resumo

No presente trabalho propõe-se uma abordagem analítica da obra orquestral
do compositor português Jorge Peixinho (1940-1995). O corpo do texto é
constituído por seis capítulos, um texto sobre aspectos gerais do percurso
artístico de Jorge Peixinho, lista das obras, bibliografia e discografia. Este
trabalho é um contributo para um conhecimento analítico da obra deste
compositor, que apesar de ainda pouco estudado, marcou profundamente a
evolução da música portuguesa da segunda metade do século XX.

abstract

An analytical approach to the orchestral work of the Portuguese composer
Jorge Peixinho (1940-1995) is proposed in the present work. The body of the
text is comprised of six chapters, plus a text about general aspects of Jorge
Peixinho’s artistic path, and a list of works, bibliography, and discography. This
study is a contribution to the analytical knowledge of this composer’s work,
which, in spite of still being little studied, profoundly marked the evolution of
Portuguese music of the second half of the twentieth century.
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INTRODUÇÃO

Como corpus desta tese escolhemos as obras orquestrais de Jorge Peixinho.
Predominantemente integram este corpus as obras compostas para grande orquestra e
grandes conjuntos, com ou sem voz, nomeadamente Sobreposições (1960), Kinetofonias
(1965-68), Nomos (1967), Eurídice Reamada (1968), Sucessões Simétricas II (1971) e III
(1974), Voix (1972) e Viagem da Natural Invenção (1991-94). A este corpus de obras
propriamente orquestrais integramos algumas obras do compositor compostas para grupos
de câmara instrumental, nomeadamente As Quatro Estações (1972), A Idade do Ouro
(1973)

e

Piece

Meublé

I

(1988),

e

algumas

obras

concertantes,

como

Mémoires…Miroirs… (1980), Concerto de Outono (1983) e Concerto para Harpa (1995).
A razão porque alargámos o corpus das obras orquestrais é o facto de que nestas,
escolhidas com bastante cuidado, existirem determinados processos formais, harmónicos e
texturais semelhantes aos da música orquestral do compositor, ou então por apresentarem
aspectos técnicos considerados por nós como desenvolvimento de determinadas técnicas
composicionais características da música orquestral de Jorge Peixinho. Este último ponto
refere-se preferencialmente à linguagem musical de Concerto para Harpa, obra que se
destaca na produção musical do compositor pelos seus métodos de estruturação formal e
harmónica, sendo estes métodos entendidos por nós como desenvolvimento da linguagem
musical das obras orquestrais compostas anteriormente a ela. Além das obras referidas, ao
corpus da nossa tese integramos uma obra para piano solo, Sucessões Simétricas I (1961),
que será abordada em função e paralelamente à sua versão orquestral, Sucessões Simétricas
II.

A seguir apresentamos 4 razões porque escolhemos a música orquestral de Jorge
Peixinho para a nossa investigação.
1) A existência de grande variedade de timbres na música de Jorge Peixinho que se
torna mais óbvia nas obras orquestrais, pois nestas o compositor tem oportunidade de
escolher se opera com grandes massas sonoras, ou com diferentes blocos tímbricos, ou
ainda com material textural de natureza camarística.
2) A importância de pensamento orquestral na linguagem musical de Jorge
Peixinho, traduzido nas formas específicas de estruturação dos materiais sonoros e
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conjugação destes materiais ao longo da obra. Este pensamento orquestral refere-se tanto à
música propriamente orquestral como à música de câmara.
3) A existência de algumas obras orquestrais que se destacam entre todas as obras
do compositor pelo facto de apresentarem um maior grau de indeterminação em diferentes
níveis de estruturação. Por outro lado, nas suas obras orquestrais existe uma grande
variedade de técnicas composicionais que, sendo estruturadas, podem dar uma visão mais
precisa da evolução da linguagem musical do compositor.
4) A grande variedade presente aquando constituição do corpus instrumental e
orquestral da obra e das texturas e blocos sonoros da música orquestral de Jorge Peixinho,
que para além das texturas com características propriamente orquestrais, por exemplo
grandes massas sonoras ou texturas criadas pela sobreposição dos diferentes naipes
instrumentais, integra diferentes materiais texturais com características camarísticas.

Quando começamos a investigar a música de Jorge Peixinho, na segunda metade
dos anos 90, deparamo-nos com o facto de não existir bibliografia referente à analise das
obras do compositor. Ao longo dos anos investigámos diversas obras do compositor quer
orquestrais, quer camarísticas ou corais. Partimos da análise minuciosa das estruturas
harmónicas e texturais e da identificação das unidades microformais que as compõem.
Comparámos as estruturas básicas das diversas obras pertencentes aos diferentes períodos
da criação artística do compositor e sistematizámos estas estruturas. Tirámos conclusões
em relação à sua estruturação harmónica e textural escolhendo as obras mais
demonstrativas de tais técnicas. Com base nas análises elaboradas identificámos os
modelos macroformais e macroharmonicos mais significativos da música de Jorge
Peixinho, bem como a especificidade das técnicas empregues na sua música.

Pelo que expomos em seguida, consideramos que as etapas que seguimos ao longo
do nosso estudo são compatíveis com a visão da investigação analítica apresentada por
Pierre Boulez:
“Vamos definir o que julgamos ser os constituintes indispensáveis de um método analítico
activo: deve-se partir de uma observação tão minuciosa e exacta quanto possível dos factos
musicais que nos são propostos; em seguida, deve-se encontrar um esquema, uma lei de
organização interna que dê conta, com o máximo de coerência, destes factos; vem, enfim, a
interpretação das leis de composição deduzidas dessa aplicação particular. Todas estas etapas são
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necessárias; seria entregar-se a um trabalho de técnico inteiramente secundário não prosseguir até a
etapa capital: a interpretação das estruturas; a partir daí, e daí somente, poderemos nos certificar de
que a obra foi assimilada e compreendida. Seria ilusão, por incidência, querer procurar aí apenas
cauções, uma justificativa - em si inútil1”.

Face às conclusões que tirámos relativamente à especificidade da linguagem musical
de Jorge Peixinho, elaborámos a estrutura da tese seleccionando a matéria analítica a
incluir de modo a demonstrar as diferentes técnicas empregues, compará-las dando uma
visão abrangente da evolução da linguagem musical do compositor. Utilizámos 3 formas
diferentes de integração das obras seleccionadas neste nosso trabalho:
1) Análise pormenorizada da obra que foca a especificidade das técnicas harmónicas,
formais, texturais e orquestrais empregues e a sua macroestruturação.
2) Análise de determinado(s) parâmetro(s) da obra que considerámos interessante(s) e
demonstrativo(s) na caracterização da linguagem musical do compositor.
3) Apresentação de um fragmento, ou determinado aspecto técnico da obra, com a
intenção de demonstrar certas características técnicas da linguagem musical do compositor.

Relativamente ao ponto 1), escolhemos duas obras, Sucessões Simétricas II e Viagem
da Natural Invenção, justificando esta escolha pelas seguintes razões:
a) O facto de estas obras terem sido compostas em períodos diferentes da criação
artística do compositor, apresentando diferentes técnicas de composição.
b) A importância destas obras na evolução da linguagem musical do compositor.
Assim, enquanto que a primeira marca uma certa abertura da linguagem musical de Jorge
Peixinho relativamente ao pensamento serial vigente na época (início dos anos 70), a
segunda apresenta-se como um exemplo bastante demonstrativo da linguagem musical do
compositor dos anos 90.
c) O facto de estas obras se destacarem na produção artística do compositor pela sua
especificidade técnica e estilística, significativas para a caracterização da linguagem
musical de Jorge Peixinho. Quanto a Sucessões Simétricas II, é uma versão orquestral da
obra homónima para piano, existindo ainda uma segunda versão orquestral da obra,
Sucessões Simétricas III. Na nossa investigação pretendemos abordar a problemática da

1

Boulez, Pierre, A Música Hoje, Editora Perspectiva, São Paulo, 1986, p.16.
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orquestração e da revisão da obra pianística nas duas versões orquestrais2. Uma outra razão
para a escolha de Sucessões Simétricas é o facto de não ser a única. Para além desta obra
existem mais duas apresentadas em versões diferentes: Políptico 60 (1960) e Políptico II
(1964), e Voix e Voix-en-Jeux (1972-76). Achamos que a nossa investigação da
recomposição de Sucessões Simétricas pode ser útil para as futuras investigações em
relação a esta problemática. Quanto a Viagem da Natural Invenção, destaca-se entre as
obras de Jorge Peixinho pela forma como emprega a técnica da citação, que consideramos
única. Na nossa tese pretendemos abordar a evolução da técnica da citação ao longo da
produção artística de Jorge Peixinho. A utilização específica da citação em Viagem da
Natural Invenção influencia a estruturação da mesma a nível harmónico, textural e formal,
e foca a importância do seu aspecto melódico.

Relativamente ao ponto 2), e entre as análises de determinados parâmetros da
linguagem musical das obras seleccionadas, destacamos a análise de Concerto para Harpa.
A análise desta obra apresenta-se de um modo mais abrangente, pois foca a micro e
macroestruturação

formal,

as

diferentes

estruturas

harmónicas,

as

formas

de

relacionamento entre elas, e a especificidade da sua elaboração sonora e textural. A análise
de cada um destes parâmetros será apresentada nos capítulos dedicados a cada uma destas
problemáticas. Quanto à análise do parâmetro formal, esta realiza-se, para além do
Concerto, em Kinetofonias, Voix e Eurídice Reamada. Na análise do parâmetro harmónico
destacamos a evolução das estruturas harmónicas ao longo da sua produção artística.
Assim, seleccionámos as obras com maior presença das estruturas seriais (Sobreposições,
Nomos), obras em que estas estruturas interagem com estruturas mais tradicionais
(Eurídice Reamada, Voix, Sucessões Simétricas II), e obras que demonstram uma maior
presença de tonalismo (Viagem da Natural Invenção e Concerto para Harpa).

Quanto à análise do parâmetro tímbrico, apresentamos um maior número e variedade
de obras das quais seleccionamos alguns fragmentos com a finalidade de ilustrar as
diferentes formas de organização sonora ou demonstrar as características tímbricas mais
frequentes na obra orquestral do compositor - ponto 3). Ainda dentro do ponto 3),
2

As obras Sucessões Simétricas I, Sucessões Simétricas II e III, pertencem a 2 períodos diferentes da criação
artística de Jorge Peixinho. Embora sejam elaboradas, com algumas excepções, com base no mesmo material
harmónico e textural, apresentam algumas técnicas de composição diferentes principalmente a nível formal.

12

introdução

apresentamos fragmentos de obras de música de câmara e concertante de Jorge Peixinho
com a finalidade de ilustrar as diferentes formas de citação na música do compositor,
nomeadamente fragmentos de As Quatro Estações, Concerto de Outono e Piece Meublé I.

Na estruturação da nossa tese baseámo-nos nos dois seguintes pontos:
a) Estruturar o corpo da tese partindo da abordagem dos conceitos mais abrangentes da
linguagem musical do compositor; na segunda metade da tese estes conceitos são
concretizados de forma mais global face às diferentes técnicas composicionais.
b) Conjugar a análise de obras, e de fragmentos de obras do compositor, com uma
visão mais abrangente das suas técnicas composicionais.

A tese encontra-se estruturada em 6 capítulos. O primeiro é dedicado aos conceitos
globais da linguagem musical do compositor, nomeadamente à problemática da obra
aberta, aspectos de continuidade e descontinuidade, improvisação, rigor e liberdade, entre
outros, relacionando-os com os conceitos referidos. Todos estes conceitos estão presentes a
diferentes níveis na obra de Jorge Peixinho. Na análise dos conceitos globais na música de
Jorge Peixinho, seleccionamos as obras nas quais estes se apresentam de uma forma mais
demonstrativa, por exemplo Kinetofonias, obra assumida pelo próprio compositor como o
exemplo mais radical de pan-serialismo dentro da sua produção artística, ou Sucessões
Simétricas I caracterizada pelo compositor como “improvisação e estudo melódico”3.
Os dois capítulos seguintes são dedicados, respectivamente, à análise de Sucessões
Simétricas I, II e III, e Viagem da Natural Invenção. Nestas análises propomos uma visão
pormenorizada do funcionamento das estruturas harmónicas, texturais, sonoras e formais
empregues. Pretendemos ainda realizar uma abordagem destas estruturas em bloco com a
finalidade de interpreta-las em função da especificidade da sua linguagem musical.
A importância da análise de Sucessões Simétricas e de Viagem da Natural Invenção
antes dos 3 capítulos dedicados às técnicas composicionais empregues na música de Jorge
Peixinho deve-se ao facto de que nestes últimos capítulos serão utilizados muitos exemplos
das duas obras, obras por nós consideradas como multifacetadas face às técnicas
composicionais empregues.

3

Notas do CD – Jorge Peixinho, Música I, Jorsom, J-CD 0107, 1994.
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Nos 3 últimos capítulos, dedicados às técnicas composicionais de Jorge Peixinho
(timbre, forma e harmonia), o quarto capítulo (timbre) funciona como uma ponte em
relação ao primeiro, pois a estruturação tímbrica das obras orquestrais de Jorge Peixinho
caracteriza-se pela utilização do conceito da obra aberta, nomeadamente em que diz
respeito ao desenvolvimento da “melodia de timbres”. No quarto capítulo elaboramos
também um catálogo de timbres em que sistematizamos e estruturamos o material sonoro
utilizado pelo compositor. O conceito de timbre na música de Jorge Peixinho, abrangendo
não só aspectos propriamente sonoros, revela-se importante na estruturação formal das
obras apresentadas e na evolução das estruturas harmónicas associadas a determinados
blocos sonoros que as compõem.

No estudo da estruturação formal das obras de Jorge Peixinho (quinto capítulo),
detectamos determinadas tendências que, tal como no capítulo anterior, relacionamos com
a concepção de obra aberta. Sendo a única obra aberta abordada, apresentamos neste
capítulo os diferentes níveis de indeterminação formal empregues, que se reflectem quer ao
nível micro quer macroestrutural. Em contraponto com o método formal baseado na
concepção da obra aberta, na maioria das suas obras orquestrais o compositor aplica
diferentes aspectos formais de natureza reexpositiva. Este facto, importante para a
estruturação formal, foca a necessidade de encontrar um equilíbrio preciso na determinação
e caracterização dos modelos formais empregues.

Quanto à linguagem harmónica (último capítulo), apresentamos cada uma das
técnicas que a compõe de uma forma independente, procurando ao mesmo tempo as
formas comuns de funcionamento destas técnicas e o modo como evoluem ao longo das
diferentes obras do compositor. Entre as diferentes análises harmónicas destacamos as de
Sucessões Simétricas II e Concerto para Harpa, apresentadas de uma forma mais
detalhada. Este facto deve-se à especificidade da sua estruturação harmónica. Esta revelase bastante clara, pois muitas vezes, as unidades formais de curta duração associam-se a
curtos campos harmónicos, separados entre si, no espaço formal da obra. Ao longo do
capítulo apresentamos as várias estruturas harmónicas de natureza serial. Concebidas de
forma mais ou menos rigorosa, estas estruturas integram elementos diversificados de
natureza mais tradicional. Entre estes destacamos os elementos tonais.
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Quanto às estruturas tonais mais abrangentes que detectamos em algumas obras do
compositor, tomámos especial cuidado nas afirmações que realizamos pois foram feitas
enquadradas e sobre uma linguagem contemporânea. Por esta razão tentámos definir até
que ponto podemos falar de estruturas tonais ou da co-existência e/ou predominância de
estruturas modais, cromáticas ou seriais em determinados fragmentos de uma obra.
Para um entendimento mais aprofundado das estruturas tonais empregues em
determinadas obras de Jorge Peixinho achámos fundamental estudar o funcionamento
destas na realidade do seu pensamento modal, pois numa linguagem contemporânea nem
sempre é fácil definir qual estrutura harmónica, tonal ou modal, se apresenta predominante
na estruturação da obra.

Em cada um dos 6 capítulos constituintes da nossa tese procuramos sistematizar e
caracterizar as diferentes interpretações de Jorge Peixinho face às estruturas tímbricas,
formais e harmónicas presentes nas suas obras, relacioná-las, procurando dar uma visão a
mais vasta possível da especificidade da sua linguagem e da evolução das técnicas de
composição presentes na música orquestral do compositor.
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Aspectos gerais do percurso artístico de Jorge Peixinho

A grande importância de Jorge Peixinho no circuito artístico português do século
XX deve-se a diferentes factores, uma vez que interveio com intensa actividade em
diversos domínios e revolucionou a música portuguesa do século XX, tendo sido o
primeiro a quebrar as barreiras que tradicionalmente separam a música das outras
expressões artísticas. Como compositor destacou-se pelas suas ideias inovadoras, pela sua
grande permeabilidade às diferentes correntes estéticas e pela experimentação sonora,
sendo reconhecido como um dos mais importantes compositores de vanguarda em
Portugal.
Chegando a Portugal no início dos anos 60, depois de concluir os seus estudos no
estrangeiro, desenvolveu uma intensa actividade artística, que para além da composição,
abrange outras áreas de interesse como as de conferencista, organizador e comentador de
concertos, divulgador do novo repertório e correntes da linguagem musical mais recente,
pianista, crítico, professor, maestro e fundador do Grupo de Música Contemporânea de
Lisboa. O conjunto destas actividades fê-lo ser reconhecido como um impulsionador de
novas ideias e estéticas. Segundo afirmação de António Pinho Vargas:
“Nos anos 60 e 70 teve uma enorme actividade e quando se falava em música
contemporânea, as pessoas perguntavam se se tratava de música de Peixinho. O seu nome tinha
uma espécie de aura pública […]1.

Peixinho enfrentou muitos desafios ao longo dos anos 60-70, pois a vida musical
portuguesa daquela década encontrava-se atrasada em relação ao resto da Europa, sendo
dominada pelo repertório neoclássico.
“A sua vasta cultura, vivacidade intelectual e saber profissional, raros no meio da música,
eram fonte de admiração para uns e de intranquilidade para outros. A sua postura em concerto – o
corpo tenso, retesado em arco, pronto a desferir um novo som – era de molde a causar reacções
defensivas, ainda que o som se viesse a revelar etério e gentil. No capítulo das organizações
sociais, Peixinho foi dos poucos que levantou a voz para criticar a Fundação Gulbenkian, tendo

1

Vargas, António Pinho, “Encarnava a Figura do Músico de Vanguarda”, in Jorge Peixinho In Memoriam,
José Machado (org.), Caminho da Música, Lisboa, 2002, p.39.
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obviamente mais a perder que a ganhar; e, após o 25 de Abril, tomou posições políticas que,
embora coerentes com o seu percurso, suscitaram mais oposição que adesão”2.

Ao longo da sua vida e principalmente nos anos 60-70, sentiu uma certa oposição
do público, que não estava preparado para ouvir a sua música. Por outro lado, a crítica que
recebeu ao longo da sua vida foi-lhe geralmente favorável. Podemos dizer que foi mesmo
respeitado entre os críticos3.
Também foi um compositor repetidamente premiado: recebeu, em 1972, o Prémio
de Crítica de Música Erudita da Casa de Imprensa, pela obra em homenagem a Machault
(Ma Fin Est Mon Commencement); em 1974, o Prémio Gulbenkian de Composição, por
Morfocromia; em 1975, os Prémios de Música Orquestral e de Música de Câmara da
Sociedade Portuguesa de Autores, por Eurídice Reamada e A Idade do Ouro; em 1984, o
Prémio de Composição Musical do Conselho Português da Música pelo Concerto de
Outono; e em 1985, o Prémio de Música de Câmara da Sociedade Portuguesa de Autores,
por Recitativo II.
Apesar do reconhecimento do seu mérito profissional por parte da crítica e de
algumas instituições, Jorge Peixinho permaneceu, durante a sua vida, quase desconhecido
como compositor não tendo tido uma única partitura editada em vida. Várias das suas
obras nunca foram interpretadas e grande parte delas foi executada só uma ou duas vezes.
Quanto à edição discográfica, poucas obras (sobretudo dos anos 60) foram editadas4.
Após a sua morte vários esforços têm sido empreendidos para estudar, interpretar e
decifrar a sua música, mas a sua obra não está ainda devidamente estudada. Existe uma
grande lacuna face ao conhecimento profundo de trabalho de um compositor que marcou a
evolução da música portuguesa contemporânea, lacuna que poderá ser preenchida com um
esforço conjunto por parte de intérpretes, analistas e musicólogos.

2

Ferreira, Manuel Pedro, “A Obra de Jorge Peixinho: Problemática e Recepção”, in Jorge Peixinho In
Memoriam, José Machado (org.), Caminho da Música, Lisboa, 2002, p.228.
3
Reproduzimos ao longo do texto alguns excertos de críticas às obras do compositor.
4
Em vida foram editadas as seguintes obras: Elegia a Amílcar Cabral, electrónica, (LP, 1978), Cinco
Pequenas Peças, Collage I, Estudo I, Harmónicas, para piano, (LP, 1971; reed. CD, 1994); Sucessões
Simétricas I, para piano, (LP, 1971; reed. CD, 1994; e LP, 1984, Sax-Blue, para saxofone, (LP, 1988),
L’Oiseau-Lyre, para guitarra, (LP, 1985; reed. CD, 1995), Novo Canto da Sibila, para clarinete, (CD, 1995);
CDE (LP, 1974; reed. CD, 1995), As Quatro Estações (LP, 1982; reed. CD, 1991), Episódios (LP, 1984),
Greetings (LP, 1985), obras de câmara; Sobreposições, Políptico-1960 e Sucessões Simétricas II, obras para
orquestra, (CD, 1991).
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Jorge Manuel Rosado Marques Peixinho nasceu no Montijo a 20 de Janeiro de
1940. Aos 7 anos de idade começou os seus estudos de piano e um ano mais tarde os de
composição com sua tia Judite Rosado, demonstrando qualidades musicais excepcionais.
Estas qualidades foram constatadas por pessoas que assistiram aos primeiros concertos do
jovem. Antes do ingresso no Conservatório Nacional de Lisboa, em 1951, já tinha
composto inúmeras peças para piano, entre as quais uma Marcha para o Clube Desportivo
do Montijo (1950). Admitido no Conservatório nas classes de piano e composição, teve
nos primeiros anos como o professor, Artur Santos.
“Na minha aprendizagem musical básica (Harmonia, Contraponto, e iniciação à
Composição), devo muito a Artur Santos, nomeadamente toda a formação da Harmonia tradicional,
a relação da Harmonia com o Contraponto, a técnica de escrita contrapontística, a Fuga e não só:
devo-lhe também o conhecimento geral das formas clássicas (nomeadamente a Forma Sonata) e os
princípios elementares de Análise, de Instrumentação e de Orquestração”, explicou o compositor
numa entrevista publicada na revista Arte Musical5.

Nos últimos anos do Curso Superior de Composição estuda com Croner de
Vasconcelos com quem termina o curso em 1956. Ao mesmo tempo que prosseguia os
seus estudos musicais frequentou o primeiro ano do curso de História da Faculdade de
Letras de Lisboa em 1958. Neste mesmo ano, tendo terminado o Curso Superior de Piano,
com 18 anos, Jorge Peixinho parte para Itália como bolseiro da Fundação Gulbenkian a fim
de continuar os seus estudos musicais. Nesta altura recebe o Prémio de Composição do
Conservatório Nacional.
A partir deste momento começa a segunda etapa de aprendizagem do jovem
compositor. Ingressa na Academia de Santa Cecília em Roma nas classes de Boris Porena
e Goffredo Petrassi, que terminará em 1961 (Diploma de Aperfeiçoamento em
Composição).
“A minha estadia em Roma e os momentos que passei com esses dois Mestres foram
fundamentais para mim, quer no capítulo da aprendizagem, quer no capítulo da actualização, não
só da linguagem (em termos conceptuais), como também do próprio aprofundamento de toda a
problemática da Composição”6.

5
6

Palma, Eduardo Vaz, “Entrevista com o Compositor Jorge Peixinho”, in Arte Musical, nº1, 1995, p.9.
Idem, p.9.
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Em Roma, Jorge Peixinho teve praticamente os seus primeiros conhecimentos
sobre música contemporânea, pois desconhecia por completo a música de Webern, não
conhecia quase nada de Schönberg, e muito mal Stravinsky e Bartók. Como resultado dos
seus estudos de música contemporânea, verifica-se, em 1959, uma radical viragem estética
na linguagem do jovem compositor. Esta é especialmente notória nas CincoPequenas
Peças para Piano, compostas em Julho desse mesmo ano.
“Há um primeiro período, de fins de 59 a 62, em que se trata exactamente da formação de
uma técnica que começou por um dodecafonismo bastante singelo até uma aplicação de uma
técnica serial já mais evoluída (entre as Cinco Pequenas Peças para Piano e a Collage para Dois
Pianos)”7.

Dentro desta segunda etapa de aprendizagem de Jorge Peixinho destacam-se ainda
as aulas particulares que recebeu de Luigi Nono, no Outono de 1960, e um estágio no
Estúdio Electrónico de Bilthoven na Holanda. Quanto às aulas com Nono, estas foram
“fundamentais para o meu refrescar de ideias e para a aquisição de novas perspectivas,
inclusivamente no domínio do desenvolvimento da minha própria linguagem, ao nível das
estruturas pontilísticas, e da minha entrada em certos aspectos na técnica do serialismo integral,
embora eu nunca tivesse utilizado os seus princípios de uma maneira ortodoxa. Aliás, diga-se de
passagem, que nem o próprio Luigi Nono fez uso ortodoxo dessa técnica. Em suma, todos os
influxos que recebi de Luigi Nono revelaram-se extremamente importantes”8.

A terceira etapa da sua aprendizagem surge na sequência das aulas que teve com
Pierre Boulez, K. Stockhausen e G. Koenig, na Academia de Música de Basileia, em 1962,
e nos Cursos de Darmstadt (Ferienkurse für Neue Musik), que frequentou durante toda a
década de 60. Nestes Cursos teve contactos com grandes compositores do século XX,
nomeadamente com Ligeti, Kagel e Maderna. Como resultado da sua aprendizagem
surgem Tríptico (1960) e Evocação (1960), obras nas quais Peixinho trabalha com
manipulações das relações intervalares, Sobreposições, de especialização de melodias,
timbres, densidades e acordes, Episódios (1960), Políptico-1960, Concerto para Saxofone
e Orquestra (1961), Sucessões Simétricas, obras nas quais aborda aspectos dodecafónicos,
e Estrela (1962), em que trabalha com quatro operações de tratamento da série de alturas.
A obra Sobreposições, interpretada em Lisboa já depois do regresso de Jorge
Peixinho a Portugal obteve uma excelente crítica:

7
8

Entrevista: Crítica, Julho de 1972.
Palma, Eduardo Vaz, Op. Cit., pp.9-10.
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“Do jovem Jorge Peixinho, um dos mais corajosos representantes do dodecafonismo serial,
tivemos, em primeira audição absoluta, a peça intitulada Sobreposições, um dos mais expressivos
exemplos do género, o qual nos vem provar que a música serial, não obstante as limitações que se
lhe possam pôr, é também susceptível de ter “qualidade humana”9.

Peixinho regressou de Itália em 1961 com muita vontade de aplicar no terreno as
estéticas e conceitos musicais que aprendeu na sua estadia no estrangeiro. A este propósito
afirma com grande entusiasmo: “A era tonal chegou ao fim; a música dodecafónica não é a arte
do futuro, é já do presente”10. Na altura o compositor sentia que a sua função era a de abrir as

mentalidades e alargar os horizontes da cultura musical que existia naquela altura no país,
pois no início dos anos 60 Portugal tinha um atraso de uma dúzia de anos em relação ao
resto da Europa.

“No princípio da década de 60, […], o meio musical português não vivera ainda (embora
os mais informados os conhecessem de referência em livro, em disco ou até em partitura) os
pressupostos estético-musicais que nos últimos cinquenta anos tinham preparado a ‘arte nova’.
[…]. Em termos de experiência vivida, de tradição criada, o nosso meio sóciomusical encontravase atrasado cinquenta anos, em relação a certas linhas de evolução que explicavam a actualidade.
Actualidade essa que, de fora, Peixinho vinha trazer-nos como coisa também nossa. Não se trata de
subestimar acções que tenho com frequência sublinhado, mas de reconhecer que todo o processo de
informação musical de vanguarda neste país – e isto desde o início do século (antes não havia
praticamente nada a esse nível) – se desenvolveu por excepção e no isolamento de certos círculos
mais cultos, sem influência nem capacidade “multiplicadora” para se imporem à rotina da vida
musical instalada. […]. Quantos, em 1960, sabiam do Varése dos anos vinte? Ou do John Cage dos
anos trinta? Ou do Schöenberg de todas as décadas? Ou do Webern? Muito poucos. Enquanto um
Stravinsky, um Bartók ou um Ravel eram, apesar de tudo, nomes conhecidos e “vividos”, de
experiência auditiva, da massa dos frequentadores de concertos”11.

Para além de compositor, Peixinho começou uma intensa actividade como ensaísta,
publicando as suas análises de obras de Debussy em vários números do Jornal de Artes e
Letras no verão de 1962, e como conferencista. Nesta última actividade dirigiu um Curso

9

Santos, Joly Braga, Diário da Manha, 19-8-1962.
Entrevista, Diário de Lisboa, 25-7-1961.
11
Carvalho, Mário Vieira de, Estes Sons, Esta Linguagem, Editorial Estampa, Lisboa, 1978, pp. 213-214.
10
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de Introdução à Música Contemporânea, com Louis Saguer, na Academia de Amadores de
Música, em 1962, Cursos de Introdução e Iniciação à Música Contemporânea, com Pierre
Mariétan, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, em 1964, e mais tarde, em 1967, com
Filipe de Sousa.
A postura vanguardista de Jorge Peixinho começa a ser reconhecida fora do meio
musical. No início dos anos 60 associa-se a um grupo de escritores e artistas (Arnaldo
Saraiva, E. M. Melo e Castro, Herberto Hélder, António Ramos Rosa, António Aragão e
Ana Hatherly), que promovem a renovação e o experimentalismo poético12. Em Janeiro de
1965, participou, conjuntamente com os harpistas Clotilde Rosa e Mário Falcão, e quatro
poetas experimentais num happening (anunciado como Concerto e Audição Pistórica) na
Galeria Divulgação. Este evento provocou bastante polémica na imprensa. Em Abril de
1967 Jorge Peixinho organizou outro happening, que decorreu na Galeria Quadrante.

