sec`ons	E	
and	 F	 (whose	 axial	 axis	 are	 m.	 118	 and	 119)	 evidences	 the	 work’s	 formal	 planning	 on	
adjacent	 transforma`ons	 connected	 by	 varia`ons	 of	 composi`onal	 elements.	 The	 register	
expands	radically,	going	from	Bb3-C4	to	C2-G#5.	

6.8.	SecGon	G	(m.	127	-	129)	

Again,	 a	 roll	 over	 a	 chord	 interrupts	 the	 musical	 ductus,	 and	 this	 feature	 is	 now	 a	
cons`tuent	of	a	papern	that	will	be	repeated	 in	 this	sec`on.	All	 chords	are	cropping	 from	
the	EP	that,	regardless	of	being	displaced	in	different	Octaves,	always	respect	the	sequence	
of	 the	en`ty’s	eight	notes.	This	first	chord	has	 the	par`cularity	of	being	a	 summary	of	EP,	
since	 its	 interval	 configura`on	 (Tritone	 –	Minor	 Third	 –	Major	 Second)	 contains	 the	 three	
cons`tuent	intervals	of	the	en`ty.	

The	 rarefied	and	 sparse	 texture	of	 Sec`on	G	provides	a	 great	 contrast	 in	 the	 formal	
flow	of	the	work,	connec`ng	peculiarly	with	Sec`ons	C	and	D,	both	a-metric.	Sec`ons	C	and	
G	have	in	common	the	papern	roll	+	single/double	notes,	as	well	as	the	sequence	of	the	two	
paperns	towards	the	low	register	and	the	idea	of	balanced	movement	of	register,	achieved	
in	Sec`on	G	by	the	rolls	that	lead	to	the	bass	and	the	notes	that	always	go	to	the	high	end.	
In	addi`on,	both	have	a	cross	transi`on	in	the	dura`ve	aspect:	the	individual	notes	increase	
in	number	and,	consequently,	the	dura`on	of	the	chords	needs	to	decrease.	
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Sec`on	D	presents	two	connec`on	elements	with	sec`on	G,	the	wri`ng	with	a	melodic	
profile,	appoggiaturas	and	dispersion	in	the	record	being	a	varia`on	of	the	dura`ve/gestural	
improvisa`on	 of	 Sec`on	 D.	 It	 is	 also	 possible	 to	 no`ce	 the	musical	 surface	 taken	 by	 the	
granularity	 in	 both	 sec`ons,	 since	 Sec`on	 D	 has	 as	 electroacous`c	 sounds	 the	 Granular	
Synthesis	and	Sec`on	G	the	Time	Stretching	on	the	rollers,	making	the	electroacous`c	layer	
rough	(as	opposed,	for	example,	to	the	third	Time	Stretching,	“bang	18”	in	c.	128,	which	acts	
about	two	unlabelled	notes).	 In	both	sec`ons,	the	electronics	are	the	protagonist	over	the	
instrumental	part,	which	is	inserted	in	the	general	texture	generated	by	it.	

Although	also	structured	on	duraTve	wriTng	or	duraTve	scripture	(escritura	duraTva),	
Sec`on	 F	 is	 not	 connected	 directly	 with	 Sec`on	 G,	 ac`ng	 as	 a	 transi`on	 between	 the	
isorhythmic	malleability	of	Sec`on	E	and	the	total	dura`ve	rarefac`on	of	Sec`on	G.	

The	papern	ruled	chord,	 individual	notes	and	appoggiaturas	are	repeated	four	`mes,	
each	 of	 which	 disintegra`ng	 into	 the	 electroacous`c	 layer.	 This	 sec`on	 presents	 only	 EP	
notes,	 an	 effect	 almost	 of	 combinatorial	 isomerism	 of	 the	 notes	 that	 always	 respects	 the	
sequen`al	 order	 of	 the	 en`ty,	which	 accentuates	 the	 rarefac`on	 sensa`on	 of	 the	 sec`on	
without	disturbing	 the	harmonic	organicity.	 The	quan`ta`ve	organiza`on	of	 the	 sec`on	 is	
not	based	on	Fibonacci,	a	general	structural	relaxa`on	that	seals	the	contrast	of	the	sec`on.	

	
	

Figure	20	–	Cardinal	analysis	of	m.	127-128.	Blue	and	green	notes	indicate	the	polar	notes	of	the	chords	
and	its	aprac`ve	notes	on	the	main	notes/appoggiaturas.	Polar	notes	in	parenthesis	are	absent	

on	the	chord.	Red	notes	are	either	non-polar	or	neutral	notes	from	the	polar	notes.	
Purple	notes	are	aprac`ve	notes	shared	by	the	two	polar	notes.	
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It	is	possible	to	no`ce	a	gradual	thickening	generated	not	only	by	the	increase	of	notes	
and	 appoggiaturas	 with	 each	 new	 chord,	 but	 also	 by	 the	 internal	 engorgement	 of	 the	
appoggiaturas,	which	start	simple	and	end	in	four	simultaneous	notes.	

Considering	 the	 papern	 into	 its	 three	 parts	 makes	 an	 interes`ng	 layered	 analysis	
possible.	 The	 note	 C	 is	 absent	 both	 in	 chords	 and	 appoggiaturas,	 while	 in	 the	 individual	
notes	the	G	is	absent.	The	chords	of	this	sec`on	will	consistently	polarize	the	note	F#,	also	
polarizing	through	the	pair	F-F#	 in	 the	second	chord	and	finally	 two	chords	polarizing	C-F#,	
the	note	C#4	being	ubiquitous	in	the	tremolo	chords.	

The	 first	 chord	 of	 m.	 127	 polarizes	 F#	 and	 releases	 polar	 notes	 B	 and	 C#	 on	 the	
individual	notes,	with	the	note	C7	as	the	pivot	point	for	second	chord	entrance.	The	C	here	
has	a	double	func`on:	its	apolarity	with	F#	 interrupts	the	flow	of	notes	for	the	entrance	of	
the	second	chord	and	prepares	the	input	of	the	second	polar	note	(F).	

The	 third	 and	 fourth	 chords	 have	 as	 polar	 notes	 two	 notes	 absent	 in	 their	
cons`tu`ons,	the	Tritone	C-F#.	Here	the	apolar	nature	given	to	the	chord	by	Costère	is	very	
clear,	 since	 the	 two	 notes	 share	 all	 polari`es,	 the	 only	 cardinal	 difference	 between	 them	
being	themselves.	This	creates	an	ambiguous	harmonic	field,	with	two	overlapping	polarity	
zones,	F#	prevailing	by	repe``on	(2:1	for	the	third	chord	and	4:1	for	the	fourth	chord)	and	C	
being	 always	 the	 last	 note	 before	 the	 harmony	 switch.	 This	 harmonic	 field	 is	 further	
disturbed	by	the	presence	of	another	Tritone,	Bb-E,	that	shares	symmetrical	neutrality	with	
the	C-F#	pair:	they	both	can	be	read	as	being	a	Major	Second	down	and	Major	Third	up.	If	we	
consider,	 however,	 the	 sum	 of	 the	 two	 Tritones	 in	 the	 C-E-F#-Bb,	 the	 polar	 notes	 of	 this	
aggregate	 are	 a	 new	 Tritone,	 B-F,	 which	 not	 only	 foreshadows	 the	 return	 of	 EP	 in	 the	
following	sec`on	with	these	exact	two	notes	(m.	130)	but	also	 its	enuncia`on	 into	 its	 four	
cons`tuent	Tritones	(m.	130-133).	

The	 m.	 128	 ends	 on	 the	 G4-C#5-F#5-C6	 chord,	 also	 composed	 of	 two	 Tritones	 but	
whose	 polarity	 falls	 on	 the	 four	 cons`tuent	 notes	 of	 the	 chord.	 This	 symmetrical	 chord,	
classified	as	a	Webernian	archetype	of	 the	first	 type	by	 the	composer	 (MENEZES	2002)	also	
has	 the	 par`cularity	 of	 being	 the	 EP	 generator	 in	 the	 mul`plica`ons	 of	 the	 harmonic	
material	 in	 the	 work	 ATLAS	 FOLISIPELES	 (1996-97),	 embodying	 the	 dichotomy	 Tritone/
Perfect	 Fourth	 that	 pervades	Quaderno.	 This	 chord	 is	 played	 exactly	 34	 `mes	 (Fibonacci	
number),	which	reminds	us	of	Karlheinz	Stockhausen’s	Klavierstück	IX	(1961),	where	exactly	
the	 same	 chord	 (differently	 arranged	 as	 Perfect	 Fourth/Minor	 Second/Perfect	 Fourth)	 is	
repeated	exhaus`vely	in	regular	pulses	ordered	according	to	the	Fibonacci	Series.	

In	this	piece	for	solo	piano,	Stockhausen	explores	what	he	will	call	“variable	form”,	the	
alterna`ng	emergence	of	more	prominent	notes	in	the	same	chord	given	the	impossibility	of	
repea`ng	it	so	many	`mes	and	maintaining	the	dynamic-temporal	uniformity.	We	can	draw	
a	 parallel	 here	 with	 the	 context	 of	 Flo	 Menezes’	 piece,	 for	 the	 variable	 form	 inevitably	
happens	 in	 this	excerpt,	even	more	 if	one	 takes	 into	account	a	peculiarity	 inherent	 to	 the	
percussive	 technique:	 the	 configura`on	 of	 the	 percussionist’s	 hands	 when	 playing	 these	
notes	 is	 quite	 uncomfortable.	 Also,	 playing	 this	 chord	 requires	 the	 bars	 to	 be	 played	 at	
different	 spots.	 All	 of	 this	 increases	 the	 likelihood	 that	 this	 chord	will	 sound	 uneven	 and	
different	with	each	stroke.	

M.	129	stands	out	from	the	rest	of	the	sec`on	as	a	subsec`on	G’	 (similar	to	the	 last	
bar	of	Sec`on	C).	This	 subsec`on	works	as	a	 summary	of	 the	previous	one,	 retrieving	 the	
composi`onal	archetype	of	the	synthesis.	There	is	a	constant	alterna`on	between	roll	over	
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the	last	played	chord	and	a	gradual	expansion	ar`culated	by	descending	appoggiaturas	that	
are	covertly	ordered	by	EP	intervals.	

	
Figure	21	–	First	appoggiatura	of	m.	129.	

Appoggiatura	 1	 runs	 through	 EP	 evidencing	 a	 new	 symmetrical	 chord,	 B3-F4-Bb4-E5,	
second	Webernian	archetype	of	the	first	type	that	generated	EP	through	the	transposi`on	of	
the	first	chord	 (G4-C#5-F#5-C6)	a	Minor	Sixth	below	(this	 interval	also	being	present	at	 the	
top	of	the	appoggiatura).	The	next	three	appoggiaturas	are	organized	by	rota`ng	a	papern	
with	three	rules	about	the	cons`tuent	intervals	of	EP	(Major	Second,	Minor	Third,	Tritone):	

1.	 Minor	 Thirds	 appear	 in	 groups	 of	 three	 (like	 the	 interior	 of	 EP),	 only	 being	
interrupted	when	they	reach	the	end	of	the	appoggiatura;	

2.	Tritones	always	come	in	pairs;	

3.	 Major	 Seconds	 always	 come	 at	 the	 end	 of	 the	 groups	 above,	 serving	 as	 an	
alterna`ng	point	between	Tritone	and	Minor	Third	groupings	(except	in	appoggiatura	
3).	

	
Figure	22	–	Second	appoggiatura	of	m.	129	(T	means	Tritone).	

Appoggiaturas,	more	generally,	expand	the	EP	by	rota`ng	opera`ons	and	adding	the	
original	interval	sequence.	In	appoggiatura	2,	the	EP	intervals	are	rotated	two	values	to	the	
le�	and	the	next	two	Minor	Thirds	of	the	cycle	are	added.	

	
Figure	23	–	Third	appoggiatura	of	m.	129.	
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Appoggiatura	3	starts	a	Minor	Third	higher	than	appoggiatura	2	and	shi�s	the	Minor	
Second	 to	 the	 end,	 and	 appoggiatura	 4	 starts	with	 the	 Tritone-axis	 (T	 T),	 rota`ng	 EP	 one	
value	to	the	right	and	adding	two	intervals	at	the	end.	The	procedure	described	here	serves	
as	a	hybrid	between	the	cyclic	reproduc`on	of	the	intervals	of	a	harmonic	en`ty	within	the	
cyclical	modules,	 the	rota`on	of	values	of	the	rhythmic	rotaTons	and	the	self-referen`ality	
of	the	retroacTve	interlockings:	

EP:	T	M2	m3	m3	m3	M2	T	

Ap2:	m3	m3	m3	M2	T	T	M2	(m3	m3)	

Ap3:	m3	m3		m3	T	T	M2	m3	m3	(M2)	

Ap4:	T	T	M2	m3	m3	m3	M2	T	T	(M2	m3).	

	
Figure	24	–	Fourth	appoggiatura	of	m.	129.	

6.9.	SecGon	H	(m.	130-253)	

The	 final	 sec`on	 is	 also	 the	 longest	 in	 the	 piece,	 featuring	 three	 dis`nct	 composi`onal	
procedures	on	pitch,	rhythm	and	register	parameters.	It	begins	by	presen`ng	EP	highligh`ng	the	four	
Tritones	 that	 structure	 the	en`ty,	 ar`culated	 in	 a	metric/rhythmic	papern	 called	by	 the	 composer	
“Célula	Matriz”	(Master	Cell),	the	basis	for	the	rhythmic	opera`ons	of	the	sec`on.	

	
	

Figure	25	–	The	Master	Cell,	at	the	beginning	of	Sec`on	H.	
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•	“Fractal”	Cyclical	Module	

The	harmonic	material	 in	this	sec`on	is	en`rely	derived	from	the	84-note	EP	Cyclical	
Module.	

	
Figure	26	–	The	84	notes	of	the	Cyclical	Module	over	the	Harmonic	En`ty	Quaderno	(EP).	

Firstly,	the	Cyclical	Module	is	presented	with	no	harmonic	changes,	just	repe``ons	of	
notes	 ordered	 in	 a	 symmetrical	 permuta`on	 of	 the	 Fibonacci	 Series:	 1,	 2,	 8,	 5,	 3.	 The	
deliberate	 repe``on	 of	 notes	 is	 something	 oddly	 unexpected,	 as	 this	 prac`ce	 had	 many	
reserva`ons	and	suspicions	in	the	20th	century	and	even	in	the	21st	century.	Surprisingly,	it	
seems	 to	 be	 possible	 to	 iden`fy	 the	 element	 of	 repeated	 notes	 as	 a	 trace	 of	 style	 of	 Flo	
Menezes’	 musical	 scripture,	 as	 it	 runs	 through	 his	 en`re	 produc`on.	 In	 Quaderno,	 the	
repeated	 notes	 were	 given	 either	 as	 a	 result	 of	 automated	 procedures	 (such	 as	 the	
interlockings	in	Sec`on	A)	or	 in	transi`ons	via	polariza`on	of	a	specific	note	(transi`ons	to	
the	Sec`ons	B	and	F).	The	composer,	however,	points	out	yet	another	facet	of	this	element:	
the	itera`on	of	notes	is	connected	with	a	figural	intenTon,	rescuing	musical	expressiveness	
via	the	dynamic	and	rhythmic	varia`on	that	the	frequency	itera`on	demands	to	make	itself	
alive	and	not	mechanical.	This	refers	to	Mozart’s	musical	poe`cs ,	 informa`on	given	 in	a	304

personal	 conversa`on	 with	 the	 composer	 who	 perceives	 a	 systema`c	 a�tude	 in	 several	
contemporary	 composi`onal	 strands	 of	 construc`ng	 completely	 heterogeneous	 melodic	
contours .	305

In	1984,	in	his	piece	Pretexturas	sobre	todas	as	flores	da	fala,	for	soprano,	clarinet	and	
bass	 clarinet	 (or	 cello),	 with	 3	 opta`ve	 narrators,	 the	 iterated	 notes	 appear	 as	 a	
composi`onal	 strategy	 that	 the	 composer	 calls	 focus	 and	 blurring	 in	 his	 radio	 program	A	
espiral	das	vanguardas.	A�er	a	heterophonic	introduc`on	marked	by	the	parallel	temporal	
wri`ng	 on	 the	 clarinet	 and	 bass	 clarinet,	 one	 can	 no`ce	 star`ng	 from	m.	 25	 a	 constant	
coincidence	in	pitches	and	interval	devia`ons.	

	 This	musical	 reference	 is	 found	 literally	 in	 the	first	 seconds	of	 the	octophonic	 acousma`c	work	Todos	os	304

cantos	 (2004-05)	 when,	 quo`ng	 Arnold	 Schönberg,	 Flo	 distorts	 his	 voice	 saying	 “I	 owe	 very,	 very	much	 to	
Mozart”.	When	enuncia`ng	the	phoneme	/a/,	an	excerpt	from	the	aria	of	the	Queen	of	the	Night	of	the	Magic	
Flute,	Der	Hölle	Rache	kocht	in	meinem	Herzen,	by	Mozart,	is	quoted,	the	exact	musical	example	given	to	me	by	
the	composer	 in	 the	personal	 conversa`on	on	 this	 topic.	The	excerpt,	however,	 is	not	 literal,	being	 radically	
spa`alized	and	transformed.

	Take,	for	instance,	the	movement	Largo	from	the	Sonata	Op.	106,	Hammerklavier,	or	the	first	Adagio	from	305

the	RecitaTve	 of	 the	Sonata	Op.	110,	by	Beethoven,	which	not	only	 radically	predates	 the	 formal	hybridism	
that	will	be	fundamental	to	the	concep`on	of	the	Sonata	genre	in	one	movement	(as	in	Liszt’s	B	Minor	Sonata)	
but	also	 cons`tutes	an	example	of	 a	 radical	harmonic	modula`on	over	a	 suspended	note.	 See	also	MENEZES	
2002,	p.	64,	example	22	on	the	first	movement	of	Mahler’s	Ninth	Symphony.
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Figure	27	–	Focus	and	blurring	on	Pretexturas	sobre	todas	as	flores	da	fala	(1984)	by	Flo	Menezes.	

In	 Profils	 écartelés	 (1988)	 for	 piano	 and	 electroacous`c	 sounds	 (4	 channels)	 it	 is	
possible	to	find	in	the	reitera`on	of	chords	(his	PAN-enTty)	at	m.	35	and	on	as	a	very	brief	
example	of	 the	 applicability	 of	 the	Menezian	 concept	 of	 formant	 as	 a	 composi`onal	 tool.	
Here,	amidst	complex	structures	and	high	harmonic	density,	one	of	the	harmonic	en``es	of	
the	piece	first	appears	isolated	and,	in	the	following	bars,	it	is	repeated	two	and	three	`mes,	
as	ephemeral	harmonic	protuberances	that	guide	the	referen`al	listening	to	the	en`ty.	

	
	

Figure	28	–	Profils	écartelés	(1988)	by	Flo	Menezes.	The	PAN-enTty	chord	can	be	seen	on	m.	39.1,	39.3	
(appoggiatura),	40.2	and	41.3	(appoggiatura	and	the	notes	Bb2-Ab3).	

The	 formant	 as	 a	 composi`onal	 technique	 uses	 a	 homonymous	 concept	 from	 the	
acous`cs/phone`cs,	 as	 defined	 by	 the	 composer:	 “A	 prominent	 or	 salient	 region	 of	
frequency	(or	pitch)	in	which	the	spectral	envelope	appears	to	have	a	peak	in	amplitude,	and	
which	 is	 rela`vely	 invariant,	 regardless	of	 the	 fundamental	of	 the	spectrum	 in	ques`on.	A	
formant	 is,	 therefore,	 a	wide	 resonance	 region	 that	enhances	 the	harmonics	 that	are	 in	a	
fixed	 frequency	 range”	 (MENEZES	 2004,	 p.	 209)	 If	 in	 phone`cs	 the	 formants	 are	 the	main	
indices	 of	 recognizability	 of	 vowels	 and	 instrumental	 `mbres,	 in	 the	 composi`on,	 they	
represent	for	the	composer	both	disturbances/saliences	in	a	composiTonal	surface	and	local	
aggluTnaTons	 on	 some	 parameter/composiTonal	 material	 that	 se{les	 in	 the	 listening	
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process ,	which	may	even	overflow	the	limits	of	his	work	and	infiltrate	the	whole	concert	306

as	 small	 fragments	 of	 a	 piece	 composed	 by	 Flo	Menezes .	 The	 work	 TransFormantes	 II	307

(1995)	 for	 clarinet	 in	 B	 flat	 and	 piano	 is	 an	 excellent	 example	 of	 the	 formant	 as	 a	 formal	
element.	The	piece	begins	with	a	unison	on	the	B3	note,	quickly	ar`culated	in	thirty-second	
notes.	

	
	

Figure	29	–	TransFormantes	II	(1995):	the	itera`on	of	the	note	B3	is	
the	beginning	for	the	melodic	profile	transforma`ons	of	the	piece.	

This	fixed	structure	works	as	an	axis	in	the	middle	register	for	figura`ons	that	gradually	
expand	in	the	register.	The	direc`onality	of	this	process	does	not	occur	linearly	as	in	Berio’s	
Sequenza	VII	for	solo	oboe,	but	in	zones	of	perturba`on	on	the	axis	over	the	iterated	notes.	

	
	

Figure	30	–	TransFormantes	II	(1995):	disturbance	zones	over	the	iterated	pedal	notes.	

	It	 is	also	possible	to	trace	rela`onships	with	the	concept	of	group	within	the	second	phase	of	the	integral	306

serialism	 approach,	 in	 which,	 seeking	 to	 reconcile	 the	 high	 degree	 of	 parallel	 ordering	 of	 composi`onal	
parameters	with	listening,	one	or	more	parameters	were	frozen,	allowing	referen`al	plateaus	for	what	it	was	
later	described	as	a	phenomenological	listening.

	As	is	the	case	of	TransFormantes	 III	(1997)	for	vibraphone	and	electronics	in	real	`me,	TransFormantes	IV	307

(1998)	 for	 solo	 clarinet,	 TransFormantes	 V	 –	 Poema	 das	 Vogais	 (2011)	 for	 a	 cappella	 youth	 choir,	
TransFormantes	VI	(2012)	for	wind	quintets,	TransFormantes	VII	(2020)	for	one	flu`st	(flute	in	C,	bass	flute	in	C,	
alto	flute	 in	G,	 piccolo)	 and	double	bass,	 in	which	 small	musical	 fragments	 cohesive	 in	 themselves	must	 be	
interspersed	with	the	other	works	of	the	concert	presented.
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This	musical	texture	reappears	 in	Mis3rere	 (2017),	a	voiceless	Lamento	 for	flute	 in	C,	
clarinet	 in	 Bb,	 violin,	 violoncello,	 piano	 and	 two	 percussionists.	 The	 second	 sec`on	 of	 the	
piece	 (marked	 B)	 features	 a	 flute,	 violin	 and	 piano	 trio.	 The	 trio	 starts	 immersed	 in	 the	
secondary	layer	of	clarinet	and	cello	marked	by	iterated	notes,	slightly	highlighted	by	playing	
long	notes	or	trills.	Gradually,	the	solo	instruments	detach	themselves	from	this	layer,	three	
solos	carefully	coordinated	in	a	large	and	complex	compound	line.	

	
Figure	31	–	In	Mis3rere	(2017),	the	iterated	notes	appear	either	literally	or	trills.	

In	L’iTnéraire	des	résonances	(2001),	for	1	flu`st,	2	percussion	players,	electroacous`c	
sounds	(4	channels)	and	live-electronics,	the	repe``on	of	notes	combined	with	propor`onal	
nota`on	 actually	 creates	 a	 radical	 subjec`ve	 space	 that	 invites	 the	 performer	 to	 express	
himself,	 actually	 relying	on	him	 to	 support	 the	passage.	 The	piece	presents	echoes	of	 the	
long	Japanese	flute	tradi`on	(such	as	the	shakuhachi	or	the	ryuteki),	evident	not	only	in	the	
repe``ons	 of	 notes,	 but	 also	 in	 the	 wri`ng	 of	 appoggiaturas,	 microtones	 and	 aeolian	
sounds.	

	
Figure	32	–	L’ITnéraire	des	résonances	(2001),	piccolo	part.	

Several	other	examples	could	be	listed,	but	perhaps	O	farfalhar	das	folhas	(2010)	finds	
one	of	the	examples	most	literally	connected	with	Quaderno.	Wripen	for	1	flu`st	(flute	in	C,	
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in	G	and	piccolo),	1	clarine`st	(clarinet	in	Bb,	in	Eb	and	bass	clarinet	in	Bb),	violin,	violoncello,	
piano	 and	 live-electronics,	 the	 work	 is	 filled	 with	 opposi`ons	 of	 figures	 that	 sweep	 the	
musical	 register	 and	 constricted	 repeated	 notes,	 in	 a	 sound	 emula`on	 of	 Philadelpho	
Menezes’	 poem	 that	 inspires	 the	 composi`on	 of	 the	 piece	 through	 the	 game	 of	 prison/
freedom	of	an	 insect.	 In	 the	final	cadence	of	 the	cello,	 the	 frequency	 itera`on	completely	
takes	over	the	musical	wri`ng,	recalling	the	final	sec`on	of	Quaderno.	

	
	

Figure	33	–	O	farfalhar	das	folhas	(2010),	fragment	of	the	cello	solo	at	the	end	of	the	piece.	

No	 other	 work	 by	 Flo	 Menezes	 presents	 the	 idea	 of	 frequency	 itera`on	 as	 an	
expressive	interface	in	such	a	radical	and	central	way	as	Quaderno.	Reinforcing	this	idea,	the	
tempo	of	this	final	sec`on	in	m.	130	is	quite	literal	on	the	possibility	of	flexibility:	“66	[BPM]	
as	a	basic	tempo,	but	with	flexibility	 in	order	to	play	all	 the	figures	very	clear!”	 In	m.	138,	
one	more	 indica`on,	now	concerning	 the	appoggiaturas:	 “Take	 the	necessary	`me	 for	 the	
appoggiature,	 regardless	 of	 the	 general	 `me	 development”.	 It	 is	 possible	 to	 say	 with	
certainty	 that,	 in	 the	 repertoire	 for	 solo	 marimba,	 it	 is	 very	 rare	 to	 find	 a	 temporal	
concep`on	so	entrenched	to	live	performance	and	that	doesn’t	give	up	a	careful	control	of	
the	musical	wri`ng	(or,	in	Menezes’	terms,	scripture).	The	statement	on	the	dynamics	in	m.	
134	 makes	 this	 rela`onship	 even	 more	 organic:	 “In	 generale	 mf,	 con	 piccole	 variazioni	
dinamiche	ad	libitum”.	

Parallel	 to	 the	presenta`on	of	 the	Cyclical	Module	with	 the	notes	 iterated	 there	 is	a	
second	presenta`on,	a	self-introjec`on	of	the	Cyclical	Module	of	the	EP	in	the	notes	via	the	
appoggiaturas.	 The	 result	 is	 a	 free	 interlocking	 of	 two	 iden`cal	 lines,	 reintroducing	 this	
composi`onal	technique	that	will	generate	the	en`re	melodic/harmonic	structure	un`l	the	
end	 of	 the	 piece.	 The	 unpredictability	 of	 the	 gaps	 and	 the	 number	 of	 points	 in	 each	 line	
generates	a	musical	surface	that	is	harmonically	cohesive	and,	yet,	heterogeneous.	As	the	84	
notes	of	the	Cyclical	Module	in	the	appoggiaturas	end,	the	presenta`on	restarts	two	more	
`mes,	 one	 in	 simultaneous	 dyads,	 and	 the	 last	 one	 with	 three	 simultaneous	 notes.	 The	
presenta`on	of	 the	 Cyclical	Module	 in	 iterated	 notes	 ends	 at	m.	 196,	when	 in	 the	 fourth	
thirty-second	 note	 of	 the	 quintuplet	 the	 composer	 operates	 an	 auto-interlocking	 of	 the	
Cyclical	Module.	The	numerical	sequence	chosen	for	the	scansion	opera`ng	is	the	same	that	
ordered	the	frequency	itera`on	of	the	Cyclical	Module	at	the	beginning	of	the	sec`on:	1,	2,	
8,	5,	3.	

Thus,	 a�er	 the	 apex	 of	 appoggiaturas	 density	 is	 reached,	 the	 texture	 suddenly	
becomes	clearer,	 remaining	monophonic	 in	 the	 instrumental	scripture	un`l	 the	end	of	 the	
piece	 and	 connec`ng	 the	 beginning	 and	 the	 end	 of	 the	 piece.	 The	 overall	 texture	 of	 the	
sec`on,	however,	is	organized	into	several	parallel	layers,	in	a	heterophony	by	accumula`on	
of	electroacous`c	 layers:	 the	marimba,	processed	with	 ring	modula`on	 in	 its	most	 radical	
transforma`on	 (as	 if	 to	 incite	 the	 electroacous`c	 layer),	 generates	 in	 itself	 a	 homophonic	
structure	 of	 parallel	 notes,	 with	 the	 pre-composed	 layer	 that	 was	 ac`vated	 in	 m.	 102	
(Resonances)	on	top	of	it.	
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•	Rhythmic	Breath	

For	the	final	sec`on	of	the	piece,	Flo	Menezes	creates	a	rhythmic	system	that	clearly	
dis`nguishes	 this	 sec`on	 from	the	others.	The	rhythmic	value	genera`on	process	 is	based	
on	 a	 Rhythmic	 Master	 Cell	 (Figure	 34)	 with	 four	 bars	 and	 six	 notes,	 whose	 total	 is	 13	
sixteenth	notes	+	1	triplet	(measure	of	1/12).	

From	the	Rhythmic	Master	Cell,	Flo	derives	a	table	of	five	rows	and	six	columns,	that	
is,	 each	 individual	 value	of	 the	Rhythmic	Master	Cell	 derives	 four	new	values.	 This	 step	 is	
guided	by	lines	of	direc`onality	that	go	from	dense	(larger	rhythmic	subdivision)	to	rarefied	
(original	value	of	the	Rhythmic	Master	Cell),	seen	in	the	lower	half	of	the	Figure	below.	Each	
column	represents	one	of	the	Rhythmic	Matrix	Cell	values	and	the	direc`onality	of	each	of	
the	 deriva`ons.	 On	 the	 second	 half,	 lines	 1	 to	 3	 present	 three	 original	 possibili`es	 while	
columns	4	 to	6	are	a	mirror	 (retrograde	of	 the	 inverse)	of	 the	upper	 lines.	Applied	 to	 the	
Rhythmic	Master	Cell,	Flo	gets	100	individual	apacks.	

	
	

Figure	34	–	Original	manuscript	by	the	composer	for	the	original	rhythmic	sequence	used	on	Sec`on	H.	

This	 rhythmic	 sequence	 goes	 through	 two	 transforma`on	 processes	 of	 his	 rhythmic	
rotaTons	 technique.	 Using	 a	 patch	 created	 by	 the	 composer	 himself	 in	 OpenMusic,	 the	
composer	 can	 “subject	 this	 structure	 to	 an	 essen`ally	 irregular	 rotaTon	 of	 its	 values,	 [...]	
[causing]	 a	 certain	 ‘por`on’	 of	 its	 dura`ons	 to	 ‘rotate’	 for	 the	 beginning	 of	 the	 list	 of	
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values”	(MENEZES	2003,	pp.	114-115)	and	shi�ing	the	other	values	to	the	le�.	The	composer	
himself	admits	the	inten`onality	of	a	hybrid	between	the	cyclicality	of	cyclical	modules	and	
the	 proporTonality	 of	 proporTonal	 projecTons.	 However,	 the	 very	 ac`on	 of	 sliding	
composi`onal	structures	is	a	very	old	archetype,	and	it	can	even	be	connected	with	the	Ars	
Nova	 prac`ces	 of	 isorhythmic	 motets,	 adap`ng	 the	 harmonic	 counterpart	 color	 by	 the	
metric	structure	–	talea	–	that	supports	the	rhythmic	material.	The	most	literal	connec`on,	
however,	 comes	 from	 the	 third	 piece	 of	 the	 solo	 piano	work	Apostrophe	 et	 six	 réflexions	
(1964-66)	by	Henri	Pousseur.	 In	an	 interview	with	Rodolfo	Valente,	 Flo	Menezes	men`ons	
the	

extraordinary	novelty	avant	 la	 le{re	with	 regard,	here,	 to	 the	manipula`on	of	dura`ons:	what	
Pousseur	does	with	the	dura`ons	of	[the	structural	element]	A	throughout	the	piece	is	actually	
the	first	historical	example,	I	believe,	of	what	we	can	call	as	rhythmic	rotaTon,	that	is,	the	use	of	a	
“list	of	dura`ons”	 that	 rotate	cyclically	 in	 the	course	of	 its	 repe``ons!	That’s	what	 I	 called	 the	
process	that	I	systema`zed	in	ATLAS	FOLISIPELIS	(1996-97)	and	which	had	been	mo`vated	by	the	
technique	 I	 had	 invented	 in	 Parcours	 de	 l’enTté	 (1994)	 and	 which	 I	 called	 DynamizaTon	 of	
Harmonic	Density	(DDH),	which	it	already	had	the	characteris`c	of	cyclically	circling	dura`ons	in	
seconds	parallel	to,	but	not	synchronically,	the	rota`on	of	the	melodic-harmonic	groups,	in	order	
to	generate	a	harmonic	kaleidoscope	of	con`nuous	subtle	varia`ons.	In	ATLAS	FOLISIPELIS,	I	took	
up	 the	 inven`on	of	 Parcours	 de	 l’enTté	 and	 also	 applied	 the	 rota`ons	 to	 the	 rhythmic	 values	
themselves,	naming	this	technique,	which	I	later	revisited	in	other	works,	by	rhythmic	rotaTons.	
But	I	must	have	conceived	it	unconsciously	having	Sur	la	dynamique	[one	of	Pousseur’s	varia`ons	
of	his	piece]	in	my	head,	because	some	`me	later,	revisi`ng	this	piece	by	Pousseur	on	the	piano,	I	
realized	that	the	rhythmic	rota`ons	had	been	inaugurated	there,	already	in	the	1960s,	precisely	
because	of	the	way	in	which	Pousseur	treats	its	structural	element	A!	(MENEZES	in:	VALENTE	2012,	
p.	140).	

The	first	rota`on	(Figure	35)	shi�s	seven	values	to	the	le�,	so	that	the	new	rhythmic	
structure	 starts	at	 the	eighth	note	of	 the	original	 structure	 (the	first	eighth	note	 in	 Figure	
34).	 To	 control	 the	 complexity	 of	 the	 result	 of	 the	 rota`ons,	 the	 composer	 uses	 two	
parameters:	the	first	is	the	maximum	subdivisions	of	the	quarter	note	(here	in	128th	notes)	
and	 the	 second,	 called	 constraint,	 limits	 the	 size	 of	 tuplets	 in	 the	 final	 result.	 This	 first	
rota`on	bears	 a	 certain	degree	of	 resemblance	 to	 the	original	 rhythmic	 sequence,	mainly	
because	of	the	maintenance	of	certain	tuplets.	When	choosing	seven	for	the	rota`on,	there	
is	a	complete	displacement	from	column	three	to	column	one,	so	that	some	figures	retain	
their	ini`al	values,	while	figures	that	go	over	bars	suffer	more	deforma`ons.	

	
	

Figure	35	–	First	rhythmic	rotaTon,	with	handmade	correc`ons	from	the	composer.	
The	rhythmic	figures	have	a	percep`ble	resemblance	with	the	original	matrix.	
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The	second	rota`on	(Figure	36)	pushes	five	values	of	the	original	model	to	the	le�,	so	
that	the	new	rhythmic	sequence	starts	at	the	sixth	note	of	the	original	(sixth	thirty-second	
note).	If	the	first	rota`on	caused	column	three	to	arrive	exactly	on	the	first	beat	of	the	first	
bar,	the	second	rota`on	splits	the	columns	unevenly.	

The	 result	 is	a	 rhythmic	 speech	 that	 is	 completely	different	 from	the	original,	 as	 the	
tuplets	 are	 transformed	 into	quarter	note	 subdivisions.	 The	 three	 rhythmic	 sequences	are	
presented	 three	 `mes	 in	 sequence,	which	 creates	 a	 sawtooth	 profile	with	 three	 peaks	 of	
rhythmic	complexity	and	a	triangular	direcTonal	profile	transforming	the	original	model,	like	
a	gradual	erosion.	The	repe``ons,	however,	are	not	perceived	literally:	the	intrusion	of	the	
appoggiaturas	 (which	 can	 have	 up	 to	 12	 notes	 in	 length!)	 in	 different	 posi`ons	 at	 each	
repe``on	generates	local	enlargements	of	the	work’s	temporal	axis.	The	interpreter	can	be	
considered	 as	 one	 more	 parameter	 in	 the	 process	 of	 rhythmic	 rota`ons	 presented	 in	
Quaderno,	as	a	subtle	randomiza`on	algorithm,	making	the	tempo	more	flexible	and	adding	
occasional	caesuras.	

	
Figure	36	–	With	the	second	rhythmic	rotaTon,	the	32	and	64	note	figures	take	over	the	sequence.	

•	Specular	RegistraGon	

The	high	complexity	of	scripture	in	Sec`on	H	even	extends	to	the	choice	of	register	for	
the	notes	of	the	Cyclical	Module.	Dividing	the	marimba	into	high	(a	=	for	agudo),	mid	(m	=	
for	médio)	 and	 low	 (g	 =	 for	grave),	 the	 composer	 creates	 a	 sequence	 of	 15	 elements	 by	
turning	the	ini`al	a	m	g	sequence	to	the	le�,	following	the	archetype	of	the	sliding	rhythmic	
rota`ons:	a	m	g	/	a	m	g	/	m	g	a	/	g	a	m	/	a	m	g.	
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Figure	37	–	Sequence	for	the	register.	

The	 first	 and	 third	 sequences	 are	 iden`cal	 and	 the	 second	 is	 the	 retrograde	 of	 the	
original.	Each	one	of	them	will	be	applied	directly	to	one	of	the	rhythmic	rota`ons,	without	
considering	the	pitches	on	which	the	rhythms	will	fall.	It	is	possible	to	no`ce	the	composer’s	
workflow,	as	he	determines	colors	for	each	of	the	registers	and	underlines	the	rhythms	every	
two	 beats	 (or	 two	 rhythmic	 figures)	 in	 the	 original	 sequence.	 The	 two	 rhythmic	 rota`ons	
basically	keep	the	same	registra`on	region	as	the	original,	with	minor	adjustments;	only	the	
colors	itself	changes.	

The	appoggiaturas	 in	the	first	half	of	Sec`on	H	connects	the	register	regions	 in	well-
defined	melodic	profiles,	which	is	very	contras`ng	with	the	texture	of	the	recording	plateaus	
in	m.	197,	when	the	appoggiaturas	are	excluded	from	the	global	texture.	

6.10.	Coda	(m.	254	and	255)		

In	 the	 last	 two	 bars	 of	 the	 piece,	 the	 remaining	 notes	 of	 the	 auto-interlocking	 are	
played	in	a	sudden	temporal	contrac`on,	followed	by	a	molto	rallentando	and	morendo.	The	
last	notes	of	the	piece	are	itera`ons	of	C2,	resuming	the	first	polar	note	of	the	piece	in	the	
last	 note	 of	 the	marimba.	 Another	 of	Menezes’	 trace	 of	 style	 can	 be	 iden`fied	 here.	 Flo	
usually	 cools	 down	 the	 harmonic	 movements	 at	 the	 end	 of	 his	 pieces,	 very	 commonly	
landing	on	a	main	note.	In	Colores	(Phila:	in	praesenTa)	for	one	clarine`st	(clarinet	in	Bb	and	
bass	 clarinet	 in	 Bb),	 one	 percussion	 player,	 electroacous`c	 sounds	 (4	 channels)	 and	 live-
electronics	from	2000,	and	in	Gefäß	des	Geistes	(2011)	for	solo	piano,	the	final	instrumental	
scripture	is	prac`cally	the	same	as	Quaderno,	with	the	iterated	note	being	C#2.	Other	pieces	
that	also	finish	similarly	are:	

• Profils	écartelés	 (1988)	 for	piano	and	electroacous`c	 sounds	 (4	channels):	 itera`on	
“as	fast	as	possible”	and	rallentando	over	C#4;	
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• Parcours	de	 l’enTté	 (1994)	 for	1	flu`st	 (flute	 in	C;	bass	flute	 in	C;	alto	flute	 in	G),	1	
percussion	 player	 (metal	 percussion)	 and	 electroacous`c	 sounds	 (2	 channels):	 40”	 of	
dialogue	between	flute	and	electronics	on	the	main	polar	note	of	the	piece	Bb5	and	Bb4;	

• On	the	other	hand	(1997)	for	11	percussionists	and	2	conductors:	1’10”	tremolo	on	
Bb4	 in	 the	 celesta	 (as	 in	 Profils	 écartelés),	 but	 wrapped	 in	 rolled	 chords	 and	 with	
interven`ons	of	 short	 apacks	of	metallic	 chords.	 The	final	 30”	of	 the	piece	has	only	 the	
celesta’s	Bb	as	its	material;	

• Pulsares	 (2000)	 for	 one	 pianist	 (piano,	 prepared	 piano,	 resonance	 piano,	 ring-
modulated	piano,	 virtual	 piano,	 harpsichord),	 chamber	orchestra,	 electroacous`c	 sounds	
(4	channels)	and	 live-electronics:	 the	electronic	 layer	 is	holding	the	Pulsares-en`ty,	while	
the	solo	piano	constantly	alternates	between	G3	and	A3	(first	notes	of	the	en`ty)	from	the	
last	bar	of	the	page	181	of	the	general	grid	and	the	last	five	bars	sustain	the	note	B3	on	the	
oboe,	marimba,	harp	and	violin;	

• L’ITnéraire	 des	 résonances	 (2001)	 for	 a	 flu`st,	 two	 percussionists,	 electroacous`c	
sounds	 (4	 channels)	 and	 live-electronics:	 the	 polar	 note	 G3	 becomes	 more	 and	 more	
recurrent	un`l	it	dominates	the	last	30”	of	the	piece;	

• labORAtorio	 (1991;	 1995;	 2003)	 an	 Electroacous`c	 Oratorio	 for	 soprano,	 five-part	
choir,	 large	 orchestra,	 electroacous`c	 sounds	 (4	 channels)	 and	 live-electronics,	 and	
labORAtorio	 senza	 parole	 (2014),	 the	 orchestral	 suite	 of	 labORAtorio:	 the	 last	 4’	 of	 the	
piece	lands	on	a	big	orchestral	Unison	(and	choral	in	the	case	of	the	first	piece)	on	C#4;	

• Traces	(2007)	for	string	quartet	and	electronics	ad	libitum:	violin	1	ends	up	sustaining	
and	decreasing	 the	 tritone	C#5-F5	 for	18”	over	 the	final	electroacous`c	 layer.	Otherwise,	
the	violin	plays	alone;	

• Retrato	falado	das	paixões	(2007-08)	for	32	voices	and	electronics:	the	solo	of	basso	
profondo	Bass	ends	by	reci`ng	“J’aurais	bientôt	qui{é	les	plaisirs...”	over	the	note	E2;	

• O	 farfalhar	 das	 folhas	 (2010)	 for	 one	 flu`st	 (flute	 in	 C,	 in	 G	 and	 piccolo),	 one	
clarine`st	 (clarinet	 in	Bb,	 in	Eb	 and	bass	 clarinet	 in	Bb),	 violin,	 violoncello,	piano	and	 live-
electronics:	 the	 solo	 cello	 repeatedly	 plays	 the	 note	 B4,	 causing	 spectral	 changes	 in	 the	
electroacous`c	layer;	

• ScripTo	(2013)	for	violin,	and	TransScripTo	(2013),	for	violin	and	live-electronics:	the	
violinist,	when	leaving	the	theater	accompanied	by	the	electroacous`c	layer,	plays	the	note	
G3	(the	lowest	of	his/her	instrument)	interspersing	it	with	excerpts	from	the	Sec`on	Part	D	
(m.	106	to	116).	

Quaderno’s	Coda	really	stands	out	from	Sec`on	H,	since	the	measure	that	precedes	it	
(m.	 253)	 has	 six	 regular	 thirty-second	 notes	 in	 crescendo.	 Suddenly,	 one	 last	 spasm	 loses	
force	and	disappears.	The	composer	describes	the	end	of	the	piece	as	having	

a	kind	of	river	character,	in	which	part	of	the	marimba	profiles	surfaces,	part	submerges	amid	the	
complexity	 of	 the	 electronics	 transforma`ons	 and	 the	 pre-composite	 layer	 that	 was	 triggered	
amidst	the	sta`s`cal	event	that	sweeps	the	rest	of	the	work!	Like	a	paper	thrown	into	a	Berian,	
Mahlerian	river... 	308

	From	the	email	sent	to	me	by	the	composer	in	November	2011.308
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Sound	example	5:	Quaderno	(2005),	for	marimba	and	electronics.	
Studio	recording	(2011)	with:	Herivelto	Brandino,	marimba.	

	

Sound	example	6:	Quaderno	(2005),	version	for	acous`c	guitar	and	electronics	(2007).	
Studio	recording	(2008)	at	the	Studio	PANaroma	with:	Daniel	Murray,	guitar.	
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Appendix:	The	6	Interlockings	in	Quaderno	

	
Figure	38	–	Interlockings	1,	2	and	3.	
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Figure	39	–	Interlockings	4,	5	and	6.	
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Espaços	harmônicos	expansíveis	em	
Parcours	de	l’en@té	e	laçoentrelaço	

Tiago	GaG	

Introdução	

Harmonia	 é	 um	 termo	 fortemente	 marcado,	 em	 música,	 por	 relações	 abstratas	
cons`tuídas	a	par`r	de	grupos	de	notas	musicais	e,	dada	a	força	com	a	qual	o	sistema	tonal	
se	 consolidou,	 pela	 função	 de	 acordes	 cons`tuintes.	 No	 entanto,	 e	 pautando	 as	 páginas	
finais	 do	 Tratado	Harmonia	 de	 Arnold	 Schoenberg,	 tanto	 essa	 propriedade	 funcional	 dos	
acordes	quanto	a	própria	noção	de	dissonância	passaram	por	revisões	importantes	na	virada	
do	século	XIX	para	o	XX	–	período	em	que	fora	escrito	o	referido	Tratado.	Acordes	com	mais	
e	 mais	 notas	 expandindo	 o	 núcleo	 basilar	 da	 tríade	 puderam	 mostrar	 um	 caminho	 que	
extrapolou	 a	 função	 harmônica	 e,	 dessa	 maneira,	 puderam	 valorizar-se	 enquanto	
sonoridades	 únicas,	 com	 forte	 autonomia	 local.	Um	processo	 de	 saturação	do	 acorde	por	
meio	 da	 agregação	 de	 mais	 e	 mais	 dissonâncias	 levaria,	 no	 limite,	 a	 um	 percurso	 do	
elemento	 funcional	 ao	 ruído,	 do	 acorde	 ao	 cluster.	 A	 própria	 sonoridade	 triádica	 cede	
espaço,	a	par`r	do	período	em	questão,	a	outras	configurações	que	inclusive	buscam	evitá-
la,	 tais	 como	 nos	 arqué`pos	 harmônicos	 presentes	 em	 obras	 de	 Schoenberg,	 Anton	 von	
Webern	e	Alban	Berg .	309

A	 peculiaridade	 de	 um	 acorde	 –	 como	 nos	 casos	 notórios	 da	 abertura	 do	 Tristão	 e	
Isolda	de	Richard	Wagner	ou	nos	Presságios	da	Primavera	da	Sagração	de	Igor	Stravinsky	–	
pode	representar	assim	a	abertura	possível	para	 ins`tuir	um	campo	harmônico	em	si,	que	
pode	 não	 só	 abarcar	 expansões	 ou	 filtragens,	 mas	 que,	 sobretudo,	 permite	 que	 a	
permanência	desse	campo	ceda	espaço	para	que	outros	elementos	musicais,	como	o	`mbre,	
possam	 ser	 alimentados	 e	 explorados	 composicionalmente.	 Harmonia	 e	 `mbre	 veem	 aí	
lançadas	 as	 bases	 para	 um	 caminho	 possível	 em	 que	 andam	 juntos,	 em	 que	 se	 colocam,	
cada	vez	mais,	indissociáveis	de	uma	perspec`va	do	material	musical.	Lançam-se	bases	para	
que	 o	 `mbre	 cons`tua	 uma	 categoria	 fundamental	 da	 perspec`va	 de	 valores	musicais.	 A	
insistência	na	repe`ção	de	um	determinado	campo	de	alturas	torna-as	suporte	para	que	o	
`mbre	possa	se	projetar,	e	o	acorde	adquire	a	potência	para	tornar-se	um	objeto	dinâmico,	
cujas	movimentações	internas	aproximam	o	`mbre	da	harmonia.	Mais	que	isto,	quanto	mais	
se	 reitera	 um	 determinado	 grupo	 de	 notas	 dentro	 de	 um	mesmo	 campo,	mais	 se	 tem	 o	
potencial	 de	 conferir	 valor	 musical	 aos	 processos	 sonoros	 que	 ocorrem	 no	 decorrer	 do	
tempo	dentro	dele .	310

	Cf.	MENEZES	2002.309

	A	estabilização	da	altura	sonora	 foi	usada	por	compositores	em	muitas	situações	com	este	fim.	Karlheinz	310

Stockhausen	comenta	a	questão	a	par`r	de	um	trecho	da	obra	eletroacús`ca	mista	Kontakte	(1958-1960),	na	
qual	 a	escritura	permite	 integrar	os	 sons	eletrônicos	em	diversos	níveis.	 Stockhausen	menciona	o	momento	
entre	ca.	21’	e	23’,	correspondente	a	XIA	à	XIF	na	par`tura,	em	que	o	trecho	todo	da	camada	eletroacús`ca	
compreende	o	processo	de	transformação	de	um	único	som,	sendo	que	seus	componentes	são	cons`tuídos	e	
elaborados	de	forma	a	compor	esse	momento.	As	seis	camadas	sonoras	cons`tuintes	deste	som	são	formadas	
sobre	um	eixo	estável	de	altura,	 reforçando	a	 intenção	de	valorizar	os	demais	processos	do	 interior	do	som:	
“Em	toda	a	sua	duração,	estabelece-se	uma	sonoridade	em	que	a	altura	não	varia.	[...]	Na	medida	em	que	se	
desenrola,	esta	sonoridade	é	iden`ficada	como	uma	junção	de	seis	sons	dis`ntos,	de	modo	que	cada	um	deles,	
um	após	o	outro,	se	desprende”	(STOCKHAUSEN	apud	SOLOMOS	2013a,	p.	238).
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A	nota,	 que	 tem	 forte	 tendência	 a	 estabelecer	 relações,	 criar	organizações	 abstratas	
especialmente	por	meio	da	altura,	permanece	atributo	composicional	valioso,	sobretudo	no	
âmbito	da	escritura	musical	que	envolve	notação	para	 instrumentos	e	a	voz.	Mas	além	de	
criar	relações	–	os	intervalos	e	os	acordes	–,	abre	espaço	para	o	som	que	está	dentro	de	si,	
para	 a	 percepção	 que	 se	 correlaciona	 com	 a	 frequência	 sonora,	 aspecto	 mensurável	 e	
fundamental	 do	 som	 rela`vo	 às	 vibrações	mesmas.	 Estabelece-se	 uma	 dualidade	 entre	 a	
matéria	sonora	–	suas	qualidades	espectrais	–	e	as	relações	abstratas	que	se	cons`tuem	em	
um	fluxo	musical.	Em	outras	palavras,	a	materialidade	sonora	divide	espaço	com	as	relações	
abstratas	no	plano	das	alturas,	das	proporções	frequenciais	que	as	determinam.	Mas,	nessa	
dualidade,	há	que	se	considerar	que	a	altura	cons`tui	o	parâmetro	sonoro	mais	propenso	a	
estabelecer	 relações .	 É	muito	 ilustra`vo	 quando	 observamos	 Pierre	 Schaeffer	 (1966,	 p.	311

301)	exemplificar	a	questão	com	uma	canção	que	se	canta	a	uma	criança:	a	mesma	melodia,	
ou	 seja,	 a	mesma	 estrutura	 de	 alturas,	 tocada	 ao	 piano,	 por	 exemplo,	 provavelmente	 vai	
mostrar	 que	 se	 ouve	 efe`vamente	 “a	mesma	 coisa”	 tocada	 em	 seguida	 ao	 violino,	 o	 que	
resultaria	em	um	`po	de	valor	musical	que	pende	para	essas	relações	entre	alturas,	uma	vez	
que	são	elas	que	conferem,	em	essência,	uma	unidade	que	se	reconhece	como	musical.	

A	 altura	 esteve	 na	 base	 das	 construções	 relacionais	 primeiras	 da	música	 grega,	 seja	
pela	cons`tuição	do	intervalo,	seja	pela	noção	original	de	tom	(τóνος),	que	incluía	a	própria	
noção	 de	 tensão	 advinda	 de	 um	 vínculo	 material	 com	 a	 corda	 tensionada,	 a	 base	 para	
aquela	 música .	 É	 mais	 um	 traço	 do	 que,	 mesmo	 se	 afastando	 da	 origem	 causal	 e	312

instaurando	um	campo	abstrato	de	puras	relações,	proporções	e	similaridades,	ou	analogias,	
a	 conexão	com	a	matéria	não	deixa	de	direcionar	a	a`vidade	musical,	mesmo	que	muitas	
vezes	 acepções	 próximas	 à	 de	 uma	 “música	 das	 esferas”	 tenham	 proposto	 se	 afastar	
disso .	313

Na	 escritura	musical,	 a	 altura	 é	 o	 fator	mais	 imediato	da	 escuta	quando	 se	 trata	 de	
decompor	 o	 som,	 isto	 é,	 cons`tui	 sua	 dimensão	 que	 mais	 resiste	 a	 um	 processo	 de	
decomposição	tal	qual	aquele	realizado	quando	se	o	grafa	(cf.	MENEZES	2004,	p.	96).	A	altura	
cria	um	elo	percep`vo	de	destaque	frente	a	outros	componentes	quando	vista	na	totalidade	
do	 corpo	 sonoro.	 Com	 efeito,	 Pierre	 Schaeffer	 (1966)	 bem	 o	 demonstrou	 por	 meio	 de	
diversos	experimentos	que	a	altura	resiste	na	percepção	sonora	com	os	cortes	sucessivos	na	
fita	magné`ca	de	porções	do	som	a	fim	de	isolar	o	ataque.	

A	altura	é	a	qualidade	que	melhor	resiste	à	atomização	do	som,	ao	contrário	do	`mbre,	que	se	
demonstra	 o	 primeiro	 aspecto	 a	 ser	 deteriorado	 quanto	 mais	 se	 encurta	 a	 duração	 do	 som	
(justamente	 por	 ser	 um	 aspecto	 resultante	 dos	 demais	 e	 depender,	 assim,	 de	 uma	 clara	
percepção	das	intensidades,	da	evolução	dinâmica	dos	parciais	e	das	durações	dos	componentes	
espectrais).	(MENEZES	2004,	p.	96)	

Sendo	a	altura	elemento	essencial	da	harmonia,	sua	contextualização	na	manipulação,	
estudo	 e	 organização	 dos	 espectros	 sonoros	 –	 lidando	 sobretudo	 com	 a	 distribuição	 de	
frequências	 –	 projeta	 uma	 ampliação	 da	 própria	 noção	 de	 harmonia	 para	 além	 da	
concatenação	ou	 funcionalidade	de	acordes.	A	altura,	nos	mais	diversos	sons	–	sejam	eles	
tônicos	(aqueles	sons	periódicos	mais	estáveis,	tais	como	uma	nota	instrumental	afinada)	ou	

	Cf.	MENEZES	2004;	MANOURY	1991.311

	 “É	necessário	precisar	que	aquilo	que	de	 fato	 interessa	 aos	 gregos	não	 se	 resume	à	 altura	em	 si,	mas	o	312

conceito	de	intervalo	e	de	tom,	em	seu	sen`do	original,	que	abarca	a	ideia	de	tensão	–	tensão	de	uma	corda:	
sabe-se	que	a	teoria	grega	é	construída	em	torno	do	instrumento	de	corda”	(SOLOMOS	2013a,	p.	93).	

	Ver	ainda,	a	este	respeito,	MOLINO	2002.313
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complexos	e	ruídos	com	percepção	de	uma	“fundamental” 	(ricos	em	inarmonicidades,	tais	314

como	 um	 som	 de	 sino,	 um	 gongo	 ou	 até	mesmo	 o	 som	 de	 um	móvel	 que	 arrastamos	 e	
percebemos	a	formação	de	uma	fundamental	“afinada”)	–,	resta,	assim,	essencial	tanto	do	
ponto	 de	 vista	 da	 percepção	 quanto	 da	 perspec`va	 que	 concerne	 especificamente	 à	
escritura	musical.	 Somente	 para	 os	 ruídos	 nos	 quais	 está	 ausente	 a	 percepção	 estável	 de	
uma	 fundamental	 a	 distribuição	 espectral	 é	mais	 difusa.	Mas	 a	 presença	 de	 polarizações	
harmônicas,	que	apontam	para	a	percepção	de	uma	fundamental	 resultante	em	contextos	
sonoros	os	mais	variados,	revela	a	importância	dessa	preocupação	primordial	à	composição	
no	que	se	refere	à	altura.	

Ademais,	outro	aspecto	importante	concernente	à	altura	é	que	ela	tende	a	operar	no	
fato	musical,	a	adquirir	mais	 força	 sobretudo	quando	a	associamos	ao	 instrumento.	O	par	
altura/instrumento	é	decisivo	quando	se	está	diante	de	uma	concepção	musical	“clássica”,	
isto	é,	cons`tui	elemento	basilar	de	uma	tradição	que	compreende	o	fato	musical	em	suas	
bases	mais	 arcaicas.	 Como	 diz	 Flo	Menezes	 (2004,	 p.	 98),	 “foi	 predominantemente	 sob	 o	
prisma	da	organização	das	alturas	que	a	evolução	dos	instrumentos	centrou	questão”.	

Esta	 digressão	 inicial	 tem	 o	 intuito	 de	 colocar	 em	 perspec`va	 o	 papel	 da	 altura	
musical,	 rela`vizando-a	 na	 construção	 de	 campos	 harmônicos	 na	 medida	 em	 que	
reconhecemos	um	 conTnuum	 entre	 dois	modos	de	percepção	desse	parâmetro	 sonoro:	 o	
primeiro,	 voltado	 ao	 reconhecimento	 de	 pontos	 discretos	 em	 um	 campo,	 como	 nos	
intervalos	apreendidos	em	um	acorde	de	sé`ma	–	Dó,	Mi,	Sol,	Si	bemol,	por	exemplo	–;	o	
segundo,	 que	 apenas	 reconhece	 uma	 localização	 no	 campo	 das	 alturas	 em	 que	 não	 se	
dis`nguem	 com	 clareza	 “notas”	 segregadas,	 mas	 uma	 “banda”	 frequencial	 fusionada.	 Tal	
acepção	permite	que	se	criem	deslizamentos	 internos	dentro	de	um	campo	harmônico	de	
par`da,	interpolações	entre	configurações	dis`ntas	dessas	alturas	ou	mesmo	expansões	que	
permitam	 transitar	entre	estados	dis`ntos	de	 “fusão”	a	par`r	de	um	mesmo	campo.	Esse	
aspecto	havia	sido	expresso	por	Pierre	Schaeffer	no	âmbito	da	noção	de	massa:	

A	 massa	 corresponde	 a	 uma	 permanência	 musical	 marcante,	 aquela	 da	 matéria	 dos	 sons	
homogêneos.	[...]	Por	outro	lado,	na	noção	de	massa	encontram-se	[...]	percepções	relevantes	de	
dois	 modos	 de	 apreensão	 do	 campo	 de	 alturas,	 um	 tradicional	 e	 codificado,	 outro	 novo	 e	
explorado	 até	 aqui	 mais	 ou	 menos	 sem	 discernimento.	 Enfim,	 a	 noção	 de	 massa	 é	 um	
entrecruzamento	 no	 qual	 se	 podem	encontrar	músicas	 passadas	 e	 recentes:	 a	 tônica	 e	 o	 som	
espesso,	o	acorde	e	a	 ‘banda’	sonora	[...]	Notamos,	enfim,	que	a	 lógica	de	nossas	experiências	
nos	 conduz	a	 generalizar	 a	noção	de	`mbre,	complementando-a,	no	plano	da	percepção,	pela	
massa	 de	 cada	 objeto	 musical.	 O	 método	 passado,	 que	 consis`a	 a	 associar	 ao	 `mbre	 os	
instrumentos,	deve	ser	superado.	Pode-se	retomar	a	noção	de	`mbre,	de	modo	mais	astuto,	em	
sen`do	inverso:	pela	análise	de	gêneros	`mbrís`cos,	e	pela	síntese	da	luteria.	(SCHAEFFER	1966,	p.	
528;	tradução	nossa)	

A	possibilidade	de	criar	espaços	harmônicos	variáveis	e	expansíveis	pode	aproximar	a	
harmonia	 do	 `mbre,	 essa	 dimensão	 sonora	 tradicionalmente	 associada	 ao	 instrumento	
musical	que,	assim,	torna-se	um	dos	campos	centrais	da	a`vidade	composicional	ao	 longo	
do	século	XX.	Na	alternância	entre	a	 referência	a	uma	 fundamental	preponderante	e	uma	
distribuição	de	`po	“esta�s`co”	das	frequências	de	um	espectro,	que	 impede	a	percepção	
de	um	polo	harmônico,	 a	massa	 faz	 referência	a	esses	diferentes	`pos	de	 “agregação”	na	
percepção	 de	 campos	 de	 alturas	 como	 um	 dos	 critérios	 de	 escuta	 dos	 sons,	 ao	 lado	 do	
critério	do	`mbre,	que	Schaeffer	propõe	ser	mais	amplo	que	aquele	puramente	associado	
ao	instrumento.	Assim	como	podemos	observar	na	classificação	da	figura	abaixo,	a	massa	é	

	Cf.	MENEZES	2004,	p.	96.314
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associada	 às	 maneiras	 pelas	 quais	 o	 som	 se	 localiza	 no	 campo	 das	 alturas,	 enquanto	 o	
`mbre	é	alocado	às	qualidades	derivadas	de	cada	uma	dessas	categorias	e	que	possibilita	
descrevê-las.	Ambos	os	critérios	de	massa	e	Tmbre	harmônico	são	elencados	por	Schaeffer	
de	modo	a	caracterizar	desde	o	som	puro	(classe	1)	até	o	ruído	(classe	7).	A	caracterís`ca	da	
massa	permite,	assim,	e	mesmo	que	genericamente,	localizar	a	“textura”	de	um	som	–	nos	
termos	do	autor	francês	–,	ou	seja,	como	sua	massa	é	organizada .	315

	
Figura	1	–	Textura	de	massa	e	de	Tmbre	harmônico.	(SCHAEFFER,	1966,	p.	518)	

A	caracterização	de	Schaeffer	nos	auxilia	a	apontar	para	um	contexto	em	que	a	altura	
se	pretende	irrestrita	a	um	instrumento	musical	de	origem,	expondo	também	o	som	que	a	
cons`tui	 ou	 do	 qual	 se	 torna	 suporte.	 Pensa-se	 que	 um	 som	 sempre	 terá	 uma	
“profundidade”	em	oposição	a	uma	frequência	isolada,	o	chamado	“som	puro”,	sem	`mbre.	
Por	 isso	 Schaeffer	 atribui	 uma	 massa	 aos	 sons.	 Nesse	 sen`do,	 é	 par`cularmente	
interessante	 o	 caso	 em	 que	 se	 fundem	 diversos	 extratos	 frequenciais	 que	 causam	 o	
aumento	de	“profundidade”	de	um	som,	sem	que	haja	alteração	da	percepção	de	altura,	de	
percepção	de	uma	fundamental.	De	maneira	análoga	à	qual	a	estabilidade	da	percepção	de	
altura	 pode	passar	 por	 alterações	 em	 sua	massa,	 a	 polarização	de	uma	 fundamental	 com	
variações	possíveis	no	`mbre	–	incorporando	inclusive	filtragens	e	expansões	harmônicas	–	
será	uma	das	caracterís`cas	relevantes	a	ser	observada	nas	obras	Parcours	de	l’enTté	e	em	
laçoentrelaço,	de	Flo	Menezes.	

