
... "ERES PARA MI MAS DULCE ..." DE ERNST WIDMER,
UM EXPERIMENTO EM ANALISE E INTERPRETAc;Ao

Em urn trabalho apresentado em Salvador em 19901, tive a oportunidade
de mostrar 0 resultado de urn experimento conduzido com tres alunos de piano que
receberam uma partitura para aprender "no escuro", isto e, sem conhecer a obra
previamente, sem nem mesmo saber 0 nome do compositor. Como surgiram varias
perguntas sobre questoes relacionadas ao processo de preparac;ao e interpretac;ao
de uma nova partitura, este trabalho de certa maneira e 0 reverso do anterior. As
perguntas surgidas na ocasiao da formulac;ao do presente trabalho sao:

I) Como 0 conhecimento da linguagem musical no nivel gramatical e
sintlitico, previa ao conhecimento sensorial, ou seja, da tecnica de execuc;ao, agiliza
o aprendizado em curto prazo de uma partitura desconhecida?

2) Como a informac;ao lingiiistica resulta nllm determinado grau de
consenso sobre a prlitica interpretativa? 2

Para responder estas perguntas reuni tres alunas de piano e juntas
apresentei-Ihes a pec;a nQ 2 da III Suite Latino-Americana de Ernst Widmer
(25-4-1927 a 3-1-1990, Aarau, Suic;a), a pec;a intitulada "Eres para mi mas dulce".

Iniciei por apresentar 0 compositor, bastante desconhecido deste grupo de
alunas, discorri brevemente sobre sua obra e seu trabalho na Escola de Musica em
Salvador, procurei colocar 0 compositor em orbita, situando-o no seu tempo e na
historia. A seguir procedemos a um levantamento de dados tendo por base a partitura
e partindo de uma analise verbal elaboramos 0 quadro do ex. 1.

Observamos que os compassos estao organizados pela metrica ternaria,
revertendo freqiientemente para 0 binario composto -hemiala, ou para agrupamentos
maiores. Neste caso a barra de compasso torna-se desnecessaria, sendo melhor
pensar num compasso temario com unidade de tempo minima, ou pensar em hiper
compassos, para que 0 fluir da melodia continue com impeto e coerencia,
especialmente nos compassos 27-28 e 46-47.0 compositor indicou expressiva, 60
para a minima pontuada como valor de referencia.

I GERLING, Cristina Capparelli. "Pre-TextoeCon-Texto".ARTvol. 18, UFBA, Agosto 1991, p. 137-141.
2 Agradeyo as valiosas sugest5es da prof!! Ilza Costa Nogueira oferecidas quando da apresentayao deste

trabalho com relayao as perguntas de pesquisa.



FRASE COMPASSO CARACTERisTICA TERMINA<;:Ao TIMBRE

A 1 a 11 monofonica unfssono fa Medio/grave

A' 12 a 22 quintas paralelas Re m

S 23 a 30 quintas paralelas Fa M
acompanhama melodia em
tergas

A" 31 a 41 tergas em imitagao Rem Medio
canonica

S' 42 a 49 ponto culminante mais unissono la
nuances cromaticas

A'" 50a59 contraponto livre. algum Re m Medio/agudo
paralelismo combinado com
movimento contrario

no registro medio grave, A"-B' estao transpostas uma oitava acima para 0 registro
medio e a ultima frase A'" foi transposta mais uma oitava acima para 0 registro
agudo. Foi discutida a questao desta mudanya de registro e suas implicay6es na
execuyao, assim como discorremos sobre a origem popular ou folcl6rica da canyao
como determinante do carater na execuyao. Observamos a ambigtiidade criada pelo
ambiente mel6dico-harmonico e a fluidez do ritmo pouco rigido e danyante.
Observamos principalmente 0 crescendo de intensidade intrinseca na construyao
de cada frase em relayao a pr6xima como se a peya tivesse sido arquitetada num
crescendo estrutural bem concretizado, da primeira apresentac;ao monofonica,
seguida de uma nova apresentac;ao com 0 acompanhamento em quintas paralelas,
para uma com terc;as em can one, com 0 usa de imitac;ao, de harmonia tonal,
terminando numa polifonia livre. E como se 0 compositor tivesse exposto em 59
compassos alguns dos varios processos empregados neste milenio na musica
ocidental. Parece haver urn misto de premeditayao e espontaneidade no planejamento
dos recursos composicionais empregados.