Como intérprete apresentou-se em diversos concertos, divulgando obras de música
contemporânea. Um destes concertos foi associado à primeira visita a Portugal de
Stockhausen, em 1961, em que Peixinho executou obras de John Cage13. Num outro
concerto, em 1964, tocou, juntamente com o harpista Mário Falcão, Cartridge Music, do
mesmo compositor. No início da década nota-se um crescente interesse por parte de Jorge
Peixinho face à indeterminação de John Cage, e às obras deste compositor dos finais dos
anos 50 e 60. Bastante mais tarde, em 1983, Peixinho escreveu:
“ A música europeia sofre um primeiro abalo com a irrupção dos conceitos indeterministas
de John Cage, esse abalo vai produzir abertamente os seus frutos nos anos 60, onde se defrontam
conceitos mais abertos e plurais: a evolução, alargamento e ramificação da via do serialismo
integral, a irrupção dos princípios de álea e determinismo e uma mais profunda influência da
poética de compositores da primeira metade do século, até aí, ou semimarginalizados, ou
insuficientemente compreendidos: Alban Berg, Ives e Varèse, em primeiro lugar, mas também
Stravinsky e Bartók”14.

Ao longo dos anos 60, Jorge Peixinho continua a desenvolver contactos no
estrangeiro, participando nos Cursos de Darmstadt15, mantendo-se desta forma actualizado
12

Este grupo foi responsável pela primeira publicação do caderno de poesia experimental.
Neste mesmo concerto, o pianista David Tudor tocou as obras de Stockhausen.
14
Peixinho, Jorge, “Música e pós-modernismo”, in Manuel Pedro Ferreira, “A Obra de Jorge Peixinho:
problemática e recepção”, in Jorge Peixinho In Memoriam (org. José Machado), Caminho da Música,
Lisboa, 2002, p.284.
15
Em 1967 e 1968 participa nos concertos experimentais promovidos por Stockhausen em Darmstadt.
13
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e atento às novas tendências da música europeia. Estas tendências revelam uma maior
abertura do serialismo às técnicas aleatórias, à indeterminação a diferentes níveis e à
reavaliação das estéticas musicais para além do serialismo. Jorge Peixinho acompanha o
nascimento de pós-modernismo16.

As novas tendências da música europeia dos anos 60, relativamente à “abertura” ao
serialismo, começaram a influenciar a música de Peixinho, facto que pode ser notado em
diversas obras do compositor desta época. Mas na verdade, mesmo nas suas primeiras
obras compostas ainda no estrangeiro, Peixinho não aplica a técnica serial de uma forma
rígida, tentando introduzir aspectos técnicos mais flexíveis, mostrando um enorme
interesse pela investigação, pela descoberta de novas sonoridades e pelo experimentalismo.
O próprio compositor chamou a sua estética dos anos 60 como “pensamento serial sem
série” ou “ serialismo virtual”17.
Por exemplo, em Sucessões Simétricas I, peça intitulada como “estudo melódico”, e
composta com base em estruturas harmónicas e texturas de natureza serial, o compositor
desenvolve os aspectos melódicos de diferentes formas, aplicando motivos melódicos
curtos em texturas contrapontísticas na primeira parte da obra, e criando linhas melódicas
extensas quer a solo, quer em contraponto, na segunda parte da obra. Nesta mesma obra
nota-se um elevado grau de investigação a nível métrico. O compositor cria uma pulsação
métrica que funciona ao nível dos blocos sonoros diferenciados, e não ao nível dos
compassos.
A procura de novas concepções do tempo musical continua em Diafonia A (1963).
Nesta obra nota-se a influência de Stockhausen, nomeadamente ao nível dos conceitos de
“momento” e de melodia de timbres (Klangfarbenmelodie), conceitos que serão
desenvolvidos por Jorge Peixinho ao longo da sua produção artística. Esta obra mostra
ainda indeterminação a nível rítmico e métrico. Os conjuntos de alturas já não existem para
preencher os compassos e a música não divide o tempo metricamente em unidades
proporcionais, criando o seu próprio tempo, vivido sonoricamente. O tempo percebe-se
como sequência dos diferentes momentos sonoros. Jorge Peixinho deu grande importância
a esta obra na sua produção artística:

16
17

Esta estética será fundamental nas obras do compositor dos anos 80.
Azevedo, Sérgio, A Invenção dos Sons, Caminho da Música, Lisboa, 1998, p.38.
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“É uma obra mais acentuadamente pessoal do que as anteriores, o que é já uma
consequência de uma técnica de escrita mais elaborada. Ou pelo menos assimilada a um
determinado nível”18.

Esta obra recebeu uma excelente crítica:
“Segundo o autor nos diz, numa nota elucidativa, “os valores estéticos são voluntária e
abruptamente transferidos para dimensões e aspectos tradicionalmente negligenciados: a pesquisa
sonora, a autonomização do timbre”. Interromperemos a transcrição para observar que
precisamente essa autonomização do timbre, em cintilantes moléculas cujos átomos eram vibrações
de cordas de violinos, violas, violoncelos, contrabaixo, harpa, cravo, com reverberações de celesta,
de gongos, de outros instrumentos de percussão – precisamente essa autonomização, provocou em
nós sensações de beleza que, só por si, bastariam para ficarmos desejando tornar a ouvir a obra, e
obter até uma gravação fonográfica para os nossos arquivos”19.

A procura de novos meios de expressão continua em Kinetofonias, onde o
compositor desenvolve o conceito de “momento”, desta vez de uma forma mais radical.
Kinetofonías é a única obra orquestral propriamente “aberta”, pois a sequência das secções
formais e dos fragmentos destas secções é indeterminada, e definida não pelo compositor,
mas sim pelo maestro. Baseada na técnica harmónica e nas texturas de natureza serial,
nesta obra verificamos a procura de novas sonoridades, não só no contraponto de
elementos ou linhas melódicas, mas, pela primeira vez na música de Peixinho, no
contraponto de volumes.
“A música de Jorge Peixinho não nos convida a integrar tecnicismos na percepção global,
durante a audição […]. Devemos acrescentar que Jorge Peixinho nos deu mais uma vez a
impressão de validade artística […]. Achamos que tudo, ou quase tudo soou bem; que o jogo de
parecenças e contrastes criou uma forma esteticamente equilibrada e, até, que se nos transmitiu por
vezes um conteúdo menos esotérico, menos identificado com o engenho técnico, do que muitas
vezes acontece em obras de vanguarda”20.

Os últimos anos da década de 60 foram cruciais para a criação artística de Jorge
Peixinho, pois sentia a necessidade de ultrapassar os conceitos seriais, evoluir para uma

18

Entrevista, Crítica, Julho de 1972.
Branco, João de Freitas, O Século, 31-1-1964.
20
Branco, João de Freitas, Colóquio, 10-1967.
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estética mais abrangente e ao mesmo tempo equilibrada, técnicas menos construtivistas, e
com tendência para uma expressão viva.
“Em 66 aparece o primeiro momento de ultrapassagem dessa fase em que procuro novos
meios de expressão; não exactamente no caso das Situações 66, que é uma obra ainda bastante
vinculada ao universo serial, mas é dessa época que data a primeira versão incompleta de Coração
Habitado, sobre poemas de Eugénio de Andrade, e os primeiros esboços de Recitativo III, que
vieram a ser compostos em 69 e a sofrer ainda uma revisão já em 1970. Em 67, há um momento de
crise, de contradições internas de linguagem e de perspectivas estéticas com Nomos para
orquestra”21.

O momento de crise, associado pelo próprio compositor a Nomos, deve ser
percebido em termos globais e relativamente à sua longa evolução artística, pois o lugar
desta obra nesta sequência evolutiva é muito importante, principalmente ao nível da sua
linguagem harmónica. Em Nomos verifica-se uma transição para uma linguagem mais
flexível: as partes rigorosamente elaboradas em termos seriais alternam com estruturas
harmónicas baseadas em elementos relativamente simples, explorados cromaticamente. As
estruturas harmónicas mais flexíveis, detectadas nesta obra, passam a ser importantes nas
obras compostas nos anos seguintes.

Sendo compositor de vanguarda, Jorge Peixinho, embora respeitado pelos músicos
abertos a novas ideias, e pelos críticos em geral, teve sérias dificuldades de relacionamento
com o público e foi contestado por pessoas insensíveis à sua poética. Estas dificuldades
notaram-se tanto nos anos 60, como nos anos posteriores, e dizem respeito não só a sua
actividade como compositor mas também à de intérprete. Sendo incomodado e reagindo à
incompreensão da sua poética musical por parte do público, Peixinho afirma: “O público
não percebe nenhuma espécie de linguagem musical nem do presente nem do passado”22. E ainda:
“Creio, muito simplesmente, que me considero desenraizado na sociedade portuguesa.
Posso comungar de muitas das suas angústias e de muitas das suas esperanças, mas tudo isso não
anula o quase trágico isolamento e dissociação em que se encontra o meu “processo de criação” em
relação a toda a realidade portuguesa – terrivelmente insular, antieuropeia ou simplesmente aeuropeia”23.

21

Entrevista, Crítica, Julho de 1972.
Entrevista, Diário de Lisboa, 7-8-1969.
23
Dionísio, Eduarda e outros (1968), Situação da Arte – Inquérito junto de artistas e intelectuais
portugueses.
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O primeiro acidente provocado pelas obras do compositor surgiu no estrangeiro,
ainda no verão de 1961, em Bayreuth. Perante as Cinco Pequenas Peças e as Sucessões
Simétricas, o público dividiu-se entre veementes apupos e aplausos tempestuosos. Outro
acidente aconteceu no mesmo ano, já em Portugal, durante o concerto em que Jorge
Peixinho interpretou obras de John Cage, acompanhadas pelo muito ruído feito por parte
do público, e por algumas gargalhadas.
Mesmo nos anos 70 continua a incompreensão face à sua música por parte do
público. Assim, na estreia absoluta de Voix, em Lisboa em Março de 1973, no final da
obra, quanto o maestro segundo indicação do compositor abandonou o palco antes da obra
acabar seguido por alguns músicos, o público não preparado para tal radicalismo, começou
a vaiar e algumas pessoas a aplaudir. A reacção obtida por parte do público também tem a
ver com a utilização de instrumentos não tradicionais, nomeadamente instrumentos de
plástico e de um balde de água. Note-se que Mário Vieira de Carvalho elogiou esta obra na
sua crítica da estreia no Diário de Lisboa24.

Durante os anos 60 Peixinho participou em vários programas de rádio e televisão,
na maior parte deles como divulgador de música contemporânea. Iniciou também uma
longa colaboração com Ernesto de Sousa no domínio teatral e multimédia. Assim, em 1966
compôs música para O Gebo e a Sombra, de Raul Brandão, com encenação de Ernesto de
Sousa, e em 1969 colaborou com o mesmo na performance sobre Almada Nós Não
Estamos Algures25. Em 1966 escreveu crítica musical na Seara Nova e um importante
ensaio sobre Música e Notação26. Em 1965 começou leccionar (até 1966) no Conservatório
do Porto, facto que completa a sua tripla vertente (entre composição e interpretação) da
actividade musical.
“Esta vertente que completa toda a minha actividade e que vai enformar, que vai modelar, a
minha própria personalidade musical ou, se quiser, a minha própria personalidade no campo global
da música. E tem havido sempre esta espécie de contínua equação entre a composição e a
actividade pedagógica, que me tem ensinado muito. Tenho aprendido muito comigo próprio pelo
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Carvalho, Mário Vieira de, Diário de Lisboa, 17-3-1973.
A colaboração continua nos anos 70 em Almada, Nome de Guerra (experiência multimédia), 1971-73, e
em 1973 e 1975, em Luís Vaz 73 e Isto é só o início, hein?...
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“Música e Notação”, separata de Poesia Experimental-2, Cadernos de Hoje, Lisboa, 1966.
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estímulo que produz em mim a actividade pedagógica, não só em relação à minha música, ou à
música contemporânea em geral, mas também em relação à música do passado”27.

O ano de 1968 é um ano importante na evolução da linguagem musical de
Peixinho, é o ano da composição de Eurídice Reamada.
“Em 68, dá-se uma viragem decisiva: compus uma peça que é, até à data, a minha obra de
maiores dimensões para coro e orquestra – Eurídice Reamada – em que procuro uma renovação de
linguagem, de processos, e de uma forma no tempo bastante diferenciada, quer dizer, procuro
diversas concepções do tempo dentro da própria obra”28.

Eurídice Reamada foi a obra em que utilizou os processos aleatórios mais radicais,
dentro de toda a sua produção artística. A dimensão aleatória de Eurídice Reamada é muito
diversificada e verifica-se tanto na criação das diferentes estruturas métricas (por exemplo
compassos flutuantes, quadrados aleatórios), como na variedade da sobreposição destas
mesmas estruturas, na criação de texturas aleatórias e na utilização de grafismo aleatório.
A própria forma da obra resulta da evolução, aleatória, dos materiais harmónicos e
texturais, sendo criada pela evolução destes do aleatorismo moderado até um aleatorismo
mais radical e vice-versa. Outro aspecto importante refere-se à técnica de citação,
apresentada pela primeira vez nesta obra.29 Esta técnica será muito frequente nas obras do
compositor dos anos 70-80 e mesmo no final da sua vida (Viagem da Natural Invenção).

Em 1970 Jorge Peixinho cria o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa
(GMCL), que acabou por ter um papel importantíssimo na divulgação da música
contemporânea, tanto portuguesa como estrangeira. Com o GMCL realizou inúmeros
concertos, tanto no país como no estrangeiro. Devem-se-lhe numerosas primeiras audições
de compositores (portugueses e também estrangeiros), muitas delas realizadas em festivais
fora do país. Um destes concertos realizou-se no Festival de Royan de 1972, onde foi
interpretada em primeira audição uma obra do compositor romeno Cornel Taranu; quanto à
música portuguesa, foram interpretadas Figurações de Filipe Pires, Momento I de
Constança Capdeville e Homenagem a Machaut de Jorge Peixinho30.
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Palma, Eduardo Vaz, Op. Cit., p.8.
Entrevista, Crítica, Julho de 1972.
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Em Eurídice Reamada Peixinho cita Monteverdi e Gluck.
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Constança Capdeville permaneceu associada ao GMCL durante muito tempo. Além disso, Clotilde Rosa,
Lopes e Silva e Paulo Brandão revelaram-se como compositores através do GMCL.
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O GMCL, como divulgador da música contemporânea, sendo pouco conhecido nos
primeiros anos da sua existência, enfrentava uma certa apatia do público. Elogiando a
actividade de Jorge Peixinho como maestro e intérprete, Mário Vieira de Carvalho
testemunha sobre um concerto do grupo no início da década de 70:
“[…] num momento em que toda a gente fala de música, discute música e reclama música,
lamentamos que apenas algumas dezenas das pessoas se tenham deslocado ao S. Luís […] para
assistir a um concerto do Grupo de Música Contemporânea de Lisboa e de um Conjunto de
Percussão, dirigidos por Jorge Peixinho […]. Porque ninguém, com interesses culturais, pode
ignorar, de experiência vivida, o que Jorge Peixinho está a fazer no campo da criação e da
interpretação musicais”31.

O GMCL teve um papel fundamental na criação e divulgação artística da música de
Jorge Peixinho, pois grande parte da música de câmara do compositor pós anos 70 foi
composta propositadamente para ele, tal como para diversas formações instrumentais mais
reduzidas destinadas a alguns músicos solistas dentro do grupo. Conhecendo bem as suas
virtualidades, Peixinho escreveu várias obras pensadas em sua função. Por exemplo, a sua
obra Glosa II para flauta solo foi escrita propositadamente para Carlos Franco, que o
próprio compositor considerava como um “magnífico intérprete”32.
Ao longo da sua existência o GMCL nunca teve uma formação rígida e bem
definida, facto que influenciou a trajectória da criação artística do compositor.
“Havia um tempo em que não tínhamos clarinete, havia um tempo em que não tínhamos
solista vocal (soprano), tempos houve em que não tínhamos violino, enfim, tempos houve que
tínhamos outros instrumentos. Inclusivamente ao longo da minha produção, no catálogo das minhas
obras escritas para o GMCL, quase que se poderia recriar a própria evolução do grupo, e ver que
num determinado ano há obras que não têm violino, noutro ano há obras que não têm trompete,
outras que não têm clarinete, etc., e assim sucessivamente. É evidente que tal acabou por se
reflectir nos aspectos da minha criação, aspectos esses que em princípio eram negativos – pelo
facto de não poder contar com um determinado instrumento ou com um determinado músico – mas
que acabavam por ser estimulantes, acabavam por refrescar e dar uma imagem do grupo muito
multifacetada, muito diferenciada”33.

A importância do GMCL para a criação artística de Jorge Peixinho também se deve
ao facto de que era uma forma de apresentar e divulgar as suas obras, pois ele próprio
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reconheceu a difícil conjuntura portuguesa em relação à música para grandes formações
instrumentais ou para orquestra.
“Escrever uma obra orquestral, para quem e para quê? Evidentemente que houve um tempo
em que escrevi, e tenho muitas obras ainda na gaveta. Mas ‘escrever para a gaveta’ não é
propriamente uma coisa, em princípio, verdadeiramente aliciante”34.

No início dos anos 70 a linguagem musical de Jorge Peixinho evolui segundo duas
vertentes: a procura de novos universos sonoros e a citação como forma de alargar a sua
linguagem mantendo o contacto com passado. Esta evolução demonstra a tendência de
minorar a importância do aspecto melódico, muitas vezes substituído por unidades sonoras
verticais, nas quais este aspecto se torna secundário.
“Hoje não se pode criar uma melodia. Todas as melodias que julgamos que são novas não
passam de plágios, de adaptações conscientes ou subconscientes, de resíduos estruturais dum
passado mais ou menos próximo, mais ou menos longínquo”35.

O aspecto melódico de algumas obras do compositor dos anos 70, muitas vezes
associado à expressividade melódica das citações empregues, e que se apresentam mais
óbvias nos anos 70, e menos nos anos posteriores, passa a ser integrado na linguagem
musical do compositor no final da sua vida (Viagem da Natural Invenção).
Na obra mais experimental desta década, Voix, para além da utilização dos
princípios da forma aberta, existe uma desvalorização do aspecto melódico, pois os
diversos motivos e linhas melódicas presentes nas texturas orquestrais, funcionam como
elementos texturais construtivos, perdendo a sua funcionalidade melódica. O compositor
cria ainda algumas texturas gigantescas que funcionam como efeito em que a linearidade é
reduzida à movimentação global do gesto tímbrico.
“Nunca o autor de Mémoire d’une Présence Absente (e não é por acaso que citamos esta
obra) se afirmara com tanta independência, nunca tinha ido tão longe na desvinculação da “última
moda”, como nestas Voix […]. Embora, a partir de uma certa altura passasse a predominar o factor
aleatório, este atingia apenas a ordem por que surgiam os acontecimentos, mas não a sua
substância, rigorosamente determinada pelo compositor”36.
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Idem, p.6.
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Na evolução da linguagem musical do compositor, Sucessões Simétricas II para
orquestra tem um papel fundamental. Nesta obra, o compositor aproveita o material da sua
obra homónima para piano composta 10 anos antes. De maior ou menor densidade, é agora
utilizado na criação de uma grande variedade de gestos, blocos sonoros e texturas que
compõem a obra. Esta variedade chega ao ponto em que até se pode falar sobre diferentes
estilos musicais, relativamente às suas características texturais37. Quanto ao aspecto
melódico, este encontra-se associado basicamente a dois timbres: o de harpa e o de oboé.
Sucessões Simétricas II é a primeira obra de Jorge Peixinho que demonstra a grande
importância dos aspectos tradicionais na estruturação formal, nomeadamente repetição e
reexposição, do seu discurso musical.
O carácter diverso de Sucessões Simétricas II relativamente à elaboração textural
também está presente em As Quatro Estações, encontrando-se igualmente nesta obra na
diversidade das citações empregues. As Quatro Estações, tendo duas versões (a primeira de
1970 e a definitiva em 1972), caracteriza-se pela estrutura de mosaico, sendo composta em
16 secções divididas em vários fragmentos sonoricamente diferentes. Peixinho cita não só
Vivaldi (obra homónima), mas também Haydn, Beethoven, Strauss, Debussy, Wagner e
Berg. O modo de citação empregue vai de uma citação pura, nomeadamente uma colagem
dum objecto da obra citada, até à recomposição deste objecto a nível rítmico, tímbrico,
harmónico ou melódico, mantendo ou não a sua discursividade original.
A exploração da técnica de citação caracterizou principalmente as obras do
Peixinho da primeira década dos anos 70. Esta técnica destaca-se nas obras Ma Fin Est
Mon Commencement (1972), Recitativo IV (1974), Elegia (1976), Lov I (1978) e, de uma
forma mais radical, em A Idade do Ouro (1973). Esta obra é constituída, praticamente na
sua totalidade, pelos elementos citados de uma canção popular espanhola, recolhida por
Garcia Lorca, fragmentos do Quarteto op.127 de Beethoven, das Cinco Canções Sacras
op.15 de Webern e de Parsifal de Wagner. Todos estes elementos se apresentam
transformados ao nível da instrumentação.

O vanguardismo de Jorge Peixinho cruzou-se nos últimos anos da década de 60 e
no início dos anos 70, antes do 25 de Abril, com o factor ideológico e político. “A
vanguarda é essencialmente revolucionária, em relação a todos os valores ideológicos, estéticos e
37
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morais”38. O compositor procura os mecanismos de integração da música contemporânea

num contexto social, afirmando com clareza as suas simpatias marxistas:
“Esses aspectos de ordem sociológica, histórica, podem fracassar se forem aplicados de um
modo mecanicista […]. Acho em princípio uma crítica válida, aquela em que se pretende fazer uma
interpretação à luz do materialismo dialéctico. As outras não têm qualquer ideologia subjacente, e
então, quando não ‘há’ qualquer ideologia, quer dizer que esta existe e é sempre reaccionária”39.

A relação da sua obra com a política verifica-se na tendência de evitar a escrita
concertante, não dando a predominância a um determinado timbre em relação aos outros,
valorizando o importante significado das práticas colectivas da improvisação no seio do
GMCL. Estas práticas influenciaram bastante a sua escrita musical relativamente ao uso da
improvisação ao nível das técnicas harmónicas e texturais. Outro aspecto da sua relação
com a política encontra-se no uso da escrita musical, e da palavra a esta associada, para
transmitir as suas simpatias ideológicas. Assim nasceram CDE (1970), peça baseada nas
notas dó (C), ré (D) e mi (E), simbólicas de um movimento antifascista (Comissão
Democrática Eleitoral); Quatro Peças para Setembro Vermelho (1972), inacabada,
dedicada ao povo palestiniano; Morrer em Santiago (1973), alusiva ao golpe de Pinochet
no Chile; Elegia a Amílcar Cabral (1973), em memória do líder do PAIGC (Movimento de
Libertação da Guiné-Bissau). Já depois de 25 de Abril o compositor compõe Madrigal I
(1975) onde adiciona uma frase de Agostinho Neto, e A Aurora do Socialismo (1975) com
o título de uma clara convicção política.
A sua intensa actividade como maestro, intérprete e como compositor ao longo da
década de 70 inclui participações no II Festival de Música de Guanabara, no Rio de Janeiro
(1970); no I Festival de Música Contemporânea de Buenos Aires (1970); no IX Festival de
Arte Contemporânea de Royan com o GMCL (1972); no II Festival Ibérico de Badajoz
(1974); no Festival de Outono de Varsóvia (1974); no I Festival de Música da Costa do
Estoril (1975); no I Festival Latino-Americano de S. João del Rei, no Brasil (1977);
digressões por Espanha, Bélgica, Alemanha, Polónia e Suíça, com o GMCL; no Festival de
Vigo (1978); no Internationale Gaudeamus Muziekweek (1979). Em 1977 Peixinho
participa nos 1ºs EGMC, tendo participando anualmente até a sua morte (excepto 14ºs
Encontros em 1990) neste importante evento da música contemporânea portuguesa.
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A sua obra dos anos 80, sobretudo a música de câmara, demonstra a existência de
tendências pós-modernistas40, tendências que começaram a abalar a vanguarda europeia
ainda nos anos 70, principalmente na Alemanha e na Itália.
As suas visitas a Itália durante os anos 80, nomeadamente a participação no Festival
de Acqui Terme (1981); no Festival de Música Contemporânea de Nápoles (1984); no VII
Festival Internazionale di Musica Antica e Contemporânea de Torino (1985), para além
dos outros contactos, actualizaram a problemática do pós-modernismo. As suas posições
face a esta problemática encontram-se num ensaio “Memorie e reversibilità”, publicado em
Itália em 1981. Em 1983 pronuncia-se novamente sobre o pós-modernismo num ensaio
mais desenvolvido e já em português, intitulado “Música e Post-Modernismo”. Este ensaio
permaneceu inédito durante 19 anos tendo sido publicado por Manuel Pedro Ferreira41.
O espírito de pós-modernismo não se subscreve a uma única orientação estilística.
Alargando os horizontes da memória, permite ao compositor, seguindo o seu gosto, utilizar
quaisquer técnicas de escrita do passado. Deste modo renasce a importância dos aspectos
mais tradicionais do passado, nomeadamente o contraponto, o tonalismo e o modalismo, a
repetição e a reexposição entre outros, que integram uma linguagem musical moderna. O
pós-modernismo insiste na libertação da invenção, na diversidade e na intuição.
“A recuperação, em novas bases, de elementos como melodia (no sentido tradicional), o
estabelecimento de sistemas, técnicas ou princípios de ‘funcionalidade’ harmónica, o renascimento
das técnicas contrapontísticas, até mesmo a ressurreição do sentido tonal que havia por assim dizer
desaparecido da tradição musical europeia nas últimas décadas (da música mais significativa, é
claro, descontando todos os epigonismos e populismos) apontam-nos talvez para uma grande
síntese dos movimentos de renovação e revolução autêntica do ‘modernismo’ (consubstanciados na
Neue Musik e seus prolongamentos), com os valores culturais e humanistas implícitos nas suas
referências essenciais à nossa memória colectiva”42.

O espírito da liberdade e diversidade técnica são aspectos característicos da
linguagem musical de Jorge Peixinho já nos anos 60-70. Nestas décadas estes aspectos
apresentam-se como adicionais às estruturas harmónicas e texturais seriais ou relacionadas
com a técnica e estética seriais predominantes na sua obra. Como resultado, a diversidade
40

Na música orquestral e concertante estas tendências destacam-se nos anos 90, nomeadamente em Viagem
da Natural Invenção e no Concerto para Harpa.
41
Jorge Peixinho In Memoriam (org. de José Machado), Caminho da Música, Lisboa, 2002, pp.283-286.
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Ferreira, Manuel Pedro, Op. Cit., p.285.
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das técnicas utilizadas caracteriza-se por vezes pela existência de estruturas opostas a nível
estilístico na mesma obra, como por exemplo em Nomos ou Sucessões Simétricas II. Esta
tendência mantém-se ainda na segunda metade da década de 70. Em Estudo em si bemol
maior (1976) “pode intuir a existência de um pensamento coerente, a unificar propostas
contraditórias: neste caso, a herança tonal, por um lado, e a actualidade pós-serial, por outro”43.

Na década de 80, e na primeira metade da década 90, verifica-se uma maior
unificação estilística dos vários elementos que compõem a sua obra. Estes elementos criam
estruturas caracterizadas por uma técnica coerente e muito pessoal. Também a citação
toma uma forma mais pessoal, tentando o compositor reproduzir nela o ambiente, a
sensibilidade, as características globais dos objectos citados, caracterizando-se igualmente
pela inserção de universos diferentes que “servem de contrapartida ao meu propósito, explícito,
de desejar que cada obra minha tenha um perfil e uma personalidade totalmente distintos de outra
obra. Para que cada obra que eu vá apresentando seja, de certo modo, inesperada, que tenha
exactamente o seu lugar próprio, a sua configuração própria, e que não seja já deduzida ou já
pressentida por obras anteriores”44.

Nestas décadas o compositor interessa-se pela auto-citação, reproduzindo os
elementos que circulam de obra para obra.
“[…] esse tipo de auto-citações, afinal materiais que são recuperados e transformados de
uma maneira que a muitos níveis eu procuro sempre analisar, desde os níveis que são praticamente
indecifráveis para o ouvinte e muito dificilmente analisáveis por um analista, até outros que se
podem muito facilmente descortinar através da audição ou da leitura da partitura”45.

As novas tendências da escrita de Jorge Peixinho podem ser detectadas numa das
primeiras obras da década de 80, nomeadamente no Concerto para Clavicórdio
Mémoires…Miroirs, em que a “memória” histórica se encontra no clavicórdio como
instrumento concertista, pela forma de concerto (com três andamentos) e pela própria
escrita, que de uma certa forma, se relaciona com o pianismo romântico. Nesta obra, o
compositor cria uma intensa densidade polifónica.
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Serenata per A (1981) caracteriza-se pelo trabalho pormenorizado sobre cada
elemento melódico e textural e uma expressividade lírica que já aponta para o lirismo das
últimas obras (Concerto para Harpa). Segundo Mário Vieira de Carvaiho:
“O prazer de cada som, ou dos encadeamentos que ele sugere, parece ser a exclusiva linha
condutora do seu discurso musical. Peixinho trabalha com cores, linhas esbatidas, matizes, isto é,
num estilo marcadamente pictórico, impressionista. Mas o estatismo, a quase imobilidade que desta
música se desprende, denega o sentido de pulsação interior ou de dramatismo dos mestres do
impressionismo francês […]”46.

Os novos meios de comunicação sonora presentes na escrita musical de Peixinho
emergem de L’Oiseau-Lyre (1982) pelo idiomatismo guitarrístico tradicional (tonal), em
Retrato de Helena (1982) pelas explorações harmónicas e pelo estilo melódico, em Ulivi,
Aspri e Forti (1982) pelo universo histórico do Lied, em Lov II (1983) na expressividade
romântica dos solos, em Ouçam a Soma dos Sons que Soam (1986) na sua estruturação
acórdica. Ouçam a Soma dos Sons que Soam baseia-se na transformação progressiva de um
acorde-matriz, apresentado em texturas que evoluem polifonicamente e que convivem num
jogo tímbrico caleidoscópico. Os diferentes elementos que compõem a obra desenvolvemse autonomamente, cada um seguindo a sua própria lógica.