A	massa	é	um	critério	percep`vo	e,	como	tal,	não	caracterizável	em	medidas	discretas	
como	a	escala	musical	no	temperamento.	Interessa-nos	especialmente	quando	uma	nota	ou	
um	 acorde	 adquire	 uma	 “amplitude”,	 um	 volume,	 uma	 profundidade	 sonora ,	 além	 de	316

representar	 algo	 discreto,	 pontual.	 O	 `mbre,	 dis`nguível	 genericamente	 entre	 “claro”	 e	

	O	som	nodal	é	classificado	um	grau	acima	do	ruído	branco	e	exemplificado	com	o	caso	de	um	ataque	de	315

prato	suspenso,	similar	ao	ruído	branco,	porém	localizado	em	uma	zona	par`cular	da	tessitura.	Um	conjunto	
desses	sons,	por	sua	vez,	caracteriza	um	grupo	nodal.	A	classe	central	 (“cannelé”)	foi	reservada	a	casos	mais	
ambíguos,	 como	 gongos	 e	 sinos,	 para	 os	 quais,	 a	 depender	 do	 contexto,	 serão	 percebidos	 ora	 como	 sons	
nodais,	ora	apresentando	um	halo	que	determine	um	grupo	tônico	(SCHAEFFER	1966,	p.	518).	

	Termo	muito	usado,	por	exemplo,	pelo	compositor	italiano	Giacinto	Scelsi	(SCELSI	2006).316
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“escuro”,	 compreende	um	critério	dis`nto	da	massa,	mas	 relacionado	a	ela,	que	de	modo	
análogo	faz	parte	da	cons`tuição	dos	sons.	

Na	figura	acima,	exposta	no	Tratado	de	Schaeffer,	os	acordes	estariam	no	grupo	tônico,	
que	 possuem	 uma	 gradação	 de	 massa	 correspondente	 ao	 agrupamento	 de	 notas	 (som	
tônico,	tal	como	numa	nota	instrumental).	Tal	gradação	contextualiza	a	altura	em	relação	ao	
corpo	 sonoro,	 sua	 massa,	 e,	 ao	 mesmo	 tempo,	 coloca-a	 lado	 a	 lado	 com	 o	 `mbre	
harmônico,	 assim	 denominado	 para	 diferenciá-lo	 daquele	 diretamente	 associado	 ao	
instrumento	musical.	

Acordes-timbre	

A	 singularização	 e	 a	 ênfase	 de	 acordes	 peculiares	 frequentemente	 colocam	 em	
questão	sua	funcionalidade	tal	qual	sedimentada	no	sistema	tonal.	Para	Solomos	(2013b,	p.	
1454),	na	transição	ao	 início	do	século	passado	“a	dissolução	da	tonalidade	permi`rá	uma	
vez	mais	aos	acordes	que	se	 libertem	de	sua	funcionalidade	para	tornarem-se,	em	alguma	
medida,	verdadeiras	cores:	acordes-Tmbre”.	No	processo	de	“saturação”	do	sistema	tonal,	o	
acorde	cede	espaço	a	aglomerados	de	notas	que	“marcam”	um	território	na	escuta,	campos	
de	“cores	harmônicas”,	por	assim	dizer.	A	par`r	do	século	XX,	a	diluição	da	fronteira	entre	
`mbre	e	harmonia	conhece	um	desenvolvimento	extraordinário.	É	neste	contexto	que	um	
modelo	como	Farben	–	a	terceira	das	Cinco	Peças	para	Orquestra	Op.16,	de	Schoenberg	–	
torna-se	 um	 marco,	 uma	 referência	 que	 mostra	 a	 potência	 de	 “acordes”	 ins`tuírem	
verdadeiras	cores	`mbrís`cas	através	da	projeção	de	suas	estruturas	intervalares.	

É	 como	 se	 um	 acorde	 peculiar,	 como	 o	 já	 mencionado	 da	 Sagração	 da	 Primavera,	
pudesse	delimitar	um	 território:	 a	 forte	associação	 com	o	domínio	visual	por	meio	da	 cor	
pode	 apontar,	 por	 um	 lado,	 para	 essa	 dimensão	 quase	 que	 espacial	 de	 um	 aglomerado	
harmônico,	tal	como	um	objeto	sonoro	que	ocupa	e	preenche	um	espaço.	 	Por	outro	lado,	
uma	concepção	 como	esta	passa	mais	e	mais	 a	 conotar	 territórios	mais	fluidos	dentro	do	
campo	ocupado	pelo	acorde,	possibilitando	o	emergir	de	verdadeiras	situações	 sonoras.	O	
acorde,	nessas	situações,	pode	apresentar	não	somente	disposições	de	notas	definidas	no	
espaço,	mas	 também	configurações	em	que	a	própria	harmonia	possa	diluir-se	em	`mbre	
por	meio	das	projeções	no	tempo	de	suas	cons`tuições	intervalares .	317

As	 linhas	 finais	 do	 Tratado	 Harmonia	 de	 Schoenberg	 centram-se	 no	 fato	 de	 que	
premissas	essenciais	da	harmonia,	baseadas	na	funcionalidade	dos	acordes	e	na	resolução	
de	 dissonâncias,	 apontariam	 para	 um	 caminho	 dis`nto	 do	 sistema	 tonal.	 A	 própria	
incorporação	 de	 “dissonâncias”	 mais	 e	 mais	 distantes	 tende	 a	 mascarar	 a	 função	 de	 um	
acorde,	 ao	 ponto	 em	 que	 o	 compositor	 austríaco	 passa	 a	 chamá-los	 de	 complexos	 ou	
aglomerados	 sonoros.	 Abre-se	 caminho	 para	 que	 a	 harmonia	 ultrapasse	 a	 dicotomia	
consonância/dissonância,	 para	 que	 o	 acorde	 funcional	 ceda	 espaço	 ao	 acorde	 autônomo,	
que	demarca	uma	“cor”,	um	território	de	escuta	em	si	determinado	pelas	configurações	que	
o	 compõem.	 É	 nesse	 sen`do	 que	 a	 percepção	 mutável	 do	 acorde	 enquanto	 um	 objeto	
musical	dinâmico	tem	lugar,	associando-se	à	 ideia	de	“cor”.	Com	efeito,	uma	das	acepções	
da	palavra	`mbre	advém	de	sua	correlação	com	a	harmonia,	que	carrega	como	atributo	essa	
noção	 da	 cor	 mediando	 as	 duas	 esferas.	 A	 “cor”	 harmônica	 enquanto	 propriedade	 de	
percepção	 da	 “sonoridade”	 global	 de	 um	 complexo	 sonoro,	 um	 aglomerado	 de	 notas,	 a	
depender	de	seu	contexto	e	da	maneira	pela	qual	um	compositor	possa	realçá-la,	vai	além	

	Abordagens	analí`cas	interessantes	a	este	respeito,	com	base	na	funcionalidade	de	sonoridades	dentro	da	317

obra	pianís`ca	de	Claude	Debussy,	podem	ser	vistas	em	GUIGUE	2011.
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de	 um	 `po	 de	 escuta	 voltada	 a	 compreender	 tal	 aglomerado	 enquanto	 um	 acorde	 que	
cumpre	determinada	função.	

É	 a	 par`r	 desta	 linhagem	 que	 se	 sedimenta	 a	 ideia	 de	 arquéTpos	 harmônicos,	 ou	
acordes	que	se	singularizam	no	próprio	repertório	e	demarcam	um	território	de	escuta	pela	
própria	manifestação	de	suas	diferentes	configurações	e	possibilidades	de	expansão.	A	par`r	
desta	ideia,	poderemos	nos	ocupar	agora	das	elaborações	acerca	de	enTdades	harmônicas	
em	Flo	Menezes	no	âmbito	de	suas	peças	Parcours	de	l’enTté	e	laçoentrelaço.	

Harmonia	em	Parcours	de	l’entité	e	laçoentrelaço	

A	obra	do	compositor	Flo	Menezes	tem,	em	seus	mais	diversos	ma`zes,	um	fator	que	a	
perpassa	e	que	cons`tui	uma	marca	essencial:	a	especulação	harmônica,	isto	é,	a	elaboração	
incansável	 sobre	 as	 potencialidades	 do	 material	 de	 uma	 perspec`va	 das	 propensões	
harmônicas	 de	 um	 determinado	 campo	 frequencial	 de	 par`da,	 tendo,	 ainda	 assim,	 plena	
consciência	da	historicidade	e	sedimentação	dos	materiais	com	relação	ao	passado	e	dentro	
da	 própria	 produção	 do	 compositor.	 Desse	 ponto	 de	 vista,	 podemos	 compreender	 as	
potencialidades	 de	 aglomerados	 harmônicos	 ou	 campos	 de	 alturas	 em	 suas	 expansões	 as	
mais	diversas,	 seja	 saindo	do	 temperamento	e	avançando	no	universo	microtonal,	 seja	na	
elaboração	de	perfis	que	incorporam	e	desvelam	relações	intervalares	e	de	contorno,	seja	do	
ponto	 de	 vista	 de	 polarizações	 harmônicas,	 e,	 isto	 tudo,	 em	 uma	 perspec`va	 em	 que	 o	
material	adquire	inclusive	a	maleabilidade	para	transitar	entre	a	esfera	escrita	instrumental	
e	a	eletroacús`ca,	dados	os	avanços	de	uma	longa	trajetória	à	frente	do	Studio	PANaroma	
de	Música	Eletroacús`ca	da	Unesp.	

As	 enTdades	 harmônicas,	 conforme	 denominação	 de	 Menezes,	 singularizam-se	
enquanto	 um	 campo	 de	 alturas	 que	 determina	 um	 território	 de	 escuta	 com	 potencial	 de	
expansão.	 A	 organização	 intervalar	 deriva	 sonoridades	 resultantes.	 Em	 diálogo	 com	 a	
sedimentação	 repertoriada	 de	 um	 aglomerado	 harmônico,	 cuja	 “marca”	 pode	 estar	
impressa	em	sonoridades	arque¡picas,	como,	por	exemplos	notórios,	o	acorde	que	abre	o	
Tristão	 e	 Isolda	 de	 Richard	 Wagner	 e	 o	 próprio	 acorde	 de	 Farben,	 de	 Schoenberg,	 as	
en`dades	harmônicas	estabelecem-se	enquanto	configurações	que	se	afirmam	no	contexto	
de	 uma	 obra,	 mas	 que	 não	 necessariamente	 se	 limitam	 a	 ela;	 podem,	 dessa	 maneira,	
configurar-se	 enquanto	 pleno	 gesto,	 que	 tanto	 em	 si	 mesmas	 quanto	 em	 seus	 atributos	
relacionais	 desdobram-se	 e	 revelam-se	 gradualmente.	 Em	Menezes,	 en`dades	 idên`cas	 –	
novas,	 por	 ele	 elaboradas	 –	 tendem	 a	 um	 processo	 que	 o	 compositor	 denomina	 de	
arqueTpação,	 por	 tornarem-se	 recorrentes	 muitas	 vezes	 em	 diversas	 de	 suas	 obras,	
sedimentando	 uma	 visão	 da	 harmonia	 como	 propagadora	 de	 um	 território	 de	 escuta	 por	
meio	de	configurações	dis`ntas .	318

Pela	 escuta	 de	 certas	 notas	 que	 se	 agregam	 e	 inter-relacionam,	 comportando-se	 como	 um	
complexo	 intervalar,	 é	 possível	 nomeá-las	 em	 seu	 conjunto.	 A	 tais	 cons`tuições,	 ins`tuições,	
agrupamentos	ou	agregados	harmônicos,	uma	vez	dotados	de	significado	estrutural	e	de	certa	
autonomia	local	–	mas	que	necessariamente	serão	reinseridos	em	dado	contexto	musical	–	dá-se	
o	nome	de	enTdades	harmônicas.	(MENEZES	2013,	p.	42)	

A	 en`dade	 tem,	 portanto,	 algo	 de	 “estrutural”,	 mas	 também	 “de	 certa	 autonomia	
local”,	 inferindo	 justamente	 a	 dimensão	de	 sua	própria	 cons`tuição,	 enquanto	uma	 “cor”.	
Menezes	exemplifica	a	questão	com	o	arqué`po	harmônico	da	Sagração	da	Primavera,	de	

	Vale	notar	que	o	processo	de	arqueTpação,	tal	como	teorizado	por	Flo	Menezes,	diz	respeito	ao	processo	318

histórico	de	toda	en`dade	harmônica	que	se	torna	um	arquéTpo	harmônico.
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Igor	 Stravinsky,	 tão	 cristalizado	 que	 inclusive	 sua	 configuração	 instrumental,	 nos	 registros	
das	alturas	originais,	resta	impregnada	nos	ouvidos.	A	memória	do	“acorde”	se	veste	de	sua	
materialidade,	projeta	o	corpo	de	seus	componentes.	Sua	cons`tuição	geral	é	sedimentada,	
não	apenas	a	coleção	de	notas;	singulariza-se	enquanto	uma	verdadeira	totalidade	sonora,	
não	mais	enquanto	acorde	cujas	notas	poderiam	ser	rearranjadas:	

Quando	relutam	a	adentrar	no	arsenal	cole`vo	dos	recursos	harmônicos,	as	en`dades	tendem	a	
se	 fixar	 no	 registro	 das	 alturas.	 Uma	 vez	 transpostos	 a	 outras	 alturas,	 tais	 arqué`pos,	
essencialmente	 está`cos,	 tendem	 a	 se	 descaracterizar.	 O	 acorde	 da	 Sagração	 [...]	 é	 quase	
indissociável	de	sua	clara	localização,	enquanto	fusão	bitonal	de	Mi	Maior	com	Mi	bemol	Maior	
com	Sé`ma	Menor,	 e	 até	mesmo	 seu	peso	 (registro	 exato	de	 suas	 frequências)	 torna-se	 traço	
�pico	de	sua	cons`tuição”.	(Ibidem,	p.	45)	

Parcours	de	l’en@té	

A	en`dade	harmônica	é	um	dos	eixos	marcantes	para	compreendermos	o	modo	como	
Menezes	 pensa	 o	 sonoro	 na	 própria	 escritura	 dentro	 do	 universo	 instrumental,	 mas	
também,	 aliada	 às	 técnicas	 composicionais	 desenvolvidas	 ao	 longo	 da	 carreira	 do	
compositor	 –	 notadamente	 os	 módulos	 cíclicos	 e	 as	 projeções	 proporcionais	 –,	 sua	
integração	 com	um	universo	 sonoro	mais	 amplo	que	o	da	nota	dentro	 e	 fora	 do	domínio	
eletroacús`co.	Podemos	exemplificar	o	processo	a	par`r	da	en`dade	harmônica	de	base	da	
obra	Parcours	de	l’enTté	(1994),	para	flautas,	percussão	metálica	e	sons	eletroacús`cos :	319

	
Figura	2	–	En`dade	harmônica	de	base	para	a	obra	Parcours	de	l’enTté.	

Este	 campo	 de	 notas	 serve	 de	 ponto	 de	 par`da	 para	 o	 compositor	 desdobrar	 um	
campo	de	alturas	por	meio	da	técnica	dos	módulos	cíclicos,	procedimento	desenvolvido	pelo	
compositor	 desde	 os	 anos	 1980 	 e	 que	 consiste	 em	 replicar	 a	 estrutura	 intervalar	 da	320

en`dade	sobre	si	mesma	a	par`r	de	seus	 limites,	até	que	se	a`nja	ciclicamente	a	nota	de	
par`da.	 Trata-se	 de	 uma	 expansão	 do	 número	 de	 notas	 replicando	 a	 estrutura	 intervalar	
observada	 na	 figura	 anterior.	 Dispondo	 agora	 sequencialmente	 as	 10	 notas	 da	 en`dade	
entre	o	Sib 2	e	o	Fá#	5,	a	técnica	propõe	que	se	reproduza	a	sequência	a	par`r	desta	décima	
nota	até	que	se	a`nja,	ciclicamente,	o	retorno	ao	Sib.	Como	pode	ser	visto	na	figura	seguinte	

	Análises	mais	detalhadas	da	obra	podem	ser	encontradas	em	GATI	2015	e	MENEZES	1998.319

	Não	é	de	nosso	escopo	detalhar	os	procedimentos	 técnicos	de	Menezes,	 algo	que	 já	 realizamos	em	GATI	320

2015	e	que,	em	especial,	 já	 são	amplamente	abordados	pelo	próprio	 compositor,	 como	em	MENEZES	1998	e	
2013.[Outros	 textos	 da	 presente	 publicação	 explicitam	 em	 que	 consistem	 as	 técnicas	 de	 Flo	 Menezes	 dos	
módulos	cíclicos	e	da	projeções	proporcionais].
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–	e,	como	o	âmbito	máximo	Sib/Fá#	corresponde	a	uma	Quinta	Aumentada	dentro	da	Oitava	
e	que,	tal	qual	sua	correspondente	 inversão	de	Terça	Maior,	“cabe”	repe`damente	3	vezes	
dentro	da	Oitava	até	que	retorne	ciclicamente	à	nota	inicial	(Sib –	Fá#	–	Ré	–	Sib)	–,	surgem	3	
retrotransposições,	segundo	a	terminologia	do	compositor:	

	
Figura	3	–	O	módulo	cíclico	a	par`r	da	en`dade	de	base	de	Parcours	de	l’enTté,	

aqui	já	com	27	notas	(10	notas	do	módulo	vezes	3	retrotransposições,	
menos	3	notas	pivô	que	pertencem	à	fronteira	entre	cada	retrotransposição).	

Considerando	 ainda	 o	 trabalho	 de	 cons`tuição	 de	 perfis	 melódicos	 a	 par`r	 desta	
estrutura	 de	 base,	 procedimento	 �pico	 e	 recorrente	 adotado	 pelo	 compositor,	 podemos	
ouvir	 o	material	 da	 retrotransposição	 3	 que	 dá	 origem	 ao	 trecho	 escrito	 para	 a	 flauta	 no	
início	 da	 peça,	 como	 podemos	 observar	 na	 figura	 seguinte,	 em	 que	 são	 expostas	
gradualmente	as	10	notas	em	sen`do	retrogradado:	

 
 

Figura	4	–	Observe	os	números	de	1	a	10,	correspondentes	à	retrotransposição	3	retrogradada.	
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Exemplo	sonoro	1:	trecho	a	par`r	de	ca.	1’42’’	de	Parcours	de	l’enTté.	
Observe	ainda	o	papel	fundamental	da	percussão	metálica	

para	que	o	espaço	harmônico	adquira	ressonâncias	ricas	em	parciais	inarmônicos.	

	

Como	havíamos	apontado	em	nossa	análise	de	Parcours	de	l’enTté	(GATI	2015,	p.	77),	
outros	 elementos	 tais	 como	a	polarização	harmônica	 e	 a	 cons`tuição	de	perfis	melódicos	
também	são	fatores	fundamentais	na	poé`ca	do	compositor	no	que	se	refere	a	uma	visão	
do	 material	 que	 abarca	 –	 nos	 termos	 do	 próprio	 Flo	 Menezes	 –	 tanto	 as	 propriedades	
intrínsecas,	consTtuTvas	do	som,	quanto	seus	aspectos	relacionais,	especialmente	no	que	se	
refere	à	escritura	no	universo	instrumental.	Naquele	momento	vimos	algumas	instâncias	em	
que	o	material	enuncia	a	mescla	de	sua	esfera	advinda	de	sons	“escritos”,	delimitados	por	
estruturas	discretas	no	âmbito	da	nota,	e	a	esfera	do	som,	especialmente	quando	envolve	
materiais	oriundos	da	percussão	e	do	estrato	eletroacús`co,	tendo	como	eixo	de	integração	
processos	de	elaboração	da	harmonia	a	par`r	da	en`dade.	Há,	por	exemplo,	o	som	que	abre	
a	peça,	o	ataque	inarmônico	da	bigorna	que	se	transfigura	por	intermédio	de	sua	porção	de	
ressonância,	 já	 com	 altura	 definida	 e	 estável	 no	 polo	 de	 Si	 bemol,	 no	 som	 da	 flauta	 (ver	
figura	anterior);	ou	o	uso	de	frequências	derivadas	das	especulações	harmônicas	a	par`r	da	
en`dade	de	base	na	elaboração	dos	sons	de	síntese	da	esfera	eletroacús`ca	na	3ª	seção	da	
peça;	e,	finalmente,	aí	mais	importante	ainda	em	um	contexto	de	aproximação	entre	`mbre	
e	harmonia,	 a	possibilidade	de	 incorporar	 inclusive	as	 ressonâncias	da	percussão	metálica	
nos	aglomerados	harmônicos	tendo	como	elemento	de	integração	a	polarização:	

 
Figura	5	–	À	medida	em	que	a	espessura	espectral	aumenta	com	os	progressivos	

ataques	da	percussão	metálica,	há,	paralelamente,	polarização	do	Dó,	o	que	mantém	uma	percepção	
de	altura	definida	mesmo	diante	de	um	espectro	fortemente	rico	em	componentes	inarmônicos.	
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Exemplo	sonoro	2:	Página	2	da	par`tura	de	Parcours	de	l’enTté,	
com	marcante	polarização	de	Dó.	

	

Outra	 técnica	 fundamental	 u`lizada	 pelo	 compositor	 e	 que	 complementa	 o	 uso	 dos	
módulos	 cíclicos,	 qual	 seja,	 a	 técnica	 das	 projeções	 proporcionais,	 intensifica	 as	
possibilidades	 de	 expansividade	 harmônica.	 Como	 o	 próprio	 nome	 revela,	 essa	 técnica	
permite	 redimensionamentos	 proporcionais	 de	 uma	 estrutura	 tanto	 no	 sen`do	 de	
comprimi-la	 quanto	 de	 expandi-la,	 inclusive	 desviando-se	 do	 temperamento	 que	
conhecemos,	 como	 podemos	 observar	 na	 Figura	 seguinte	 (também	 presente,	 como	 a	
anterior,	em	GATI	2015):	

	
Figura	6	–	As	projeções	proporcionais	atuam	nas	expansões	e	concreções	tanto	da	en`dade	de	base	

quanto	do	perfil,	mantendo	“proporcionalmente”	as	relações	frequenciais	internas	(cf.	GATI,	2015,	p.	91).	

O	 compositor	 aplica	 esta	 técnica	 na	 terceira	 seção	da	peça,	 com	duas	 finalidades:	 a	
primeira,	 para	 gerar	 as	 frequências	 que	 alimentam	 os	 sons	 de	 síntese	 a	 par`r	 de	
redimensionamentos	da	en`dade	de	base,	comprimida	e	expandida	proporcionalmente	de	
modo	a	resultar	em	aglomerados	sincrônicos;	a	segunda,	para	elaborar	os	perfis	da	flauta	a	
par`r	de	um	perfil	melódico	principal	organizado	a	par`r	do	módulo	cíclico,	“comprimido”	
proporcionalmente	de	modo	a	resultar	em	figurações	diacrônicas	de	mesmo	contorno.	E,	na	
dinâmica	da	interação,	flauta	e	sons	de	síntese	se	entrecruzam:	os	sons	de	síntese	também	
“deslizam”	para	ins`tuir	relações	horizontais;	os	sons	da	flauta	são	ver`calizados	gradual	e	
ar`ficialmente	 para	 formar	 aglomerados	 cada	 vez	 mais	 densos.	 Surgem	 assim	 “novos	
territórios”	 do	 espaço	 harmônico	 via	 projeções	 proporcionais,	 gerando	 perfis	 não	
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temperados	na	flauta	e	frequências	para	a	cons`tuição	dos	espectros	dos	sons	sinte`zados,	
introduzidos	 pela	 primeira	 vez	 no	 início	 desta	 seção.	 No	 trecho	 em	 questão,	 a	 dimensão	
eletrônica	 de	 síntese	 delimita	 oito	 segmentos	 con�nuos	 discriminados	 na	 par`tura	 como	
Music	V1	a	Music	V8,	em	referência	ao	programa	de	síntese	u`lizado .	321

Exemplo	sonoro	3:	Início	das	expansões	das	projeções	proporcionais	do	perfil	melódico	
do	módulo	cíclico	em	Parcours	de	l’enTté	(soando	a	par`r	de	ca.	8.36”).	

	

Para	a	realização	desses	novos	espaços	harmônicos	“proporcionais”,	Menezes	calcula	
um	 passo	 intervalar	 equivalente	 ao	 Semitom	 no	 sistema	 temperado,	 redistribuindo	 as	
frequências	dentro	de	cada	novo	âmbito,	conforme	a	Figura	a	seguir.	O	cálculo	pode,	a	par`r	
da	 formulação	para	o	 temperamento	 ( 	=	1,05946),	 ser	generalizado	a	 :	 a	par`r	da	
delimitação	das	notas	extremas	de	um	 intervalo,	pode-se	aplicar	a	 fórmula	exposta	acima	
para	a	obtenção	de	cada	novo	espaço	harmônico	proporcional.	Menezes	u`lizou	como	y	o	
número	32,	considerando	os	32	Semitons	presentes	entre	o	Sib	2	e	o	Fá#	5	da	en`dade	de	
base	em	seu	âmbito	original	(ou	o	número	total	de	graus	que	esta	en`dade	varre	de	Sib	2	a	
Fá#	5).	Por	exemplo,	para	comprimir	esta	estrutura	no	intervalo	de	Terça	Maior	no	centro	da	
en`dade	de	base	(entre	Dó	262	Hz	e	Mi	330	Hz),	são	calculadas	frequências	intermediárias	
entre	estes	extremos	u`lizando	o	novo	passo	 intervalar,	que	valerá	como	degrau	fixo	para	
estabelecer	 o	 novo	 campo	 discreto	 proporcional	 à	 en`dade	 de	 base.	 Assim,	 haverá	 32	
frequências	entre	o	Dó	262	Hz	e	o	Mi	330	Hz;	32	frequências	entre	o	Lá	bemol	208	Hz	e	o	Sol	
sustenido	415	Hz,	e	assim	por	diante.	

	
Figura	7	–	Novos	âmbitos	determinados	(os	intervalos	indicados	à	esquerda)	

para	cálculo	das	projeções	proporcionais.	

12 2 y X

	 Referência	 ao	 so�ware	 para	 síntese	 sonora	Music	 V	 (a	 par`r	 do	Music	 I,	 II	 etc.	 criado	 em	 1957	 nas	321

dependências	da	Bell	Labs	pelo	norte-americano	Max	Maphews),	e	com	o	qual	Flo	Menezes	trabalhou	quando	
de	sua	passagem	pelo	Centro	di	Sonologia	Computazionale	da	Universidade	de	Pádua,	Itália,	em	1991.
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Serão	 u`lizadas	 projeções	 proporcionais	 que	 alimentarão	 os	 sons	 de	 síntese	 nas	 8	
subseções	desta	terceira	seção	formal,	delimitando	espaços	harmônicos	derivados.	Paralela	
e	 gradualmente,	 em	 cada	 uma	 dessas	 subseções	 são	 apresentadas	 4	 projeções	
proporcionais	 na	 flauta,	 desde	 seu	 contorno	 mais	 “achatado”	 –	 compreendendo	
aproximações	em	Quartos-de-tom	–	até	o	original	 no	 temperamento.	 Já	ouvimos	o	 início,	
com	 intervalos	bem	comprimidos,	 deste	processo;	 ouçamos	 agora	 a	passagem	em	que	as	
projeções	 proporcionais,	 seguindo	 em	 expansão,	 a`ngem	 finalmente	 o	 perfil	 original	 do	
módulo	 cíclico,	 quando	 ele	 é	 finalmente	 é	 apresentado	 pela	 flauta	 e	 seguidamente	
reiterado,	como	podemos	observar	na	Figura	abaixo:	

	
Figura	8	–	Momento	em	que	é	a`ngido	o	perfil	principal	da	flauta	

após	o	processo	de	expansão	que	parte	de	seu	contorno	mais	comprimido	na	tessitura.	
Isto	ocorre	no	quinto	momento	da	terceira	seção	da	peça.	

Exemplo	sonoro	4:	Início	das	expansões	das	projeções	proporcionais	do	perfil	melódico	
do	módulo	cíclico	em	Parcours	de	l’enTté	(soando	a	par`r	de	ca.	8.36”).	

	

Esta	 é	 uma	 expansão	 da	 harmonia	 que	 permite	 incorporar	 altos	 graus	 de	
inarmonicidade	mantendo,	 no	 entanto,	 suas	 relações	 estruturais	 relacionais,	 derivadas	 da	
en`dade	de	base.	 Se	 a	 en`dade	determina	 sonoridades	derivadas	que	desprendem	cores	
harmônicas,	 ela	 transpassa	 um	 potencial	 organiza`vo	 a	 par`r	 da	 ordenação	 de	 seus	
elementos	 frequenciais,	 tanto	 ver`cal	 quanto	 horizontalmente.	 As	 en`dades	 harmônicas	
projetam-se	 a	 si	 mesmas,	 não	 se	 restringem	 ao	 engendramento	 sistêmico	 tal	 qual	 no	
contexto	tonal,	baseado	na	cons`tuição	intervalar	da	tríade:	

Foi	desta	forma	que,	visionariamente,	Schoenberg	calcou	pra`camente	toda	a	sua	terceira	peça	
do	ciclo	orquestral	Op.16,	de	1909,	em	cima	de	uma	nova	en`dade	da	harmonia	 (que	designo	
por	 arqué`po-Farben).	 Do	 ponto	 de	 vista	 tonal,	 trata-se	 de	 uma	 excentricidade,	 ela	 mesma	
derivada,	 muito	 provavelmente,	 de	 uma	 outra:	 do	 arqué`po	 de	 quartas.	 Trata-se	 aqui	 do	
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primeiro	 claro	 exemplo	 de	 que	 uma	 singularidade	 harmônica,	 uma	 en`dade	 sui	 generis,	 até	
então	 inexistente,	pode	ocupar	o	 lugar	 referencial,	estável,	da	 tonalidade	clássica,	erigindo	um	
novo	tecido	harmônico	autossuficiente.	(MENEZES	2013,	pp.	47-48)	

Não	mais	 cumprindo	 uma	 função	 harmônica	 tal	 qual	 no	 contexto	 tonal,	 a	 en`dade	
harmônica	 singularizada	 é,	 em	 si	 mesma,	 como	 potência,	 base	 para	 a	 cons`tuição	 de	
“espaços	 harmônicos	 expansíveis”	 pela	 propagação	 da	 sua	 estrutura	 intervalar.	 Nesse	
sen`do,	e	como	amparo	à	pregnância	harmônica	da	en`dade,	as	configurações	ver`cais	e	
horizontais	 do	 campo	 de	 alturas	 cons`tuem	 o	 caminho	 de	 sedimentação	 das	 suas	
propriedades	 harmônicas.	 Em	 outras	 palavras,	 o	 processo	 que	 desvela	 o	material	 se	 vale	
tanto	de	disposições	ver`cais	de	alturas,	quanto	horizontais,	organicamente	entrelaçando	as	
cons`tuições	estruturais:	“Por	conta	da	iden`dade	nos	contornos	dos	intervalos,	o	ouvinte	
pode	 se	 aperceber	 das	 alterações	 cons`tu`vas	 efetuadas	 no	 decurso	 de	 uma	 mesma	
obra”	(MENEZES	2013,	p.	48) .	322

A	 harmonia	 se	 desvela	 na	 projeção	 desses	 campos	 de	 alturas	 no	 tempo	 nas	 inter-
relações	 figura/fundo,	 na	 recorrência	 de	 intervalos	 e	 perfis.	No	 contexto	 em	que	 compõe	
agregados	 mais	 complexos,	 o	 contorno	 figural	 e	 o	 potencial	 expansivo	 das	 en`dades	 –	
inclusive	 para	 fora	 do	 temperamento	 –	 propõem	 uma	 expansão	 da	 harmonia	 enquanto	
projeção	de	um	campo	 frequencial.	Pierre	Boulez	anunciara,	por	meio	da	noção	de	perfil,	
esta	dialé`ca	entre	a	percepção	do	intervalo	e	a	percepção	do	contorno,	isto	é,	a	estrutura	
de	intervalos	está	em	permanente	conexão	com	uma	percepção	mais	geral,	do	perfil:	

Todo	o	 problema	 reside	 na	 relação	 entre	 o	 contorno	 e	 o	 intervalo.	O	 contorno	pode	 ser	mais	
forte	que	o	intervalo,	aniquilando	seu	poder	específico.	O	intervalo	pode	dominar	o	contorno	e	
destruí-lo.	Trata-se	da	 luta	da	percepção	unitária	[intervalo]	com	a	percepção	global	 [contorno,	
perfil].	(BOULEZ	apud	MENEZES	2013,	p.	48)	

É	 nesse	 sen`do	que	`mbre	 e	 harmonia	 podem	 se	 entrelaçar,	 promovem	na	própria	
noção	 de	 harmonia	 a	 potência	 de	 suas	 projeções	 `mbrís`cas.	 Como	 vimos	 no	 exemplo	
acima	em	Parcours	de	l’enTté,	o	recurso	da	polarização	permite	inclusive	manter	um	centro	
de	 altura	 definida	 mesmo	 diante	 de	 espectros	 fortemente	 complexos,	 “inarmônicos”.	
Mesmo	 assim,	 os	 aglomerados	 harmônicos	 não	 se	 limitam,	 por	 certo,	 à	 necessária	
percepção	de	uma	“fundamental”:	na	própria	obra	Parcours	de	 l’enTté,	 há	expansões	que	
criam	aglomerados	complexos	sem	qualquer	percepção	de	altura	preponderante.	Qualquer	
que	 seja	 o	 caso,	 mais	 que	 falar	 em	 `mbre,	 podemos	 pensar	 na	 incorporação	 de	
propriedades	sonoras	mais	amplas,	como	na	espessura	espectral.	O	Tratado	de	Schoenberg	
tornou	 possível	 vislumbrar	 que	 as	 funções	 dos	 acordes	 dariam	 lugar	 a	 aglomerados	
harmônicos	 pela	 incorporação	 incessante	 de	 dissonâncias,	 descaracterizando-os	 enquanto	
“funcionais”.	 As	 en`dades	 harmônicas	 de	 base	 em	 Menezes	 partem	 de	 uma	 linhagem	
comum	 com	 esta	 acepção,	mas	 abarcam	 ainda	 a	 ideia	 de	 um	 conTnuum	que	 se	 estende	
entre	 a	 percepção	 do	 intervalo	 e	 do	 perfil,	 entre	 harmonia	 e	 `mbre,	 entre	 o	 ataque	 e	 o	
corpo	 do	 som,	 um	 conTnuum	 que	 reconhece	 tanto	 o	 intervalo	 quanto	 sua	 diluição	 na	
percepção	fusionada	do	espectro,	e,	por	suposto,	como	também	havia	anunciado	Karlheinz	

	A	composição	de	perfis	melódicos,	dessa	maneira,	cons`tui	um	forte	componente	da	poé`ca	de	Menezes,	322

sobre	 a	 qual	 nos	 debruçamos	 quando	 da	 análise	 de	 sua	 obra	 Parcours	 de	 l’enTté:	 “Chegamos	 assim,	 para	
melhor	entendermos	as	 transformações	harmônicas	 realizadas	a	par`r	da	en`dade,	a	um	conceito	bastante	
caro	ao	compositor	[Flo	Menezes]:	a	composição	de	perfis.	 [...]	Com	efeito,	veremos	em	seguida	que	tanto	o	
registro	 quanto	 alguns	 intervalos	 específicos	 e	 contornos	 serão	 fundamentais	 na	 elaboração	 harmônica	 de	
Parcours	de	l’enTté”	(GATI	2015,	p.	86).
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Stockhausen,	um	conTnuum	que	abarca	desde	a	percepção	de	impulsos	até	a	percepção	de	
altura	de	um	ponto	de	vista	das	vibrações	sonoras:	

O	`mbre	nada	mais	é	que	uma	“interiorização”	da	relação	de	frequências.	Na	realidade,	eu	vejo	
as	coisas	pelo	prisma	da	 teoria	de	Stockhausen	acerca	da	Unidade	do	Tempo	Musical:	 tudo	se	
resume	 a	 níveis	 dis`ntos	 de	 vibração,	 de	 velocidade,	 de	 relações	 frequenciais,	 ainda	 que,	
obviamente,	existam	“setorizações”	ou	regiões	dis`ntas	de	percepção	[...].	Um	ritmo	nada	mais	é	
que	uma	frequência	desacelerada,	e	uma	frequência	nada	mais	é	que	um	ritmo	acelerado.	Mas	
ao	mesmo	tempo	você	tem	os	domínios	de	percepção	das	frequências	e	das	durações.	Para	mim,	
o	`mbre	está	 in`mamente	 ligado	às	alturas	e	a	ponte	é	muito	menor	em	relação	à	percepção	
frequencial	 do	 que	 o	 ritmo	 em	 relação	 à	 frequência.	 Assim,	 quando	 cons`tuo	 uma	 en`dade	
harmônica,	que	sempre	possui	uma	complexidade	considerável,	ela	 também	é	uma	espécie	de	
`mbre,	já	é	uma	espécie	de	construção	�mbrica.	Entretanto,	quando	vou	ao	domínio	da	música	
eletroacús`ca	 acusmá`ca,	 ou	 para	 o	 das	 estruturas	 eletroacús`cas	 que	 irão	 soar	 juntamente	
com	as	texturas	instrumentais,	esse	peso	das	alturas,	se	não	é	anulado,	é	ao	menos	rela`vizado,	
porque	aí	você	entra	num	domínio	em	que	os	materiais,	a	noção	de	altura	(pitch),	é	muito	mais	
rela`vizada,	 devido	 a	 uma	 grande	manipulação	dos	 ruídos	 de	 taxa	 elevada	de	 inarmonicidade	
dos	objetos	sonoros.	Ali,	você	entra	num	nível	em	que	a	predominância	se	desloca.	Mas,	mesmo	
na	música	eletroacús`ca,	a	minha	música	ainda	revela	uma	preocupação	voltada	às	estruturas	de	
intervalo,	ainda	que	elas	não	sejam	tão	elaboradas	no	nível	do	detalhe	e	da	especulação	quanto	
o	faço	na	música	instrumental.	(MENEZES	2020)	

Há	sempre	um	confronto	entre	configurações	de	notas	e	a	cons`tuição	de	unidades	ou	
objetos	 sonoros,	 lançando	 à	 esfera	 da	 escritura	 instrumental	 o	 desafio	 de	 abarcar	 tal	
ambiguidade,	especialmente	nas	situações	em	que	o	universo	do	 instrumento	é	ampliado,	
seja	por	meio	de	técnicas	não	usuais	e	com	baixa	sedimentação	notacional,	seja	pela	fusão	e	
expansão	eletrônicas,	seja	pela	própria	convivência	com	sons	não	oriundos	de	uma	prá`ca	
instrumental	 sedimentada	 –	 ou,	 como	 no	 caso	 de	 Parcours	 de	 l’enTté,	 com	 o	 universo	
inarmônico	da	percussão	de	instrumentos	metálicos.	

laçoentrelaço	

A	 obra	 para	 orquestra	 laçoentrelaço	 (2013),	 cujo	 �tulo,	 de	 acordo	 com	 o	 próprio	
compositor,	designa	o	entrelaçar,	o	“laço	entre	o	laço”,	o	“entrelaçar	dentro	do	entrelaçar”,	
parte	 de	 especulações	 harmônicas	 com	 a	 en`dade	 da	 obra	 para	 piano	Gefäß	 des	Geistes	
(2011).	 Este	 processo	 “especula`vo”	 no	 domínio	 da	 harmonia	 enquanto	 movimento	
composicional	 é,	 como	pudemos	 ver	 antes,	 um	atributo	 importante	 da	 obra	 de	Menezes.	
Tais	 expansões	 iniciais	 permi`ram	 a	 derivação	 de	 três	 en`dades	 harmônicas	 que	 serão	
u`lizadas	na	peça,	tais	como	mostradas	na	própria	apresentação	da	par`tura:	En`dades	A,	B	
e	C.	De	posse	da	En`dade	A	(Figura	abaixo),	Menezes	desvela	um	“perfil	melódico”	por	meio	
da	técnica	dos	módulos	cíclicos.	No	caso	da	En`dade	A,	têm-se	6	retrotransposições,	ou	seja,	
a	 sequência	 intervalar	 da	 en`dade	 a	 par`r	 de	 sua	 nota	 mais	 grave	 (Quinta	 Diminuta	 –	
Segunda	 Maior	 –	 Terça	 Menor	 –	 Terça	 Maior	 –	 Segunda	 Maior	 –	 Quarta	 Justa	 –	 Quinta	
Diminuta	 –	 Terça	 menor	 –	 Quinta	 Justa)	 irá	 se	 propagar	 seis	 vezes	 até	 que	 se	 obtenha,	
ciclicamente,	 a	 mesma	 configuração	 inicial	 entre	 Dó#	 3	 e	 Mib	 6	 (ver	 Figuras	 abaixo) .	323

Observamos,	 pois,	 uma	 “propagação”	 intervalar	 que	 expande	 o	 campo	 de	 alturas,	
mantendo,	não	obstante,	alturas	absolutas	dis`ntas	ao	 longo	do	módulo,	uma	recorrência	
intervalar	 que	 é	 reforçada	 ao	 longo	 das	 54	 notas	 (10	 notas	 da	 En`dade	 A	 x	 6	

	Pode-se	verificar	o	número	de	retrotransposições	a	par`r	do	intervalo	entre	as	notas	extremas	da	en`dade	323

harmônica,	que	cons`tui,	 aqui,	uma	Terça	Diminuta	ou,	enarmonicamente,	uma	Segunda	Maior,	que	 “cabe”	
seis	vezes	na	Oitava.
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retrotransposições,	 menos	 6	 notas-pivô,	 as	 quais	 servem	 tanto	 como	 final	 de	 uma	
retrotransposição	quanto	como	início	de	uma	próxima).	

	
Figura	9	–	En`dade	A	de	laçoentrelaço.	

	
	

Figura	10	–	Seis	retrotransposições	cons`tuindo	o	módulo	cíclico	de	laçoentrelaço	a	par`r	da	En`dade	A.	
A	“proliferação”	de	notas	realça	e	afirma	a	estrutura	intervalar	com	
alturas	absolutas	dis`ntas,	já	cons`tuindo	um	grande	perfil	melódico,	

estabelecido	pelo	compositor,	de	54	notas.	

Vê-se,	 pelo	manuscrito	 em	 seguida,	 a	 rede	 de	 referências	 a	 arqué`pos	 harmônicos	
enquanto	 um	 gesto	 de	 diálogo	 com	 o	 repertório	 e	 que	 cons`tui	 importante	 marca	 do	
compositor.	A	par`r	desse	grande	perfil,	 reorganizado	em	grupos	de	densidades	de	notas,	
como	podemos	ver	no	alto	do	esboço	mostrado	na	Figura	seguinte	 (9,	7,	8,	7,	5	etc.),	 são	
derivadas	 outras	 quatro	 en`dades	 harmônicas	 (cinco	 en`dades	 no	 total:	 de	 A	 até	 E)	 que	
cons`tuirão	o	 plano	harmônico	da	 peça.	 Surge	 ainda,	 com	a	 en`dade	 E,	 a	 polarização	da	
Décima	Maior	Mib	/	Sol,	que	cons`tui	um	eixo	importante	e	que,	inclusive,	é	enunciado	logo	
no	início	da	peça	com	as	trompas.	
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Figura	11	–	laçoentrelaço:	esboço	que	mostra	uma	das	etapas	de	desdobramento	do	módulo	cíclico	

da	En`dade	A	em	outras	5	en`dades	harmônicas	(até	En`dade	E).	

As	 três	en`dades	harmônicas	 iniciais	 são	 subme`das,	uma	a	uma,	à	 sua	 técnica	das	
projeções	 proporcionais.	 Com	 o	 intuito	 de	 expandir	 ainda	 mais	 as	 potencialidades	 de	
campos	 frequenciais	mais	 distantes,	 as	 en`dades	 harmônicas	 originam	módulos	 cíclicos	 e	
projeções	 proporcionais	 que	 comporão	 tanto	 o	 plano	 de	 espaços	 harmônicos	 da	 peça	
quanto	perfis	melódicos.	Aqui,	 no	entanto,	 é	possível	observar	que	o	 compositor	 já	 conta	
com	 processos	 computacionais	 via	 OpenMusic 	 para	 gerar	 os	 módulos	 cíclicos	 e	 as	324

projeções	 proporcionais,	 assim	 como	 harmonias	 derivadas	 via	 interpolações	 de	 acordes	 a	
par`r	das	en`dades,	como	podemos	observar	na	Figura	seguinte:	

	
Figura	12	–	laçoentrelaço:	geração	de	interpolações	a	par`r	das	en`dades	harmônicas. 

	So�ware	desenvolvido	no	IRCAM	(InsTtut	de	Recherche	et	CoordinaTon	AcousTque/Musique)	parisiense.324
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Conforme	 o	 texto	 de	 abertura	 da	 par`tura,	 “laçoentrelaço	 é	 ainda	 uma	 espécie	 de	
‘estudo	 sobre	 conexões’”.	 A	 justaposição	 entre	 esses	 espaços	 harmônicos	 enseja,	 dessa	
maneira,	conexões	dis`ntas,	o	que,	de	certa	forma,	também	pode	ser	encarado	como	mais	
um	modo	de	diluir	as	fronteiras	entre	`mbre	e	harmonia,	já	que	no	lugar	de	encadeamentos	
de	acordes	 temos	aqui	processos	de	engendramento	de	sonoridades,	processos	esses	que	
permitem	 associar	 às	 en`dades	 suas	 próprias	 conexões,	 transformando	 o	 que	 seriam	
“seções	formais”	em	sonoridades	ou	situações	sonoras.	Eis	os	modos	de	conexões	expostos	
pelo	compositor	(cujo	esboço	é	mostrado	a	seguir),	os	quais,	segundo	ele	próprio,	enunciam	
as	formas	possíveis	na	inter-relação	temporal	entre	duas	ideias	ou	estruturas	musicais:	

1.Uma	ideia	A	“esmorece”	(fade-out)	após	o	início	de	uma	ideia	B;	

2.Uma	 ideia	 B	 gradualmente	 emerge	 (fade-in)	 em	 meio	 a	 uma	 ideia	 A,	 que	 cessa	
abruptamente	quando	B	está	cons`tuída;	

3.Uma	 ideia	 B	 gradualmente	 emerge	 em	 meio	 a	 uma	 ideia	 A,	 que	 cessa	
paula`namente	(crossfade);	

4.Uma	ideia	B	começa	logo	que	A	termina	(justaposição	por	corte);	

5.Após	o	término	de	uma	ideia	A,	uma	fissura	interpõe	um	hiato	antes	do	início	de	B	
(interrupção	ou	suspensão	por	silêncio).	

	
Figura	13	–	laçoentrelaço:	`pos	de	conexões	entre	as	17	situações	formais	da	peça.	
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Figura	14	–	laçoentrelaço:	Plano	formal	informado	na	par`tura	e	`pos	de	conexões	propostas	pelo	compositor.	
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A	 figura	 anterior,	 re`rada	 da	 par`tura,	 mostra	 o	 plano	 formal	 com	 as	 17	 seções	
apontadas	 no	 esboço	 anterior,	 detalhando	 os	 campos	 delimitados	 a	 par`r	 das	 en`dades	
harmônicas	 derivadas	 e	 seus	`pos	de	 conexões.	A	 harmonia,	 em	 sua	 acepção	de	espaços	
harmônicos	 expansíveis	 com	 estratégias	 de	 conexões	 entre	 esses	 momentos	 formais,	
emerge,	em	laçoentrelaço,	como	um	eixo	global	de	sedimentação	do	`mbre.	É	a	elaboração	
harmônica	que	 cons`tui	o	movimento	 inicial	 da	 composição,	determinando	um	campo	de	
ação	 e	 um	 espaço	 sobre	 o	 qual	 a	 escritura	 se	 estabelece.	 Tais	 expansões	 de	 espaços	
harmônicos,	 que	 frequentemente	 abarcam,	 na	 obra	 do	 compositor,	 enriquecimentos	
espectrais	não	só	de	origem	eletroacús`ca,	mas	também	de	sonoridades	instrumentais	que	
agregam	componentes	fortemente	inarmônicos,	permitem	uma	compreensão	da	harmonia	
em	 sua	 integração	 cada	 vez	 maior	 com	 o	 `mbre.	 A	 escritura	 de	Menezes	 está	 repleta	 e	
embebida	 da	 processualidade	 própria	 do	 meio	 eletroacús`co.	 A	 �tulo	 de	 ilustração,	 é	
possível	observar	na	Figura	15	o	engendramento	da	En`dade	A,	que	surge	na	par`tura	no	
compasso	 12	 após	o	`po	de	 conexão	4	 (justaposição	por	 corte,	 após	 o	 fim	de	um	estado	
anterior),	 a	par`r	de	uma	espécie	de	dispersão	de	 seus	 componentes.	Ouçamos	ainda	no	
exemplo	sonoro	a	seguir	a	En`dade	A	isolada	e	o	trecho	em	questão.	

Exemplo	sonoro	5:	laçoentrelaço,	compassos	12-26. 
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Figura	15	–	Início	da	En`dade	A	em	laçoentrelaço,	compasso	12,	com	apontamentos	das	10	notas	da	

en`dade	sem	seus	dobramentos	nas	demais	vozes;	e,	a	par`r	do	compasso	14,	espécie	de	
saturação	espectral	provocada	pela	mudança	gradual	de	senza	vibrato	para	molto	vibrato	nas	cordas.	
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Além	 da	 saturação	 espectral	 provocada	 pelas	 cordas	 a	 par`r	 do	 compasso	 (c.)	 14,	
observamos	 a	 condução	 da	 linha	 do	 baixo	 ao	 longo	 de	 um	 verdadeiro	 processo	 com	
alterações	da	textura	e	`mbre.	A	par`r	de	um	accelerando	no	c.	22,	inicia-se	um	processo	de	
aumento	de	densidade	em	que,	de	uma	convivência	nos	graves	entre	um	Réb	no	contrabaixo,	
Dó#	 na	 trompa	 4,	 Dó#	 elevado	 em	 Quarto-de-tom	 no	 trombone	 baixo	 e	 Ré	 natural	 no	
contrafagote,	soma-se	um	aumento	de	espessura	espectral	com	overpressure	nas	cordas	e	
entrada	 de	 berra-bois	 e	 tamtam,	 movendo-se	 paula`namente,	 a	 par`r	 de	 então,	 para	 o	
baixo	 em	 Ré	 natural,	 afirmado	 pela	 harpa,	 trombone	 baixo	 e	 tuba	 a	 par`r	 do	 c.	 36.	 Tal	
movimentação	é	parte	de	um	direcionamento	que	passará	ainda	por	Sib	no	contrafagote	e	
contrabaixo	 para,	 enfim,	 conectar	 harmonicamente	 o	 momento	 4	 ao	 momento	 5	 –	 cuja	
harmonia	se	inicia	com	um	Lá	no	contrabaixo	–	por	meio	da	conexão	2,	em	que	o	material	
do	momento	5	já	havia	iniciado	dentro	do	momento	4	(Figura	16).	

	
	

Figura	16	–	laçoentrelaço:	movimento	de	baixos	em	direção	ao	momento	formal	5.	
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Exemplo	sonoro	6:	laçoentrelaço,	compassos	43-54.	

As	 conexões	 entre	 situações	 ou	 momentos	 formais	 da	 peça	 mostram	 processos	
sonoros	 diversos	 pelos	 quais	 as	 en`dades	 são	 lançadas,	 e,	 no	 âmbito	 do	 som	 em	 si,	 tais	
processos	 também	 apontam	 para	 transformações	 texturais	 que	 evidenciam	 o	
direcionamento	de	seus	componentes	e	nos	convidam	a	uma	escuta	 imersiva.	 Isto	ocorre,	
por	 exemplo,	 no	processo	de	desaceleração	no	momento	número	16	nos	 sopros,	 em	que	
ar`culações	rápidas	não	sincronizadas	em	staccato	duplo	são	direcionadas	a	um	rallentando	
que,	após	três	compassos,	converte-se	em	pulverização	na	escritura	(Figura	a	seguir).	Como	
que	em	um	gesto	de	referência,	segundo	nos	 informa	o	próprio	compositor,	assimilado	de	
Johannes	Ockeghem	(ca.	1420-1497)	ao	final	do	Gloria	da	Missa	QuarT	Toni,	Mi-Mi,	 como	
que	dela	extraindo	uma	reescritura	de	um	instante,	Menezes	compõe	todo	o	final,	que	parte	
de	notas	“picadas”	temporalmente,	estendendo-se	mais	e	mais	até	prolongar	suas	próprias	
ressonâncias.	 O	 momento	 16	 conecta-se,	 por	 sua	 vez,	 com	 o	 momento	 formal	 seguinte	
pelos	componentes	de	sons	con�nuos	da	textura,	iniciados	nas	cordas,	que	se	prolongam	e	
cuja	permanência	irá	sedimentar	o	retorno	a	uma	nova	“esta`cidade	espectral”	–	tal	qual	o	
final	do	Gloria	de	Ockeghem	–,	finalizando	assim	a	peça	no	aguçar	do	cluster	microtonal	nas	
cordas	(momento	formal	–	ou	cifra	–17).	
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Figura	17	–	Processo	de	desaceleração	nos	sopros,	momento	formal	16	de	laçoentrelaço.	

Exemplo	sonoro	7:	laçoentrelaço,	momentos	finais	(ou	cifras)	16	e	17.	

	

Os	 excertos	 selecionados	 das	 duas	 obras	 procuram	 mostrar	 que,	 em	 projetos	
composicionais	 bastante	 dis`ntos,	 é	 possível	 iden`ficar	 um	 caminho	 trilhado	 pelo	
compositor	que	tem	na	elaboração	e	manipulação	de	um	campo	de	alturas	um	importante	
ponto	de	par`da	para	o	movimento	composicional	e,	dessa	forma,	uma	espécie	de	suporte	
para	 todo	 o	 desenrolar	 da	 peça.	 Muito	 embora	 haja	 outras	 técnicas	 envolvidas	 que	 se	
desenvolvem	 paralelamente	 na	 composição	 –	 por	 exemplo,	 em	 um	 aspecto	 que	 não	
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abordamos,	 o	 estudo	 e	 determinação	 de	 durações	 com	 a	 dinamização	 da	 densidade	
harmônica	 (DDH),	 desenvolvida	 por	 Flo	Menezes	 desde	Parcours	 de	 l’enTté	 –,	 o	 percurso	
proposto	aqui	procura	focar	nos	espaços	harmônicos	que	se	depreendem	de	uma	ou	mais	
en`dades	 iniciais	e	que	acabam	por	expandir	 o	 campo	de	par`da,	 abarcando	um	potente	
arsenal	 de	 técnicas	 que	 permite	 delimitar	 campos	 harmônicos	 não	 só	 como	 verdadeiros	
objetos	 dentro	 dos	 quais	 se	 pode	 dinamizar	 densidades,	 `mbres,	 texturas,	 enfim,	
sonoridades,	mas	também	promover	sua	possível	expansão	com	diversos	níveis	de	controle.	
Muito	embora	a	especulação	se	inicie	no	nível	da	nota,	a	distribuição	de	espaços	harmônicos	
expansíveis	 lança	bases	para	que	suas	dinamizações	 internas	as	aproximem	de	verdadeiras	
situações	 formais	 em	 que	 sonoridades	 e	 processos	 sonoros	 possam	 ser	 valorados	 dentro	
desses	espaços.	

Exemplo	sonoro	8:	Parcours	de	l’enTté	(1994),	para	um	flau`sta,	
percussão	metálica	(um	percussionista)	e	sons	eletroacús`cos.	

Gravação	no	Studio	PANaroma	de	2012,	com	Cássia	Carrascoza	(flautas)	e	Thierry	Miroglio	(percussão).	

	

Exemplo	sonoro	9:	laçoentrelaço	(2013),	para	orquestra.	
Gravação	de	2017	com	a	OJESP	(Orquestra	Jovem	do	Estado	de	São	Paulo),	sob	regência	de	Cláudio	Cruz.	
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Crase	de	Flo	Menezes:	uma	análise	estéGco-musical	e	musicológica 	325

Victor	Lacerda	

1.	Introdução	

Entre	 março	 de	 2005	 e	 outubro	 de	 2006,	 por	 encomenda	 da	 OSESP	 –	 Orquestra	
Sinfônica	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo	 –,	 à	 época	 sob	 a	 Direção	 Ar�s`ca	 do	 maestro	 John	
Neschling,	 e	 por	 inicia`va	 de	 Carlos	 Rauscher	 (encarregado	 pela	 programação	 ao	 lado	 do	
maestro),	Flo	Menezes	concebe	a	obra	Crase,	para	grande	orquestra	e	eletrônica	em	tempo	
real.	

Seu	 �tulo,	 em	 português,	 reporta-se,	 em	 princípio,	 ao	 acento	 grave	 pelo	 qual	 é	
indicada	a	“contração”	ou	“fusão”	de	uma	proposição	com	um	ar`go.	Porém,	o	sen`do	aqui	
empregado	 alia-se,	 conforme	 o	 próprio	 compositor,	 às	 raízes	 e`mológicas	 da	 palavra,	 de	
origem	grega	 (krâsis),	 cuja	acepção	original	 indica	“fusão”,	“mistura”	ou	“ação	de	misturar	
elementos	 num	 todo”,	 enunciando	 assim	 sua	 planificação	 de	 fusão	 interaTva	 entre	
elementos	orquestrais	e	eletroacús`cos	num	todo	sonoro	comum.	

A	concepção	de	Crase	insere-se	ainda	em	polêmicas	atuais	focadas	principalmente	no	
desenvolvimento	 de	 obras	 eletroacús`cas	mistas.	 Referimo-nos,	 aqui,	 à	 problemá`ca	 que	
diz	 respeito	 à	 difusão	 de	 sonoridades	 eletroacús`cas	 concomitantemente	 ou	 não	 ao	
emprego	 de	 instrumentos	 ao	 vivo	 (polêmica	 esta	 alcunhada	 pelo	 compositor	 Philippe	
Manoury,	defensor	da	exclusividade	da	música	 intera`va	em	 tempo	 real,	 como	a	 “querela	
dos	tempos”),	cuja	principal	questão	reside	justamente	na	eficácia	ou	não	de	se	estabelecer	
a	difusão	eletroacús`ca	em	tempo	real	 (processamentos	eletrônicos	de	tratamento	sonoro	
ou	de	 síntese	 sonora	 gerados	no	próprio	 instante	de	performance	da	obra)	 ou	em	 tempo	
diferido	 (reprodução	 de	 sons	 pré-gravados,	 pré-compostos	 em	 estúdio,	 paralelamente	 à	
interpretação	instrumental/vocal	que	se	realiza	ao	vivo)	com	relação	aos	instrumen`stas	de	
que	faz	uso	a	escritura	musical.	