Durante a discussao nada foi tocado ou cantado, as observac;6es foram
todas verbalizadas a partir de observac;6es feitas na partitura. Quando da gravac;ao,
uma aluna nao ouviu a outra ate que todas tivessem gravado. Ap6s a gravac;ao
todas ouviram e fizeram comentarios de natureza tecnica. A seguir pedi-lhes que
fizessem algum tipo de observayao pOI' escrito com conclusoes sobre este
experimento e 0 que mais me alegro'u e surpreendeu foi a prontidao e 0 desembarac;o
com que pegaram papel e caneta para escrever, sem 0 men or trac;o de hesitayao, 0

que consideraram importante ou relevante neste estudo.
A fita gravada acha-se em meu poder, tendo side ouvida pelos participantes

do Simp6sio de Musica na discussao de praticas interpretativas. Quanto ~o resultado
demonstrado na gravac;ao existem diferenc;as consideraveis na execuc;ao de cada
uma das tres apresentay6es, sendo que cada aluna procedeu a Ulna interpretac;ao
diversificada a partir dos dados levantados con forme 0 quadro abaixo:

o que mais chamou nossa atenc;ao foi que csta canyao boliviana utiliza a
armadura de Fa Maior-Re menor. No decorrer da composic;ao, 0 autor faz umjogo
entre Sib e Si, D6# e D6, e 0 emprego destas sonoridades conflitantes e explorado
como recurso gerador da expressividade acima mencionada. 0 ambito da canc;ao e
de uma sexta, iniciando em La, ascend endo ao Rc uma quarta acima e terminando
em Fa, uma sexta abaixo. La-Re-Fa configuram as notas da trlade de Re menor, 0

ponto de terminac;ao das frases conforme explicitado no quadro acima. As sec;6es
A', A" e A'" terminam em Re. As frases A e B terminam em Fa com associac;oes
com 0 tom maior, conforme podemos observar no quadro acima. Esta oscilac;ao de
terminac;6es ora em Fa, ora em Re parecem ter sido uma fonte de nuances delicadas
empregadas peto compositor para assegurar variedade dentro da unidade das
repetiC;6es. Observamos que 0 momenta mais expressive da composic;ao acontece
quando 0 compositor articula uma cadencia frigia sugerida mas nao completamente
articulada de Sol menor para La nos compassos 47 a 49. Neste momento 0 conflito
entre as colec;6es de notas estende-se para Fa# e Fa, Sol# e Sol, articulando a
terminac;ao da frase B' em La. Como a terminac;ao em La e um unissono e nao uma
triade maior, a cadencia frigia permanece em estado latente.

Atraves de urn minucioso exame da partitura observamos cada compasso
em si e sua relac;ao com 0 anterior eo posterior, a formayao dos membros da frase,
das frases, 0 padrao de regularidade ou irregularidade das mesmas, e por fim de
cada sec;ao. Em cada sec;ao0 registro e modificado, sendo que A-A' -B estao escritas

Participantes Tempo Direcionamento CarcHer Dinamica
das frases

A Mais rilovido Condugao ao ponto Enfatizou a Contrastante
culminante elemento

dangante

B Movido Condugao ao ponto Nao Contrastante
culminante enfatizou

elemento
dangante

C Menos movido Ponto culminante Ignorou Pouco
pouco delineado elemento contrastante
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o conhecimento da partitura 'a priori' niio produziu tres execu90es
identicas, ao contnirio, 0 quadro acima demonstra graus diferenciados de concep9iio
musical. Assim como nas demais areas do conhecimento, 0 estudo de uma nova
partitura pode ser encarado em bases 16gicas e fundamentadas, sem que com isto a
execu9iio fique rigida,ou perca inflexoes individuais. A utiliza9iio racional do
conhecimento tende a expandir as fronteiras e 0 alcance da intui9iio. Considero que
estudos nestes moldes ou semelhantes devem ser desenvolvidos pois ficou
evidenciado na modifica9iio de atitude das participantes 0 aumento significativo de
disposi9iio, interesse e desinibi9iio no primeiro contato com uma partitura
desconhecida.