1985 foi um ano importante na vida de Peixinho, pois neste ano passa a leccionar
no Conservatório Nacional de Lisboa, onde trabalha até à sua morte. Mas a actividade
pedagógica já se destaca na sua vida ao longo da primeira metade dos anos 80. Assim,
orienta Cursos de Composição e Análise para a Oficina Musical (1981), participa no 1º
Seminário de Música Electroacústica em Viana do Castelo (1983), professa Conferências
em Barcelona e Salamanca (1984), orienta um Curso de História de Música do Século XX
em Torres Vedras (1984), entre outros eventos. Segundo Manuel Pedro Pereira:
“A inserção de Peixinho no meio português acabou pois por ser relativamente marginal até
1985 (data em que Peixinho passou a leccionar no Conservatório de Lisboa). Foi no entanto a
continuada actividade do GMCL que deu consistência a um universo estético, corporizado nas
obras dos compositores a ele ligados, que distinguiu a presença portuguesa no mundo da música
contemporânea”47.
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Nos anos 90 a sua actividade multifacetada como compositor, professor e intérprete
é alvo de um maior reconhecimento tanto no país como no estrangeiro. Em 1990, quando
cumpre 50 anos, participa na semana dedicada a Jorge Peixinho em Toronto, promovida
pelos New Music Concert, é homenageado na FCSH da Universidade Nova de Lisboa e
recebe o Prémio da Rádio. Em 1991 é distinguido com a Medalha de Ouro da Cidade do
Montijo, Chave da Cidade de Vila do Conde e Medalha de Mérito Cultural da Cidade de
Faro. Continua a desenvolver uma intensa actividade como intérprete, participando em
numerosos concertos tanto em Portugal, como em Itália, no Brasil e na Bélgica. As suas
obras são interpretadas no VII Festival Internacional de Música Contemporânea de
Alicante (1991), no Festival Settimana Musicale Senese (1991), e no Festival Internacional
de Bucareste (1992).

Na sua produção musical dos anos 90 verificamos a utilização de grande variedade
de gestos tímbricos associados a determinados registos e estruturas harmónicas. Mesmo
nas obras orquestrais, estes gestos possuem características camarísticas. Sendo
caracterizados por estruturas harmónicas bastante diversificadas, apresentam a nível sonoro
aspectos comuns, pois o compositor elabora-os de forma a utilizar determinados timbres
como pontes de transição de uma gesto para outro, destacando o aspecto evolutivo e não o
aspecto contrastante. Estes gestos desenvolvem-se como um caleidoscópio no espaço da
obra. Em Nocturno no Cabo do Mundo (1993), para três pianos, a estrutura microformal da
obra pode ser caracterizada como mosaico, sendo composta por elementos texturais
diversificados48. Estes elementos criam texturas polifónicas formadas por fios de
componentes ou gestos celulares. Segundo John Mackay:
“Nocturno vacila entre efeitos de imitação e de combinação motívica e linear de
contraponto tradicional e as condições mais estáticas e globais de registo […]. Elementos motívicos
de alturas variáveis e invariáveis combinam-se e recombinam-se através de vários
desenvolvimentos para constituir o mosaico tonal […]”49.

48

Melodia em tremulando, o fragmento em oitavas, a sonoridade Maior-menor, o trilo, a filigrana do registo
agudo, as quintas do registo grave, várias alturas isoladas em registos isolados, várias escalas e os gestos
lineares diversificados.
49
Mackay, John, “Sobre a forma mosaico e o fluxo textural: a linguagem musical do Nocturno no Cabo do
Mundo”, in Jorge Peixinho In Memoriam (org. de José Machado), Caminho da Música, Lisboa, 2002, p.159.
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Viagem da Natural Invenção e Concerto para Harpa demonstram a importância da
melodia nas últimas obras do compositor. Ambas as obras podem ser caracterizadas como
um estudo melódico, pois apresentam uma grande variedade de desenhos melódicos tanto
diatónicos como cromáticos que evoluem gradualmente no espaço formal da obra. Estas
obras também se caracterizam pelo carácter improvisatório das intervenções instrumentais,
que muitas vezes criam verdadeiros “campos de improvisação”.
Viagem da Natural Invenção é uma obra culminante na produção musical de Jorge
Peixinho face ao uso da citação. Aqui, esta técnica é notória, pois citando os objectos
globais de Mozart a nível microformal, o compositor integra-os com grande coerência na
sua própria linguagem. A citação também se encontra presente a nível macroformal. A este
nível a famosa descida cromática da secção Confutatis do Requiem de Mozart transformase num factor decisivo para a divisão da obra em secções50.
O universo sonoro do Concerto para Harpa demonstra a variedade e originalidade
dos gestos musicais criados pela ligação entre as características harmónicas da obra e os
aspectos idiomáticos e tímbricos dos instrumentos. Cada fonte sonora encontra a sua
própria trajectória individual, fruto das diversas transformações e recapitulações de
estruturas harmónico-tímbricas constituindo a forma musical, uma síntese destes processos
evolutivos. A obra destaca-se pela sua atmosfera lírica, pelo equilíbrio entre os diferentes
aspectos técnicos, e pela procura de uma beleza sonora intrínseca.
Jorge Peixinho faleceu a 30 de Junho de 1995, vítima de um colapso cardíaco.

50

Cada nota da escala cromática do Confutatis associa-se a uma determinada secção em que funciona como
pedal.
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1. A noção de Obra Aberta

A noção de “obra aberta” é fundamental na evolução da música do século XX. As
obras que podem ser definidas como abertas são-no pela multiplicidade e mobilidade das
suas leituras, graças a características como a informalidade, a indeterminação, a
aleatoriedade ou a desordem. Este último conceito pode ser definido como “não-ordemhabitual-e-previsível”. As características referidas podem ser detectadas em determinadas
obras de K. Stockhausen, P. Boulez, L. Berio, H. Pousseur, entre outros compositores, e
também nalgumas obras de Jorge Peixinho.
Para além da existência de obras que podem ser consideradas como abertas na música
do século XX, a estética da obra aberta teve consequências nas linguagens musicais dos
últimos 40 anos, sobretudo no que diz respeito à maior liberdade e flexibilidade na
interpretação de técnicas composicionais relacionadas com o serialismo no período pósserial. É nesta perspectiva que achamos importante estudar a influência da estética da obra
aberta na música de Jorge Peixinho, uma vez que muitas obras deste compositor possuem
características desta mesma estética.
A adopção da estética da obra aberta dá origem a uma maior flexibilidade ao nível
da estruturação formal. O compositor repensa as suas relações com o intérprete, que é
levado a ultrapassar o seu estatuto de “reprodutor” de ordens. O intérprete encontra-se no
meio da acção, determinando com suas próprias iniciativas a estrutura formal da obra e
escolhendo o modo de procedimento dessa mesma obra. Salientamos que ao intérprete
oferece-se também uma especial autonomia de execução, uma vez que pode intervir no
próprio processo de composição. Não é apenas livre no sentido da sua sensibilidade quanto
às indicações do compositor (como acontece na música tradicional).
Umberto Eco define obra aberta como uma “proposta de um ‘campo’ de possibilidades
interpretativas, como configuração de estímulos dotados de uma substancial indeterminação, de
modo que o fruidor seja levado a uma série de ‘leituras’ sempre variáveis; estrutura, enfim, como
‘constelação’ de elementos que se prestam a diferentes relações recíprocas”1.

1

Eco, Umberto, Obra Aberta, Difel, Lisboa, 1989, pp.173-174.
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A obra aberta oferece, portanto, múltiplas perspectivas de interpretação, um aspecto
que pode ser caracterizado como multi-interpretabilidade. Por outro lado, verifica-se uma
liberdade de fruição por parte do ouvinte que participa no processo de criação da obra, pois
é confrontado com a imprevisibilidade do seguimento da obra e levado a “saborear” cada
“momento” que se revela surpreendente e independente do “momento” imediatamente
anterior ou posterior2. Tanto no caso do intérprete como do ouvinte verificam-se
manifestações diferentes da mesma atitude interpretativa: cada “leitura”, “contemplação”
de uma obra, representa uma forma específica de “execução”. Em conjunto, os casos
referidos criam um “processo interpretativo”3, noção que determina o dinamismo
inesgotável de uma obra.
Este “processo interpretativo” encontra-se na especificidade de “execução” da parte
final de Voix, de Jorge Peixinho, na qual o maestro abandona o palco deixando os músicos
em plena liberdade relativamente à escolha dos materiais para a execução. Por outro lado,
o desenrolar desta parte final depende das reacções do público a esta acção. O compositor
prevê três diferentes formas de reacção do público (incluindo o abandono da sala, assobios
ou imprecações) e indica três formas possíveis de finalização da obra, uma das quais
radical: a invasão do palco pelos espectadores4.

Numa obra aberta, o conceito de “momento” é fundamental para o entendimento da
sua estética. O “momento” apresenta-se não só como momento concreto de audição, mas
também como uma unidade formal independente de outros momentos igualmente
importantes. Uma estrutura musical já não determina necessariamente a estrutura seguinte,
pois a sequência é imprevisível.
A citação de K. Stockhausen referente à sua obra Momente (1962-1965) para
grupos instrumentais: membranas, órgãos electrónicos, percussão, 4 grupos corais e
soprano solo, é bastante elucidativa em relação a esta particularidade da obra aberta:
“Pensei na possibilidade de encontrar uma forma que pudesse representar todo um
organismo de acontecimentos independentes, de estabelecer relações entre estas entidades;

2

É nesta perspectiva que K. Stockhausen recomenda interpretar a sua obra Klavierstuck XI duas ou mais
vezes no mesmo programa.
3
Pareyson, Luigi, Estética- Teoria da Formatividade, Turim, 1954.
4
Aspectos da obra aberta relativos a Voix serão abordados no subcapítulo I do capítulo V.
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Momente é a primeira obra em que tentei realizar este tipo de organismo, em que os momentos
musicais não existem a não ser pelo seu grau de presença”5.

A imprevisibilidade da sequência dos momentos musicais pode ser apresentada em
níveis diferentes, os quais dependem das regras de execução impostas pelo compositor.
Estas podem conter vários níveis de indeterminação, controlando a continuidade da obra
através de secções de transição ou acentuando a imprevisibilidade do resultado sonoro na
sequência dos momentos.
A propósito da sua obra Trocas, Henri Pousseur afirma:
“Trocas não é tanto uma peça, mas um campo de possibilidades, um convite para escolher.
É constituída por dezasseis secções. Cada uma delas pode ser ligada a outras duas, sem que a
continuidade lógica do devir sonoro fique comprometida: duas secções, com efeito, são
introduzidas por caracteres semelhantes (a partir dos quais evoluem sucessivamente de maneira
divergente), duas outras secções podem, pelo contrário, levar ao mesmo ponto. Uma vez que se
pode começar e acabar com uma secção qualquer, tornou-se possível um grande número de
soluções cronológicas”6.

Conforme se depreende da citação de H. Pousseur, a imprevisibildade de Trocas
não é infinita, pois na constituição da obra o intérprete é livre dentro dos limites expostos
pelo compositor, ou seja, é convidado a ligar uma secção a outras duas de entre as 16
secções possíveis.

Em algumas obras abertas verifica-se um maior nível de indeterminação, pois o
compositor deixa ao intérprete uma liberdade sem limites na constituição da forma. É o
caso de Klavierstück XI, de K. Stockhausen. Nesta obra o intérprete escolhe a sequência
das secções que constituem a obra aleatoriamente segundo o seu olhar. Ao nível da
microforma todo o material sonoro se apresenta rigorosamente escrito.
A componente da indeterminação, sendo fundamental na macroforma da obra
aberta, também pode ser aplicado ao nível de microforma. Deste modo, em determinadas
secções da obra o compositor pode expor um mínimo de regras quanto à interpretação,
deixando ao intérprete não só a escolha da estruturação formal, como a participação na
elaboração do material sonoro. É o que acontece, por exemplo, na Sequenza I para flauta
solo, de Berio e na Terceira Sonata, para piano, de Boulez. Na primeira obra, a duração
5
6

Stockhausen, Karlheinz, Textband II, Ed. Du Mont Schauberg, Colónia, 1964, pp.130-133.
Eco, Umberto, Op. Cit., pp.65-66.
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dos sons (se bem que fixados por outra via quanto à sua altura, ordem de sucessão e
intensidade) depende parcialmente das decisões do executante. Quanto à obra de Boulez,
esta consiste em cinco “formantes”: Antiphonie, Trope, Constellation, Strophe, Séquence.
A parte central da Sonata, intitulada como Constellation-Miroir, está impressa a duas cores
de maneira a visualizar a forma. Os “pontos” a verde indicam as partes em que são
utilizadas a série de base e as derivadas desta. Os “blocos” designam as partes em que a
série se transforma em agregados. Todas estas partes constituem uma grelha de iniciativas
para o intérprete, orientada por uma rede de setas.

Um aspecto importante da obra aberta diz respeito à nova concepção do tempo
musical que Stockhausen definiu a propósito de Momente :
“Eu tentei que o que se passa nesses estados e processos não tome, a partir de um certo
ponto, um curso determinado até um fim fatal, tentei que um momento não seja apenas a
consequência do que o precedeu e a causa do que se lhe seguirá, portanto uma partícula de duração
mensurável, mas sim compor estados e processos nos quais a concentração sobre o presente, sobre
cada momento presente, fizesse praticamente secções verticais, que penetrassem transversalmente a
concepção horizontal do tempo até à intemporalidade a que eu chamo eternidade, que não começa
no fim do tempo mas que pode ser encontrada em cada momento”7.

Enquanto que na música dramática o tempo musical se caracteriza como artificial
transcendendo o tempo da métrica, na música momentânea produz-se uma inversão desta
mesma concepção. Nesta música o tempo cria-se a partir de um núcleo de ocorrências, em
que o momento favorece uma compreensão do tempo como existência imanente no tempo
em que se manifesta.
A nova concepção de tempo musical definida por Stockhausen pode ser encontrada
em algumas obras de Jorge Peixinho, nomeadamente na primeira secção de Sucessões
Simétricas I, o compositor cria uma sequência de diferentes blocos sonoros de curta
duração separados por momentos suspensos. A concentração do ouvinte em cada momento
presente leva à existência específica da métrica desta secção da obra, a qual pode ser
caracterizada como alternância das unidades métricas associadas aos blocos sonoros. Nesta

7

Stockhausen, Karlheinz, “La musique et ses problémes contemporains”, Cahiers Renaud-Barrault, Julliard,
Paris, 1963.
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alternância cada bloco sonoro pode ser entendido como “secção vertical” seguindo a
expressão de Stockhausen8.

A especificidade do “tempo-existência” em Sucessões Simétricas I pode ser
relacionada com o conceito de “continuidade-descontinuidade”, desenvolvido por
Stockhausen em diversas obras. A descontinuidade traduz o estado de relativa autonomia
de cada momento da obra que se concretiza pela criação de momentos susceptíveis de
serem apreendidos como outros tantos centros. Deste modo, a sequência de momentos
pode ser entendida como descontínua. Nas suas obras, Stockhausen aplica a cada momento
características tão distintas quanto possível. Em Momente verifica-se uma escolha precisa
das características sonoras, estruturais, métricas e outras para cada momento que constitui
a forma e que se referem à escolha de proporções entre sons e silêncios tal como entre voz
e vozes misturadas com instrumentos, ritmos, tempos, graus, proporções de altura e
particularização das relações de altura no interior de grupos de momentos. O compositor
pretende que o ouvinte viva a autonomia de cada momento, sentindo deste modo a
“eternidade” da obra.
O princípio de “continuidade” diz respeito ao facto de que uma obra aberta,
revelando a sua natureza móbil, está destinada a “mudar”. Não se desenvolvendo
linearmente até ao fim, pode ser caracterizada como inacabada. A variabilidade de
execução de uma obra aberta permite evitar a conservação de uma única forma criando,
segundo a definição de Cage, uma nova “morfologia de continuidade”, em que a função do
intérprete é “dar uma forma”9 à obra.

Ao nível do texto musical, o conceito de continuidade pode ser entendido como a
criação de condições para a não interrupção do processo de audição, ou seja, o compositor
e o intérprete criam a obra de modo a que o ouvinte a perceba não só como alternância das
diferentes partes mas como um processo contínuo. Para assegurar este processo contínuo,
existem em algumas obras abertas, secções específicas que garantem a “colagem” das
diferentes partes da obra. Este recurso pode ser detectado em Kinetofonias, de Jorge
Peixinho, obra em que o compositor define cada uma destas secções como “junção”.

8

A análise de Sucessões Simétricas I será apresentada nos subcapítulos 1-3.2 do capítulo II.

43

Evolução da linguagem musical e especificidade das técnicas na música orquestral de Jorge Peixinho

Em relação aos aspectos de continuidade e descontinuidade referentes a Sucessões
Simétricas I, o próprio Jorge Peixinho define a forma desta obra do seguinte modo: “A peça
articula-se em duas secções bem definidas: a primeira, por uma predominância de descontinuidade,
e a segunda por uma continuidade predominante”10.

A descontinuidade da primeira secção de Sucessões Simétricas I pode ser entendida
do mesmo modo que a de Momente, de Stockhausen, pois esta mesma secção é baseada na
alternância de diferentes momentos. Ao contrário de Momente, os momentos da primeira
secção de Sucessões Simétricas I não são tão contrastantes. Enquanto cada momento de
Momente é elaborado de forma a destacar as novas características sonoras em relação ao
momento anterior e surpreender, em Sucessões Simétricas I encontramos um maior
equilíbrio entre os momentos, uma vez que estes se apresentam bastante semelhantes em
termos da sua elaboração sonora.
A continuidade da segunda secção de Sucessões Simétricas I é assegurada pela
existência de uma linha melódica contínua ao longo de toda a secção. Esta linha melódica,
sendo acompanhada por alguns elementos melódicos e harmónicos, não se interrompe
pelos momentos suspensos.

1.1 Kinetofonias

Entre todas as obras orquestrais de Jorge Peixinho, Kinetofonias é um dos exemplos
mais adequados para a exemplificação da noção de obra aberta. Esta obra é compatível, ao
nível da sua indeterminação, com as obras de Luciano Berio e Pierre Boulez referidas no
subcapítulo 1. Como exemplo de obra aberta na música de câmara de Jorge Peixinho
podemos referir Dominó, para flauta e percussão (1963-64).
“A estrutura da obra insere-se em pleno na problemática da forma aberta, em grande
florescimento na Europa de então. O título refere-se ao jogo (Dominó) e às suas características
específicas: um processo em aberto, coordenado por regras rigorosas de encadeamento, e
privilegiando a multiplicidade de soluções e de percursos. A obra é constituída por um conjunto de
‘peças’ autónomas, as quais se agrupam entre si por afinidades várias ao nível da forma, textura e
9

Cage, John, Silence, Middletown, Wesleyan University Press, 1961, p.35.
Notas do CD- Jorge Peixinho, Música I, Jorsom, J-CD 0107, 1994.
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funções instrumentais: Recitativos, Árias, Melos, Contraponto e peças de complementaridade e
mediação”11).

O próprio compositor destaca Kinetofonias na sua produção artística, afirmando que a
obra constitui, “o exemplo mais radical de pan-serialismo12 e marca, de um certo modo e ao
mesmo tempo, o final de uma etapa na [sua] actividade criadora e o início de novas perspectivas
estéticas”13.

O “radicalismo” de Kinetofonias referido na citação de Jorge Peixinho verifica-se
tanto na elaboração das secções que constituem a obra como na sua macroestruturação14.
Ao nível da elaboração das secções, este radicalismo encontra-se nos aspectos aleatórios
que caracterizam determinadas secções15.

Kinetofonias foi escrita para duas orquestras de cordas (25 instrumentos) e fita
magnética16 e é constituída por seis secções muito diferenciadas, quer ao nível do material
utilizado em cada uma delas, quer do desenvolvimento e do aproveitamento deste material,
bem como em termos da duração e estruturação das suas secções17. As seis secções da obra
são livremente permutáveis entre si, podendo encadear-se segundo uma qualquer
combinação escolhida pelo maestro. Para melhorar a transição de uma secção para outra
existem pequenas secções específicas que o compositor denomina como “funções”.
Passamos a identificar de seguida as principais características de cada uma das secções
de Kinetofonias. A secção A baseia-se numa evolução progressiva de um cluster,
apresentado em simultâneo pelas duas orquestras. Enquanto que na segunda orquestra este
se encontra verticalmente, na primeira é desenvolvido numa textura pontilística. Ao longo
desta secção verifica-se uma evolução progressiva do cluster até chegar a um acorde
perfeito, através de sucessivas “violações” das quais este acorde é objecto. A secção B
11

Peixinho, Jorge, Catálogo dos 18ºs Encontros da Música Contemporânea, Lisboa, 1995.
Embora Jorge Peixinho não explique o significado do termo pan-serialismo em relação à sua obra,
achamos que este termo pode ser entendido por analogia com pan-diatonismo ou pan-tonalismo. Neste
sentido pan-serialismo apresenta-se como a aplicação bastante livre das regras que constituem a técnica
serial.
13
Anotação na partitura.
14
Relativamente à abertura ao nível da macroestruturação da obra, Kinetofonias apresenta características
opostas à última obra de compositor, nomeadamente o Concerto para Harpa. Neste caso, o rigor da
macroestruturação coincide com os aspectos do desenvolvimento e reexposição predominantes na sua
elaboração.
15
A este nível Kinetofonias pode ser comparada com Eurídice Reamada, uma obra em que predomina a
técnica aleatória.
16
A função da fita magnética é a multiplicação e projecção do material sonoro das cordas tanto em termos de
deformação desse material como de inserção de novos elementos.
12
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apresenta uma escrita contrapontística. Nesta secção um jogo entre os diferentes elementos
da escrita canónica assume uma função estrutural dominante. C é a secção mais complexa
da obra em termos de tratamento polifónico de grandes massas e densidades. Na secção D
Peixinho apresenta um conjunto de blocos sonoros que se envolvem num jogo com um
bloco tímbrico peculiar apresentado pelos harmónicos nas cordas. A secção E destaca-se
entre todas as secções de Kinetofonias pela sua estruturação que de certo modo faz lembrar
a estrutura global da obra a nível microformal. Esta secção subdivide-se em quatro minisecções compostas por elementos extremamente diversificados “na linha das microformas
webernianas”18. Uma outra forma de elaboração microformal encontra-se na última secção
da obra (F). Esta secção consiste num solo de contrabaixo presente na parte central da
secção, subdividido em micro elementos livremente permutáveis.

Na constituição de um percurso aquando da execução da obra, o compositor incentiva o
maestro na escolha de uma ordenação ou montagem das secções, obedecendo às seguintes
regras de encadeamento:

1) Para encadear duas secções designadas por quaisquer letras, exceptuando E e F,
utiliza-se a junção respectiva ao momento de “colagem” entre as duas secções. Por
exemplo B- {junção B-C}- C.
2) Para encadear uma das secções com a secção E é necessário que uma determinada
secção seja sucedida ou precedida pela parte de E com a letra minúscula correspondente à
letra indicativa da secção. Por exemplo A- E a); ou E d)- D.
3) Para encadear qualquer secção com a secção F, é necessário cumprir as condições
prescritas na folha correspondente à secção F, que assinalam as possibilidades de escolha
dos fragmentos de ajustamento com a secção em questão. Estas possibilidades são
indicadas por letras correspondentes às secções, à esquerda ou à direita, quer se trate de um
caso de precedência ou de seguimento.

Tendo em conta as características das secções e a forma como se constitui a obra,
podemos dizer que em Kinetofonias Peixinho pretende criar uma imprevisibilidade na
alternância de secções muito contrastantes, embora tente assegurar a colagem entre as
17

O compositor identifica as secções pelas letras A a F.
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diferentes secções escolhidas pelo maestro. A função do maestro na definição da estrutura
formal da obra não se limita ao macronível. Na subsecção A1 de A o maestro decide o
modo de organização do espaço formal desta mesma subsecção. Deste modo, de acordo
com a decisão do maestro, os grupos gravados previamente poderão ser sobrepostos, total
ou parcialmente, ou então afastados uns dos outros por intervalos de tempo irregulares.
Todos os grupos gravados poderão também ser sobrepostos, total ou parcialmente, aos
grupos directamente executados, a não ser que estes tenham já um material gravado
incorporado no seu contexto.

Um outro aspecto microformal de Kinetofonias diz respeito ao facto de a maior
parte das secções que constituem esta obra se apresentarem determinadas em termos
harmónicos, de articulações e dinâmica, e em termos temporais. Entre todas as secções da
obra, as secções A e C são mais livres, pois nestas aplicam-se alguns elementos aleatórios.
Na secção A, o aspecto aleatório verifica-se a nível rítmico. Deste modo, cada ponto da
textura pontilística enquadra-se num compasso tracejado sendo interpretado livremente
dentro da métrica previamente estabelecida (Ex.1). Na sub-secção A1 o compositor usa os
quadrados aleatórios tanto em grupos gravados como executados directamente. Enquanto o
material destes últimos é rigorosamente elaborado, a escrita dos quadrados gravados é
aleatória. Os quadrados gravados podem ser livremente executados e ainda sobrepostos,
total ou parcialmente aos quadrados interpretados (Exs.2a e 2b). A secção C, bastante
complexa a nível da densidade textural, é elaborada pelas linhas melódicas de uma escrita
rítmica bastante tradicional às quais se sobrepõem elementos rítmicos aleatórios (Ex.3).
Tendo em conta o facto de que na maior parte das secções de Kinetofonias predomina a
escrita não-aleatória, podemos afirmar que nesta obra o aspecto de indeterminação se
encontra aplicado quase exclusivamente à macroestrutura da obra.

18

Anotação na partitura.
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Ex.3

Para um melhor entendimento do nível de indeterminação de Kinetofonias podemos
comparar alguns aspectos desta obra com Klavierstuck XI, de Stockhausen. Esta última
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obra está reproduzida numa folha de 53x93, na qual se apresentam 19 sequências
irregularmente espaçadas. O compositor dá as seguintes indicações para a sua execução:
“O intérprete olha para a folha sem nenhuma intenção prévia e começa pelo grupo em que
calhou reparar primeiro; interpreta-o num tempo qualquer, com excepção das notas escritas em
tamanho mais pequeno, numa qualquer intensidade, e em qualquer modo de ataque. Assim que
terminar este primeiro grupo, lê as indicações de interpretação que se seguem, para o tempo, a
intensidade e o modo de ataque aplicando-as a qualquer um dos outros grupos o qual recaia o seu
olhar, novamente sem nenhuma intenção específica”19.

Desta forma cada grupo é possível ser encadeado com os outros 18, podendo ser
interpretado em qualquer dos tempos, intensidades e modos de ataque. Alguns dos grupos
terminam com uma suspensão. Neste caso a sua duração depende do tempo que o
executante leva a ler as indicações da interpretação relativas ao grupo seguinte. Quando um
grupo termina com a palavra “ligar”, o intérprete mantém a nota ou acorde o tempo
necessário para leitura das indicações seguintes. Quando se chega a um grupo pela terceira
vez, conclui-se aí a realização da peça.
Klavierstück XI caracteriza-se pela sua rigorosa elaboração ao nível microformal,
aspecto que pode ser compatível com Kinetofonias de Jorge Peixinho. Mas enquanto na
obra de Stockhausen a intensidade, modo de ataque e o tempo são determinados
aleatoriamente, segundo o olhar de intérprete, na obra de Jorge Peixinho todos estes
parâmetros estão predefinidos.
Outra diferença entre as duas obras encontra-se no modo de procedimento das
secções formais. Em Klavierstück XI a indicação de “prosseguir de grupo em grupo, sem
intenção predeterminada”, significa que o intérprete não deve ligar certos grupos entre si
nem separá-los. No caso de Kinetofonias o maestro pode preparar o encadeamento das
várias secções da obra antes da execução, seguindo os seus critérios, e ensaiar com os
músicos a estrutura pela qual optou.
Outro aspecto diferente entre estas duas obras é o seu processo de desenvolvimento.
Stockhausen define a sua ideia de desenvolvimento em relação a uma obra aberta
afirmando que numa obra aberta reina uma “certa indiferença na ligação dos momentos
musicais” e que “não comporta qualquer desenvolvimento, nem processo final ou linear”20.
Se partirmos desta definição, podemos afirmar que Kinetofonias possui algumas
19
20

Anotação na partitura.
Stockhausen, Karlheinz, Revista VH 101, nº4, Ed. Esselier, Paris, 1970-1971, p.112.
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características que Stockhausen afasta na sua citação, uma vez que em Kinetofonias
existem secções específicas definidas como “junção” pelo próprio compositor. A aplicação
destas secções na macroestrutura da obra destina-se à preocupação de ligar, preparar ou
não surpreender tanto com o universo sonoro de uma determinada secção que precede a
secção a ser apresentada no momento presente.

1.2 Obra aberta e serialismo

Um dos aspectos da problemática da obra aberta diz respeito ao facto de esta
oferecer muita informação relativamente às múltiplas possibilidades de compreensão e de
interpretação da partitura. A existência de muita informação na obra aberta pode contribuir
para uma perda do significado dessa mesma informação. W. Weaver alerta sobre esta
situação:
“Tem-se a vaga sensação de que a informação e o significado possam ser algo de idêntico a
um par de variáveis canonicamente conjugadas na teoria dos quanta, isto é, que a informação e o
significado possam ser submetidos a algumas restrições combinadas que impliquem o sacrifício de
um deles se se insiste em obter demasiado do outro21”.

Em relação à informação na obra aberta, Umberto Eco afirma que na poética da
abertura de uma obra “se implica a procura de uma fonte de mensagens possíveis, dotada
de uma certa desordem”22. A característica “desordem” torna-se importante para o
entendimento da evolução das obras abertas nos anos 60. Nesta década uma das
preocupações dos compositores tinha a ver com um maior controlo desta “desordem” e,
por outro lado, com a aproximação do serialismo à estética da obra aberta. É nesta
perspectiva que se desenvolvem e aproximam os aspectos de informação e significado.
A própria problemática da obra aberta situa-se no prolongamento lógico do
serialismo, pois é gerada por princípios combinatórios. No método pós-weberniano o
compositor opera com quatro parâmetros, nomeadamente duração, intensidade, timbre e
altura. Na obra aberta cinge ainda mais finamente o fenómeno sonoro, aplicando os
métodos combinatórios ao modo de procedimento da obra.
21
22

Eco, Umberto, Op. Cit., p.146.
Idem, p.145.
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O serialismo empregue nas obras a partir dos anos 60 que podem ser consideradas
como abertas, ou que possuem aspectos da obra aberta, é caracterizado por uma certa
abertura na aplicação dos métodos seriais. Nestas obras o serialismo não se apresenta como
domínio mecânico dos elementos inicialmente escolhidos e trabalhados com base em
operações de ordenação e de combinação, mas como uma técnica capaz de introduzir
novos aspectos na organização do universo sonoro.
Segundo Michel Butor:
“O serialismo de ontem era um serialismo fechado, no qual imaginávamos poder explorar
todas as possibilidades dos elementos; hoje, são pesquisas de estruturas que estão constantemente
em expansão, de elementos nos quais se possa, sem cessar, explorar novos aspectos”23.