É	evidente	que	tal	problemá`ca	implica	igualmente	na	discussão	sobre	a	maneira	pela	
qual	é	concebida	a	escritura	musical	e	seus	planejamentos	quanto	as	resultantes	�mbrico-
fenomenológicas,	ou	mesmo	sobre	o	diálogo	de	caracterís`cas	texturais	e	`mbrís`cas	entre	
fontes	dis`ntas,	acús`cas	e	eletroacús`ca	–	conscientemente	refle`das	na	proposição	de	Flo	
Menezes	acerca	do	que	designa	por	morfologia	da	interação .	Por	fim,	a	questão	engloba	326

ainda	 as	 estratégias	de	 apreensão	mnemônica	e	de	desenvolvimento	de	eventos	musicais	
reconhecíveis	 fenomenologicamente	 (aqui	 analisadas	 numa	 transdisciplinaridade	 com	 a	
semiologia	 e	 com	 conceitos	 da	 Teoria	 da	 Informação).	 Como	 teremos	 oportunidade	 de	
verificar,	Crase	apresenta	posicionamentos	teóricos,	poé`cos	e	musicais	de	Flo	Menezes	que	
buscam	dar	uma	resposta	pessoal	e	original	a	estas	e	a	outras	questões	de	relevo.	

	Trabalho	de	dezembro	de	2009	desenvolvido	por	Victor	de	Moura	Lacerda	com	bolsa	da	Fapesp	(Processo	325

2008/52433-0).	O	trabalho	foi	revisto	e	adaptado	para	esta	publicação.

	Cf.	Flo	MENEZES:	“For	a	morphology	of	interacTon”,	em:	Organised	Sound,	Cambridge,	V.	7,	n.	3,	pp.	305-311,	326

2002;	“Fusão	contraste	entre	a	escritura	instrumental	e	as	estruturas	eletroacús`cas”,	em:	Atualidade	EstéTca	
da	Música	 EletroacúsTca,	 São	 Paulo:	 Editora	 Unesp,	 1999,	 pp.	 13-20;	 “Neue	 Form	 und	 neue	 harmonischen	
Techniken	 im	 Bereich	 instrumentaler	 und	 elektroakusTscher	 Musik”,	 em:	 Christoph	 von	 BLUMRÖDER	 et	 al.,	
KomposiTon	und	Musikwissenscha�	 im	Dialog	 III	 (1999-2001),	 Signale	aus	Köln	 /	Musik	der	Zeit,	Band	6,	 Lit	
Verlag,	Münster,	2003,	pp.	33-60.
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Também	de	 considerável	 interesse	 são	 as	 inovações	 no	 campo	harmônico-estrutural	
advindas	 de	 especulações	 desenvolvidas	 por	 Flo	 Menezes	 há	 pelo	 menos	 20	 anos	
(considerando-se	aqui	como	marco	o	lançamento,	em	1987,	da	primeira	edição	de	seu	livro	
Apoteose	 de	 Schoenberg ,	 escrito	 entre	 1984-85).	 Na	 verdade,	 a	 obra	 presentemente	327

analisada	se	nos	afigura	como	uma	espécie	de	corolário	de	tais	técnicas	de	escritura.	

2.	Metodologia	e	Fundamentação	EstéGca	

É	 importante,	 desde	 já,	 obter-se	 uma	 devida	 compreensão	 do	 universo	 poé`co	 que	
engendra	nosso	objeto	de	análise,	pois	como	bem	assevera	Pareyson:	

A	definição	de	um	conceito	de	poé`ca	é	muito	ú`l	ao	crí`co	[bem	como	ao	analista,	pois	este,	de	
uma	maneira	ou	de	outra,	não	deixa	também	de	assumir	uma	postura	crí`ca	no	decorrer	de	seu	
o�cio],	antes	de	tudo	porque	esclarecer	a	poé`ca	de	um	ar`sta,	isto	é,	colher	sua	espiritualidade	
no	 ato	 de	 individuar-se	 num	 gosto	 de	 arte,	 colher	 este	 gosto	 no	 ato	 de	manifestar-se	 na	 sua	
eficácia	norma`va	e	opera`va	e	colher	estas	normas	e	estas	operações	no	ato	de	concre`zar-se	
em	 obras,	 é	 um	 dos	 melhores	 trabalhos	 que	 o	 crí`co	 pode	 fazer.	 Em	 segundo	 lugar,	 porque	
considerar	 uma	obra	 como	 realização	 de	 uma	poé`ca	 declara,	 [...]	 pôr-se	 na	melhor	 condição	
para	 poder	 julgá-la,	 isto	 é,	 vê-la	 como	 expressão	 de	 um	 gosto	 historicamente	 condicionado,	
recusar-se	 a	 julgá-la	 com	 base	 no	 próprio	 gosto,	 este	 também	 histórico	 e,	 por	 isso,	 diverso	
daquele;	propor-se	avaliá-la	não	com	base	critérios	externos,	mas	tomando	como	base	a	própria	
arte	onde	quer	que	se	encontre	e	como	quer	que	se	manifeste,	através	dos	gostos	históricos	os	
mais	diversos	e	até	opostos. 	328

Aliamos	a	estes	per`nentes	argumentos	a	seguinte	prevenção	dahlhausiana:	

[...]	O	conceito	de	poé`ca	musical,	conceito	este	que	mantém	a	memória	de	sua	origem	grega,	
significa	 uma	 ideologia	 que,	 permeada	 pela	 razão,	 é	 concernente	 à	 prá`ca	 e	 à	 produção	 de	
determinadas	composições	musicais.	Esta	estrutura	do	pensamento	a	ser	revelada	está	con`da,	
por	um	lado,	nos	procedimentos	composicionais	e,	por	outro	lado,	nas	teorias	que	as	explanam	
ou	as	defendem.	Mas	isto	não	quer	dizer	que	as	especulações	teóricas	de	um	compositor	devam	
ser	 aceitas	 como	 úl`ma	 palavra	 para	 a	 significação	 de	 suas	 obras	 musicais.	 Antes,	 estas	
pertencem	ao	material	da	qual	–	numa	 interação	recíproca	com	a	própria	 interpretação	destas	
obras	–	uma	determinada	poé`ca	musical	está	para	ser	recons`tuída. 	329

Grande	 parte	 dos	 experimentos,	 especulações	 e	 métodos	 desenvolvidos	 por	 Flo	
Menezes	 calca-se,	 sobretudo,	 no	 trabalho	 com	 enTdades	 e	 arquéTpos	 harmônicos,	 não	
sendo	 possível	 prescindir,	 na	 elaboração	 da	 presente	 análise,	 de	 um	 estudo	 de	 seus	
variegados	empregos	e	contextualizações.	Como	veremos	mais	adiante,	Crase	foi	concebida,	
em	quase	sua	totalidade,	sobre	o	trabalho	realizado	sobre	este	`po	de	material.	Como	nos	
aponta	o	próprio	compositor,	em	depoimento	pessoal	de	outubro	de	2009:	

Desde	cedo	interessei-me,	por	clara	influência	de	meu	Professor	de	Composição	Willy	Corrêa	de	
Oliveira	 nos	 idos	 tempos	 de	 USP	 –	 ele	 mesmo	 fortemente	 influenciado	 pelo	 pensamento	
europeu	da	Escola	de	Darmstadt,	sobretudo	pela	esté`ca	de	Henri	Pousseur	e	Luciano	Berio	–,	
pelo	 emprego	 de	 enTdades	 da	 harmonia	 contemporânea.	 Primeiramente,	 pelo	 viés	 de	

	 Flo	MENEZES:	Apoteose	 de	 Schoenberg	 –	 Ensaio	 sobre	 os	 ArquéTpos	 da	 Harmonia	 Contemporânea.	 Nova	327

Stella/Edusp,	São	Paulo,	1987;	re-publicado	depois	em:	Flo	MENEZES:	Apoteose	de	Schoenberg	–	Tratado	sobre	
as	EnTdades	Harmônicas.	Co`a/SP:	Ateliê	Editorial,	2002.

	Luigi	PAREYSON:	Os	Problemas	da	EstéTca.	São	Paulo:	Mar`ns	Fontes,	1997,	p.	18.328

	Carl	DAHLHAUS:	Schoenberg	and	the	New	Music.	NewYork:	Cambridge	University	Press,	1990,	p.	74.329
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arquéTpos	harmônicos	recontextualizados;	logo	a	seguir	–	neste	aspecto	decolando	um	voo	mais	
radical	que	apartou	minha	poé`ca	do	uso	exclusivo	de	arqué`pos	na	obra	de	Willy	Corrêa	–,	pela	
elaboração	 de	novas	 en`dades	 da	 harmonia,	 pelas	 quais	 eu	mesmo	me	 tornasse	 plenamente	
responsável,	 e	 as	 quais	 seriam,	 por	 sua	 vez,	 responsáveis	 pelo	 desenvolvimento	 das	 técnicas	
harmônicas	 que	 eu	 inventara	 a	 par`r	 dos	 arqué`pos	 harmônicos	 que	 eu	 u`lizara	 em	minhas	
primeiras	obras.	Também	nesse	sen`do	procurei	dar	um	passo	além	do	que	me	era	promulgado:	
não	apenas	u`lizar-me	de	arqué`pos	e,	logo	depois,	de	novas	en`dades,	mas	inventar	com	tais	
materiais	novas	 técnicas	 harmônicas.	 Em	Crase,	 revisito	 algumas	 en`dades	 arque�picas	 numa	
“melodia	de	arqué`pos”,	mas	edifico	toda	a	estrutura	formal	a	par`r	das	en`dades	harmônicas	
que	 eu	 mesmo	 inventei.	 Nesse	 sen`do,	 poder-se-ia	 dizer,	 sem	 exageros,	 que	 a	 minha	 obra	
adquire	um	patamar	inven`vo,	no	terreno	da	harmonia,	comparável	ao	a`ngido	pela	obra	de	um	
Olivier	 Messiaen,	 em	 decorrência	 da	 invenção	 significa`va	 de	 minhas	 próprias	 técnicas	 de	
escritura	harmônica	–	módulos	cíclicos,	projeções	proporcionais	–,	algo	raro	no	contexto	musical	
da	contemporaneidade.	

Por	tal	razão,	dentre	os	demais	aspectos,	privilegiou-se	na	análise	musical	da	peça	uma	
abordagem	que	procurasse	 compreender	 a	maneira	 como,	 estruturalmente,	 tais	materiais	
foram	concebidos,	selecionados,	e	formalmente	trabalhados	e	desenvolvidos.	Podemos	ter	
uma	 ideia	 da	 importância	 e	 do	 papel	 que	 Menezes	 confere	 às	 en`dades	 e	 arqué`pos	
harmônicos	 na	 história	 da	 música	 ocidental	 analisando-se	 o	 longo,	 porém	 fundamental,	
excerto	transcrito	abaixo,	proveniente	de	um	de	seus	trabalhos	teóricos,	donde	poderemos	
concluir	seguramente	que	é	aqui	que	podemos	vislumbrar	o	cerne	de	toda	a	poé`ca 	que	330

engendra	e	impregna	Crase :	331

A	 edificação	 do	 sistema	 tonal	 e	 a	 superação	 do	 modalismo	 –	 cons`tuído,	 por	 sua	 vez,	 por	
en`dades	 harmônicas	 eminentemente	 sequenciais,	 melódicas	 (modos)	 –	 só	 foram	 possíveis	
mediante	a	cristalização	de	suas	en`dades	de	base	–	quais	 sejam:	as	 tríades	perfeitas	maior	e	
menor	 e	 suas	 alterações	 –,	 sem	que	para	 tanto	 tais	 singularidades	 tenham	 sido	 associadas	de	
modo	irrevogável	a	tal	ou	tal	criador.	

Em	meio	a	tal	processo,	contextualizaram-se	seus	possíveis	empregos	e	agenciamentos	sem	que	
se	 limitassem	tais	 cons`tuições,	pois,	a	 tal	ou	 tal	obra	ou	a	 tal	ou	 tal	 compositor.	 Sabemos	da	
importância	de	um	Palestrina	na	estabilização	da	tríade	como	referência	tonal	de	base,	ou	de	um	
Monteverdi	na	edificação	do	acorde	de	Dominante	com	Sé`ma	menor,	mas	não	se	pode	dizer	
que	 a	 tríade	 perfeita	 seja	 invenção	 do	 primeiro,	 nem	 que	 a	 Dominante	 com	 Sé`ma	 seja	 do	
segundo.	As	 contribuições	 inegáveis	dos	 criadores	 singulares	diluíam-se	no	denso	emaranhado	
do	novo	sistema	emergente,	e	as	novas	alterações	das	en`dades	já	cons`tuídas	somavam-se	às	
outras	 –	 não	 sempre	 sem	 suscitar	 graves	 polêmicas	 [nota	 de	 rodapé:	 Lembremo-nos,	 por	
exemplo,	da	polêmica	na	qual	se	viu	envolvido	Monteverdi	em	ca.	1600,	acusado	de	heresia	por	
Artusi	e	ameaçado	por	isso	inclusive	a	um	processo	de	Inquisição,	por	arriscar-se	com	um	acorde	
de	Nona	menor	logo	ao	início	de	seu	madrigal	Cruda	Amarilli,	do	Libro	V	di	Madrigali!]	–	que	já	
faziam	 parte	 do	 legado	 tonal,	 desde	 que	 tais	 “aberrações”	 pudessem	 ser,	 de	 alguma	 forma,	
absorvidas	na	malha	flexível	do	sistema.	Desta	 feita,	as	en`dades	da	tonalidade	promoviam-se	
ao	estatuto	de	arqué`pos	tonais.	

Toda	ditadura	tem	vida	curta,	e	sistemas	democrá`cos,	por	mais	inconsistentes	que	pareçam	ou	
que	de	fato	sejam,	tendem	a	uma	maior	sobrevida.	Ao	promover	cada	nova	exceção	à	regra,	o	
sistema	 tonal	 perfazia	 um	 dinâmico	 e	 mutável	 percurso	 sem,	 na	 verdade,	 abrir	 mão	 de	 seus	

	Compreendendo	este	 termo	conforme	o	que	nos	descreve	Pareyson:	 “Um	determinado	gosto	conver`do	330

em	 programa	 de	 arte,	 onde	 por	 gosto	 se	 entende	 toda	 a	 espiritualidade	 de	 uma	 época	 ou	 de	 uma	 pessoa	
tornada	expecta`va	de	arte”	(PAREYSON,	op.	cit.,	p.	18).

	Mais	 à	 frente	 constataremos	 a	 importância	 que	 as	 en`dades	 e	 os	 arqué`pos	 harmônicos	 assumem	 em	331

Crase	a	par`r	de	uma	análise	minuciosa	de	tais	materiais	na	obra.
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preceitos	básicos.	Sua	 intolerância,	 velada,	disfarçava-se	em	constante	exercício	de	assimilação	
[nota	de	rodapé:	Boulez	afirma:	“Já	que	toda	coisa	nova	problema`za,	é	necessário	pensá-la	pelo	
prisma	de	sua	diferença”].	E	por	conta	de	tal	flexibilidade	o	tonalismo	fez-se	imperar,	enquanto	
sistema	de	referência	comum	da	harmonia,	por	longos	períodos	da	história	musical.	

Ao	 lado	 do	 compar`lhamento	 das	 en`dades	 arque�picas,	 disponibilizando-as	 como	 recursos	
anônimos	em	meio	ao	repertório	das	cons`tuições	intervalares,	ins`tui-se	progressivamente	um	
ins`nto	 de	 sobrevivência	 que,	 de	 forma	 analógica,	 não	 deixa	 de	 ter	 resquícios	morais.	 Certas	
aberrações,	 cada	 vez	 mais	 extravagantes,	 tendem	 a	 ser	 iden`ficadas	 com	 seus	 respec`vos	
criadores,	inferindo	responsabilidade	a	tal	ou	tal	obra.	Estamos	nas	fronteiras	do	sistema,	e	tem	
início	 uma	 crí`ca	 fase	 de	 perseguições.	 Na	 caça	 aos	 bruxos,	 a	 singularidade	 é	 absorvida	 pela	
pluralidade	apenas	após	considerável	 relutância.	Dá-se	nome	aos	bois,	e	não	há	mais	como	se	
negar,	a	par`r	daí,	o	reconhecimento	das	origens	de	certas	(de)formações.	

Com	 isso,	 o	 próprio	 processo	 de	 arque`pação	 das	 en`dades	 é	 subver`do:	 o	 tempo	 de	
estabilização	 da	 en`dade	 passa	 a	 circunscrever-se	 no	 âmbito	 da	 própria	 obra	 de	 origem	 que,	
reconhecida	em	si	mesmo	por	seu	potencial	 inovador,	confere	lugar	de	honra	–	ou	de	desonra,	
conforme	o	ângulo	a	par`r	do	qual	se	vê	a	questão	–	a	en`dade,	e	sua	arque`pação	tem	lugar	
sem	 que,	 necessariamente,	 a	 en`dade	 alce	 voo	 e	 adquira	 independência	 de	 seu	 contexto	
original.	

Assim	é	que	não	se	pode	deixar	de	pensar	na	Sagração	de	Stravinsky	quando	ouvimos	o	famoso	
acorde	de	Les	Augures	Printaniers	(a	cifra	do	compasso	13	da	par`tura),	ou	em	Jeux	de	Debussy	
quando	 se	depara	 com	a	 formação	 intervalar	que	emerge	a	par`r	do	quinto	 compasso.	 “Todo	
mito	é	ao	mesmo	tempo	primi`vo	em	relação	a	si	mesmo,	derivado	em	relação	a	outros”,	dizia	
certa	 vez	 Lévi-Strauss	 [nota	 de	 rodapé:	Apud	 Beatriz	 PERRONE-MOISÉS,	 “Traduzir	 as	Mitologias”,	
em:	Claude	LÉVI-STRAUSS,	O	Cru	e	o	Cozido,	Cosac	&	Naify,	São	Paulo,	2004,	p.	8],	e	tudo	ali	aponta	
para	o	desejo	de	certa	autonomia	em	relação	ao	próprio	sistema,	ainda	que,	como	exceção,	se	
encontre,	de	alguma	maneira,	atado	e	condicionado	pelas	regras	da	tonalidade.	

Quanto	ao	fato	de	terem	ou	não	suas	origens	claramente	reconhecidas,	será	di�cil	predizer,	no	
entanto,	o	des`no	de	tais	en`dades.	Se	o	tonalismo	se	caracterizou,	desde	sempre,	por	diluir	as	
intervenções	 inven`vas	 de	 cunho	 individual	 na	 malha	 do	 sistema,	 transferindo	 cada	 ato	 de	
invenção	 peculiar	 para	 o	 repertório	 harmônico	 de	 que	 dispõe	 todo	 e	 qualquer	 compositor,	 a	
crescente	heterodoxia	preparava	o	campo	para	que,	como	previa	Mao	Tse-tung	[nota	de	rodapé:	
Cf.	Mao	 TSE-TUNG:	 “Sobre	 Contradição”,	 em:	Mao	 Tse-tung,	 Editora	 Á`ca,	 São	 Paulo,	 1982,	 pp.	
93-125.	Ainda	que	contendo	passagens	nas	quais	transparece	certa	ilusão	de	Mao	com	relação	a	
Stalin,	 o	 texto	 é	 uma	 das	 mais	 importantes	 contribuições	 teóricas	 da	 literatura	 marxista.	
(Inspirado	 nela,	 cheguei	 a	 compor	 uma	 obra:	 Da	 contradição	 ao	 antagonismo,	 para	 dois	
trombones,	 de	 1985)],	 as	 contradições	 se	 transformassem	 em	 antagonismos.	 E	 nesse	 embate	
entre	 o	 individual	 e	 cole`vo,	 cuja	 dialé`ca	 impregna	 de	 resto	 boa	 parte	 do	 desenvolvimento	
histórico	da	própria	música	[nota	de	rodapé:	Reportando-se	à	problemá`ca	da	música	executada	
por	 conjunto,	 Boulez	 afirma:	 “A	 relação	 variável	 do	 cole`vo	 e	 do	 individual	 [...]	 enriquece	
enormemente	 as	 diversas	 dimensões	musicais”],	 por	mais	 que	 en`dades	 de	 uso	 específico	 de	
uso	por	parte	de	algum	compositor	possam	muito	bem	adentrar	o	rol	dos	arqué`pos	comum	e,	
com	 o	 tempo,	 abrirem	mão	 de	 sua	 referencialidade	 direta	 às	 próprias	 origens,	 fortalece-se	 a	
tendência	 a	 que	 tais	 excentricidades,	 em	 fase	 derradeira	 do	 sistema	 tonal,	 sejam	 sempre	
relacionadas	a	a`tudes	individuas	pontuais.	

Vê-se,	portanto,	que	não	somente	a	chamada	“ruptura”	com	a	tonalidade,	por	parte	das	poucas	
mãos	 de	 alguns	 poucos	 compositores,	 ia	 ao	 encontro	 desse	 anseio.	 No	 âmago	 mesmo	 das	
cons`tuições	 harmônicas	 da	 úl`ma	 fase	 do	 tonalismo,	 as	 en`dades	 arque�picas	 de	 uso	
específico	 apontavam	 para	 a	 mesma	 direção:	 a`ngir	 essa	 almejada	 “emancipação	 da	
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individualidade”	que,	apesar	de	todas	as	suas	contradições,	representou	a	fase,	subsequente,	do	
dito	“atonalismo	livre”. 	332

Vale,	 portanto,	 esclarecermos	 preliminarmente	 os	 conceitos	 de	 enTdade	 e	 de	
arquéTpo	harmônico	segundo	Flo	Menezes.		

Por	 enTdade	 harmônica	 compreende-se	 uma	 determinada	 formação	 harmônico-
estrutural	 cons`tuída	 por	 proporções	 intervalares	 específicas	 que,	 tendo	 uso	 privilegiado	
por	determinado	compositor	e/ou	obra,	passa	a	ser	iden`ficada	e	conceitualizada	por	suas	
caracterís`cas	e	par`cularidades	 imanentes	em	nível	estrutural,	direcional,	colorís`co	etc.,	
dotando-se,	potencial	e	consequentemente,	de	uma	referencialidade	nominal,	de	origem	e	
de	autoria.	

Uma	 en`dade	 harmônica	 pode	 sofrer	 um	 processo	 de	 arqueTpação	 quando	 se	
incorpora	à	 linguagem	musical	de	modo	generalizado,	 transcendendo	a	determinada	peça	
ou	 conjunto	 de	 peças	 em	 que	 surgiu	 pela	 primeira	 vez,	 e	 passando	 a	 ser	 u`lizada	
eventualmente	por	diversos	compositores	e	poé`cas	musicais	diferentes.	Com	tal	processo,	
a	 en`dade	 passa	 a	 se	 cons`tuir	 como	 sendo	 de	 “domínio	 público”,	 ocorrendo,	 em	
consequência,	uma	paula`na	des`tuição	da	referencialidade	específica	quanto	à	sua	origem	
e	autoria	primordial.	Ela	pode,	entretanto,	acabar	preservando	seu	nome	e	(quase	sempre)	
sua	 funcionalidade	 original. 	 Como	 disse	 Flo	 Menezes,	 “entende-se	 por	 enTdade	333

harmônica	 arque¡pica	 ou	 arquéTpo	 harmônico	 as	 relações	 harmônicas	 culturalmente	 já	
guardadas	na	memória	audi`va	(repertorial)	da	música	ocidental” .	334

Conforme	podemos	constatar,	Flo	Menezes,	ao	alicerçar	suas	especulações	de	ordem	
teórico-composicional	 numa	historicidade	 consequente,	 procura	 fundamentá-las	 enquanto	
corolário	de	um	desenvolvimento	histórico	musical	progressivo ,	o	que	equivale,	segundo	335

Carl	 Dahlhaus,	 à	 “ideia	 adorniana	 de	 que	 existe	 um	nível	 de	 consciência	 ou	 de	 progresso	
musical	abaixo	do	qual	um	compositor	não	deveria	se	situar	se	não	desejar	produzir	coisas	
irrelevantes”. 	 Reputar-se-ia	 tal	 asserção	 como	 falsa	 a	 menos	 que	 cada	 obra	 musical	336

precedente	 fosse	 considerada	 como	 pertencente	 a	 um	 conTnuum	 histórico	 musical	
evolu`vo,	 o	 que,	 por	 sua	 vez,	 vem	 de	 encontro	 à	 concepção	 crociana	 na	 qual	 seria	

	Flo	MENEZES:	Música	Maximalista	–	Ensaios	sobre	a	música	radical	e	especulaTva.	São	Paulo:	Editora	Unesp,	332

2006,	 pp.	 35-36.	 Vide	 também	 o	 livro	 que	 compositor	 dedicou	 inteiramente	 a	 este	 assunto:	 Apoteose	 de	
Schoenberg,	op.	cit..

	Cf.	Flo	MENEZES:	“Música	especula`va,	Harmonia	especula`va”,	em:	Música	maximalista,	op.	cit.,	pp.	31-	45.333

	Flo	MENEZES:	Apoteose	de	Schoenberg,	op.	cit.,	p.	314	(grifos	originais).334

	Cf.	Dahlhaus	a	respeito	da	noção	de	progresso	em	arte:	“Em	todo	o	caso,	acreditar	no	progresso	não	é	tão	335

absolutamente	falacioso	quanto	seus	detratores	gostariam	que	acreditássemos.	Trata-se	mais	de	um	caso	de	
esperança	 do	 que	 de	 uma	 presunção	 arrogante	 (...).”	 (Carl	 DAHLHAUS:	 “Progress	 and	 the	 avant	 garde”,	 em:	
Schoenberg	 and	 the	 New	 Music.	 New	 York:	 Cambridge	 University	 Press,1990,	 p.	 14).	 Nesse	 contexto,	 vale	
ressaltar	que	Flo	Menezes	acabara	por	propor	uma	reversão	do	termo	progresso	por	um	outro	que	lhe	é	mais	
caro,	por	ele	mesmo	inventado:	transgresso	–	cf.	Flo	MENEZES:	Música	Maximalista,	op.	cit.,	pp.	8,	32,	134,	246,	
254,	297,	365,	366,	402,	403,	410,441,	449,	451,	514-516,	523,	525).

	Carl	DAHLHAUS:	“Progress	and	the	avant	garde”,	op.	cit.,	p.	19.336
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impossível	comparar-se	ou	estabelecer-se	qualquer	 relação	entre	diferentes	manifestações	
ar�s`cas .	337

Mas	é	justamente	o	que	Pareyson	nos	prova	ser	possível	ao	afirmar,	transcendendo	à	
referida	 ideia	 crociana,	 que	 qualquer	 obra	 de	 arte	 concebida	 tem	 sua	 origem	 num	 gesto	
forma`vo	 consequente	 à	 “espiritualidade	 de	 uma	 pessoa	 resolvido	 num	 concreto	 ideal	
esté`co”,	 ou	 seja,	 numa	 pessoa	 que	 possui	 determinado	 gosto	 que,	 por	 sua	 vez,	 é	
condicionado	 e	 influenciado	 por	 uma	 historicidade	 cons`tuída,	 por	 um	 lado,	 pela	
contemporaneidade	que	a	permeia	e	condiciona	e,	por	outro,	subjaz	de	modo	subje`vo	na	
bagagem	 cultural	 substrá`ca	 que	 inerentemente	 lhe	 é	 rela`va.	 Num	 viés	 semiológico,	
poderíamos	ainda	evocar	Umberto	Eco,	quando	afirma	que	“na	medida	em	que	remetente	e	
des`natário	 se	 referem	 a	 uma	 cadeia	 de	 léxicos	 conota`vos	 de	 grau	 e	 força	 vários,	 e	 na	
medida	 em	 que,	 se	 não	 o	 código,	 pelo	 menos	 grande	 parte	 desses	 léxicos	 difere,	 a	
mensagem	como	forma	significante	surge	como	uma	forma	vazia	a	que	se	podem	atribuir	os	
mais	 diferentes	 significados” ,	 os	 quais	 a	 própria	 história	 se	 nos	 incumbe	 mesmo	 de	338

oferecer	–	conforme	o	tempo,	conota`vamente,	e	a	tudo	o	que	nos	cerca.	

Daí	advém	também	que,	se	considerarmos	que	“por	um	lado	a	história	se	derrama	na	
obra	precisamente	no	ato	com	que	a	obra	emerge	da	história,	e,	por	outro,	a	obra	age	na	
história	precisamente	no	ato	em	que	a	história	age	sobre	a	obra”,	e	que,	portanto,	“estes	são	
os	 aspectos	 da	 história	 da	 obra,	 que,	 nascendo	 como	 intemporal	 no	 tempo,	 vive	
temporalmente	além	do	tempo” ,	concluímos	per`nentemente	que	“quem	quiser	traçar	a	339

história	 de	 uma	 obra	 deverá,	 em	 primeiro	 lugar,	 estudar	 sua	 gênese,	 que	 significa	 ver	
confluir	no	 interior	de	um	ato	 inven`vo	uma	realidade	histórica	e	 temporal” .	Tal	 tarefa,	340

apesar	 de	 extensa,	 é	 aqui	 facilitada	 pelo	 fato	 de	Menezes	 ancorar-se	 fundamentalmente,	
quanto	à	concepção	de	seu	universo	poé`co,	num	consciencioso	panorama	(ou	“panaroma”,	
como	lhe	seria	mais	a	gosto	denominar,	em	eco	a	James	Joyce	e	à	poesia	concreta	brasileira)	
histórico	 musical	 ocidental	 (ainda	 que	 sob	 uma	 ó`ca	 sua,	 par`cular,	 pessoal	 –	 mas	
fundamentada).	Consequentemente,	constatamos	que	ao	procedermos	uma	análise	de	sua	
poé`ca	 e	 de	 seus	 procedimentos	 estratégico-composicionais,	 obteremos	 pari	 passu	
elementos	para	uma	compreensão	também	musicológica	de	sua	obra	aqui	contemplada.	

Por	este	mo`vo,	privilegiamos,	antes	de	tudo,	obter	ciência	da	poiesis	que	engendra	a	
concepção	 de	 Crase,	 levantando	 os	 principais	 posicionamentos	 esté`cos	 daquele	 que	 a	

	Ainda	 segundo	Dahlhaus:	 “O	que	Croce	de	 fato	 diz	 é	 que	 é	 impossível	 comparar	 obras	 de	 arte	 tomadas	337

como	 partes	 de	 um	 todo.	 O	 processo	 de	 observar	 diferenças	 e	 similaridades	 com	 a	 finalidade	 de	 formular	
conceitos	 es`lís`cos	 envolve	 comparar	 certos	 aspectos	 individuais	 e	 idiossincrá`cos	 em	 paralelo.	 Mas	 ao	
extrapolá-la,	a	obra	como	um	todo	e	como	en`dade	individualizada	é	refutada,	transformando-se	de	objeto	de	
contemplação	esté`ca	a	documentação	de	um	es`lo	ou	técnica.	As	obras	de	arte	permanecem	então	próximas	
entre	 si	 sem	 elos	 transi`vos,	 de	maneira	 dissociada.”	 (Carl	 DAHLHAUS:	 “Progress	 and	 the	 avant	 garde”,	 em:	
Schoenberg	and	the	New	Music,	op.	cit.,	p.	19).

	Umberto	ECO:	A	Estrutura	Ausente.	São	Paulo:	Perspec`va,	1971,	p.	46.338

	Luigi	PAREYSON:	Os	Problemas	da	EstéTca,	op.	cit.,	p.	134.339

	Idem	ibid.340
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concebeu,	para	então,	de	posse	deste	arcabouço	conceitual	e	analí`co,	proceder	ao	estudo	
da	estruturação	formal/material	da	peça ,	focando	principalmente:	341

•	O	estudo	da	cons`tuição	e	dos	desenvolvimentos,	variações	e	transformações	
dos	arquéTpos	e	enTdades	harmônicas	u`lizados	e	desenvolvidos	na	peça,	bem	
como	 a	 incidência	 e	 uso	 das	 técnicas	 de	 módulos	 cíclicos	 e	 projeções	
proporcionais,	mapeando-as	na	par`tura;	

•	 A	 cons`tuição	 de	 diferentes	 níveis	 de	 escuta	 e	 análise	 das	 estratégias	 de	
composição	inerentes	as	seções	de	Crase	ora	analisadas;	

•	 A	 análise	 das	 propriedades	 polares	 e	 harmônicas	 intrínsecas	 ao	 material	
musical	u`lizado	para	a	concepção	de	Crase,	tendo	como	base	conceitual	a	teoria	
de	 polarizações	 harmônicas	 de	 Edmond	 Costère	 (ou,	 mais	 propriamente	 de	
acordo	com	sua	terminologia	mais	usada,	do	potencial	cardinal	ou	simplesmente	
cardinalidade	dos	intervalos);	

•	A	análise	propriamente	esté`ca	de	Crase,	confrontando	a	precedida	análise	de	
sua	 cons`tuição	 formal	 e	 estratégica	 com	 os	 posicionamentos	 poé`cos	
assumidos	por	Menezes	e,	na	medida	em	que	haja	(co)incidência,	de	outros	dos	
principais	 compositores	 da	 atualidade	 que	 de	 alguma	 maneira	 tecem	 paralelo	
com	ou	até	mesmo	influenciaram	a	concepção	do	objeto	deste	nosso	enfoque.	

Destacamos	 ainda	 que	 analisar	 de	 maneira	 efe`va	 a	 cons`tuição	 de	 uma	 obra	
pressupõe,	antes	de	tudo,	procurar	vivenciá-la,	executando-a	 interiormente	para	si	mesmo	
assim	 como	 o	 realizaria	 em	 sua	 par`cularidade	 um	 regente,	 um	 instrumen`sta	 etc.,	
compreendendo	 uma	 consequente	 e	 intrínseca	 recomposição	 interpreta`va.	 Pois	 como	
ainda	afirma,	com	propriedade,	Pareyson:	

Pode-se,	então,	comparar	a	 interpretação	a	um	diálogo	entre	pessoas,	 feito	de	perguntas	e	de	
respostas,	em	que	se	trata	não	só	de	saber	escutar,	mas	também	de	saber	fazer	falar,	isto	é,	de	
formular	perguntas	do	modo	mais	compreensível	ao	próprio	interlocutor	de	forma	a	dele	obter	
as	respostas	mais	acessíveis	ao	ponto	de	vista	em	que	nos	encontramos .	342

Uma	execução	 interpreta`va	 realmente	eficaz,	 além	disso,	é	aquela	que	procura	em	
seu	processo	 confrontar-se	 com	a	 constatação	de	que	 “a	 execução	é	 a	própria	obra	 e,	 ao	
mesmo	tempo,	não	é	senão	uma	execução	dela,	e	a	obra	é	esta	execução,	mas,	ao	mesmo	
tempo,	é	juiz	e	norma	dela”,	donde	advém	ques`onar-se:	“Se	esta	é	a	estrutura	da	execução,	
qual	o	dever	que	dela	decorre,	em	concreto,	para	o	executor,	seja	um	leitor	direto,	seja	um	
mediador	entre	a	obra	e	o	público?	Dar	a	obra	como	ela	própria	quer.	Ele	tem	uma	norma	
clara	e	precisa:	a	própria	obra”,	cujo	acesso	só	é	viabilizado	ao	estar-se	cônscio	de	que	

é	preciso	penetrar	na	oficina	do	ar`sta,	associar-se	à	sua	criação,	escutar	com	ele	as	exigências	
da	obra,	 ver	 a	obra	no	ato	de	 regular	 a	 sua	própria	 formação.	A	obra	 consegue	 ser	 lei	 para	o	
executor	somente	se	lhe	aparece	como	lei	do	autor	quando	a	fazia:	assim	como	a	obra	solicitou	

	Pois,	conforme	Pareyson,	“olhar	para	os	valores	formais	prescindindo	do	conteúdo	significa	querer	separar	a	341

a`vidade	 ar�s`ca	 de	 seu	 inseparável	 caráter	 de	 personalidade;	 deter-se	 apenas	 nos	 conteúdos	 significa	
esquecer	que	na	arte	a	espiritualidade	está	presente	só	como	energia	 formante	e	gesto	criador"	 (op.	cit.,	p.	
65).

	Op.	cit.,	p.	228.342
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ao	 ar`sta	 a	 fazê-la	 como	ela	 própria	 queria	 que	 ele	 a	 fizesse,	 assim	ela	 solicita	 ao	 leitor	 ou	 o	
mediador	a	executá-la	como	ela	própria	quer	ainda	exis`r .	343

Por	 este	 mo`vo,	 a	 análise	 de	 Crase	 foi	 estruturada	 sob	 dois	 `pos	 de	 abordagem	
complementares,	quais	sejam:	primeiramente,	uma	análise	microforma`va	que,	por	sua	vez,	
subdivide-se	em	descrição/execução	interpreta`va	e	em	análise	estratégico-composicionais	
no	 âmbito	 de	 cada	 seção,	 compreendendo	 uma	 minuciosa	 varredura	 de	 cada	 detalhe	
escritural;	e,	posteriormente,	uma	análise	macroforma`va	e	esté`ca,	quando	serão	levadas	
em	 conta	 as	 estratégias	 composicionais	 num	 âmbito	 totalizante	 de	 Crase,	 procedendo-se	
também	a	uma	interpretação	esté`co-semiológica	da	linguagem	imanente	à	peça.	

Como	 importantes	 ferramentas	 elucida`vas	 e	 fio	 condutor	 de	 tais	 análises	 foram	
u`lizados:	

•	 Rascunhos	 e	 anotações	 cons`tuídos	 durante	 o	 desenvolvimento	 da	 peça	
(esboços	e	manuscritos	que	`veram	que	passar	por	uma	preliminar	organização	
e	classificação),	e	aos	quais	pude	ter	acesso	irrestrito;	

•	Informações	poiéTcas:	a)	coletadas	por	meio	de	entrevistas	com	o	compositor;	
e	b)	constantes	em	seus	trabalhos	teóricos.	

Quanto	 à	 análise	 esté`ca,	 considerou-se	 como	 principal	 ferramenta	 estratégico-
metodológica,	 por	 um	 lado,	 a	 u`lização	 da	 semiologia,	 como	 forma	 de	 iden`ficação	 e	
individuação	 de	 fenômenos	 musicais	 e	 de	 suas	 funções	 e	 inter-relações	 no	 contexto	
escritural,	 e,	 por	 outro,	 estudos	 esté`cos	 precedentemente	 realizados	 que	 são	 hoje	 `dos	
como	verdadeiros	paradigmas	(como	é	o	caso	daquele	desenvolvido	por	Carl	Dahlhaus	sobre	
a	música	de	Arnold	Schoenberg) .	344

Por	 fim,	 prevenimos	 que	 “quem	 acreditasse	 ter	 compreendido	 defini`vamente	 uma	
obra	de	arte,	no	fundo,	não	fez	outra	coisa	senão	interromper	um	colóquio”,	pois	“é	como	
compreendê-la	 a	 um	 primeiro	 olhar:	 assim	 como	 a	 obra	 de	 arte	 só	 se	 oferece	 quem	
conquista	o	seu	acesso,	também	se	fecha	a	quem	quer	monopolizar	a	sua	posse”.	Portanto,	
“cada	 verdadeira	 leitura	 é	 como	 um	 convite	 a	 reler,	 porque	 a	 obra	 de	 arte	 tem	 sempre	
alguma	coisa	de	novo	a	dizer,	e	o	seu	discurso	é	sempre	novo	e	renovável,	a	sua	mensagem	
é	inexaurível” .	Deixamos	com	isso	um	convite	à	permanente	revisitação	e	reinterpretação	345

do	objeto	aqui	contemplado:	Crase.	

3.	Da	consGtuição	de	Crase	

3.1.	Breve	histórico	do	processo	de	composição	

Como	 afirmado	 preliminarmente,	 Flo	Menezes	 realizou	 a	 composição	 da	 peça	 entre	
marco	de	2005	e	outubro	de	2006.	As	sonoridades	eletroacús`cas	de	Crase,	que	abrangem	
tanto	 estruturas	 para	 difusão	 em	 tempo	 real	 (live-electronics)	 quanto	 em	 tempo	 diferido	
com	a	orquestra,	foram	concebidas	anteriormente	à	conclusão	da	escritura	orquestral,	entre	
março	e	abril	de	2005.	

	Idem	ibid.,	pp.	222-223.343

	Carl	DAHLHAUS,	op.	cit..344

	Idem	ibid.,	pp.	228-229.345
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Com	 base	 na	 cons`tuição	 das	 sonoridades	 eletroacús`ca,	 Menezes	 realizou	 uma	
diagramação	conjectural/escritural	para	o	que	viria	a	se	consolidar	como	escritura	orquestral	
de	Crase,	estabelecendo	um	mapeamento	de	eventos	`mbrís`cos	e	texturais	a	dialogarem	
com	a	plataforma	eletroacús`ca	então	pré-concebida.	

Entre	fevereiro	e	abril	de	2006,	a	composição	foi	interrompida,	sendo	retomada	em	11	
de	maio	 de	 2006.	 Em	meio	 a	 este	 período,	 Flo	Menezes	 compôs	 em	 cerca	 de	 20	 dias	 La	
novità	del	suono,	para	orquestra	de	câmara	e	eletrônica	em	tempo	real .	346

A	escritura	orquestral	de	Crase,	sem	detalhes	de	edição,	foi	concluída	a	31	de	julho	de	
2006,	 ainda	 sem	 os	 solos	 de	 clarinete	 e	 oboé.	 A	 edição	 geral	 da	 par`tura	 orquestral	 foi	
finalizada	a	11	de	setembro	de	2006.	Os	solos	de	clarinete	e	oboé	foram	escritos	entre	25	de	
setembro	e	2	de	outubro	de	2006.	

3.2.	ConsGtuição	das	Sonoridades	EletroacúsGca	

As	 sonoridades	 eletroacús`cas	 foram	 elaboradas	 a	 par`r	 de	 amostras	 sonoras	
coletadas	do	piano	excluindo-se	o	som	de	seu	ataque,	isto	é,	foram	u`lizadas	somente	suas	
ressonâncias,	suprimindo-se	para	isto	os	momentos	iniciais	dos	espectros	gravados,	quando	
o	 som	 do	 martelo	 do	 instrumento	 percute	 suas	 cordas.	 Tais	 sonoridades	 u`lizam	 como	
material	harmônico	as	quatro	En`dades	Harmônicas	Principais	 (doravante	EHP's)	de	Crase	
que	a	seguir	analisaremos	de`damente.	

	
Figura	1	–	Esboço	da	primeira	página	da	diagramação	conjectural/escritural	

elaborada	como	base	para	a	escrita	orquestral	de	Crase.	

	 Trata-se	 de	 um	 dos	 raríssimos	 casos	 na	 obra	 de	 Flo	 Menezes	 em	 que	 o	 compositor	 compôs	 a	 peça	346

pra`camente	de	modo	direto	no	computador,	em	editor	de	par`tura.	A	obra	–	uma	encomenda	do	Ensemble	
Orchestral	Contemporain	de	Lyon,	Franca	–	 logo	encontrou	 importante	recepção	 internacional	e	recebeu	em	
2007	 o	 pres`gioso	 prêmio	 Giga-Hertz-Preis,	 na	 Alemanha,	 em	 sua	 primeira	 edição,	 tendo	 no	 Júri	
personalidades	como	Pierre	Boulez,	Wolfgang	Rihm,	Horacio	Vaggione,	entre	outros.
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Reaproveitadas	duas	amostras	sonoras	de	90"	cada,	advindas	ainda	da	concepção	de	
Mahler	in	Transgress	(2002-03),	para	dois	pianos	e	eletrônica	em	tempo	real,	tais	camadas	
sonoras	 foram	 retrabalhadas	e	espacializadas,	 cada	uma,	de	duas	maneiras	diferentes	por	
meio	de	um	script	concebido	por	Flo	Menezes	no	so�ware	CSound,	in`tulado	“movimento	
na	quadrifonia”.	Via	patch,	 também	elaborado	por	Menezes,	mas	agora	no	so�ware	Max/
MSP,	estas	amostras	 foram	subdivididas	na	quadrifonia,	sofrendo	conversão	de	16	para	24	
bits,	e	novamente	para	16	bits	(após	já	terem	sido	transformadas	em	eventos	quadrifônicos).	
Em	 cada	 uma	 das	 pistas	 dos	 arquivos	 quadrifônicos	 Flo	 Menezes	 procedeu	 então,	 via	
programa	 Peak,	 com	 um	 novo	 tratamento	 eletroacús`co	 individual	 e	 diferenciado	
(excetuando-se,	em	ambos,	tratamentos	para	a	pista	1),	passando	(conforme	registrado	por	
Flo	Menezes	em	seus	apontamentos)	por	diversas	manipulações	digitais .	347

Como	 resultante	 deste	 processo,	 Menezes	 obteve	 um	 total	 de	 doze	 canais	 com	
tratamento	e	quatro	não-tratados,	totalizando	dezesseis	canais	eletroacús`cos	dis`ntos,	os	
quais	 submeteu	 a	 uma	 nova	 re-espacialização	 em	 quadrifonia,	 via	 patch	 concebido	 por	
Menezes	em	Max/MSP	e	in`tulado	“Quadrifonia	Automá`ca”,	seguindo	o	critério	de	quatro	
diagramas:	 dois	 deles	 cons`tuídos	 por	 movimentos	 angulares;	 e	 dois	 outros	 por	
movimentos	curvos	e	graduais ,	conforme	se	vê	abaixo:	348

•	6	arquivos	tratados	subme`dos	ao	pa{ern	SENOIDAL	(Sine	Wave)	–	gradual	e	
curvo;	

•	 6	 arquivos	 tratados	 subme`dos	 ao	 pa{ern	 RANDOM	 PANS	 –	 angular	 com	
saltos;	

•	 2	 arquivos	 não-tratados	 subme`dos	 ao	 pa{ern	 SENOIDAL	 (Sine	 Wave)	 –	
gradual	e	curvo,	com	novos	valores;	

•	2	arquivos	tratados	subme`dos	ao	pa{ern	SENOIDAL	(Sine	Wave)	–	gradual	e	
curvo,	porém	com	outros	valores.	

Com	 isso,	dezesseis	novos	arquivos	quadrifônicos	 foram	gerados	e	divididos	em	dois	
grupos	de	oito	no	programa	de	masterização	Pro-Tools.	Cada	grupo	de	oito	pistas	foi	mixado	
em	 quatro	 canais,	 com	 alteração	 de	 volume	 (a	 ressaltar,	 em	meio	 à	 execução	 dos	 canais	
ob`dos,	determinados	gestos	e	passagens	sonoras)	e	disposição	temporal	variada	entre	os	
grupos.	 Feito	 isto,	 o	 compositor	 procedeu	 com	 um	 somatório	 dos	 arquivos	 resultantes	
gerando	 uma	 estrutura	 octofônica,	 com	 inserção	 de	 3	 curtos	 blocos	 de	 “memória”	 das	
En`dades	 1,	 2	 e	 3,	 todos	 alterados	 em	 pitch-shi�ing.	 Em	 outubro	 de	 2005,	 a	 estrutura	
octofônica	anterior	foi	novamente	espacializada,	desta	vez	para	6	canais,	com	dois	sistemas	
quadrifônicos	interpostos:	

	Em	seus	esboços,	 lê-se:	“Change	Gain	(+8	dBs);	Filtro;	Freq.	Shi�;	Ring	Mod.;	Pendulum	–	Lento;	Resson.;	347

Fm;	Reverse	–	granul.;	Filtrator;	Bpass.	Ring	Mod;	Freq.	Shi�;	Detune;	Bandpass.”

	Ver	Figuras	3a	e	3b	a	seguir.	Tal	estratégia	de	espacialização	octofônica,	consis`ndo	na	interação	entre	dois	348

planos	 quadrifônicos	 autônomos	 que	 se	 entrecruzam,	 já	 havia	 sido	 experimentado	 por	 Flo	 Menezes	 em	
Harmonia	 das	 Esferas	 (2000),	 versão	 acusmá`ca	 de	 Pulsares	 (1998-2000),	 para	 um	 pianista,	 orquestra	 de	
câmara	e	eletrônica.
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Fig.	2a	–	Primeira	das	camadas	quadrifônicas	originais	–	disposição	quadrada	na	hexafonia	dos	canais	1	a	4.	

	
	

	 	 	
Fig.	2b	–	Segunda	das	camadas	quadrifônicas	originais	–	disposição	retangular	

(portanto	“achatada”	do	meio	à	parte	de	trás	da	plateia)	na	hexafonia	dos	canais	5,	6,	3	e	4.	

	
	

	
Fig.	2c	–	Esquema	final	da	hexafonia.	

	
Figura	2	–	Esboços	do	esquema	final	de	espacialização	hexafônica	cons`tuída	

pela	interposição	de	ambos	esquemas	em	quadrifonias	expostos	acima	em	a)	e	b).		

A	seguir,	vislumbramos	alguns	dos	esquemas	gráficos	dos	esboços	da	obra,	concebidos	
para	 alguns	 dos	 deslocamentos	 sonoros	 no	 espaço	 de	 projeção	 dos	 sons	 em	 torno	 da	
plateia:	
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Figura	3	–	Esboços	dos	esquemas	gráficos	de	alguns	movimentos	espaciais.	

À	esquerda:	diagrama	de	espacialização	eletroacús`ca	com	movimentos	curvos	e	graduais;	
à	direita:	diagrama	com	movimentos	angulares	e	por	saltos.	

Tais	 procedimentos	 de	 reelaboração	 minuciosa	 de	 materiais	 aparentemente	 já	 em	
estado	acabado,	variando	suas	disposições	e	trajetórias	espaciais	e	acentuando	aqui	e	acolá	
mínimos	aspectos	 sonoros	através	de	detalhado	controle	dos	níveis	dinâmicos	nesse	novo	
processo	 de	mixagem	 sonora	mul`espacial,	 é	 um	 dos	 pontos	mais	marcantes	 e	 de	maior	
interesse	das	 técnicas	desenvolvidas	por	Flo	Menezes	no	específico	campo	da	composição	
eletroacús`ca	 –	 algo	 recorrente,	 como	 constataremos,	 em	Crase	 –,	 tal	 como	 nos	 relata	 o	
próprio	compositor	em	depoimento	de	outubro	de	2009:	

Em	Parcours	 de	 l'enTté	 (1994),	 para	um	flau`sta,	 percussão	de	 instrumentos	metálicos	 e	 sons	
eletroacús`cos,	 há	 uma	 passagem	 nos	 sons	 eletroacús`cos	 que	 se	 revelou	 de	 extrema	
importância	 em	meu	 percurso:	 após	 ter	 sequenciado	 sons	 tratados	 de	 flautas	 e	 de	 percussão	
metálica,	ocorreu-me	encarar	toda	aquela	estrutura,	que	já	havia	me	dado	tanto	trabalho,	como	
um	único	objeto	sonoro.	A	par`r	desta	 ideia,	subme`	toda	passagem	a	uma	única	tecla	de	um	
teclado	MIDI	 e	 reelaborei	 perfis	 complexos	 com	 tais	 espectros	 –	 agora	 amalgamados	 em	 um	
único	todo	sonoro	–,	os	quais	eram	con`nuamente	transpostos,	gerando	um	perfil	melódico	que,	
na	verdade,	era	cons`tuído	não	por	uma	frequência	definida,	mas	por	todo	um	conjunto	de	sons.	
O	resultado	foi	uma	textura	de	alta	complexidade	e	riqueza	espectral.	Esta	ideia	foi	sedimento	de	
outras	 relevantes	 especulações,	 tal	 como	 ocorre,	 por	 exemplo,	 na	 parte	 toda	 final	 de	Colores	
(Phila:	 in	praesenTa)	 (2000),	o	Réquiem	eletroacús`co	que	concebi	em	homenagem	póstuma	a	
meu	irmão,	o	poeta	Philadelpho	Menezes:	ali,	um	mesmo	evento,	derivado	do	final	de	Harmonia	
das	 Esferas	 (2000),	 se	 sobrepõe	 sobre	 si	 mesmo	 8	 vezes,	 cada	 camada	 com	 um	 tratamento	
sonoro	 e	 obedecendo	 um	 i`nerário	 dis`nto	 no	 espaço.	 Um	 minucioso	 trabalho	 dos	 níveis	
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dinâmicos	 de	 cada	 camada	 em	meio	 a	 este	 complexo	 entrecruzamento	 e	 espelhamento	 de	 si	
mesmo	 releva,	 a	 cada	 instante	 singular,	 aspectos	 dis`ntos	 de	material	 de	 par`da,	 resvalando	
dis`nções	espaciais	espectrais.	Interessa-me	esta	escuta	caleidoscópica	mulTcolorida	e	difratada	
no	 espaço	 de	 um	 mesmo	 elemento,	 e	 tal	 traço	 dis`ngue	 em	 boa	 parte	 minha	 poé`ca	
eletroacús`ca	da	de	meus	colegas.	Às	vezes	tal	procedimento	se	dá	no	interior	de	uma	mesma	
obra.	 Mas	 às	 vezes	 exporto	 um	 elemento	 e	 o	 retrabalho	 de	 modo	 semelhante	 em	 obras	
subsequentes. 	349

3.3.	Técnicas	de	composição	empregadas	na	escritura	orquestral	

Como	preâmbulo	à	análise	material	de	Crase,	definiremos	a	seguir,	de	modo	sucinto,	
algumas	 das	 técnicas	 presentes	 no	 desenvolvimento	 da	 peça	 e	 que	 foram	 concebidas	 ao	
longo	 da	 trajetória	 de	 Flo	 Menezes	 no	 campo	 da	 especulação	 harmônica,	 pesquisa	 e	
composição	musical.	

a)	Módulos	Cíclicos	

Após	 uma	 série	 de	 especulações	 que	 realizou	 a	 par`r	 de	 técnicas	 de	 outros	
compositores	 das	 gerações	 anteriores,	 como	 a	 dos	 modos	 de	 transposições	 limitadas,	
desenvolvida	 por	 Olivier	 Messiaen,	 de	 escanção	 serial,	 u`lizada	 por	 Alban	 Berg,	 e	 de	
permutações	 cíclicas	 e	 de	 redes	 harmônicas,	 de	 Henri	 Pousseur,	 Flo	 Menezes	 acaba	 por	
conceber,	 de	 próprio	 punho,	 uma	 nova	 técnica	 de	 manipulação	 intervalar:	 os	 módulos	
cíclicos	–	doravante	MCs	ou	MC	–,	que	consistem	na	derivação	de	uma	sequência,	série	ou	
“reservatório	 de	 notas”	 a	 par`r	 de	 uma	 propagação	 cíclica	 das	 relações	 intervalares	
originalmente	inerentes	a	determinada	enTdade	ou	arquéTpo	harmônico	de	base.	

Os	 MCs	 encaram	 a	 en`dade	 harmônica	 de	 que	 se	 origina	 como	 um	 “campo	
harmônico”	delimitado	por	seus	limites	extremos:	no	caso	de	agregados	verTcais	(acordes),	
pelas	notas	mais	grave	e	mais	aguda;	no	caso	de	agregados	horizontais	 (perfis	melódicos),	
pelas	primeira	e	úl`ma	notas	da	sequência.	A	par`r	do	ponto	em	que	culmina	o	agregado	
(nota	 mais	 aguda	 para	 os	 acordes;	 úl`ma	 nota	 para	 os	 perfis	 melódicos),	 reproduz-se	
exatamente	 a	 mesma	 ordem	 dos	 intervalos	 que	 cons`tuem	 o	 agregado	 em	 questão	 até	
a`ngir	 aquele	 ponto	 delimitador,	 observando-se	 a	 sequência	 dos	mesmos	 a	 par`r	 de	 sua	
nota	 enunciadora	 e	 primordial	 (a	 mais	 grave	 nos	 acordes;	 a	 primeira	 nota	 dos	 perfis	
melódicos). 

À	 cada	 transposição	 da	 estrutura	 intervalar	 –	 e	 isto	 já	 a	 par`r	 da	 primeira	 aparição	
desta	 ordem	 de	 intervalos,	 na	 própria	 en`dade	 de	 par`da	 –	 Flo	Menezes	 dá	 o	 nome	 de	
retrotransposição,	 ou	 seja,	 uma	 transposição	 que	 se	 dá	 no	 interior	 de	 si	 mesmo,	 de	 um	
mesmo	campo	harmônico.	A	depender	dos	intervalos	entre	as	notas	extremas,	será	possível	
então	um	certo	número	fixo	de	retrotransposições,	após	o	qual	o	campo	“se	fecha”	e	recai	
exatamente	 sobre	 as	mesmas	 notas	 do	 início.	 A	 sequência	 de	 notas	 torna-se,	 então,	 um	
módulo,	e	este,	cíclico.	

Em	 outras	 palavras:	 tal	 propagação	 é	 cíclica	 à	 medida	 que,	 após	 um	 determinado	
número	de	retrotransposições	possíveis,	recai-se	necessariamente	na	enunciação	da	mesma	
sequência	 de	 notas	 (numa	 consequente	 ciclicidade).	 O	 número	 de	 retrotransposições	
possíveis,	sem	que	se	incorra	numa	repe`ção	cíclica,	é	o	mesmo	determinado	pelo	intervalo	

	 Este	 procedimento	 de	 se	 considerar	 um	 processo	 já	 em	 si	 complexo	 como	 uma	 etapa	 preliminar	 para	349

ulteriores	elaborações	veio	a	se	chamar,	a	par`r	de	Colores,	e	em	especial	em	relação	à	espacialização	sonora,	
de	processo	secundário,	em	analogia	à	psicanálise	freudiana	(Sekundärvorgang).	[Nota	de	Flo	Menezes]
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inerente	 às	 notas	 que	 compõem	 as	 extremidades	 da	 en`dade-base	 transpostas	 a	 uma	
mesma	Oitava .	350

Cada	nota	em	que	se	inicia	uma	retrotransposição	(e	isto	já	a	par`r	da	primeira	nota	
do	módulo)	é	designada	por	nota-pivô,	na	qual	se	encerra	a	retrotransposição	anterior	e	se	
inicia	 a	 seguinte,	 e,	 em	 decorrência	 disso,	 o	 número	 de	 notas	 do	 módulo	 cíclico	 seguirá	
sempre	 a	 fórmula:	 o	 número	 de	 notas	 da	 enTdade-base	 vezes	 o	 número	 de	
retrotransposições	possíveis	menos	o	número	de	notas-pivô.	No	exemplo	seguinte,	vemos	o	
MC	 de	 uma	 de	 suas	 obras	 inaugurais	 quanto	 a	 esta	 técnica:	Quarteto	 para	 o	 advento	 de	
novos	tempos	(1985).	O	MC	é	cons`tuído	por	16	notas	(5	notas	da	en`dade	schönberguiana	
de	par`da	vezes	4	retrotransposições	possíveis	(em	vista	de	que	o	intervalo	entre	as	notas	
extremas	forma	uma	Sexta	Maior,	inversão	da	Terça	Maior	que	divide	em	4	partes	a	Oitava)	
menos	4	notas-pivô.	

	
	

Figura	4	–	MC	elaborado	com	base	no	Arqué`po-Farben	(16	notas).	

Este	 `po	 de	material	 é	 u`lizado	 e	 trabalhado	 tanto	 sincrônica	 (em	 acordes)	 quanto	
diacronicamente	(sequencialmente)	pelo	compositor .	351

b)	Projeções	Proporcionais 	352

Esta	técnica,	que	surgiu	na	mesma	época	que	os	MCs,	porém	logo	depois	da	invenção	
dos	módulos,	como	necessidade	de	se	variar	seu	âmbito	frequencial,	consiste	na	dilatação	
ou	 concreção	 proporcional	 das	 estruturas	 intervalares	 de	 uma	 determinada	 enTdade	
harmônica	de	base	ou	de	um	módulo	cíclico.	Tal	processo	elege	como	critério	a	escolha	de	
um	 determinado	 coeficiente-razão	 pré-estabelecido ,	 ou	 uma	 segunda	 estruturação	353

intervalar	a	ser	grada`va	e	proporcionalmente	a`ngida.	A	par`r	do	novo	âmbito	harmônico	
no	qual	se	deseja	projetar	a	en`dade,	todos	os	intervalos	sofrem,	preservando	suas	devidas	

	Uma	exposição	detalhada	desta	técnica	pode	ser	lida	em:	Flo	MENEZES:	Apoteose	de	Schoenberg	–	Tratado	350

sobre	as	EnTdades	Harmônicas.	São	Paulo:	Ateliê	Editorial,	2002	–	2°	ed.;	pp.	362-368.

	 A	 esta	 técnica	 podem-se	 também,	 eventualmente,	 aliar	 outras,	 tal	 como	 por	 exemplo	 realizado	 por	 Flo	351

Menezes	 no	 processo	 de	 composição	 de	 seu	 Quarteto,	 onde	 u`lizou	 escanção	 serial	 berguiana	 com	 a	
finalidade	 de	 mul`plicar	 o	 material	 oriundo	 de	 seus	 MCs,	 derivando	 desta	 forma	 outras	 novas	 en`dades	
harmônicas	–	cf.	Flo	MENEZES:	Apoteose	de	Schoenberg,	op.	cit.,	p.	359.

	Doravante	aqui	denominadas	pela	sigla	PPs	ou	PP.352

	 Flo	 Menezes	 afirma	 que	 não	 necessariamente	 são	 man`das	 de	 maneira	 estrita	 as	 caracterís`cas	 e	353

funcionalidades	harmônicas	próprias	de	uma	determinada	estrutura	 intervalar	 quando	de	 sua	 concreção	ou	
expansão	 espacial	 por	 coeficiente-razão	 pré-estabelecido	 (ainda	 que	 não	 descarte	 tal	 possibilidade),	
ressaltando	 que	 o	 principal	 intuito	 do	 desenvolvimento	 deste	 método	 não	 era	 o	 de	 manter	 as	 funções	
harmônicas	 intactas,	 mas	 antes	 “originar	 novas	 percepções	 harmônicas	 calcadas,	 contudo,	 numa	 única	 e	
mesma	estrutura	harmônico-proporcional	de	base”	(depoimento	pessoal	do	autor).