Segundo Dominique Bosseur e Jean-Yves Bosseur:
“O pensamento serial apresenta uma dupla fase: instrumento exploratório utilizado sem
preocupação de exaustividade, que permite descobrir consequências parcialmente imprevisíveis a
partir de fenómenos de base, ou então, meio de influência pseudo-racionalista sobre o mundo, com
ambições de universalidade. O serialismo pode, com efeito, ser adoptado como uma oportunidade
de interpretação ou como um sistema centralizador e totalitário24”.

Como exemplo da abertura do pensamento serial a partir dos anos 60 podemos
referir Ode, para clarinete, piano e percussão (1968), de E. Denisov. A lógica da
elaboração desta obra baseia-se no princípio de “construção-destruição”. A série em que se
baseia a Ode tende para uma deslocação dos elementos que a constituem, através de
transformações progressivas aplicadas a formações que vêm romper a lógica serial. O
desenvolvimento desta destruição conduz progressivamente à criação de uma esfera
aleatória que pode ser considerada como o ponto final das tendências destruidoras.

Outro aspecto importante da “abertura” presente no serialismo refere-se à
renovação deste em termos da introdução dos aspectos formais mais tradicionais,
nomeadamente repetição e reexposição. Segundo Michel Buton:
“Quem diz serialismo diz memória, porque é preciso ter-se memória para isolar os
elementos de um vocabulário; é porque já houve variação que o que é variado aparece, que
tomamos consciência do que está prestes a variar. Só pode haver serialismo quando há memória;

23
24

Buton, Michel, La critique et l’invention, Repertoire III, Ed. de Minuit, Paris, 1968.
Bosseur, Dominique e Bosseur, Jean- Yves, Revoluções Musicais, Editorial Caminho, Lisboa, 1990, p.92.
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mas pode existir um serialismo elementar, pueril, que é o da amnésia; pelo contrário, o serialismo
que nos diz respeito hoje em dia, é o que completa a memória”25.

Como exemplo da “abertura” do serialismo no sentido afirmado na citação de
Michel Buton podemos referir as peças para piano Votre Faust, Les souvenirs d’une
marionnette e Le Tarot d’Henri, de H. Pousseur. Nestas peças o compositor pratica um
sistema de “janelas26” no interior das páginas da partitura, que permitem perceber as
múltiplas transformações que podem sofrer os elementos musicais segundo o seu “meio”.
Pelas relações com outros elementos e pelas modificações orgânicas das propriedades
destes mesmos elementos, Pousseur introduz uma nova função de repetição que é vista
segundo uma nova perspectiva dentro da mobilidade.

A reexposição e a repetição referidos em relação ao pensamento serial são muito
importantes na música de Jorge Peixinho. A repetição encontra-se representada em
diferentes formas na música deste compositor. Por exemplo, em Sucessões Simétricas II,
obra relacionada com o serialismo pela sua elaboração harmónica e textural, detectamos a
existência de um leitmotiv melódico associado ao timbre de harpa27. Na elaboração
harmónica e textural de Viagem da Natural Invenção — obra que se caracteriza pela
variedade das técnicas empregues, incluindo a serial — podem ser detectadas várias
formas de repetição, as quais se associam quer às séries harmónicas e motivos melódicos,
quer à “reprodução da imagem” de determinados objectos musicais. Neste processo, o
compositor não reproduz todas as características harmónicas, rítmicas, melódicas e
texturais do objecto, mas só aquelas que determinam a expressividade desse mesmo
objecto28.
Na reexposição, este também se encontra aplicado nas obras de Jorge Peixinho
relacionadas com serialismo. Por exemplo em Sucessões Simétricas II — obra estruturada
em quatro secções — a terceira e a quarta secções possuem características de reexposição.
A última secção da obra, que consideramos como propriamente reexpositiva, destaca-se
pelo facto do compositor reproduzir o material melódico e textural do início da primeira
secção. A componente de reexposição também pode ser detectada em Eurídice Reamada,
obra que ocupa o terceiro lugar na música orquestral de Jorge Peixinho — depois de
25

Buton, Michel, Op. Cit.
Matériel pour un Don Juan, Ed. la Louve de l’Hiver, Paris, 1977.
27
Consultar Ex. 27, p.149.
26
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Kinetofonias e Voix — em termos do conceito de obra aberta. Em Eurídice Reamada o
compositor reexpõe o tema do violino solo do início da obra no final, introduzindo deste
modo uma coda na estruturação formal da obra (Exs.4a, 4b).

Ex.4a

Ex.4b

Um outro aspecto de abertura presente no serialismo diz respeito à especificidade
da elaboração de algumas estruturas harmónicas e unidades texturais. Deste modo, em
determinadas obras musicais verifica-se a existência de estruturas, na elaboração das quais
o compositor cria propositadamente um efeito de desordem. Podemos caracterizar esta
tendência como “organização original da desordem29”. Este aspecto pode ser ilustrado
através da textura de secção D de Voix (Ex.5). Na elaboração desta textura existem
diversos materiais musicais com características contrastantes, nomeadamente passagens
cromáticas, diversos efeitos de glissando, pedais, elementos melódicos e até fanfara de
trompete baseada num acorde perfeito Maior. Todos estes materiais, sobrepostos numa
grande massa sonora, criam a desordem perdendo a sua identidade auditiva. A textura
referida de Voix pode ser caracterizada como textura-efeito. Do nosso ponto de vista, é
este o resultado que o compositor pretendeu obter aquando da criação desta mesma textura.
28
29

Consultar subcapítulo 2 do capítulo III.
Eco, Umberto, Op. Cit., p.145.
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Um outro exemplo de “organização original de desordem” presente na música de
Jorge Peixinho encontra-se na forma de estruturação harmónica das passagens das flautas
no início de Sucessões Simétricas II (Ex.6). A estrutura harmónica destas passagens
caracteriza-se pelo cluster horizontal. Nesta estrutura encontramos uma grande variedade
dos intervalos que a compõem e até uma certa aleatoriedade na sequência desses mesmos
intervalos. Na sua elaboração o compositor cria uma sensação de desordem30.

Ex.6

2. Rigor, liberdade e improvisação na música de Jorge Peixinho

2.1 Rigor e liberdade

Através dos diferentes níveis de abertura que detectamos na música de Jorge
Peixinho podemos afirmar que às obras deste compositor pode ser associada a
característica de “liberdade”. Esta característica refere-se tanto à indeterminação formal de
uma obra — em que o aspecto de liberdade se encontra quando o intérprete participa na
sua própria estruturação formal — como à indeterminação da linguagem aleatória. Mas
pode ser entendida também a nível mais global, nomeadamente a nível estético. Desta
forma torna-se importante decifrar como o próprio Jorge Peixinho entende o conceito de
“liberdade” nomeadamente quando utiliza frequentemente as desiganções “rigor” e
30

A análise harmónica das passagens das flautas no início de Sucessões Simétricas II será apresentada no
subcapítulo 3.3.1 do capítulo II.
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“liberdade”, confrontando os dois sentidos. Apresentamos de seguida duas citações do
compositor, a primeira relativa a Depois de uma leitura de Dante e a Sonata em Si Menor
de Liszt, e a segunda à sua própria música.
“Quando ouvimos a música de Liszt, que é paradigmática de muito mais liberdade do que
de rigor, apercebemo-nos imediatamente de todo o rigor de que se serviu para controlar toda essa
liberdade. E, para tanto, basta ouvir Depois de uma leitura de Dante ou a Sonata em Si Menor, que
são grandes exemplos de grande rigor dentro de uma poética e de uma estética alicerçadas num
princípio de liberdade esfuziante e quase sem limites”31.

Jorge Peixinho utiliza a expressão “liberdade .... quase sem limites”, destinando-a a
obras rigorosamente escritas e determinadas. Entendemos a expressão utilizada pelo
compositor como a forma de destacar a liberdade que se refere à forma como Liszt
procedeu à estruturação formal das suas obras dentro das formas tradicionais e, por outro
lado, à grande riqueza e até imprevisibilidade da elaboração textural dessas mesmas obras.
Nas peças referidas Liszt procurou soluções muito interessantes e invulgares e aplicou-as
com grande fantasia dentro da estética romântica e das regras pré-estabelecidas. Jorge
Peixinho também destaca a forma de articulação entre liberdade e rigor pelo facto de a
maior liberdade criativa a nível estético, poético ou fantasista ser acompanhada por um
maior rigor. É este equilíbrio na elaboração de uma obra que Jorge Peixinho elogia na sua
afirmação.

Podemos confrontar a forma como Jorge Peixinho entendeu o conceito de rigorliberdade nas obras de Liszt com a sua própria obra. Relativamente à liberdade das obras
rigorosamente escritas, determinadas partituras de Jorge Peixinho caracterizam-se pela
aplicação de múltiplos aspectos técnicos, por exemplo, diferentes sistemas harmónicos na
elaboração da mesma obra. Estes são claramente identificáveis, podendo, por exemplo, ser
apresentados como sistemas harmónicos serial, tonal e modal. Apresentados em alternância
ou em simultâneo, estes sistemas criam estruturas elaboradas com grande fantasia e
bastante flexibilidade.
A múltipla escolha dos aspectos técnicos na elaboração das obras de Jorge Peixinho
determina a sua complexidade estrutural, resultante da convivência dos diferentes
elementos técnicos que compõem as estruturas formal, harmónica e textural e do

31

Palma, Eduardo Vaz, Entrevista com o Compositor Jorge Peixinho, Arte Musical nº1, Lisboa, 1995, p.13.
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relacionamento entre estes elementos dentro de cada uma das estruturas referidas. Um
exemplo é a elaboração formal e harmónica de Sucessões simétricas II. Esta obra apresenta
a convivência da componente de forma aberta na sua estruturação formal (que
caracterizamos como mosaico32), diferentes níveis de reexposição33 e aspectos simétricos.
Em relação à elaboração harmónica refira-se a coexistência de estruturas derivadas da
técnica serial, estruturas tonais e modais, que se apresentam tanto alternadas como
sobrepostas em associação com determinadas texturas orquestrais.
A complexidade estrutural presente em Sucessões Simétricas II também se verifica
nas obras que compôs nos anos 90. Por exemplo, em Viagem da Natural Invenção
detectamos uma grande variedade de elementos texturais, desde motivos melódicos
bastante tradicionais, associados às estruturas tonais, até estruturas móveis e texturas de
natureza improvisatória, estas últimas ligadas a estruturas harmónicas cromáticas. Do
nosso ponto da vista, a variedade de elementos texturais em Viagem da Natural Invenção
deve-se ao facto de nesta obra o compositor citar elementos da A Flauta Mágica e do
Requiem, de Mozart, pretendendo integrar estes mesmos elementos na sua própria
linguagem musical. Quanto à múltipla escolha dos elementos técnicos na elaboração
formal de Viagem da Natural Invenção, podemos detectá-la na múltipla divisão formal da
obra (15 secções), nos aspectos de reexposição (incluindo a transposição de determinados
materiais harmónico-texturais) e na grande importância do desenvolvimento melódico.
A múltipla escolha dos elementos técnicos dentro de determinados parâmetros
musicais pressupõe a existência de um certo grau de diversidade ao nível das técnicas
composicionais. Em Viagem da Natural Invenção, por exemplo, convivem aspectos
aleatórios (estruturas móveis) e de improvisação (diversas intervenções instrumentais em
simultâneo), o método de mosaico ao nível da elaboração textural, grande significado do
desenvolvimento melódico e uma forma rigorosa e pré-determinada — a forma que se
baseia na aplicação dos elementos da escala cromática ao nível das secções formais34.
Mesmo em obras muito diferentes quanto à sua elaboração, verificamos da parte de
Jorge Peixinho uma procura de equilíbrio entre liberdade e rigor. Para exemplificar esta
conclusão, referimos duas obras de Jorge Peixinho muito diferentes em termos da sua
32

A estruturação formal de Sucessões Simétricas II baseia-se na alternância de texturas e elementos
melódicos, ambos diversificados pelas suas características musicais.
33
O aspecto de reexposição nesta obra pode ser entendido tanto ao nível da repetição de determinados
objectos harmónicos, melódicos e texturais, como ao nível de macroestruturação formal.
34
A análise das técnicas composicionais empregues será apresentada no capítulo III.
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linguagem musical. A primeira, Kinetofonias, é o exemplo mais radical da produção
orquestral do compositor, pois é indeterminada a nível formal. Mas como já foi referido no
subcapítulo 1.1., o nível de indeterminação não é absoluto. O compositor “controla” a
indeterminação formal de Kinetofonias oferecendo ao maestro a escolha entre
determinadas opções no prosseguimento da obra. Peixinho também “controla” o nível de
imprevisibilidade na sucessão da obra, pois integra as secções de “junção” que preparam o
material seguidamente apresentado, escolhido pelo maestro.
O segundo exemplo refere-se ao seu Concerto para Harpa. Esta obra é
rigorosamente escrita a nível técnico, podendo ser caracterizada como um exemplo oposto
a Kinetofonias. O rigor na sua elaboração apresenta-se em simultâneo com a riqueza e a
variabilidade do universo sonoro que se encontra elaborado com imprevisibilidade e
bastante fantasia em relação à utilização de grande variedade de efeitos e elementos
aleatórios na criação de alguns dos seus componentes, nomeadamente dos seus gestos
tímbricos e texturas35.

Em relação à sua própria obra, Jorge Peixinho afirma:
“Um rigor que pode ser um rigor a priori, um rigor pré-determinado, o qual existe por
vezes na minha obra, mas que, devo confessar, nasce na maior parte dos casos um pouco depois. É
à posteriori que vou “arrigorar” toda essa liberdade em termos de organização dos espaços
musicais, das várias dimensões do tempo, das relações de tensão e distensão intervalar, a lógica,
por exemplo, da utilização de cada uma das vozes componentes do discurso musical, das partes da
polifonia, e a lógica da função tímbrica, que me parece realmente fundamental.36”

Daqui se depreende que Jorge Peixinho privilegia o conceito de liberdade, que
apresenta como base das suas técnicas de composição, como aspecto fundamental do seu
processo criativo. O conceito de liberdade definido por Peixinho relaciona-se com o
aspecto intuitivo da descoberta das ideias globais da forma que depois se concretizam
(“arrigoram-se”) na descoberta de conteúdos e nos detalhes da escrita. A articulação entre
os conceitos de liberdade e rigor que detectamos nas palavras de Jorge Peixinho é
compatível com a visão de Pierre Boulez da problemática da realização de uma obra.
“O que nos incita a começar uma obra? Pode ser uma idéia muito geral de forma,
totalmente independente de qualquer “conteúdo”; esta forma deverá encontrar pouco a pouco os

35
36

A análise dos timbres do Concerto para Harpa será apresentada no capítulo IV.
Palma, Eduardo Vaz, Op. Cit., p.13.
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intermediários para poder manifestar-se; o projecto inicial, que existe em linhas gerais, se
ramificará em descobertas de detalhe. Além disso, o impulso para uma obra pode ser uma intuição
puramente instrumental, uma combinação sonora que exigirá certos tipos de escritura, os quais por
seu lado engendrarão as idéias mais susceptíveis de realizar-se; aqui, o invólucro externo será
levado a descobrir um conteúdo que lhe corresponda. O objecto de uma obra pode ser uma
pesquisa de linguagem que levará à descoberta de formas insuspeitadas ou ao emprego de certas
combinações instrumentais”37.

Como se afirmou anteriormente, a forma de elaboração das obras de Jorge Peixinho
diz respeito à multiplicidade de elementos e aspectos técnicos confrontados numa mesma
obra. A liberdade entendida neste sentido e referente à multiplicidade dos aspectos formais,
harmónicos e texturais, aspectos que ele “arrigora” seguidamente estruturando a sua obra e
procurando os mecanismos de controlo destes mesmos aspectos, pode ser relacionada com
a estética da obra aberta, noção que foi apresentada no subcapítulo 1.

2.2 Improvisação, composição e interpretação

A noção de improvisação é uma das três categorias da criação musical para além da
composição e da interpretação. Esta noção apresenta determinados aspectos que podem ser
compatíveis com as categorias de composição e interpretação. Richard Orton define
improvisação e composição do seguinte modo:
“By ‘improvisation’ we refer to solo or group performances where the musical ideas are
not written down in any form. By ‘composition’ we refer to the act of notation musical ideas before
the performance of an identifiable and usually titled musical work”.

[Uma das características importantes da improvisação é o facto desta ser um
processo instantâneo] “relying on inherent musicianship, on the spontaneity of immediate
response to inner promptings, borne of the moment and instantly transformed into sound” 38.

No processo de improvisação, o músico ou grupo de músicos, partindo do materialharmónico base e do instrumentário existente, criam as sonoridades, passagens e ideais
musicais espontaneamente, coordenando-os com os outros músicos no caso do grupo
37

Boulez, Pierre, A Música Hoje2, Editora Perspectiva, São Paulo, 1986, p.39.
Orton, Richard, From Improvisation to Composition, in Companion to Contemporary Musical. Routledge,
London and New York, Thought, 1992, p.762.
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instrumental. Nesta última situação cada músico é livre de iniciar uma ideia musical tal
como de aceitar com responsabilidade a ideia introduzida pelo outro músico, preparando-se
imediatamente para responder a esta ideia. No acto criativo de composição existe um
aspecto semelhante ao processo de improvisação associado ao conceito de momento,
nomeadamente na primeira fase do acto criativo, em que o compositor partindo do material
musical existente e “improvisando”, tenta encontrar as melhores ideias musicais ou a
melhor solução na criação das sonoridades e discursos que compõem a sua obra. Repetindo
certos padrões melódicos e harmónicos, o compositor chega à expressão final que
corresponde mais ou menos às suas expectativas. Seguindo a expressão de Richard Orton,
“perhaps composition is simply improvisation written slowly” 39.

Outro aspecto semelhante entre as categorias de improvisação e composição diz
respeito ao tratamento do material inicialmente apresentado ao longo da uma obra ou de
uma improvisação. No início de uma improvisação, o músico ou músicos apresentam o seu
material harmónico e sonoro predeterminado na maior parte dos casos:
“Improvisation begins with a performer/musician in control of his or her material. The
means of making sounds is to hand- the result of a conscious collecting of instrument(s) or sound
materials. The musical idea arises in part from the nature of these materials and the ease-or
difficulty- of their control. [Um processo de improvisação caracteriza-se pela existência de

“acidentes” referentes ao prosseguimento do material inicialmente apresentado.] We might
put that point more positively: chance occurrences enrich the process of musical improvisationperhaps even to the extent that it forms a major justification of improvisation for the musician: it is
a self- enforced opportunity for extension of musical resource40”.

Quanto à composição, em alguns casos no prosseguimento de uma obra pode existir
uma flexibilidade do tratamento das estruturas harmónicas, rítmicas ou texturais,
elaboradas rigorosamente na fase inicial. Esta flexibilidade diz respeito à existência de
alguns “acidentes”, ou seja de momentos mais livres no tratamento destas mesmas
estruturas, que o compositor cria propositadamente para obtenção da expressividade
harmónica, rítmica ou sonora desejada.
Ulia Kreinina refere a importância destes “acidentes” na estruturação das obras de
György Ligeti. Segundo esta autora:

39
40

Idem, p.763.
Idem, p.766.
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“Ligeti avalia o resultado final da obra a nível intuitivo, confiando mais no seu gosto
artístico do que na rigidez de determinado método de composição. Ligeti frequentemente recua
perante as regras rigorosas e introduz alguns pequenos ajustes para evitar a total determinação da
obra41”. O próprio compositor afirma que “a ordem total induz aborrecimento, desordem e
absurdo, o orgânico autêntico nasce da aparente desordem dissimulando em si uma ordem”42.

Em determinadas obras escritas, a componente de improvisação pode relacionar-se
com a especificidade da micro e da macroestruturação destas obras. Ao nível da
microestruturação, a improvisação pode encontrar-se na liberdade concedida ao executante
na interpretação de determinados fragmentos da obra. Estes fragmentos, sendo
relacionados entre si através da técnica aleatória, podem ser total ou parcialmente
indeterminados tanto a nível harmónico como melódico, rítmico, métrico e textural.
Segundo Richard Orton, em determinadas obras musicais podem existir “Given
structures and free musical expression. [...]. Improvisation will provide a rich source of musical
ideas. A tendency for loose compositional structures may arise. [Na elaboração destas obras

torna-se importante] a positive balance between the two poles”43.
A componente de improvisação ao nível da macroestruturação da obra, é muito
importante para o funcionamento formal das obras abertas. A afirmação de que “improvised
music is the only, and special, case of audition occurring precisely at the moment of conception”44

pode relacionar-se com a imprevisibilidade e aleatoriedade do funcionamento formal
destas mesmas obras.

Um aspecto interessante inerente ao processo de improvisação refere a ligação
existente entre improvisação e interpretação. Admitindo esta ligação, Neil Sorrell afirma
que a interpretação pode ser considerada como “kind of improvisation”. Esta afirmação
confirma o significado do intérprete como criador e não como reprodutor de ordens do
compositor. Justificando a sua ideia, Neil Sorrell afirma:
“We are taught that music is notes (definite pitches) which can be easily visualized as dots
aligned in space and time. Our notation concerns itself with little else. Dynamics are indicated
41

Kreinina, Ulia, Personalidade e actividade criadora, in György Ligeti, Instituto das Artes, Moscovo, 1993,
p.22.
42
Ligeti, György, Uber die Harmonik in Weberns erster Cantate, Darmstädter Beiträge zur Neuen Music, III,
Mainz, 1960, p.60.
43
Orton, Richard, Op. Cit., p.768.
44
Idem, p.768.
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vaguely, expression marks even more so, and timbre hardly at all. These notationally neglected
parameters, and allied concepts such as rubato and phrasing, are the domain of interpretation45”.

Tendo em conta esta afirmação, podemos dizer que em certos casos a interpretação
é “alinhada”, “afinada” por parte do compositor que, oferecendo um determinado material
musical elaborado com carácter e sentido de improvisação, pretende obter uma
expressividade determinada em relação a este mesmo material. Nesse caso, o compositor
desperta a imaginação do intérprete na reprodução desse mesmo material encontrando-se
presente um certo grau de imprevisibilidade no momento de interpretação da obra.

2.3 A improvisação na música de Jorge Peixinho

A aplicação do conceito “rigor-liberdade” na música de Jorge Peixinho interage
com os diferentes níveis de improvisação que detectamos nas suas obras. Na música de
Jorge Peixinho a componente de improvisação nasce do cruzamento entre rigor e
liberdade. Por outras palavras, a improvisação, directamente relacionada com a liberdade, é
controlada através de técnicas de composição e, muitas vezes, determinada pela escrita
empregue. Os diferentes níveis de improvisação detectam-se quer no plano global —
relativo à estruturação formal da obra ou às técnicas aleatórias que caracterizam a
elaboração de determinadas secções —, quer em aspectos mais particulares,
nomeadamente no tratamento específico de determinados parâmetros musicais ou mesmo
ao nível do próprio material melódico-harmónico.

Apresentam-se de seguida três vertentes de improvisação presentes na música de Jorge
Peixinho.

a) Improvisação no contexto da forma aberta.
b) Improvisação relativa à flexibilidade das técnicas de composição.
c) “Sentido” de improvisação.
45

Sorrell, Neil, in Companion to Contemporary Musical Thought, vol. 2, Routledge, London and New York,
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Relativamente ao ponto a), a improvisação é um aspecto muito importante no conceito
de obra aberta. Nos exemplos referidos nos subcapítulos 1 e 1.1, a componente de
improvisação refere-se essencialmente à liberdade concedida ao intérprete na criação da
obra. Esta apresenta níveis diferentes, pois o intérprete pode participar na elaboração da
obra sendo livre dentro dos limites estabelecidos pelo compositor. Por outro lado, pode
seguir os seus próprios critérios ou a sua intuição. O último caso, o mais radical, foi
exemplificado no subcapítulo 1.1. pelo Klavierstück XI de Stockhausen. Em qualquer um
dos níveis referidos, a função do intérprete pode ser vista como improvisação, uma vez que
“improvisando”, “jogando” dentro dos limites, ou sem limites, define uma das versões
formais da obra.
A componente improvisatória pode também encontrar-se em obras que não sendo
propriamente obras abertas se processam de modo a que a sequência das partes ou secções
formais seja imprevisivel do ponto de vista da evolução do material ou da preparação do
material seguinte, ou ainda em termos da articulação entre as unidades formais e texturais.
Como exemplo, é possível referir Voix, de Jorge Peixinho. Nesta obra determinada em
termos formais (excepto a parte final), a sequência das unidades texturais parece ser
aleatória. A sequência é quase impossível de adivinhar. Nunca prevemos se a textura
seguinte será contrastante ou semelhante à textura que está a ser apresentada. Deste modo,
parece até possível trocar a ordem dos materiais texturais ao longo da obra.
Em algumas das obras abertas a componente de improvisação só se verifica ao nível de
macroestrutura, pois o próprio texto encontra-se rigorosamente elaborado. É o caso de
Klavierstück XI, de Stockhausen. Nas outras obras, por exemplo Voix ou Eurídice
Reamada, de Jorge Peixinho, a improvisação aplica-se ao nível microformal, ou seja ao
nível da escrita. Neste caso verifica-se a existência de aspectos aleatórios que podem ser
apresentados como predominantes na elaboração da obra, oferecendo ao músico liberdade
de interpretação a nível rítmico, harmónico, temporal e articulatório. É o que acontece em
Voix. Uma forma mais moderada de improvisação, aplicada a nível microformal, encontrase presente em Eurídice Reamada. Esta obra possui estruturas móveis e fixas. Em termos
da linguagem aleatória, o nível de improvisação é inferior ao de Voix.

1992, p.782.
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Quanto ao ponto b), os diferentes aspectos da improvisação podem ser sistematizados
em três grupos.

1. Flexibilidade do sistema harmónico.
2. Flexibilidade do sistema métrico.
3. Especificidade da elaboração textural e “campos de improvisação”.

No ponto 1, e como exemplo de improvisação relativa à flexibilidade do sistema
harmónico, apresentamos de seguida a análise dos três compassos iniciais de Eurídice
Reamada (Esq.1). A elaboração harmónica deste fragmento baseia-se em conjuntos
harmónicos de seis a sete notas, que podem ser detectados tanto ao nível dos motivos
melódicos como ao nível dos elementos pedal distribuídos pelos diferentes pontos do
espaço orquestral. No esquema podemos verificar a existência de três tipos de construção
destes mesmos conjuntos harmónicos. O primeiro apresenta-se na celesta (conjunto a) e
identifica-se pela forma primária 1-3-1-2-146. Este conjunto pode ser dividido pelo subconjunto 1-3-1-2 e pelo elemento 1 acrescentado a este sub-conjunto.

68

A Obra Aberta, aspectos de rigor, liberdade e improvisação na música de Jorge Peixinho

cc.1-3

conjunto harmónico

forma primária
[1

3

1

2

1]

a

[1

3

1

2

2

2]

a1

[1

3

1

2

2

2]

a2

cel.

[1

1

2

1

3]

a3

[1

1

2

1

3]

a4

46

Cada um dos algarismos representa o número de meios-tons a que se encontra ligada cada uma das notas
face à anterior.
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[1

1

1

1

1]

[1

1

3

2

2

[3

1

2

[2

1

1

b

2]

b1

xil.

[2

3

1

2

3

1

2]

b2

1]

b3

1]

c

[1

1

1

2

1]

c1

[1

1

1

2

2]

c2

vibr.
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[1

2

[1

1

1

3

1

2]

d

2

1

1]

d1

1

2]

d2

fl.

[2

3

1

[2

1

1

[2

3

1

3

1]

e

1]

e1

cl.

[2

[1

1

1

1

2

1

1]

e2

1

1]

f

sax.

[1

1

1]

(b)

trp.

vl.I
vl.II
vlc.
h.

[1

3

2

1

1]

g
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[2

2

2

[1

3

2

3

1

1]

h

p.

cb,
trb.
tr.
fag.

[1

1

2

1

1

1

1]

1

i

1]

j

vl. solo

Esq.1

Consideramos a forma primária do conjunto a como a base dos diferentes conjuntos
harmónicos apresentados tanto pela celesta, como pelo xilofone, vibrafone, flauta, clarinete
e pelos diferentes agrupamentos dos elementos pedal. Nos conjuntos do xilofone (conjunto
b3), vibrafone (conjunto c), clarinete (conjunto e), nos elementos pedal dos violinos I e II,
violas, violoncelos e harpa (conjunto g) e nos elementos pedal dos contrabaixos,
trombones, trompa e fagote (conjunto i) verifica-se a rotação dos elementos do
subconjunto 1-3-1-2 do conjunto a. No conjunto da flauta (conjunto d), além da rotação
dos elementos do subconjunto 1-3-1-2, apresenta-se o elemento 2 acrescentado.
Finalmente, na celesta apresentam-se 2 conjuntos harmónicos derivados do conjunto a,
nomeadamente os conjuntos a3 e a4. Nestes conjuntos verifica-se a ordem contrária do
subconjunto 1-3-1-2 mais o elemento 1 e a rotação dos elementos deste mesmo
subconjunto.
O segundo tipo de construção dos conjuntos harmónicos identifica-se pela forma
primária 1-3-1-2-2-2. Contendo seis elementos, esta integra na sua estrutura o subconjunto
1-3-1-2 do conjunto harmónico a. Deste modo, a forma primária referida pode ser
entendida como derivada da forma primária 1-3-1-2-1 do conjunto harmónico a. O
segundo tipo de construção dos conjuntos harmónicos é apresentado pela celesta
(conjuntos a1 e a2), xilofone (conjunto b1 e b247, ambos com rotação dos elementos do

47

Na estrutura deste conjunto harmónico falta o elemento 1.
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subconjunto 1-3-1-2), flauta (conjunto d248 com rotação dos elementos do subconjunto 13-1-2) e piano (conjunto h com a ordem contrária do subconjunto 1-3-1-2 e elementos 2-2,
e com rotação dos elementos deste mesmo subconjunto)49.
O terceiro tipo de construção dos conjuntos harmónicos identifica-se por aqueles
conjuntos que sendo relacionados com a forma primária 1-3-1-2-1 do conjunto a,
apresentam uma diminuição gradual dos meios-tons dos elementos 3 e 2 desta mesma
forma primária com a finalidade de chegar a um campo harmónico totalmente cromático.
O processo de diminuição de meios-tons começa a partir do conjunto c2 que se apresenta
no vibrafone. Aqui o elemento 2 substitui o elemento 3. Seguidamente, nos conjuntos
harmónicos c1, d1, e2 e f apresentados respectivamente pelos vibrafone, flauta, clarinete e
saxofone, verifica-se a diminuição do elemento 2 do conjunto c2 para 1. O processo de
diminuição de meios-tons finaliza no conjunto b apresentado pelo xilofone, pois a estrutura
deste conjunto é totalmente cromática. O terceiro tipo de construção dos conjuntos
harmónicos também se encontra na linha melódica do 1º violino solo. O conjunto
harmónico j apresentado por este instrumento é alargado até sete elementos.

Conforme se verificou na análise do sistema harmónico dos três compassos iniciais
de Eurídice Reamada, o método de criação dos diferentes conjuntos harmónicos neste
fragmento engloba a manutenção de uma determinada estrutura harmónica que,
pertencendo aos diferentes conjuntos, se apresenta em constante evolução. Esta evolução
identifica-se tanto pelas diferentes formas de rotação aplicadas, como pelo método de
criação de conjuntos harmónicos do terceiro tipo, identificado na análise apresentada como
diminuição gradual de meios-tons dos elementos 3 e 2 destes mesmos conjuntos
harmónicos.
A flexibilidade do sistema harmónico empregue nos compassos iniciais de Eurídice
Reamada diz respeito quer à diversidade de formas de variação da estrutura harmónicabase dos conjuntos harmónicos, quer à variedade de estruturação destes mesmos conjuntos
originados pelo método de acréscimo de 1 a 2 elementos à sua estrutura base.

48

Na estrutura deste conjunto harmónico falta o elemento 2.
Todos os conjuntos harmónicos referidos integram na sua estrutura três intervalos de 2.ª Maior (no caso do
conjunto d2-dois) e apresentam deste modo uma estrutura de tons inteiros.

49
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Em relação ao ponto 2, apresentamos a obra Sucessões Simétricas I, um bom exemplo de
flexibilidade do sistema métrico. O próprio Jorge Peixinho intitulou esta obra como
“improvisação e estudo melódico”, referindo uma certa articulação entre estas duas
características. Um aspecto interessante presente nesta obra diz respeito a uma forma
bastante específica do modo de funcionamento métrico do material melódico, pois através
da sequência dos diferentes blocos sonoros e clusters, sente-se o pulsar métrico da peça.

No fragmento inicial de Sucessões simétricas I encontramos seis blocos sonoros e
dois clusters (Ex.7). Todos os blocos sonoros deste fragmento se associam ao registo
médio-agudo e apresentam características texturais bastante semelhantes, sendo compostos
por duas linhas melódicas com desenhos, ritmos e um tipo de contraponto semelhantes. Os
clusters, apresentados no registo grave como as unidades formais mais curtas, trazem um
grande contraste na sua articulação com os blocos sonoros. A alternância de blocos sonoros
e clusters leva o material harmónico a uma existência sonora singular. Os blocos sonoros e
clusters apresentam-se como unidades formais independentes, articulando-se numa
dimensão do tempo-existência estática.
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Ex.7
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Na primeira versão orquestral desta peça, Sucessões Simétricas II, o compositor
remodelou profundamente a obra pianística, mantendo ao mesmo tempo a concepção
métrica da obra. No entanto, enquanto a concepção métrica de Sucessões Simétricas I
se cria pela alternância de blocos sonoros semelhantes, sendo esta mesma alternância
por vezes interrompida pela integração do cluster, em Sucessões Simétricas II todo o
espaço formal é criado através da alternância de blocos sonoros, texturas e elementos
texturais curtos, contrastantes em termos das suas características melódicas e
harmónicas. É possível demonstrar o pulsar métrico de Sucessões Simétricas II através
da análise do fragmento relativo aos primeiros 13 compassos da obra.
Nos três compassos iniciais o compositor apresenta três unidades texturais muito
contrastantes com a duração de um compasso cada, as quais se identificam,
respectivamente, pelo cluster nos graves apresentado pelos metais e contrabaixos
(Ex.8), dois acordes em glissando nos trombones no registo médio (Ex.9), e passagens
executadas o mais rápido possível nas flautas no registo agudo extremo50. O pulsar
métrico específico destas três unidades texturais é extremamente contrastante. Esta
característica também se pode encontrar na elaboração rítmica do fragmento em
análise, caracterizada por um contraste entre as notas longas da primeira unidade, uma
maior movimentação rítmica da segunda unidade, e a extrema movimentação da
terceira.

Ex.8
50

Consultar Ex.6, p.59.
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Ex.9

O pulsar métrico dos três compassos iniciais do fragmento procede de uma forma
diferente, pois as unidades texturais seguidamente apresentadas caracterizam-se por
uma duração diversa. A quarta unidade textural ocupa quatro compassos e identifica-se
através de uma textura com características de ostinato (Ex.10). Esta unidade textural
(apresentada pelas flautas, às quais se sobrepõe um acorde nos clarinetes) caracterizase pelo seu ritmo bastante calmo. Sendo contrastante em termos texturais às unidades
anteriormente apresentadas, é também contrastante em termos harmónicos. Enquanto a
estrutura harmónica das três primeiras unidades se baseia na estrutura do cluster51 ou
no conjunto harmónico 5-1, a estrutura harmónica da quarta unidade cria-se de modo
diatónico52.

Ex.10

51
52

Consultar Esq.5, p.141.
Consultar Esq.8, p.147.
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As características da quinta unidade textural são bastante semelhantes às três
primeiras unidades. Esta unidade tem a duração de um compasso e baseia-se na
sobreposição da estrutura de cluster e a estrutura harmónica 5-1 (Ex.11).

Ex.11

O pulsar métrico da obra continua pela apresentação de mais uma unidade textural
com características distintas em relação às anteriores. Esta unidade textural,
apresentada pelos flautins, celesta e duas harpas, tem a duração de dois compassos (o
exemplo que se segue apresenta o primeiro compasso desta unidade relativo à celesta e
às harpas) (Ex.12). A unidade textural referida caracteriza-se por uma textura
pontilística com movimentação rítmica bastante diferente das unidades anteriormente
apresentadas.
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Ex.12

Ao observarmos a concepção métrica dos 13 primeiros compassos de Sucessões
Simétricas II, concluímos que esta é caracterizada pela pulsação “irregular” das unidades
texturais que compõem o fragmento. A característica “irregular” é extensiva quer às
diferentes durações das unidades texturais, quer às diferentes características texturais,
melódicas, rítmicas e harmónicas destas mesmas unidades.

Em determinadas texturas da música orquestral de Jorge Peixinho (Ponto 3), a
componente de improvisação pode encontrar-se no modo de articulação entre os diferentes
elementos construtivos que compõem estas mesmas texturas. Uma das formas texturais
mais frequentes na música orquestral de Jorge Peixinho, que pode ser relacionada com o
aspecto de improvisação, diz respeito aquelas texturas que sendo elaboradas com base em
dois ou três elementos diferentes, destacam um destes elementos pelas suas características
específicas entre os restantes. Por exemplo, um dos dois ou três elementos texturais pode
ser destacado numa textura pelo seu peso na orquestração, sendo apresentado pelos metais,
ou pelo facto de ser o elemento mais melódico, ou ainda pela especificidade da sua
elaboração métrica e rítmica. Os restantes elementos texturais subordinam-se ao elemento
principal, sendo apresentados em segundo plano como uma espécie de “acompanhamento”
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em relação ao elemento principal e destacam-se na textura pelo seu carácter de
improvisação, que se refere quer a uma certa flexibilidade de elaboração, quer ao modo
específico da sua relação com o elemento principal.

A textura inicial de Eurídice Reamada serve de exemplo a esta forma textural
(Ex.13). É baseada em três elementos diferentes. O primeiro é o principal, sendo
apresentado pelo 1º violino solo. Os restantes identificam-se pelos seus motivos rápidos
executados pela flauta, clarinete, saxofone soprano, 2º trompete, vibrafone, xilofone e
celesta, e pelas notas pedal apresentadas nas cordas, alguns instrumentos de sopro e, em
forma movimentada, nas duas harpas e no piano.
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Ex.13
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A importância do elemento principal na elaboração da textura referida aponta para
o facto deste ser o único elemento melódico entre os três que constituem a textura. O
elemento principal é apresentado por uma linha melódica bastante abrangente, constituída
por motivos com características diferentes. Na estruturação deste elemento verificamos a
importância das notas mi bemol e sol que se apresentam como notas pedal. As restantes
notas da linha melódica “resolvem” para estas duas, originando deste modo uma sensação
tonal (tonalidade de dó menor).
Quanto ao segundo elemento textural, nomeadamente os motivos melódicos
rápidos, estes apresentam um aspecto de improvisação pelo modo como são elaborados
caracterizando-se por desenhos figurativos, e antecipando as notas pedal como se se
tratasse de “ornamentação”. Esta característica também pode ser encontrada no
relacionamento dos motivos melódicos rápidos com a linha melódica do violino solo.
Podemos dizer que estes motivos, distribuídos imitativamente pelo espaço orquestral,
“ornamentam” as notas pedal da linha melódica do violino. Alguns deles, nomeadamente
os do vibrafone e do xilofone, ornamentam “directamente” as notas pedal do violino solo,
pois terminam pelas notas dó e mi bemol53. O terceiro elemento textural, relativo às notas
pedal, tem uma função que pode ser definida como a criação de um campo da estabilidade,
por outras palavras de uma “carapaça” que se sobrepõe ao jogo criado pelos motivos
melódicos rápidos e pela linha melódica do 1º violino.

Outra forma textural da música orquestral de Jorge Peixinho com características de
improvisação refere as texturas criadas pelas diversas intervenções instrumentais
sobrepostas. Estas características dizem respeito ao facto de que cada uma destas
intervenções instrumentais, tendo reunidas as condições para ser apresentada
independentemente, se apresenta em simultâneo com as outras intervenções criando desta
forma um “campo de improvisação”. Como exemplo deste “campo de improvisação”
apresentamos de seguida a textura dos cc.345-347 de Viagem da Natural Invenção (Ex.14).
.

53

Estas notas evidenciam a tonalidade de dó menor.
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Ex.14

Esta textura é composta pelo contraponto de seis intervenções instrumentais,
nomeadamente do flautim, flauta, clarinete, glockenspiel, harpa e piano. Todas estas
intervenções se associam ao registo médio-agudo e se sobrepõem a uma pedal fa# no
registo grave apresentada pela harpa e piano. Estas intervenções instrumentais apresentam
características extremamente melódicas, quer pela variedade dos desenhos melódicos e dos
motivos rítmicos, quer pela existência de bastante movimentação rítmica em cada uma das
intervenções.
Quanto à variedade dos desenhos melódicos, podemos referir o movimento
melódico directo ascendente (no primeiro compasso da intervenção de piano) ou
descendente (no primeiro compasso da intervenção de flautim), ornamental (no primeiro
compasso da intervenção de glockenspiel), ou ainda o movimento melódico com
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características polifónicas (intervenção de harpa)54. Na elaboração rítmica das intervenções
instrumentais predominam os motivos rítmicos rápidos sobre as notas mais longas em cada
uma destas intervenções. Esta concentração da movimentação rítmica é menos visível nas
linhas melódicas do clarinete e da harpa. Deste modo verificamos uma maior importância
dos elementos pedal na linha melódica do clarinete e a alternância dos motivos rápidos e
momentos suspensos na linha melódica de harpa.

As seis intervenções instrumentais referidas, sendo sobrepostas, criam um tipo de
contraponto em que a movimentação rítmica se apresenta tanto a nível horizontal como
vertical. Este tipo de contraponto tem um carácter improvisatório pelo facto de o
compositor criar propositadamente uma sensação de aleatoriedade de sobreposição dos
fragmentos das linhas melódicas não tendo em conta as características rítmicas destes
mesmos fragmentos. Por outras palavras, os fragmentos referidos são sobrepostos sem
levar a cabo a complementaridade das suas características rítmicas. Por exemplo, nos três
primeiros tempos do primeiro compasso da textura verifica-se a concentração da
movimentação rítmica criada por todas as linhas melódicas. No último tempo deste mesmo
compasso, como se fosse por acaso, quatro linhas melódicas, presentes na flauta, clarinete,
harpa e piano, chegam em simultâneo a um elemento pedal. As restantes linhas melódicas
(do flautim e do glockenspiel) continuam com alguma movimentação rítmica, embora mais
lenta. No segundo compasso do fragmento “o ponto do encontro” de todo o processo
verifica-se no terceiro tempo do compasso. Neste “ponto do encontro” os elementos pedal
presentes no flautim, clarinete, harpa e piano apresentam-se minimamente movimentados e
os de flauta e do glockenspiel mantêm-se inalterados.
O terceiro compasso da textura em análise é compatível com o primeiro em termos da
sua elaboração rítmica. Tal como no primeiro compasso, as linhas melódicas do terceiro
encontram-se no último tempo. Mas enquanto no último tempo do primeiro compasso
encontramos ainda alguma movimentação rítmica, no terceiro compasso deparamo-nos
com um momento suspenso criado pelas notas pedal em todas as linhas melódicas.

54

Estas características polifónicas dizem respeito à existência de duas vozes na linha melódica da harpa, que
resultam do modo de elaboração intervalar desta linha melódica, nomeadamente da sequência dos intervalos
abertos.
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Relativamente ao ponto c), na pesquisa da componente de improvisação na música de
Jorge Peixinho chegamos à conclusão de que é necessário distingir a improvisação
propriamente dita e o “sentido” de improvisação. Este último pode ser relacionado com o
carácter de um determinado objecto musical que consiste no factor imaginativo, quer por
parte do compositor, quer por parte do intérprete.
Ao nível da composição, este factor imaginativo pode encontrar-se no modo de
estruturação de um objecto musical, por exemplo na estruturação de uma linha melódica
em termos de desenho melódico, rítmico e métrico, tendo o compositor construído esta
linha melódica determinada em todos os parâmetros musicais com alguma imaginação,
com a finalidade de criar uma sensação de improvisação. Nesta sensação de improvisação
verifica-se também uma certa indiferença na sequência dos intervalos ou na sua
variabilidade, na existência de figuras rítmicas variáveis e com carácter concertante, na
sequência específica dos motivos rítmicos que conduz a uma sensação de ritardando ou
acelerando, ou ainda na flexibilidade métrica desta mesma linha melódica. A presença dos
aspectos referidos numa linha melódica evidencia o seu carácter concertante.
Ao nível da interpretação o factor imaginativo consiste numa certa liberdade da
interpretação de um determinado objecto musical, sendo esta entendida como uma resposta
por parte do intérprete à particularidade da escrita. A função do intérprete neste caso pode
ser definida como reprodução do carácter improvisatório da escrita musical. Por outras
palavras, o intérprete cria a expressividade improvisatória de um gesto musical
reproduzindo-o como o mais concertante possível.

Como exemplo de “sentido” de improvisação referimos Improvisation II sur Mallarmé
de P. Boulez. Nesta obra a componente de improvisação, sendo destacada no título
apresenta-se de duas formas. A primeira diz respeito à escrita musical, caracterizada pela
existência de um grande número de trilos, arpejos, ornamentos, tal como figuras rítmicas
executadas o mais rápido possível, que se integram nas linhas melódicas dos diversos
instrumentos (Ex.15).
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Ex.15

Os trilos, arpejos e ornamentos que se aplicam nas intervenções instrumentais não
podem ser considerados como improvisação propriamente dita. Integrando os elementos
referidos nas linhas melódicas, o compositor oferece ao intérprete determinado carácter
definido antes do acto interpretativo. Neste caso o compositor pretende criar uma
“imitação” da improvisação. Quanto às figuras rítmicas executadas o mais rápido possível,
estas possuem um certo grau de flexibilidade, sendo interpretadas livremente dentro dos
limites da mobilidade pré-estabelecida.
A segunda forma de improvisação relativa a Improvisation II sur Mallarmé diz respeito
à especificidade do funcionamento desta obra ao nível do tempo musical. Em determinadas
zonas verifica-se a “deformação” do tempo que conduz à criação de campos específicos
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que se caracterizam pela componente de indeterminação em relação ao tempo musical
(senza tempo). É nestas zonas que se verifica a “concentração de improvisação” segundo a
expressão de Edison Denisov55.
O “sentido” de improvisação que referimos em relação a Improvisation II sur
Mallarmé também pode ser relacionado com aspectos específicos da elaboração das obras
de Jorge Peixinho. Como exemplo referimos Sucessões Simétricas I, obra em que o
“sentido” de improvisação se relaciona com a especificidade da sua elaboração melódica.
A esta obra, tal como a Improvisation II sur Mallarmé, podemos associar o uso da
“imitação” da improvisação no sentido em que o compositor elabora o material melódico
de modo a que o executante possa interpretar o texto rigorosamente escrito como se fosse
uma improvisação.
Em Sucessões Simétricas I, obra caracterizada como “estudo melódico” pelo próprio
compositor, verifica-se uma semelhança das características texturais dos blocos sonoros e,
por outro lado, uma grande variedade nos aspectos melódicos e rítmicos das linhas
horizontais que compõem estes mesmos blocos sonoros. Como exemplo, apresentamos os
primeiros treze compassos de Sucessões Simétricas I56. Neste fragmento encontramos
desenhos melódicos direccionados (c.8), figurativos (cc.12-13), com características
pontilísticas (c.4), e ainda diversos trilos, ornamentos e trémolos. O ritmo dos primeiros 13
compassos de Sucessões Simétricas I oferece uma grande variabilidade dos motivos e
desenhos rítmicos e um modo específico de funcionamento destes mesmos motivos e
desenhos rítmicos que pode ser considerado como ornamentativo.
Outro exemplo de “sentido” de improvisação na música de Jorge Peixinho pode
encontrar-se no seu Concerto de Outono para oboé e orquestra. Nesta obra, o “sentido” de
improvisação cria-se através da elaboração de algumas intervenções de oboé. Por exemplo,
a elaboração da intervenção de oboé nos cc.198-203 caracteriza-se pela existência de
diferentes tipos de ornamentos, desde ornamentos simples de uma ou duas notas até às
tercinas e motivos rítmicos de quiáltares de seis e sete figuras (Ex.16). Se considerarmos a
função ornamentativa das figuras rítmicas referidas, as durações rítmicas da intervenção de
oboé ficariam reduzidas à colcheia, colcheia com ponto e semínima.

55

Denisov, Edison, Música contemporânea e problemática de evolução da técnica composicional,
Compositor Soviético, Moscovo, 1986, p.122.
56
Consultar Ex.7, p.75.
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Ex.16

Uma outra intervenção do oboé em que detectamos o “sentido” de improvisação situase nos cc.335-344 (Ex.17). Tal como na primeira intervenção do oboé, verifica-se aqui a
importância dos ornamentos, que variam de uma até quatro notas. Estes ornamentos
destacam-se na intervenção de oboé pelo facto de apresentarem uma função melódica, pois
quase todos eles se encontram elaborados por graus conjuntos ao contrário da melodia que
se baseia em graus disjuntos de grande extensão.

Ex.17

As características da obra aberta (continuidade, descontinuidade e improvisação)
estão presentes quer de forma global, quer ao nível das especificidades do discurso
musical ou nas análises apresentadas nos cinco capítulos seguintes.
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1. A problemática da recomposição1 de Sucessões Simétricas I na versão
orquestral (Sucessões Simétricas II)

A obra para piano Sucessões Simétricas I foi composta em 1961, em Roma e no
Montijo. Trata-se de um exemplo bastante ilustrativo da linguagem e das técnicas de escrita
que o compositor adoptou nas obras de música de câmara dos anos 60. Em algumas delas
verifica-se o aproveitamento de aspectos da linguagem dodecafónica ou serial, nomeadamente
no tratamento dos parâmetros harmónico e textural — é o caso de Sucessões Simétricas I —,
enquanto noutras obras o aproveitamento destas técnicas é mais abrangente.
Jorge Peixinho descreve as têndencias da sua linguagem nesta época do seguinte
modo:
“Posso dizer que há um primeiro período de finais de 59 a 62 em que se trata exactamente de
uma formação de uma técnica que começou por ser um dodecafonismo bastante singelo até uma
aplicação de uma técnica serial já mais evoluída (entre as Cinco Pequenas Peças para piano e a
Collage, para dois pianos)” 2.

Um dos exemplos do uso da técnica dodecafónica de Jorge Peixinho na década de 60
encontra-se em Estrela (1962) para canto e piano. Estrela resulta “de uma solicitação, dirigida a
vários autores portugueses, no sentido da composição de obras sobre textos de poetas galegos. A parte
vocal baseia-se numa série, com as suas quatro formas. A parte do piano é constituída por projecções
dessa mesma série” 3.

Por seu turno, Evocação é um dos exemplos de aproveitamento de determinados
aspectos seriais. Esta obra foi composta em 1960 e destina-se a seis instrumentos: flauta, oboé,
clarinete, harpa, xilofone e vibrafone.

1

O termo “recomposição” refere-se à modificação profunda exercida sobre a obra pianística a nível estrutural e
textural. Deste modo, o sentido de “recomposição” é diferente do termo “orquestração”.
2
Catálogo dos 5ºs Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea, notas explicativas do concerto de 3 de
Julho de 1981 no Grande Auditório da Fundação Gulbenkian.
3
Catálogo dos 4ºs Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea, notas explicativas do concerto de 3 de
Julho de 1980 no Grande Auditório da Fundação Gulbenkian.
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“A obra concilia resíduos tonais com uma aprendizagem serial, não escrita, em que não há
ainda a constituição de séries, mas uma estrutura de relações intervalares. Compõe-se de seis
concepções, construídas simetricamente, sendo a última o espelho da primeira” 4.

O principal interesse da análise de Sucessões Simétricas I está no facto de Jorge
Peixinho ter resolvido orquestrar esta pequena peça pianística em 1971, decisão que de nosso
ponto de vista se deve às suas características claramente orquestrais, um aspecto que se
destaca entre todas as obras para piano do compositor escritas nos anos 60.
Logo à partida deixámos de lado a ideia de que Sucessões Simétricas II seria uma
simples orquestração da peça para piano. De facto, a obra para piano serviu apenas como
esboço. Por esta mesma razão optámos por não limitar a análise de Sucessões Simétricas I
apenas aos aspectos relacionados com a orquestração, nomeadamente aos aspectos sonoros e
texturais. Além destes, será efectuada uma análise comparativa da elaboração harmónica e
formal em Sucessões Simétricas I e II.
Em comparação com Sucessões Simétricas II, Sucessões Simétricas I é uma obra que
pode ser caracterizada como uma espécie de “planície”. Na peça pianística a textura é bastante
monótona, caracterizando-se por uma construção semelhante dos blocos sonoros que
compõem a forma. A pulsação métrica é bastante regular, não se verificando momentos de
surpresa a nível formal. O compositor aproveita os momentos mais orquestrais da obra
pianística para as suas investigações sonoras.
Em Sucessões Simétricas II todas as características enunciadas no parágrafo anterior
são abordadas de modo bastante diferente, já que nesta obra existe grande variedade de
texturas e de material harmónico, assim como várias técnicas de composição. Todos estes
aspectos se caracterizam por uma certa complexidade na sua aplicação. O aproveitamento da
matéria-prima e o nível de fantasia na elaboração sonora da obra apresentam características
muito interessantes. Uma vez que a investigação sonora é um dos aspectos mais interessantes
na recomposição de Sucessões Simétricas I, optámos por privilegiar este aspecto na análise
comparativa.

4

Idem.
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A elaboração tímbrica e orquestral resultante da orquestração de Sucessões Simétricas
I é muito importante para a evolução geral da técnica orquestral de Jorge Peixinho, uma vez
que algumas das suas obras orquestrais compostas posteriormente evidenciam aspectos
semelhantes. É o que acontece, por exemplo, em Voix e Viagem da Natural Invenção5.

Em Sucessões Simétricas II mantêm-se certos princípios de composição da obra para
piano. Por outro lado, a elaboração formal é distinta da versão pianística. Este facto resulta das
modificações estruturais consequentes do trabalho de orquestração. Sendo uma obra bastante
característica da produção artística de Peixinho dos anos 70 em termos da técnica
composicional, Sucessões Simétricas II anuncia uma viragem na linguagem musical do
compositor relacionada com algumas inovações importantes, nomeadamente na estruturação
formal e na elaboração textural6. Estas inovações são uma ponte para a linguagem musical das
obras orquestrais de Jorge Peixinho dos anos 90, nomeadamente para Viagem da Natural
Invenção e para o Concerto para Harpa, onde se verifica de forma bastante marcada a
influência da técnica formal e dos métodos de elaboração tímbrica de Sucessões Simétricas II7.

5

No subcapítulo 3 do capítulo IV será apresentada a análise comparativa das texturas orquestrais de Viagem da
Natural Invenção e Sucessões Simétricas II, que apresentam aspectos semelhantes (cc.39-41 de Sucessões
Simétricas II e cc.742-745 de Viagem da Natural Invenção).
6
As técnicas formal e orquestral de Sucessões Simétricas II serão apresentadas nos subcapítulos 3.3-3.4.4 do
presente capítulo.
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2. A orquestração de Sucessões Simétricas I: aspectos textural e formal

2.1 Identificação das características e especificidades das unidades texturais de
Sucessões Simétricas I

Em Sucessões Simétricas I, alguns gestos musicais e determinados aspectos tímbricos
dos blocos sonoros possuem características de “natureza orquestral”. A expressão “natureza
orquestral” deve entender-se como uma forma específica de estruturação de certas texturas, de
tal modo que possam levar-nos a imaginar sonoridades associadas a certos timbres orquestrais.
A estruturação destas texturas caracteriza-se pela existência de relações específicas entre os
elementos harmónicos e determinadas características sonoras. Os elementos harmónicos
encontram-se associados a registos específicos. Apresentam-se de seguida alguns exemplos
das unidades texturais de Sucessões Simétricas I, com características orquestrais.
O 1º exemplo diz respeito ao gesto tímbrico presente nos três primeiros compassos de
Sucessões Simétricas I (Ex.1). Este gesto divide-se em três unidades texturais relacionadas
entre si de uma forma bastante expressiva. A primeira compõe-se de um cluster nos graves do
piano em ff; a segunda de um conjunto de três acordes associados aos registos médio (1º e 3º
acordes) e extremo agudo (2º acorde), apresentados em ritmo irregular. Finalmente, a terceira
unidade textural encontra-se associada a uma passagem que interage com uma queda do
registo agudo para os graves no terceiro compasso. Esta passagem apresenta-se de uma forma
directa e, deste modo, revela-se bastante surpreendente em termos auditivos.

7

Consultar capítulos III e V.
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Ex.1

As características orquestrais deste gesto tímbrico provêm da existência de certas
estruturas tímbricas criadas pela associação de unidades texturais a determinados elementos
harmónicos. Estas estruturas tímbricas também se associam a determinados registos do piano.
No primeiro e no terceiro compassos estão associadas à estrutura de cluster nos registos
extremos grave e agudo. No segundo compasso a estrutura tímbrica caracteriza-se pela
alternância harmónica entre duas 4ªs perfeitas ligadas pelo intervalo de 2.ª menor no registo
médio e o cluster nos agudos.

Note-se que a utilização da estrutura de cluster (estrutura harmónica “fechada”) nos
registos extremos e as estruturas harmónicas mais “abertas” no que diz respeito à sua
construção intervalar no registo médio, ambas características da obra pianística, são bastante
típicas de Sucessões Simétricas II. Uma das características destas texturas prende-se com a
associação das unidades harmónicas “fechadas” à sonoridade das cordas ou das madeiras
agudas e das unidades harmónicas “abertas” ao naipe dos metais. No Ex.2 mostramos a textura
presente no c.48 de Sucessões Simétricas II8.

8

Esta textura será analisada no subcapítulo 3.4.2 do presente capítulo.
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Ex.2
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A terceira unidade textural do gesto tímbrico dos primeiros três compassos de
Sucessões Simétricas I é bastante frequente na primeira metade da obra, podendo ser detectada
nos cc. 11-12, 15 e 21 (Exs.3, 4, 5). Nos cc.11-12 e 15, a estrutura harmónica (cluster) e a
elaboração textural destes fragmentos são idênticas à passagem da queda do registo agudo
para os graves do gesto inicial (nos cc.11-12 o sentido de alternância dos registos apresenta-se
em sentido inverso). No fragmento do c.21 a passagem de queda que caracteriza a terceira
unidade textural do gesto inicial apresenta-se de uma forma diferente incluindo um elemento
extra. Neste fragmento o sentido de queda está associado à passagem da da terceira unidade
textural (nos graves) para à primeira nota do bloco sonoro do compasso seguinte. Esta unidade
apresenta a estrutura harmónica de um acorde perfeito menor em ff sobreposto a um tremolo
em crescendo.

Ex.3

Ex.4
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Ex.5

A versão orquestral do fragmento referido situa-se nos cc.60-61 de Sucessões
Simétricas II (Ex.6). Nestes compassos o tremolo mi-fá da obra pianística é reproduzido pelo
tremolo dos violoncelos, contrabaixos e tímpanos. O cluster encontra-se horizontalmente nos
1ºs e 2ºs violoncelos, sendo reforçado pelo acorde da harpa.
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Ex.6
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Uma apresentação relevante do gesto inicial de Sucessões Simétricas I situa-se no
c.35 (Ex.7), tomando a forma de um cluster distendido no espaço superior de duas oitavas
e em dinâmica fff. O cluster movimenta-se por glissando, iniciando-se no registo grave do
piano, evoluindo até aos médios e seguindo até à nota mi da segunda oitava. É
exactamente nessa nota que começa a segunda secção da obra.

Ex.7

Este gesto é um ponto crucial da estruturação formal da obra. Situado
precisamente entre duas secções contrastantes, apresenta-se como o climax de toda a
obra9.
Este mesmo gesto origina ainda as diferentes texturas de Sucessões Simétricas II,
as quais se caracterizam por uma construção harmónica baseada na estrutura de cluster e
por uma movimentação bastante semelhante ao gesto do c.35 da obra pianística. Como
exemplo podemos referir a textura dos cc.129-133 de Sucessões Simétricas II (Ex.8)10.