491



proporções,	 contrações	 ou	 concreções	 (no	 caso	 de	 projeção	 a	 um	 âmbito	 menor	 que	 o	
original)	 ou	 expansões	 ou	 dilatações	 (no	 caso	 de	 projeção	 a	 um	 âmbito	 maior	 que	 o	
original),	 podendo-se	 abarcar	 (e	 geralmente	 o	 fazendo)	 cons`tuições	 microtonais	 em	
decorrência	desse	procedimento .	354

	
Figura	5	–	Interpolação	entre	a	En`dade-PAN	(u`lizada	em	inúmeras	obras	de	Flo	Menezes)	e	a	En`dade	A	de	

Crase .	355

Ambas	 as	 técnicas,	 desenvolvidas	 na	 década	 de	 1980,	 visavam	 uma	 inovação	 no	
terreno	 da	 harmonia,	 embora,	 como	 nos	 relata	 o	 compositor	 no	 depoimento	 transcrito	
abaixo	 (dado	 em	 outubro	 de	 2009),	 no	 caso	 das	 projeções	 proporcionais,	 algo	 muito	
semelhante	tenha	sido	realizado	posterior	e	independentemente	desta	referida	técnica:	

Tanto	os	módulos	cíclicos	quanto	as	projeções	proporcionais	 são	 invenções	de	cunho	pessoal	e	
marcam	 minha	 poé`ca	 desde	 meados	 dos	 anos	 1980.	 Raras	 são	 as	 obras	 em	 que	 não	 as	
emprego,	e	comumente	as	desenvolvo	sob	algum	aspecto	específico.	Os	módulos	permanecem	
sendo	idiomá`cos	de	minha	poé`ca,	da	mesma	forma	como	uso	as	projeções,	ainda	que,	no	caso	
das	projeções	proporcionais,	há	de	se	considerar	que	programas	desenvolvidos	posteriormente	a	
esta	 minha	 invenção,	 tais	 como	 o	 PatchWork	 do	 IRCAM	 parisiense	 e,	 mais	 recentemente,	 o	
OpenMusic,	 contemplam,	 através	 biblioteca	 (library)	 de	 manipulação	 intervalar	 denominada	
Profile,	as	possibilidades	de	contração	ou	expansão	intervalar	de	minhas	projeções,	sem	que	as	
pessoas	que	a	idealizaram	`vessem	`do	consciência	de	que	isto	já	exis`a	e	de	que	era	invenção	
de	minha	 autoria.	 Hoje,	 curiosamente,	 realizo	 os	 cálculos	 de	minhas	 projeções	 com	um	patch	
que	 eu	mesmo	 construí	 em	 OpenMusic,	 u`lizando,	 por	 ironia	 do	 des`no,	 alguns	 dos	 objetos	
desta	mesma	biblioteca...	

3.4.	ConsGtuição	Harmônica	de	Crase	

a)	EnTdades	Harmônicas	Principais	de	Crase	(EHP)	

A	base	harmônica	principal	de	Crase	assenta-se	sobre	quatro	en`dades	originadas	de	
uma	 descoberta	 efetuada	 pelo	 compositor	 enquanto	 elaborava	 Mahler	 in	 Transgress	
(2002-03),	para	dois	pianos	e	eletrônica	em	tempo	real,	que	chamou	então	de	lei	de	simetria	
inerente	 ao	método	 de	mulTplicações	 concebido	 nos	 anos	 1950	 por	 Pierre	 Boulez.	 Nesta	
técnica,	Boulez	propõe	uma	mútua	mul`plicação	das	relações	intervalares	entre	dois	blocos	

	Um	resumo	detalhado	desta	técnica	pode	ser	 lido	em:	Flo	MENEZES:	Apoteose	de	Schoenberg,	op.	cit.,	pp.	354

373-383.

	Algumas	Figuras	terão	resolução	levemente	pixelizada	devido	ao	fato	de	terem	sido	derivadas	do	programa	355

OpenMusic,	do	IRCAM.
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acórdicos	 cons`tuídos	 por	 excertos	 sequenciais	 seriais .	 A	 descoberta	 de	 Flo	 Menezes	356

consiste	na	constatação	de	que,	se	observarmos	todas	as	fundamentais	resultantes	de	todos	
os	acordes	ob`dos	pelas	mulTplicações	e	somarmos	todas	estas	fundamentais	em	um	único	
agregado	 harmônico,	 teremos	 exatamente	 a	 inversão	 simétrica	 da	 soma,	 não	 da	
mulTplicação	 de	 todas	 as	 notas	 dos	 dois	 blocos	 geradores	 dos	 quais	 se	 par`u.	 Talvez	 tal	
descoberta,	 como	 bem	 aponta	 Menezes	 em	 seu	 texto	 e	 em	 depoimento	 de	 outubro	 de	
2009,	 “explique	a	preferência	de	Boulez	por	en`dades	 simétricas,	 ainda	que,	ao	que	 tudo	
indique,	nem	mesmo	Boulez	havia	se	apercebido	da	existência	desta	correlação	no	âmago	
de	sua	própria	técnica,	que	já	data	de	mais	de	50	anos!”	Em	meio	às	especulações	com	tal	
descoberta,	 e	 experimentando	 assimetrias	 decorrentes	 deste	 processo	 com	 en`dades	 de	
sua	própria	autoria,	Flo	Menezes	acabou	por	selecionar	então	certas	en`dades,	em	especial	
aquelas	que	possuíam	em	comum	a	permanência	insistente	polarizadora 	da	nota	Dó	6	em	357

registro	agudo,	a	par`r	da	qual	estruturou	uma	expansão	harmônica	em	direção	ao	registro	
grave,	 tendo	 como	 base	 o	 aumento	 das	 densidades	 harmônicas	 de	 cada	 agregado	 e	
efetuando	por	fim	uma	direcionalidade	da	sequência	harmônica	a	outra	en`dade	harmônica	
por	 ele	 antes	 concebida	 (mais	 especificamente	 a	 en`dade	 principal	 de	ATLAS	 FOLISIPELIS	
(1996-97),	para	um	oboísta,	dois	percussionistas	e	eletrônica):	

Por	fim,	a	questão	crucial	em	torno	da	polarização	–	critério	pontuado	por	Boulez	[...]	como	uma	
das	estratégias	fundamentais	para	a	fenomenologia	da	escuta,	e	que	me	ocupa	desde	sempre	–	
desempenhou	papel	não	menos	relevante	que	a	busca	pelas	simetrias.	Acabei	lançando	um	olhar	
sobre	 todos	 agregados	 até	 então	 derivados	 [oriundos	 da	 especulação	 que	 engendrou	 a	
descoberta	da	 lei	de	simetria	nas	mulTplicações	de	Boulez]	[...]	para	em	meio	a	eles	selecionar	
todos	aqueles	que	culminavam	com	o	Dó	agudo	da	en`dade	original	de	ATLAS	FOLISIPELIS,	para	
então	polarizá-lo	pela	sua	iteração	como	limite	mais	agudo	desses	agregados,	estabelecendo	ao	
mesmo	tempo	um	pendant	às	recons`tuições	em	direção	ao	grave	da	metade	simétrica	inferior	
da	 en`dade	 original.	 Dessa	 forma,	 [...]	 eu	 poderia	 estabelecer	 uma	 clara	 conexão	 entre	
agregados	 bastante	 dis`ntos,	 em	 que	 uma	 iden`dade	 se	 fazia	marcante:	 a	 polarização	 do	 Dó	
delimitador	de	campo	harmônico. 	358

Além	 de	 servir	 de	 material	 harmônico	 estrutural	 para	 Mahler	 in	 Transgress,	 este	
encadeamento	harmônico	foi	u`lizado	posteriormente	como	base	de	um	trecho	orquestral	
de	labORAtorio	(1991;	1995;	2003),	Oratório	para	soprano	solista,	coro	a	cinco	vozes,	grande	
orquestra	 e	 eletrônica	 em	 tempo	 real	 e	 em	 tempo	 diferido.	 O	 penúl`mo	 acorde,	
especificamente,	cons`tuiu,	por	sua	vez,	todo	o	material	harmônico	u`lizado	na	concepção	
de	Quaderno	 (2005),	 para	marimba	 e	 eletrônica	 em	 tempo	 real,	 enquanto	 que	 os	 quatro	
úl`mos	 agregados	 serviram	 à	 arquitetura	 formal	 de	 Crase	 (tendo	 especial	 presença	 nas	
seções	in`tuladas	EnTty	1	a	EnTty	4	na	par`tura).	

	 Sobre	a	descoberta	de	Menezes	da	 lei	 de	 simetria	 nas	mulTplicações	 de	Boulez,	 cf.	 Flo	MENEZES:	 “Boulez	356

point	de	repère:	heterofonia,	proliferação	e	simetria”,	em:	Música	Maximalista	–	Ensaios	sobre	a	música	radical	
e	especulaTva,	São	Paulo:	Editora	UNESP,	2006;	pp.	246-255.

	Nota-se	aqui	a	influencia	em	Menezes	da	teoria	das	polarizações	harmônicas	de	Edmond	Costère,	sobre	a	357

qual	 foi	 o	 primeiro	 a	 publicar	 texto	 teórico	 no	 Brasil	 –	 cf.	 Flo	 MENEZES:	 “O	 que	 vem	 a	 ser	 o	 ‘Sistema	 de	
Polarização’	 –	 a	 Segunda	 Menor	 é	 o	 átomo	 do	 sistema	 tonal”,	 em:	 Jornal	 “Viva	 há	 Poesia”,	 publicação	
independente	dos	poetas	concretos	de	São	Paulo	de	1979,	p.	5.

	Flo	MENEZES:	Música	Maximalista,	op.	cit.,	p.	253.358
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Figura	6	–	Campo	harmônico	u`lizado	como	estrutura	composicional	por	Flo	Menezes	em	algumas	
de	suas	peças.	Os	4	úl`mos	agregados	harmônicos	cons`tuem	o	material	harmônico	principal	de	Crase.	

Exemplo	sonoro	1:	As	8	En`dades	Harmônicas	u`lizadas	desde	Mahler	in	Transgress.	

	

	
	

Figura	7	–	Denominação	numérica,	em	Crase,	das	EnTdades	Harmônicas	Principais	
(doravante	designadas	como	EHP).	

As	 EHPs	 em	 Crase	 consistem	 nos	 principais	 parâmetros	 de	 sua	 macroestruturação	
formal.	 São	 u`lizadas	 como	 base	 escritural	 das	 seções	 da	 peça,	 segundo	 a	 coloração	
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intrínseca	e	a	 intencionalidade	extrínseca	atribuídas	por	Flo	Menezes	a	cada	uma	delas	no	
contexto	da	composição .	359

De	 todas	 as	 En`dades	 aqui	 elencadas,	 destaca-se	 principalmente	 a	 u`lização	 da	
En`dade	3,	que	permeia	toda	a	peça,	sob	diversas	formas	e	variações,	como	principal	liame	
harmônico	e	fio	condutor	de	todo	o	discurso	orquestral.	

b)	Módulo	Cíclico	da	EHP	3	

E	é	justamente	a	par`r	desta	En`dade	3	que	Flo	Menezes	derivará	as	inflexões	inicial	e	
final	de	sua	obra.	O	MC	da	EHP	é	u`lizado	em	Crase	 como	alicerce	para	a	construção	dos	
solos	de	violino	do	Prelúdio	e	da	Coda,	como	elemento	de	interpolação	por	arpejos	entre	as	
notas	 do	 perfil	 da	 “melodia	 de	 en`dades	 harmônicas"	 (nos	 termos	 de	 Menezes,	 outro	
material	 u`lizado,	 como	 veremos	 a	 seguir,	 como	 base	 de	 construção	 desses	 solos),	
preenchendo	o	registro	da	tessitura	que	este	perfil	ocupa.	

	
Figura	8	–	Módulo	Cíclico	da	EHP	3.	

c)	Melodia	de	En`dades	Harmônicas	(ME)	

Além	das	quatro	EHPs	selecionadas	como	estruturas	principais	da	peça,	Flo	Menezes	
u`liza	 ainda	 o	 que	 denomina	 de	 “melodia	 de	 en`dades	 harmônicas” ,	 cons`tuída	 pelo	360

encadeamento	 de	 harmonias	 arque�picas	 já	 u`lizadas	 pelo	 compositor	 em	 peças	
precedentes ,	 culminando	 no	 que	 denomina	 En`dade-PAN,	 presente	 em	 um	 grande	361

número	de	suas	peças .	362

	Nota-se	aqui	uma	semelhança,	ainda	que	casual,	com	a	concepção	de	Répons	(1981-84),	para	orquestra	de	359

câmara,	seis	solistas	e	eletrônica	em	tempo	real,	de	Pierre	Boulez,	cuja	macroestruturação	baseia-se	em	cinco	
en`dades	harmônicas	genera`vas.

	Doravante	aqui	designada	por	ME,	e	os	acordes/en`dades	que	a	compõem	separadamente,	por	EME.360

	Em	meio	a	acordes	de	uso	comum	ou	provenientes	do	somatório	de	um	mesmo	intervalo	(como	no	quarto	361

acorde,	um	arqué`po	de	Quintas),	ouve-se	a	presença	do	arqué`po-Farben	de	Schoenberg	(segundo	acorde	da	
sequência),	do	arqué`po-Lulu	de	diminuto	acrescido	de	Quarta	ao	agudo,	de	Berg	(quinto	acorde),	e	ainda	do	
“acorde	de	Tristão”	de	Wagner	(sexto	acorde).

	Este	acorde,	tendo	emergido	em	sua	obra	PAN	(1985-86),	para	grande	orquestra	e	(no	úl`mo	movimento)	362

sons	eletroacús`cos,	adquiriu	grande	 importância	na	obra	de	Flo	Menezes	e	 reaparece,	por	vezes	ampliado,	
em	 diversas	 de	 suas	 obras	 posteriores,	 num	 processo	 visando,	 segundo	 o	 próprio	 compositor,	 uma	
arqueTpação	da	en`dade.
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Duas	outras	MEs	foram	derivadas	da	primeira,	sempre	a	par`r	dos	mesmo	arqué`pos	
harmônicos:	 uma	 delas,	 por	 permutações	 e	 transposições ;	 outra,	 pela	 soma	 de	 seus	363

sucessivos	termos	correspondentes,	resultando	daí	uma	sensível	densificação	das	en`dades	
arque�picas	(processo	ilustrado	mais	a	frente	na	Figura	10) .	364

Na	Figura	a	seguir	verificamos	a	ME	original	(sistema	de	cima)	sofrendo	uma	variação	
por	 transposições	 efetuadas	 nas	 EME	 que	 a	 compõe,	 o	 que	 resulta	 na	 ME	 transposta	
(sistema	de	baixo).	As	flechas	correlacionam	a	en`dade	de	par`da	e	a	en`dade	derivada	por	
transposição.	 As	 notações	 abaixo	 das	 EME	 do	 segundo	 sistema	 indicam	 o	 intervalo	 de	
transposição	 a	 que	 sua	 EME	 respec`va,	 do	 sistema	 de	 cima,	 foi	 subme`da.	 Assim,	
verificamos,	 por	 exemplo,	 que	 o	 primeiro	 acorde	 do	 segundo	 sistema	 é	 composto	 pelas	
notas	 do	 sexto	 acorde	 do	 primeiro	 sistema	 transpostas	 a	 um	 intervalo	 de	 Segunda	Maior	
acima.	

	
	

Figura	9	–	ME	Original	(sistema	de	cima)	e	variação	desta	por	transposições	
de	suas	en`dades	harmônicas	(sistema	debaixo).	

Exemplo	sonoro	2:	A	Melodia	de	En`dades	Harmônica	(ME)	ao	piano	
e	em	suas	duas	aparições	na	orquestra	em	Crase.	

	

É	possível	verificarmos,	na	Figura	10,	que	a	primeira	en`dade	da	ME	derivada	compõe-
se	de	um	somatório	das	notas	que	cons`tuem	as	primeiras	en`dades	da	ME	original	e	da	
ME	 transposta.	 Ou	 seja,	 a	 par`r	 das	 transposições	 efetuadas	 na	 sequência	 original	 dos	
agregados,	 Flo	 Menezes	 decidiu	 operar	 no	 eixo	 ver`cal	 resultante,	 somando	 ambas	 as	

	Doravante	designada	como	ME	transposta.363

	Doravante	designada	por	ME	derivada.364
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en`dades	 de	 cada	 coluna	 e	 derivando,	 daí,	 en`dades	 harmônicas	 mais	 densas,	 numa	
espécie	de	“mul`plicação”,	peculiar,	de	pares	de	agregados.	

Uma	caracterís`ca	importante	a	se	frisar	é	a	polarização	do	Sib	como	pedal	grave	nos	
acordes	 que	 compõem	 a	 ME	 transposta.	 A	 nota	 Sib	 é	 proeminente	 em	 várias	 outras	
composições	de	Flo	Menezes ,	possuindo	destaque	também	em	Crase,	e	contrapondo-se	365

como	polarização	grave	justamente	ao	Dó	6,	enfa`zado	e	polarizado	como	ápice	agudo	nas	
quatro	EHPs.	

	

	
Figura	10	–	Cons`tuição	da	ME	derivada	a	par`r	do	somatório	dos	sucessivos	termos	correspondentes	

às	duas	outras	MEs	(com	designação	alfabé`ca	de	cada	EME,	conforme	anotação	à	mão	nos	manuscritos).	

A	 cada	 uma	 das	 en`dades	 harmônicas	 ob`das,	 Flo	 Menezes	 atribuiu	 uma	 letra	 do	
alfabeto	 como	 designação	 referencial.	 Desta	 maneira,	 a	 ME	 original	 compõe-se	 das	
en`dades	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G;	a	ME	transposta,	das	en`dades	H,	I,	J,	K	L,	M.	N;	e,	finalmente,	a	
ME	derivada,	das	en`dades	O,	P,	Q,	R,	S,	T,	U.	A	tabela	seguinte	ilustra	todas	essas	en`dades	
e,	quanto	às	derivadas,	suas	respec`vas	proveniências	a	par`r	da	primeira	coluna:	

	Conforme	informou	em	entrevista	ao	autor,	transcrita	ao	final	deste	trabalho.365
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Cons`tuição	das	EME	–	En`dades-harmônicas	da	Melodia	de	En`dades:	

Enquanto	 conjunto	 (formando	 a	 Melodia	 de	 En`dades	 propriamente	 dita),	 as	
en`dades	harmônicas	aqui	elencadas	assumem	proeminência	em	determinados	momentos	
orquestrais	 da	 obra,	 principalmente	 no	 Prelúdio	 (sobretudo,	 entre	 os	 compassos	 (c.)	 71	 e	
81).	 No	 entanto,	 enquanto	 en`dades	 harmônicas	 autônomas	 (EMEs),	 ocorrem,	 desta	
maneira,	 como	 principais	 coadjuvantes	 de	 estruturação	 harmônica	 de	 todo	 o	 discurso	
orquestral	de	Crase	 (ao	 lado	da	protagonista	EHP	3),	com	grande	destaque	na	Subseção	N	
(sobretudo,	entre	os	c.	319	e	327).	

d)	Perfil	da	Melodia	de	En`dades	Harmônicas	(perfil	da	ME):	

As	alturas	 indicadas	com	cabeça	de	nota	 losangular	nas	Figuras	9	e	10	consistem	no	
que	Menezes	 in`tula	 de	 “perfil	 da	melodia	 de	 en`dades” .	 Do	 perfil	 1	Menezes	 deriva,	366

com	mínima	variação,	o	perfil	2.	Enquanto	o	perfil	1	estabelece-se	como	o	contorno	mais	
grave	dos	agregados,	o	perfil	2	projeta-se	na	 linha	 superior	das	en`dades	 transpostas.	 Tal	
processo	–	qual	seja:	o	de	uma	mesma	linha	melódica	ora	estar	no	topo	(acima),	ora	na	base	
(abaixo)	das	estruturas	–,	como	salienta	uma	observação	feita	a	posteriori	por	Flo	Menezes	
em	seus	esboços,	quando	de	uma	revisita	que	fez	para	consulta	de	seus	próprios	ar`�cios	de	
escritura,	assemelha-se	diretamente	ao	que	Beethoven	realizara	nas	Variações	XII	e	XIII	de	
suas	32	Variações	em	Dó	Menor	para	piano.	

Tais	perfis	destacam-se	 incialmente	como	delineadoras	 (ou	como	perfil	de	envelope)	
do	solo	de	violino	do	Prelúdio,	sendo	posteriormente	reiterado,	de	modo	parcial,	na	Coda.	
Mas	é	durante	o	Prelúdio	em	sua	totalidade	que	o	Perfil	da	ME	se	destaca	principalmente,	
enquanto	 iden`dade	 mais	 proeminente	 de	 apreensão	 fenomenológica.	 Este	 material	 é	
reiterado	 em	 determinados	 momentos	 da	 peça,	 como	 por	 exemplo	 na	 seção	 in`tulada	
Interlúdio	2,	ainda	que	com	representação	fragmentária,	de	maneira	dilatada	e	com	variadas	
colorações	`mbrís`cas.	

EME	original EME	da	1a	derivação EME	da	2	a	derivação

A H	(F	transposta	2M	acima) O	(A	+	H)

B I	(C	transposta	12M	abaixo) P	(B	+	I)

C J	(B	transposta	6M	abaixo) Q	(C	+	J)

D K	(E	transposta	3m	acima) R	(D	+	K)

E L	(A	transposta	15M	abaixo) S	(E	+	L)

F M	(D	transposta	15M	abaixo) T	(F	+	M)

G N	(G	transposta	9M	abaixo) U	(G	+	N)

	Doravante	designada	como	perfil	1	da	ME	para	as	notas	losangulares	do	sistema	2,	e	perfil	2	da	ME	para	as	366

do	 sistema	 2	 da	 Figura	 9.	 É	 notável	 a	 semelhança,	 casual,	 entre	 sua	 cons`tuição	 e	 a	melodia	 de	 início	 do	
movimento	 Très	 Lent	 de	 Messagesquisse	 de	 Pierre	 Boulez,	 executada	 por	 violino	 com	 atualização	 de	
harmônicos,	sobretudo	pela	ampla	tessitura	e	pela	coincidência	de	diversos	intervalos.
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e)	Módulo	Cíclico	do	perfil	da	ME	

Se	nas	primeiras	obras	em	que	emprega	a	 técnica	dos	módulos	 cíclicos	 Flo	Menezes	
empregava	 um	 único	 módulo,	 em	 obras	 ulteriores	 começa	 a	 conceber	 a	 coexistência	 de	
módulos	cíclicos	diversos,	derivados	de	dis`ntas	en`dades	harmônicas.	É	o	caso	de	Crase:	do	
perfil	 da	ME,	Menezes	 deriva	 um	módulo	 cíclico	 que	 será	 u`lizado	 como	 alicerce	 para	 a	
estruturação	 do	 solo	 de	 clarinete	 e,	 posteriormente,	 do	 solo	 de	 oboé,	 em	 forma	 variada.	
Ressalte-se	uma	repe`ção	literal	deste	material	apresentado	inicialmente	pelo	oboé	solista	
(nos	c.	2	a	17	de	sua	parte)	no	clarinete	solista	(a	par`r	do	c.	22	de	sua	parte).	

	
	

Figura	11	–	MC	do	perfil	da	ME	realizado	até	contemplar	a	incidência	do	total	cromá`co	
(com	destaque	à	cons`tuição	de	uma	série	dodecafônica	pela	seleção	das	notas	enumeradas).	

Também	para	a	 cons`tuição	do	 solo	de	clarinete,	a	par`r	do	c.	38	de	 sua	parte,	 Flo	
Menezes	procedeu	com	a	u`lização	sucessiva	das	notas	deste	mesmo	material,	mas	desta	
vez	 organizadas	 de	 maneira	 a	 cons`tuir	 uma	 espécie	 de	 série	 dodecafônica,	 ob`da	 pela	
exclusão	das	eventuais	notas	repe`das	antes	da	contemplação	do	total	cromá`co.	

f)	Interpolação,	por	Projeção	Proporcional,	entre	a	En`dade-PAN	e	a	EME	A	

Na	obra	de	Flo	Menezes,	as	projeções	proporcionais	não	servem	apenas	à	contração	
ou	 expansão	 do	 âmbito	 de	 determinada	 en`dade	 harmônica,	 mas	 podem	 igualmente	
cons`tuir	 estratégia	 direcional	 de	 interpolação	 entre	 diversos	 âmbitos	 ocupados	 por	 uma	
dada	 estrutura	 harmônica.	 Na	 parte	 final	 de	 Parcours	 de	 l’enTté	 (1994),	 por	 exemplo,	 as	
projeções	proporcionais	servem	como	veículo	para	a	gradual	dilatação	do	âmbito	do	módulo	
cíclico	que	determina	a	melodia	principal	da	obra.	Já	em	Crase,	elas	servem	de	material	de	
base	 para	 a	 estruturação	 de	 um	 desenho	 cromá`co	 protagonizado	 pelas	 madeiras	 em	
direção	à	primeira	apresentação	integral,	na	peça,	da	ME	(c.	70),	realizado	em	tur	por	este	
naipe,	ao	interpolar	a	en`dade-PAN	com	a	EME	A:	

	
Figura	12	–	Interpolação,	por	Projeção	Proporcional,	entre	a	En`dade-PAN	e	a	EME	A.	

g)	Interpolação	entre	a	EME	G	e	a	EME	H	

O	 mesmo	 ocorre	 entre	 outro	 par	 de	 en`dades	 da	 ME:	 as	 projeções	 proporcionais	
aparecem	como	material	de	base	para	a	estruturação	de	um	desenho	cromá`co	(reiterando	
aquele	realizado	pelas	madeiras	no	c.	70)	de	transição	a	um	grande	tur	orquestral,	no	qual	
a	melodia	de	en`dades	é	novamente	apresentada	de	maneira	integral	(desta	vez	com	mais	
ênfase,	por	toda	orquestra).	

499



	
Figura	13	–	Interpolação	entre	EME	G	e	EME	H.	

h)	Interpolação	ao	final	da	desinência	orquestral	da	Ressonância	2	

Observamos,	 por	 outro	 lado,	 outra	 direcionalidade	 da	 mesma	 ordem	 quando	 do	
cromá`co	 realizado	 no	 uso	 das	 projeções	 como	material	 de	 base	 para	 a	 estruturação	 do	
desenho	c.	318	 (subseção	N)	pela	orquestra	em	tur,	 tendo	como	função	a	 transição	para	
uma	reordenação	dos	acordes	da	ME	(madeiras	e	metais),	superposta	a	uma	lembrança	do	
perfil	da	ME	(cordas	com	glissando).	

	
Figura	14	–	Interpolação	ao	final	da	desinência	orquestral	da	Ressonância	3.	

i)	Expansão	1	e	2	da	EHP	3	

A	 EHP	 3	 é	 subme`da	 a	 quatro	 graus	 dis`ntos	 de	 expansão	 por	 projeções	
proporcionais,	 com	 razões	 matemá`cas	 dis`ntas,	 determinadas	 por	 algarismos,	 como	
podemos	observar	nos	exemplos	seguintes,	que	fazem	parte	da	Série	de	Fibonacci.	Duas	de	
tais	 expansões	 aparecem	 como	um	dos	materiais	 harmônicos	 de	 base	 (junto	 a	 EHP	2	 e	 a	
outras	en`dades	oriundas	da	melodia	de	en`dades)	para	a	estruturação	da	seção	da	peça	
in`tulada	 En`dade	 2	 (compreendida	 entre	 as	 subseções	 G	 e	 L),	 tanto	 diacrônica	
(horizontalmente,	 enquanto	 “melodia”)	 quanto	 sincronicamente	 (ver`calmente,	 enquanto	
acorde).	 Ambas	 estas	 expansões	 se	 destacam	 como	 elementos	 de	 base	 à	 cons`tuição	 da	
heterofonia	 –	 conceito,	 aliás,	 muito	 caro	 a	 Flo	Menezes 	 –	 apresentada	 pelos	 metais	 e	367

madeiras	(estas	úl`mas	tendo	como	material	as	notas	da	EHP	2),	entre	os	c.	206	e	215.	

	Vide	por	exemplo	seu	texto	sobre	heterofonia	em	Boulez	 in`tulado	“Boulez	point	de	repère:	heterofonia,	367

proliferação	e	simetria”,	em:	Flo	MENEZES,	Música	Maximalista,	op.	cit.,	em	especial	pp.	233-255.
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Figura	15	–	Expansão	1	(x	1,3)	da	EHP	3.	

	
Figura	16	–	Expansão	2	(x	1,8)	da	EHP	3.	

j)	Expansão	3	e	4	da	EHP	3	

A	Expansão	3	aparece	como	um	dos	materiais	harmônicos	de	base	(junto	à	EHP	4	e	a	
outras	 EMEs)	 para	 a	 estruturação	 da	 seção	 in`tulada	 En`dade	 4	 (compreendida	 entre	 as	
subseções	W	e	Y	da	par`tura).	Já	a	Expansão	4	aparece	como	um	dos	materiais	harmônicos	
de	base	(junto	à	EHP	3	e	a	outras	EMEs)	para	a	estruturação	da	seção	in`tulada	En`dade	3	
(subseções	O	e	P	na	par`tura).	

	
Figura	17	–	Expansão	3	(x	2,55)	da	EHP	3.	

	
Figura	18	–	Expansão	4	(x	1,89)	da	EHP	3.	

k)	Contração	1	e	2	da	EHP	3	

Mas	não	apenas	a	expansões	se	vê	subme`da	a	EHP	3.	Ela	é	igualmente	contraída	em	
âmbitos	mais	restritos.	A	Contração	1	e	a	Contração	2	aparecem	como	materiais	harmônicos	
de	 base	 (junto	 a	 EHP	 1	 e	 a	 outras	 en`dades	 oriundas	 da	 melodia	 de	 en`dades)	 para	 a	
estruturação	da	seção	in`tulada	En`dade	1	(subseção	E	da	par`tura).	
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Figura	19	–	Contração	1	(x	0,89)	da	EHP	3.	

	
Figura	20	–	Contração	2	(x	0,26)	da	EHP	3.	

l)	PP	1	e	PP	2	

A	PP	1	 (a	par`r	do	Dó	agudo	da	EHP	2,	na	proporção	Fibonacci	0,55)	é	apresentada	
como	material	de	base	estruturação	do	solo	de	oboé	do	c.	20	à	antepenúl`ma	nota	do	c.	22	
de	 sua	parte,	 quando	a	par`r	de	então	passa	 a	 se	estruturar	 sobre	 a	PP	2,	 até	o	 c.	 29	 (a	
par`r	do	Fá#	da	En`dade	2,	na	proporção	Fibonacci	0,89)	de	sua	parte.	

	
Figura	21	–	PP	1,	a	par`r	do	Dó	agudo	da	EHP	2,	na	proporção	Fibonacci	0,55.	

	
Figura	22	–	PP	2,	a	par`r	do	Fá	#	da	En`dade	2,	proporção	Fibonacci	0,89.	

m)	PP	3,	PP	4	e	PP	5	

A	 PP	 3	 (a	 par`r	 do	Ré	da	 EHP	2,	 na	 proporção	 Fibonacci	 0,21)	 é	 apresentada	 como	
material	de	base	para	a	estruturação	do	solo	de	oboé	de seu c.	37	à	penúl`ma	nota	de	seu	c.	
39,	quando	a	par`r	de	então	passa	a	se	estruturar	sobre	a	PP	4	(a	par`r	do	Lá	da	EHP	2,	na	
proporção	Fibonacci	0,13),	até	seu	c.	43.	Já	a	PP	5	(a	par`r	do	Sol#	da	EHP	2,	na	proporção	
Fibonacci	0,34)	passa	a	servir	de	base	à	estruturação	do	solo	de	oboé	de	seu	c.	44	ao	48.	
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Figura	23	–	PP	3	(a	par`r	do	Ré	da	EHP	2,	na	proporção	Fibonacci	0,21).	

	
Figura	24	–	PP	4	(a	par`r	do	Lá	da	EHP	2,	na	proporção	Fibonacci	0,13).	

	
Figura	25	–	PP	5	(a	par`r	do	Sol	#	da	EHP	2,	na	proporção	Fibonacci	0,34).	

3.5.	ConsGtuição	e	espacialização	instrumental	

Quando	 indagado	 por	 Carlos	 Rauscher,	 incumbido	 pelo	 Maestro	 John	 Neschling	 de	
estabelecer	os	detalhes	da	encomenda	da	OSESP	a	Flo	Menezes,	o	compositor	manifestou	
interesse	 em	 compor	 para	 uma	 grande	 massa	 orquestral,	 fazendo	 uso	 do	 potencial	
instrumental	 total	 da	 orquestra,	 associado	 à	 eletrônica.	 Em	 vista	 desta	 condição,	 Crase	
des`na-se	a	um	grande	efe`vo	orquestral.	

a)	Descrição	e	instrumentação	de	Crase	
A instrumentação da obra compreende os seguintes instrumentos:

4	Flautas	em	Dó	(3.	e	4.	também	Piccolo)	
Flauta	em	Sol	
1	Oboé-Solo	
3	Oboés	
1	Corne	Inglês	
1	Clarinete-Solo	em	Sib	
3	Clarinetes	em	Sib	(3.	também	Clarinete	em	Lá)	
1	Clarone	em	Sib	
3	Fagotes	
1	Contrafagote	
6	Trompas	em	Fá	
5	Trompetes	em	Dó	
3	Trombones-tenores	em	Sib	
1	Trombone-baixo	em	Sib	
1	Tuba	em	Fá	
Tímpanos	

503



5	Percussionistas	
Piano	(também	Celesta)	
Harpa	
Cordas	(no	mínimo:	14–12–10–8–7)	
Difusão	 Eletroacús`ca	 (sistema	 de	 6	 grupos	 de	 alto-falantes	 dispostos	 ao	 redor	 do	
público).	

A	 obra	 exige	 a	 presença	 de	 cinco	 percussionistas	 e	 um	 `mpanista,	 os	 quais	 executam	 os	
seguintes	instrumentos	(em	ordem	cronológica	de	aparição):	

•	 Percussionista	 1:	 prato	 suspenso	 (agudo);	 tamborim	 suspenso;	 vibrafone;	 3	
gongos	 tailandeses	 (médio	 a	 grave);	 berra-boi;	 woodblocks;	 caxixi;	 bongôs	
inver`dos	com	grãos	de	feijão ;	guizos;	chicote;	368

•	 Percussionista	 2:	 guizos,	 2	 gongos	 tailandeses	 (agudo;	 grave);	 berra-boi;	
triângulo	(de	preferência	em	Ré);	caxixi;	crotales;	bongôs	inver`dos	com	grãos	de	
feijão;	

•	 Percussionista	 3:	 lixa,	 bumbo	 sinfônico;	 campanas	 tubulares;	 berra-boi;	
triângulo	(de	preferência	em	Ré);	caxixi;	crotales;	bongôs	inver`dos	com	grãos	de	
feijão,	castanholas;	

•	Percussionista	4:	Guizo;	gongo	bem	grave;	marimba	(de	5	Oitavas);	berra-boi;	
temple-blocks;	metal	chimes;	maracas;	caxixi;	triângulo	(de	preferência	em	Sol	#);	

•	 Percussionista	 5:	 Tam-tam;	 tamborim	 suspenso;	 prato	 suspenso	 (médio	 a	
grave);	gongo	grave;	berra-boi;	mola;	maracas;	caxixi;	woodblock	(agudo);	

•	Tímpanos	e	suas	afinações	(e	mudanças	de	afinação	durante	a	obra):	Mi	2	(Mib	
2	/	Mi	2);	Sol	2;	Sib	2;	Láb	3	(Mib	3	/	Láb	3);	Lá	3.	

b)	Estratégias	

Na	 par`tura,	 Flo	 Menezes	 adverte	 ser	 fundamental	 a	 observância	 cuidadosa	 da	
disposição	 dos	 instrumentos,	 no	 palco	 e	 no	 teatro,	 de	 acordo	 com	 a	 planificação	 gráfica	
exposta	 na	 par`tura	 (cf.	 Figura	 seguinte),	 pelo	 fato	 de	 ter	 embasado	 a	 concepção	
fenomenológica	 e	 a	 escritura	 da	 composição	 estrategicamente	 aliada	 a	 tal	 esquema	 de	
espacialização,	 tanto	no	que	 concerne	à	projeção	dos	 sons	em	meio	ao	 tecido	orquestral,	
quanto	com	relação	às	trajetórias	das	camadas	eletroacús`cas	e	à	fusão	(“crase”)	de	ambas	
estas	sonoridades,	instrumental	e	eletroacús`ca,	no	espaço	total	do	teatro.	

Ao	 lado	 dos	 alto-falantes	 5	 e	 6,	 exatamente	 na	metade	 do	 teatro	 e	 nas	 laterais	 da	
plateia	central,	posicionam-se	o	clarinete-solo	e	o	oboé-solo	(dentre	os	demais	instrumentos	
de	 metais	 –	 trompas	 e	 trompetes	 que	 aí	 deverão	 estar	 situados,	 projetando	 os	 sons	 de	
metais	para	fora	do	âmbito	do	palco),	 tendo	suas	sonoridades	especificamente	capturadas	
por	microfones	 e	 enviadas	 ao	 sistema	 informá`co	 responsável	 pelo	 tratamento	 sonoro	 e	
pela	difusão	eletroacús`ca.	

A	disposição	dos	instrumentos	de	sopro	de	metal	da	orquestra,	deve,	nesse	contexto,	
ser	 aqui	 salientada:	 sua	 formação	 em	 “U”,	 com	o	 vér`ce	 situado	 ao	 centro	 da	 orquestra,	
abrange	 e	 circunda	 o	 público	 parabolicamente,	 cons`tuindo	 uma	 das	 estratégias	 mais	
eficazes	para	a	fusão	propriamente	espacial	dos	sons	da	orquestra	com	as	camadas	sonoras	

	 Bongô	 inver`do,	 de	 cabeça	 para	 baixo,	 com	 alguns	 grãos	 de	 feijão	 que	 giram	 em	 cima	 da	 pele	 do	368

instrumento	 (soando	 como	 uma	 “matraca”)	 quando	 o	 bongô	 é	 chacoalhado	 com	 movimentos	 rota`vos	 –	
recurso	originário	de	Kontakte	de	Karlheinz	Stockhausen,	uma	das	obras	mais	caras	a	Flo	Menezes.
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eletroacús`cas.	 Os	 metais	 situados	 sobre	 o	 palco	 são	 posicionados	 em	 pódios	 elevados,	
segundo	Menezes,	em	depoimento	de	outubro	de	2009,	“numa	clara	e	consciente	referência	
metalinguís`ca	de	Crase	à	obra	basilar	orquestral	Formazioni	de	Luciano	Berio	(que	no	meu	
entender	é	uma	das	principais	realizações	para	orquestra	da	segunda	metade	do	século	XX)”,	
destacando-se	 com	 isso	 sua	projeção	 sonora,	 se	 comparados	 aos	demais	 instrumentos	da	
orquestra.	 Nota-se	 também	 a	 peculiar	 disposição	 das	madeiras,	 distribuídas	 entre	 quatro	
grupos	instrumentais	diferentes.	

	
	

Figura	26	–	Disposição	dos	alto-falantes	e	dos	instrumentos	da	orquestra	no	palco	e	no	teatro.	
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4.	Análise	microformaGva,	estrutural	e	harmônica	de	Crase	

Uma	vez	expostas	em	detalhes	as	propriedades	harmônicas	de	Crase,	faz-se	necessária	
por	ora	uma	abordagem	sintá`ca	que	dê	conta	dos	elementos	propriamente	discursivos	da	
obra.	 Para	 tanto,	 a	 análise	 exposta	 a	 seguir	 será	 composta	 de	 duas	 partes:	 Parte	 a)	
Disserta`va,	 cons`tuída	 por	 tópicos,	 contemplando	 principalmente	 as	 estratégias	 de	
composição	que	engendraram	o	desenvolvimento	material	da	seção	contemplada;	e	Parte	b)	
Descri`va,	 des`nada,	 preferencialmente,	 a	 um	 acompanhamento	 simultâneo	 com	 a	
par`tura	(a	ser	idealmente	cotejada	pelo	leitor).	

A	presente	análise	u`lizou,	como	critério	de	interpretação	harmônica,	a	polarização	de	
determinadas	 notas	 ou	 conjuntos	 de	 notas	 de	 acordo	 com	 as	 seguintes	 diretrizes	
contextuais:	

•	Densidade	 ou	 número	 de	 instrumentos	 que	 executam	 determinada	 nota	 ou	
conjunto	de	notas	sincronicamente;	

•	Intensidade	com	que	determinada	nota	ou	conjunto	de	notas	é	executado;	

•	 Coloração	 TmbrísTca	 e	 a	 tessitura	 ou	 região	 intervalar	 espacial	 em	 que	
determinada	 nota	 ou	 conjunto	 de	 notas	 é	 executado,	 tendo	 em	 vista	 que	
determinadas	 regiões	 de	 tessitura	 em	 determinados	 instrumentos	 ganham	 ou	
perdem	 em	 expressividade,	 assim	 como,	 num	 conjunto	 ou	 em	 massas	
orquestrais,	notas	no	extremo	agudo	ou	no	extremo	grave	tendem	a	se	destacar	
fenomenologicamente;	

•	Polarização	exercida	sobre	determinada	nota	ou	conjunto	de	notas,	contando	a	
incidência	no	contexto	de	notas	em	relação	de	cardinalidade.	

Crase,	 cuja	 duração	 total	 é	 de	 cerca	 de	 24	 minutos,	 estrutura-se	 em	 8	 seções	 (em	
obediência	 a	 Série	 de	 Fibonacci)	 mais	 uma	 Coda,	 que	 por	 sua	 vez	 são	 subdivididas,	
resultando	num	total	de	23	subseções	(letras	A	a	Z).	

Seções	(e	subseções)	de	Crase:	

Prelúdio	(letras	A	a	D)	=	ca.	5’13"	
EnGdade	1,	com	eletrônica	(letra	E)	=	1’14"	
Interlúdio	1	(letra	F)	=	1’06"	
EnGdade	2,	com	eletrônica	(letras	G	a	L)	=	4’35"	
Interlúdio	2	(letras	M	e	N)	=	2’52"	
EnGdade	3,	com	eletrônica	(letras	0	e	P)	=	2’23"	
Interlúdio	3	(letras	Q	a	S)	=	2’05"	
EnGdade	4,	com	eletrônica	(letras	W	a	Y)	=	4’02"	
Coda	(letra	Z)	=	34”.	

Prelúdio	–	(letras	A	a	D	da	parGtura)	
Exemplo	sonoro	3:	Crase:	Prelude,	compassos	1-114.	
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a)	Estratégias	de	Composição:	

•	Preparo	da	apreensão	fenomenológica	do	perfil	da	ME:	Primeiramente,	o	perfil	da	
ME	 é	 apresentado	 enquanto	 determinante	 (na	 subseção	 A)	 das	 sucessivas	 notas	 mais	
longas,	em	que	há	repouso	no	solo	de	violino	(até	c.	56),	que	intercalam	suas	figurações	em	
arpejos,	delimitando	sua	tessitura	como	uma	espécie	de	perfil	de	envelope.	A	seguir,	o	perfil	
da	ME	aparece	apresentado	também	(simultaneamente	ao	solo	de	violino)	como	substrato	e	
pedal	harmônico	(até	c.	56)	numa	camada	subjacente	de	escuta	cons`tuída	por	rastros	de	
ressonâncias	 orquestrais	 (desencadeados	 pelas	 notas	 que	 intercalam	 as	 figurações	 em	
arpejos	 deste	 solo),	 enunciados,	 sucessiva	 e	 progressivamente,	 em	diferentes	 `mbres.	Na	
subseção	 B	 (entre	 os	 c.	 61	 e	 69,	 e	 c.	 71	 e	 81),	 o	 perfil	 da	 ME	 passa,	 finalmente,	 a	 ser	
apresentado	 em	 primeiro	 plano,	 desnudado	 de	 figurações	 intermediárias	 e	 de	 maneira	
integral	 pelo	 naipe	 de	 cordas,	 com	 glissandos	 varrendo	 de	maneira	 veemente	 os	 amplos	
intervalos	que	cons`tuem	este	material.	Segundo	o	compositor,	em	depoimento	de	outubro	
de	2009,	“é	importante	ressaltar	que	nesse	momento	ocorre	também	um	processo	de	dupla	
direcionalidade,	em	direções	opostas:	por	um	 lado,	uma	densificação	crescente	do	`mbre	
das	cordas,	através	da	generalização	em	todo	o	naipe	do	perfil	do	solo	inicial	do	violino;	mas,	
por	outro,	uma	rarefação	das	figurações,	pois	sobram,	paula`namente,	apenas	as	notas	que	
delimitam	 o	 contorno	 propriamente	 dito	 deste	 perfil,	 e	 excluem-se,	 grada`vamente,	 as	
notas-apojatura	 (baseadas	 no	 MC	 da	 EHP	 3)	 que	 intermediavam	 as	 notas	 desse	 mesmo	
perfil”.	Vale	ressaltar	que	todo	este	preparo	dado	ao	perfil	da	ME	quanto	à	sua	apreensão	
fenomenológica	 também	 serve	 à	 apreensão	 da	 própria	 ME,	 que	 é	 pela	 primeira	 vez	
executada	de	maneira	integral	entre	os	c.	71	e	81	pelo	naipe	de	madeiras	em	tur	–	pois	a	
apreensão	mnemônica	e	 fenomenológica	de	seu	perfil	 já	vinha	sendo	assegurada	desde	o	
princípio	da	peça.	

•	Direcionalidade	 textural	 (densificação	 orquestral),	 de	 um	 violino	 solista	 ao	 tuo	
orquestral:	 A	 orquestra	 aparece	 em	 tur	 somente	 no	 c.	 77,	 quando	 é	 apresentada	
integralmente,	pela	segunda	vez,	a	ME,	 já	que	a	primeira	apresentação	da	ME	de	maneira	
integral	acabara	de	ser	realizada	em	sua	forma	transposta	(ME	transposta),	especificamente	
pelo	 naipe	 de	madeiras,	 em	 tur,	 entre	 os	 c.	 71	 e	 75.	 A	 par`r	 do	 final	 do	 c.	 3,	 portanto,	
inicia-se	um	processo	gradual	e	`picamente	direcional	de	densificação	do	corpo	sonoro,	com	
a	 adição	 paula`na	 de	 instrumentos	 a	 desempenharem	 um	 papel	 de	 manutenção	 das	
ressonâncias	 apresentadas	pelo	 solo	de	 violino	 (notas	do	perfil	da	ME).	 Inicialmente,	 com	
esta	 função,	 intercalam-se	 o	 piccolo	 (a	 2)	 no	 extremo-grave	 de	 seu	 registro,	 e	 o	 fagote	
(também	a	2)	no	extremo-agudo	de	sua	tessitura .	O	clarone	(final	do	c.	35)	e	o	clarinete	369

em	 Lá	 (c.	 39)	 são	 apresentados	 então	 como	 nova	 contraposição	 `mbrís`ca	 no	 plano	 das	
ressonâncias	 (intercalada	 com	 a	 pré-existente,	 representada	 por	 piccolos	 e	 fagotes),	
ocorrendo	a	par`r	dai	um	processo	mais	acentuado	de	densificação	deste	plano	sonoro,	a	
culminar	 no	 tur	 do	 naipe	 das	 madeiras	 no	 c.	 71.	 A	 apresentação	 de	 novas	 classes	
`mbrís`cas	se	dá	também	de	modo	direcional.	O	naipe	de	cordas	vai	gradualmente	sendo	
completado,	da	entrada	dos	 violinos	 I	 e	 violas	 (c.	 61)	 à	entrada	do	 contrabaixo	 (c.	 77);	os	
instrumentos	de	sopro	de	metal	são	inicialmente	pontuados	pela	trompa	nos	c.	47,	48,	e	52	
a	57,	sendo	que	a	par`r	dai	se	sucedem	apresentações	dos	demais	 instrumentos	do	naipe	
de	maneira	esparsa.	O	tur	do	naipe	de	metais	acontece	somente	no	c.	77.	

	 Para	 a	 u`lização	 dos	 registros	 extremo-grave	 do	 piccolo	 em	 dicotomia	 ao	 extremo-agudo	 do	 fagote,	 Flo	369

Menezes	informou,	em	entrevista,	ter	se	inspirado	em	uso	semelhante	realizado	por	György	Lige`	no	início	do	
movimento	lento	de	seu	Concerto	para	Piano	e	Orquestra.
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•	Direcionalidade	 quanto	 ao	 preenchimento	 do	 registro	 grave	 orquestral:	 Nota-se	
então	 a	 cons`tuição	 de	 uma	 nova	 direcionalidade	 em	 direção	 ao	 registro	 grave	
(contrapondo-se	à	natureza	médio-aguda	assumida	pela	peça	até	então),	a	se	iniciar	com	o	
solo	de	viola	(a	par`r	do	c.	39).	A	camada	cons`tuída	pelas	ressonâncias	preenche	o	registro	
grave	 por	 meio	 de	 uma	 pontuação	 gradual	 e	 esparsa:	 a	 princípio,	 por	 tênue	 tremolo	 sul	
ponTcello	 executado	 pelos	 violoncelos	 no	 c.	 49,	 sucedendo-se	 então	 pizzicato	 nos	
violoncelos	 (c.	 51),	 nos	 contrabaixos	 (c.	 52)	 e,	 finalmente,	 com	 as	 trompas	 III	 e	 IV,	 que	
mantêm	por	cerca	de	5	compassos	o	Dó	#	3,	em	ressonância	ao	solo	da	viola.	

•	Gestualidade	e	agógica	harmônicas:	Harmonicamente,	podemos	interpretar	a	EHP	3	
como	 se	 cons`tuindo	 de	 três	 diferentes	 acordes	 diminutos	 superpostos,	 dentre	 os	 quais	
somente	o	do	meio	é	apresentado	integralmente	na	cons`tuição	da	en`dade	(Si	3,	Fá	4,	Sol	
4,	 Sib	 4,	 Dó#	 5,	 Mi	 5,	 Fá#	 5,	 Dó	 6);	 os	 outros	 dois	 acordes	 diminutos,	 situados	 nas	
extremidades	da	en`dade,	são	ambos	apresentados	de	forma	abreviada	a	um	intervalo	de	
Trítono	 cada	 um.	 Potencializando	 a	 en`dade	 em	 sucessivas	 transposições,	 variações	 e	
fragmentações,	o	MC	da	EHP	3	(que	serve	de	material	de	base	para	as	figurações	em	arpejo	
do	 violino	 solista)	 acaba	 alternadamente	por	 proporcionar,	 até	 o	 c.	 69	 (a	 par`r	 do	qual	 é	
apresentada	 a	 ME	 até	 o	 c.	 81),	 o	 embasamento	 harmônico	 das	 sonoridades	 dos	 três	
diferentes	 `pos	 de	 tetracordes	 diminutos	 possíveis	 de	 serem	 formados	 com	 notas	 do	
sistema	 temperado	 dentro	 de	 um	 intervalo	 de	 Oitava,	 cuja	 apresentação	 se	 dá	 ora	
integralmente,	 com	todas	as	notas	que	cons`tuem	o	diminuto,	ora	de	maneira	abreviada,	
com	 a	 apresentação	 elíp`ca	 apenas	 do	 intervalo	 de	 Trítono.	 Com	 isso	 o	 trecho	 imbui-se,	
harmônica	e	sucessivamente,	de	um	caráter	gestual	e	agógico	composto	de	microexpansões	
e	microcontrações	destas	quatro	diferentes	colorações	diminutas.	A	par`r	do	c.	81	(quando	
se	 inicia	 a	 subseção	 C)	 e	 até	 o	 fim	 da	 subseção	 D,	 o	 ritmo	 harmônico	 decresce	
consideravelmente	(diluindo	o	exposto	até	então	e	direcionando	a	escuta	a	uma	finalização	
do	 Prelúdio),	 ocorrendo	 de	 maneira	 muito	 lenta	 uma	 apresentação	 retrogradada	 dos	
acordes	que	compõem	a	ME	derivada.	Destaca-se,	nos	c.	86	a	99	e	103	a	112,	a	sustentação	
pelo	 naipe	 de	 cordas	 de	 uma	 sonoridade	 cons`tuída	 por	 uma	 sucessão	 de	 acordes	
cons`tuídos	 predominantemente	 de	 sobreposição	 de	 intervalos	 de	 Quarta	 Justa,	
cons`tuindo	uma	camada	adjacente	à	observada	pela	retrogradação	da	ME	derivada.	

•	Microdirecionalidades	no	solo	do	violino:	O	mesmo	`po	de	gestualidade	presente	
no	 desenvolvimento	 harmônico	 de	 toda	 subseção	 A	 apresenta-se	 também	 enquanto	
microdirecionalidades	que	presidem	outras	propriedades	sonoras	inerentes	individualmente	
aos	arpejos	executados	pelos	solos	de	violino	e	viola	que	a	permeiam.	Exemplos:	a	segunda	
figuração	realizada	pelo	violino	solista	(Dó	5,	Fá#	4,	Sol#	5,	Si	4	e	Sol	4	–	c.	3)	apresenta	uma	
caracterís`ca	 interessante:	 culminando	na	 sustentação	do	Sol	4,	 suas	 respec`vas	 sensíveis	
(as	notas	Sol#	e	Fá#)	são	executadas	sequencialmente	num	salto	de	Nona	Maior,	ocupando	os	
extremos	da	tessitura	total	da	figuração,	o	que	as	destaca	consideravelmente	na	apreensão	
fenomenológica	do	trecho.	O	destaque	dado	às	sensíveis	do	Sol	acaba	por	polarizá-lo	ainda	
mais.	

	
Figura	27	–	Gesto	do	solo	do	violino	no	compasso	3.	
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A	 quinta	 figuração	 (c.	 7)	 apresenta	 três	 diferentes	 planos	 espaciais	 de	 condução	
melódica	 por	 graus	 conjuntos,	 cons`tuídos	 por	 basicamente	 três	 faixas	 de	 tessituras	
dis`ntas,	 cujas	notas	 são	a`ngidas	em	arpejos	de	maneira	 sucessiva	por	 saltos	no	violino.	
Esta	figuração	possui	uma	direcionalidade	própria,	no	que	concerne	à	“largura	de	banda”	ou	
âmbito	 que	 preenche,	 tendendo	 a	 um	 afunilamento	 (pois	 de	 uma	 tessitura	 de	 Décima	
Segunda	 reduz-se	 à	 de	 um	 Trítono,	 para	 então	 novamente	 proceder-se	 com	 uma	 leve	
expansão,	 num	 salto	 descendente	 de	 Sé`ma	Maior	 em	direção	 à	 nota	 de	 culminância	 da	
figuração).	

	
	

Figura	28	–	Gesto	do	solo	do	violino	no	compasso	7.	

Dos	c.	5	ao	9	é	possível	notar-se	um	direcionamento	do	perfil	de	envelope	do	solo	a	
um	novo	 grada`vo	 afunilamento,	 com	um	distanciamento	 cada	 vez	mais	 estreito	 de	 seus	
extremos	grave	e	agudos,	conduzidos	em	movimento	contrário	por	graus	conjuntos.	

b)	Descrição:	

Esta	primeira	seção	apresenta	somente	sonoridades	orquestrais,	sem	a	adição	de	sons	
eletroacús`cos.	 Inicia-se	 com	 um	 solo	 de	 violino,	 marcado	 pontualmente	 pelos	
percussionistas	 I,	 II	 e	 V,	 com	 as	 sonoridades	 respec`vamente	 de	 rulo	 em	 prato	 suspenso	
agudo,	em	pianissimo,	folha	de	papel	agitada	com	movimentos	irregulares	em	pianississimo,	
e	 tamtam	 raspado	 em	 mezzo-forte	 com	 baqueta	 metálica .	 O	 material	 aqui	 u`lizado	370

consiste	no	MC	da	EHP	3,	 que	define	a	figuração	melódica	do	 solo	 cons`tuída	por	 saltos,	
como	 arpejos,	 aliado	 ao	 perfil	 da	 ME	 original,	 que	 cons`tui	 as	 notas	 mais	 alongadas,	
intercaladas	 com	 as	 figurações	 rápidas,	 das	 quais	 desprendem-se	 ressonâncias	 em	 outros	
instrumentos	da	orquestra.	Aliás,	a	oposição	entre	gestos	efêmeros,	cons`tuídos	 for	notas	
fugidias	e	rápidas,	e	notas	estendidas	no	tempo	cons`tui	traço	es`lís`co	bastante	presente	
na	obra	de	Flo	Menezes.	

Potencializando	 a	 estrutura	 intervalar	 da	 en`dade	 sucessivamente,	 calcada	 nos	
diminutos	 de	 que	 tratamos,	 o	 MC	 da	 EHP	 3	 (que	 serve	 de	 material	 de	 base	 para	 as	
figurações	 em	 forma	 de	 arpejos	 do	 violino	 solista)	 acaba	 por	 apresentar-se	 alternada	 e	
harmonicamente	embasado	sobre	as	sonoridades	destes	três	diferentes	`pos	de	tetracordes	
diminutos,	que	juntos	cons`tuem	e	esgotam	o	total	cromá`co	do	sistema	temperado.	Com	
isso	o	trecho	imbui-se	de	um	caráter	gestual	composto	de	diminutas	expansões	e	contrações	
de	diferentes	cores	harmônicas	em	constantes	sucessões.	

	Sonoridades	que	nos	 remetem	diretamente	ora	ao	 início	de	Kontakte	de	Karlheinz	Stockhausen	–	basilar,	370

como	dissemos,	para	Flo	Menezes	e	que	se	destaca,	em	sua	versão	mista,	exatamente	pela	fusão	de	elementos	
instrumentais	 e	 eletrônicos,	 tal	 como	 ocorre	 com	 a	 principal	 problemá`ca	 de	 Crase	 –,	 ora	 às	 sonoridades	
presentes	no	 início	da	Sinfonia	de	Luciano	Berio,	cujo	primeiro	movimento	 inicia-se	com	o	uso	do	tamtam	e	
com	a	intervenção	igualmente	de	três	percussionistas.
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Orquestralmente	 e	 em	 paralelo	 ao	 solo	 inicial	 do	 violino,	 a	 par`r	 do	 final	 do	 c.	 3	
começa	 a	 acontecer	 um	 processo	 gradual	 e	 direcional	 de	 densificação	 do	 corpo	 sonoro	
orquestral,	 com	 a	 adição	 paula`na	 de	 instrumentos	 a	 desempenharem	 um	 papel	 de	
manutenção	 em	 outro	 ponto	 do	 espaço,	 e	 com	 outra	 cor	 espectral,	 das	 notas	 longas	
apresentadas	 pelo	 solo	 de	 violino	 (notas	 do	perfil	 da	ME).	 Tais	 alongamentos	 soam	 como	
ressonâncias.	 Inicialmente,	com	esta	 função,	 intercalam-se	piccolo	 (a	2),	no	extremo-grave	
de	seu	registro,	e	o	fagote	(também	a	2),	no	extremo-agudo	de	sua	tessitura	–	sonoridade	
lige`ana	à	qual	já	nos	referimos.	

Desencadeada	por	uma	apojatura,	uma	viola	solo	(com	o	que	pareceria	ser	somente	
mais	 uma	manutenção	 ressonân`ca,	 como	 vinha	 acontecendo	 com	 o	 piccolo	 e	 o	 fagote)	
estabelece-se	 também	 como	 solista,	 dialogando	 com	o	 solo	 de	 violino	 par`r	 do	 c.	 33.	Os	
mesmos	materiais	de	base	passam	a	ser	compar`lhados	na	estruturação	de	ambos	os	solos	
(módulo	cíclico	da	EHP	3	e	perfil	da	ME),	como,	segundo	o	compositor	(em	depoimento	de	
outubro	 de	 2009),	 uma	 “espécie	 de	 ‘música	 de	 câmara’	 em	meio	 ao	 corpo	 ressonân`co	
orquestral	e	numa	longínqua	alusão	à	escrita	camerís`ca	em	meio	ao	tecido	orquestral,	tal	
como	ocorre	`picamente	 com	as	 cordas	 em	Uma	Sinfonia	 Fausto	 de	 Franz	 Liszt,	 uma	das	
obras	que	mais	aprecio	em	meio	ao	repertório	orquestral	do	período	român`co”.	

O	clarone	(final	do	c.	35)	e	o	clarinete	em	Lá	(c.	39)	são	apresentados	então	como	nova	
dicotomia	 `mbrís`ca	 no	 plano	 das	 ressonâncias	 (intercalados	 com	 a	 pré-existente,	
representada	 por	 piccolos	 e	 fagotes),	 ocorrendo	 a	 par`r	 daí	 um	processo	 de	 densificação	
deste	plano	sonoro	a	culminar	no	tur	do	naipe	das	madeiras	no	c.	70-71.	

	

	
Figura	29	–	Madeiras,	do	compasso	68	ao	75.	

No	 que	 concerne	 à	 tessitura,	 nota-se	 então	 a	 cons`tuição	 de	 uma	 nova	
direcionalidade	 tendendo	 ao	 registro	 grave,	 contrapondo-se	 à	 natureza	 médio-aguda	
assumida	pela	peça	até	então,	como	descrito	anteriormente.	
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A	 apresentação	 de	 novas	 classes	 `mbrís`cas	 se	 dá	 também	 em	 sen`do	 direcional,	
acompanhando	 igualmente	 uma	 densificação	 grada`va	 da	 massa	 orquestral:	 o	 naipe	 de	
cordas	 vai	 gradualmente	 sendo	 completado,	 com	 a	 entrada	 dos	 violinos	 e	 violas	 (c.	 61),	
violoncelos	 (que	 já	 vinham	 sendo	 pontuados	 com	notas	 brevíssimas	 em	pizzicato	 ou	 arco	
corto	desde	o	c.	39),	violinos	II	(c.	70)	e,	finalmente,	o	contrabaixo	(c.	77);	os	instrumentos	
de	 sopro	de	metal	 são	 inicialmente	pontuados	pela	 trompa	–	`da	 tradicionalmente	 como	
um	`mbre	intermediário	entre	metais	e	madeiras,	estas	úl`mas	já	presentes	desde	o	início	
da	peça	nos	compassos	47-48	e	de	52	a	57	–	e	trompetes	I	e	III	(c.	55).	