9

A estrutura formal de Sucessões Simétricas I apresenta-se nos subcapítulos 3.1-3.2 do presente capítulo.
Esta textura será analisada no subcapítulo 4.4 do presente capítulo.

10
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Ex.8
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Outro fragmento de Sucessões Simétricas I com algumas características orquestrais é o
bloco sonoro do c.20 (Ex.9). Este apresenta um jogo tímbrico de dois elementos harmónicos
diferentes que se identificam por três intervalos de 7.ª Maior e por três notas soltas. Cada
elemento harmónico é apresentado em três registos diferentes. As três notas soltas, entre elas a
nota fá no registo médio, apresentam-se como notas pedal. A nota fá constitui o ponto de
equilíbrio entre os registos superior e inferior do bloco sonoro. As duas restantes (mi bemol e
si) funcionam como um contorno de uma passagem direccionada da nota mais grave para a
mais aguda.

Ex.9

Esta passagem faz lembrar a terceira unidade textural do gesto inicial de Sucessões
Simétricas I, caracterizando-se pelo movimento melódico directo. O seu sentido apresenta-se
aqui de forma inversa em relação ao gesto inicial da obra (dos graves para os agudos).
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O gesto do c.20 é bastante orquestral pelo facto de os vários elementos harmónicos
(neste caso o intervalo de 7.ª Maior e a nota solta), associados aos diferentes graus do registo
do espaço musical, se apresentarem como elementos tímbricos que criam diferentes
sonoridades no espaço de um compasso. A versão orquestral deste gesto situa-se nos cc.59-60
de Sucessões Simétricas II (Ex.10, cc.57-60), surgindo no naipe dos trombones e
caracterizando-se pelos efeitos de ressonância aplicados nas cordas. A nota pedal é
apresentada pelas duas trompas e pelas violas.
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Ex. 10
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2.2 Formas de orquestração aplicadas na reconstrução de Sucessões Simétricas I e
consequências da sua aplicação em termos estruturais e texturais em Sucessões
Simétricas II

Em Sucessões Simétricas II encontramos uma grande variedade de formas de
orquestração dos blocos sonoros e clusters da obra pianística. A sua análise comparativa
permite verificar que Jorge Peixinho realizou uma orquestração bastante rigorosa ao nível
do aproveitamento do material, assim como uma orquestração bastante flexível, no sentido
em que possui algumas modificações construtivas importantes do material base.
Detectamos ainda uma forma de orquestração caracterizada como “quase uma
improvisação” em relação ao elemento orquestrado no que diz respeito ao aproveitamento
específico de alguns elementos construtivos da matéria-prima na criação de um objecto
sonoro com características estruturais diferentes. Deste modo, o material orquestrado
apresenta por vezes referências bastante reduzidas em relação à obra pianística. Estas
podem ser limitadas à reprodução de uma determinada fórmula harmónica, a um desenho
melódico ou, ainda, a uma determinada estrutura rítmica. Frequentemente, o trabalho de
orquestração pode ser visto como a reprodução da imagem de um determinado objecto da
obra pianística em versão orquestral.
Sendo a investigação sonora um fundamento importante da recomposição de
Sucessões Simétricas I, é pertinente investigar o tipo de material que se encontra aplicado
na versão orquestral de uma forma que consideramos “quase uma improvisação”.

2.2.1

Técnicas de orquestração de Sucessões Simétricas I caracterizadas

como “quase uma improvisação”

Em Sucessões Simétricas I detectamos três tipos de material objecto de uma maior
atenção da parte do compositor nas suas investigações sonoras aquando da orquestração da
obra. A sua orquestração levou a uma modificação bastante profunda das suas
características estruturais. Identificam-se de seguida esses três tipos de material:
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a) Um gesto musical que se destaca na obra tanto pela plasticidade da sua
elaboração como pela sua expressividade musical.
b) Uma fórmula harmónica extraída do contexto do bloco sonoro a que pertence e
aproveitada na versão orquestral de uma forma imaginativa ou seja, como base para a
criação de um novo bloco sonoro com características estruturais e texturais diferentes.
c) Um gesto musical específico, cujo aproveitamento se limita à reprodução de
determinados elementos harmónicos associados a uma textura bem mais complexa.

Relativamente ao ponto a), um dos exemplos relativos ao primeiro tipo de material
descrito pelo enunciado pode ser identificado por um gesto situado nos cc.10-11 de
Sucessões Simétricas I (Ex.11). Neste fragmento encontramos três elementos construtivos.
O primeiro diz respeito a um contraponto formado por dois motivos melódicos curtos no
registo médio-agudo e caracteriza-se pelo movimento contrário dos dois intervalos de 7.ª
(um Maior e outro menor) pertencentes aos motivos melódicos. O segundo elemento
identifica-se por um trilo no registo agudo em ppp cresc. molto. Este trilo é direccionado
ao motivo da repetição de fá #, sendo este mesmo motivo caracterizado como um momento
de tensão antes da descida aos graves. Finalmente, o terceiro elemento é composto por um
cluster no âmbito de 8.ª mais 4.ª aumentada, apresentado no registo grave. Os dois últimos
elementos criam uma passagem característica de Sucessões Simétricas I, associada a uma
queda do registo agudo ao registo grave do piano. A expressividade deste gesto encontra-se
relacionada com a forma plástica como o compositor interliga os seus elementos
constitutivos, que se coordenam entre si de forma a criar uma tensão harmónica e melódica
bastante elevada, destacando-se por este facto entre todos os elementos que constituem a
obra.

Ex.11

112

Sucessões Simétricas I e Sucessões Simétricas II

A versão orquestral do gesto apresentado encontra-se presente ao longo dos cc.3239 de Sucessões Simétricas II (Ex.12). Nesta versão mantêm-se as características globais
do gesto da obra pianística, nomeadamente a ligação e a coordenação entre os três
elementos construtivos que compõem o gesto. Também se verifica a semelhança do
desenho melódico global em relação à obra pianística11. Sendo apresentadas algumas
características construtivas semelhantes à obra pianística, cada um dos três elementos que
compõem o gesto serviu como objecto específico para a imaginação do compositor em
termos da elaboração do espaço orquestral dos cc.32-39 de Sucessões Simétricas II.

11

Este desenho associa-se ao contraponto dos intervalos de 7.ª em movimento contrário, à formula melódica
composta pelo trilo e repetição de uma nota e à queda aos graves.
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Ex.12
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O primeiro elemento do gesto é apresentado em contraponto pelo oboé e pela viola
solo, podendo a cada um dos motivos melódicos deste contraponto ser associadas diferentes
ressonâncias e duplicações tímbricas. O motivo de viola solo encontra-se duplicado pelo
violoncelo solo em glissando, sendo a nota lá bemol apresentada em forma de ressonância
pela trompa. Os diferentes segmentos pequenos do motivo melódico do oboé são duplicados
pelo violino solo e pelos 2ºs violinos em div., com surdina. As últimas notas destes segmentos
melódicos apresentam-se em ressonância em relação ao motivo do oboé.
O segundo elemento do gesto identifica-se pelo motivo do trilo nas flautas apresentado
sobre um pedal de oboé e pelo motivo de repetição da nota (fá#) no oboé e nos clarinetes,
criando um contraponto em relação a uma textura bastante complexa, associada aos diversos
pedais do naipe de cordas. Esta textura é composta por duas partes, sendo cada uma delas
associada a uma determinada estrutura harmónica. A primeira é apresentada pelos 1ºs violinos
e encontra-se associada à estrutura do cluster. Na segunda parte textural, apresentada pelas
violas, verifica-se um conjunto harmónico de duas 4.ªs perfeitas. Em comparação com a obra
pianística, na versão orquestral o segundo elemento do gesto apresenta-se alargado em termos
de espaço e desenvolvido em termos texturais.
Ao nível da elaboração melódica o segundo elemento do gesto também se apresenta
alargado em relação à obra pianística. A linha melódica estende-se a uma passagem cromática
ascendente, que se destaca pelos uníssonos dos 1ºs violinos no c.35. Desta maneira o
compositor reforça tanto o momento de tensão característico do 2º elemento como o efeito da
queda ao cluster nos graves apresentado no c.36.
No que diz respeito ao cluster, terceiro elemento, este apresenta-se movimentado pelos
diferentes naipes orquestrais. Consideramos a textura do cluster como heterofónica, sendo
composta com base num ostinato associado à repetição de determinadas fórmulas intervalares
em diferentes instrumentos. Estas aplicam-se nas linhas melódicas tanto de forma mais
tradicional como aleatória em termos de elaboração rítmica.
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O último elemento do gesto torna-se bastante abrangente na versão orquestral,
encontrando-se associado a uma das texturas mais complexas de Sucessões Simétricas II. Esta
textura estende-se até ao c.41, sendo ampliada por passagens cromáticas rápidas nas flautas
nos últimos dois compassos do gesto.

Relativamente ao ponto b), o segundo tipo de material de Sucessões Simétricas I
aproveitado na versão orquestral como “quase uma improvisação” pode ser exemplificado
pelo bloco sonoro presente no quarto compasso (Ex.13), composto com base numa sequência
de determinados intervalos harmónicos e melódicos, que se apresentam pontualmente no que
diz respeito ao ritmo e à dinâmica. A estrutura harmónica deste bloco sonoro baseia-se num
conjunto de intervalos de 4.ª perfeita e 2.ª menor, apresentado segundo diferentes formas.

Ex.13

Na versão orquestral deste bloco sonoro (cc.4-7) o compositor limitou-se a aproveitar
algumas características harmónicas e rítmicas do material do c.4 da obra pianística (Ex.14). A
nível harmónico este material inclui o intervalo de 4.ª perfeita fá-si bemol, que passa a ser o
elemento predominante na elaboração do bloco sonoro orquestral. Este intervalo apresenta-se
em forma de ostinato. Nos cc.5-6 do bloco sonoro orquestral, ao intervalo de 4.ª perfeita (fá-si
bemol), Peixinho acrescenta dois elementos harmónicos idênticos à obra pianística,
nomeadamente as notas lá e lá bemol nas 1ª e 3ª flautas, respectivamente (Esq.1).
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Ex.14
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Na elaboração do bloco sonoro orquestral encontramos ainda uma pulsação rítmica
bastante semelhante à versão pianística. Sendo associada ao ritmo de tercina, apresenta-se
mais regular na versão orquestral da obra.

As características texturais do bloco sonoro em análise são também diferentes da
versão orquestral. Na obra pianística a sua textura pode ser entendida como pontilística, sendo
composta por motivos melódicos curtos e caracterizada por dinâmica pontual. Na textura da
versão orquestral é a técnica de ostinato que predomina, sendo aplicada tanto a nível intervalar
como rítmico.

Relativamente ao ponto c), o terceiro tipo de material presente em Sucessões
Simétricas I, que se encontra elaborado na versão orquestral como “quase uma improvisação”,
pode ser exemplificado pelo gesto presente no c.8 (Ex.15). Na versão orquestral o material
melódico participa na criação da textura presente ao longo dos cc. 28-30 (Ex.16). Nesta versão
o compositor utiliza todos os elementos melódicos (motivos) e harmónicos (notas pedal) do
contraponto a duas vozes da obra pianística como pontos construtivos de uma textura mais
complexa. Os elementos pedal, nomeadamente fá, mi bemol, e a 2.ª menor si bemol-si,
encontram-se na linha melódica superior do piano, apoiando a movimentação da linha
melódica inferior. Na versão orquestral podem ser detectados nas trompas, no 3º trombone,
nas flautas e nos clarinetes.
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Ex.15

121

Evolução da linguagem musical e especificidade das técnicas na música orquestral de Jorge Peixinho

Ex.16

A textura sobreposta aos elementos pedal na versão orquestral pode ser identificada
como heteropolifónica, sendo composta por material com características melódicas bastante
semelhantes. Esta textura é apresentada em quatro vozes pelo naipe dos trombones e pela tuba.
Os motivos da linha melódica inferior do piano participam na criação da textura orquestral ao
ser integrados nas linhas melódicas de 2º trombone e da tuba. A estrutura harmónica da textura
referida é composta pela sobreposição de cinco conjuntos harmónicos 5-1 (Esq.2).
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3. A técnica formal em Sucessões Simétricas I e em Sucessões Simétricas II

Sucessões Simétricas I e Sucessões Simétricas II apresentam métodos de elaboração
microformal e modelos macroformais diferentes. A estruturação formal da obra orquestral
resulta das modificações impostas à obra pianística resultantes do trabalho de orquestração.
Deste modo, a obra pianística funciona como um esboço dos materiais harmónicos, melódicos
e texturais.

Neste trabalho, e em relação à apresentação da técnica formal em Sucessões Simétricas
I e em Sucessões Simétricas II, optámos por definir um modelo comum a ambas as obras, que
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achamos ser mais acessível ao objectivo da nossa investigação. Este modelo baseia-se em três
vertentes.

a) Definição de unidades microformais e de métodos de elaboração microformal.
b) Definição de métodos de elaboração macroformal e de modelos macroformais.
c) Aspectos específicos da estruturação macroformal.

Na obra pianística investigam-se os aspectos relativos às vertentes a) e b) em conjunto,
uma vez que esta evidencia grande clareza dos métodos de micro e macroelaboração formal.
Em relação a Sucessões Simétricas II o funcionamento formal é menos claro, caracterizandose por aspectos multifacetados. Por esta razão, as três vertentes referentes à técnica formal
serão analisadas em seguida de uma forma mais detalhada.

3.1 Elaboração micro e macroformal de Sucessões Simétricas I

Conforme referimos anteriormente, Jorge Peixinho caracteriza a elaboração formal de
Sucessões Simétricas I do seguinte modo:
“... A peça articula-se em duas secções bem definidas: a primeira caracteriza-se por uma
predominância de descontinuidade, e a segunda por uma continuidade predominante.”12

A nossa investigação parte do modelo formal definido pelo compositor pelo que o
primeiro passo será detectar as especificidades de cada secção da obra referentes aos conceitos
de continuidade e descontinuidade.
Salientamos que o sentido de descontinuidade é dado pela articulação entre as unidades
microformais que compõem a primeira secção da obra. Estas identificam-se pelos clusters
apresentados em diversos registos e por diferentes blocos sonoros com características texturais
bastante semelhantes. Uma vez que as características estruturais e sonoras das unidades
microformais identificadas como cluster já foram definidas e exemplificadas no subcapítulo
12

Notas do CD, Jorge Peixinho, Música I, Jorsom, Lisboa, 1994, J-CD 0107.
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2.1, descrevem-se de seguida os blocos sonoros relativos à primeira secção de Sucessões
Simétricas I.
Nesta secção, os blocos sonoros são compostos por duas ou três linhas melódicas, em
que o elemento horizontal se encontra como material construtivo polifónico, sem uma função
final melódica. Apresentados numa textura polifónica, os blocos sonoros caracterizam-se pela
sua curta duração e pelo seu material único. As linhas melódicas formam diferentes tipos de
contraponto em termos de grau de semelhança das suas características musicais. Ao nível da
construção, as linhas melódicas podem ser estruturadas em dois grupos.

a) Linhas melódicas associadas ao registo médio-agudo, compostas por motivos curtos.
b) Linhas melódicas compostas por elementos harmónicos associados a determinado(s)
intervalo(s), distribuídos por diferentes registos do espaço musical.

Relativamente ao primeiro grupo, na primeira secção de Sucessões Simétricas I
detectamos duas formas de contraponto que se podem englobar na alínea a). A primeira
caracteriza-se por uma maior semelhança entre as características melódicas e rítmicas das
linhas melódicas que formam o contraponto. É o caso do bloco sonoro do c.7 (Ex. 17),
composto por dois motivos apresentados em simultâneo e que se associam a um conjunto
harmónico de 5.ª perfeita e 5.ª aumentada. O contraponto termina com uma figura ornamental
comum a ambos motivos.
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Ex.17

A segunda forma do contraponto caracteriza-se por uma maior independência das
linhas melódicas e pode ser exemplificada pelo bloco sonoro do c.24 (Ex.18). Este bloco
sonoro é formado por duas linhas melódicas e é composto com base no conjunto harmónico 51. Na estrutura harmónica deste bloco sonoro, as notas ré e lá funcionam como ponto de
intercepção entre dois conjuntos harmónicos 5-1 pertencentes a linhas melódicas diferentes. A
linha melódica inferior do contraponto apresenta-se sob a forma de um motivo ascendente, em
ritmo contínuo e em legato. A linha melódica superior apresenta características pontilísticas
tanto ao nível da dinâmica empregue, como ao nível da distribuição pontual dos elementos
harmónicos nos diferentes registos.
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Ex.18

Como exemplo das linhas melódicas referidas pelo enunciado do segundo grupo
podemos referir o bloco sonoro presente no c.20 de Sucessões Simétricas I13. Os seus
elementos harmónicos identificam-se a partir de três intervalos de 7.ª Maior e três notas soltas
aplicados em três registos diferentes.

Na segunda secção de Sucessões Simétricas I encontramos a maior extensão de blocos
sonoros e a maior presença da componente melódica. Nesta secção o compositor desenvolve
de uma forma distinta o sentido de continuidade obtido pela não interrupção das linhas
melódicas pelos clusters, e pela não submissão destas linhas melódicas aos blocos sonoros
utilizados na elaboração da obra.
Como exemplo de uma nova interpretação do aspecto melódico na segunda secção de
Sucessões Simétricas I referimos os cc.42-44 (Ex.19). No primeiro compasso deste fragmento
o compositor salienta a linha melódica, colocando-a na voz superior e no registo agudo. O
elemento sobreposto à linha melódica refere-se a um acorde que funciona como elemento
pedal em relação a ela. As notas ré, fá e mi bemol que formam o referido acorde situam-se no
registo médio grave e funcionam como ressonância em relação ao elemento melódico.
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Ex.19

A textura dos dois compassos seguintes é bastante semelhante ao c.42, sendo
estruturada de forma inversa em relação a ele. Nesta textura o elemento melódico passa a ser
apresentado no registo grave. Este elemento reproduz imitativamente as notas sol, fá#, si e dó
da linha melódica do c.42. Relativamente ao elemento pedal, este passa para a parte superior
da textura e apresenta-se em forma movimentada. Sendo o elemento pedal associado ao
mesmo registo do compasso anterior, este serve como “eixo de inversão” em relação ao
elemento melódico.

Tal como foi definido pela citação de Jorge Peixinho apresentada anteriormente, o
critério empregue na divisão formal de Sucessões Simétricas I diz respeito ao conceito de
13

Consultar Ex.9, p.107.
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continuidade e descontinuidade aplicado a nível macroformal. Considerando este critério
como a base da divisão formal de Sucessões Simétricas I, podemos afirmar que a primeira
secção desta obra se estende até ao c.34.
No final da primeira secção de Sucessões Simétricas I existe um fragmento situado nos
cc.27-33, que apresenta uma função importante na macroforma da obra. Neste fragmento,
além de diversos blocos sonoros encontramos um novo motivo baseado na repetição da nota
sol no registo extremo agudo (Ex.20). O elemento constituído pela repetição é antecipado por
blocos sonoros que tomam três formas diferentes.
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Ex.20

No primeiro caso, a construção do bloco sonoro assume a forma de um ornamento
longo do novo elemento. Esta característica diz respeito a uma forma específica de elaboração
do desenho melódico de modo a chegar gradualmente ao registo extremo agudo do motivo de
repetição. A linha melódica do bloco sonoro em estudo começa com o motivo de três notas no
registo mais grave, sendo este mesmo motivo imitado e invertido no registo médio superior.
As três últimas notas da linha melódica, nomeadamente as notas fá#, sol# e mi bemol,
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apresentam-se como três graus da antecipação do motivo de repetição, sendo distribuídos por
três registos diferentes.
No segundo caso o bloco sonoro é resultante da sobreposição de material melódico.
Pela primeira vez a percepção melódica das duas vozes torna-se menos complementar. Aqui o
compositor faz uma alusão ao novo elemento de nota repetida, acentuando, pela dinâmica
fortíssimo, o sol agudo.
No terceiro caso o bloco sonoro aparece em forma de acorde que antecipa o motivo de
repetição. Este motivo toma a forma de um tremolo apresentado numa dinâmica ff-p. O acorde
que o antecipa é construído por dois tricórdios harmónicos relacionados entre si de uma forma
simétrica.
A textura relativa às três formas de antecipação da nota sol resulta no cluster dos
cc.35-3614. Este cluster apresenta-se em fortissimo seguido de glissando, criando o momento
de maior contraste de toda a obra. O cluster dos cc.35-36 antecipa o motivo de nota repetida,
criando desta forma o gesto desenvolvido nos cc.27-33. Este cluster tem dupla função formal.
Embora abra a segunda secção da obra, também representa o fim de uma “ideia” que foi
iniciada no c.27 e que foi apresentada como três formas de antecipação do motivo de nota
repetida. Tomando em consideração este aspecto podemos apresentar uma proposta de divisão
de Sucessões Simétricas I em duas secções, a primeira delas até ao c.36 e a segunda até ao fim.

3.2 Especificidades da estruturação macroformal de Sucessões Simétricas I

Em Sucessões Simétricas I detectam-se dois aspectos relativos à organização do seu
espaço formal.

a) Função do cluster na estruturação da primeira secção da obra.
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b) Aplicação da estrutura harmónica 5-1 a nível macroformal na segunda secção da
obra.

A função do cluster na primeira secção de Sucessões Simétricas I refere-se à simetria
desta unidade formal detectada quer na distribuição dos clusters no espaço da primeira secção,
quer na aplicação de determinadas características texturais relacionadas com estes clusters
(Esq.3).

11

15

17

18

21

25

Esq.3

No que se refere à aplicação específica de determinadas características texturais, o
aspecto simétrico verifica-se na forma como o cluster aparece em determinados registos de
piano. Os dois primeiros e os dois últimos clusters da primeira secção encontram-se
associados ao registo grave e aplicam-se de uma forma vertical. Os dois clusters, no centro da
simetria (cc.17-18), associam-se aos registos médio e agudo do piano apresentando-se de
forma horizontal (Ex.21). A sua estrutura cromática interage com a estrutura harmónica 5-1.

14

Consultar Ex.7, p.103.
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Ex.21

A existência de aspectos simétricos aplicados a nível macroformal na primeira secção
de Sucessões Simétricas I interage com o carácter estático desta secção, o qual se deve
também à componente de descontinuidade relativa à aplicação de unidades microformais no
espaço desta secção.
A importante função de cluster na macroforma da obra não se limita à aplicação
simétrica desta unidade formal no espaço da primeira secção. O cluster assume também uma
função crucial na macroforma de Sucessões Simétricas I, na qualidade de ponto de intersecção
entre duas secções distintas15.

Enquanto a aplicação do cluster na macroforma da primeira secção de Sucessões
Simétricas I se identifica com a criação de relações simétricas entre os diferentes pontos desta
secção, a função do conjunto harmónico 5-1 no plano macroformal da segunda secção associase à criação de um “campo de estabilidade harmónica” específico. Este último diz respeito à
aplicação do conjunto harmónico 5-1 nos três últimos acordes da segunda secção, detectados
nos cc.41, 46 e 52-53, respectivamente.
15

A dupla função formal do cluster dos cc.35-36 foi abordada no subcapítulo 3.1 do presente capítulo.
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Elementos pedal, estes acordes apresentam-se sobrepostos a uma linha melódica no
registo médio agudo. A função do conjunto harmónico 5-1 na textura dos cc.41, 46 e 52-53 diz
respeito ao facto de cada um dos três elementos harmónicos deste conjunto (nomeadamente as
notas sol, ré e mi bemol) se apresentarem como baixos dos três últimos acordes da segunda
secção. A aplicação específica do conjunto harmónico 5-1 cria uma sensação de finalização,
reforçada pela apresentação dos três últimos acordes da obra como elementos pedal (Esq. 4).

A aplicação do cluster e do conjunto harmónico 5-1 ao nível da macroforma de
Sucessões Simétricas I caracteriza-se por diferentes modos de intervenção de cada um destes
elementos, influenciando a relação entre as suas diferentes secções. As duas secções de
Sucessões Simétricas I, que se distanciam entre si relativamente à aplicação do conceito
descontinuidade/continuidade, ficam assim ainda mais distantes pelo facto de existirem duas
formas diferentes de intervenção dos elementos microformais ao nível de macroforma da obra.
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3.3 Elaboração microformal de Sucessões Simétricas II

Na elaboração microformal de Sucessões Simétricas II encontramos diferentes níveis
de elementos microformais16. Os mais representativos identificam-se como blocos sonoros.
Diferenciados pelas suas características texturais, estes apresentam maior referência à obra
pianística em termos de material melódico e harmónico. Um outro nível microformal diz
respeito aos elementos harmónicos e melódicos mais curtos, os quais pertencem a determinado
gesto ou bloco sonoro e actuam na obra de uma forma independente.
Em Sucessões Simétricas II a elaboração microformal é multifacetada. As diferentes
formas de subordinação dos elementos microformais e a importância de determinados
elementos no desenvolvimento e na reexposição são aspectos fundamentais. Os elementos
microformais da obra distribuem-se por três grupos:

a) Elementos microformais identificados como cluster e materiais derivados desse
mesmo cluster.
b) Elementos microformais harmónicos e melódicos curtos.
c) Blocos sonoros diversos caracterizados pelas suas especificidades texturais e pelas
suas características construtivas.

3.3.1 Elementos microformais identificados como cluster e materiais derivados
desse mesmo cluster

O cluster é apresentado pela primeira vez no primeiro compasso de Sucessões
Simétricas II, sendo aplicado de forma directa em comparação com o primeiro compasso da
16

Na obra pianística o peso dos elementos microformais no plano da forma não foi tomado em consideração nas
análises apresentadas, já que a elaboração formal desta obra se caracteriza pela simplicidade. Como já foi referido
no subcapítulo 3.1 do presente capítulo, a elaboração microformal de Sucessões Simétricas I associa-se à
alternância entre duas formas de unidades microformais, nomeadamente blocos sonoros e clusters.
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obra pianística17 (Ex.22). Um aspecto importante relacionado com o modo como este cluster é
apresentado refere-se ao funcionamento dos seus parâmetros harmónico e tímbrico.
Encontrando-se relacionados com um determinado registo, estes parâmetros actuam em
comum. O cluster do primeiro compasso abrange o âmbito de um intervalo de 4.ª perfeita,
cabendo aos seis contrabaixos no registo grave. Na sua orquestração verifica-se que o
compositor destaca o intervalo de 4.ª perfeita nos sopros graves, nomeadamente no 1º e no 4º
trombones e no contrafagote. A função destes instrumentos na orquestração do cluster, pode
ser identificada como definição e delimitação do intervalo de 4.ª perfeita.

17

Consultar Ex.1, p.95.
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Ex.22
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Outro aspecto tímbrico relacionado com o cluster do primeiro compasso de Sucessões
Simétricas II diz respeito à função do gongo na sua apresentação. Esta reconstitui os parciais
harmónicos da ressonância do bloco tímbrico formado pelos contrabaixos e pelos sopros
graves. Na sua forma geral o cluster do primeiro compasso de Sucessões Simétricas II
funciona como um ruído, sendo caracterizado por uma orquestração que visa a obtenção de
uma sonoridade o mais grave possível.

Os elementos microformais em forma de cluster vertical são os mais frequentes em
Sucessões Simétricas II. Ao longo deste capítulo estes elementos passarão a ser identificados
com a letra a. No entanto, em Sucessões Simétricas II a estrutura de cluster também se
apresenta como agregado cromático horizontal. A nível textural este agregado associa-se a
uma fórmula rítmica executada o mais rápido possível. Tendo em conta que a função de
cluster horizontal na forma da obra é diferente da do cluster vertical (elemento a), optamos por
não identificar este elemento do mesmo modo. Assim, o cluster horizontal será apresentado
como elemento d. O elemento d, encontrando-se sobreposto às diversas texturas orquestrais ou
participando como elemento construtivo na criação destas mesmas texturas, é apresentado pela
primeira vez nos cc.2-3 de Sucessões Simétricas II pelos dois flautins, criando um bloco
tímbrico comum com a celesta e o sistro (Ex.23). Nos flautins a estrutura harmónica de cluster
desmembra-se em forma de sequência de pequenos conjuntos cromáticos formados por três ou
quatro notas, das quais algumas são comuns (Esq.5).
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Ex.23
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Outro aspecto relativo à elaboração harmónica do elemento d nos cc.2-3 diz respeito ao
facto de as notas extremas das passagens dos dois flautins formarem um conjunto harmónico
de 4.ª perfeita e 2.ª menor. Tal como na obra pianística, o conjunto harmónico 5-1 torna-se
fundamental na criação das diferentes estruturas harmónicas em Sucessões Simétricas II.
Se observarmos a apresentação dos elementos microformais a e d nos primeiros três
compassos de Sucessões Simétricas II verificamos a justaposição de dois blocos sonoros, que
apresentam características opostas em termos da sua elaboração tímbrica. O primeiro bloco
(elemento a) pode ser caracterizado como “infernalmente grave”. A sua sonoridade é
originada pelos timbres mais graves e pesados da orquestra e a própria estrutura harmónica
apresenta-se descaracterizada. Por oposição ao elemento a, o segundo bloco tímbrico
(elemento d) pode ser caracterizado como “paradisiacamente agudo”, sendo criado pelos
timbres dos instrumentos mais agudos da orquestra. Os dois blocos tímbricos sucedem-se sem
que exista qualquer tipo de preparação ou modulação entre si.

141

Evolução da linguagem musical e especificidade das técnicas na música orquestral de Jorge Peixinho

Sendo ligados expressivamente num gesto tímbrico no início de Sucessões Simétricas
II, os elementos microformais a e d também se apresentam de uma forma independente ao
longo da obra. Relativamente ao cluster, este tanto se aplica de forma directa (bastante
semelhante ao primeiro compasso da obra), como se encontra associado, entre os outros
elementos construtivos, a algumas texturas mais significativas.
Os cc.32-41 de Sucessões Simétricas II mostram uma textura em que o cluster se
apresenta como o principal elemento construtivo. À estrutura de cluster encontra-se sobreposta
outra estrutura harmónica, nomeadamente uma série de 4ªs perfeitas18.
Enquanto na elaboração das texturas o cluster funciona como a principal estrutura
harmónica, o elemento d opera como um motivo melódico sobreposto à massa sonora criada
por certos naipes orquestrais. O funcionamento do elemento d é exemplificado pela textura
dos cc.4-719. Na elaboração desta textura o elemento d é sobreposto a um bloco sonoro com
características de ostinato (apresentado pelas flautas) e ao elemento harmónico associado ao
modo lídio (apresentado pelos clarinetes e pelo vibrafone)20.