A	 par`r	 do	 c.	 51,	 a	 flauta	 em	 Sol	 inicia	 um	 processo	 de	 apresentação	 de	 ecos	 das	
figurações	 rápidas	 executadas	 pelos	 solos	 de	 violino	 e	 viola	 (reforçando	 o	 processo	 de	
densificação	 `mbrís`ca	 gradual).	 Tais	 figurações-eco,	 de	 cunho	 essencialmente	
contrapon�s`co,	 pontuam	 a	 preferência	 de	 Flo	 Menezes	 por	 texturas	 cons`tuídas	 por	
ges`culações	microar`culadas,	em	ní`da	herança	beriana.	Uma	nova	camada,	ou	nível	de	
escuta,	é	então	cons`tuída	(a	somar-se	com	as	duas	outras	já	pré-estabelecidas:	a	dos	solos	
e	a	das	ressonâncias).	Sucedendo	a	referida	figuração-eco	anunciada	pela	flauta	em	Sol,	os	
clarinetes	I	e	II	(c.	52),	fagotes	a	2	(c.	53),	flautas	I	e	II,	oboé	I	(c.	57)	e,	finalmente,	o	clarinete	
I	(c.	58)	desempenham	a	mesma	função.	

É	importante	ressaltarmos	a	estratégia	que	engendrou	a	u`lização,	até	aqui,	do	perfil	
da	ME,	 cuja	apreensão	mnemônica	de	 sua	cons`tuição	é	 cuidadosamente	preparada	para	
sua	 apresentação	 posterior	 em	 completa	 evidência	 (realizada	 a	 par`r	 da	 subseção	B):	 ele	
determina	 o	 material	 empregado	 pelas	 sucessivas	 notas	 alongadas,	 em	 que	 há	 “repouso	
gestual”	no	solo	de	violino,	e	delimita	seu	âmbito	como	seu	perfil	de	envelope	na	subseção	
A.	

Outro	fato	importante	a	ser	aqui	ressaltado	diz	respeito	ao	papel	desempenhado	pela	
camada	 das	 ressonâncias	 em	 relação	 ao	 solo	 do	 violino,	 ins`tuída	 a	 par`r	 do	 terceiro	
compasso.	 Tais	 ressonâncias	 em	meio	 à	 escritura	 orquestral	 exercem	 a	 função	 de	 “cama”	
harmônica	com	relação	ao	desenvolvimento	solís`co,	sustentando-o	e	enfa`zando-o	(perfil	
da	ME) .	Estratégia	 inaugural	de	escritura	orquestral,	 tais	desdobramentos	 ressonân`cos	371

serão	retomados	e	levados	a	úl`ma	consequência,	como	veremos	mais	tarde	em	detalhes,	
no	Interlúdio	3,	seções	Q	e	R,	em	que,	par`cularmente	na	seção	Q,	um	solo	de	piano	deixa	
“rastros	 harmônicos”	 por	 toda	 a	 orquestra	 –	 numa	 claríssima	 autorreferência	 à	 Textura	
Orquestral	4	de	labORAtorio,	onde	tal	procedimento	ocorre	de	modo	patente	–,	ao	mesmo	
tempo	 em	 que	 antecipam,	 num	 certo	 sen`do,	 o	 papel	 das	 grandes	 ressonâncias	
eletroacús`cas	que	ocorrem	nas	seções	in`tuladas	En`dades	1,	2,	3	e	4.	

Harmonicamente,	nota-se	ainda	no	plano	desta	camada	ressonân`ca	(nível	de	escuta	
diverso	daquele	composto	pelo	solo	do	violino,	composto	por	notas	sustentadas	em	caráter	
dura`vamente	ainda	mais	con�nuo	que	as	notas	alongadas	do	solista),	que	se	estende	até	o	
c.	 70	 (quando	 se	 tem	 a	 apresentação	 integral	 da	 ME),	 um	 embasamento	 predominante	
sobre	as	notas	da	tétrade	primeira	diminuta	Fá#	/	Lá	/	Dó	/	Mib,	com	grande	destaque	ao	Lá,	
amplamente	 recorrente	 nos	 repousos	 do	 solo	 do	 violino .	 Destacam-se	 também	 as	372

polarizações	do	Sol	3	nos	c.	15	a	18,	33	a	36,	46	a	49,	e	59	a	62,	do	Dó#	3	nos	c.	39	a	44,	52	a	
57,	do	Sib	1	(pontuado	duas	Oitavas	acima	já	desde	o	c.	52)	nos	c.	67	a	69	–	três	notas	que	

	 Conforme	 explanaremos	 a	 seguir	 na	 análise	 macroforma`va,	 já	 se	 nota	 aqui	 a	 u`lização	 das	 en`dades	371

harmônicas	em	Crase	como	cons`tuidoras	de	campos	harmônico-gravitacionais	formân`cos.

	Na	análise	macroforma`va	a	seguir	veremos,	em	depoimento	de	Flo	Menezes,	a	importância	da	polarização	372

da	nota	Lá	em	Crase.
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formam	 outra	 tétrade	 diminuta,	 tecendo	 assim	 uma	 trama	 de	 ambiguidades	 colorís`cas.	
Vale	ressaltar	que	a	maior	parte	das	notas	polarizadas	neste	trecho	(principalmente	Mib,	Dó#,	
Sol,	 Lá)	 tendem	 cardinal	 e	 gravitacionalmente	 a	 um	 Ré	 que	 entretanto	 não	 aparece	
factualmente	em	todo	o	trecho,	senão	de	maneira	muito	rápida	e	em	meio	às	figurações	em	
forma	 de	 arpejo	 do	 violino,	mas	 que	 acaba,	 ainda	 que	 virtualmente,	 por	 cons`tuir	 como	
uma	 espécie	 de	 eixo	 paramétrico	 entre	 os	 dois	 tetracordes	 diminutos	 apresentados,	
ressaltando	ainda	mais	o	jogo	de	ambiguidades	estabelecido.	

Com	a	entrada	da	subseção	B	no	Prelúdio,	os	materiais	que	perpassaram	toda	a	seção	
anterior	como	suporte	aos	solos	de	violino	e	viola	(MC	da	EHP	3	e	perfil	da	ME-original)	são	
enfim	 dissociados	 por	 completo,	 cons`tuindo	 dis`ntos	 níveis	 de	 escuta.	 Conforme	
prenunciado	 já	 pelas	 linhas	 do	 violino	 e	 viola	 solos	 nos	 quatro	 úl`mos	 compassos	 da	
subseção	 A,	 o	 perfil	 da	 ME-original	 passa	 a	 ser	 executado	 completamente	 desnudado	 e	
evidenciado	por	todo	o	naipe	de	cordas	–	excetuando	os	segundos	violinos,	cuja	entrada	se	
dá	somente	no	c.	70	–,	com	grandes	glissandos	subs`tuindo	as	já	vistas	figurações	do	violino	
solista	sobre	o	MC	da	EHP	3	anteriormente	presentes,	cuja	função	era	a	mesma.	O	espaço	
microar`culado,	“estriado”	das	figurações	fugidias	dos	módulos	cedem	lugar,	pois,	a	gestos	
con�nuos,	 a	 um	 espaço	 intervalar	 “liso”.	 Tais	 glissandos	 desempenham	 agora	 a	 mesma	
função,	qual	seja:	a	de	“preencher”	o	extenso	âmbito	inerente	ao	perfil	da	ME,	e	passam	a	
ser	 somente	 apresentados	 de	 maneira	 fragmentária	 e	 sucessiva	 em	 diversas	 cores	
instrumentais,	 como	 ecos	 dos	 solos	 presentes	 na	 subseção	 A	 (tal	 qual	 já	 vinha	 sendo	
realizado	a	par`r	do	c.	51,	conforme	pontuado	anteriormente).	Há	aqui,	por	consequência,	
uma	dupla	direcionalidade	que	se	desenvolve,	por	assim	dizer,	em	direções	opostas	quanto	à	
densidade	da	passagem:	por	um	lado,	uma	densificação	crescente	do	`mbre	das	cordas,	dos	
solos	ao	tur,	através	da	generalização	em	todo	o	naipe	do	perfil	do	solo	inicial	do	violino;	
mas,	 por	 outro	 lado,	 a	 rarefação	 das	 figurações,	 pois	 sobram,	 paula`namente,	 apenas	 as	
notas	 que	 delimitam	 o	 contorno	 propriamente	 dito	 deste	 perfil,	 e	 excluem-se,	
grada`vamente,	as	notas-apojatura (baseadas	no	MC	da	EHP	3)	que	intermediavam	as	notas	
desse	mesmo	perfil.	

O naipe das madeiras passa	então	a	protagonizar	a	escuta	a	par`r	do	c.	70,	realizando	
todo	 ele	 um	 desenho	 cromá`co	 ascendente	 (fazendo	 alusão	 àqueles	 desenhos	 já	 vistos	
sobre	o	MC	da	EHP	3	que	o	solo	de	violino	realiza),	 com	base	numa	série	de	acordes	que	
perfazem	a	Interpolação	entre	a	En`dade-PAN	e	a	EME	A.	Tal	desenho	cromá`co	acaba	por	
culminar,	nos	c.	71	a	75,	numa	primeira	apresentação	 integral	dos	acordes	da	ME	original	
(EME	A	a	G).	Simultaneamente,	as	cordas	deixam	de	realizar	o	perfil	da	ME,	acompanhando,	
com	os	violinos	II	e	os	violoncelos,	este	desenho	cromá`co	ascendente	das	madeiras	(c.	70)	
para,	a	par`r	de	então,	cons`tuírem	uma	camada	de	polarização	ressonân`ca	em	relação	a	
estas	notas,	congelando	algumas	de	suas	frequências	(c.	71	a	75).	Toda	esta passagem, dos	c.	
70	a	75,	é	repe`da,	encerrando	a	subseção	B,	nos	c.	76	a	81,	mas	desta	vez	pela	orquestra	
em	 tur	e	com	outro	material	estruturando	o	desenho	cromá`co:	uma	 Interpolação	entre	
EME	G	e	H.	

Harmonicamente,	e	em	meio	à	primeira	apresentação	integral	da	ME	(pelo	naipe	das	
madeiras	entre	os	c.	71	e	75),	existe	um	especial	destaque	dado	ao	Lá	5	no	c.	72,	dobrado	
em	Uníssono	simultaneamente	pelos	clarinetes	I	a	III,	clarone	e	corne	inglês,	e	o	Fá#	5	no	c.	
73,	 dobrado	 em	Uníssono	 por	 flautas	 I	 a	 IV,	 flauta	 em	 Sol	 e	 violinos	 I	 e	 II.	Mas	 é	 a	 linha	
superior	da	ME,	ou	seja,	o	perfil	da	ME	(realizado	por	violinos	 I	e	flautas	 I	e	 II),	que	neste	
trecho	ganha,	mais	uma	vez,	principal	destaque.	
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Na	 subseção	 C,	 madeiras	 e	 metais,	 das	 ressonâncias	 do	 úl`mo	 acorde	 da	 ME,	 vão	
gradualmente	sendo	direcionados	à	EME	U,	por	meio	de	sucessivos	e	breves	desenhos	que	
remontam	àquele	 já	visto	no	solo	de	violino,	mas	u`lizando	desta	vez	uma	predominância	
de	saltos	de	Nona	Maior	e	de	Trítono	e	tendo	como	base	material	a	sequência	de	acordes	
inerentes	à	Interpolação	entre	a	En`dade-PAN	e	a	EME	U.	Tudo	isto	se	dá	inicialmente	com	o	
naipe	de	madeiras	(c.	82	e	83);	em	seguida,	metais	em	ppp	crescem	ao	f,	tomando	a	frente	
às	madeiras	(c.	85):	tal	qual	as	madeiras,	alcançam	as	notas	que	vão	cons`tuir	a	EME	U	(c.	
86,	 que	 ocorre	 sem	 Fá#) .	 Concomitantemente	 ao	 processo	 por	 que	 passam	 nesses	373

compassos	as	madeiras	e	os	metais,	as	cordas	mantêm	por	mais	tempo	as	ressonâncias	da	
úl`ma	 en`dade	 da	ME,	 realizando	 a	 “modulação”	 em	 direção	 à	 EME	U	 somente	 quando	
metais	e	madeiras	já	a	haviam	alcançado,	entre	os	c.	86	e	88,	com	realce	do	piano,	até	então	
inaudito	na	peça.	As	notas	da	EME	U	a`ngidas	pelas	cordas	no	c.	89	cons`tuem,	dentro	do	
naipe,	 um	 acorde	 com	 predominância	 –	 considerando-se	 as	 notas	 comprimidas	 em	 uma	
Oitava	–	de	Quintas	ou	Quartas	(Láb,	Sib,	Dó,	Fá,	Ré,	Sol).	

A	 seguir,	 madeiras	 (flautas,	 flauta	 em	 Sol,	 oboés	 I	 e	 II	 e	 clarinetes	 em	 Sib	 I	 e	 II)	
“modulam”	 a	 harmonia	 orquestral	 a	 EME	 T	 por	 meio	 de	 uma	 figuração	 cromá`ca	
descendente	realizada	em	staccato	duplo	(c.	90	e	91).	Esta	mesma	figuração	seria	repe`da	
dilatada	e	assincronicamente	pelas	madeiras	 (c.	92	e	93)	e	 cordas	 (c.	93	e	94),	porém	em	
direção	 à	 EME	 S,	 destacando-se	 da	 cons`tuição	 da	 en`dade	 um	 acorde	 de	 Dó	 Maior	
realizado	em	mf	na	região	grave	das	madeiras	(exceto	flautas)	e	de	um	acorde	de	Sol	Maior	
com	Nona	na	região	grave	das	cordas	em	p.	

No	 c.	 92,	 a	 sonoridade	 dos	metais	 é	 estrategicamente	 filtrada	 do	 tecido	 orquestral,	
criando	um	vazio	contrastante	que	prepara	a	volta	do	naipe	(com	as	notas	da	EME	Q),	que	é	
realizada	com	a	execução	de	um	crescendo	iniciado	e	realizada	assincronicamente	por	meio	
de	 um	 perfil	 melódico	 ascendente	 em	 direção	 a	 um	 fff,	 no	 que	 dominam	 neste	 trecho	
totalmente	a	escuta	e	inauguram	desta	maneira	a	subseção	D	(c.	100).	

A	 janela	 deixada	 pelos	 metais	 entre	 os	 c.	 93	 e	 96	 é	 preenchida	 com	 a	 entrada	 de	
marimba	e	harpa	(esta,	até	c.	94),	realizando	um	fragmento	es`rado	no	tempo	da	figuração	
apresentada	pelas	madeiras	no	c.	89.	“Ou	seja,	a	noção	de	responsabilidade	da	escritura”,	
como	nos	conta	Flo	Menezes,	

se	 faz	 permanentemente	 presente:	 o	 comportamento	 rela`vo	 a	 uma	 determina	 paleta	 de	
`mbres	 jamais	 ocorrerá	 em	vão,	 sem	que,	 de	 alguma	 forma,	 consequências	 sejam	geradas	na	
própria	 escritura	 orquestral:	 um	 “filtro”	 –	 como	 é	 o	 que,	 por	 exemplo,	 se	 observa	 nessa	
passagem	em	relação	aos	metais	–,	uma	vez	ocorrido,	tenderá	a	mo`var	a	aparição	de	um	novo	
`mbre.	Na	verdade,	em	toda	esta	subseção	C,	após	o	ápice	a`ngido	ao	final	de	B,	desejei	operar	
uma	 dis`nção	 clara	 dos	 naipes	 orquestrais,	 quase	 como	 uma	 “análise	 espectral”	 dos	
componentes	orquestrais	da	grande	massa	a`ngida	com	a	ME.	

Após	um	molto	crescendo	a	fff	que	culmina	num	acorde	sobre	as	notas	da	EME	Q,	no	
início	 da	 subseção	 D	 (c.	 100),	 os	 metais	 decrescem	 subitamente	 a	 uma	 dinâmica	 ppp,	
sustentando	nesta	gradação,	até	o	 início	do	c.	103,	as	notas	desta	en`dade.	A	exemplo	do	
ocorrido	com	os	metais	entre	os	c.	93	a	96,	no	c.	100	as	madeiras	silenciam	por	completo,	
para	a	par`r	do	c.	101	realizar	uma	entrada	progressiva	com	perfis	variados	e,	inicialmente,	
com	predominância	 de	 intervalos	 intercalados	 de	 Segunda	 e	 Terça	Menores	 em	direção	 à	
densificação	máxima	 do	 naipe,	 que	 ocorrerá	 no	 c.	 104.	 Também	 todo	 o	 naipe	 de cordas, 

	Uma	par`cularidade	 importante,	 segundo	Flo	Menezes,	é	o	 fato	de	as	notas	da	EME	U	alcançadas	pelos	373

metais	cons`tuírem,	ao	final,	justamente	uma	apresentação	integral	de	um	“acorde	de	Tristão”.
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após	 três	 compassos	 em	 pausa	 (c.	 100	 a	 102),	 volta	 executando	 um	 “tapete”	 de	 caráter	
diatônico	que	se	estendera	até	o	c.	112,	com	a	clara	indicação	“molto	vibrato,	ma	em	ppp!"	
na	 par`tura .	 Tem-se	 então	 a	 EME	 P,	 man`da	 do	 c.	 105	 ao	 112,	 como resultante	 da	374

combinação	 entre	 notas	 a`ngidas	 pela	 densificação	 máxima	 das	 madeiras	 e	 as	 que	 já	
vinham	sendo	anunciadas	pelas	cordas.	

Finalizando	o	Prelúdio,	sobre	a	EME	0	(c.	112	a	114)	sustentada	pelas	madeiras	(exceto	
flauta	 em	 Sol,	 e	 com	 a	 par`cipação	 de	 fagotes	 somente	 no	 c.	 114)	 e	 por	 harpa	 e	
instrumentos	de	percussão	de	altura	definida	 (piano,	marimba	e	vibrafone	–	 instrumentos	
que	 foram	paula`namente	sendo	 introduzidos	a	par`r	do	c.	107),	os	metais	 realizam	uma	
textura	 cons`tuída	 por	 uma	 espécie	 de	 “defasagem	 `mbrís`ca”,	 protagonizada	
principalmente	pelos	trompetes	I	e	III,	que	realizam,	em	assincronia,	variações	ad	libitum	de	
dis`ntos	graus	de	abertura	da	 surdina	wawa ,	 combinados	 com	os	demais	 instrumentos	375

do	naipe	 (com	destaque	 aos	 trompetes	 II,	 IV	 e	V	que	u`lizam	diversas	 surdinas	 cada	um:	
straight,	cup	e	harmon,	respec`vamente) .	376

EnGdade	1,	com	eletrônica	(letra	E)	
Exemplo	sonoro	4:	Crase:	EnTty	1,	compassos	115-137.	

	

a)	Estratégias	de	Composição:	

•	 Preparo	 quanto	 à	 apreensão	 fenomenológica	 das	 ressonâncias	 eletroacúsGcas	 e	
estratégias	 de	 sua	 fusão	 com	 as	 sonoridades	 orquestrais:	 A	 camada	 ressonân`ca	
estabelecida	desde	o	 começo	do	Prelúdio,	 cons`tuída	por	 rastros	 com	 relação	 ao	 solo	do	

	Esta	sonoridade	peculiar	consiste	em	uma	“invenção”	de	escritura	orquestral	por	parte	de	Flo	Menezes	já	374

presente	 em	 labORAtorio	 –	 mais	 precisamente,	 dos	 c.	 207	 a	 217	 da	 Textura	 Orquestral	 7,	 onde	 as	 cordas	
realizam	um	acorde	em	molto	vibrato	pppppp.	 Em	depoimento	de	outubro	de	2009,	Flo	Menezes	nos	 relata	
que,	nos	ensaios	preparatórios	para	a	estreia	da	obra,	 em	 inícios	de	2004,	o	maestro	 Jamil	Maluf	 chegou	a	
interromper	 a	 orquestra	 para,	 ao	 lado	 do	 compositor,	 comentar	 de	 modo	 elogioso	 aquela	 sonoridade	
totalmente	 inusitada,	em	que	o	gesto	molto	vibrato	nas	cordas,	geralmente	associado	a	uma	sonoridade	em	
forTssimo,	desvinculava-se	da	tradição	e	aliava-se	antes	a	uma	sonoridade	em	pianississimo,	num	verdadeiro	
“achado”	 de	 Flo	 Menezes.	 Assim	 é	 que	 Crase	 reporta-se	 a	 labORAtorio	 nesta	 passagem,	 retomando	 este	
achado	e	reempregando-o	em	novo	tecido	orquestral.

	Doravante	neste	trabalho	perceberemos	a	importância	que	esta	determinada	textura	assume	em	diversos	375

momentos	e	em	diversas	caracterizações	�mbrico-ar`culatórias.	Por	sua	singularidade	fenomenológico-gestual	
e	ampla	recorrência	na	obra,	doravante	u`lizaremos	a	nomenclatura	“personagem	sonora”	(sob	a	abreviatura	
PS)	para	designá-la.

	O	uso	de	surdinas	dis`ntas	releva	em	Crase	uma	consciente	referência	e	influência	na	escritura	para	metais	376

da	Sinfonia	 de	Berio,	par`cularmente	 com	relação	a	 seu	primeiro	movimento,	ao	mesmo	 tempo	em	que	os	
glissandos	de	graus	dis`ntos	de	abertura	da	surdina	wawa	 remete-nos	a	Sequenza	V	do	mestre	 italiano,	não	
sem	evocar	uma	distante	influência	do	jazz,	cuja	sonoridade	de	metais	com	surdina	é	par`cularmente	cara	a	
Flo	Menezes	(em	relato	pessoal	ao	autor).
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violino,	 já	 vinha,	 em	 meio	 a	 escritura	 orquestral,	 antecipando	 o	 papel	 das	 grandes	
ressonâncias	 eletroacús`cas	 a	 ocorrerem	 nas	 seções	 in`tuladas	 En`dade	 1,2,	 3	 e	 4 .	 A	377

fusão	de	elementos	orquestrais	e	eletroacús`ca	se	dá	principalmente	em	termos	agógicos,	
texturais	e	granulares,	havendo	neste	sen`do	diálogo	e	 interação	entre	ambos	os	dis`ntos	
universos	 sonoros.	Os	 trompetes,	por	meio	de	ar`culações	com	a	 surdina	wawa	 (c.	112	a	
114),	 prenunciam	agogicamente	 a	 entrada	 das	 ressonâncias	 eletroacús`cas	 da	 En`dade	 1	
eletroacús`ca,	 que	possui	 o	mesmo	`po	de	 ar`culação	 como	uma	de	 suas	 caracterís`cas	
intrínsecas	mais	marcantes.	Com	a	entrada	da	En`dade	1	eletroacús`ca,	as	 trompas	 I	a	VI	
realizam	 uma	 importante	 função	 de	 substrato	 ou	 pedal	 harmônico	 (o	 que	 é	
significa`vamente	potencializado	pela	disposição	espacial	que	assumem,	em	“U”,	como	uma	
“ferradura”	 abrangendo	 todo	 o	 público	 juntamente	 com	 a	 mul`espacial	 projeção	
eletroacús`ca	 em	 6	 canais).	 Além	 dos	 próprios	 processos	 desenvolvidos	
eletroacus`camente,	 a	 percussão	 (inclusive	 o	 piano)	 par`cipa	 do	 diálogo	 com	 as	
sonoridades	 eletroacús`cas	 e	 também	 contribuem	 para	 uma	 modificação	 e	 qualificação	
granular	 do	 todo	 sonoro.	 Dos	 c.	 115	 a	 124,	 além	 de	 granulação	 (guizos),	 a	 percussão	
(campanas	 tubulares	 e	 vibrafone)	 desempenha	 também	 a	 função	 de	 substrato	 ou	 pedal	
harmônico,	com	a	execução	de	tremoli	sobre	as	notas	da	EHP	1.	Do	c.	125	a	127,	a	percussão	
passa	 a	 exercer	 somente	 função	 de	 granulação	 sonora,	 de	maneira	 proeminente,	 com	 os	
berra-bois .	Por	fim,	os	 instrumentos	e	principalmente	as	ar`culações	por	eles	realizadas	378

dialogam,	 modificam	 e	 qualificam	 as	 sonoridade	 eletroacús`cas	 (e	 vice-versa),	 sendo	
notável	o	grau	de	fusão	a`ngido	na	resultante	sonora	total ,	“não	sem	deixar	de	provocar	379

dúvidas	no	ouvinte	acerca	da	proveniência	dos	sons	que	escuta,	tornando-o,	de	certo	modo,	
‘confuso’”,	como	nos	relata	o	compositor	em	seu	depoimento .	Mas	vale	observar	que,	na	380

maior	parte	do	tempo,	a	orquestra	permanece	quase	em	“segundo	plano”	com	relação	às	
sonoridades	eletroacús`cas,	salvo	em	momentos	bem	dis`ntos,	enunciados	mormente	pela	
percussão	 e,	 menos	 frequentemente,	 pelas	 cordas	 em	 tremolo.	 Isto	 acontece	 porque	 há	
uma	intensa	rarefação	da	densidade	orquestral	nesta	seção,	se	a	compararmos	com	a	seção	
precedente.	 “Tal	 estratégia	 fora	 conscientemente	 idealizada	 pelo	 mim	 com	 o	 intuito	 de	
ressaltar	 a	 primeira	 emergência	 das	 camadas	 eletroacús`cas”,	 conforme	 nos	 relata	 o	
compositor.	

•	Propagação	 textural	 granular	 em	 diferentes	 cores	 orquestrais:	 Nos	 c.	 120	 e	 121,	
junto	 às	 notas	 pontuadas	 pela	 harpa	 (entre	 os	 c.	 119	 e	 122),	 as	 cordas	 realizam	 em	
crescendo	e	decrescendo	uma	textura	cons`tuída	por	algumas	das	notas	da	EHP	em	tremolo	

	Esta	estratégia,	 já	patente	na	escritura	orquestral	de	Flo	Menezes	desde	 labORAtorio,	é	em	Crase	 levada,	377

desta	forma,	às	úl`mas	consequências.

	Um	dos	instrumentos	de	preferência	de	Flo	Menezes	dentro	do	universo	percussivo,	já	fortemente	presente	378

em	sua	obra	desde	A	dialéTca	da	praia	(1993).

	Certamente	contribuiu	para	isto	o	fato	de	Flo	Menezes	ter	procedido,	antes	de	realizar	a	escritura	orquestral	379

propriamente	dita,	com	uma	diagramação	gráfica	das	texturas	sonoras	advindas	das	camadas	eletroacús`cas	
anteriormente	concebidas	e	realizadas.

	Conforme	declarado	por	Menezes	em	depoimento	de	outubro	de	2009:	“Não	à	 toa	cito	uma	sintomá`ca	380

frase	de	Ezra	Pound	no	preambulo	de	minha	par`tura:	‘Confusion,	source	of	renewals’	(The	Cantos,	Canto	XXI),	
ou	seja:	 ‘Confusão,	 fonte	de	 renovações’!”	Acerca	da	 importância	da	dúvida	por	parte	do	ouvinte	no	ato	da	
apreensão	da	música	eletroacús`ca	mista,	ver	já	o	texto	de	1996:	Flo	MENEZES:	“To	be	and	not	to	be	–	Aspects	
of	 the	 interacTon	between	 instrumental	and	electronic	composiTonal	methods”,	em:	Leonardo	Music	 Journal	
(ArTst’s	ArTcle),	Vol.	7.	The	MIT-Press,	USA,	dezembro	de	1997,	pp.	3-10;	reproduzido	em	português	em:	Flo	
MENEZES:	Música	Maximalista,	op.	cit.,	pp.	359-375.
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sul	 ponTcello.	 Esta	 textura	 cons`tuída	 por	 uma	 granulação	 de	 tremoli	 domina	 toda	 esta	
seção,	sendo	retomada	(agora	sobre	a	Contração	2	da	EMP	3)	e	mul`plicada	sucessivamente	
em	diferentes	grupos	`mbrís`cos,	com	diferentes	ar`culações	e	dinâmicas:	pelas	flautas	I	a	
IV	e	flauta	em	Sol	em	staccar	triplos	num	decrescendo	de	mp	a	p	 (entre	os	c.	125	e	127);	
pelas	 cordas	 (desta	 vez	 no	 registro	 extremo	 agudo	 dos	 instrumentos)	 novamente	 em	
tremolo	sul	ponTcello	(c.	125	com	decrescendo	do	f	ao	pp);	pelo	piano,	também	em	tremolo;	
e,	finalmente,	pelos	percussionistas,	que	passam	a	granular	ainda	mais	a	resultante	sonora,	
apresentando	em	ff	a	sonoridade	do	berra-boi	(dois	deles	combinados	ainda	com	o	som	de	
guizos) .	381

b)	Descrição:	

No	 c.	 115	 inicia-se	 a	 subseção	 E,	 inaugurando	 com	 ela	 a	 seção	 da	 peça	 in`tulada	
En`dade	1.	Aqui,	pela	primeira	vez	na	peça,	 são	apresentadas	sonoridades	eletroacús`cas	
junto	às	sonoridades	orquestrais.	

É	 importante	 ressaltarmos	 a	 in`ma	 relação	 de	 iden`dade	 existente	 entre	 as	
sonoridades	eletroacús`cas	da	En`dade	1	com	a	já	referida	“PS”	(personagem	sonora,	que	
prepara	sua	entrada	no	c.	115)	apresentada	pelos	metais	(sobretudo	pelos	trompetes	I	e	III,	
que	 realizam	 ar`culações	 com	 surdina	 wawa)	 nos	 c.	 112	 a	 114,	 pois	 possuem	
intrinsecamente	 o	 mesmo	 `po	 de	 ar`culação	 (tanto	 em	 caráter	 de	 variação	 formân`co-
`mbrís`ca	quanto	agógico-dinâmico).	

O	 material	 harmônico	 que	 cons`tui	 tanto	 as	 sonoridades	 eletroacús`cas	 quanto	 a	
escritura	orquestral	(c.	115	até	124)	inerentes	à	seção	En`dade	1	é,	como	sabemos,	a	EHP	1.	
A	entrada	das	sonoridades	eletroacús`cas	se	dá	com	a	EHP	1	atacada	em	arpejo	fff	no	piano	
e	 sustentada	 pelas	 trompas	 em	 pp	 (até	 c.	 126)	 em	 caráter	 de	 ressonância,	 em	 meio	 a	
sonoridades	metálicas	de	percussão	(vibrafone,	guizos	e	campanas	tubulares).	

A	 enunciação	 em	 arpejo	 pelo	 piano	 da	 En`dade	 traduz-se	 como	 um	 traço	
caracterís`co	 de	 todas	 as	 quatro	 partes	 da	 obra	 em	 que	 emergem	 as	 EHP.	 Tendo	 tais	
en`dades	 harmônicas	 sua	 origem	 em	Mahler	 in	 Transgress	 (2002-03)	 para	 dois	 pianos	 e	
eletrônica,	 obra	 na	 qual	 elas	 são	 enunciadas	 com	ni`dez	 por	 arpejos	 alternados	 entre	 os	
dois	pianos	perto	de	sua	conclusão,	Crase	realiza	uma	autorreferência	a	esta	obra	e	fará	com	
que	cada	uma	das	quatro	En`dades	 inicie-se,	 sempre,	 com	o	mesmo	gesto:	um	arpejo	ao	
piano.	

Nos	c.	120	e	121,	junto	às	notas	pontuadas	pela	harpa	(entre	os	119	e	122),	as	cordas	
realizam	em	crescendo	e	decrescendo	uma	textura	cons`tuída	por	algumas	das	notas	da	EHP	
1	em	tremolo	sul	ponTcello.	Esta	textura	será	retomada	(agora	sobre	a	Contração	da	EMP	3)	
e	mul`plicada	em	diferentes	grupos	`mbrís`cos	com	diferentes	ar`culações	e	dinâmicas,	tal	
como	já	descrito	logo	acima	(flautas,	cordas,	piano,	percussão).	

Nos	 c.	 127	 a	 130,	 enquanto	 as	 cordas	 voltam	 a	 realizar	 tremolo	 sul	 ponTcello	 (mas	
desta	 vez	 u`lizando	 como	 material	 harmônico	 as	 notas	 da	 Contração	 1	 da	 EME	 3,	 num	
decrescendo	 de	 f	 a	 p),	 os	 trompetes	 voltam	 a	 apresentar	 a	 já	 referida	 PS,	 tal	 qual	
apresentada	 originalmente,	 mas	 agora	 com	 uma	 mul`plicação	 dos	 gestos	 gerados	 pelas	

	 Flo	 Menezes	 atribui	 a	 esta	 textura,	 cujo	 caráter	 é	 intrinsecamente	 granular,	 uma	 remissão	 indireta	 a	381

passagens	de	duas	outras	obras	de	sua	autoria,	quais	sejam:	A	dialéTca	da	praia	 (1993)	e	ATLAS	FOLISIPELIS	
(1996-97).
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sonoridades	 da	 surdina	wawa	 (agora	 não	 só	 restrita	 aos	 trompetes	 1	 e	 3,	 mas	 também	
estendida	aos	trompetes	IV	e	V).	

Tremoli	 na	 marimba,	 polarizando	 algumas	 das	 notas	 da	 EHP	 1	 (c.	 128	 a	 132)	 –	
combinadas	com	rulo	em	prato	suspenso	(c.	128)	e	com	ataques	em	gongo	grave,	em	p,	e	
gongos	tailandeses,	em	mf	 (ambos	no	c.	129,	ressonando	até	c.	132)	–,	acompanham	uma	
nova	e	preponderante	manifestação	das	sonoridades	eletroacús`cas.	

Ao	som	de	um	rulo	em	tamborim	suspenso,	o	piano	delineia	arpejadamente	as	notas	
da	EH	1	nos	c.	133	e	134	(sendo	realizada,	neste	úl`mo	arpejo,	a	polarização	de	algumas	das	
notas	da	EHP	no	vibrafone,	até	o	c.	135).	

Interlúdio	1	(letra	F)	
Exemplo	sonoro	5:	Crase:	Interlude	1,	compassos	136-157.	

	

a)	Estratégias	de	Composição:	

•	 Direcionalidades	 de	 densificação	 e	 rarefação	 sonora	 sucessivas:	 As	 sonoridades	
orquestrais	voltam	a	soar	sem	camadas	eletroacús`cas.	Toda	esta	seção	é	caracterizada	por	
três	sucessivos	movimentos	direcionais	de	densificação	orquestral,	apreendidos	como	uma	
memória	 das	 figurações	 cromá`cas	 dos	 c.	 70	 e	 76	 (que	 preparam	 momentos	 de	 maior	
densidade	instrumental) .	O	primeiro	dos	movimentos	de	densificação	acontece	entre	os	c.	382

136	e	140	e	culmina	com	a	reapresentação	da	PS	conforme	realizada	originalmente	nos	c.	
112	a	114;	o	segundo,	nos	c.	143	e	144,	culminando	numa	espécie	de	“janela”	no	c.	146	–	
notável	 pela	 acentuada	 e	 contrastante	 rarefação	 da	massa	 orquestral,	 preenchida	 só	 com	
instrumentos	 de	 percussão	 de	 altura	 definida	 (xilofone,	 campanas	 tubulares,	 marimba	 e	
piano)	–;	e	o	 terceiro,	entre	os	c.	152	e	156,	culminando	numa	desinência	orquestral	com	
um	“resto	ressonân`co”	de	clarinetes	I	e	II	e	cordas	médio-agudas	do	c.	157	que	prepara	a	
entrada	da	En`dade	2	eletroacús`ca.	Os	movimentos	de	densificação	e	rarefação	sonora	se	
afiguram	organicamente	como	aqueles	inerentes	aos	movimentos	de	inspiração	e	expiração	
humanos.	

•	Variação	orquestral	fragmentária	da	resultante	sonora	da	seção	anterior	(composta	
pela	fusão	dos	elementos	orquestrais	e	eletroacúsGcos):	Fragmentos	da	EHP	1,	bem	como	
de	elementos	texturais	apresentados	na	seção	anterior	(como	por	exemplo	no	c.	142	e	144,	
onde	as	cordas	lembram,	ainda	que	agora	com	trinados,	textura	semelhante	cons`tuída	por	
tremoli	 que	 executou	 entre	 os	 c.	 120	 e	 121),	 são	ouvidos	 sucessivamente	numa	 sucessão	
diversificada	 de	 cores	 `mbrís`cas	 e	 ar`culações	 instrumentais	 diferentes.	 Essa	
fragmentação	é	 trabalhada	de	maneira	a	preparar	a	entrada	da	En`dade	2	eletroacús`ca,	
como	uma	espécie	de	diluição	do	material	sonoro	apresentado	durante	a	seção	anterior	da	
En`dade	1.	

	 Neste	 `po	 de	 ar`culação,	 a	 escuta	 se	 remete	 também	 àquela	 inerente	 à	 movimentação	 harmônica	 da	382

subseção	A.
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b)	Descrição:	

No	c.	136,	início	da	subseção	F	e	da	seção	in`tulada	Interlúdio	1,	fragmentos	da	EHP	1	
são	ouvidos	sucessivamente:	pela	marimba	(em	arpejo	descendente	no	c.	136,	com	tremolo	
sobre	a	 fundamental	do	acorde,	polarizada	também	por	piano	e	harpa,	nos	c.	137	e	138);	
pelo	clarinete	(em	figuração	predominantemente	ascendente	do	final	do	c.	137	ao	Dó	6	do	
final	do	c.	138,	polarizado	até	c.	140);	pelo	oboé	I	(meio	do	c.	138	até	polarização	do	Mi	b	5	a	
par`r	do	c.	140);	pela	flauta em Sol (final	do	c.	138	até	polarização	do	Lá	b	3	a	par`r	do	c.	
139);	flauta	I	(meio	do	c.	139,	culminando	com	polarização	do	Fá	5);	e,	finalmente,	flauta	III	
(arpejo	 ascendente	 culminando	 na	 polarização	 do	 Dó	 6,	 c.	 141).	 Fenomenologicamente,	
nota-se	 uma	 crescente	 densidade	 das	 madeiras,	 cada	 qual	 apresentando,	 no	 c.	 141,	 as	
respec`vas	notas	de	culminância	que,	somadas	(também	à	entrada	de	todos	os	trompetes,	
em	sforza{o-piano	e	com	uso	de	harmon	mute),	consistem	na	EHP	1.	

Nos	 c.	 141	 e	 142	 as	 madeiras	 vão	 sendo	 grada`vamente	 “filtradas”	 da	 orquestra,	
permanecendo	 somente	 os	 trompetes	 com	 surdina	 no	 c.	 142,	 que	 cedem	 lugar	 em	
defasagem	a	camadas	cons`tuídas	por	trinados	nas	cordas	e	logo	em	seguida	clarinetes	nos	
c.	142-144,	quando	há	a	apresentação,	em	sucessão	assincrônica,	de	uma	nova	figuração	por	
flautas	I	a	IV,	corne	inglês,	oboés	II	e	trompetes	I	a	III.	Tal	figuração	culmina,	no	c.	145,	num	
acorde	cons`tuído	pelas	notas	da	Contração	1	da	EHP	3,	atacado	em	ff	com	decrescendo	a	
mf	–	exceto	pelas	trompas	1	a	4,	que	entram	em	ppp	e	crescem	a	ff	neste	compasso .	383

No	 c.	 146	 xilofone,	 campanas	 tubulares,	 marimba e	 piano	 apresentam	 sozinhos	 as	
notas	da	Contração	1	da	EHP	3,	sucedidas	(exceto	por	resquícios	e	nota	esparsas)	no	c.147	
pelas	 cordas,	 que	 apresentam	 grada`vamente	 e	 de	 modo	 está`co	 as	 notas	 do	 mesmo	
material	 (com	exceção	do	contrabaixo,	que	entra	somente	no	c.	154	paralelamente	a	uma	
densificação	no	número	de	notas	sustentadas	em	divisi	pelas	demais	cordas),	estendendo-se	
até	o	c.	157.	

	Como	relata	Flo	Menezes	em	outubro	de	2009:	“Este	`po	de	escritura	nos	sopros,	em	especial	nos	metais,	383

em	que	parte	decresce	enquanto	outra	parte	efetua	um	crescendo	exagerado,	e	que	transparece	uma	escritura	
espacial	e	espectralmente	difratada	em	defasagem,	de	um	determinado	agregado	harmônico,	é	um	dos	traços	
mais	 marcantes	 e	 notáveis	 da	 escritura	 orquestral	 de	 Berio.	 Provavelmente	 este	 `po	 de	 gesto	 tem	 como	
inspiração	 as	 experiências	 eletroacús`cas	 de	 reversão	 do	 sen`do	 de	 transcorrimento	 da	 fita	magné`ca	 em	
sons	de	ataque/ressonância,	ainda	que	já	Stravinsky	tenha	feito	uso	dele	em	raras	passagens.	Costumo	fazer	
uso	deste	recurso	ou	‘es`lema’	em	meus	próprios	trabalhos	orquestrais”.
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Figura	30	–	Percussão,	piano	e	cordas,	do	compasso	143	ao	148.	

Do	c.	149	ao	152,	acompanhada	por	guizos	e	breve	ataque	de	metal	chimes,	a	celesta	
apresenta	 uma	 figuração	 sinuosa	 e	 cin`lante	 (inicialmente	 em	 caráter	 senoidal) ,	384

cons`tuída	pelas	notas	da	EHP3	combinadas	com	as	da	sua	Contração	1,	culminando	no	Ré	6	
paralelamente	 a	 um	 golpe	 de	 triângulo	 que	 desencadeia	 um	 glissando	 descendente	 na	
harpa	 desta	 mesma	 nota	 ao	 Ré	 1	 e	 a	 entrada	 sucessiva	 das	 madeiras	 em	 bloco,	 com	
intensidade	 ff,	 o	 que,	 por	 sua	 vez,	 culmina	 nos	 c.	 154	 a	 156	 com	 um	 acorde	 sobre	 os	
mesmos	materiais	aqui	citados	(com	polarização	principalmente	do	Dó#	5	e	Dó	6).	

EnGdade	2	(letras	G	a	L)	
Exemplo	sonoro	6:	Crase:	EnTty	2	(com	os	solos	de	oboé	e	clarinete	
transformados	por	eletrônica	em	tempo	real),	compassos	158-266.	

	

	Uso	de	celesta	claramente	reminiscente	da	Textura	Orquestral	4	de	labORAtorio.384
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a)	Estratégias	de	Composição:	

•	Diálogo	de	elementos	texturais	entre	orquestra	e	sonoridades	eletroacúsGcas: 	A	385

En`dade	 2	 eletroacús`ca	 é	 notável	 por	 sua	 ar`culação	 granular,	 o	 que	 é	 inicialmente	
enfa`zado	por	uma	rarefação	quase	que	absoluta	da	densidade	orquestral,	logo	ao	início	da	
subseção	H	 (quando	 permanecem	 somente	 instrumentos	 de	 percussão	 de	 altura	 definida	
em	meio	a	ressonâncias	em	ppp	nas	cordas),	mo`vando	a	escuta	a	uma	atenção	especial	às	
sonoridades	 eletroacús`cas	 e	 sua	 fusão	 com	 a	 escritura	 orquestral.	 As	 caracterís`cas	
espectrais	 e	 granulares	 da	 En`dade	 2	 eletroacús`ca	 são	 trabalhadas	 também	 no	 plano	
orquestral,	 com	 especial	 ênfase	 no	 caráter	 mul`periódico	 das	 ar`culações,	 principiando	
pelas	 madeiras	 e	 cordas	 –	 de	 maneira	 geral,	 entre	 os	 c.	 159	 e	 173,	 quase sempre	
prenunciadas	por	figurações	e	por	vezes	com	breves	 interrupções	cons`tuídas	por	pausas.	
Em	 oposição	 a	 tais	 periodicidades	mais	 rarefeitas,	 ouvem-se	 sonoridades	 granulares	mais	
“fechadas”,	 densas:	 a	 sonoridade	 granular	 intensa	 das	maracas	 (c.	 176	 a	 179);	 depois,	 de	
modo	esparso,	os	pequenos	gestos	microar`culados	nas	madeiras	(/tktktk/,	frular,	c.	180a	
182);	 intensamente	 nas	 cordas	 em	 tremolo	 sul	 ponTcello	 (c.	 183	 a	 186),	 caxixis	 (c.	 192	 a	
203),	maracas	 e	 bongôs	 com	 feijões	 (c.	 230	 a	 234);	 os	 �mpanos	 em	 rulo	 (c.	 235	 a	 243),	
acompanhado	 por	 piccolo	 em	 tremolo	 (c.	 236	 a	 248);	 de	 modo	 su`l	 e	 com	 sonoridade	
frica`va,	 o	 efeito	 ruidoso	 produzido	 pelos	 trombonistas	 ao	 soprarem	 o	 instrumento	 de	
maneira	que	não	produzam	som	de	altura	definida,	mas	realcem	apenas	o	som	de	vento	(c.	
256	a	260),	provocando	igualmente	uma	espécie	de	granulação;	e,	finalmente,	as	maracas	e	
caxixis	e,	depois	(a	par`r	do	c.	261),	bongôs	com	feijão,	de	ff	al	niente	(c.	256	a	266).	

•	Direcionalidades	trabalhadas,	níveis	de	escuta	e	camadas:	Conforme	explanado	no	
tópico	anterior,	podemos	verificar	direcionalidades	no	sen`do	de	densificações	e	rarefações	
sucessivas	 quanto	 à	 apresentação	 da	 granular	 ressonân`ca	 inerente	 à	 En`dade	 2	
eletroacús`ca	 nos	 diversos	 `mbres	 orquestrais	 e	 eletroacús`cos	 durante	 toda	 a	 seção	
En`dade	 2,	 caracterizada	 por	 uma	 alternância	 con�nua	 entre	 sons	 granulares	 mais	 ou	
menos	espessos	(de	periodicidades	mais	ou	menos	evidentes).	Duas	camadas	texturais	(em	
sucessivas	 contraposições,	 justaposições	 ou	 mesmo	 sobreposições)	 caracterizam	
predominantemente	esta	seção:	uma	das	camadas	é	aquela	já	explanada	no	tópico	anterior	
(de	caráter	granular	e	mul`periódico),	e	outra	cons`tui-se	da	PS,	que	por	sua	vez	passa	por	
um	processo	 intenso	de	variação	e	extensão	de	 sua	aplicabilidade.	Na	 subseção	G,	a	PS	é	
apresentada	 conforme	 originalmente	 (como	 um	 acorde	 sustentado	 pelos	 trompetes	 com	
ar`culações	em	sordina	wawa,	c.	162	a	164),	figurando	como	uma	breve	 interferência,	ou	
janela,	na	textura	granular	então	em	proeminência.	A	PS	passa	a	ser	extensa	e	gradualmente	
desenvolvida	 na	 subseção	 H,	 a	 par`r	 do	 c.	 180,	 em	 duas	 diferentes	 movimentações	 a	
precederem	um	grande	ápice	(que	ocorrerá	entre	os	c.	205	a	222,	na	subseção	J).	Primeiro	
movimento:	às	já	conhecidas	ar`culações	em	sordina	wawa	dos	trompetes	(trompetes	IV	e	
V,	C.	180	a	186)	é	sobreposta	uma	variação	da	PS	reproduzida	pelos	demais	trompetes	(I	a	
III),	que	subs`tuem	a	ar`culação	das	surdinas	wawa	por	figurações	de	caráter	propriamente	
heterofônico	(as	quais	remetem	inicialmente,	por	sua	vez,	a	uma	figuração	apresentada	nos	
c.	176	e	177	pelos	 sinos	 tubulares,	 com	as	notas	da	EHP	2),	mas	com	variação	`mbrís`ca	
entre	 cada	 instrumento	 pela	 u`lização	 de	 diferentes	 `pos	 de	 surdina	 simultaneamente	
(trompete	I,	straight	mute;	trompete	II,	cup	mute;	trompete	III,	harmon	mute);	este	primeiro	
movimento	 culmina	 num	 acorde	 sustentado	 entre	 os	 c.	 187	 a	 190,	 com	 as	 notas	 da	
Expansão	 2	 da	 EHP	 3,	 em	 caráter	 de	 desinência,	 finalizando	 a	 subseção	 H.	 Segundo	
movimento:	 iniciando	a	subseção	I	(e	até	o	C.	196),	trompas	I-II	e	III-IV	realizam	figurações	

	Procedimento	também	u`lizado	na	seção	in`tulada	En`dade	1,	conforme	verificamos.385
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de	caráter	heterofônico	sobre	as	notas	da	Expansão	1	da	EHP	3,	sobrepostas	a	uma	intensa	
granulação	 executada	 por	 cinco	 caxixis.	 O	 ápice	 de	 desenvolvimento	 da	 PS	 (c.	 205)	 se	
anuncia	 em	meio	 a	 um	processo	 direcional	 de	 densificação	 acórdica	 pelo	 que	 o	 naipe	 de	
cordas	 vinha	 passando	 desde	 o	 c.	 193:	 par`ndo	 de	 apenas	 duas	 notas	 executadas	
sincronicamente,	chega-se	grada`vamente,	como	um	crescendo	textural,	a	um	agregado	ou	
cluster	de	9	notas	que	se	estende	até	o	c.	255.	Todo	este	momento	configura-se	como	um	
dos	mais	densos	e	complexos	de	toda	a	peça	em	número	de	eventos	sonoros	realizados	em	
simultaneidade,	 e	 é	 em	 meio	 a	 ele	 que	 se	 iniciam	 ainda	 os	 solos	 de	 oboé	 e	 clarinete,	
situados	 ao	 lado	 da	 plateia	 no	 teatro	 e	 manipulados	 em	 tempo	 real	 (live-electronics).	
Segundo	Menezes,	em	seu	depoimento	de	2009:	

Nele,	prefiguram-se	referências	metalinguís`cas,	ainda	que	escamoteadas	pela	densa	riqueza	das	
cons`tuições	 orquestrais,	 à	 obra	 orquestral	 Formazioni	 de	 Berio,	 que	 é	 uma	 das	 maiores	
realizações	para	orquestra	da	segunda	metade	do	século	XX.	Neste	 trecho,	 trata-se	dos	breves	
acordes	 em	 staccato	 dos	 metais,	 que	 soam	 como	 um	 único	 grão	 isolado	 da	 textura,	 e	 cuja	
primeira	 incidência	ocorre	na	cabeça	do	c.	160,	prenunciando	uma	outra	 referência,	bem	mais	
explícita:	a	dos	glissandos	nos	trombones	no	âmbito	da	Nona	Maior	Sol	3	/	Lá	4	a	par`r	do	c.	272,	
já	em	meio	ao	Interlúdio	2.	

As	figurações	orquestrais	da	En`dade	2	são	realizadas tanto	sobre	as	notas	da	EHP	2	
(oboés,	corne	inglês	e	trompas)	quanto	sobre	uma	combinação	das	Expansões	1	e	2	da	EHP	
3	 (trombones	 1	 a	 3).	 Do	 c.	 218	 ao	 222,	 o	 xilofone,	 junto	 aos	 crotales,	 executa	 uma	
importante	 figuração,	 cuja	 caracterís`ca	 principal	 é	 a	 de	 conjuminar,	 de	 certa	 forma,	 as	
caracterís`cas	inerentes	às	duas	camadas	então	dialogantes,	quais	sejam:	a	granular	e	a	da	
PS,	 porém	 com	 teor	 ni`damente	direcional	 ao	par`r	 de	uma	 textura	predominantemente	
heterofônica,	 figura`va,	 e	 chegar	 a	 uma	 granular,	 em	 tremolo,	 ou	 ainda	 par`ndo	 da	
execução	 de	 um	maior	 número	 a	 um	menor	 de	 notas.	 Tal	 figuração	 será	 retomada	 com	
bastante	destaque	durante	a	maior	parte	da	subseção	K,	entre	os	c.	236	e	248.	

b)	Descrição:	

No	c.	158,	onde	se	iniciam	a	subseção	G	e,	com	ela,	a	seção	in`tulada	En`dade	2,	há,	
de	 início,	 como	 que	 uma	 retomada	 da	 ideia	 musical	 apresentada	 no	 c.	 146	 e	 que	 se	
caracteriza	 por	 uma	 acentuada	 rarefação	 da	 densidade	 orquestral,	 figurando	 como	 uma	
espécie	 de	 "”janela	 de	 granulações	 pontuais”	 preenchida	 somente	 por	 instrumentos	
`pologicamente	classificáveis	como	de	percussão/ressonância	de	altura	definida,	numa	clara	
referência	–	como	admite	Flo	Menezes	ao	autor	–	“ao	universo	pon`lhista	bouleziano,	à	la	
Le	marteau	sans	maître”.	Tais	figurações	 irrompem	em	Crase	pela	primeira	vez	com	piano,	
harpa,	marimba	e	vibrafone	 já	ao	final	do	Prelúdio,	c.	107-114,	e	reaparecem	ligeiramente	
variadas	 em	 instrumentação	 em	 diversos	 trechos	 ao	 longo	 da	 obra,	 até	 culminarem	 no	
trecho	mais	longo	em	que	emergem,	ao	final	da	En`dade	3,	c.	364-371,	com	piano,	harpa,	
marimba	e	contrabaixos	em	pizzicato.	Ao	início	da	En`dade	2,	tais	figurações	são	realizadas	
com	 vibrafone,	 campanas	 tubulares,	 piano	 e	 marimba	 (e	 logo	 ao	 seu	 final	 com	 gongo	
tailandês	e	prato	suspenso	médio),	desencadeando	a	En`dade	2	eletroacús`ca.	

A	En`dade	2	eletroacús`ca	é	notável	por	sua	cons`tuição	granular,	o	que	é	realçado	
pela	 escritura	 orquestral	 nas	 madeiras	 e	 cordas	 (violinos	 I	 e	 II	 e	 violas),	 que	 passam	 a	
sustentar	em	sucessivos	staccaT,	em	caráter	de	ressonância,	as	notas	da	EHP	2	(c.	159	a	162,	
165	e	166)	e	da	Expansão	1	da	EHP	3	(c.	168	e	173)	–	contraposição	material	(e	harmônica)	
que	 se	 destaca	 como	 principal	 caracterís`ca	 desta	 subseção.	 No	 entanto,	 esta	 camada	
ressonân`ca	 granulada	 aqui	 referida	 apresenta-se	 entrecortada	 por	 “episódios”	
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contrastantes.	 O	 primeiro	 deles	 (preparado	 no	 c.	 160	 por	 um	 acorde	 executado	 em	
pontuação	brevíssima	sobre	as	notas	da	EHP	2	nos	metais,	ao	qual	nos	 referimos	acima	e	
que	se	reporta,	como	gesto,	a	Formazioni	de	Berio)	ocorre	ao	final	do	c.	162,	estendendo-se	
ao	c.	164,	e	consiste	em	uma	recordação	da	PS	originalmente	apresentada	por	este	mesmo	
naipe	entre	os	c.	112	e	114,	mas	aqui,	entretanto,	com	as	notas	da	EHP	2.	

As	trompas	pontuam	as	notas	da	Expansão	1	da	EHP	3	no	c.	163,	no	que	são	imitadas	
pelos	trombones	no	c.	164.	Flauta	em	Sol	(c.	164)	e	um	violino	solista	(c.	164	a	167),	realizam	
figuração	 sobre	 as	 notas	 deste	 mesmo	 material,	 o	 que	 acaba	 por,	 de	 certa	 maneira,	
“contaminar”	 o	 naipe	 das	 madeiras,	 pois	 desencadeia	 neste	 naipe	 um	 direcionamento	
gradual	 (excetuando-se	 fagotes,	 contrafagote	 e	 clarone)	 da	 textura	 granular	 ressonân`ca	
que	 antes	 desempenhava	 à	 realização	 assincrônica	 de	 fragmentos	 destas	 figurações	
(perpassando	a	realização	dos	já	referidos	staccaT	sucessivos,	cuja	culminância	ocorre	nos	c.	
165	a	171).	

O	 solo	 de	 violino,	 principiado	 no	 c.	 164	 e	 despojado	 de	 acompanhamento	 de	
quaisquer	 outros	 instrumentos	 de	 seu	 naipe	 (em	 pausa	 desde	 c.	 163),	 culmina	 na	
sustentação	 de	 ressonâncias	 em	 staccaT	 sucessivos	 (tais	 como	 vinham	 sendo	 realizados	
pelas	 madeiras)	 sobre	 as	 notas	 da	 Expansão	 1	 da	 EHP	 (até	 c.	 170),	 no	 que	 passa	 a	 ser	
imitado	por	violinos	I	e	II	em	tur	(do	c.	169	ao	c.	171).	Depois	disso,	a	par`r	do	c.	172	e	até	
o	 fim	 da	 subseção	 G,	 o	 naipe	 de	 cordas	 passa	 a	 sustentar	 ressonâncias	 em	 caráter	 de	
desinência	a	subseção	H,	sem	staccaT	e	caminhando	gradualmente	a	non	vibrato.	

	
	

Figura	31	–	Solo	do	violino	a	par`r	do	compasso	164.	

Outra	notável	 intervenção	episódica	à	predominante	camada	 ressonân`ca	granulada	
da	 subseção	G	 cons`tui	 o	 trecho	 do	 final	 do	 c.	 166	 ao	 c.	 173	 pelos	 trombones,	 sobre	 as	
notas	 da	 Expansão	 1	 da	 EHP	3,	 ar`culados	 dinamicamente	de	p	 a	 ff	 de	maneira	 díspar	 e	
independente	 entre	 os	 instrumentos.	 Tal	 camada	 torna-se	 especialmente	 proeminente	 a	
par`r	de	um	glissando	realizado	sincronicamente	pelo	naipe	no	final	do	c.	167,	que	culmina	
em	ff	também	a`ngido	sincronicamente	no	início	do	c.	168.	

No	 começo	 da	 subseção	 H	 (a	 par`r	 do	 c.	 176),	 dá-se	 uma	 grande	 ênfase	 às	
sonoridades	 eletroacús`cas,	 acentuada	 pelo	 fato	 de	 que	 a	 orquestração	 se	 rarefaz	 aqui	
estrategicamente	quase	que	por	completo,	permanecendo	somente	sonoridades	de	harpa,	
vibrafone	 e	 campanas	 tubulares	 (c.	 176	 a	 177),	 acompanhadas	 por	 notável	 granulação	
cerrada	 sonora	 protagonizada	 pelas	 maracas	 (até	 início	 do	 c.	 179).	 No	 c.	 178,	 a	 celesta	
desempenha	 uma	 figuração	 solista	 aguda	 sobre	 as	 notas	 da	 EHP	 2,	 acompanhada	 e	
contraposta	por	uma	“sombra	grave	e	periódica”	do	bumbo	sinfônico	e	de	�mpano.	“É	como	
se	 a	 Teoria	 da	Unidade	 do	 Tempo	Musical	 de	 Stockhausen	 fosse,	 ainda	 que	modo	 livre	 e	
brevemente,	aqui	evocada:	a	celesta	com	figurações	bem	rápidas;	�mpano	com	accelerando	
e	rallentando,	mais	de	modo	geral	mais	rarefeito	que	celesta;	e	bumbo	sinfônico,	bem	grave,	
com	periodicidades	sensivelmente	mais	lentas”,	relata-nos	Flo	Menezes.	

No	 c.	 179,	 as	 notas	 da	 EHP	 2	 são	 brevemente	 pontuadas,	 em	 caráter	 acórdico,	 por	
harpa,	marimba	e	piano,	sucessivamente,	ecoando	no	espaço	e	variando	em	`mbre.	Do	c.	
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180	ao	186,	a	já	referida	PS	é	apresentada	sobre	as	notas	da	EHP	2	por	trompetes	IV	e	V,	mas	
desta	 vez	 sua	 execução	 se	 dá	 junto	 a	 um	 desdobramento	 de	 seu	 caráter	 agógico	 e	
ar`culatório	intrínseco,	numa	verdadeira	heterofonia	`mbrís`ca	de	ar`culações	simultâneas	
e	assincrônicas	com	surdinas	straight,	cup	e	harmon,	respec`vamente	pelos	trompetes	1,	2	
e	3 .	Paralelamente	no	plano	das	ressonâncias	ocorrem,	episodicamente,	granulações	do	386

resultado	sonoro	consequentes	de	ar`culações	específicas	realizadas:	por	oboés,	flautas	(c.	
180	e	181	respec`vamente,	ambos	com	indicações	para	execução	das	notas	alternando-se	
os	fonemas	/t/	e	/k/)	e	clarinetes	I	a	III	(final	do	c.	180	e	início	do	c.	181,	em	frullato);	pelo	
naipe	de	cordas	(exceto	contrabaixo),	com	tremolo	sul	ponTcello	 (entre	os	c.	183	e	186);	e	
por	 parte	 das	 trompas,	 que	 em	 bouchet	 pontuam	 brevemente	 algumas	 das	 notas	 da	
heterofonia	 executada	 pelos	 trompetes	 I	 a	 III.	 Um	 outro	 nível	 de	 escuta	 cons`tui-se	
simultaneamente	 a	 estes	 acontecimentos	 (do	 c.	 182	 a	 184),	 com	 a	 apresentação	 por	
instrumentos	do	naipe	das	madeiras	 de	figurações	 gestuais	 em	arpejos	 sobre	 as	 notas	da	
EHP	2.	

No	final	do	c.	186,	dois	grupos	de	flauta	(I	e	II;	III	e	IV)	realizam	uma	figuração	rápida	
que	 se	estenderá	até	o	 c.	187,	quando	os	 trompetes	que	desempenhavam	ambos	os	dois	
`pos	 supracitados	 de	 heterofonia	 passam,	 junto	 aos	 demais	 metais	 e	 a	 grande	 parte	 do	
naipe	das	madeiras,	a	desempenhar	em	f	um	acorde	sobre	as	notas	da	Expansão	2	da	EHP	3	
(que	se	estende	até	o	c.	190).	Neste	momento,	o	que	se	traduzia	em	densidade	de	eventos	
(número	de	notas	executadas	por	compasso)	passa	a	traduzir-se	em	densidade	instrumental	
e	 volume	 de	 massa	 sonora,	 com	 uma	 sustentação	 está`ca	 e	 por	 período	 de	 tempo	
considerável	 das	 notas	 do	 referido	 acorde,	 realizando	 o	 desfecho	 da	 subseção	 H	 e	 em	
preparo	ao	início	da	subseção	seguinte.	Também	no	c.	187	a	percussão	realça	a	densidade	e	
o	volume	da	massa	sonora,	intensificando	ainda	mais	o	ff	do	acorde	supracitado,	realizando	
sucessivamente	ataques	em	 f	 no	 tamtam,	em	dois	gongos	graves	e,	finalmente,	no	gongo	
tailandês	grave.	Finalizando	a	subseção	H,	nos	c.	188	e	189,	o	�mpano	realiza	uma	pulsação	
periódica	de	ataques	com	crescendo	e	diminuendo	de	mf	a	ff	e	de	ff	a	p.	

Com	o	 início	 da	 subseção	 J	 no	 c.	 191	 (e	 até	 196),	 a	 heterofonia	 antes	 presente	 nos	
trompetes	 I	a	 III	 (c.	180	a	186)	passa	a	ser	desempenhada	pelas	trompas	 I/II	e	 III/IV,	desta	
vez	sobre	as	notas	da	Expansão	1	da	EHP	3.	Também	sobre	este	material,	as	 ressonâncias	
man`das	 em	 heterofonia	 `mbrís`ca	 pelos	 trompetes	 IV	 e	 V	 com	 a	 surdina	 wawa	 (PS)	
passam	a	ser	man`das,	desta	vez	esta`camente	sem	o	originário	caráter	heterofônico,	pelas	
trompas	V	e	VI.	Dos	c.	192	a	203,	a	percussão	executa	importante	granulação	sonora	cerrada	
u`lizando	caxixis.	

No	c.	193,	o	naipe	de	cordas	(a	princípio	sobre	as	notas	da	Expansão	2	da	EHP	3)	inicia	
um	processo	direcional	de	gradual	densificação	sonora	na	manutenção	de	notas	de	duração	
extensa	 e	 con�nua,	 que	 perpassará	 integralmente	 as	 subseções	 I,	 K	 e	 L	 e	 a`ngirá	 sua	
máxima	densidade	num	acorde-cluster	sustentado	ininterruptamente	entre	os	c.	236	e	255.	

Após	uma	“janela”	de	8	compassos	em	baixo	nível	dinâmico	orquestral	(c.	197	a	204),	
oboés	I	a	III,	corne	inglês,	fagote,	trombones	I	a	III	e	trompas	I	a	IV	passam	a	desempenhar,	
cada	 instrumento	com	rítmica	e	condução	melódica	diferente,	um	amplo	desenvolvimento	
da	 ideia	 heterofônica	 realizada	 entre	 os	 c.	 191	 e	 196	 pelas	 trompas	 I	 a	 IV.	 O	 material	
u`lizado	consiste	nas	notas	da	EHP	2	(nas	madeiras)	e	nas	notas	das	Expansões	1	e	2	da	EHP	
3,	conjuminada	e	intercaladamente	(nos	metais).	Paralelamente,	trompas	V	e	VI,	trompetes	

	Tradicionalmente,	cons`tui-se	uma	heterofonia	através	de	variações	rítmicas	realizadas	assincronicamente	386

entre	dois	ou	mais	instrumentos	abarcando	um	mesmo	conjunto	de	notas	situadas	numa	tessitura	específica,	
de	maneira	que	as	diversas	vozes	que	a	compõem	se	confundam	numa	massa	sonora	não	hierarquizável.
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IV	 e	 V,	 vibrafone,	marimba,	 piano	 e	 harpa	 passam	 a	 acentuar	 e	 sustentar	 em	 caráter	 de	
ressonância,	 ora	 alternadamente,	 ora	 em	pequenos	 grupos,	 notas	 esporádicas	 da	 referida	
heterofonia	 em	 curso	 e,	 acordicamente,	 notas	 dos	 supracitados	materiais	 u`lizados	 como	
base.	

No	c.	218,	junto	a	uma	figuração	realizada	sobre	as	notas	da	Expansão	2	da	EHP	3	pelo	
xilofone	e	pelos	crotales,	“o	público	é	pego	de	surpresa	e	se	 iniciam,	bem	a	seu	 lado	 (nas	
laterais	 da	 plateia),	 os	 elaborados	 e	 virtuosís`cos	 solos	 do	 clarinete	 e	 do	 oboé,	 junto	 aos	
alto-falantes	5	e	6” .	Entre	os	c.	219	a	222,	o	piano	realiza	uma	série	de	tremoli	sobre	as	387

notas	 da	 EHP	 2.	 A	 par`r	 do	 c.	 220	 e	 até	 o	 c.	 224,	 há	 uma	 gradual	 rarefação	 quanto	 à	
densidade	orquestral	(exceto	naipe	de	cordas,	que	con`nua	seu	processo	de	adensamento	
harmônico),	para	então	ocorrer	um	processo	inverso,	de	densificação,	entre	os	c.	225	a	229,	
culminando,	junto	à	intensa	granulação	sonora	promovida	por	um	conjunto	de	três	maracas	
e	um	bongô	 inver`do	com	feijões,	num	tur	orquestral	 sobre	um	acorde	com	as	notas	da	
Expansão	2	da	EHP	3,	o	que	da	início	à	subseção	K	(c.	230)	e	

cons`tui	 o	 agregado	 de	 maior	 densidade	 de	 toda	 a	 obra	 e	 certamente	 o	 momento	 mais	
dramá`co	de	Crase:	uma	 impressionante	massa	orquestral	que	 se	 contrapõe	e	 tenta,	de	 certo	
modo,	 ‘anular’	 a	 intervenção	 dos	 dois	 solistas	 (clarinete	 e	 oboé)	 em	 pleno	 curso,	 como	 se	 a	
escritura	‘tradicional’	de	orquestra	se	contrapusesse	a	solistas	tratados	em	tempo	real,	

como	nos	relata	o	compositor	em	depoimento	de	outubro	de	2009.	

No	c.	234,	flautas	 I/II	e	 III/IV,	clarinetes	 l	e	 II	e	clarone	realizam	uma	figuração	sobre	
uma	 combinação	 das	 notas	 pertencentes	 as	 Expansões	 1	 e	 2	 da	 EHP	 3,	 em	 meio	 às	
ressonâncias	 decorrentes	 do	 tur	 orquestral	 do	 c.	 230,	 sustentadas	 ainda	 pelos	 demais	
instrumentos	 –	 o	 que	 cons`tui	 uma	 espécie	 de	 filtro	 desse	 grande	 agregado	 e	 acaba	 por	
desencadear,	 no	 c.	 235,	 e	 com	 as	 notas	 da	 Expansão	 da	 EHP	 3,	 uma	 movimentação	
orquestral	 em	 tur	 que	 culminará	num	acorde	no	 c.	 236	 (que	 se	estenderá	por	um	 longo	
decrescendo	 até	 c.	 248)	 cons`tuído	 sobre	mesmo	material.	 Entre	os	 c.	 235	e	243,	bumbo	
sinfônico	 e	 �mpano	 realizam,	 em	 plano	 independente,	 uma	 pulsação	 rítmica	 de	 caráter	
periódico	 constante,	mas	 autônomo	em	 relação	 ao	 tempo	do	 regente.	No	 c.	 236,	 junto	 a	
sonoridades	de	mola,	guizos	e	metal	chimes	(até	c.	239),	xilofone	e	piccolo	realizam	(até	c.	
243)	uma	figuração	 rápida	e	 con`nua,	de	 caráter	heterofônico	 sempre	em	 fusas,	 sobre	as	
notas	 das	 Expansões	 1	 e	 2	 da	 EHP	 3.	 Também	 neste	 compasso,	 a	 celesta	 realiza	 uma	
figuração	de	destaque	sobre	as	notas	da	Expansão	1	da	EHP	3,	passando	a	executar,	entre	os	
c.	237e	243,	um	trinado	con`nuo	em	caráter	de	ressonância,	no	que	é	imitado	pelo	xilofone	
entre	os	244	e	248	(acompanhado	pelo	piccolo	realizando	insistente	e	con�nua	repe`ção	da	
úl`ma	 nota	 pertencente	 às	 figurações	 que	 vinha	 realizando,	 também	 em	 caráter	 de	
ressonância,	 e	 que	 polariza	 o	 Dó	 agudo,	 ápice	 das	 quatro	 EHP),	 cons`tuindo	 todo	 este	
trecho	 um	 desfecho	 à	 subseção	 K,	 com	 toda	 a	 massa	 instrumental	 direcionada	 em	
diminuendo	 e	 silenciando-se	quase	que	por	 completo,	o	que	de	 fato	ocorre	no	 c.	 249,	no	
qual	sobram	apenas	as	cordas	em	denso	agregado	compacto.	

No	 c.	 250,	dá-se	 início	 à	 subseção	 L	 com	arpejo	enunciador	no	piano	de	um	acorde	
sobre	as	notas	da	EHP	2,	sendo	o	Lá	4	especialmente	enfa`zado	pelas	trompas	V	e	VI	num	
sfz	 em	bouchet.	No	final	 deste	 compasso,	 o	 vibrafone	 inicia	 a	 execução	de	 uma	figuração	
u`lizando	o	mesmo	material,	no	que	é	imitado	sucessivamente	pela	marimba	e	pela	harpa,	
no	início	no	final	do	c.	251,	respec`vamente.	Também	no	c.	251,	todo	o	naipe	de	madeiras	e	

	Conforme	relatado	pelo	compositor	no	depoimento	de	outubro	de	2009.	Estes	solos	são	analisados	a	seguir	387

separada	e	detalhadamente.
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quase	todo	o	naipe	de	metais	realizam	um	outro	denso	acorde	sobre	uma	combinação	das	
notas	das	Expansões	1	e	2	da	EHP	3,	iniciado	em	pp	e	direcionado	em	crescendo	a	ff	no	c.	
252,	para	em	diminuendo	voltar	ao	pp	no	final	do	c.	253	(exceto	flautas	III	e	IV,	corne	inglês,	
clarinetes	 II	e	 III,	clarone,	trompetes	 I	e	 II	 trombone	I,	os	quais	têm	suas	respec`vas	notas	
sustentadas	até	o	c.	255	formando,	após	filtragem	das	notas	dos	demais	instrumentos,	um	
acorde	de	Sol	Maior	com	Décima	Terceira	em	p).	Simultaneamente,	entre	os	c.	251	e	255,	
trompetes	IV	e	V	(realizando	ar`culações	alternando	fonemas	/t/e	/k/)	e	trompas	V	e	VI	(em	
sfz	 com	 bouchet)	 polarizam,	 alternada	 e	 espaçadamente,	 novamente	 o	 Lá	 4,	 no	 que	 são	
imitados	 entre	 os	 c.	 256	 e	 266	 por	 oboé	 I,	 corne	 inglês	 (ambos	 também	 realizando	
ar`culações	alternando	fonemas	/t/	e	/k/),	clarinetes	I	a	III	(em	non	vibrato),	e	flauta	em	Sol	
no	 c.	 264.	 Esta	 realiza	 salto	 de	 Nona	 Maior	 abaixo,	 sendo	 imitada	 ao	 final	 do	 mesmo	
compasso	pelo	corne	inglês,	prenunciando	em	inversão	os	glissandos	ascendentes	de	Nona	
Maior	com	as	mesmas	notas,	que	evocam	Formazioni	de	Berio,	nos	trombones	a	par`r	dos	
próximos	compassos,	já	no	Interlúdio	2.	

Entre	os	c.	256	e	260,	trombones	I	a	III,	trombone	baixo,	e	tuba	realizam	sonoridades	
de	 respiração	 sem	 altura	 definida.	 Por	 fim,	 entre	 os	 c.	 258	 e	 264,	 trompas	 a	 VI	 voltam	 a	
polarizar,	alternada	e	espaçadamente,	o	Lá	4	 (variando	alternadamente	ataques	naturais	e	
em	bouchet).	

Solos	de	Oboé	e	Clarinete	

a)	Estratégias	de	Composição:	

•	 Interrelacionamento	 e	 entrelaçamento	 das	 estruturações	materiais	mutuamente	
remissivos	 e	 interdialogantes	 dos	 solos	 de	 clarinete	 e	 oboé	 (aspectos	 de	 fusão	 e	
contraste):	a	concepção	e	estruturação	material	destes	solos	se	deu	de	maneira	entrelaçada	
e	 mutuamente	 remissivas:	 inicialmente	 Flo	 Menezes	 concebeu	 o	 solo	 de	 clarinete,	
u`lizando-o	posteriormente	como	material	de	base	a	estruturação	do	concomitante	solo	de	
oboé.	 O	 início	 do	 solo	 de	 oboé	 contrapõe-se	 sintoma`camente	 ao	 do	 clarinete	 solo,	 na	
medida	em	que	cons`tui	uma	figura	descendente,	e	não	ascendente	como	o	outro.	A	seguir,	
do	c.	2	ao	17	de	sua	parte	individual,	segue	exatamente	a	mesma	linha	a	ser	executada	pelo	
clarinete	solista	de	seus	respec`vos	c.	22	a	37	(perfil	da	ME).	Nos	c.	18	e	19,	o	oboé	realiza	
duas	figurações	sobre	as	notas	da	EHP	2,	sendo	que	no	c.	20	executa	sua	figura	ascendente	
sincronicamente	 à	 enunciação	 da	 mesma	 en`dade	 pelo	 piano	 em	 meio	 à	 orquestra	 e	 à	
figura	descendente	do	c.	21	do	solo	de	clarinete,	complementar	à	do	próprio	oboé.	Do	c.	20	
em	diante,	o	oboé	realiza	os	perfis	do	início	do	solo	de	clarinete,	excetuando-se	sua	primeira	
figura	enunciadora	ascendente.	Do	 c.	 49	ao	60	 (fim	do	 solo	de	oboé),	 ha	uma	Coda,	 com	
retomada	do	perfil	da	ME	(até	c.	52)	e	u`lização	de	um	excerto	do	solo	de	clarinete	(c.	38	à	
segunda	nota	do	c.	45	do	solo	de	clarinete).	
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•	Rotações	Rítmicas: 	Entre	os	c.	30	e	36	do	oboé,	há	o	que	em	seus	manuscritos	Flo	388

Menezes	 indica	 ser	 uma	 “janela	 de	projeções	 proporcionais	 e	 rotações	 rítmicas”	 par`r	 de	
uma	 reminiscência	 casual	 de	 um	 excerto	 do	 solo	 de	 flauta	 em	 Parcours	 de	 I'enTté,	 cuja	
coincidência	fez	com	que	Flo	Menezes	realçasse	esta	relação	de	parentesco.	

•	Polarizações	harmônicas	estratégicas	das	notas	 Lá	e	Dó	 (entre	outras):	O	 solo	de	
clarinete	 inicia-se	 com	 um	 arpejo	 que	 culmina	 numa	 longa	 sustentação	 do	 Dó	 6,	 nota	
delimitadora	das	quatro	en`dades	harmônicas	principais	da	obra,	aqui	polarizada.	No	c.	17	
do	 clarinete,	 uma	 figuração	 culmina	 numa	 longa	 polarização	 do	 Lá#	 6	 (por	 cerca	 de	 24”).	
Uma	nova	figuração	preponderantemente	ascendente	ocorre	no	c.	22	e	desemboca	numa	
polarização	do	Lá	4	por	dois	compassos	(c.	23	e	24).	Do	c.	49	ao	60	do	solo	de	oboé,	há	uma	
Coda,	 com	 polarização	 do	 Dó	 4	 ao	 final	 e,	 como	 úl`ma	 nota,	 do	 Lá	 5	 (dois	 úl`mos	
compassos).	

	“A	ideia	da	rotação	rítmica	estabelece	uma	correspondência,	ao	nível	da	estruturação	dos	valores	rítmicos,	388

com	o	que	acontece	com	o	módulo	cíclico	em	relação	às	alturas.	O	que	faz	um	módulo	cíclico?	Nada	mais	que	
uma	 expansão	 de	 uma	 estrutura	 intervalar	 até	 que	 se	 cons`tua	 um	 campo	 fechado	 em	 uma	 órbita	 cíclica,	
ins`tuindo	 um	 ‘reservatório	 de	 sons’	 determinado	 por	 aquela	 e	 apenas	 por	 aquela	 en`dade	 harmônica.	 A	
rotação	rítmica	cons`tui	um	campo	de	durações	que	não	é	expandido	como	no	caso	de	uma	en`dade	em	um	
módulo	 cíclico,	 mas	 que	 cons`tui	 um	 número	 fixo	 de	 durações	 em	 rotação	 como	 se	 se	 circunscrevessem	
também	em	uma	órbita,	ins`tuindo,	de	modo	semelhante,	um	‘repertório	de	valores’”,	conforme	nos	relata	o	
compositor	em	entrevista.
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Figura	32	–	Solo	do	clarinete.	
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b)	Descrição:	

Oboé	 e	 clarinete	 solistas,	 situados,	 respec`vamente,	 à	 esquerda	 (ao	 lado	 do	 alto-
falante	5)	e	à	direita	do	teatro	(ao	lado	do	alto-falante	6)	em	meio	ao	público,	iniciam	suas	
linhas	simultaneamente,	a	par`r	de	cerca	de	2’20”	do	início	da	seção	En`dade	2	(no	c.	218	
da	par`tura	orquestral),	 e	passam	a	 se	orientar	em	padrões	de	 tempi	 autônomos	entre	 si	
com	relação	à	orquestra.	Suas	partes	são	independentes 	e,	além	disso,	suas	sonoridades,	389

captadas	 por	 microfones,	 são	 amplificadas,	 processadas	 digitalmente	 em	 tempo	 real	 e	
difundidas	espacialmente	em	seis	alto-falantes	em	torno	do	público.	

Entretanto,	 a	 concepção	 e	 estruturação	 material	 destes	 solos	 se	 deu	 de	 maneira	
entrelaçada	e	mutuamente	remissivas:	 inicialmente,	como	vimos,	Flo	Menezes	concebeu	o	
solo	 de	 clarinete,	 u`lizando-o	 posteriormente	 como	 material	 de	 base	 a	 estruturação	 do	
concomitante	 solo	 de	 oboé.	 Por	 esta	 razão,	 inicialmente	 faremos	 a	 análise	 do	 solo	 de	
clarinete,	para	em	seguida	abordarmos	o	solo	de	oboé.	

O	solo	de	clarinete	 inicia-se	com	um	arpejo	de	um	fragmento	da	EHP	2	que	culmina	
numa	 longa	 sustentação	 do	 Dó	 6,	 nota	 delimitadora	 das	 quatro	 en`dades	 harmônicas	
principais	da	obra,	aqui	polarizada.	A	seguir,	do	c.	2	ao	c.	15,	são	realizadas	figurações	com	
perfis	variados	sobre	as	notas	do	MC	do	perfil	da	ME	intermediadas	por	sucessivos	repousos	
em	que,	em	si	mesmos,	cons`tuem	uma	variação	do	perfil	da	ME.	Após	um	breve	arpejo	das	
notas	que	cons`tuem	um	fragmento	da	EHP	2	(C.	16),	no	c.	17	o	perfil	da	ME,	precedido	de	
seu	respec`vo	MC	até	décimo	termo,	cons`tui	uma	outra	figuração	que	culmina	numa	longa	
polarização	do	Lá#	6	(por	cerca	de	24”).	No	c.	20	há	indicação	para	execução	sincrônica	com	
um	 acorde	 de	 piano	 do	 c.	 250	 da	 par`tura	 orquestral.	 Uma	 nova	 figuração	
preponderantemente	ascendente,	desta	vez	com	quase	 todas	as	notas	da	EHP	2,	exceto	a	
primeira	 (Sib	 4),	 ocorre	 no	 c.	 22,	 desembocando	 numa	 polarização	 do	 Lá	 4	 por	 dois	
compassos	(c.	23	e	24)	e	iniciando	uma	nova	exposição	das	notas	do	perfil	da	ME	até	o	c.	37.	
Do	c.	38	ao	69,	fim	do	solo	de	clarinete,	vê-se,	através	de	uma	anotação	nos	manuscritos,	
que	 o	 compositor	 procedera	 de	 maneira	 semelhante	 ao	 realizado	 em	 uma	 de	 suas	
composições	 anteriores,	 mais	 precisamente	 em	 L'iTnéraire	 des	 résonances,	 em	 que	 uma	
série	 de	 figurações	 rápidas	 deslocam-se	 paula`namente	 e	 perpassam	 notas	 alongadas,	
entrecortando	a	 longa	duração	desses	valores	rítmicos	maiores	com	ges`culações	fugidias.	
As	 figuras	 rápidas	 são	 cons`tuídas	 pela	 ordem	 de	 aparição	 do	 total	 cromá`co	 no	MC	 do	
perfil	da	ME	 (cons`tuindo	uma	espécie	de	 série	dodecafônica),	enquanto	que	o	perfil	das	
notas	lentas	varia	em	Oitavas.	

O	 início	 do	 solo	 de	 oboé	 contrapõe-se	 sintoma`camente	 ao	 do	 clarinete	 solo,	 na	
medida	 em	 que	 cons`tui	 uma	 figura	 descendente,	 e	 não	 ascendente.	 A	 primeira	 figura	
culmina	na	sustentação	do	Dó	4	por	cerca	de	11”	em	caráter	de	polarização	ressonân`ca.	A	
seguir,	do	c.	2	ao	17	de	sua	parte,	o	oboé	segue	exatamente	a	mesma	linha	executada	pelo	
clarinete	 solista	 de	 seu	 c.	 22	 a	 37	 (perfil	 da	 ME).	 Nos	 c.	 18	 e	 19,	 o	 oboé	 realiza	 duas	
figurações	 sobre	 as	 notas	 da	 EHP	 2,	 sendo	 que	 no	 c.	 20	 executa	 sua	 figura	 ascendente	
sincronicamente	à	enunciação	da	mesma	en`dade	pelo	piano	em	meio	orquestra	e	à	figura	
descendente	 do	 c.	 21	 do	 solo	 de	 clarinete,	 complementar	 do	 próprio	 oboé.	 Do	 c.	 20	 em	
diante,	o	oboé	 realiza	os	perfis	do	 início	do	 solo	de	 clarinete,	 excetuando-se	 sua	primeira	
figura	 enunciadora	 ascendente.	 Para	 tanto,	 Flo	 Menezes	 elaborou	 cinco	 projeções	
proporcionais	deste	perfil	(PP	1	a	PP	5).	Logo	no	c.	20,	o	oboé	realiza	uma	série	de	figurações	

	Tal	independência	de	escritura	(ou,	nesse	caso,	de	escrita)	já	fora	idealizada	e	u`lizada	por	Flo	Menezes	em	389

labORAtorio,	obra	na	qual	o	coro,	o	soprano	solista	e	a	orquestra	possuem,	cada	qual,	suas	próprias	par`turas,	
além	das	instruções	para	a	eletrônica	e	a	difusão	eletroacús`ca.
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muito	 rápidas	 sobre	 as	 notas	 da	 PP	 1	 (até	 a	 antepenúl`ma	 nota	 do	 C.	 22)	 e	 da	 PP	 2	 (da	
penúl`ma	 nota	 do	 c.	 22	 à	 penúl`ma	 do	 c.	 29).	 Entre	 os	 c.	 30	 e	 36	 há	 o	 que	 em	 seus	
rascunhos	 Flo	 Menezes	 indica	 ser	 uma	 “janela	 de	 projeções	 proporcionais	 e	 rotações	
rítmicas”	 a	 par`r	 de	 uma	 reminiscência	 a	 Parcours	 de	 I'enTté	 que	 comentamos	
anteriormente.	No	c.	37	há	uma	retomada	da	u`lização	das	PPs	sobre	o	solo	de	clarinete,	
sendo	u`lizadas	a	PP	3	(até	penúl`ma	nota	do	c.	39),	a	PP	4	(da	úl`ma	nota	do	c.	39	ao	c.	
43)	 e	 da	 PP	 5	 (c.	 44	 a	 48).	 Do	 c.	 49	 ao	 60	 (fim	 do	 solo	 de	 oboé),	 há	 uma	 Coda,	 com	 a	
retomada	do	perfil	da	ME	(até	c.	52)	e	a	u`lização	de	um	excerto	do	solo	de	clarinete	(c.	38	à	
segunda	nota	do	c.	45	do	solo	do	clarinete),	com	polarização	do	Dó	4	ao	final	e,	como	úl`ma	
nota,	 do	 Lá	 5	 (dois	 úl`mos	 compassos).	 Esta	 úl`ma	 nota,	 “enxertada”	 estrategicamente	
como	conclusiva	do	solo	do	oboé,	favorece	a	conexão	com	a	escritura	orquestral,	na	qual	a	
mesma	nota	começa	a	ser	claramente	polarizada	na	oitava	inferior	(Lá	4).	

Interlúdio	2	(letras	M	e	N)	
Exemplo	sonoro	7:	Crase:	Interlude	2	(com	o	final	dos	solos	de	oboé	e	clarinete),	compassos	267-327.	

	

a)	Estratégias	de	Composição:	

•	Relaxamento	 da	 tensão	 sonora	 e	 diluição	 da	 textura	 granular	 inerentes	 à	 seção	
anterior;	 reapresentação	 do	 perfil	 da	 ME	 numa	 forma	 ultradistendida;	 preparo	 da	
reapresentação	 reordenada	 da	ME	 em	 tuo	 orquestral:	 Na	 subseção	M,	 os	 movimentos	
antes	presentes	ao	nível	textural	da	seção	anterior	(de	sucessivas	rarefações	e	densificações	
sonoras)	 passam	 a	 ser	 retratados	 agora	 ao	 nível	 das	 sucessões	 de	 grupos	 `mbrís`cos	
orquestrais	 contrastantes,	 que	 por	 sua	 vez	 se	 sucedem	 numa	 sequência	 de	 longas	 notas	
sustentadas	sobre	uma	ultradistensão	do	perfil	da	ME.	Excetuando-se	alguns	momentos	em	
que	o	naipe	de	cordas	executa	trinados	simultaneamente	(c.	287	a	291,	296	a	298,	e	305	a	
308),	 a	 sustentação	 de	 tais	 notas	 se	 dá	 em	 meio	 a	 su`s	 ar`culações	 apresentadas,	
sobretudo,	de	maneira	esparsa	e	 individual	pelos	 instrumentos,	em	caráter	de	trinados	ou	
variações	 de	 vibrato,	 de	 arcadas,	 de	 língua	 (para	 instrumentos	 de	 sopro)	 etc.,	 diluindo-se	
assim	a	granulação	sonora	fortemente	presente	da	seção	anterior.	Segundo	depoimento	de	
Flo	Menezes:	

Toda	esta	parte	resulta	em	uma	crassa	oposição	entre	as	páginas	37	e	38	da	par`tura	(final	da	
subseção	M	dos	c.	309	ao	313;	e	início	da	N	dos	c.	314	ao	318),	em	que	um	universo	pon`lhista,	
rarefeito	 e	 cin`lante	weberniano	 contrasta	 a	 seguir	 com	uma	 escritura	 polirrítmica,	 de	 stra{a	
sonoras	com	caráter	 ‘catatônico’	e	pulsante	de	`po	stravinskyano,	até	eclodir	a	reapresentação	
da	ME.	

•	Regiões	de	gravitação	harmônica 	na	subseção	M:	A	subseção	M,	conforme	visto,	390

apresenta	 uma	 série	 de	 notas	 longas	 sustentadas	 numa	 sucessão	 de	 diferentes	 grupos	

	Por	regiões	de	gravitação	harmônica	entendem-se	trechos	em	que	um	maior	número	de	relações	cardinais	390

privilegia	 em	 especial	 uma	 determinada	 nota,	 conforme	 a	 teoria	 de	 polarizações	 harmônicas	 de	 Edmond	
Costère.
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`mbrís`cos	 sobre	 uma	 ultradistensão	 do	 perfil	 da	 ME.	 Harmonicamente,	 é	 possível	
iden`ficarmos,	 nesta	 subseção,	 três	 predominantes	 regiões	 de	 gravitação	 harmônica	
diferentes,	quais	sejam:	a	de	Lá	(c.	267	a	274,	279	:	281,	285	a	291,	296	a	298,	301	e	302,	
310	 a	 312),	 Sol	 (c.	 274	 a	 279,	 283	 284,	 294	 e	 295),	 e	 Ré	 (c.	 292	 a	 294	 e	 303).	 As	 duas	
primeiras	 são	mais	 frequentes,	 apresentadas	 em	 contraposições	 sucessivas,	 gerando	 uma	
constante	 suspensão	 harmônica	 entrecortada	 por	 breves	 trechos	 de	 repouso,	 na	 qual	 a	
gravitação	paira	sobre	a	terceira	região	(Ré),	que	por	sua	vez	é	simpá`ca	às	duas	outras .	391

Entretanto,	 ao	 final	 da	 subseção	 M,	 nota-se	 uma	 gravitação	 harmônica	 em	 torno	 de	 Dó	
(entre	os	c.	304	e	306),	 região	simpá`ca	a	Sol	 (em	relação	de	Quinta	Justa	com	esta),	e	Si	
(região	simpá`ca	a	Dá),	criando	uma	diferenciação	que	prepara	direcionalmente	o	ouvinte	a	
outros	níveis	de	escuta	e	nova	sucessão	sonora.	

•	 Subseção	 N;	 arGculações	 e	 apresentação	 da	ME	 reordenada:	 A	 subseção	 N,	 que	
caracteriza-se	como	um	dos	trechos	de	maior	densidade	e	volume	sonoro	de	toda	a	peça,	
divide-se	em	duas	partes:	a	primeira	delas	(c.	314	a317)	consiste	em	uma	série	de	rápidas	
ar`culações	em	staccato,	assentando-se	harmonicamente	sobre	as	notas	da	Expansão	2	da	
EHP	3	e	culminando	(c.	318)	numa	rápida	figuração	preponderantemente	cromá`ca	(tal	qual	
a	ocorrida	no	c.	70)	 sobre	as	notas	da	 Interpolação	ao	final	da	desinência	orquestral	e	da	
Ressonância	 2	 –	 que	por	 sua	 vez	preparam	a	 apresentação	do	 tur	 orquestral	 com	a	ME,	
reordenada	e	estendida	(c.	319	a	327),	cons`tuindo	a	segunda	parte	da	subseção	N.	A	ME	
reordenada	consiste	numa	permutação	de	en`dades	e	apresenta	sucessivamente	as	EMEs:	
A,	J,	K,	E,	F,	N,	H,	I,	C,	D,	L,	M,	e	G.	

b)	Descrição:	

No	 c.	 267,	 inicia-se	 a	 subseção	M,	 cuja	 principal	 base	 de	 desenvolvimento	 consiste	
numa	lembrança	do	perfil	da	ME	em	larguíssima	expansão	deste	material,	es`rado	por	toda	
a	 subseção.	 A	 orquestra	 neste	 trecho	 se	 comporta	 pra`camente	 em	Uníssono,	 ocorrendo	
fora	 disto	 apenas	 esporádicas	 intervenções	 figura`vas	 e	 colorís`cas	 em	 meio	 ao	 tecido	
orquestral	em	Uníssono	predominante.	Conforme	Flo	Menezes,	“é	como	se,	após	a	enorme	
densidade	em	massa	da	parte	En`dade	2,	com	os	solos	de	clarinete	e	oboé	tratados	tempo	
real	 e	 adicionados	 à	 massa	 orquestral	 e	 eletroacús`ca	 resultante,	 houvesse	 por	 ora	 a	
necessidade	de	uma	recomposição	de	forças	e	res`tuição	das	estruturas	de	base”.	Do	início	
desta	subseção	(c.	267)	ao	c.	274,	as	trompas	ganham	imenso	destaque,	com	todo	o	naipe	
sustentando	 em	 ff	 o	 Lá	 4,	 paradigmá`co	 da	 afinação	 orquestral,	 enquanto	 alguns	
instrumentos	do	naipe	das	madeiras	realizam	(c.	271	a	273)	a	sustentação	de	ressonâncias	
dissonantes,	 na	 órbita	 de	 uma	 Segunda	Menor	 acima	 e	 abaixo	 da	 frequência	 sustentada	
pelas	trompas.	

Do	c.	275	ao	279,	o	naipe	de	metais,	antes	proeminentemente	presente,	é	silenciado	
por	completo	(exceto	trombone	2),	restando	somente	o	naipe	de	madeiras	(quase	completo)	
a	realizar	a	sustentação	em	Uníssono	do	Sol	3	(também	em	meio	a	ressonâncias	que	tendem	
a	 “espalhar”	 esta	 altura	 numa	 órbita	 de	 Segunda	Menor	 acima	 e	 abaixo	 desta),	 segunda	
nota	do	perfil	da	ME.	

O	perfil	da	ME	começa	a	ser	trabalhado	em	figurações	con�nuas	em	glissandos	que,	
aos	poucos,	cedem	passo	ao	próprio	perfil.	Os	trombones	(I,	III	e	II,	sucessivamente,	nos	c.	

	 Conforme	 a	 teoria	 de	 polarização	 harmônica,	 são	mutuamente	 oponentes,	 pois	 distam	 entre	 si	 de	 uma	391

Segunda	 Maior	 (intervalo	 apolar).	 A	 região	 de	 Ré	 é	 simpá`ca	 a	 estas	 duas	 regiões	 na	 medida	 em	 que	
compar`lha	com	elas	forte	carga	polarizante,	pois	dista	destas	de	uma	Quinta	Justa	(intervalo	polar).
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272,	272-3	e	278)	realizam	em	ff	um	amplo	glissando	ascendente	do	Sol	3	ao	Lá	4),	figura	
esta	que	será	extensamente	recorrente	nesta	subseção	(violino	em	f,	c.	279;	trompas	I/II	e	
depois	III/IV	em	ff,	c.	282;	e	trombones	I	e	III	em	ff,	c.	292).	Os	glissandos	nesse	âmbito	de	
Nona	Maior,	 que	 como	Menezes	 declarou	 anteriormente	 fazem	 referência	 explícita	 a	 esta	
mesma	figura	em	Formazioni	de	Berio,	começam	então	a	sofrer	variações	de	notas,	direção	
e	registros:	trombone	II	em	ff	com	glissando	descendente	do	Lá	4	ao	Sol	2,	c.	294;	trombone	
baixo	e	trombones	I	e	III	em	ao	f	decrescendo	de	novo	com	glissando	ascendente	do	Láb	2	ao	
Dó	 4,	 c.	 295;	 clarinetes	 I	 a	 III	 e	 violas	 em	 f,	 c.	 299,	 e	 violino	 II	 em	 f,	 c.	 300,	 todos	 sem	
glissando,	 mas	 apresentando	 as	 notas	 Sol	 3	 /	 Lá	 4;	 violino	 I	 com	 glissando	 alongado	 e	
descendente	em	f	do	Lá	4	ao	Sol	3,	c.	301;	e,	finalmente,	trombones	I	a	III	em	fff	do	Réb	3	ao	
Dó	4,	c.	303.	

Ainda	no	c.	280,	a	flauta	em	Sol	realiza	outro	`po	de	figuração	que	será	amplamente	
recorrente	 nesta	 subseção,	 cons`tuída	 por	 uma	 sequência	 rápida	 de	 notas	 arpejadas	
ascendentemente	 (outra	 referência	 a	 Formazioni).	 No	 c.	 283,	 três	 dessas	 figurações	
acontecem,	 em	plena	 proeminência	 (ante	 os	 demais	 instrumentos	 orquestrais,	 em	pausa,	
com	exceção	das	flautas	II	e	IV),	sucessivamente,	nas	flautas	I	e	III	e	no	clarinete	I.	As	notas	
a`ngidas	em	culminância	a	estas	figurações	cons`tuem-se,	respec`vamente,	do	Si	5,	Fá#	5	e	
Dó	5,	cuja	função	principal	é	a	de	estabelecer	uma	dicotomia	de	Terça	Menor	acima	e	abaixo	
da	 nota	 Lá	 antes	 polarizada	 extensamente	 no	 início	 desta	 subseção,	 com	 par`cular	
predominância	do	Fá#	5	(reforçado	por	sua	Quarta	Justa	ascendente,	o	Si	5).	

Entre	os	c.	285	288,	tem-se	a	apresentação,	pelo	naipe	de	trompas	em	ff,	de	um	novo	
fragmento	do	perfil	da	ME	 (mais	evidente	que	aquele	apresentado	entre	os	 c.	267	e	279,	
desta	vez	cons`tuído	pelo	dobro	de	notas,	indo	até	o	quarto	termo	do	material),	como	que	
“chamando	de	volta”	a	ME	em	toda	a	orquestra.	Paralelamente,	em	segundo	plano,	o	naipe	
de	cordas	(exceto	contrabaixo)	executa	(c.	287	a	291)	uma	figuração	lembrando	a	executada	
pelas	 madeiras	 no	 c.	 280,	 com	 culminância	 num	 acorde	 cuja	 cons`tuição	 harmônica	
favorece	 amplamente	 a	 polarização	 do	 Lá	 5.	 As	 cordas	 voltam	 a	 realizar	 algo	 bem	
semelhante,	 de	maneira	 variada,	 no	 c.	 295,	 desta	 vez	 culminando	 numa	 serie	 de	 tremoli	
abarcando	uma	órbita	de	Terça	Menor	acima	e	abaixo	do	Lá	5.	

Os	 c.	 292	 a	 294	 apresentam	 a	 já	 referida	 figuração	 de	 glissando,	 com	 especial	
polarização	do	Lá	4	 (c.	292	a	294)	e	do	Sol	2	 (c.	294)	nos	metais.	Entre	os	c.	296	e	297,	o	
trompete	 II	 executa	 brevemente	 uma	 lembrança	 da	 PS	 cons`tuída	 por	 ar`culações	 em	
sordina	wawa.	

Após	uma	passagem,	entre	os	c.	296	e	300,	onde	novamente	o	tecido	orquestral	passa	
a	apresentar	os	glissandi	(com	especial	polarização	do	Dó	4,	c.	296	a	298),	os	metais	passam	
a	polarizar	o	Lá	4	(c.	301	a	303)	e	o	Dó	4	(c.	304).	

A	par`r	dos	c.	305	e	306,	as	madeiras	passam	grada`vamente	a	executar	figurações	
tais	quais	as	apresentadas	pelas	cordas	entre	os	c.	287	e	291,	tendo	destaque	no	c.	307	todo	
o	 naipe	 (exceto	 clarone,	 fagote	 e	 contrafagote),	 pulverizando	 tal	 figuração	 em	
simultaneidade,	 porém	 com	 inúmeras	 dessincronias	 entre	 os	 valores	 rítmicos	 em	 rica	
textura	granular	que	induz	a	escritura	ao	pon`lhismo	de	`po	weberniano	da	página	seguinte	
(c.	309	a	313,	 incluindo	o	belo	silêncio	do	c.314).	Entre	os	c.	308	e313,	há	uma	desinência	
orquestral,	cons`tuída	por	uma	série	de	pon`lhismos	esparsos,	como	desfecho	a	subseção	
M.	

Iniciando	 a	 subseção	 N,	 do	 c.	 314	 ao	 317	 ocorre	 a	 execução	 “generalizada”	 dos	
pon`lhismos	 apresentados	 entre	 os	 c.	 308	 e	 313,	 mas	 desta	 vez	 transformando-os	 em	
grandes	blocos	orquestrais,	num	tur	difratado	em	grupos	em	crescendo	de	um	pp	a	um	f	(c.	
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317).	No	 c.	 318	 a	orquestra	 em	 tur	 executa	 rápidas	figurações	 em	movimento	 contrário,	
sincronicamente,	 sobre	 as	 notas	 da	 Interpolação	 ao	 final	 da	 desinência	 orquestral	 da	
Ressonância	2.	“Este	gesto	eclosivo	reporta-se”,	conforme	declara	Flo	Menezes,	“ao	início	do	
terceiro	 movimento	 da	 Sinfonia	 de	 Berio	 e,	 consequentemente,	 ao	 da	 Quarta	 Peça	 de	
Orquestra	 do	 op.	 16	 de	 Schönberg,	 citada	 por	 Berio,	 ainda	 que	 não	 haja,	 aqui,	 nenhuma	
citação	 literal”,	 culminando	 na	 realização	 de	 uma	 variação	 da	 ME	 entre	 os	 c.	 319	 e	 326	
(metais	e	madeiras),	 cons`tuída	pela	sucessão	das	EME	A	 (c.	319),	 J	e	K	 (c.	320),	E	e	F	 (c.	
321),	N	(c.	322),	H	e	I	(c.	323),	C	e	D	(c.	324),	L	e	M	(c.	325),	e	G	(c.	326).	No	naipe	de	cordas,	
paralelamente,	se	dá	a	execução	do	perfil	da	ME	(entre	os	c.	319	e	322)	e	do	perfil	1	da	ME	
(entre	os	c.	323	e	326).	No	c.	327	ouve-se	então	uma	desinência	orquestral	composta	por	
ressonâncias	do	compasso	precedente	sustentadas	somente	por	flautas	e	clarinetes	(exceto	
clarone),	 como	desfecho	desta	 subseção.	 Em	preparo	à	 seção	En`dade	3	e	 sua	 respec`va	
sonoridade	eletroacús`ca,	marimba	e	 xilofone	 (executando	uma	 série	de	 tremoli	 sobre	as	
notas	 da	 EME	 G)	 e	 piano	 voltam	 à	 cena	 orquestral	 nestes	 dois	 úl`mos	 compassos	 da	
subseção	N.	
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Figura	33	–	Compassos	319-325.	
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EnGdade	3	(letras	O	e	P)	
Exemplo	sonoro	8:	Crase:	EnTty	3,	compassos	328-372.	

	

a)	Estratégias	de	Composição:	

•	 Direcionalidades	 e	 texturas:	 Densificação	 no	 naipe	 de	 cordas	 (c.	 329	 a331);	
densificação	(c.	334	a	337)	e	rarefação	(c.	353	a	358)	no	naipe	de	madeiras;	evocação	da	PS	
pelo	trompete	(c.	337	e	338);	diálogo	textural	de	ressonâncias	agudas	(c.	339	a	344)	entre	
percussão	(crotales,	gongos	e	mola)	e	eletroacús`ca;	retomada	das	sonoridades	orquestrais	
a	 primeiro	 plano	 (c.	 342);	 preparo	 nas	 madeiras	 por	 meio	 de	 figurações	 cromá`cas	 (a	
princípio	esparsas	e	não-sincrônicas,	c.	344	e	345)	a	realização	sincrônica	por	todo	o	naipe	
(c.	346)	da	execução	de	acorde	sobre	a	EHP	3	(c.	347);	densificação	(c.	352	a	358)	e	rarefação	
(c.	 359	 a	 361)	 de	 granulação	 ressonân`ca	 da	 percussão;	 rarefação	 total	 da	 orquestra	
(subseção	 P)	 e	 diálogo	 solís`co	 entre	 instrumentos	 do	 `po	 percussão/ressonância	 e	
eletroacús`ca	(c.	364	a	372).	

•	Agógica	Harmônica:	A	seção	toda	assenta-se	predominantemente	sobre	as	notas	da	
EHP	 3,	 excetuando-se	 apenas	 o	 intervalo	 entre	 os	 c.	 342	 e	 346	 (quando	 acontecem	 a	 já	
referida	preparação	no	naipe	das	madeiras,	por	meio	de	figurações	cromá`cas,	à	execução,	
em	tur	orquestral,	de	um	acorde	sobre	a	EHP	3).	

b)	Descrição:	

A	 seção	 En`dade	3	 inicia-se,	 no	 c.	 328,	 com	um	arpejo	 da	 EHP	3	 ao	piano,	 do	qual	
resta	como	ressonância	o	Dó	6	nos	violinos	I,	numa	clara	referência	a	esta	estratégia	textural	
tal	 como	 se	 apresenta	 ao	 início	 da	 obra.	 Grada`vamente,	 a	 par`r	 do	 c.	 329,	 as	 cordas	
(apresentando	seus	instrumentos	naipe	por	naipe,	sucessivamente)	a`ngem	plenitude	entre	
os	c.	331	e	335	(exceto	contrabaixos),	sustentando	ressonâncias	da	EHP	3,	para	então	sofrer,	
em	meio	à	execução	de	 tremoli,	um	processo	de	rarefação	até	o	c.	341,	em	direção	a	seu	
total	silenciamento.	Desta	mesma	forma,	o	naipe	de	madeiras	 (também	sobre	as	notas	da	
EHP	3),	a	começar	com	clarinete	 I,	 vai	gradualmente	sendo	densificado	a	par`r	do	c.	334,	
alternando	 estabilidade	 /	 instabilidade	 /	 estabilidade	 entre	 os	 c.	 337	 e	 350	 (com	 flautas,	
oboés	 e	 clarinetes),	 para	 então	 sofrer	 uma	 rarefação	 gradual	 entre	 os	 c.	 350	 e	 359	 em	
direção	a	seu	total	silenciamento.	

O	trompete	I	volta	a	evocar	a	já	referida	PS	nos	c.	337	e	338,	colorido	`mbris`camente	
por	trompetes	II	e	III	com	surdinas	cup	e	plunger.	Entre	os	c.	339	e	344,	a	percussão	é	que	
mais	estabelecerá	um	diálogo	de	textura	com	as	sonoridades	eletroacús`cas,	com	crotales	e	
gongos	 (no	 que	 concerne	 a	 ressonâncias)	 e	 mola	 (enriquecendo	 os	 harmônicos	 agudos,	
ar`culação	e	granulação	sonoras).	

No	 c.	 342,	 a	 predominância	 até	 então	 exercida	 pelas	 sonoridades	 eletroacús`cas	 é	
readquirida	pela	orquestração,	com	as	trompas	I	a	IV	executando	em	ff	um	acorde	sobre	as	
notas	da	EHP	3	e	com	as	madeiras	a`ngindo	a	dinâmica	f	e	com	reforço	agora	do	naipe	de	
fagotes.	Do	c.	344	ao	C.	346,	as	madeiras,	em	meio	às	ressonâncias	que	vinham	sustentando,	
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começam	 a	 apresentar,	 primeiramente	 em	 modo	 sucessivo	 e	 parcialmente	 simultâneo,	
depois	 de	 modo	 sincronizado	 entre	 todos	 os	 instrumentos	 aqui	 atuantes,	 figurações	
rapidíssimas	sobre	as	notas	da	EHP	3	e	da	Expansão	4	da	EHP	3.	

As	cordas	voltam	à	cena	no	c.	347,	executando	em	ff	um	acorde	em	harmônicos	sobre	
as	notas	da	EHP	3,	sustentado	num	diminuendo	a	pp	até	o	c.	351	(a	par`r	do	qual	silencia-se	
novamente	 o	 naipe)	 e	 funcionando	 como	 uma	 “sombra	 aguda”	 das	 madeiras.	 A	 harpa	
executa	entre	os	c.	350	e	354,	em	f	decrescendo	a	mf,	uma	 linha	cons`tuída	por	notas	da	
EHP	 3,	 no	 que	 é	 reforçada	 e	 prosseguida	 pela	 marimba	 (c.	 352	 a	 358)	 e	 pelo	 vibrafone	
(acompanhado	 de	 rulo	 em	 prato	 suspenso,	 c.	 354	 e	 355).	 Ainda	 no	 naipe	 de	 percussão,	
apresentam-se	os	bongôs	 inver`dos	com	grãos	de	 feijão	 realizando	uma	breve	granulação	
sonora	entre	os	c.	357	e	361.	

Entre	os	c.	362	e	365	 (início	da	subseção	P),	 trompas	e	 trompetes	 (ff	decrescendo	 a	
pp),	 oboés,	 corne	 inglês,	 clarone	 e	 fagote	 I	 (mf	 decrescendo	 a	 pp)	 sustentam	 um	 acorde	
cons`tuído	 pelas	 notas	 da	 EHP	 3.	 Piano,	 marimba	 e	 harpa,	 acompanhados	 por	 esparsos	
pizzicatos	nos	contrabaixos,	entram	nos	c.	364	e	365	realizando	figurações	e	acordes	sobre	o	
mesmo	material,	no	que	se	estendem	(e	de	maneira	exclusiva,	sem	o	acompanhamento	de	
qualquer	outro	instrumento	da	orquestra,	a	par`r	do	c.	366)	até	o	c.	372.	

Interlúdio	3	(letras	Q	a	S)	
Exemplo	sonoro	9:	Crase:	Interlude	3,	compassos	373-411.	

	

a)	Estratégias	de	Composição:	

•	Reapresentação	do	modelo	de	sobreposição	de	camadas	ressonânGcas:	A	subseção	
R	 consiste,	no	que	concerne	à	estruturação	material	 e	à	densidade	orquestral	harmônico-
`mbrís`ca,	 em	 uma	 potencialização	 do	 apresentado	 na	 subseção	 anterior,	 prosseguindo	
com	a	mesma	ideia	de	figurações	no	piano	que	deixam	sucessivamente	rastros	ressonân`cos	
pelos	demais	 instrumentos	da	orquestra.	A	 subseção	S	 inicia-se	com	abrupta	 rarefação	da	
densidade	 orquestral,	 numa	 textura	 cons`tuída	 sobretudo	 por	 tremoli/ressonâncias	 de	
percussão	de	`mbre	metálico.	

•	 Direcionalidade	 de	 densificação	 orquestral	 a	 preparar	 o	 tuo	 da	 subseção	 R:	 A	
seção	Interlúdio	3	inicia-se	junto	com	a	subseção	Q	no	c.	373	com	uma	figuração	realizada	
pelo	 piano	 sobre	 as	 notas	 da	 EHP	 3.	 Observa-se	 que,	 paralelamente	 a	 esta	 figuração,	
paula`namente	cons`tui-se	uma	nova	camada	sonora,	por	meio	de	determinadas	notas	da	
figuração	 do	 piano	 que	 vão	 sendo	 sucessivamente	 sustentadas,	 entre	 lampejos	 de	
brevíssimas	figurações	em	eco	fragmentário	ao	piano,	em	caráter	de	ressonância	nos	demais	
instrumentos	orquestrais	–	clarinete	II,	c.	374;	trompete	II,	c.	375;	flautas	I-IV,	c.	376	etc.	–,	
numa	 direcionalidade	 tendendo	 a	 uma	 cada	 vez	 maior	 densidade	 harmônico-`mbrís`ca,	
cuja	culminância	se	dá	num	tur	orquestral	que	perdurará	durante	toda	a	subseção	R	(c.	386	
a	400).	
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b)	Descrição:	

A	 descrição	 das	 estratégias	 composicionais	 acima	 dá	 conta	 da	 descrição	 escritural	
deste	 trecho.	 Saliente-se	 que	 o	 material	 harmônico	 u`lizado	 como	 base	 cons`tu`va	 da	
subseção	R	con`nua	a	ser	as	notas	da	EHP	3,	mas	nota-se	ainda	um	acorde	de	Sol#	diminuto	
proeminentemente	sustentado	no	c.	387	(em	fff,	por	flautas	III-IV,	clarinetes	I	e	II,	fagotes	I	e	
II,	trompas	III	e	IV	e	violoncelos).	

Ainda	sobre	as	notas	da	EHP3,	no	c.	401	inicia-se	subseção	S	com	abrupta	rarefação	da	
densidade	 orquestral,	 numa	 textura	 cons`tuída	 sobretudo	 por	 tremoli/ressonância	 de	
percussão	 de	 `mbre	 metálico	 (vibrafone,	 campanas	 tubulares,	 marimba	 e	 piano),	
interpolada	 a	 par`r	 do	 c.	 404	 por	 tremoli	 nas	 cordas,	 que	 assumem	 preponderância	
defini`vamente	no	c.	407	em	ff	após	um	crescendo	par`ndo	de	um	pp,	no	que	são	imitadas	
pelo	 piano,	 também	 em	 tremolo,	 entre	 os	 c.	 408	 e	 410.	 A	 subseção	 S	 e	 a	 própria	 seção	
Interlúdio	3	anunciam	seu	desfecho	então	no	c.	411,	por	meio	de	um	arpejo	descendente	
em	ff	do	piano	sobre	as	notas	da	EHP	3.	

EnGdade	4	(letras	T	a	Y)	+	Coda	(letra	Z)	
Exemplo	sonoro	10:	Crase:	EnTty	4	+	Coda,	compassos	412-483.	

	

a)	Estratégias	de	Composição:	

•	Síntese	da	peça	e	rememoração	das	demais	seções	principais	(EnGdade	1,	2	e	3)	em	
jogo	sucessivo	de	diferentes	colorações	acórdico-GmbrísGcas	orquestrais;	rememoração	de	
todo	 o	 discurso	 musical	 precedente	 e	 sinalização	 de	 desfecho	 da	 peça:	 Ainda	 sobre	
resquícios	 da	 EHP	 4	 em	 caráter	 de	 ressonância	 sustentados	 pelos	 metais,	 as	 madeiras	
(exceto	fagotes)	atacam	no	c.	419,	em	ff,	a	EHP	1	–	engendrando	a	par`r	daí	também	uma	
rememoração	 da	 En`dade	 1	 eletroacús`ca	 –	 e	 o	 acorde	 permanece	 sustentado	 (com	
variações	dinâmicas	de	crescendo	e	diminuendi	sucessivos)	até	o	c.	425.	No	c.	426,	quando	a	
orquestra	 em	 tur	 executa	 e	 sustenta	 de	 modo	 prolongado	 (até	 c.	 437	 –	 com	 variações	
dinâmicas,	conforme	as	observadas	nas	madeiras	entre	os	c.	419	a	424)	a	EHP	4,	há	também,	
no	mesmo	trecho,	uma	rememoração	da	En`dade	2	eletroacús`ca.	A	orquestra	permanece	
predominante	 dos	 c.	 439	 a	 456,	 sustentando	 longas	 notas	 em	 tur	 (com	 as	 mesmas	
variações	dinâmicas	de	crescendo	e	diminuendi	sucessivos	observados	entre	os	c.	419	a	424	
e	426	a	 437),	 sobre	os	materiais	 da	 EHP	 (c.	 439	a	 447,	 subseção	V	–	havendo	no	mesmo	
trecho	 uma	 rememoração	 da	 En`dade	 3	 eletroacús`ca).	 Finalmente,	 prefigurando	 com	
ainda	 maior	 evidência	 o	 desfecho	 iminente	 da	 peça	 (o	 que	 já	 vinha	 sendo	 sugerido	
primeiramente	pela	manutenção	pra`camente	está`ca	–	excetuando-se	o	que	 concerne	à	
dinâmica,	pra`camente	a	única	a	manter	algum	`po	de	movimento	em	toda	a	seção	–	de	
blocos	 acórdicos	 na	 orquestra;	 mas	 também	 pela	 rememoração	 das	 En`dades	
eletroacús`cas	precedentes),	ocorre	a	entrada	no	c.	455	de	um	violino	solista,	cuja	execução	
perdurará	até	o	final	da	peça,	no	c.	483.	

•	Congelamento	orquestral	na	manutenção	de	acordes	em	oscilações	conjuntas	de	
dinâmica	e	progressão	harmônica	predominantemente	em	bloco:	Clarinetes	I	a	III	e	metais	
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progridem,	 sobre	 as	 notas	 da	 EHP	 4,	 em	 crescendo	 do	 c.	 412	 a	 f	 no	 c.	 415	 e	 voltando	
progressivamente,	daí	para	frente	e	em	caráter	de	fade-out,	a	uma	dinâmica	ppp.	Dos	c.	431	
a	436,	há	uma	série	de	glissandos	sucessivos	nos	violinos	 II,	violas	e	violoncelos,	varrendo	
intervalos	que	abrangem	considerável	margem	de	tessitura	e	que	nos	remetem	diretamente	
aos	c.	62	a	67.	A	orquestra	permanece	predominantemente	dos	c.	439	a	456	sustentando	
longas	 notas	 em	 tur	 (com	 as	 mesmas	 variações	 dinâmicas	 de	 crescendo	 e	 diminuendi	
sucessivos	 observados	 dos	 c.	 419	 a	 424	 e	 de	 426	 a	 437	 –	 conforme	 relatado	 no	 tópico	
anterior)	sobre	os	materiais	da	EHP	3	(c.	439	a	447,	subseção	V)	e	da	expansão	3	da	EHP	3	(c.	
448	a	456,	subseção	W).	

b)	Descrição:	

No	 c.	 412	 inicia-se	 a	 seção	 in`tulada	 En`dade	 4	 com	 a	 já	 costumeira	 figuração	 em	
arpejo	do	piano,	 anunciando	a	entrada	das	 sonoridades	eletroacús`cas	 (tal	 qual	 realizado	
nas	demais	seções	onde	estas	ocorrem).	Clarinetes	I	a	III	e	metais	progridem,	sobre	as	notas	
da	 EHP	 4,	 em	 crescendo	 do	 c.	 412	 a	 ff	 no	 c.	 415	 e	 voltando	 progressivamente,	 daí	 para	
frente	e	em	caráter	de	fade-out,	a	uma	dinâmica	ppp.	Figurações	em	salto,	“arpejís`cas”,	são	
realizadas	 então	 sobre	 o	mesmo	material	 pela	 flauta	 em	 Sol	 e	 flauta	 I	 (c.	 416-417	 e	 418,	
respec`vamente).	

Ainda	 sobre	 os	 resquícios	 da	 EHP	 4	 em	 caráter	 de	 ressonância	 sustentados	 pelos	
metais,	as	madeiras	(exceto	fagotes)	atacam	no	c.	419,	em	ff,	a	EHP	1,	engendrando	a	par`r	
daí	 também	 uma	 rememoração	 da	 En`dade	 eletroacús`ca	 –	 o	 acorde	 permanece	
sustentado	 (com	 variações	 dinâmicas	 de	 crescendo	 e	diminuendi	 sucessivos)	 até	 o	 c.	 425.	
Paralelamente,	observa-se	num	segundo	plano	e	nível	de	escuta,	protagonizado	por	cordas	e	
fagotes,	 um	 processo	 direcional	 de	 densificação	 sonora	 e	 harmônica	 progressiva,	 cuja	
culminância	 se	dá	no	 c.	 426,	 quando	a	orquestra	 em	 tur	 executa	e	 sustenta	 longamente	
(até	c.	437,	com	variações	dinâmicas	conforme	as	observadas	nas	madeiras	entre	os	c.	419	a	
424)	 a	 EHP	 4	 –	 compreendendo	 também,	 no	 mesmo	 trecho,	 um	 resgate	 da	 En`dade	 2	
eletroacús`ca.	

Entre	os	 c.	431	a	436,	há	uma	série	de	glissandos	 sucessivos	nos	violinos	 II,	 violas	e	
violoncelos,	 varrendo	 intervalos	 e	 abrangendo	 considerável	margem	 de	 tessitura	 que	 nos	
remetem	 diretamente	 aos	 c.	 62	 a	 67	 –	 no	 mesmo	 trecho,	 havendo	 especial	 realce	
proporcionado	por	um	rulo	no	tamtam	indo	de	pp	a	ff	e	novamente	a	ppp.	

A	 orquestra	 permanece	 predominantemente	 dos	 c.	 439	 a	 456	 sustentando	 longas	
notas	em	tur	 (com	as	mesmas	variações	dinâmicas	de	crescendo	e	diminuendi	 sucessivos	
observados	entre	os	c.	419	a	424	e	426	a	437)	sobre	os	materiais	da	EHP	3	 (c.	439	a	447,	
subseção	V	–	havendo	no	mesmo	trecho	rememoração	da	En`dade	3	eletroacús`ca)	e	da	
Expansão	3	da	EHP	3	(c.	448	a	456,	subseção	W).	Paralelamente,	num	segundo	plano	e	nível	
de	escuta,	o	piano	 realiza	entre	os	 c.	439	e	443	figurações	 sobre	as	notas	da	EHP	3;	mais	
tarde,	 entre	 os	 c.	 449	 e	 456,	 os	 caxixis	 e	 �mpano	 realizam	 em	 rulo	 uma	 proeminente	
granulação	sonora,	acompanhando	as	oscilações	dinâmicas	do	amplo	acorde	orquestral	que	
é	sustentado	no	mesmo	trecho	sobre	as	notas	da	Expansão	3	da	EHP	3.	

Finalmente,	 prefigurando	 com	 ainda	maior	 evidência	 o	 desfecho	 iminente	 da	 peça,	
ocorre	a	entrada	no	c.	455	de	um	violino	solista,	cuja	execução	se	estenderá	até	o	final	da	
peça,	no	c.	483,	como	que	evocando	ciclicamente	seu	início.	O	material	harmônico	u`lizado	
é	 a	 EHP	 4	 até	 o	 c.	 476,	 quando	 se	 inicia	 a	 Coda	 (subseção	 Z)	 e	 o	 violino	 solista	 passa	 a	
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executar	figurações	sobre	o	MC	da	EHP	3,	entrecortadas	por	notas	sustentadas	do	perfil	da	
ME	(tal	qual	o	começo	da	obra).	

	
Figura	34	–	Cordas,	com	o	solo	do	violino	contraposto	ao	solo	de	viola	a	par`r	do	compasso	462.	