3.3.2 Elementos microformais harmónicos e melódicos curtos

Estes elementos podem dividir-se em dois grupos: elementos microformais associados
a uma determinada estrutura harmónica e elementos microformais em forma de leitmotiv. O
critério desta divisão reside nas especificidades da sua construção e no modo de aplicação
destes mesmos elementos no seio do esquema formal da obra.

18

Consultar Ex.12, p.116, e Esq.15, p.175.
Consultar Ex.14, p.119.
20
Consultar Esq.8, p.146.
19
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3.3.2.1 Elementos microformais associados a uma determinada estrutura
harmónica

Na identificação dos elementos descritos pelo enunciado, a própria estrutura harmónica
torna-se um factor predominante, sendo os parâmetros melódico, rítmico e textural elaborados
de forma variável ao longo de toda a obra. Sendo fundamental para a identificação dos
elementos referidos, a estrutura harmónica não só se apresenta como a base construtiva de
determinada unidade textural, como ganha importância a nível formal. Note-se que em
Sucessões Simétricas II se encontram dois tipos de elementos microformais que partilham as
características referidas, nomeadamente:

a) Elementos microformais associados à estrutura harmónica de 4.ª perfeita e 2.ª
menor.
b) Conjunto de pedais associado à estrutura harmónica do modo lídio.

Em a), os elementos descritos serão identificados com a letra b. Na construção
harmónica do elemento b o conjunto de intervalos de 4.ª perfeita e 2.ª menor deve ser
entendido como a estrutura harmónica-base. Esta conclusão deve-se ao facto de que nas
diversas apresentações do elemento b, ao conjunto de intervalos referidos se acrescenta um ou
mais elementos cromáticos. Estes podem ser associados tanto ao intervalo de 4.ª perfeita como
ao de 2.ª menor, podendo ser apresentados quer ascendente, quer descendentemente.
Ao longo de Sucessões Simétricas II o elemento b é apresentado de diferentes formas,
sendo a mais frequente aquela em que surge como acorde ou conjunto de acordes. Deste
modo, o elemento b é apresentado no c.2 pelo naipe dos trombones (Ex.24) e identifica-se
através dos dois acordes associados à estrutura harmónica 5-1. O primeiro incluiu um intervalo
de 2.ª menor adicional de forma a obter uma simetria na sua construção. A construção
harmónica do segundo acorde possui uma estrutura 5-1 sobreposta à nota si. Trata-se de uma
nota pedal que, sendo considerada na estrutura harmónica do primeiro acorde, não pertence à
estrutura do segundo (Esq.6).
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Ex.24

4 trbs

A estrutura harmónica 5-1 ganha importância ao longo da obra, sendo apresentada
como base de construção de diferentes campos harmónicos. Estes podem ser associados a
determinadas texturas orquestrais ou então apresentar-se como base harmónica de algumas
intervenções instrumentais. Em Sucessões Simétricas II um campo harmónico criado com base
na estrutura 5-1 encontra-se normalmente sobreposto a uma estrutura harmónica de natureza
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cromática ou modal. Em alguns casos, um campo harmónico criado com base na estrutura 5-1
associa-se a um determinado naipe orquestral que participa na criação da textura21.

Como exemplo da estrutura harmónica 5-1 associada a determinadas intervenções
instrumentais, apresentamos a passagem da celesta do c.19 de Sucessões Simétricas II (Ex.25).
Esta caracteriza-se pela construção simétrica do seu campo harmónico, a qual se deve à
existência de um espelho criado pela inversão retrógrada da estrutura harmónica 5-1 (Esq.7).
Conforme se pode verificar através do esquema, as notas dó# e fá# não participam na
elaboração da estrutura simétrica do campo harmónico da celesta. Estas notas fazem parte de
um ciclo de 4ªs perfeitas, que pode ser detectado nas notas pedal (nas duas flautas e flautim)
sobrepostas à passagem da celesta.

Ex.25
21

Neste subcapítulo optámos por não entrar na área de construção harmónica das texturas orquestrais. Esta opção
justifica-se pelo facto de as análises relativas à construção harmónica das texturas serem apresentadas no
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Esq.7

No contraponto das duas estruturas harmónicas, a simetria do campo harmónico da
celesta pode ser entendida como secundária em relação à estrutura de 4ªs perfeitas. Esta
conclusão deve-se ao facto de as notas dó# e fá#, ré# e sol#, da passagem da celesta, também
fazerem parte do ciclo das 4ªs perfeitas a elas sobreposto. Se considerarmos as quatro notas
referidas como elementos harmónicos da série de 4ªs perfeitas, a estrutura harmónica da
celesta seria reduzida a uma série de três 4ªs perfeitas, nomeadamente mi-lá-ré-sol.

Em b), os elementos microformais que possuem as características descritas encontramse por nós identificados com letra e. Da primeira vez que o elemento e é apresentado nos cc.57 de Sucessões Simétricas II pelos 5 clarinetes e pelo vibrafone, associa-se a um acorde22.
(Esq.8). A função do vibrafone é construir a ressonância dos clarinetes. Obtém-se assim um
gesto tímbrico bastante frequente em Sucessões Simétricas II.

subcapítulo da tese dedicado aos elementos microformais identificados como blocos sonoros. Consultar
subcapítulo 3.3.3 do presente capítulo.
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Esq.8

Outro exemplo da utilização deste elemento encontra-se nos cc.53-55. Neste fragmento
o elemento e é apresentado pelas três flautas, pelo 1º clarinete e pelo 1º fagote (Ex.26).

Ex.26

3.3.2.2 Elementos microformais em forma de leitmotiv

Os elementos microformais do presente grupo podem considerar-se como leitmotivs
devido à sua função no seio do esquema formal de Sucessões Simétricas II. Estes actuam na

22

Consultar Ex.14, p.119.
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obra de um modo independente, destacando-se de entre todos os elementos microformais pelo
facto de não participarem na criação de blocos sonoros nem de gestos musicais. Os elementos
microformais em forma de leitmotiv apresentam-se distanciados dos materiais imediatamente
anteriores e posteriores a eles e caracterizam-se pela específicidade da sua elaboração em
termos texturais e expressivo-musicais, pois o elemento melódico assume uma importância
fundamental.
Em Sucessões Simétricas II existem dois elementos microformais que podemos definir
como leitmotiv. O primeiro, identificado como f1, é uma fórmula melódica descendente, que
se associa a uma estrutura harmónica derivada do conjunto 5-1. Ao conjunto 5-1 acrescenta-se
um intervalo de 2.ª menor de modo a criar uma simetria entre os intervalos que compõem o
elemento f1 (Esq.9).

Esq.9

A construção simétrica deste elemento é semelhante à construção do primeiro acorde
do elemento b apresentado no primeiro compasso da obra23. Podemos encontrar a mesma
forma primária em ambos os conjuntos harmónicos. Enquanto no conjunto harmónico do
elemento b o intervalo de 2.ª menor funciona como um eixo de inversão, no conjunto
harmónico do elemento f1 este mesmo intervalo aplica-se de forma simétrica sobre o eixo de
inversão na nota lá.
Encontrando-se associado ao timbre da harpa, o elemento f1 surge diversas vezes ao
longo da obra. Nalgumas das suas apresentações o compositor varia as características
tímbricas da harpa, tanto pela utilização de alguns efeitos específicos deste instrumento, como
pela mistura do timbre de harpa com timbres semelhantes. Na maior parte das vezes associado
a uma dinâmica p, o elemento f1 destaca-se no espaço orquestral pela forma como é

23

Consultar Esq.6, p.144.
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apresentado. Sendo acompanhado por algumas notas pedal, pode ser caracterizado como
“quase solo”.

A primeira vez que surge (c.16) cria um grande contraste entre a sua elaboração
tímbrica e a sonoridade das notas pedal que lhe são sobrepostas (Ex.27). Deste modo, a clareza
do timbre da harpa interage com um timbre misto nos sopros graves (1º trombone, clarinete
baixo e clarinete contrabaixo).

Ex.27

Detectamos nos cc.53-54 de Sucessões Simétricas II um outro exemplo, em que o
elemento f1 se associa a um timbre misto (Ex.28). Neste fragmento o elemento f1 é
apresentado na harpa, em harmónicos, sendo cada nota deste instrumento coberta pelos
staccatti da celesta. Em termos texturais esta apresentação caracteriza-se pela distribuição
pontual das notas do motivo melódico do elemento f1 por oitavas diferentes, criando desta
forma a sensação de uma textura serial.
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Ex.28

Em Sucessões Simétricas II detectamos alguns materiais harmónicos e tímbricos que
podem ser entendidos como referências específicas ao elemento f1. Não se tratando de uma
apresentação propriamente dita do elemento f1, podem ser entendidas como uma imagem do
tema de harpa.
Como exemplo destas referências indicamos o c.15 (Ex.29). Neste fragmento é
apresentado um acorde pelos três violoncelos solo numa dinâmica ppp. Este acorde é
associado ao conjunto harmónico 1-4-1 e à sonoridade dos harmónicos, representando a
imagem do tema de harpa. O timbre dos violoncelos em harmónicos funciona como
ressonância em relação ao bloco sonoro criado pelas quatro trompas, o 1º trombone com
surdina, a tuba, os timbales e a cuíca. Este bloco sonoro apresenta-se sobre um efeito de
ataque em dinâmica fff. A função do 1º trombone c/sord., e numa dinâmica p, no bloco sonoro
em estudo pode ser entendida como a ressonância da nota si da tuba em fff. Enquanto esta
última ressonância se aplica directamente sobre a nota da tuba, a ressonância dos violoncelos
encontra-se distanciada, em termos de registo e do efeito de ataque apresentado pelas quatro
trompas, tuba e timbales. Obtém-se deste modo a sensação de “vaporoso” associada à imagem
do tema de harpa.
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Ex.29
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O segundo leitmotiv de Sucessões Simétricas II (identificado como elemento f2) diz
respeito a um tema apresentado pelo oboé solo no c.43 (Ex.30). Tal como se verificou no caso
do primeiro leitmotiv, a construção harmónica do solo de oboé determina-se pelo conjunto
harmónico 5-1 (Esq.10). Na parte inicial deste solo, ao conjunto 5-1 acrescenta-se um
intervalo de 2.ª Maior. Esta estrutura harmónica aplica-se à linha melódica do oboé de modo a
destacar ritmicamente os intervalos de 9.ª menor e 7.ª menor. As três últimas notas do solo de
oboé do criam o conjunto harmónico 5-1, aplicado de forma de destacar o intervalo de 7.ª
Maior.

Ex.30

Esq.10
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Um aspecto importante da linha melódica do oboé do c.43 encontra-se na simetria da
elaboração rítmica, se considerarmos a semicolcheia como a unidade. Como se pode verificar
no Esq.10, a maior duração da unidade rítmica equivale a quatro semicolcheias e situa-se no
ponto central desta construção simétrica. As restantes unidades rítmicas criam a simetria em
relação a este ponto central de forma a aumentar progressivamente a sua duração. O ponto
central da construção simétrica destaca-se na linha melódica de oboé pelo facto de ser
associado ao tricórdio ré #- dó#- fá#, derivado da estrutura pentatónica, enquanto os contornos
da melodia se apresentam associados aos intervalos de trítono e 7.ª Maior (9.ª menor).
De entre todos os elementos microformais de Sucessões Simétricas II o elemento f2
destaca-se pelo seu carácter lírico, único nesta obra. O próprio lirismo do tema é obtido
através da associação das suas características harmónicas e rítmicas à expressividade do
timbre do instrumento utilizado, ou seja, o oboé.
A utilização do oboé como instrumento lírico é bastante frequente na música orquestral
do século XX. Como exemplos podemos referir as suas intervenções nas partituras de
Pulcinella e Persephone, de Stravinsky, ou em Octandre, de Varése. Comparando a linha
melódica do solo de oboé desta obra de Varése com o tema de oboé do c.43 de Sucessões
Simétricas II podemos detectar a semelhança no modo como é utilizado “o intervalo”. Trata-se
de um gesto melódico característico, com um contorno idêntico em ambos os solos (Esq.11).

Esq.11
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3.3.3 Blocos sonoros diversos caracterizados pelas suas especificidades texturais e
pelas suas características construtivas

Na elaboração textural de Sucessões Simétricas II encontram-se diversos blocos
sonoros formados por várias estruturas harmónicas, entre as quais predomina a estrutura de
cluster. Os blocos sonoros associados à estrutura de cluster são os mais abrangentes em
termos de ocupação do espaço orquestral, caracterizando-se pela sua grande diversidade
textural e pela complexidade da sua construção. São também muito importantes no plano da
forma, pelo que serão analisados nos subcapítulos dedicados à elaboração macroformal de
Sucessões Simétricas II24.
Para além das texturas marcadas pela presença da estrutura de cluster detectamos, em
Sucessões Simétricas II, mais dois tipos de blocos sonoros que passamos a apresentar.

a) Blocos sonoros com características de ostinato.
b) Blocos sonoros com características pontilísticas.

Os blocos sonoros com características de ostinato, ponto a), serão identificados como
elemento C1 das unidades microformais. Este surge pela primeira vez nos cc.4-7 de Sucessões
Simétricas II, nas flautas25. As suas características de ostinato determinam a elaboração
textural deste fragmento e verificam-se tanto na repetição das alturas como de determinadas
fórmulas rítmicas em cada um dos três instrumentos que constituem a textura. Na construção
harmónica da sua textura é notória a importância do intervalo de 4.ª perfeita e do conjunto
harmónico 5-1. Este conjunto apresenta-se nas notas fá, si bemol e lá nos primeiros dois
compassos do fragmento, sendo a este mesmo conjunto acrescentado o intervalo de 2.ª menor
no compasso seguinte26.

24

Consultar subcapítulos 3.4.2-3.4.4 deste capítulo.
Consultar Ex.14, p.119.
26
Consultar Esq.1, p.119.
25
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A estrutura harmónica final pode ser considerada como “quase uma inversão” em
relação à estrutura do segundo acorde do elemento b na sua primeira apresentação no c.227. A
única diferença detectada entre as duas estruturas harmónicas diz respeito à variação do
intervalo de 3.ª. Este intervalo, apresentado como Maior na estrutura do segundo acorde do
elemento b, passa a ser menor na estrutura harmónica de cc.4-7. A sonoridade bastante leve e
transparente da textura destes compassos conta ainda com a participação dos timbres de
clarinete e vibrafone, ambos associados ao modo diatónico de elemento microformal e28.

Os blocos sonoros com características pontilísticas, ponto b), serão identificados como
elemento microformal C2. A sua primeira apresentação ocorre nos cc.11-12 de Sucessões
Simétricas II nos flautins, no xilofone, na celesta e nas duas harpas (Ex.31). A textura do
elemento C2 caracteriza-se como uma textura pontilística, segundo a indicação do próprio
compositor (sul mf+-, din. puntuale) relativamente à dinâmica de cada uma das vozes que
constituem a textura. As características dinâmicas e tímbricas do bloco sonoro presente nos
cc.11-12, associadas a um fraseado stacatissimo, tornam esta passagem bastante seca
originando um efeito de chicotada/disparo.

27
28

Consultar Esq.6, p.144.
Consultar Esq.8, 147.
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Ao nível da sua elaboração melódica e rítmica, possui características seriais, sendo
composto com base em fórmulas melódico-rítmicas curtas. As características seriais também
podem ser verificadas na construção harmónica do elemento C2, na qual assume grande
importância o conjunto harmónico 5-1.
No esquema seguinte apresentamos a construção harmónica das linhas melódicas do
xilofone, celesta e das duas harpas, relativa aos cc.10-11. Nelas detectamos a existência de
campos harmónicos criados com base no conjunto 5-1, apresentado de diferentes formas tanto
ao nível da ordem dos seus elementos constitutivos como em termos de intersecção entre os
diferentes conjuntos harmónicos 5-1 (Esq.12).

Esq.12
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3.3.4 Especificidades harmónicas das unidades microformais de Sucessões
Simétricas II

Nos subcapítulos dedicados aos elementos microformais de Sucessões Simétricas II
foram detectados quatro tipos de estruturas harmónicas: a estrutura de cluster, o conjunto
harmónico 5-1 (com os seus derivados), o modo diatónico e a série de 4ªs perfeitas. Estas
estruturas harmónicas constituem a base dos elementos microformais de Sucessões Simétricas
II, tanto na fase da sua primeira apresentação, como no desenvolvimento da obra.
Um aspecto importante relacionado com a construção harmónica encontra-se na função
do intervalo de 4.ª perfeita na elaboração destes elementos. Existem quatro elementos
microformais em que o intervalo de 4.ª perfeita se destaca: o cluster (elemento a), o(s)
acorde(s) (elemento b), a textura ostinato (elemento C1) e o cluster horizontal (elemento d).
Todos eles integram o intervalo de 4.ª perfeita na sua estrutura harmónica, caracterizando-se
por formas de elaboração textural e por modelos de estruturas harmónicas diversos. Deste
modo, o intervalo de 4.ª perfeita intervém de forma diferente em cada um destes elementos
microformais.
Nos elementos a e d, o intervalo de 4.ª perfeita apresenta-se nos contornos da estrutura
de cluster vertical ou horizontalmente. No caso do elemento b, a 4.ª perfeita é o intervalo-base
da construção dos acordes.
Nota-se que a função do intervalo de 4.ª perfeita na elaboração dos elementos a, b, d e
C1 ultrapassa a sua própria natureza harmónica, apresentando-se não só como um factor
harmónico determinante, mas igualmente como um objecto construtivo-textural associado a
determinado(s) timbre(s). Como exemplo podemos referir a primeira apresentação do
elemento C1 nos cc.4-7 que foi analisada no subcapítulo 3.3.3 a). Nesta apresentação o
intervalo de 4.ª perfeita associa-se ao timbre da flauta e delimita a construção textural do
elemento C1. O intervalo de 4.ª perfeita também se apresenta como elemento construtivo das
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diferentes texturas da obra. É o que acontece, por exemplo, na textura dos cc.36-3729, onde
uma série de 4ªs perfeitas se sobrepõe à estrutura de cluster.

3. 4 Os métodos de elaboração macroformal em Sucessões Simétricas II

O modelo macroformal de Sucessões Simétricas II caracteriza-se pela múltipla divisão
da obra em diferentes secções, substituindo deste modo a divisão binária de Sucessões
Simétricas I. Os critérios utilizados para a divisão formal de Sucessões Simétricas II
identificam-se com aspectos “tradicionais” da forma sonata, nomeadamente exposição,
desenvolvimento e reexposição. No Esq.13 apresentamos uma proposta de divisão formal de
Sucessões Simétricas II de acordo com estes critérios (Esq.13). Assim, a primeira secção da
obra tem a função de exposição, pois nela se apresentam elementos microformais
fundamentais para a estruturação da obra. Nas secções seguintes o compositor desenvolve-os,
explorando as suas características harmónicas, melódicas e texturais. Por outro lado, a partir
da terceira secção verifica-se a existência de diversas referências reexpositivas em relação ao
material da primeira secção, aspecto que consideramos fundamental para a definição do
modelo formal de Sucessões Simétricas II.

29

Consultar Ex.12, p.116.
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cc.

1-4

I secção

b-b
a

5-10
c1
e d

18-29
II secção
(desenvolvimento)

c1

C2

b

30-41
c3

f1

42-51

b

f2

a

52-64
f1

a

75-87
III secção
(desenvolvimento
reexpositivo)

11-17

b

f b f

88-97
a

98-113

f2

c2

b

e f1

b e b
c4

65-74
e

b

f1

114-119
a
f1

f2

120-136
IV secção
(reexpositiva)

b e f1 a f1

Esq.13
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Um aspecto global presente ao nível da forma de Sucessões Simétricas II relaciona-se
com o modo como o compositor aplica o conceito de exposição-desenvolvimento-reexposição
ao longo da obra. Podemos dizer que em Sucessões Simétricas II existe uma forma bastante
plástica na aplicação deste conceito, sendo cada um destes três aspectos (exposição,
desenvolvimento e reexposição) aplicado em contraponto com algumas características
relativas aos restantes aspectos deste mesmo conceito.
No que se refere à exposição, este aspecto determina a função da primeira secção da
obra encontrando-se igualmente na segunda secção, caracterizada por uma estratégia de
desenvolvimento. Este último aspecto marca a função da terceira secção ao nível da
macroforma, sendo apresentado em contraponto com algumas referências reexpositivas. A
quarta secção caracteriza-se por uma maior estabilidade no plano da macroforma, determinada
pela componente de reexposição dos materiais mais significativos da secção inicial.
A segunda, terceira e quarta secções de Sucessões Simétricas II caracterizam-se assim
por uma trajectória de elaboração formal própria, apresentando algumas relações específicas
com a primeira secção da obra relativamente aos métodos de elaboração e à ordenação dos
elementos microformais que a constituem.

Na continuação do presente capítulo será apresentada, de um modo mais detalhado, a
elaboração formal de cada uma destas secções, os métodos formais adoptados e algumas
análises comparativas do material da segunda, terceira e quarta secção relativamente à secção
inicial.

3.4.1 Elaboração formal da primeira secção de Sucessões Simétricas II

A primeira secção de Sucessões Simétricas II estende-se até ao c.18. Nesta secção são
apresentados sete elementos microformais, nomeadamente um cluster vertical e horizontal nos
compassos iniciais (elementos a e d), dois acordes nos trombones no c.2 (elemento b), um
acorde no modo lídio nos clarinetes no c.5 (elemento e), um tema na harpa no c.16 (elemento

164

Sucessões Simétricas I e Sucessões Simétricas II

f1), uma textura-ostinato nos cc.4-7 (elemento C1) e uma textura pontilística nos cc.11-12
(elemento C2)30. No Esq.13 é possível verificar a ordem de apresentação dos elementos
microformais da primeira secção de Sucessões Simétricas II. Salientamos que a ordem destes
elementos destaca o contraste existente entre as suas características texturais e harmónicas.

O método usado na apresentação dos elementos microformais baseia-se na alternância
entre motivos melódicos curtos e blocos sonoros de maior duração, caracterizando-se por um
certo equilíbrio no modo como estes elementos se encontram ao longo da primeira secção,
uma vez que os blocos sonoros da secção inicial da obra permanecem na sua parte central.
Salientamos que os elementos microformais melódicos e harmónicos se encontram nos
contornos desta mesma secção. Outro facto que contribui para esse equilíbrio é a semelhança
da duração destes mesmos elementos.
A transição para a segunda secção de Sucessões Simétricas II faz-se depois de alguma
preparação, nomeadamente um processo de “emagrecimento” de som, que pode ser verificado
nos cc.14-18 da primeira secção (Ex.32). Neste fragmento, que sucede à apresentação da
textura pontilística31 — a mais abrangente desta secção —, encontramos uma diminuição
gradual das densidades tímbricas dos instrumentos. Deste modo, ao diálogo entre trompas e
trombones segue-se um acorde em harmónicos (ppp) pelos quatro violoncelos. O próximo
passo de diminuição da densidade do som é o solo de harpa no c.16.

30
31

Todos estes elementos foram analisados nos subcapítulos 3.3-3.3.4.
Consultar Ex.31, p.157.
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Ex.32
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A função dos dois últimos compassos do fragmento pode ser identificada como um
processo de modulação tímbrica. Esta modulação faz-se pela transição dos timbres de
clarinete baixo e clarinete contrabaixo (associada a nota fá no registo grave) para o som
fechado da trompa. Este som apresenta-se como uma ressonância em relação ao ataque em
ff da harpa. A semicolcheia em f no início de c.18, presente no clarinete baixo, funciona
como um ponto de intersecção no processo de modulação tímbrica referida. A transição
para a segunda secção da obra é ainda acompanhada por um acelerando no c.18.

3.4.2 Elaboração formal da segunda secção de Sucessões Simétricas II

A segunda secção de Sucessões Simétricas II estende-se até ao c.74. Nesta secção,
caracterizada

como

desenvolvimento,

continua

a

apresentação

de

elementos

32

microformais .
As estratégias de desenvolvimento que marcam a função da segunda secção de
Sucessões Simétricas II no plano da macroforma podem ser apresentadas a partir de dois
exemplos. O primeiro diz respeito à apresentação do elemento microformal C1 nos cc.2126 (Ex.33). Se compararmos este fragmento com a primeira apresentação do elemento C1
nos cc.4-7 da primeira secção33, constatamos o seguinte: nos cc.21-26 o elemento C1
apresenta-se de uma forma mais abrangente, tanto ao nível da orquestração (integração do
naipe das trompas) como em termos de uma maior duração em relação aos cc.4-7. Na
apresentação do elemento C1 nos cc.21-26 identificamos também duas características
importantes relativamente aos métodos de desenvolvimento. A primeira refere-se à
ornamentação da textura-ostinato do elemento C1 realizada com base em intervalos de 3.ª
menor (3ª flauta e 2ª trompa). Como resultado Peixinho cria uma estrutura harmónica com
base numa série de 4ªs perfeitas, muito importante no seguimento da obra (Esq.14).

32

O elemento f2 é apresentado no c.43 tendo sido analisado no subcapítulo 3.3.2.2.

33

Consultar Ex.14, p.119.
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Esq.14

A segunda característica do desenvolvimento refere-se à forma textural da
apresentação de elemento C1 nos cc.21-26. Este elemento encontra-se sobreposto a um bloco
sonoro específico associado ao naipe das cordas. Formado pelos efeitos de pizzicato, glissando
rápido - rítmo variável, o bloco sonoro referido funciona como uma sombra do elemento C1.
A sua construção harmónica baseia-se na sobreposição das duas estruturas derivadas do
conjunto harmónico 5-1, as quais se aplicam, respectivamente, às notas superiores e inferiores
dos intervalos de 7.ª menor, sendo estes intervalos associados a cada par de instrumentos de
corda34.
O segundo exemplo que apresentamos foca o gesto musical dos cc.32-4135. Este gesto
é composto pela alternância de dois clusters, um no registo agudo e outro no registo grave,
apresentando desta forma uma referência ao gesto inicial de Sucessões Simétricas II. No gesto
dos cc.32-41 verifica-se o sentido contrário na alternância dos clusters em relação ao gesto
inicial da obra (agudo-grave em vez de grave-agudo). Em comparação com o primeiro caso, o

34
35

Consultar Esq.14.
Consultar Ex.12, p.116.
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referido gesto é maior, sendo cada uma das suas partes alargada. A este mesmo gesto
acrescenta-se uma apresentação simultânea de dois clusters no último compasso do fragmento.
No gesto dos cc.32-41 o naipe dos 1ºs violinos tem uma função específica.
Apresentados numa subida cromática, servem como ponto de intersecção entre os dois clusters
alternados. A subida cromática começa no c.35, continua em glissando no compasso seguinte
e culmina no último tempo do compasso. O intervalo de 2.ª menor, associado a este momento
de climax, é interpretado pelos dois flautins, situando-se precisamente no registo mais agudo
de todo o gesto. Este registo, sendo apoiado pela intervenção dos 2ºs violinos, sobrepõe-se ao
registo grave do segundo cluster. Em relação à sobreposição dos registos extremos (cc.36-37),
Peixinho apresenta uma forma directa desta sobreposição sem a utilização dos elementos
texturais com função de ponto de intersecção36.

Na textura dos cc.32-41 são aplicados os métodos de desenvolvimento abordados em
relação ao bloco sonoro dos cc.21-2637, nomeadamente a sobreposição de diferentes estruturas
harmónicas e a ornamentação das linhas melódicas. Os três primeiros compassos desta textura
contêm um cluster no âmbito de 6.ª menor, apresentado pelo naipe dos 1ºs violinos. A sua
estrutura encontra-se alargada pela passagem cromática que, começando com os uníssonos do
oboé e dos dois clarinetes no c.34, passa para o naipe dos 1ºs violinos no compasso seguinte.
A estrutura harmónica sobreposta ao cluster encontra-se nos naipes dos 2ºs violinos, violas e
violoncelos nos cc.33-34, constituindo um conjunto de duas 4ªs perfeitas (Esq.15).

36

Este último aspecto encontra-se de forma diferente no gesto inicial da obra, em que a função referida é
assegurada pelo timbre dos trombones no registo médio.
37
Consultar Ex.33, pp.171-172.
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cc.33-35

cc.36-37

vla
tutti
vl.I

cordas

Esq.15

Na elaboração do segundo cluster, presente nos cc.36-37, encontramos um conjunto de
4ªs perfeitas integrado na própria estrutura cromática deste agregado. A elaboração do
segundo cluster constitui uma “modulação tímbrica” face ao primeiro cluster. Esta conclusão
deve-se ao facto de os dois gestos tímbricos diferentes se apresentarem associados à mesma
estrutura harmónica composta pela sobreposição do cluster e de uma série de 4ªs perfeitas.
No primeiro cluster, a estrutura harmónica referida aplica-se ao naipe das cordas com a
sobreposição de algumas madeiras. O segundo cluster encontra-se interpretado por um timbre
de madeiras graves, associado a uma série de 4ºs perfeitas, e pelos metais e cordas graves. Em
comparação com o primeiro cluster, o segundo apresenta maior extensão dos seus elementos
construtivos. Enquanto o primeiro se caracteriza pela diferenciação dos naipes orquestrais no
que se refere à associação a determinada estrutura harmónica, no segundo verifica-se total
indiferença no tratamento dos naipes. Deste modo, os naipes do segundo cluster criam um
bloco tímbrico comum, em que as diferentes estruturas harmónicas se apresentam
desvalorizadas em termos auditivos.
Relativamente à ornamentação das linhas melódicas, esta pode ser detectada na
elaboração do segundo cluster. Salientamos a movimentação melódica elaborada com base em
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determinados intervalos ou por efeito de glissando. A movimentação intervalar apresenta-se
nos intervalos de 3.ª Maior, 4.ª aumentada e 7.ª Maior, sendo estes intervalos aplicados
respectivamente ao naipe dos metais (trombones), percussão (tímpanos) e cordas
(violoncelos). Cada um dos primeiros dois intervalos apresenta-se a par com outro intervalo do
mesmo tipo a uma distância cromática, mantendo deste modo a sonoridade de cluster.