5.	Análise	macroformaGva	e	estéGca	de	Crase	

5.1.	Harmonia	em	Crase	

Conforme	 pudemos	 constatar	 da	 análise	microforma`va	minuciosamente	 procedida	
anteriormente,	além	do	fato	de	ocorrer	uma	especial	u`lização	e	incidência	da	EHP	3	–	que	
permeia	 toda	 a	 peça,	 desempenhando	 a	 função	 de	 coluna	 dorsal	 ou	 liame	 harmônico-
colora`vo	da	obra ,	 no	que	procura	 garan`r	 coesão	 entre	 as	 seções	 e	 fruição	da	 escuta	392

enquanto	espécie	de	“fio	de	Ariadne”	no	jogo	de	contrastes	protagonizados	principalmente	
pela	 u`lização	 de	 outros	materiais	 harmônico-estruturais,	 tais	 como	 as	 demais	 EHPs	 e	 as	
en`dades	 harmônicas	 oriundas	 da	 Melodia	 de	 En`dades	 (as	 EME)	 –,	 vimos	 como	 Crase	
assenta-se	 material	 e	 formalmente	 sobre	 a	 estrutura	 e	 a	 coloração	 de	 quatro	 En`dades	
Harmônicas	 Principais	 (EHPs)	 que,	 por	 sua	 vez,	 in`tulam	 e	 cons`tuem,	 cada	 uma,	 base	
material	 e	 ambiência	 harmônica	 colorís`ca	 para	 a	 obra.	 As	 EHPs	 figuram	 mesmo	 como	
campos	 harmônico-gravitacionais	 ou	 zonas	 formân`cas,	 conforme	 veremos	 abaixo,	 para	 o	
desenvolvimento	das	quatro	seções	principais	que	subdividem	a	peça.	

Se	 dizemos	 que	 as	 en`dades	 harmônicas	 desempenham	 o	 papel	 de	 campos	
harmônico-gravitacionais	 ou	 zonas	 formân`cas,	 é	 porque	 sua	 ampla	 recorrência	 ocorre	
como	 extensa	 e	 perdurada	 rede	 de	 ressonâncias,	 com	 suas	 estruturas	 intervalares	 sendo	
sustentadas	num	plano	 textural	 específico,	 o	que	as	 torna	percep`vamente	proeminentes	
como	 formantes	 espectrais.	 Enquanto	 tais,	 influenciam	 (ou	 colorem)	 a	 apreensão	

	Esta	EHP	3	revela-se	de	especial	importância	não	somente	em	Crase,	mas	em	outras	obras	de	Menezes,	nas	392

quais	 cons`tui	 fundamento	 da	 estruturação	 harmônica,	 tal	 como	 é	 `picamente	 caso	 em	Quaderno	 (2005).	
“Neste	 sen`do,	 é	 uma	 das	 en`dades	 pelas	 quais	 podemos	 observar	 um	 �pico	 processo	 de	 arque`pação”,	
conforme	relata	o	compositor.	Em	Crase,	ela	ganha	proeminência	diante	das	outras	três	en`dades	principais,	
embora	ocorra	principalmente	sob	prismas	dis`ntos,	via	projeções	proporcionais,	e	em	diferentes	contrações	e	
expansões	de	sua	cons`tuição	intervalar.
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fenomenológica	 de	 todo	 e	 qualquer	 material	 harmônico	 concomitante,	 como	 que	
“imantando”	 para	 si	 os	 vetores	 harmônicos	 ou	 exercendo	 força	 gravitacional	 ou	 cardinal	
(nos	termos	de	Costère)	ao	redor	de	suas	constituições .	393

Podemos	 avaliar	 este`camente	 tais	 fatos	 como	 uma	 estratégia	 de	 apreensão	
fenomenológica	da	 carga	 informacional	 veiculada	por	 todo	o	discurso	musical	 imanente	 à	
concepção	 e	 cons`tuição	 de	 Crase,	 enquanto	 elemento	 de	 rela`va	 redundância	
substrá`ca 	 com	 relação	 à	 contrastante	 carga	 informacional	 oriunda	 de	 todas	 as	 outras	394

estruturações,	 gestos	e	 (con)figurações,	bem	como	das	 várias	 faixas	de	 textura,	das	 várias	
direcionalidades,	 dos	 vários	 elementos	 harmônico-colora`vos,	 estabelecidos,	 senão	 em	
simultaneidade,	 ao	 menos	 em	 intercausalidade.	 Assim	 é	 que,	 por	 um	 viés	 esté`co-
semiológico	 e	 teórico-informacional,	 julgamos	 per`nente	 a	 seguinte	 argumentação	 de	
Umberto	Eco:	

A	 mensagem	 com	 função	 esté`ca	 é,	 antes	 de	 mais	 nada,	 estruturada	 de	 modo	 ambíguo	 em	
relação	 ao	 sistema	 de	 expecta`vas	 que	 é	 o	 código.	 Uma	 mensagem	 totalmente	 ambígua	
manifesta-se	 como	 extremamente	 informa`va	 porque	 me	 dispõe	 a	 numerosas	 escolhas	
interpreta`vas,	 mas	 pode	 confinar	 em	 ruído,	 isto	 é,	 pode	 reduzir-se	 a	 pura	 desordem.	 Uma	
ambiguidade	 produ`va	 é	 a	 que	 me	 desperta	 a	 atenção	 e	 me	 se	 a	 solicita	 para	 um	 esforço	
interpreta`vo,	mas	permi`ndo-me,	em	seguida,	encontrar	direções	de	decodificação,	ou	melhor,	
encontrar,	naquela	aparente	desordem	como	não-obviedade,	uma	ordem	bem	mais	calibrada	do	
que	a	que	preside	as	mensagens	 redundantes.	 [..]	A	 tensão	 informa`va,	o	arquear-se	da	 linha	
narra`va	 até	 o	 ponto	 extremo	 de	 improbabilidade,	 além	 da	 qual	 o	 espírito	 do	 espectador	
reclama	 uma	 conclusão	 que	 lhe	 relaxe	 a	 atenção	 demasiadamente	 tensa,	 requer	 bases	 de	
normalidade,	 de	 obviedade.	 Para	 ser	 talhada	 em	 toda	 a	 sua	 força	 de	 suspensão	 “aberta”,	 a	
informação	 tem	 que	 apoiar-se	 em	 faixas	 de	 redundância.	 [...]	 Uma	 mensagem	 que	 me	 faça	
oscilar	 entre	 informação	 e	 redundância,	 que	 me	 obrigue	 a	 perguntar	 o	 que	 quer	 me	 dizer,	
enquanto	nela	vislumbro,	por	entre	as	brumas	da	ambiguidade,	algo	que,	na	base,	dirige	minha	
decodificação,	é	uma	mensagem	que	começo	a	observar	para	ver	como	esta	feita. 	395

Esta	mesma	rela`va	redundância,	correlata	ao	estabelecimento	de	zonas	formân`cas	
em	 torno	 das	 en`dades	 u`lizadas	 em	 Crase,	 é	 ainda	 potencializada	 pelas	 derivações	 e	
desdobramentos	 destas	 por	 meio	 das	 técnicas	 de	 módulos	 cíclicos	 e	 das	 projeções	
proporcionais.	Como	afirma	Flo	Menezes	em	depoimento,	“no	caso	[destas	úl`mas,	ou	seja,	
das	projeções],	as	en`dades	são	e	não	são	elas	mesmas:	mantendo	sua	proporcionalidade	
iden`ficadora,	 elas	 transmutam-se	 em	 espaços	 por	 vezes	 tão	 diversos	 que	 acabam	 por	

	 O	 que	 de	 certa	 forma	 nos	 remete	 à	 técnica	 de	 tratamento	 sonoro	 da	 convolução:	 quando	 os	 dados	393

espectrais	de	dois	sons	são	combinados	de	forma	que	o	envelope	dinâmico	de	um	influencia	a	cons`tuição	do	
outro,	a	ponto	de	ocorrer	uma	deformação	ou	 transformação	significa`va	das	caracterís`cas	par`culares	do	
som	transformado,	resultando	em	alguns	casos	até	numa	“terceira	sonoridade”.	Em	nosso	caso,	entretanto,	são	
as	 en`dades	 principais	 que	 assumem	 papel	 estruturador	 e	 seccional,	 em	 detrimento	 dos	 demais	materiais	
harmônicos	 concomitantes,	 assumindo	 preponderância	 e	 influenciando	 em	maior	 medida	 as	 configurações	
harmônicas	 a	 elas	 subordinadas,	 em	 razão	 de	 serem	 beneficiadas	 por	 uma	 maior	 e	 mais	 proeminente	
recorrência	percep`va.

	 O	 que	 nos	 faz	 recordar	 inevitavelmente	 a	 técnica	 de	 grupos	 u`lizada	 exemplarmente	 num	 contexto	394

orquestral	de	serialização	total	em	Gruppen	(1955-57)	de	Stockhausen,	na	qual,	em	suma,	alguns	parâmetros	
sonoros	 eram	 congelados	 em	 determinados	 trechos	 da	 peça,	 a	 fim	 de	 situar	 a	 recepção	 audi`va	 em	
determinada	 “zona	 percep`va”,	 favorecendo	 uma	 maior	 apreensão	 das	 informações	 musicais	 e	 abrindo	
caminho	ao	resgate	de	certa	figuralidade	da	escritura	musical.

	Umberto	ECO:	A	estrutura	ausente,	op.	cit.,	pp.	52-54	(grifos	originais).395
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operar,	 voluntariamente,	 uma	 alteridade	 substancial”.	 Já	 quanto	 aos	módulos,	 observa-se	
que	seu	processo	desvela	ainda,	segundo	o	compositor,	possibilidades	de	desenvolvimento	e	
até	de	associações	contextuais	com	en`dades	e	materiais	harmônicos	diversos,	exteriores	à	
sua	 significação	 originaria:	 “Os	 módulos	 [cíclicos]	 potencializam,	 pois,	 as	 iden`dades	 e	
peculiaridades	presentes	em	estado	de	latência	nas	próprias	en`dades	harmônicas.	É	como	
se	 se	 parafraseasse	 o	 lema	 cartesiano:	 a	 essência	 da	 enTdade	 nos	 é	 revelada	 por	 sua	
extensão” .	396

No	entanto,	o	estabelecimento	destas	zonas	formân`cas	em	diferentes	momentos	da	
peça	 e	 a	 par`r	 de	 diferentes	 en`dades	 –	 tal	 como	 ocorre	 com	 a	 ME	 (durante	 todo	 o	
Prelúdio,	durante	grande	parte	do	Interlúdio	2	e,	novamente,	durante	parte	da	Coda),	com	
as	 demais	 EHPs	 (cada	 qual	 nas	 respec`vas	 seções	 as	 quais	 in`tulam)	 e	 com	 algumas	 das	
EMEs	 (em	momentos	 esparsos	 da	 peça)	 –	 propicia,	 não	 sem	uma	 for�ssima	 e	 bem-vinda	
carga	de	ambiguidade,	uma	sensação	 fenomenológica	de	deslocamento	ou	movimentação	
harmônica	nesta	dimensão	do	discurso	musical,	quase	como	um	simulacro	àquele	inerente	
ao	tradicional	discurso	harmônico	tonal,	por	nós	conhecido	como	modulação.	

Sobre	 a	 cons`tuição	 do	 universo	 harmônico	 de	 Crase,	 bem	 como	 de	 seus	 virtuais	
campos	 de	 gravitação	 ou	 zonas	 formân`cas	 harmônico-colora`vas	 (EHP	 3,	 ME	 e	 demais	
EHPs),	parece-nos	per`nente	e	aplicável	em	nosso	contexto	o	comentário	de	Carl	Dahlhaus,	
quando	se	reporta	a	Ernst	Krenek :	397

Devemos	recordar	a	liberdade	de	estabelecer	axiomas,	trazida	a	nossa	atenção	por	Ernst	Krenek,	
que	 possibilitam	 a	 um	 compositor	 ter	 controle	 sobre	 as	 par`cularidades	 de	 um	 acorde	
determinado	natural	 e	historicamente	por	 vários	postulados	que	permi`ram	a	 criação	de	uma	
forma	 processológica	 de	 harmonia	 –	 apesar	 do	 fato	 de	 diversas	 tendências	 esté`cas	 do	 pós-
modernismo	 moverem-se	 em	 direção	 contrária.	 Para	 uma	 era	 que	 reconhece-se	 a	 si	 mesma	
como	 pós-histórica,	 se	 faz	 real	 e	 indubitavelmente	 atraente	 a	 ideologia,	 inerente	 à	 tese	 de	
Krenek,	 de	 que	 um	 material	 [subject	 –	 que	 poderíamos	 aqui	 também	 e	 mais	 propriamente	
traduzir,	no	contexto	por	ora	discu`do,	como	enTdade]	autônomo	não	deveria	deixar-se	`ranizar	
pela	história. 	398

Destacamos	 o	 fato	 de	 a	 ME	 ter	 sido	 concebida	 por	 Flo	 Menezes	 integrando	 vários	
acordes	 já	 tradicionalmente	 consagrados,	 `dos	 já	 como	 arqué`pos	 harmônicos.	 Podemos	
verificar	dentre	eles	o	acorde	u`lizado	em	Farben	de	Schönberg	etc.	Mas	curiosamente	Flo	
Menezes	os	renomeou	nos	esboços	u`lizados	para	a	concepção	de	Crase,	atribuindo	a	cada	
um	 uma	 designação	 alfabé`ca	 provavelmente	 por	 mo`vos	 prá`cos,	 como	 abreviação.	

	Flo	MENEZES:	Atualidade	estéTca	da	música	eletroacúsTca.	São	Paulo:	Editora	UNESP,	1999,	p.	71.396

	É	possível	ainda	verificar,	como	já	o	fizemos	brevemente,	que	a	sistema`zação	da	linguagem	harmônica	de	397

Flo	Menezes	 estabelece	paralelo	 com	aquela	 inerente	 ao	 compositor	 francês	Olivier	Messiaen,	 que	u`lizava	
seus	próprios	modos	de	transposições	limitadas	ou	diversos	cantos	de	pássaros	que	coletou	como	ornitólogo	e	
que,	 ao	 invés	 de	 técnicas	 como	 os	módulos	 cíclicos	 e	 as	 projeções	 proporcionais,	 u`lizava,	 como	 forma	 de	
variação	 e	 desenvolvimento	 dos	 materiais	 harmônicos,	 técnicas	 de	 adição	 de	 padrões	 rítmicos	 não-
retrogradáveis,	 efeitos-vitral,	 entre	 outras	 técnicas;	 ou	 com	 a	 poé`ca	 de	 Henri	 Pousseur,	 orientador	 de	 seu	
Doutorado	 sobre	 Luciano	 Berio,	 cuja	 sistema`zação	 harmônica	 se	 deu	 pelas	 originais	 redes	 harmônicas.	 “É	
preciso	 que	 se	 reconheça	 que	 são	 poucos	 os	 criadores	 que,	 no	 seio	 da	música	 nova,	 erigiram	 sistemas	 ou	
metodologias	harmônicas	tais	como	estes	referidos”,	nos	declara	Flo	Menezes	em	seu	depoimento	de	2009.	Cf.	
a	esse	respeito:	Olivier	MESSIAEN:	Technique	de	mon	langage	musical.	Paris:	Leduc,	1944;	Flo	MENEZES:	Apoteose	
de	Schoenberg,	op.	cit.,	pp.	416-421;	e	Henri	POUSSEUR:	Apoteose	de	Rameau	e	outros	ensaios.	Edição	crí`ca	
organizada	por	Flo	Menezes.	São	Paulo:	Editora	Unesp,	2009.

	Carl	DAHLHAUS:	Schoenberg	and	the	New	Music,	op.	cit.,	p.	71.398
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Haveria	 espaço	 para	 estudarmos	 os	 nomes	 que	 cada	 EME	possui	 originalmente	 enquanto	
arquéTpo	 ou	enTdade	harmônica,	 no	que	provavelmente	nos	 estenderíamos	quase	que	a	
um	estudo	“antropológico”	e	 “biográfico”	de	cada	uma,	encarando-as	 como	“personagens	
numa	 encenação	 dramá`ca”,	 mas	 aqui	 preferimos	 olvidar	 essa	 possibilidade	 para	 nos	
concentrarmos	 principalmente	 em	 suas	 propriedades	 como	 materiais,	 estruturas,	
estruturações	e	funcionalidades	circunscritas	ao	contexto	de	Crase.	

Leiamos,	enfim,	o	seguinte	excerto	de	Dahlhaus:	

Na	música	tradicional,	a	impressão	de	coerência	emana	de	uma	séria	de	variantes	fundamentais:	
primeiramente,	 na	 lógica	 harmônica	 das	 progressões	 de	 acordes	 que	 suportam	o	 processo	 de	
variação	 forma`va;	 em	 segundo	 lugar,	 numa	 certa	 consistência	 rítmica	 ou	 diastemá`ca	 das	
expansões	ou	contrações	que	subjaz	modelarmente;	e,	em	terceiro	lugar,	na	interrelação	formal	
sintá`co-funcional	da	qual	são	imbuídas	as	demais	variantes. 	399

E	confrontemo-la	com	a	citação	de	Flo	Menezes	abaixo:	

Dentre	 todos	 os	 aspectos	 da	 música,	 a	 ciência	 da	 harmonia	 é,	 de	 modo	 inexorável,	 o	 mais	
importante	e	fundamental.	[...]	Na	medida	em	que	trata,	a	rigor,	das	relações	intervalares	e	das	
proporções	 entre	 notas	 (frequências)	 dis`ntas,	 a	 harmonia	 traduz-se	 como	 a	 ciência-mãe	 da	
música,	pois	nenhum	parâmetro	rela`vamente	autônomo	do	som,	tal	como	a	 intensidade	ou	a	
duração	 –	 o	 `mbre,	 como	 visionariamente	 enxergou	 Schönberg,	 mescla-se	 com	 o	 dado	
harmônico	 (e	com	os	demais	aspectos	sonoros)	enquanto	elemento	composto	e	não	enquanto	
componente	propriamente	dito	–,	tem-se	um	tal	grau	de	ar`culação	possível	como	o	que	se	tem	
no	domínio	das	alturas. 	400

Conforme	 visto,	 Flo	Menezes,	 segundo	 a	 realidade	 histórica	 de	 seu	 tempo ,	 calca	401

suas	 a`vidades	 composicionais	 em	 especulações	 de	 ordem	 teórico-esté`cas	 e	 vice-versa,	
tendo	 sempre	 a	 preocupação	 de	 posicionar-se	 enquanto	 intérprete	 e	 con`nuador	 de	 um	
processo	e	de	uma	necessidade	histórica,	musical,	e	–	em	seus	termos	–	trans-gressiva .	A	402

par`r	das	prerroga`vas	às	quais	chega	Flo	Menezes	em	vista	de	 tais	colocações,	podemos	
inferir	 que	 em	 Crase	 subsiste	 uma	 busca	 por	 uma	 alterna`va	 a	 coerência	 presente	 na	
tonalidade,	 o	 que	 nos	 é	 evidenciado	 pelo	 fato	 de	 as	 en`dades	 harmônicas	 serem	
compreendidas	e	u`lizadas	pelo	compositor	como	

toda	e	qualquer	estrutura	intervalar,	sincrônica	(acórdica)	ou	diacrônica	(melódica,	sequencial)	–,	
[gerando]	 um	 campo	 harmônico	 em	 resposta	 a	 uma	 certa	 propagação	 intervalar	 (do	 grave	 ao	
agudo,	 no	 caso	 das	 en`dades	 acórdicas,	 enquanto	 fenômenos	 de	 ressonância	 natural;	 do	

	Carl	DAHLHAUS:	Schoenberg	and	the	New	Music,	op.	cit.,	p.	79.399

	Flo	MENEZES:	Música	Maximalista,	op.	cit.,	pp.	21-22	(grifos	originais).400

	Confronte-se	ainda	a	seguinte	passagem	–	“Numa	era	onde	a	esté`ca	do	emocional	e	da	inspiração	caíram	401

em	descrédito	e	a	imaginação	de	um	compositor	é	es`mulada	sobretudo	por	operações	intelectuais,	a	prá`ca	
e	a	teoria	–	composição	e	reflexão	–	tornaram-se	mais	proximamente	interrelacionadas	[...].	A	criação	de	obras	
e	 o	 desenvolvimento	 de	 poé`cas	 musicais	 complementam	 uma	 a	 outra,	 e	 não	 infrequentemente	 uma	
consubstancia	na	outra”	(Carl	DAHLHAUS:	Schoenberg	and	the	New	Music,	op.	cit.,	p.	16)	–	com	esta	colocação	
de	 Flo	Menezes:	 “Toda	 a	 evolução	 da	 chamada	 ‘música	 contemporânea’	 pode	 ser	 compreendida	 no	modo	
como,	de	alguma	maneira,	as	especulações	composi`vas	lidaram	com	a	superação	ou	a	falta	–	dependendo	do	
ângulo	 pelo	 qual	 se	 vê	 a	 questão	 –	 de	 um	 sistema	 de	 referência	 comum	 da	 harmonia,	 tal	 como	 o	 foi,	
inegavelmente,	o	tonalismo	de	outrora”	(Flo	MENEZES:	Música	Maximalista,	op.	cit.,	p.	32).

	Idem,	p.	2.402
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primeiro	 ao	 úl`mo	 som,	 no	 caso	 das	 en`dades	 diacrônicas,	 enquanto	 fenômenos	
cronológicos) ,	403

e	 de	 serem	 retrabalhadas	 por	 meio	 dos	módulos	 cíclicos	 e	 das	 projeções	 proporcionais	
(equivalentes	ao	“processo	de	variação	forma`va”	segundo	Dahlhaus).	

Entretanto,	 saliente-se	 que	 a	 maneira	 como	 Flo	 Menezes	 trabalha	 as	 estruturas	
intervalares	das	en`dades	e	arqué`pos	harmônicos	difere	grandemente	daquela	inerente	ao	
desenvolvimento	 temá`co-mo�vico	 tradicional	 pelo	 fato	 de,	 ao	 contrário	 deste	 úl`mo,	
prescindir	 de	 uma	 respec`va	 e	 fixa	 estruturação	 rítmica	 aliada	 intrinsecamente	 a	
determinada	 cons`tuição	melódico-intervalar	 como	 finalidade	 de	 caracterização	mo�vico-
fenomenológica	(correspondente	à	segunda	das	“variantes	fundamentais”	para	Dahlhaus)	–	
no	que	se	assemelha,	com	isso,	à	u`lização	por	Schönberg	das	séries	dodecafônicas .	Ao	404

contrário	 das	 séries	 dodecafônicas,	 entretanto,	 as	 en`dades	 e	 em	 especial	 os	 arqué`pos	
harmônicos,	 exatamente	 pelo	 fato	 de	 possuírem	 recorrência	 significa`va	 na	 tradição	
histórico-musical,	possuem	uma	carga	de	referencialidade	(sobretudo	simbólica,	como	mais	
a	frente	fundamentaremos)	que	de	nenhuma	maneira	é	“colocada	entre	parênteses”	por	Flo	
Menezes	 –	 fato	 este	 que	 procura	 u`lizar	 em	detrimento	 da	 recognoscibilidade	 percep`va	
propiciada	pela	combinação	melódico-rítmica	inerente	aos	temas	e	mo`vos	tradicionais:	

[Sobre	 a	 u`lização	 de	 en`dades	 harmônicas	 cujo	 uso	 por	 determinado	 compositor	 ou	 em	
determinada	obra	é	generalizadamente	 reconhecível,]	percebe-se	a	 tendência	a	uma	paula`na	
reavaliação	 da	 necessidade	 de	 uma	 tal	 referencialidade	 no	 campo	 harmônico;	 delineia-se	
claramente	 uma	 preocupação,	 presente	 na	 obra	 dos	 grandes	mestres	 (ao	menos	 na	 obra	 dos	
mais	 radicais	 em	 relação	a	uma	evolução,	 diríamos,	 não	exatamente	 “progressista”,	mas	 antes	
trans-gressiva	ou	trans-gressista	da	linguagem),	em	ancorar	a	percepção,	envolta	a	estruturas	de	
grande	 complexidade,	 em	 “pontos	 de	 referência”	 a	 par`r	 dos	 quais	 ela	 pode	 pleitear	 uma	
condição	crí`ca	ao	mesmo	tempo	prazerosa	de	escuta	–	condiTo	sine	qua	non	para	que	a	obra	
adquira	“valor”	diante	desse	“ouvido	cole`vo”	que	direta	ou	indiretamente	se	acumula	ao	longo	
dos	séculos. 	405

Confrontemo-nos	agora	com	a	seguinte	citação,	de	Umberto	Eco :	406

O	que	um	indivíduo	pensa	e	quer	escapa	à	análise	semiológica:	só	podemos	iden`ficá-lo	quando	
o	indivíduo	o	comunica.	Mas	ele	só	pode	comunicá-lo	quando	o	reduz	a	sistema	de	convenções	
comunicaTvas,	 isto	é,	quando	o	que	pensa	e	quer	é	 socializado,	passível	de	ser	compar`lhado	
por	seus	semelhantes.	Para	consegui-lo,	porém,	é	mister	que	o	sistema	de	saber	se	torne	sistema	
de	 signos:	 a	 ideologia	 é	 reconhecível	 quando,	 socializada,	 se	 torna	 código.	 Nasce,	 assim,	 uma	

	Flo	MENEZES:	Atualidade	estéTca	da	música	eletroacúsTca.	São	Paulo:	Editora	UNESP,	1999,	pp.	70	-71	(grifo	403

nosso).

	 “A	 categoria	 de	 Schönberg	 difere	 daquela	 que	 se	 reporta	 à	 temá`co-mo�vica	 das	 obras	 tradicionais,	 na	404

medida	 em	 que	 pode	 dispensar	 uma	 interação	 dos	 componentes	 diastemá`cos	 e	 rítmicos,	 tal	 qual	 o	 foi	
caracteris`camente	na	tradição	a	ideia	de	tema	ou	mo`vo”	(Carl	DAHLHAUS:	Schoenberg	and	the	New	Music,	op.	
cit.,	p.	78).

	Flo	MENEZES:	Música	Maximalista,	op.	cit.,	p.	32	(grifos	originais).405

	“Ora,	tal	consciência	quanto	à	percepção	de	tais	 ‘pontos	de	referência’	não	diz	respeito	a	uma	necessária	406

comunicabilidade	 para	 a	 qual	 nos	 chama	 a	 atenção	 Umberto	 Eco?”,	 nos	 ques`ona	 aqui	 Flo	 Menezes	 em	
depoimento	de	outubro	de	2009.
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estreita	relação	entre	o	mundo	dos	códigos	e	o	mundo	do	saber	preexistente.	Esse	saber	torna-
se	visível,	controlável,	comerciável,	quando	se	faz	código,	convenção	comunica`va. 	407

Quanto	a	considerar	en`dades	e	arqué`pos	harmônicos	(por	sua	vez	reconhecíveis,	no	
meio	musical,	primeiramente	pelas	suas	designações	históricas)	como	parte	de	um	“sistema	
de	convenções	comunica`vas”	(nos	termos	de	Eco),	Flo	Menezes	fundamenta	a	questão	da	
seguinte	forma:	

A	 nomeação	 de	 um	 processo	 ou	 de	 uma	 en`dade,	 que	 procura	 localizá-la	 em	 algum	 ponto	
específico	 da	 história	 como	 tendo	 sua	 origem	 específica	 ou,	 no	mínimo,	 realçar	 a	 significação	
histórica	 de	 tal	 aparição,	 comporta	 em	 si	 o	 paradoxo	 de,	 ao	 `rar	 a	 en`dade	 do	 anonimato,	
conferir	 a	 ela	 um	 caráter	 arque�pico	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 tender	 a	 suplantar	 o	 caráter	
temporalmente	 localizável	 de	 sua	 própria	 proveniência.	 O	 nome	 ins`tui	 iden`dade	 e	 confere	
lugar	 à	 coisa,	 porém	 ao	 mesmo	 tempo	 disponibiliza	 a	 coisa	 nomeada	 na	 vasta	 rede	 de	
referencialidades	de	que	consiste	a	 trama	 intra-semió`ca	da	 linguagem	musical.	O	 lugar	que	é	
conferido	à	 coisa	pelo	nome	que	esta	 recebe	dinamiza-se	no	arsenal	de	 referências	de	que	 se	
valem	os	atos	de	linguagem	dos	processos	de	(re)composição	musical.	O	singular	torna-se	plural;	
o	lugar,	lugares;	e	a	en`dade,	arqué`po. 	408

Daí	podemos	 inferir	que,	quanto	ao	uso	das	en`dades	e	arqué`pos	harmônicos	por	
Flo	 Menezes,	 subjaz	 mesmo	 uma	 ideologia ,	 uma	 franca	 intenção	 do	 compositor	 de	409

garan`r	 a	 comunicabilidade	 de	 sua	 música	 com	 base	 num	 patrimônio	 cultural	
comunitariamente	 compar`lhado,	 à	 medida	 em	 que	 as	 en`dades	 e,	 principalmente,	 os	
arqué`pos	 harmônicos	 são	 por	 ele	 interpretados	 enquanto	 possuidores	 de	 uma	 carga	 de	
remissão	espontânea,	correlata	mesmo	ao	conceito	semiológico	de	símbolo .	Isso	explica	o	410

porquê	de	o	compositor	 fazer	uso	de	estruturas	 intervalares	 já	 repertoriadas	pelo	“ouvido	
cole`vo	 ocidental”	 (arquéTpos	 harmônicos)	 ou	 procurar	 repertoriar	 (“en`ficar”)	
cons`tuições	intervalares	que	sejam	de	sua	autoria	(suas	novas	en`dades)	através	de	uma	
recorrência	e	pregnância	estratégico-escritural,	processo	ao	qual	o	compositor	dá	o	nome	de	
arqueTpação .	Tudo	isto	engendra	fundamentalmente	o	que	Flo	Menezes	prefere	designar	411

por	fenomenologia	da	escuta:	

Mesmo	 que	 lançando	 mão	 de	 indispensáveis	 elucubrações	 de	 cunho	 intelectual,	 de	 índole	
ni`damente	 pós-serial,	 haveríamos	 de	 ter	 em	 mente	 o	 que	 comumente	 designamos	 por	
fenomenologia	da	escuta:	a	complexidade	deveria	consis`r	em	uma	ampla	rede	que	cobrisse	um	
vasto	âmbito	das	elaborações	musicais,	das	mais	intelectuais	às	mais	tangíveis	pela	mera	escuta.	
Caso	 se	 procurasse,	 seria	 possível	 achar	 muitas	 coisas	 escondidas	 por	 detrás	 das	 estruturas	

	Umberto	ECO:	A	Estrutura	Ausente,	op.	cit.,	p.	84.407

	Flo	MENEZES:	Música	Maximalista,	op.	cit.,	p.	7.408

	Assim	é	que	nos	aponta	Eco:	“O	aparato	sígnico	remete	ao	aparato	ideológico	e	vice-versa,	e	a	Semiologia,	409

como	ciência	da	relação	entre	códigos	e	mensagens,	transforma-se	concomitante	na	a`vidade	de	iden`ficação	
con�nua	 das	 ideologias	 que	 se	 ocultam	 sob	 as	 retóricas.	 A	 Semiologia	mostra-nos	 no	 universo	 dos	 signos,	
sistema`zado	em	códigos	e	léxicos,	o	universo	das	ideologias,	que	se	refletem	nos	modos	pré-cons`tuídos	da	
linguagem”,	 em	 que	 “os	 códigos	 são	 sistemas	 de	 expecta`vas	 no	 universo	 dos	 signos”	 e	 “as	 ideologias	 são	
sistemas	de	expecta`vas	no	universo	do	saber”	(Umberto	ECO:	A	Estrutura	Ausente,	op.	cit.,	pp.	85-86).

	Por	símbolo,	entendemos	“signo	que,	em	oposição	simultânea	ao	ícone	e	ao	índice,	se	fundamenta	numa	410

convenção	 social	 (o	 signo	 linguís`co,	 por	 exemplo)	 e	mantém	 uma	 relação	 ins`tuída,	 convencional,	 com	 o	
referente	[...]”	(Aurélio	Buarque	de	Holanda	FERREIRA:	Novo	Aurélio	Século	XXI.	Rio	de	Janeiro:	Nova	Fronteira,	
1999).

	Cf.,	com	relação	a	esse	termo,	sua	primeira	aparição	em:	Flo	MENEZES:	Música	Maximalista,	op.	cit.,	p.	34.411
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audíveis,	 plenamente	 apreciáveis	 mesmo	 por	 um	 leigo,	 desde	 que,	 claro,	 com	 ouvidos	
suficientemente	 abertos	 e	 predispostos	 ao	 novo	 e	 ao	 complexo.	 Mas	 se	 não	 se	 desejasse,	 a	
escuta,	sempre	complexa,	poderia	se	dar	no	mero	plano	da	recepção	complacente,	até	mesmo,	
se	fosse	o	caso,	contempla`va. 	412

Com	isso,	constatemos	que	tal	posicionamento	ideológico,	precisamente	pelo	fato	de	
buscar	 resgatar	 e	 ressignificar	 funcionalidades	 (de	 en`dades	 e/ou	 arqué`pos),	 antes	
exclusivamente	 inerentes	 à	 linguagem	 tonal	 tradicional,	 enquadra-se	 mesmo	 como	 pós-
serialista:	

Toda	verdadeira	subversão	das	expecta`vas	ideológicas	é	efe`va	na	medida	em	que	se	traduz	em	
mensagens	 que	 também	 subvertam	 os	 sistemas	 de	 expectaTvas	 retóricas.	 E	 toda	 subversão	
profunda	 das	 expectaTvas	 retóricas	 é	 também	 um	 redimensionamento	 das	 expectaTvas	
ideológicas.	Nesse	princípio	se	baseia	a	arte	de	vanguarda,	mesmo	nos	seus	momentos	definidos	
“formalistas”,	quando,	usando	 código	de	maneira	 altamente	 informa`va,	não	 só	põe	em	crise,	
mas	 obriga	 a	 repensar,	 através	 da	 crise	 do	 código,	 a	 crise	 das	 ideologias	 com	 as	 quais	 ele	 se	
iden`ficava. 	413

Entretanto,	poder-se-ia	objetar	que	a	sustentabilidade	deste	código-idioleto	poé`co ,	414

desta	postura	esté`co-poé`ca	e	 ideológica	de	Menezes,	pressupõe	e	depende	mesmo	(de	
maneira	 exclusiva)	 de	 um	 reconhecimento	 (consciente	 ou	 mesmo	 subliminarmente),	 por	
parte	 dos	 ouvintes,	 das	 estruturas	 sonoras	 inerentes	 às	 en`dades	 e	 aos	 arqué`pos	
ocorrentes	no	decurso	discursivo	musical.	Todavia,	notamos	já	como	tal	fato	é	independente	
e	 estrategicamente	 trabalhado	 em	 Crase 	 por	 meio	 da	 ampla	 recorrência	 (ou	 rela`va	415

redundância)	 dada	 às	 sonoridades	 de	 tais	 en`dades	 e	 arqué`pos,	 desdobrados	 por	meio	
dos	 módulos	 cíclicos	 ou	 “deformados”	 por	 meio	 das	 projeções	 proporcionais,	 ou	 ainda	
também	(e	principalmente)	como	cons`tuidores	de	condutor/liame	harmônico	(EHP3)	ou	de	
verdadeiras	zonas	formânTcas	e	colorís`cas	que,	principalmente,	marcam	e	demarcam,	cada	
qual,	as	seções	em	que	a	peça	é	estruturada	–	de	onde	decorre	que,	se	por	(des)ventura	tais	
en`dades	 ou	 arqué`pos	 não	 fizerem	 parte	 da	 bagagem	 repertorial/cultural	 (ou	 lexical	
conota`vo-significa`va,	 por	 um	 viés	 semiológico)	 de	 determinado	 ouvinte	 (o	 que	 lhe	
impossibilitaria	 de	 pronto	 a	 reconhecê-las	 fenomenologicamente	 enquanto	 símbolos),	 a	
apreensão	 de	 suas	 estruturas	 seria	 garan`da	 por	meio	 das	 estratégias	 que	 engendram	 o	

	Flo	MENEZES:	Música	Maximalista,	op.	cit.,	p.	8.412

	Umberto	ECO:	A	Estrutura	Ausente,	op.	cit.,	p.	87	(grifos	originais).	Enquanto	a	chamada	“vanguarda”	rompia	413

com	o	discurso	musical	tonal,	Flo	Menezes,	ao	ressignificar	elementos	oriundos	do	tonalismo,	transcende,	por	
sua	vez,	a	referida	“vanguarda”	–	que	talvez	pudesse	se	afigurar	como	uma	a`tude	“neo-vanguardista”.

	Ainda	com	Eco,	lemos:	“Poderíamos	levar	avante	algumas	inves`gações	es`lís`cas	para	mostrarmos	que,	na	414

medida	 em	 que	 a	 mensagem	 se	 complica,	 a	 auto-reflexibilidade	 se	 estabelece	 a	 cada	 um	 dos	 níveis,	 as	
soluções	se	ar`culam	segundo	um	sistema	de	relações	homólogo.	 […]	Estabelece-se	uma	espécie	de	rede	de	
formas	homólogas	que	cons`tui	 como	que	o	código	parTcular	daquela	obra.	 [...]	 Essa	 regra,	esse	 código	da	
obra,	em	linha	de	direito,	é	um	idioleto	(definindo-se	como	idioleto	o	código	privado	e	individual	de	um	único	
falante)”	(Umberto	ECO:	A	Estrutura	Ausente,	op.	cit.,	58;	grifos	originais).

	 O	 que	 pode	 ser	 devidamente	 corroborado	 nos	 processos	 estratégicos	 desvelados	 na	 análise	 ser	415

microforma`va	 anteriormente	 procedida.	 Serve	 aqui	 como	 exemplo	 aquele	 processo	 que	 engendra	 a	
preparação	 da	 apreensão	 fenomenológica	 da	 ME,	 cujo	 desenvolvimento	 se	 dá	 do	 começo	 do	 Prelúdio	 à	
primeira	apresentação	de	fato	deste	material,	no	c.	71.
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desenvolvimento	escritural	destes	materiais	 (enquanto	semas 	 imbuídos,	por	sua	vez,	de	416

significação	que	o	próprio	discurso	musical	se	incumbe,	sinta`camente,	de	proporcionar)	–	o	
que,	 por	 fim,	 acaba	 por	 realmente	 validar,	 de	modo	 absoluto	 e	 inexorável,	 a	 coerência	 e	
compreensibilidade	de	uma	obra	musical .	417

5.2.	A	EletroacúsGca	em	Crase	

Flo	Menezes	declara	em	depoimento	de	outubro	de	2009:	

Crase	revela-se	como	uma	obra	basilar	e	sintomá`ca	da	minha	postura	com	relação	à	interação	
entre	 recursos	 eletroacús`cos	 e	 escritura	 instrumental.	 Formado	 nos	 anos	 1980	 nos	 mais	
rigorosos	 preceitos	 da	 escola	 alemã	 da	 música	 eletrônica,	 herdeiro	 autên`co	 no	 Brasil	 de	 (e	
docente	na	Alemanha	convidado	por)	Stockhausen,	sempre	soube	valorizar	as	duas	vertentes	da	
composição	 eletroacús`ca	 que,	 em	meios	 franceses,	 são	 em	 geral	 `das	 como	 antagônicas:	 a	
elaboração	dita	acusmáTca	 (sons	eletroacús`cos	sem	instrumentos	ou	vozes,	pré-concebidos	e	
compostos	em	estúdio	e	difundidas	por	alto-falantes);	e	a	música	eletroacús`ca	mista	(escritura	
vocal/instrumental	 conjuminada	 com	 recursos	 eletrônicos).	 E,	 no	 que	 tange	 à	 música	 mista,	
assumo	 postura	 peculiar:	 reconhecendo	 o	 potencial	 ines`mável	 das	 elaborações	 em	 estúdio,	
cujo	controle	minucioso	 revela-se	como	mais	 rigoroso	que	a	maioria	dos	 recursos	das	 técnicas	
geradas	ao	vivo,	mesmo	que	 lançando	mão	cada	vez	mais	dessas	 técnicas	em	tempo	real,	não	
abro	 mão	 dos	 sons	 que	 pude	 pré-elaborar,	 com	 absoluto	 cuidado,	 em	 estúdio,	 fazendo	
igualmente	uso	de	estruturas	 eletroacús`cas	que,	 concomitantemente	aos	 sons	 instrumentais,	
são	 acionadas	 em	 determinados	 momentos	 da	 obra,	 mas	 se	 dão	 essencialmente	 em	 tempo	
diferido,	com	suas	durações	predeterminadas	e	com	suas	estruturas	espectrais	soando	de	modo	
“independente”	do	que	ocorre	simultaneamente	ao	nível	da	escritura	instrumental.	

Se	as	minhas	primeiras	obras	mistas	caracterizavam-se,	de	acordo	com	a	prá`ca	do	Estúdio	de	
Colônia	[onde	se	especializara	com	Hans	Ulrich	Humpert,	sucessor	do	pai	da	música	eletrônica,	
Herbert	 Eimert],	 pelo	 uso	 da	 fita	magné`ca,	 com	 os	 sons	 eletroacús`cos	 sendo,	 pois,	 fixados	
sobre	 suporte,	 a	 par`r	 principalmente	 de	Mahler	 in	 Transgress	 (2002-03),	 para	 dois	 pianos	 e	
eletrônica	 em	 tempo	 real,	 transparece	 em	minha	 obra	 a	 tendência	 a	 coabitar	 estruturas	 pré-
compostas,	porém	disparadas	em	tempo	real,	 com	transformações	efe`vamente	realizadas	em	
tempo	 real,	 no	 momento	 de	 execução	 da	 obra.	 Em	 Crase,	 temos	 um	 �pico	 exemplo	 de	 tal	
estratégia	 pluralista	 e	 não-excludente	 dos	 recursos	 intera`vos,	 tempo	 real	 e	 tempo	 diferido	
dando-se	as	mãos.	

Tal	concepção	vem	de	encontro	e	representa	uma	saída	pessoal	de	Menezes	quanto	à	
polêmica	 que	 foi	 alcunhada	 pelo	 compositor	 francês	 Philippe	 Manoury,	 par`dário	
exclusivista	 da	 música	 eletroacús`ca	 em	 tempo	 real,	 como	 a	 “Querela	 dos	 Tempos” ,	418

	Interpretamos	o	termo	como	um	enunciado	composto	por	caracteres	oriundos	de	uma	segunda	arTculação	416

(desprovidos	de	significado,	que	Eco	 in`tula	como	figura	e	considera	equivalente	aos	 fonemas	da	 linguagem	
verbal).

	Uma	análise	detalhada	dos	mecanismos	que	estabelecem	coerência	 e	 compreensibilidade	esté`ca	numa	417

obra	musical	envolveria	uma	incursão	considerável	em	disciplinas	como	a	Teoria	da	Informação,	a	Psicologia	da	
Percepção	 e	 até	 mesmo	 a	 Antropologia	 Cultural,	 o	 que	 nos	 desviaria	 demasiadamente	 do	 objeto	
presentemente	 proposto.	 De	 toda	 forma,	 vale	 aqui	 uma	 breve	 e	 per`nente	 enunciação:	 “Muitas	 vezes	 um	
código	se	ar`cula	escolhendo	como	traços	per`nentes	os	 sintagmas	de	um	código	mais	analí`co”	 (Umberto	
ECO:	A	Estrutura	Ausente,	op.	cit.,	p.	132).

	Cf.	abordagem	detalhada	do	assunto	em:	Helen	Gallo	DIAS:	A	“Querela	dos	Tempos”:	Um	Estudo	Sobre	as	418

Divergências	 EstéTcas	 na	Música	 EletroacúsTca	Mista.	 Tese	de	Mestrado	 (Orientador:	 Flo	Menezes),	Unesp,	
2006;	 [posteriormente,	 o	 trabalho	 foi	 publicado	 em	 livro:	 Helen	 Gallo	 DIAS:	Música	 de	 duas	 dimensões	 –	
Correspondências	entre	os	universos	instrumental	e	eletroacúsTco.	São	Paulo:	Editora	Unesp,	2014].
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corrente	ainda	em	nossos	dias,	cujo	cerne	se	concentra	na	discussão	sobre	se	estabelecer,	
numa	 composição	 eletroacús`ca	 mista,	 uma	 interação	 que	 se	 dê	 cronologicamente	 em	
tempo	real	ou	em	tempo	diferido	com	relação	ao(s)	intérprete(s),	ou	seja,	se	as	sonoridades	
eletroacús`cas	devem	desencadear-se	no	ato	da	execução	e	segundo	o	gesto	interpreta`vo	
instrumental	 por	 meio	 de	 so�wares	 capacitados	 à	 difusão	 eletroacús`ca	 e	 ao	
processamento	 de	 sinais	 de	 áudio	 (o	 que	 resultaria	 na	 submissão	 da	 temporalidade	
eletroacús`ca	à	 temporalidade	do	 intérprete),	ou	se	estas	devem	ser	estabelecidas	no	ato	
mesmo	 de	 sua	 concepção	 pelo	 próprio	 compositor,	 sendo	 “diagramadas”	 em	 estúdio	
anteriormente	à	execução	propriamente	dita	da	peça	sobre	suporte:	tape,	CD,	ou	quaisquer	
outras	mídias	semelhantes.	Neste	úl`mo	caso,	ganha-se	em	controle	espectral,	mas	perde-
se	 em	 flexibilidade	 temporal	 no	 ato	 do	 gesto	 interpreta`vo,	 uma	 vez	 que	 daí	 resultaria,	
quando	da	execução,	um	espaço	temporal	fixo	e	inflexível	das	sonoridades	eletroacús`cas	a	
que	o	intérprete	necessariamente	seria	obrigado	a	se	sujeitar.	Se,	por	um	lado,	os	adeptos	
da	 eletroacús`ca	 em	 tempo	 real	 defendem	 a	 organicidade	 da	 execução	 instrumental	
secundada	 por	 uma	preponderância	 do	 tempo	do	 intérprete	 ao	 tempo	da	 eletrônica,	 por	
outro,	os	par`dários/herdeiros	da	tape	music,	ou	seja,	da	eletroacús`ca	em	tempo	diferido,	
defendem-se	 argumentando	 que,	 de	 qualquer	 maneira,	 a	 música	 instrumental	
tradicionalmente	realizada	em	conjuntos	(orquestrais,	de	câmara	etc.)	já	pressupunha	igual	
limitação	da	liberdade	temporal	de	cada	instrumen`sta	através	da	obediência	ao	maestro	e	
que,	 além	 disso,	 preconceber	 e	 fixar	 a	 dimensão	 eletroacús`ca	 torna	 possível	 a`ngir	 um	
grau	 de	 complexidade	 e	 detalhismo	 espectral	 ainda	 não	 passível	 de	 ser	 suplantado	 ou	
mesmo	igualado	pelas	prá`cas	atuais	da	eletroacús`ca	em	tempo	real.	Ou	seja,	em	tempo	
diferido	(em	estúdio),	seria	possível	fugir	das	limitações	tecnológicas	inerentes	aos	so�wares	
e	equipamentos	necessários	ao	processamento	sonoro	simultâneo,	além	do	fato	de	que,	no	
trabalho	das	sonoridades	em	estúdio,	seria	viável	um	maior	aprofundamento	nos	processos	
de	tratamento	ou	síntese	sonora	e,	 formalmente,	no	desenvolvimento	musical	do	material	
em	termos	escriturais.	Além	disso,	na	difusão	em	tempo	real,	pelo	fato	mesmo	de	os	sons	
eletroacús`cos	consis`rem	na	manipulação	sempre	proveniente	da	execução	instrumental,	
torna-se	mais	di�cil,	ou	no	mínimo	menos	condizente	com	a	própria	ideologia	que	governa	
as	técnicas	em	tempo	real,	o	estabelecimento	de	contrastes	de	espectro	e	ar`culação	entre	
as	sonoridades	difundidas	acús`ca	e	eletroacus`camente.	Assim	assevera	Flo	Menezes:	

É	 comum	 defrontarmos	 com	 uma	 visão	 preconceituosa	 por	 parte	 dos	 compositores	 que	 se	
alinham	 às	 tendências	 mistas	 em	 decorrência	 principalmente	 de	 seu	 apreço	 pela	 escritura	
instrumental	e	sua	história,	na	qual	admitem	os	recursos	eletroacús`cos	apenas	e	tão	somente	
se	 estes,	 sem	 exceção,	 interagirem	 em	 tempo	 real	 com	 execução	 instrumental,	 enquanto	
recursos	de	transformação	realizados	in	loco	e,	afirmam,	com	a	mesma	flexibilidade	temporal	da	
qual	 dispõe	o	 intérprete	humano.	Ainda	que	 tais	 possibilidades	 sejam	 ins`gadoras	 e	 que	uma	
interação	 que	 dê	 conta	 da	 ar`culação	 viva	 do	 tempo	 musical	 seja	 altamente	 desejável	 e	
ca`vante,	não	há,	entretanto,	razão	plausível,	a	rigor,	para	que	se	neguem	as	possibilidades	da	
interação	que	têm	no	uso	de	sons	eletroacús`cos	fixado	sobre	suporte	seu	recurso	principal.	

A	 bem	 da	 verdade,	 ainda	 hoje	 têm-se	 muito	 mais	 possibilidades	 de	 elaboração	 espectral	 e	
estrutural	na	 laboriosa	cons`tuição	sonora	realizada	em	estúdio	e	fixada	sobre	suporte	do	que	
nos	recursos,	ainda	consideravelmente	limitados,	de	geração	sonora	em	tempo	real	oriundas	de	
uma	 interação	 com	 os	 sons	 provenientes	 dos	 instrumentos.	 Em	 geral,	 as	 estruturas	 musicais	
advindas	 das	 transformações	 em	 tempo	 real	 são	 excessivamente	 limitadas	 às	 estruturas	
instrumentais	 em	 si,	 enquanto	 que,	 pelo	 uso	 de	 sons	 eletroacús`cos	 realizados	 em	 estúdio	
interagidos	 com	 escritura	 musical,	 tem-se	 uma	 gama	 muito	 maior	 de	 possibilidades	 sonoras,	
próximas	ou	distantes	do	universo	acús`co	com	o	qual	procura	interagir. 	419

	Flo	MENEZES:	Música	Maximalista,	op.	cit.,	p.	379.419
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Longe	 de	 nos	 aprofundarmos	 em	 demasia	 nesta	 questão,	 constata-se	 que	 Flo	
Menezes,	ao	aliar	sonoridades	preconcebidas	em	estúdio	com	outras	processadas	em	tempo	
real,	 obteve	 em	Crase	 um	 somatório	das	 vantagens	 e	 uma	 rela`vização	das	desvantagens	
respec`vas	a	ambos	os	`pos	de	difusão	eletroacús`ca	 (tempo	real	e	 tempo	diferido),	pois	
processa	eletroacus`camente	em	tempo	real	o	aspecto	gestual	e	a	ar`culação	interpreta`va	
dos	 instrumentos	solistas	e	des`na	aos	momentos	 fundamentais	da	peça,	às	seções	que	a	
subdividem,	as	sonoridades	eletroacús`cas	cons`tuídas	em	tempo	diferido	e	pré-compostas	
com	exímio	cuidado.	Destaca-se,	quanto	às	sonoridades	eletroacús`cas	de	tempo	diferido,	
que	 estas	 são	 disparadas	 pelo	 compositor	 em	 tempo	 real,	 ou	 seja,	 segundo	 a	 agógica	
inerente	ao	tempo	da	escritura	orquestral	(tal	como	o	fizera	já	em	Mahler	in	Transgress	com	
a	escritura	para	dois	pianos),	 imprimida	pelo	regente	–	o	que	flexibiliza	a	suposta	"rigidez"	
de	padrões	agógico-temporais	“está`cos”	correlatos	`a	difusão	em	tempo	diferido.	

Outro	 ponto	 de	 interesse	 é	 aquele	 rela`vo	 às	 estratégias	 que	 engendraram	 a	
concepção	das	sonoridades	eletroacús`cas	com	relação	à	sua	interação	com	as	sonoridades	
orquestrais.	Neste	aspecto,	adentramos	noutra	polêmica	questão	deba`da	atualmente,	que	
concerne	 à	 interação	 escritural-fenomenológica	 entre	 sonoridades	 acús`cas	 e	
eletroacús`cas,	 bem	 como	 o	 do	 grau	 de	 determinação	 do	 resultado	 sonoro	 quando	 do	
processo	 próprio	 de	 composição.	 Em	 defesa	 da	 u`lização	 da	 eletroacús`ca	 em	 tempo	
diferido	(sem,	no	entanto,	excluir	a	possibilidade	da	u`lização	da	eletrônica	em	tempo	real),	
Flo	Menezes	contra-argumenta:	

A	 crí`ca	 de	 cunho	 bouleziano	 (a	 despeito	 do	 valor	 ines`mável	 da	 obra	 intera`va	 de	 Boulez),	
segundo	 a	 qual	 um	 tempo	 fixo	 sobre	 suporte	 jamais	 poderá	 se	 converter	 em	 uma	 interação	
organicamente	bem-sucedida,	é,	 a	meu	ver,	 sem	 fundamento,	pois	que	a	eficácia	da	 interação	
não	dependerá	 jamais	do	 fato	de	os	 sons	eletroacús`cos	estarem	ou	não	fixados	 sobre	algum	
suporte	 tecnológico	 e	 terem	 suas	 durações	 predeterminadas,	mas	 antes	 da	 elaboração	 de	 tal	
interação	na	própria	composição,	de	acordo	com	suas	possibilidades	morfológicas.	[...]	Não	será	
o	 suporte	�sico	o	 fator	determinante	da	 “rigidez”	ou	 ausência	de	 “rigidez”	do	 tempo	musical,	
mas	 sim	 a	 forma	 pela	 qual	 compositor	 organiza	 seus	 elementos	 estruturais	 e	 expressivos.	 É	 a	
estruturação	da	obra	que	deverá	ser	flexível,	não	seu	suporte	material.” 	420

A	 este	 respeito,	 Flo	Menezes	 elaborou	 um	 interessante	 estudo	 teórico	 sobre	 o	 que	
designou	 por	 morfologia	 da	 interação ,	 no	 qual,	 após	 defender	 a	 possibilidade	 de	421

existência	 na	 difusão	 eletroacús`ca	 de	 sonoridades	 advindas	 tanto	 de	 um	processamento	
em	tempo	real	quanto	em	tempo	diferido,	discorre	também	sobre	estratégias	composi`vas	
quanto	 ao	 estabelecimento	 de	 patamares	 grada`vos	 entre	 os	 estados	 de	 fusão	 e	 de	
contraste	 entre	 ambos	 os	 universos	 sonoros,	 o	 instrumental	 (acús`co)	 e	 o	 eletroacús`co.	
Ressaltando	 a	 importância	 quanto	 ao	 estabelecimento	 de	 tal	 dicotomia	 (fusão/contraste),	
Flo	Menezes	afirma:	

Será	 estrategicamente	 preciso	 que,	 em	 determinados	momentos,	 o	 contraste	 entre	 ambos	 os	
universos	venha	a	tona	para	que	a	própria	fusão	possa	ser	devidamente	apreciada.	Por	mais	que	
uma	 dominância	 de	 tal	 ou	 tal	 função	 (unificadora	 na	 fusão;	 arTculatória	 no	 contraste,	 para	
falarmos	 com	 Schönberg)	 se	 faça	 presente	 em	 uma	 determinada	 obra,	 a	 estratégia	
composicional	 se	 nutre	 inelutavelmente	 de	 ambos	 os	 aspectos	 que	 subjazem	 ao	 próprio	
fenômeno	da	interação.	Dessa	forma,	afirmara	eu	que	“é	através	do	velho	princípio	da	oposição	
binaria,	 segundo	 o	 qual	 um	 determinado	 elemento	 só	 é	 valorado	 se	 confrontado	 com	 seu	

	Flo	MENEZES:	Música	Maximalista,	op.	cit.,	p.	380.420

	Idem,	pp.	377-399.421
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oponente,	que	fusão	e	contraste	podem	ser	percebidos	como	princípios	dominantes	em	tal	ou	
tal	obra”. 	422

Entretanto,	o	conceito	jakobsoniano	de	dominância	das	funções	unificadora	(fusão)	ar`culatória	
(contraste)	pressupõe	que	dificilmente	nos	depararemos	com	um	fenômeno	sonoro,	na	música	
mista,	em	que	haja	pura	 fusão	ou	puro	contraste,	mutuamente	excludentes.	Mesmo	diante	da	
mais	 convincente	 fusão	 espectral	 do	 instrumental	 com	 o	 eletroacús`co,	 o	 ouvido	 sempre	
revelará	 aspectos	 de	 dis`nção	 da	 qualidade	 espectral	 oriunda	 do	 universo	 acús`co	 daquela	
proveniente	dos	 sons	eletroacús`cos,	da	mesma	 forma	como	buscará	algum	mínimo	ponto	de	
contato	e	iden`ficação	entre	ambos	os	universos	sonoros	em	meio	ao	contraste	mais	radical. 	423

Destaca-se	 ainda	 o	 fato	 de	 Flo	Menezes,	 em	 Crase,	 ter	 conferido	 aos	 instrumentos	
solistas	(processados	eletroacus`camente	em	tempo	real)	uma	ar`culação	agógico-temporal	
dis`nta	daquela	conferida	à	orquestra.	Conforme	o	compositor:	 “Entrevendo	as	vantagens	
da	 interação	 ao	 vivo,	 neguei-me,	 estrategicamente,	 a	 ‘amarrar’	 a	 escritura	 dos	 solistas	 a	
serem	 processados	 à	 regência	 que,	 de	 certa	 maneira,	 impinge	 um	 ‘tempo	 fixo’	 aos	
intérpretes”.	 Como	 resultado,	 temos	 Crase	 ambientada	 numa	 plataforma	 temporal	
mul`dimensionada,	 o	 que	 influi	 grandemente	 em	 sua	 resultante	 fenomenológica"	 –	 “algo	
que,	 pelo	 viés	 da	 simultaneidade	 de	 escrituras	 paralelas,	 assemelha-se	 sobremaneira	 à	
concepção	de	labORAtorio”,	conforme	comenta	o	compositor.	A	sensação	do	fluxo	temporal	
nos	trechos	em	que	ocorrem	estes	solos	é	 intensamente	rela`vizada,	a	percepção	rítmico-
fenomenológica	 (desde	 de	 sempre	 tênue,	 excetuando-se	 alguns	 breves	 momentos	 como	
aquele	 presente	 no	 início	 da	 subseção	 N)	 cede	 lugar	 a	 uma	 percepção	 (nos	 termos	 de	
Menezes)	 duraTva,	 portanto	 não	 simplesmente	 métrica,	 dos	 fenômenos	 enquanto	
heterofonias	ou	mul`-interações	�mbrico-texturais.	Comentando	tal	aspecto	em	par`cular,	
Flo	Menezes	nos	relata,	finalizando	nossa	abordagem,	em	e-mail:	

A	escritura	dos	solistas	em	Crase	–	oboé	e	clarinete	solos,	tratados	em	tempo	real	–	estabelece	
um	 “contraponto	 espaço-temporal”	 com	 a	 escritura	 da	 orquestra.	 Ao	 mesmo	 tempo	 em	 que	
potencializa	a	projeção	da	orquestra	no	espaço	do	teatro	e	ambos	os	solistas	atuam	ao	lado	dos	
trompetes	e	 trompas	situados	ao	 lado	da	plateia,	eles	desenvolvem	um	tecido	 temporalmente	
interdependente	da	escritura	orquestral.	

Ainda	 que	 ar`culados	 com	 autonomia	 estrutural	 diante	 do	 tecido	 orquestral,	 ambos	 os	 solos,	
quase	 que	 em	 espelho	 um	 em	 relação	 ao	 outro,	 baseiam-se	 no	 perfil	 oriundo	 da	 ME	 que	
caracterizara	o	solo	inicial	do	violino.	

Trata-se,	a	rigor,	de	uma	heterofonia	radicalmente	defasada:	o	perfil	do	solo	inicial	do	violino	se	
vê	transplantado	no	tempo	espaço	nos	dois	solos,	cujos	espectros	são	rastreados,	divididos	e	re-
unidos	ou	refundidos	(“crase”!)	pela	eletrônica	em	tempo	real.	No	que	os	solos	ser	reportam	a	
este	 material,	 realizam	 uma	 heterofonia;	 no	 que	 se	 apartam	 dos	 tempi	 orquestrais,	 quase	
enunciam	uma	disfonia	 –	 termo	que	 introduzi	 em	meu	 texto	 sobre	 a	 simetria	 de	Boulez	 (vide	
Música	 Maximalista )	 para	 caracterizar	 eventos	 musicais	 simultâneos,	 porém	 com	 absoluta	424

autonomia,	 como	 dois	 eventos	 musicais	 totalmente	 independentes.	 Os	 solos	 não	 chegam	 a	
cons`tuir	 disfonia	 em	 relação	 à	 orquestra,	 mas	 tendem	 a	 deslocar	 radicalmente	 o	 foco	 do	
ouvinte,	 convidando-o	 a	 se	 reencontrar	 com	a	 orquestra	 ora	 pela	memória	 do	 início,	 ora	 pela	
atualidade	da	polarização	do	Lá.	

	 Flo	MENEZES:	 “Fusão	 e	 contraste	 entre	 a	 escritura	 instrumental	 e	 as	 estruturas	 eletroacús`cas”,	 em:	 Flo	422

MENEZES:	Atualidade	EstéTca	da	Música	EletroacúsTca,	op.	cit.,	p.	15.

	Flo	MENEZES:	Música	Maximalista,	op.	cit.,	pp.	383-384.423

	Cf.	Flo	MENEZES:	Música	Maximalista,	op.	cit.,	em	especial	p.	236.424
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Nesse	 sen`do,	 operam	 um	 deslocamento	 de	 tempo,	 reportando-se	 ao	 início	 da	 obra	 e	
costurando	todo	o	nexo	harmônico-melódico	dos	perfis	de	Crase.	Mas	se	são	referenciais	por	um	
lado,	 incitam	a	própria	orquestra	a	privilegiar	a	polarização	do	Lá,	a	par`r	do	qual	a	orquestra	
tenderá	a	eclodir,	após	pulverização	granular	da	textura,	com	a	reapresentação	da	própria	ME,	
decorrente	de	uma	iteração	rítmica	“reminiscente	de	Stravinsky”.	

Os	 elos	 dos	 Lá	 polarizados	 tanto	 nos	 solos	 quanto	 na	 orquestra	 é	 um	 dos	 aspectos	 de	 fusão	
propriamente	 dita	 (“crase”)	 na	 obra.	 Estrategicamente,	 é	 conferindo	 aos	 solos	 um	 papel	
ritmicamente	independente	da	escritura	orquestral	que	pude	me	permi`r	o	uso	da	eletrônica	em	
tempo	 real	 com	 eficácia,	 uma	 vez	 que,	 num	 contexto	 orquestral,	 o	 emprego	 de	 tais	
procedimentos	seria	bem	mais	problemá`co.	

O	Lá	polarizado,	por	outro	 lado,	 reporta-se	ao	mesmo	Lá	que	tudo	 liga	na	afinação	orquestral.	
Varre	uma	importante	passagem	do	Adagio	da	Décima	Sinfonia	de	Mahler,	e	a	ele	me	referi	ao	
início	de	PAN	(1985-86)	para	grande	orquestra.	Nesse	sen`do,	Crase	faz	referência	a	PAN	e	à	sua	
totalidade	 sonora,	 espacialmente	 invasiva,	 tão	 circundante	 quanto	 os	 solos	 do	 oboé	 e	 do	
clarinete.	

Exemplo	sonoro	11:		
Crase	(2005-06),	para	grande	orquestra	e	eletrônica	(com	par`tura).	
Encomenda	da	OSESP	(Orquestra	Sinfônica	do	Estado	de	São	Paulo).	

Estreia	europeia:	gravação	ao	vivo	em	9	de	novembro	de	2012,	
com	a	Tonhalle-Orchester	Zürich	sob	regência	de	Pierre-André	Valade,	

durante	os	Tage	für	Neue	Musik	Zürich	2012,	que	teve	Flo	Menezes	como	Compositor	Convidado.	
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•	SOBRE	O	Studio	PANaroma	E	SUA	HISTÓRIA	
	

[ABOUT	Studio	PANaroma	AND	ITS	HISTORY]	
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História	do	Studio	PANaroma 	425

Flo	Menezes	

O	que	proponho	aqui	é	traçar	uma	breve	retrospec`va	deste	meu	feito	ins`tucional	de	
vida,	que	neste	ano	de	2014	completa	20	anos	de	existência:	o	Studio	PANaroma	de	Música	
EletroacúsTca	da	Unesp,	em	São	Paulo.	E	o	proponho	em	tom	informal,	levado	pelos	fatos,	
pela	minha	memória	e	pelos	meus	sen`mentos.	E	desde	já,	afirmo:	sem	idealismo	–	de	que	
se	 alimentam	 nossos	 sen`mentos	 e	 nossas	 convicções	 esté`cas	 e	 ideológicas	 –	 nenhum	
feito	 de	 tal	 envergadura	 seria	 sequer	 imaginável.	 A	 este	 idealismo,	 somaram-se	 muita	
determinação,	insistência,	visão	estratégica,	lisura	é`ca	e	muito,	muito	trabalho	musical.	

De	 forma	 bastante	 resumida,	 e	 já	 de	 início,	 afirmo:	 para	 a	 fundação	 do	 Studio	
PANaroma,	`ve	inicialmente	como	único	“modelo”	o	histórico	Studio	für	elektronische	Musik	
da	 Escola	 Superior	 de	 Música	 de	 Colônia,	 Alemanha,	 onde	 fui	 me	 especializar	 em	
Elektronische	 KomposiTon	 com	 uma	 bolsa	 alemã	 do	 DAAD	 (Deutscher	 Akademischer	
Austauschdienst)	aos	meus	24	anos,	chegando	lá	em	1986	e	tendo	por	lá	atuado	até	o	início	
de	1991.	Lá	ob`ve,	em	1989,	o	mais	alto	Diploma	em	Composição	Eletrônica	daquela	época,	
cuja	 banca	 final	 –	 para	 a	 qual	 deveria	 ter	 apresentado	 um	 mínimo	 de	 quatro	 obras	
compostas	no	estúdio,	mas	à	qual	expus	seis	composições	–	foi	cons`tuída	por	alguns	dos	
ícones	 da	 vanguarda	 europeia	 da	 geração	 pós-weberniana:	 Mauricio	 Kagel,	 Hans	Werner	
Henze,	Johannes	Fritsch	e	meu	professor	e	Diretor	Ar�s`co	do	estúdio	alemão,	Hans	Ulrich	
Humpert,	todos	já	falecidos.	

Esta	 ins`tuição	 alemã	 havia	 sido	 fundada	 em	 1965	 pelo	 pai	 da	 Música	 Eletrônica,	
Herbert	 Eimert,	 como	 con`nuação	 do	 lendário	 Studio	 für	 elektronische	 Musik	 da	 rádio	
NWDR	de	Colônia	(hoje	WDR),	igualmente	fundado	por	ele	em	1951	como	primeiro	estúdio	
do	gênero	e	“em	oposição”	à	musique	concrète	francesa,	e	no	qual	haviam	sido	realizadas,	a	
par`r	 de	 1953,	 as	 primeiras	 obras	 de	música	 eletrônica	 serial,	 com	 a	 atuação	 histórica	 e	
paradigmá`ca	de	quatro	então	jovens	compositores	convidados	por	Eimert,	dois	da	Bélgica	
–	Henri	Pousseur	e	Karel	Gœyvaerts	–	e	dois	da	própria	Alemanha	–	Go�ried	Michael	Kœnig	
e	Karlheinz	Stockhausen.	Após	aposentar-se	da	rádio	alemã	em	1962,	Eimert	foi	chamado	a	
dar	con`nuidade	à	sua	“Escola	de	Composição	Eletrônica”	(a	chamada	Kölner	Schule)	junto	à	
Escola	 Superior	 de	Música	 de	 Colônia	 (Musikhochschule	 Köln),	 e	 para	 lá	 levou	 alguns	 dos	
equipamentos	históricos	que	serviram	à	composição	de	sua	obra-prima	Epitaph	 für	Aikichi	
Kuboyama	 (1961)	ou	de	Kontakte	 (1958-60)	de	Stockhausen,	ambas	cons`tuindo	duas	das	
mais	 geniais	 realizações	 de	 toda	 a	 histórica	 da	 Música	 Eletroacús`ca.	 Fiz	 questão	 de	
trabalhar	 com	 esses	 equipamentos,	 e	 efe`vamente	 minha	 primeira	 realização	 naquele	
Estúdio	(Phantom-Wortquelle;	Words	in	Transgress,	de	1986-87)	foi	em	parte	realizada	com	
esses	 e	 outros	 equipamentos	 históricos,	manipulando,	 com	minhas	 próprias	mãos,	 alguns	
dos	equipamentos	históricos	com	os	quais	Eimert,	Stockhausen	e	outros	haviam	trabalhado.	

Hans	Humpert,	que	havia	sido	assistente	de	Eimert,	foi	seu	natural	sucessor	quando	da	
repen`na	e	inesperada	morte	de	Eimert	em	1972,	em	decorrência	de	um	ataque	cardíaco.	
Admirador	 incondicional	 do	 velho	 mestre,	 deu	 con`nuidade	 à	 estratégia	 de	 Eimert	 no	
sen`do	de	oferecer	a	inúmeros	jovens	compositores	provenientes	dos	mais	dis`ntos	países	

	 Texto	 escrito	 em	 outubro	 de	 2014	 e	 publicado	 primeiramente	 sob	 o	 �tulo	 de	 “Duas	 décadas	 de	 Studio	425

PANaroma”,	 em:	 Revista	 Vórtex,	 v.	 2,	 n.	 2,	 dezembro	 de	 2014,	 Universidade	 Estadual	 do	 Paraná,	 pp.	 1-18.	
Apesar	de	em	2022	o	Studio	PANaroma	já	completar	quase	três	décadas	(uma	vez	que	foi	fundado	oficialmente	
em	julho	de	1994),	o	texto	con`nua	válido	por	relatar	a	sua	história.
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a	inaugural	experiência	com	os	meios	eletroacús`cos	e	com	a	composição	me`culosamente	
elaborada	 em	 estúdio	 eletrônico,	 projeto	 generoso	 do	 qual	 acabei,	 pois,	 por	 usufruir	 nos	
anos	1980	e	 início	dos	anos	1990.	Não	nos	esqueçamos	que	 foi	através	dessa	“polí`ca	de	
abertura”	de	Eimert	que	os	então	jovens	Mauricio	Kagel	e	György	Lige`	puderam	chegar	em	
Colônia	 em	 1957,	 justamente	 a	 convite	 de	 Eimert,	 para	 se	 iniciarem	 na	 experiência	
eletrônica,	tão	fundamental	para	o	resto	de	toda	a	sua	produção	composicional.	E	eu	fui	um	
dos	 que	 realizaram	 esse	mesmo	 i`nerário,	 só	 que,	 em	meu	 caso,	 29	 anos	mais	 tarde,	 ou	
seja,	 em	 1986,	 pela	 inicia`va	 de	Humpert,	 que	 prontamente	me	 aceitou	 como	 seu	 aluno	
após	eu	ter-lhe	enviado	algumas	de	minhas	composições	instrumentais,	e	isto	mesmo	ainda	
sem	sequer	ter	me	formado	no	Curso	de	Composição	da	USP,	onde	seguia	ainda	como	aluno	
do	grande	professor	de	composição	que	`ve	em	minha	vida:	Willy	Corrêa	de	Oliveira.	

Minha	 determinação	 era	 já	 conhecida	 de	 meus	 familiares	 e	 daqueles	 que	 me	
conheciam	desde	 a	 infância	 (tal	 como	o	 próprio	Willy),	 e	 já	 adolescente,	 aos	 13	 anos,	 eu	
havia	decidido	estudar	alemão	no	Goethe-InsTtut	de	São	Paulo	(do	qual	fui,	historicamente,	
seu	mais	 jovem	 aluno),	 com	 o	 forte	 intuito	 de,	 depois	 de	 estudar	 Composição	 no	 Brasil,	
par`r	 para	 a	 Alemanha	 para	 tentar	 estudar	 Música	 Eletroacús`ca	 no	 berço	 da	 Música	
Eletrônica,	em	Colônia,	ou	 seja,	na	 cidade	de	Stockhausen,	então	um	de	meus	 ídolos.	E	o	
roteiro	 seguiu-se	 tal	 qual	 eu	 o	 havia	 determinado:	 em	 1985,	 dirigi-me	 ao	 Consulado	 da	
Alemanha	em	São	Paulo,	na	Avenida	Faria	 Lima,	e	 ali	 indaguei	por	 informações	acerca	de	
Estúdios	 de	Música	 Eletrônica	 alemães.	 A	 Adido	 Cultural	 deixou-me	 em	mãos	 então,	 por	
alguns	minutos	e	para	breve	consulta,	um	caderno	com	a	lista	de	todas	as	Escolas	Superiores	
de	Música	na	Alemanha	e,	folheando-o	página	por	página,	fui	anotando	todas	aquelas	que	
possuíam	 algum	 estúdio	 do	 gênero:	 as	 de	 Freiburg,	 Stupgart,	 Berlin,	 Essen.	Mas	 quando	
avistei	a	Escola	de	Colônia,	logo	anotei	o	nome	do	professor	responsável	e	não	`ve	dúvidas:	
seria	para	lá	que	eu	desejaria	mesmo	ir.	E	este	nome	era	justamente	o	de	Humpert.	

Apliquei	minha	candidatura	 junto	ao	DAAD	e	num	belo	dia	chegou-me	por	correio	a	
carta	 daquela	 ins`tuição	 alemã	 concedendo-me	 a	 bolsa.	 Como	 já	 morava	 com	 minha	
companheira,	 a	 ar`sta	 plás`ca	 Regina	 Johas,	 resolvemos	 casar	 para	 irmos	 juntos	 para	 a	
Europa	e	encaminhei	um	pedido	de	complementação	da	pequena	bolsa	do	DAAD	à	Fapesp	
(Fundação	 de	 Amparo	 à	 Pesquisa	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo),	 em	 cujo	 projeto	mencionava	
literalmente	 que	 pretendia,	 ao	 voltar	 ao	 Brasil,	 fundar	 um	 estúdio	 do	 gênero	 na	 USP.	 O	
pedido	 fugia	 das	 normas	 da	 Fapesp,	 mas	 fui	 chamado	 pelo	 seu	 então	 Presidente,	 Prof.	
Carvalho,	 que	 diante	 de	 mim	 solicitou	 a	 uma	 secretária	 que	 trouxesse	 em	 suas	 mãos	 o	
processo	 no	 qual	 se	 deu	 minha	 pesquisa	 de	 Iniciação	 Cien�fica	 com	 bolsa	 daquela	
ins`tuição	 e	 da	 qual	 resultou	 meu	 tratado	 de	 harmonia	 contemporânea	 Apoteose	 de	
Schoenberg.	 Folheando-o	 rapidamente,	 exclamou:	 “Temos	 que	 ajudá-lo!	 Você	 certamente	
será	logo	absorvido	pela	USP	ou	por	alguma	outra	Universidade	por	aqui!”	E	foi	assim	que,	
em	agosto	de	1986,	fui	com	minha	mulher	para	a	Alemanha,	com	bolsa	do	DAAD	e	pequena	
complementação	de	US$	300	mensais	da	Fapesp.	

A	 experiência	 de	 Colônia,	 onde	 inclusive	 nasceu	 meu	 primeiro	 filho	Murilo,	 foi	 tão	
importante	 para	 mim,	 tão	 enriquecedora,	 desbravadora,	 inaugural,	 significa`va	 e	
emocionante	 que	 simplesmente	 fortaleceu,	 portanto,	 aquele	 desejo	 que	 eu	 cul`vara	 em	
meu	 espírito	 já	 desde	 muito	 jovem:	 o	 de	 ter	 uma	 experiência	 seminal	 com	 a	 Música	
Eletroacús`ca	no	berço	da	Música	Eletrônica	alemã,	onde	atuou	um	dos	compositores	que	
mais	admirava	desde	minha	adolescência	–	Stockhausen	–,	e	o	de	procurar	ins`tuir	algo	do	
gênero	e	de	mesmo	nível	no	Brasil,	onde	inexis`a	por	completo	o	ensino	ins`tucionalizado	
da	 Música	 Eletroacús`ca	 e	 onde	 categoricamente	 inexis`am	 estúdios	 do	 gênero	 nas	
Universidades.	
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Que	 se	diga,	 pois,	 em	alto	 e	 bom	 tom:	não	exis`a	NADA	por	 aqui	 neste	 gênero.	Os	
pioneiros,	 de	 no	 mínimo	 duas	 gerações	 mais	 velhas	 que	 a	 minha,	 jamais	 conseguiram	
realizar	 algo	 verdadeiramente	 profissional	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 ins`tucionalização	 da	
Música	 Eletroacús`ca	 no	 país	 e	 ao	 seu	 ensino	 dentro	 das	 nossas	 Universidades.	 Houve	
algumas	 inicia`vas	 individuais,	 parcas	 e	 pálidas,	 e	 fora	 das	 Universidades,	 nada	mais	 que	
isso.	 Nas	 Universidades,	 pensou-se	 em	 fazer	 algo	 assim	 (Willy	 e	 Gilberto	 Mendes,	 por	
exemplo,	 chegaram	 a	 sonhar	 com	 isso),	 ins`tuíram-se	 disciplinas	 afins,	 porém	 ligadas	 à	
acús`ca	e	seus	conceitos,	e	dentro	das	quais	comentavam-se,	de	modo	fugidio,	sobre	alguns	
dos	 feitos	mais	 importantes	 da	 Composição	 Eletroacús`ca,	mas	 sempre	 emaranhados	 no	
meandros	 de	 noções	 genéricas	 de	 acús`ca.	 Como	 quer	 que	 seja,	 jamais	 se	 pensou	 na	
ins`tuição	de	Estúdios	de	Música	Eletroacús`ca	voltados	100%	à	Composição	Eletroacús`ca,	
nos	 quais	 não	 se	 discorresse	 vagamente	 sobre	 noções	 de	 acús`ca,	 mas	 antes	
profundamente	 sobre	 a	 linguagem	 da	 composição	 com	 meios	 eletrônicos,	 ins`tuindo-se	
uma	Escola	de	Composição	Eletroacús`ca	como	se	fazia	com	a	composição	instrumental.	E	a	
maior	 prova	 disso	 foi	 o	 que	 ocorreu	 comigo	 quando	 era	 estudante:	 foi	 a	 absoluta	
inexistência	disso	no	país	que	me	impulsionou	para	fora	dele,	buscando	esta	experiência	em	
solo	europeu.	

Hoje,	vislumbrando-se	o	porte	quase	inacreditável	do	Studio	PANaroma,	que	cons`tui	
atualmente	um	dos	espaços	mais	privilegiados	no	mundo	para	a	Composição	Eletroacús`ca,	
procura-se,	 por	 vezes,	 diminuir	 seu	 feito	 histórico	 e	 os	 méritos	 de	 sua	 implementação	
pioneira	 no	 Brasil,	 quando	 não	 se	 procura	 “pegar	 carona”	 no	 que,	 com	muito	 trabalho	 e	
lutando	 contra	 muitas	 adversidades,	 ergui.	 E	 isto	 quando	 não	 procuram	 me	 acusar	 de	
menosprezar	 o	 suposto	 feito	 de	meus	 predecessores	 na	 área	 aqui	 no	 país.	 É	 necessário,	
entretanto,	que	se	ponham	“os	pingos	nos	 is”:	o	que	procurei	 fazer	e	acabei	 fazendo	aqui	
cons`tuiu	um	feito	histórico	e	até	então	absolutamente	único	no	Brasil!	E	se	o	fiz	do	zero,	
não	 foi	 somente	 porque	 aqui	 nada	 exis`a	 ins`tucionalizado	 neste	 campo,	 mas	 também	
porque	me	sen`a	musicalmente	distanciado	a	anos-luz	da	música	eletroacús`ca	que	aqui	se	
fazia.	

Mas	minha	 primeira	 tenta`va	 não	 teria	 sido	 bem-sucedida.	 Ao	 contrário	 do	 que	 se	
possa	imaginar,	erguer	o	Studio	PANaroma	implicou	o	inves`mento	de	uma	carga	de	energia	
vital	 por	 anos	 e	 anos,	 lutando	 contra	muitas	 situações	 adversas	 e	 contra	muito	 ciúme,	 e	
nada,	absolutamente	nada	foi	tão	fácil	quanto	parece.	Narro,	pois,	um	pouco	dos	fatos	que	o	
precederam,	 porque	 fazem	parte	 da	 grande	batalha	 –	 ao	 final,	muito	 vitoriosa	 –	 que	 deu	
origem	ao	Studio	PANaroma.	

Mal	chegado	a	Colônia,	expus	a	meu	professor	alemão	Humpert	meu	intuito	de,	após	
minha	passagem	por	aquela	cidade	alemã,	voltar	ao	Brasil	e	 fundar	o	primeiro	Estúdio	de	
Música	 Eletroacús`ca	 em	 Universidades	 brasileiras.	 Humpert,	 mo`vado	 por	 minha	
determinação	e	sen`ndo	por	meu	espírito	decidido	forte	iden`ficação,	pron`ficou-se	a	me	
ajudar	 no	 que	 es`vesse	 a	 seu	 alcance	 nesta	 árdua	 tarefa.	 A	 tal	 predisposição,	 reagi	
prontamente	 e	 estabeleci	 em	 1988,	 ainda	 que	 com	meus	 parcos	 26	 anos,	 contato	 com	 a	
direção	do	Goethe-InsTtut	àquela	época,	então	na	pessoa	de	Elmar	Brandt,	a	quem	propus	
uma	 vinda	 de	 Humpert	 a	 São	 Paulo	 para	 realizar	 palestras	 e	 concertos,	 procurando	
disseminar	 o	 repertório	 e	 as	 noções	 acerca	 da	 Música	 Eletroacús`ca	 e	 a	 ideia	 da	
necessidade	de	se	fundar	um	estúdio	do	gênero	em	alguma	Universidade	por	aqui.	

O	 caminho	 era,	 até	 ali,	 natural:	 eu	 havia	 pensado,	 como	mencionei	 acima,	 na	 USP,	
onde	eu	havia	me	formado	com	sucesso	e	para	onde	eu	naturalmente	deveria	seguir	com	
minha	 atuação	 profissional,	 uma	 vez	 que	 esta	 possibilidade	 já	 havia	 sido	 a	 mim	
concretamente	 acenada	 por	 Willy	 Corrêa	 de	 Oliveira,	 responsável	 ali	 pela	 cadeira	 de	
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Composição	 e,	 como	 disse,	 meu	 professor,	 sem	 falarmos	 dos	 demais	 professores	 (Olivier	
Toni,	Gilberto	Mendes,	Amilcar	Zani,	Silvio	Crespo,	Ronaldo	Bologna,	Marco	Antonio	da	Silva	
Ramos,	Eduardo	Seincman,	Caio	Pagano	etc.)	que	já	apreciavam	minha	atuação	como	aluno	
e	 me	 consideravam	 como	 potencial	 futuro	 docente	 nos	 quadros	 do	 Departamento	 de	
Música	daquela	Universidade,	a	ponto	de	eu	ter	recebido,	ainda	como	aluno,	inclusive	uma	
encomenda	para	uma	obra	de	câmera	a	ser	estreada	pelos	próprios	professores	no	MASP,	o	
que	 ocorreu	 em	 1983,	 ocasião	 em	 que	 lancei,	 aos	 meus	 21	 anos,	 o	 termo	 música	
maximalista.	

Minha	ideia	foi	a	de	firmar	um	convênio	entre	o	Departamento	de	Música	da	USP	e	a	
Escola	Superior	de	Música	de	Colônia,	no	sen`do	de	se	fundar	o	Estúdio	pioneiro	no	Brasil.	E	
foi	assim	que	Humpert	esteve	em	São	Paulo	entre	agosto	e	setembro	de	1988,	com	apoio	do	
Goethe-InsTtut,	 e	 sem	 minha	 presença,	 pois	 vivia	 como	 bolsista	 e	 estava	 em	 plena	
elaboração	de	minha	peça	Profils	écartelés	no	estúdio	alemão,	visita	esta	que	viria	a	ser	logo	
no`ciada	 pela	 própria	 escola	 alemã,	 citando,	 literalmente,	 o	 projeto	 em	 gestação	 de	
intercâmbio	entre	ambas	as	ins`tuições	no	sen`do	da	fundação	do	novo	Estúdio	brasileiro,	
aos	moldes	do	de	Colônia.	Durante	esta	 importante	visita	–	e	 indo	muito	além	do	que	eu	
imaginara	 e	 mesmo	 pretendia	 –,	 Humpert	 acabou	 por	 estabelecer	 contato	 direto	 com	 a	
direção	 de	 grandes	 empresas	 alemãs	 presentes	 na	 cidade	 de	 São	 Paulo	 –	 Siemens,	 BASF,	
Deutsche	Bank;	na	verdade,	mal	sei	quais	seriam	essas	tantas	empresas	–,	e	quando	de	seu	
retorno	a	Colônia,	Humpert	me	anuncia	uma	no�cia	 inesperada	e	quase	 inacreditável:	 de	
sua	 estadia	 em	 São	 Paulo,	 por	 mim	 ar`culada	 através	 do	 Goethe-InsTtut,	 resultara	 a	
promessa,	 por	parte	desses	 seus	 contatos	 com	 tais	 empresas	 alemãs	 com	 sede	na	 capital	
paulista,	uma	doação	de	cerca	de	500.000	marcos	alemães	(uma	soma	considerável	àquela	
época!)	 para	 que	 eu,	 assim	 que	 retornasse	 ao	 Brasil,	 fundasse	 um	 Estúdio	 de	 Música	
Eletrônica	 (o	 termo	 era	 preferido	 por	 Humpert	 ao	 de	 Música	 Eletroacús`ca)	 junto	 à	
Universidade	de	São	Paulo,	à	USP,	devendo	eu	apenas	“amarrar”	os	fatos	e	concre`zar	este	
feito	histórico.	Além	dos	 recursos	financeiros,	 o	próprio	Studio	 für	 elektronische	Musik	 de	
Colônia,	que	renovava	anualmente	parte	de	seu	arsenal	tecnológico,	poderia	doar	uma	série	
de	aparelhos	ainda	atuais	e	de	importante	uso	para	o	novo	Estúdio	da	USP,	uma	vez	que	o	
mesmo	seria	fundado	a	par`r	de	um	convênio	entre	ambas	as	ins`tuições.	

	
Figura	1	–	Página	13	do	“Journal	–	Musikhochschule	Köln”	do	Winterstemester	1987-88,	no	qual	menciona-se	a	
intenção	em	se	firmar	um	convênio	entre	a	USP	e	a	Escola	Superior	de	Música	de	Colônia	visando	a	fundação	

de	um	Estúdio	de	Música	Eletrônica	na	USP.	
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Em	 decorrência	 deste	 fato,	 e	 após	 ter	 recebido	 clara	manifestação	 de	 interesse	 por	
parte	do	Departamento	de	Música	da	USP	quanto	 aos	planos	 e	 às	 perspec`vas	 concretas	
para	a	 implementação	de	meu	projeto,	vim,	em	 julho	de	1989	–	portanto	ainda	em	plena	
atuação	como	aluno	do	Estúdio	alemão	e	às	vésperas	dos	exames	para	a	obtenção	de	meu	
Diploma	 em	 Colônia	 –,	 a	 São	 Paulo,	 onde	 respondi	 prontamente	 ao	 chamado	 do	 então	
Reitor	da	USP,	Professor	 José	Goldenberg,	 reunindo-me	com	ele	em	sua	sala	na	Reitoria	e	
com	 técnicos	 e	 arquitetos	 da	 Cidade	 Universitária,	 sempre	 acompanhado	 do	 grande	
historiador	 de	 arte	 e	 saudoso	 Professor	 Walter	 Zanini,	 então	 Diretor	 da	 ECA	 (Escola	 de	
Comunicações	 e	 Artes	 da	 USP,	 dentro	 da	 qual	 encontra-se	 o	 Departamento	 de	 Música),	
apoiador	incondicional	de	minha	inicia`va,	para	até	mesmo	decidirmos	o	local	em	que	seria	
construído	o	primeiro	Estúdio	de	Música	Eletrônica	em	uma	Universidade	brasileira,	dentro	
da	USP.	E	chegamos	mesmo	a	percorrer	o	Campus	e,	através	de	minhas	argumentações,	a	
definir	este	local:	o	Estúdio	seria	instalado	em	uma	das	“colmeias”	ao	lado	do	Anfiteatro	da	
USP,	 com	 o	 qual	 o	 novo	 Estúdio	 deveria	 ser	 conectado,	 possibilitando	 tecnicamente	 a	
u`lização	daquele	Teatro	para	as	a`vidades	de	concertos	do	nosso	Estúdio.	

	
Figura	2	–	Jornal	da	USP,	Ano	IV,	no	59,	de	25	a	31	de	agosto	de	1988,	capa	e	página	12,	onde	vem	a	público,	
neste	órgão	oficial	da	Reitoria	da	USP,	os	planos	para	o	novo	estúdio	e	a	vinculação	de	meu	nome	como	
idealizador	do	projeto;	no	ar`go,	o	jornalista,	tendo	mal	compreendido	as	informações	que	obteve	para	
sua	redação,	menciona	erroneamente	um	estúdio	na	Bahia	como	existente	e	primeiro	estúdio	brasileiro	

do	gênero,	mas	na	realidade	este	estúdio	jamais	exis`u,	tendo	sido	apenas	planejado,	anos	atrás,	
pelo	Goethe-InsTtut	de	Salvador.	
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E	nada	mais	natural,	pois	ali	naquele	Teatro	eu	realizara	de	1983	a	1985,	em	parceria	
com	 o	 Professor	 Eduardo	 Seincman,	 a	 famosa	 Semana	 da	 Composição	 da	 USP,	 em	 cujo	
evento	cheguei,	por	exemplo,	a	reger	pela	primeira	vez	no	Brasil	o	Konzert	Op.	24	de	Anton	
Webern	 (em	13	de	abril	de	1984,	portanto	aos	meus	21	anos),	 com	transmissão	da	Rádio	
Cultura	 FM,	 além	de	 inúmeros	 outros	 feitos	 (entre	 os	 quais	 a	 estreia	 em	 28	 de	 junho	 de	
1984,	fora	daquele	evento,	de	minha	primeira	peça	para	orquestra:	TransFormantes	(I),	para	
piano	e	orquestra	de	cordas,	com	a	estreia	como	concer`sta	do	pianista	Paulo	Álvares,	com	
a	OSUSP	sob	a	batuta	de	Ronaldo	Bologna).	

Mas	uma	infeliz	briga	polí`ca	interna	pelo	poder	do	Departamento	de	Música	da	USP,	
que	me	era	totalmente	alheia	e	da	qual,	residindo	na	Alemanha,	não	`nha	a	menor	ideia,	e	
em	que	cada	uma	das	correntes	procurava,	a	sua	maneira,	“apropriar-se”	deste	importante	e	
idealista	 projeto	 que	 eu	 havia	 elaborado	 para	 dele	 `rar	 proveito	 na	 luta	 pelo	 poder	
departamental,	 acabou	 pondo	 fim	 a	 este	 sonho	 que	 por	 um	 triz	 não	 se	 tornou	 uma	
estrondosa,	maravilhosa	realidade.	Uma	tenta`va	por	parte	do	Professor	Zanini	de	oficializar	
meu	vínculo	como	responsável	pela	fundação	do	Estúdio,	como	bem	atesta	o	documento	da	
Figura	 3,	 teria	 sido	 uma	 das	 úl`mas	 a`tudes	 visando	 salvar	 o	 projeto,	 que	 estava	
inelutavelmente	atado	à	minha	pessoa.	

	
Figura	3	–	Carta	de	setembro	de	1988	do	Diretor	da	ECA,	Professor	Walter	Zanini,	dirigida	ao	

Professor	Hans	Humpert,	Diretor	do	Estúdio	de	Música	Eletrônica	de	Colônia,	
oficializando	meu	vínculo	como	responsável	pelo	intercâmbio	entre	a	ECA/USP	

e	a	Escola	alemã	para	a	fundação	do	novo	Estúdio	no	Brasil.	

558



Não	vem	ao	caso	mais	aqui	citar	nomes	e	descrever	os	atos	de	traição,	de	oportunismo	
e	de	falta	de	é`ca	que	vivenciei,	mesmo	por	parte	de	pessoas	que,	de	tão	próximas,	julgava	
quase	como	meus	parentes...	Aprendi,	ali,	que	a	decepção	diante	dos	seres	humanos	fazia	
parte	da	vida.	Águas	passadas;	inesquecíveis,	mas	passadas.	No	final	das	contas,	todo	aquele	
inves`mento	anímico	e	de	tempo	acabava	sendo	tragado	por	intrigas	ou	interesses	polí`cos	
de	ordem	pessoal,	bastante	pequenos	perto	do	que	eu	tentava	realizar	ali,	e	distantes	por	
um	 con`nente	 de	mim	 e	 de	minhas	 intenções,	 e	 quando	me	 apercebi,	 alertado	 que	 fui,	
pessoalmente,	 pelo	 Professor	 Zanini,	 de	 que	 uma	 vez	 fundado	 o	 Estúdio,	 eu	 não	 teria	
qualquer	garan`a	de	que	me	tornaria	seu	Diretor	Ar�s`co	–	fato	este	que,	só	ele,	garan`ria	
seu	funcionamento	em	prol	da	Composição	Eletroacús`ca,	tal	como	eu	havia	planejado,	e	tal	
como	me	 sublinhou	 com	 todas	 as	 letras	 o	 Professor	 Zanini	 –,	 escrevi	 ainda	 do	 Brasil	 ao	
Professor	Humpert,	descrevendo	em	pormenores	a	situação	e	a	percepção	que	`nha	de	que	
me	sen`a	como	um	peão	dentro	de	um	jogo	de	xadrez,	de	uma	par`da	que	não	quis	jogar,	e	
este,	em	reação	imediata	e	mesmo	revoltada,	proclamou:	“Se	VOCÊ	não	se	tornar	o	Diretor	
Ar�s`co	 deste	 Estúdio,	 tal	 como	 se	 planejou	 desde	 o	 início,	 suspendo	 todos	 os	 meus	
contatos	com	meus	compatriotas	de	São	Paulo	e	este	Estúdio	não	sairá	do	papel!”	E	não	saiu	
mesmo.	 E	 foi	 assim	 que,	 mesmo	 após	 a	 doação	 tão	 significa`va	 ter	 sido	 anunciada	 até	
mesmo	pelo	Jornal	da	USP	da	época,	citando-me	com	todas	as	letras	como	seu	responsável,	
a	 USP	 deixava	 escapar	 de	 suas	mãos	 a	 fundação	 deste	 que	 seria	 um	marco	 pioneiro	 nas	
Universidades	brasileiras.	

Mas	este	marco	viria	a	ocorrer,	mesmo	que	sem	aquela	doação	e	sem	qualquer	vínculo	
oficial	 com	 a	 Alemanha,	 e,	 portanto,	 em	 circunstâncias	 totalmente	 dis`ntas,	 em	 julho	 de	
1994,	e	não	mais	na	USP,	mas	na	Unesp.	

Acabei	 permanecendo	 na	 Europa	 até	 julho	 de	 1992	 e,	 tendo	 concluído	 ao	 início	 de	
1992	 em	 Liège,	 Bélgica,	meu	Doutorado	 sobre	 a	 obra	 de	 Luciano	 Berio	 (tendo	 `do	 como	
Orientador	 Henri	 Pousseur),	 havia	 estabelecido,	 quando	 de	 meu	 retorno	 ao	 Brasil,	 um	
vínculo	 como	 Pesquisador	 com	 Bolsa	 Recém-Doutor	 do	 CNPq	 junto	 ao	 Departamento	 de	
Música	da	Unesp,	em	São	Paulo.	Responsáveis	por	esta	acolhida	que	a	Unesp	me	ofereceu	
foram	 a	 então	 Chefe	 do	 Departamento	 de	 Música,	 Maria	 de	 Lourdes	 Sekeff,	 e	 o	 então	
Diretor	 do	 Ins`tuto	 de	 Artes,	 o	 extraordinário	 percussionista	 John	 Boudler,	 mestre	 da	
principal	 Escola	 de	 Percussão	 do	 país	 –	 o	 PIAP	 –	 e,	 consequentemente,	 bastante	 ligado	 à	
música	contemporânea.	Mas	mal	chegado	a	São	Paulo,	contata-me	ao	telefone	a	Faculdade	
Santa	Marcelina	(FASM),	da	qual	jamais	`nha	ouvido	falar	antes,	e	que,	aconselhada	por	um	
de	 seus	mais	 notáveis	 professores,	 o	 grande	 historiador	 de	 arte,	 saudoso	 Professor	 Paulo	
Ramos	Machado	 (úl`mo	 aluno	 de	Mário	 de	 Andrade	 e	 falecido	 este	 ano	 de	 2014	 aos	 94	
anos),	me	proporia	de	 “rea`var”	o	que	 teria	havido	ali	 em	 termos	de	 “estúdio	de	música	
eletrônica”.	Paulão,	como	chamavam-no	os	mais	afetuosos	amigos,	era	já	grande	amigo	de	
meu	pai	 (o	poeta	Florivaldo	Menezes)	e	 seguia	de	 longe	 (aliás,	 assim	como	 John	Boudler)	
minhas	a`vidades	e	minha	trajetória	como	compositor	no	Brasil	e	na	Europa.	

E	pois	bem:	qual	era	a	situação	encontrada	tanto	na	Unesp	quanto	na	FASM	no	que	
dizia	especificamente	respeito	à	área	que	eu	pretendia	incrementar	em	nível	europeu,	qual	
seja:	na	área	da	Música	Eletroacús`ca?	Um	verdadeiro	desastre,	um	absoluto	zero!	Tanto	lá	
quanto	cá,	inexis`am	disciplinas	de	Composição	Eletroacús`ca,	e	nem	lá,	nem	cá,	qualquer	
estúdio	eletrônico.	Na	Unesp,	os	professores	que	lá	atuaram	na	área	da	Acús`ca	(dentro	de	
uma	 disciplina	 bastante	 genérica	 denominada	 “Laboratório	 de	 Som”)	 haviam	 aceito	
trabalhar	estritamente	dentro	do	rol,	para	a	composição,	deveras	limitado	da	abordagem	de	
conceitos	 de	 acús`ca,	 fazendo	 algumas	 exceções	 de	 tempos	 em	 tempos	 e	 tecendo	
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comentários	 bastante	 superficiais	 sobre	 um	 ou	 outro	 feito	 da	 história	 da	 Música	
Eletroacús`ca.	 Um	 “fundo	 de	 quintal”,	 literalmente	 mofado	 e	 situado	 em	 um	 corredor	
estreito	pelo	qual	mal	dava	para	passar	uma	pessoa,	abrigava	o	espaço	dessas	aulas	sobre	
acús`ca	em	meio	ao	velho	mosteiro	do	bairro	do	Ipiranga	que	abrigava	o	an`go	Ins`tuto	de	
Artes	 da	Unesp.	 Um	 velho	 sinte`zador	 analógico,	 empoeirado,	 quebrado	 e	 sem	 peças	 de	
reposição,	construído	pelo	primeiro	docente	responsável	pela	disciplina	–	cuja	formação	era	
sobretudo	de	Engenharia	Acús`ca	–,	ocupava	uma	das	mesas	lascadas	que	dificultava	ainda	
mais	 a	 passagem	 de	 qualquer	 pessoa	 por	 aquele	 corredor.	 O	 sucessor	 deste	 docente	 na	
disciplina	 de	 Acús`ca,	 por	 sua	 vez,	 nada	 fizera	 para	 melhorar	 a	 situação,	 algo	 explicável	
talvez	por	atuar	na	música	popular,	e	não	na	área	da	música	erudita.	

Já	 na	 FASM,	 a	 situação	 era,	 aparentemente,	 melhor,	 devido	 ao	 excelente	 nível	 das	
instalações	 daquela	 faculdade	 e	 a	 seu	belo	 teatro,	mas	quando	 fui	 convidado	pelas	 irmãs	
religiosas	 que	 dirigiam	 aquela	 ins`tuição	 a	 fazer	 uma	 avaliação	 do	 que	 `nha	 havido	 ali	
naquela	área	do	ensino	musical,	mal	acreditei	no	que	encontrei.	Uma	das	irmãs,	desejando	
mostrar-me	o	“estúdio”	(insisto	em	descrevê-lo	com	“e”	minúsculo)	que	havia	sido	ins`tuído	
pelo	docente	que	ali	ministrou	aulas	de	acús`ca	 (o	mesmo	primeiro	professor	de	acús`ca	
que	atuara	na	Unesp),	conduziu-me	a	um	corredor	um	pouco	menos	estreito	do	que	o	que	
encontrei	na	Unesp:	podiam	passar	por	ele	duas	pessoas!	Adentrei	aquele	espaço	e	me	dirigi	
à	porta	do	final	desse	corredor,	esperando	que	a	irmã	me	abrisse	aquela	porta	e	me	desse	
acesso	 ao	 “estúdio”,	 mas	 surpreendentemente	 ela	 me	 falou:	 “Não	 há	 mais	 nada	 ali,	
Professor,	 o	 ‘estúdio’	 é	 este	 aqui	 mesmo!”	 E	 então	 perguntei:	 “Aqui???	 Mas	 isto	 é	 um	
corredor!	E	onde	estão	os	equipamentos???”	E	ela,	sacando	uma	chave	de	seu	bolso,	abriu	a	
por`nhola	de	uma	pequeno	armário	e,	sacando	de	lá	de	dentro	um	mísero	gravador	de	fitas-
cassete	(!)	de	quatro	pistas,	explicou-me:	“Este	é	o	aparelho	que	pertencia	ao	docente	que	
aqui	trabalhou;	ele	nos	vendeu	esse	aparelho	e	com	ele	é	que	dava	suas	aulas”.	Não	é	di�cil	
deduzir	a	reação	que	`ve!	Espantado,	 indignado	mesmo,	categoricamente	afirmei	que	não	
`nha	retornado	ao	país	para	compactuar	com	a	histórica	“esté`ca	da	precariedade”	reinante	
no	campo	da	música	contemporânea	e,	mais	especificamente,	no	da	Música	Eletroacús`ca,	
e	que	meu	intuito	era	o	de	construir	do	zero	um	Estúdio	de	Música	Eletroacús`ca	de	nível	
internacional,	 o	 primeiro	 do	 Brasil	 desse	 nível	 fora	 e	 dentro	 das	 Universidades,	 tal	 como	
havia	planejado,	sem	sucesso,	na	USP	em	anos	anteriores.	A	irmã	mais	idosa,	Irmã	Maria,	de	
mais	de	90	anos,	principal	responsável	pela	FASM,	convencida	do	tom	de	minha	asserção	e	
da	firmeza	de	meu	caráter,	virou-se	para	mim	e	imediatamente	proclamou:	“Pois	faça,	caro	
Professor,	um	plano	em	que	consis`ria	um	tal	Estúdio	e	vamos	fazê-lo	exatamente	conforme	
suas	determinações!”	

E	foi	assim	que	surgiu	o	plano	inicial	–	repito,	do	zero,	não	tendo	absolutamente	nada	
que	 ver	 com	 o	 que	 se	 `nha	 esboçado	 por	 aqui	 antes	 de	 mim,	 nem	 do	 ponto	 de	 vista	
tecnológico,	 nem	do	 ponto	 de	 vista	musical	 –	 daquilo	 que	 viria	 logo	 a	 se	 tornar	 o	 Studio	
PANaroma.	 Impus,	 porém,	duas	 condições	para	 aceitar	 a	 empreitada:	 1)	 que	o	que	eu	 ali	
começasse	fosse	justamente	a	par`r	do	zero,	tomando-se	distância	con`nental	do	que	`nha	
havido	ali	antes	de	mim	em	áreas	afins,	cuja	postura	pouco	profissional,	amadora	mesmo,	
era	 totalmente	 incompa�vel	 com	 o	 que	 eu	 considerava	 como	 minimamente	 aceitável,	 a	
começar	pelo	espaço	arquitetônico,	que	deveria	ser	construído	de	modo	a	adequadamente	
abrigar	 o	 novo	 Estúdio	 (com	 “e”	 maiúsculo);	 2)	 que	 eu	 o	 fizesse	 em	 cooperação	 com	 a	
Unesp,	onde	já	atuava	e	desejava	con`nuar	a	atuar	como	Pesquisador.	As	mesmas	condições	
expus	 à	 Unesp,	 no	 intuito	 de	 lá	 também	 iniciar	 a	 luta	 pela	 ins`tuição,	 para	 valer,	 de	 um	
primeiro	 Estúdio	 de	Música	 Eletroacús`ca	 em	Universidades	 brasileiras,	 retomando	não	o	
que	 se	 julgou	 que	 se	 teria	 feito	 na	 Unesp	 antes,	 e	 mal,	 dentro	 de	 disciplinas	 voltadas	 à	
acús`ca,	 mas	 sim	 o	 meu	 velho	 projeto,	 malogrado,	 da	 USP,	 ainda	 que	 sob	 condições	
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totalmente	 novas	 e	 sem	 qualquer	 vínculo	 mais	 com	 os	 fartos	 recursos	 que	 me	 seriam	
acessíveis	 anos	 atrás,	 caso	 aquele	 projeto	 `vesse	 sido	 bem-sucedido.	 Àquela	 altura	 dos	
acontecimentos,	 também	 já	 não	 havia	mais	 qualquer	 vínculo	 de	minhas	 intenções	 com	 o	
Estúdio	de	Colônia,	pois	já	não	mais	se	trataria	de	um	intercâmbio	entre	alguma	ins`tuição	
brasileira	 e	 a	 Escola	 alemã,	 ainda	 que	 eu	 tenha	me	man`do	mui�ssimo	 próximo	 de	meu	
professor	e	amigo	Hans	Humpert	até	sua	recente	morte,	 tendo	 inclusive	daí	 resultado	seu	
forte	desejo	que	eu	o	sucedesse	na	Direção	Ar�s`ca	do	Estúdio	alemão,	o	que	apenas	não	
se	deu	por	um	mero	acaso... 	426

Ambas	as	condições	foram	aceitas,	tanto	na	Unesp	quanto	na	FASM,	e	em	1993	deu-se	
início	à	construção	do	primeiro	edi�cio,	dentro	das	dependências	da	FASM,	do	que	viria	a	
ser	este	Estúdio	em	colaboração	entre	as	duas	 ins`tuições,	assim	como	se	deu	o	 início	da	
importação	 de	 equipamentos,	 adquiridos	 pela	 FASM	 sob	 meu	 planejamento,	 para	 a	
fundação	 do	 Estúdio.	 Visando	 garan`r	 a	 minha	 atuação	 junto	 à	 FASM,	 um	 Convênio	 de	
Cooperação	Ar�s`ca	haveria	de	 ser	firmado	–	como	de	 fato	o	 foi	–	entre	os	dirigentes	de	
ambas	as	 ins`tuições,	com	vantagens	para	ambas	as	partes:	a	FASM,	usufruindo	de	minha	
presença	como	Professor	da	Unesp	–	pois	que,	a	par`r	de	novembro	de	1993,	abriu-se	uma	
vaga	para	docência	junto	ao	Departamento	de	Música	da	Unesp,	a	qual	venci	em	concurso	
público,	deixando	de	usufruir	da	Bolsa	Recém-Doutor	e	convertendo-me	em	Pesquisador	do	
CNPq,	 ao	 mesmo	 tempo	 em	 que	 passando	 a	 ser	 Professor	 da	 Unesp	 (inicialmente	 na	
disciplina	“Laboratório	de	Som”,	que	eu	 imediatamente	ex`nguiria	e	no	 lugar	da	qual	 logo	
faria	implementar,	pela	primeira	vez	no	Brasil,	as	disciplinas	específicas	de	Teoria	da	Música	
EletroacúsTca	 –	 mais	 tarde	 História	 da	 Música	 EletroacúsTca	 –	 e	 de	 Composição	
EletroacúsTca	propriamente	dita)	–,	como	planificador,	fundador	e	Diretor	Ar�s`co	do	novo	
Estúdio;	 a	 Unesp,	 usufruindo	 da	 estrutura	 arquitetônica,	 do	 espaço	 e	 dos	 novos	
equipamentos	eletroacús`cos	da	FASM,	adquiridos	através	de	minha	planificação.	Pelo	lado	
da	 Unesp,	 dispus	 ainda	 de	 meus	 próprios	 equipamentos	 eletroacús`cos	 (que	 não	 eram	
poucos,	e	que	eram,	sem	exceção,	de	excelente	qualidade),	que	eu	havia	trazido	da	Europa	e	
que	muito	embora	não	pertencessem	à	Unesp,	foram	disponibilizados	ao	novo	Estúdio	como	
se	 fizessem	 parte	 de	 uma	 “contrapar`da	 em	 equipamentos”	 da	 Unesp	 diante	 dos	 novos	
equipamentos	comprados	via	importação	pela	FASM.	De	início,	firmamos	o	acordo	de	que	o	
dito	 Convênio	 estabeleceria	 as	 bases	 para	 que	 ambas	 as	 faculdades	 ins`tuíssem	 seus	
Estúdios	 de	 Música	 Eletroacús`ca,	 os	 quais	 deveriam,	 após	 o	 término	 da	 Cooperação,	
ganhar	 autonomia	 e	 independência,	 de	 modo	 que	 em	 ambas	 as	 ins`tuições	 eu	 haveria	
ins`tuído,	 de	modo	 pioneiro,	 um	 verdadeiro	 Estúdio	 de	Música	 Eletroacús`ca,	 ambos	 de	
nível	internacional.	

E	assim	é	que	as	a`vidades	de	ensino	e	de	produção	de	Composição	Eletroacús`ca	já	
`veram	início	em	1993,	ainda	em	uma	sala	improvisada	no	úl`mo	andar	da	FASM,	enquanto	
se	construía,	de	acordo	com	meu	planejamento	e	sob	minha	supervisão,	o	novo	Estúdio	no	
andar	 de	 baixo,	 bem	 ao	 lado	 do	 belo	 Teatro	 daquela	 faculdade.	 Desta	 feita,	 é	 preciso	
salientar,	pois,	que	o	Studio	PANaroma	já	exis`a,	na	prá`ca,	desde	1993,	e	que	mesmo	antes	
de	seu	nascimento	oficial	nascia	 já	sua	primeira	realização,	minha	obra	Parcous	de	l’EnTté,	

	Não	vem	ao	caso,	aqui,	relatar	em	detalhes	este	ocorrido,	mas	em	breves	palavras,	afirmo	que	apenas	não	426

me	 tornei	 o	 sucessor	 de	 Humpert	 no	 Estúdio	 de	 Colônia	 porque	 o	 avião	 que	 me	 levaria	 à	 prova	 final	 do	
concurso	 público,	 no	 qual	 eu	 fui	 considerado	 o	 único	 finalista	 apto	 a	 assumir	 o	 cargo	 diante	 de	 84	 outros	
candidatos	(em	sua	grande	maioria,	europeus),	atrasou	mais	de	5	horas	e	acabei	por	perder	a	prova	final,	em	
2006!	De	toda	forma,	tal	fato	ocorrera	já	em	plena	ascensão	do	Studio	PANaroma	e	eu	havia,	diante	de	muito	
conflito	 interno,	me	 inscrito	 no	 concurso	 apenas	 para	 sa`sfazer	 o	 desejo	 e	 o	 apelo,	 bastante	 insistente,	 do	
próprio	Humpert.
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composta	durante	o	primeiro	semestre	de	1994,	que	acabaria	sendo	agraciada	em	1995	com	
o	principal	prêmio	internacional	no	ramo	da	Música	Eletroacús`ca	àquela	época:	o	Prix	Ars	
Electronica	de	Linz,	Áustria.	

Contudo,	foi	em	julho	de	1994	(Diário	Oficial	do	Estado	de	São	Paulo	de	28	de	julho	de	
1994,	página	27)	que	se	dá	a	 fundação	oficial	do	Studio	PANaroma,	na	qual	sou	nomeado	
seu	 Diretor	 Ar�s`co.	 A	 denominação	 do	 Estúdio,	 por	 mim	 escolhida,	 e	 que	 deveria	
permanecer	 com	 a	 Unesp	 após	 o	 término	 do	 referido	 Convênio	 de	 Cooperação	 Ar�s`ca,	
consis`a	em	mais	um	de	meus	“emprés`mos”:	Studio	PANaroma	era	o	nome	que	eu	havia	
dado	 ao	meu	 próprio	 Estúdio	 de	Música	 Eletroacús`ca	 privado	 em	minha	 residência	 em	
1991,	em	Cento	(província	de	Ferrara),	na	Itália,	onde	morei	por	todo	aquele	ano	até	inícios	
de	1992	enquanto	atuava,	após	minha	experiência	em	Colônia,	como	compositor	convidado	
do	Centro	di	Sonologia	Computazionale	da	Universidade	de	Pádua,	Itália.	A	designação,	que	
fazia	referência	à	importância	da	obra	complexa	e	polissêmica	de	James	Joyce,	tão	relevante	
para	 a	música	 contemporânea	e	 sobretudo	para	 a	obra	de	meu	principal	mentor,	 Luciano	
Berio	(em	especial	para	aquelas	que	foram	duas	das	mais	importantes	realizações	do	gênero	
eletroacús`co	e	da	composição	verbal-eletroacús`ca	de	todos	os	tempos:	Thema	(Omaggio	
a	Joyce),	de	1958,	e	Visage,	de	1961),	era	também	importante	porque	revelava	um	pouco	de	
minhas	origens	intelectuais,	em	meio	ao	ambiente	da	poesia	concreta	paulista,	para	a	qual	
Joyce	havia	exercido	um	papel	fundamental,	enaltecido	por	uma	publicação	fundamental	de	
1962:	o	livro	Panaroma	do	Finnegans	Wake,	tradução	pelos	irmãos	Campos	de	fragmentos	
da	obra	 joyciana,	de	cuja	primeira,	 rara	edição	 (do	ano	de	meu	nascimento)	disponho	em	
minha	biblioteca	pessoal .	Ao	mesmo	 tempo,	o	 termo	assemelhava-se	a	uma	palavra	de	427

origem	tupi	–	Guarujá,	Ubatuba,	Panaroma...	–,	num	falso	e	irônico	jogo	com	o	nacionalismo	
ao	 qual	 sempre	me	opus:	 a	 ilusão	 do	 som	podia	 nos	 remeter	 a	 outros	 ambientes,	mas	 o	
curso	a	ser	tomado	era	decididamente	radical,	profundamente	especula`vo	e	experimental,	
e	 essencialmente	 internacionalista,	 panarômico.	 Se	 até	 mesmo	 meus	 aparelhos	 privados	
adentravam	 o	 rol	 do	 arsenal	 de	 fundação	 do	 novo	 Estúdio,	 pareceu-me	 mais	 que	 lógico	
emprestar	 a	 ele	 a	 designação	 que	 eu	 havia	 dado	 a	 meu	 próprio	 estúdio	 privado,	 que,	
naquele	 momento,	 diluía-se	 em	 meio	 à	 fundação	 de	 algo	 muito	 maior,	 ins`tucional,	
envolvendo,	naquele	princípio,	duas	das	mais	notáveis	ins`tuições	musicais	de	São	Paulo	e	
do	Brasil.	

O	Convênio	haveria	de	ser	renovado	por	duas	vezes	e	alongou-se	de	1994	a	2001,	ano	
em	que	cada	ins`tuição	adotou	por	princípio	seguir	seus	próprios	caminhos.	O	que	plantei	
na	 FASM,	 infelizmente,	 não	 teve	 seguimento.	 Mais	 uma	 vez	 a	 triste	 história	 `picamente	
brasileira	se	repe`u,	em	que	as	ins`tuições	se	misturam	com	as	personalidades;	quando	um	
personagem	fundamental	para	uma	determinada	ins`tuição	se	vai,	a	 ins`tuição	acaba,	em	
geral,	por	não	preservar	os	feitos	e	as	diretrizes	de	seu	fundador.	Tendo	rompido	meus	elos	
com	 a	 FASM	 naquele	 momento,	 assis`	 de	 longe	 à	 súbita	 morte	 daquele	 meu	 projeto	
inovador	junto	àquela	ins`tuição.	O	Estúdio	que	lá	ergui,	de	111m2,	perderia	totalmente	sua	
direção	 e	 até	 hoje	 con`nua	 à	 deriva,	 como	 que	 adormecido,	 sem	 qualquer	 produção	
relevante	e	servindo	a	parcos	trabalhos	de	realização	de	trilhas	sonoras.	Já	na	Unesp,	onde	
con`nuei	 e	 con`nuo	 atuando,	 o	 Studio	 PANaroma	 perseguiu	 seu	 des`no	 como	 uma	 das	
maiores	 ins`tuições	 do	 gênero	 das	 Américas	 (compreendendo	 aí	 os	 Estados	 Unidos	 e	 o	
Canadá).	

	Augusto	e	Haroldo	de	CAMPOS,	Panaroma	do	Finnegans	Wake,	Conselho	Estadual	de	Cultura,	Comissão	de	427

Literatura,	 Coleção	 Ensaio	 23,	 Imprensa	 Oficial	 do	 Estado,	 São	 Paulo,	 1962.	 Cf.	 também	 a	 edição	 posterior:	
Augusto	e	Haroldo	de	CAMPOS,	Panaroma	do	Finnegans	Wake,	Coleção	SIGNOS,	Editora	Perspec`va,	São	Paulo,	
1971.
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Àquele	primeiro	prédio,	seguiu-se	em	2004	um	outro,	maior,	de	172m2,	na	Unesp	do	
Campus	do	Ipiranga,	cuja	construção	foi	pra`camente	–	e	felizmente	–	interrompida	em	seu	
término,	 haja	 vista	 a	 decisão	 da	 Reitoria	 em	 construir	 um	novo	 Campus	 de	 São	 Paulo	 no	
bairro	da	Barra	Funda.	E	se	digo	felizmente,	eis	o	porquê:	devido	a	tal	mudança	do	Ins`tuto	
de	 Artes	 como	 um	 todo,	 foi-me	 possível	 então	 convencer	 a	 Reitoria	 da	 necessidade	 da	
construção	de	um	edi�cio	defini`vo	do	Studio	PANaroma,	condizente	com	a	importância	de	
suas	a`vidades,	com	seu	arsenal	tecnológico	 ímpar	e	com	sua	ampla	reputação	nacional	e	
internacional.	

	
	

Figura	4	–	Dois	ângulos	do	edi�cio	atual	e	defini`vo	do	Studio	PANaroma	
com	seu	prédio	independente	no	Ins`tuto	de	Artes	Unesp	do	Campus	da	Barra	Funda,	em	São	Paulo.	

Com	 seus	 atuais	 303m2	e	 suas	 impecáveis	 instalações,	 paradigmá`cas	do	que	há	de	
mais	moderno	e	profissional	em	termos	de	Estúdios	de	Música	Eletroacús`ca	no	mundo,	o	
novo	prédio,	isolado	do	edi�cio	do	Ins`tuto	de	Artes,	foi	construído	em	2010-11,	a	par`r	de	
meus	 próprios	 desenhos	 e	 de	 minhas	 (implacáveis)	 exigências.	 A	 estas	 respondeu	
prontamente	 a	 Reitoria,	 em	 reconhecimento	 não	 só	 ao	meu	 trabalho	 ao	 longo	 de	 todos	
esses	anos	à	frente	do	Estúdio,	mas	também	ao	moderno	e	portentoso	arsenal	tecnológico	
que	 consegui	 implementar	 no	 Estúdio	 através	 de	 diversos	 projetos	 de	 pesquisa	 individual	
com	 apoio	 Fapesp,	 trazendo	 à	 Unesp,	 ao	 longo	 de	 todos	 esses	 anos,	 o	 aporte	 de	 –	 em	
es`ma`va	aproximada	–	nada	menos	que	cerca	de	R$	1.000.000	atuais	em	equipamentos	os	
mais	 modernos	 e	 ins`tuindo,	 a	 par`r	 de	 sua	 fundação	 em	 2002	 (igualmente	 com	 apoio	
Fapesp),	a	primeira	(e	até	aqui	única)	orquestra	de	alto-falantes	do	país:	o	PUTS:	PANaroma/
Unesp	 –	 Teatro	 Sonoro,	 com	 seus	 cerca	 de	 50	 alto-falantes	 de	 al�ssima	 qualidade	 (das	
marcas	Genelec,	Meyer	Sound,	Mackie,	JBL) .	428

	Soma-se	a	todos	esses	projetos	e	aquisições	o	relevante	Projeto	Temá`co	com	apoio	Fapesp	–	o	único	até	428

aqui	na	história	do	Ins`tuto	de	Artes	da	Unesp	–	com	o	qual,	como	Outorgado,	fui	contemplado	em	2019	e	que	
trouxe	mais	 uma	 soma	 considerável	 de	 recursos	 ao	Studio	 PANaroma,	 dentre	 os	 quais	 o	 piano	de	 concerto	
Disklavier	Yamaha.	[Nota	de	novembro	de	2021]
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Figura	5	–	Configuração	atual	do	PUTS	(orquestra	de	alto-falantes	do	Studio	PANaroma).	
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O	 resto,	 todo	mundo	 conhece:	 à	 frente	 do	 Studio	 PANaroma,	 desenvolvi	 a`vidades	
que	 ganharam	 reconhecimento	 internacional	 e	 tornaram-se	 agenda	 obrigatória	 do	 meio	
eletroacús`co	mundial:	o	CIMESP	(Concurso	 Internacional	de	Música	Eletroacús`ca	de	São	
Paulo),	a	BIMESP	(Bienal	Internacional	de	Música	Eletroacús`ca	de	São	Paulo,	que	neste	ano	
[de	2014]	chegou	à	sua	décima	edição),	a	série	de	CDs/DVDs	“Música	Maximalista”,	as	séries	
de	 concertos	 eletroacús`cos	 (atualmente	 sob	 a	 designação	 T-Son	 –	 Teatro	 Sonoro),	 as	
diversas	 a`vidades	 de	 pesquisa	 e	 de	 extensão,	 os	 ricos	 intercâmbios	 com	 importantes	
Estúdios	e	centros	de	pesquisa	de	fora	do	Brasil,	as	visitas	de	 ilustres	compositores	(Pierre	
Boulez,	 Dieter	 Schnebel,	 Léo	 Küpper,	 Hans	 Tutschku,	 Barry	 Truax,	 Miguel	 Azguime,	 Gilles	
Gobeil,	Annepe	Vande	Gorne	e	tantos,	tantos	outros)...	

Eis	 aí	 um	 breve	 resumo	 das	 origens	 deste	 feito	 ins`tucional	 que,	 hoje	 [em	 2014],	
chega	a	seus	20	anos	de	existência,	e	que	acabou	por	servir	de	impulso	e	modelo	a	inúmeras	
inicia`vas	Brasil	afora,	todas	mui�ssimo	bem-vindas,	disseminando	a	Música	Eletroacús`ca	
no	 país.	 Estarei	 à	 frente	 desta	 minha	 obra	 ins`tucional	 de	 vida	 ainda	 por	 vários	 anos,	 e	
espero	 poder	 consolidar	 a	 certeza	 de	 que	 todo	 este	 inves`mento,	 desta	 vez,	 resis`rá	 à	
minha	 ausência	 quando	 eu	 já	 não	mais	 es`ver	 à	 frente	 do	 Estúdio,	 fazendo	 honrar,	 sem	
qualquer	concessão	técnica	nem	esté`ca,	esta	minha	militância	de	anos	e	anos	em	prol	da	
Música	Eletroacús`ca	de	ponta	no	Brasil.	

Vida	longa	ao	Studio	PANaroma!	

Post-scriptum:	

hpp://www.flomenezes.mus.br/panaroma/index_panaroma.html	

	

*	*	*	*	*	
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