Nos dois últimos compassos do fragmento situa-se um momento de climax resultante
da sobreposição dos dois clusters em registos extremos. Estes são movimentados pelos
diferentes naipes orquestrais. O cluster no registo grave encontra-se nos sopros graves, violas,
violoncelos e contrabaixos. O cluster no registo agudo é apresentado pelos violinos e flautas e
é reforçado pela movimentação cromática com base no elemento microformal d.
A textura dos cc.32-41 representa a maior unidade microformal de Sucessões
Simétricas II, destacando-se na obra pelo seu peso hierárquico ao nível da macroforma. Esta
característica diz respeito ao elevado grau de densidade da textura, à complexidade da sua
estruturação e à existência de uma certa uniformidade dos seus elementos constitutivos. Esta
textura destaca-se igualmente no plano formal de Sucessões Simétricas II pelo facto de ser
antecipada por elementos melódicos e por blocos sonoros de curta duração que criam um
espaço formal instável em comparação com a textura que Peixinho apresenta posteriormente.

Na segunda secção da obra Peixinho encontramos material melódico e textural de curta
duração em que detectamos algumas características de desenvolvimento, as quais podem
adquirir três formas:

a) Elementos texturais de curta duração relativos às texturas apresentadas
anteriormente.
b) Criação de diversos elementos melódicos e harmónicos baseados na estrutura
harmónica 5-1 ou no conjunto de tons inteiros (consideramos o conjunto de tons inteiros como
a estrutura harmónica derivada do modo lídio).
c) Aplicação da estrutura harmónica 5-1 a determinadas texturas, as quais contêm
características melódicas e tímbricas novas face às texturas apresentadas.
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Em relação à primeira forma de desenvolvimento podemos apontar três exemplos. O
primeiro diz respeito a um bloco sonoro em forma de cluster situado no c.4838 que pode ser
entendido como um “eco” do gesto presente ao longo dos cc.33-4139. Na comparação entre o
bloco sonoro do c.48 e os dois últimos compassos do gesto referido encontramos diferentes
formas de aplicação da estrutura de cluster. No caso do gesto, o cluster aplica-se nos dois
registos extremos da textura orquestral. O cluster do c.48 é elaborado a partir da sobreposição
de diferentes estruturas harmónicas, as quais se podem identificar através da estrutura 5-1
associada aos harmónicos das cordas e às madeiras agudas, bem como pela estrutura de tons
inteiros. Esta última estrutura, sendo apresentada em duas versões, associa-se ao naipe dos
trombones e trompetes, apoiado pelos 2ºs violinos (Esq.16).

Esq.16

38
39

Consultar Ex.2, p.97.
Consultar Ex.12, pp.115-116.
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O segundo exemplo apresentado foca o bloco sonoro presente nos cc.53-54,
apresentando-se no vibrafone, celesta e harpa40. O bloco sonoro referido é composto por
motivos melódico-rítmicos curtos, bastante semelhantes aos elementos construtivos da textura
pontilística da primeira secção da obra41. Em relação à sonoridade dos dois fragmentos
verificamos que são bastante semelhantes, caracterizando-se pela sua transparência. O bloco
sonoro dos cc.53-54 funciona como uma imagem da textura pontilística da primeira secção,
tendo em conta as características construtivas deste mesmo bloco sonoro e a sua curta duração.

O terceiro exemplo da primeira forma de desenvolvimento diz respeito ao bloco sonoro
encontrado no c.43 (Ex.34), composto por um contraponto a duas vozes apresentado pelos
solos de oboé e da 1ª flauta e pelas ressonâncias dos elementos melódicos destes instrumentos
aplicadas ao conjunto formado pela celesta, duas harpas e três violinos de naipe dos 2ºs
violinos. Neste bloco sonoro encontramos presente diferentes níveis de ressonância. Os três
violinos tocam em surdina, duplicando um determinado intervalo da melodia do oboé e
criando uma pedal sobre a última nota deste intervalo. O efeito de ressonância aplicado aos
restantes instrumentos é de natureza espacial. A celesta e as duas harpas duplicam as linhas
melódicas de oboé e a primeira flauta à oitava inferior, obtendo desta forma um efeito de eco.
O bloco sonoro do c.43 de Sucessões Simétricas II representa um desenvolvimento da textura
homofónico-polifónica dos cc.28-2942 e pode ser entendido como uma “ornamentação
tímbrica” aplicada ao conjunto das duas linhas melódicas.

40

Consultar Ex.28, p.150.
Consultar Ex.31, p.157.
42
Consultar Ex.16, p.122.
41
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Ex.34
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Na segunda forma de desenvolvimento, ponto b), encontramos a aplicação da estrutura
harmónica 5-1 nas texturas criadas pelos diferentes grupos instrumentais de pequenas
dimensões, os quais apresentam características camarísticas na forma como dialogam entre si.
Como exemplo destas características podemos referir a elaboração textural dos cc.50-52
(Ex.35). Neste fragmento verifica-se um diálogo criado por dois blocos tímbricos diferentes,
formados pela celesta, e pelas trompas e trombones. O bloco tímbrico formado pelas trompas e
trombones, c.51, associa-se à estrutura harmónica 5-1 apresentando três versões diferentes
desta estrutura (Esq.17). O timbre da celesta associa-se a duas versões da estrutura de tons
inteiros. As suas notas são prolongadas por notas pedal criadas pelos harmónicos dos
violoncelos e pelas flautas.
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Ex.35
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cc.50-52

cel.

4 trs
4 trbs

Esq.17

Outro exemplo encontra-se no diálogo existente entre os diferentes grupos
instrumentais presente nos cc.69-72 (Ex.36). Consideramos este fragmento como um jogo
tímbrico entre os quatro naipes orquestrais representados pelas trompas, pelos 2ºs violinos div.
e violas div., pela harpa e duas flautas e pelo oboé e clarinetes. Todos os timbres participantes
neste jogo tímbrico criam acordes e linhas melódicas associados à estrutura harmónica 5-1. Na
elaboração destas unidades texturais verifica-se a utilização de determinados efeitos,
articulações e dinâmicas criadas de forma a distanciar as características sonoras destas mesmas
unidades texturais.
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Ex.36
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Neste jogo encontram-se duas formas de ressonância aplicadas às trompas e às
madeiras. A sonoridade das trompas caracteriza-se pela utilização de efeitos de bouché e de
o+o+o43. Este último efeito, em forma de imitação, apresenta-se sobre a ressonância criada
pelas violas e pela harpa. A dinâmica dos dois timbres de ressonância cria-se de forma a imitar
a dinâmica do naipe das trompas constituída por diversos crescendos e diminuendos. A
segunda forma de ressonância aplica-se ao naipe das madeiras e refere-se ao acorde dos 2ºs
violinos. Estes instrumentos tocam com surdina, numa dinâmica pp, produzindo um efeito de
eco em relação ao naipe de madeiras.

A terceira forma de desenvolvimento, ponto c), pode ser exemplificada pela
elaboração da textura presente ao longo dos cc.57-60 (Ex.37). Esta textura divide-se em duas
partes. A primeira diz respeito às diversas notas pedal formadas nos diferentes instrumentos de
todos os naipes orquestrais, as quais ocorrem sobretudo nos dois primeiros compassos do
fragmento. A segunda parte textural identifica-se pelo bloco sonoro formado pelos trombones
e trompetes e por alguns elementos de ressonância apresentados nas cordas nos últimos dois
compassos do fragmento. A primeira parte textural apresenta características pontilísticas,
sendo elaborada através de elementos pedal uniformemente distribuídos pelo espaço
orquestral. O bloco sonoro dos trombones e trompetes é composto por motivos melódicos
curtos movimentados pelos glissandos nos trombones ou associados ao efeito o+o+o dos
trompetes.
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43

Grafismo utilizado pelo compositor para definir o efeito uá-uá.
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Ex.37
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Ambas as partes texturais foram elaboradas com base na estrutura harmónica 5-1
(Esq.18). Na primeira parte, esta estrutura apresenta-se de duas formas (a e b). A forma b é
elaborada em duas versões (b e b1), caracterizadas pela rotação do intervalo de 4.ª perfeita. O
Esq.18 mostra uma série formada por todos os intervalos de 4.ª perfeita associados à primeira
parte textural. Relativamente à segunda parte textural, verificamos a inversão da estrutura
harmónica 5-1.

Esq.18
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Na continuação da segunda secção de Sucessões Simétricas II encontramos a
interrupção da textura com características pontilísticas referente aos cc.57-60 por um bloco
sonoro elaborado com base num cluster, situado nos cc.61-62 (Ex.38). À semelhança dos
blocos sonoros dos cc.40-41 e 48, na sua composição encontramos a sobreposição dos registos
extremos da orquestra. O cluster no registo grave apresenta-se nos violoncelos, contrabaixos,
sopros graves, tímpanos e harpa. O cluster no registo agudo é interpretado pelos 1ºs violinos,
flautas e clarinete piccolo, sendo apresentado segundo motivos melódicos tocados o mais
rápido possível. Deste modo, o compositor desenvolve o elemento microformal d.
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Ex.38
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3.4.3 O processo de desenvolvimento e reexposição na terceira secção de Sucessões
Simétricas II

A organização do espaço formal da terceira secção de Sucessões Simétricas II é
definida pelo método da alternância entre diferentes elementos melódicos, harmónicos e
blocos sonoros, ou através da integração destas unidades microformais em texturas mais
complexas. A primeira parte da terceira secção estende-se até ao c.94. O critério desta divisão
formal remete para a primeira referência reexpositiva no c.95. Na primeira parte da terceira
secção continua o processo de desenvolvimento iniciado na secção anterior.
Na terceira secção de Sucessões Simétricas II o compositor utiliza estruturas
harmónicas da primeira secção da obra na criação de diferentes blocos sonoros, bem como
elementos melódicos e harmónicos empregues na elaboração das diferentes texturas musicais.
Deste modo, no início da terceira secção podemos encontrar uma textura criada com base na
alternância e sobreposição de elementos texturais associados à estrutura harmónica 5-1, ao
cluster e ao pentacórdio diatónico. Esta textura situa-se nos cc.77-82 da obra (Ex.39).
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Ex.39

200

Sucessões Simétricas I e Sucessões Simétricas II

A estrutura harmónica 5-1 é apresentada pelas notas pedal dos diferentes naipes
orquestrais nos cc.77-78. A estrutura de cluster encontra-se nos trombones no c.79, e na
celesta no c.81. O pentacórdio diatónico contém duas versões. Enquanto a versão a) se aplica
aos elementos pedal do c.80, a versão b) encontra-se no naipe das cordas, flautas, contrafagote
e 1º trompete ao longo dos cc.81-82 (Esq.19).

Esq.19

No seguimento da terceira secção, nomeadamente ao longo dos cc.86-88, verifica-se
um gesto bastante abrangente apresentado em tutti (Ex.40), caracterizado por dois aspectos
novos se comparados com os gestos musicais do mesmo tipo apresentados nas duas primeiras
secções da obra. O primeiro diz respeito à função introdutória dos dois compassos iniciais do
gesto em relação ao acorde de tutti do c.88. Deste modo, verifica-se uma maior ligação deste
gesto com a textura e com as características de música de câmara que o antecipam. O segundo
aspecto refere-se à elaboração harmónica do tutti dos cc.86-88. Diferente dos gestos e das
texturas apresentadas ao longo da obra, verificamos que o referido tutti é elaborado com base
nas cinco versões da estrutura harmónica 5-1 associadas a registos diferentes (Esq.20). No que
se refere à elaboração textural, o tutti dos cc.86-88 caracteriza-se pela distribuição equilibrada
das notas pedal por todo o espaço orquestral.
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Ex.40
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Esq.20

Na segunda parte da terceira secção de Sucessões Simétricas II o compositor reexpõe
alguns elementos microformais, desenvolvendo certas características harmónicas, melódicas e
texturais. O primeiro gesto, de carácter reexpositivo, apresenta-se no c.95, consistindo na
reprodução do elemento microformal f2 do c.43 (Ex.41).
Na reexposição deste elemento o tema do oboé do c.43 passa para o vibrafone. Ao
mesmo tempo, mantêm-se alguns elementos texturais sobrepostos a este tema, nomeadamente
o bloco sonoro dos 2ºs violinos e os harmónicos da harpa. Na versão do c.95, acrescenta-se ao
contraponto a duas vozes, característico da apresentação inicial do elemento f2, um elemento
melódico associado ao timbre de oboé. Deste modo, mantém-se, desde o início da obra, a
imagem do timbre de oboé associada ao aspecto lírico, característico do elemento formal f2.
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Nos compassos seguintes verifica-se a alternância entre os elementos texturais e os
blocos sonoros mais óbvios em termos de reexposição com os que apresentam a maior
componente de desenvolvimento. Esta pode ser detectada na apresentação de dois blocos
sonoros situados nos cc.98-104 e 106-107, respectivamente (Exs.42, 43).
O bloco sonoro dos cc.98-104 corresponde ao elemento microformal C2. Na
comparação deste bloco sonoro com a sua primeira apresentação nos cc.11-1244 detectamos
alguns aspectos do desenvolvimento. O bloco sonoro dos cc.98-104, mantendo os desenhos
melódicos das vozes que o compõem, caracteriza-se pela maior extensão das mesmas. Outro
aspecto do desenvolvimento diz respeito ao facto de na versão dos cc.98-104 o compositor
acrescentar novos timbres à sonoridade-base do elemento C2, graças à celesta, às duas harpas
e aos flautins. Alguns destes novos timbres, nomeadamente as flautas, o oboé e o clarinete
piccolo, participam na elaboração textural dos cc.98-104 através da inserção de material
melódico semelhante ao material empregue pelos instrumentos inicialmente utilizados no
elemento C2. Na apresentação do elemento C2, cc.98-104, destaca-se o material melódico
empregue no naipe dos clarinetes, identificado pelos motivos tocados o mais rápido possível e
apresentados imitativamente.
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Consultar Ex.31, p.157.
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Ex.42
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Ex.43
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Outra estratégia de desenvolvimento encontra-se na forma de tratamento dos elementos
pedal, apresentados nos 1ºs violinos. Na apresentação inicial deste bloco sonoro, nos cc.11-12,
o seu modo de tratamento encontra-se limitado à função de pedal propriamente dita. No bloco
sonoro em análise o compositor ornamenta as notas pedal, integrando-lhe elementos extraídos
de algumas texturas apresentadas anteriormente. Os elementos texturais do bloco sonoro dos
cc.98-104 enfatizam o elemento canónico apresentado em harmónicos pelos 8º, 9º, 10º e 11º
violinos do naipe dos 1ºs violinos e os motivos de glissando em harmónicos apresentados
imitativamente nos 2ºs violinos. Estes motivos concluem o gesto tímbrico das cordas. Quanto
ao elemento canónico, este é extraído da textura dos cc.32-41 da segunda secção da obra45. Os
motivos de gliss. em harmónicos foram aplicados pela primeira vez no contraponto ao tema de
oboé (elemento microformal f2) no c.4346.

O bloco sonoro presente nos cc.106-107 identifica-se como sendo o elemento
microformal C1. A sua elaboração contém um aspecto de desenvolvimento diferente do
fragmento analisado. Enquanto o método de desenvolvimento aplicado ao bloco sonoro dos
cc.98-104 serve para a criação de maior complexidade textural, o método aplicado ao bloco
sonoro dos cc.106-107 é apenas um microdesenvolvimento. Esta característica relaciona-se
com a forma de aproveitamento das referências a determinados elementos texturais na
construção deste bloco sonoro.
Se compararmos o bloco sonoro dos cc.106-107 com a sua primeira apresentação nos
cc.4-747, podemos caracterizá-lo como um “bloco cortado” no que diz respeito ao
aproveitamento do material da apresentação inicial. Outra referência foca um “retoque
tímbrico” das 7ª, 8ª, 9ª e 10ª violas, acrescentado ao bloco sonoro dos cc.106-107. Este
“retoque tímbrico” criado com base no efeito pizz. gliss. rápido-ritmo variabile é extraído de
uma textura sobreposta à segunda apresentação do bloco sonoro C1 nos cc.21-2648.

45

Consultar Ex.12, pp.115-116.
Consultar Ex.34, p.179.
47
Consultar Ex.14, p.119.
48
Consultar Ex.33, pp.171-172.
46
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Na continuação da terceira secção da obra, nomeadamente a partir do c.110, ocorrem
diferentes acontecimentos reexpositivos, detectáveis tanto ao nível do material harmónico,
melódico e textural utilizado, como ao nível da orquestração. A partir deste compasso o
motivo de harpa (elemento microformal f1) aparece em toda a sua dimensão, dominando o
espaço orquestral até à última apresentação do cluster no final da obra (cc.129-133).
A textura elaborada, baseando-se no elemento f1, destaca-se pelo seu carácter
conclusivo resultante da repetição de uma fórmula melódica curta associada a este elemento, o
qual apresenta diferentes formas. Uma destas formas define-se por um gesto tímbrico
elaborado com base no efeito de ressonância. O gesto tímbrico referido pode ser detectado na
intervenção do vibrafone e do clarinete baixo, nos cc.110-112, e da trompa com surdina e
violoncelos soli, em harmónicos, nos cc.123-124 (Exs.44, 45). Em ambos os fragmentos a
sonoridade dos instrumentos mais “pesados” em termos tímbricos (clarinete baixo e trompa,
respectivamente) apresenta-se com a função de ataque na elaboração do gesto tímbrico
“ataque-ressonância”. Tanto no primeiro como no segundo fragmento o elemento f1
apresenta-se sobre uma textura de características camarísticas.

Ex.44
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Ex.45

Outra forma de apresentação do elemento f1 situa-se nos cc.114-115 (Ex.46). Este
fragmento destaca-se de entre todas as apresentações do motivo de harpa em Sucessões
Simétricas II pelo facto de ser mais abrangente a nível da orquestração. No fragmento referido
o motivo de harpa apresenta-se na celesta e nas duas harpas em intervalos de 3.ª, sendo
sobreposto a um acorde em tutti.
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A última referência reexpositiva da terceira secção refere-se à reprodução do elemento
microformal f2 nos cc.117-119. Neste fragmento o violino e a flauta executam, em duo, o
momento mais lírico de toda a obra (Ex.47).

Ex.47

3.4.4 Elaboração formal da quarta secção de Sucessões Simétricas II

Na quarta secção de Sucessões Simétricas II continuam os processos reexpositivos,
iniciados na segunda parte da secção anterior. Deste modo, o final da obra (a partir do c.95)
apresenta uma trajectória comum em relação aos acontecimentos reexpositivos. Por outro
lado, a reexposição propriamente dita só começa no c.120 (início da 4ª secção). É exactamente
a partir deste compasso que o compositor recupera os materiais apresentados no início da
primeira secção.
Os materiais reexpostos na quarta secção identificam-se pelos elementos microformais
a e b, que constituem o seguinte procedimento formal. O espaço formal do início da quarta
secção é dominado pelos diferentes modos de apresentação do elemento b, um processo que é
interrompido pela introdução do cluster (elemento a) nos cc.129-133. O elemento b reaparece
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nos três últimos compassos da obra, encontrando-se associado ao carácter de coda
característico desses compassos.

O cluster dos cc.129-133 caracteriza-se pela sua função conclusiva, destacando-se quer
pela sua maior duração, quer pela sua maior extensão vertical49. Apresentado por um gesto
bastante movimentado, pode ser dividido em dois fragmentos de dois compassos cada um,
separados por um compasso intermédio. Estes dois fragmentos associam-se aos registos grave
e agudo, respectivamente, constituindo deste modo um dos gestos mais típicos da obra. Uma
das particularidades do cluster, presente nos cc. 129-133, relaciona-se com a grande extensão
dos registos que lhe estão associados, sendo esta extensão maior do que em qualquer dos
clusters apresentados anteriormente. Os dois fragmentos de cluster, em conjunto, estendem-se
por um espaço superior a quatro oitavas (Esq.21).

Esq.21

A unidade textural formada pelos dois primeiros compassos do cluster estende-se do
registo grave extremo até ao médio, encontrando-se associada a um espaço superior a duas
oitavas. A unidade textural dos seus dois últimos compassos apresenta-se ainda como um
espelho da unidade textural do registo grave, podendo ser entendida como a inversão desta
mesma unidade — a nota lá bemol serve de eixo de inversão.

49

Consultar Ex.8, pp.105-106.
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O cluster dos cc.129-133 é desenvolvido por uma movimentação criada com base nos
motivos rápidos apresentados de forma imitativa. Estes motivos surgem com duas formas de
construção harmónica. A primeira diz respeito à estrutura de cluster horizontal (elemento
microformal d) e encontra-se aplicada às linhas melódicas do oboé e dos clarinetes. A segunda
associa-se à estrutura harmónica 5-1 (elemento microformal b), ligando-se ao mesmo tempo às
fórmulas rítmicas características do elemento microformal d. A estrutura harmónica 5-1
encontra-se aplicada nas linhas melódicas de clarinete baixo e no 3º trombone (Esq.22).

Esq.22

Na finalização deste gesto verificamos o desaparecimento gradual da estrutura
cromática do cluster. Começando pelos graves, o compositor exclui passo a passo as vozes da
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textura e faz o cluster subir até ao registo agudo característico dos últimos três compassos da
obra. Aqui, o elemento b apresenta-se inserido num bloco sonoro transparente formado pelos
timbres das flautas, celesta, harpa, vibrafone, gliss. lento do 1º violino solo e uma passagem
em harmónicos da 1ª viola solo c/sord. (Ex.48). Este bloco sonoro destaca-se pelas suas
características estritamente melódicas. A sensação de coda que o caracteriza convive com a
ideia de que a música desaparece instantaneamente.

Ex.48
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4. Sucessões Simétricas II versus Sucessões Simétricas III

A problemática da recomposição de Sucessões Simétricas I não pode ser limitada à
abordagem de aspectos relacionados unicamente com Sucessões Simétricas II. Em 1974 Jorge
Peixinho faz uma segunda versão orquestral de Sucessões Simétricas I. Nesta versão
(Sucessões Simétricas III) o compositor reviu a estruturação textural e formal da primeira
versão orquestral, introduzindo algumas modificações significativas de modo a aproximar a
“ideia” da obra orquestral à obra pianística. Segundo Jorge Peixinho:
“Enquanto em Sucessões Simétricas II o percurso original da obra para piano está bastante
reduzido (aproximadamente a dois terços), na última versão o material da peça pianística é plenamente
aproveitado até à ‘explosão’ final”50.

A redução do percurso original da obra para piano em Sucessões Simétricas II, referida
na citação, resulta do facto da elaboração formal e textural da obra orquestral ser muito
diferente da obra pianística. Sucessões Simétricas I apresenta uma forma baseada no contraste
entre duas secções distintas em termos da aplicação do conceito continuidadedescontinuidade, sendo cada uma delas elaborada a partir de material textural semelhante.
Inversamente, em Sucessões Simétricas II o contraste é aplicado à própria elaboração textural
da obra e não ao aspecto formal. Salientamos que esta elaboração se baseia na alternância
entre unidades texturais bastante contrastantes ao nível da construção, nomeadamente entre as
texturas complexas e os elementos texturais com características camarísticas. As maiores
modificações introduzidas no material da obra pianística em Sucessões Simétricas II
verificam-se na elaboração das texturas complexas desta última obra. Como foi referido, os
diversos elementos melódicos e texturais da obra pianística serviram como ponto de partida
para elaboração destas texturas.

50

Notas ao programa do concerto da Orquestra Gulbenkian, 19 de Novembro de 1975, Grande Auditório da
Fundação Gulbenkian.
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Sucessões Simétricas III mantém a sequência de materiais de Sucessões Simétricas II.
Por outro lado, na última versão orquestral os gestos e texturas orquestrais mais abrangentes
apresentam menor complexidade, apresentando-se mais próximos dos elementos texturais com
características de câmara. Parece-nos que a intenção do compositor em remodelar os gestos e
texturas de Sucessões Simétricas II visa a aproximação entre a elaboração textural da obra
orquestral e da obra pianística. Como consequência, na última versão orquestral encontram-se
menos contrastes e uma maior uniformidade textural. A nível formal a remodelação textural de
Sucessões Simétricas III resulta na criação de um processo contínuo de sequenciação dos
materiais, no qual o aspecto de mosaico característico da primeira versão orquestral se torna
menos relevante.

Como exemplo da remodelação textural dos gestos e texturas de Sucessões Simétricas
II na última versão orquestral da obra apresentamos a análise comparativa de dois fragmentos.
O primeiro refere-se aos três compassos iniciais de ambas as obras (Exs. 49, 50). As
modificações texturais relativas ao fragmento de Sucessões Simétricas III (Ex.50) são o
resultado da reorquestração do gesto inicial da primeira versão orquestral. Estas modificações
identificam-se através de dois aspectos, que se aplicam em Sucessões Simétricas III de modo a
simplificar a elaboração textural do gesto.
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Ex.49
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Ex.50

O primeiro aspecto refere o facto da sonoridade-efeito criada pelo bloco sonoro
comum às cordas graves e à percussão no primeiro compasso da primeira versão orquestral,
passar a ser reestruturado de modo a aplicar duas funções diferentes a estes naipes orquestrais.
Em Sucessões Simétricas III a função de “efeito” é apresentada no naipe da percussão,
enquanto o naipe dos contrabaixos passa a ter um papel mais “auditivo”. Este naipe interpreta
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o intervalo de 4.ª perfeita, substituindo deste modo o cluster no âmbito de 4.ª perfeita, em
conjunto com os metais graves e a harpa, acrescentada na segunda versão orquestral da obra.
O segundo aspecto refere-se à simplificação da textura do segundo compasso do gesto
na segunda versão orquestral. Nesta versão o efeito de ressonância criado pelo diálogo entre
trombones e trompas da primeira versão orquestral é substituído pela actuação simplificada
destes mesmos instrumentos. Nesta actuação verifica-se a ornamentação das linhas melódicas
dos instrumentos, o que explica a substituição das unidades harmónicas verticais, mais
complexas, por acordes de três notas. Outra característica da orquestração do segundo
compasso do gesto é a substituição em Sucessões Simétricas III do bloco sonoro do sistro e da
celesta pelo timbre de glockenspiel.

Quanto ao segundo fragmento, este situa-se nos cc.36-39 de ambas as versões
orquestrais51 (Ex.51). A comparação do fragmento de Sucessões Simétricas III com a primeira
versão orquestral leva a concluir que existe uma modificação bastante profunda das
características texturais. Esta enfatiza a característica “recomposição” e pode ser
exemplificada pelos seguintes factos: o fragmento de Sucessões Simétricas II é associado à
textura heterofónica composta pelo contraponto de dez linhas melódicas, baseadas na
repetição de diversos intervalos. Esta mesma textura encontra-se reduzida à repetição do
intervalo de 7.ª Maior e de trítono em Sucessões Simétricas III. Deste modo, na elaboração do
contraponto dos cc.36-39 de Sucessões Simétricas III o compositor evita a estrutura de cluster
presente de uma forma bastante clara na primeira versão orquestral da obra. Este facto
verifica-se igualmente na elaboração do bloco sonoro das cordas graves dos fragmentos em
análise. Na primeira versão orquestral, este bloco sonoro associa-se à estrutura de cluster
vertical. Em Sucessões Simétricas III esta estrutura é substituída por intervalos de 4.ª perfeita e
4.ª aumentada.

51

Consultar Ex.12, pp.115-116.
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Ex.51
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Salientamos ainda que a estrutura formal de Sucessões Simétricas III é bastante mais
abrangente que a da primeira versão orquestral da obra, mantendo como estrutura-base o
modelo macroformal de Sucessões Simétricas II, ou seja, a divisão da obra em quatro secções.
A este modelo Peixinho acrescenta uma secção no final de Sucessões Simétricas III (a partir
do c.137), muito maior do que qualquer uma das quatro secções anteriores. A secção final
representa cerca de dois terços da duração das quatro secções anteriores, quer de Sucessões
Simétricas II quer de Sucessões Simétricas III e funciona de um modo autónomo no plano da
macroforma da obra, podendo ser considerada como uma coda. A sua construção integra os
elementos texturais mais importantes relativos às quatro secções-base da obra. Sucessões
Simétricas III apresenta igualmente uma maior proximidade à obra para piano, já que ambas
podem ser compatíveis em termos macroformais. Sucessões Simétricas III revela uma certa
imagem da divisão binária da obra pianística se considerarmos possível a divisão desta mesma
versão orquestral em duas partes (a primeira composta por quatro secções e a segunda parte
constituindo a coda).

Na coda de Sucessões Simétricas III o compositor utilizou alguns elementos da obra
pianística que não tinham sido aproveitados na primeira versão orquestral. É o caso dos
motivos de notas repetidas apresentados no gesto final da primeira (Ex.52) e da segunda
secções (Ex.53) de Sucessões Simétricas I. Com base nestes motivos em Sucessões Simétricas
III criam-se algumas texturas com características de ostinato. Estas texturas apresentam
diferentes níveis de densidade e diferentes números de vozes.

Ex.52
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Ex.53

A textura mais complexa presente ao longo da coda de Sucessões Simétricas III
encontra-se no tutti dos cc.169-172 (Ex.54). Este fragmento é elaborado pelas 31 vozes. A
textura dos cc.169-172, sendo complexa em termos estruturais, caracteriza-se por uma certa
simplicidade na elaboração dos seus elementos. Estes identificam-se pelos tremolos e notas
pedal, sendo algumas destas notas pedal apresentadas sob a forma de trilo ou motivo de
repetição de nota. Estes últimos são detectáveis nas linhas melódicas dos 1ºs e 2ºs violinos e
dos violoncelos, assumindo um papel preponderante na elaboração da textura.
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Ex.54

235

Evolução da linguagem musical e especificidade das técnicas na música orquestral de Jorge Peixinho

236

Sucessões Simétricas I e Sucessões Simétricas II

Um aspecto importante da elaboração da textura dos cc.169-172 de Sucessões
Simétricas III foca a especificidade do sistema harmónico, caracterizado pela existência de
três planos harmónicos apresentados em contraponto. Como se verifica no Esq.23, estes
planos harmónicos criam-se através de um cluster no âmbito de 3.ª menor, um conjunto
harmónico 5-1 e um intervalo de 3ª menor que se apresenta no registo inferior aos dois
primeiros elementos. Enquanto a estrutura de cluster se mantém ao longo de todo o fragmento
os outros dois elementos harmónicos só se encontram a partir do segundo compasso (Esq.23).

Esq.23

O sistema harmónico dos cc.169-172 caracteriza-se por um processo evolutivo que
conduz à criação de novos elementos harmónicos (planos harmónicos) ao longo do fragmento.
Deste modo, à introdução do elemento harmónico 5-1 e do intervalo de 3ª menor no segundo
compasso segue-se o alargamento da estrutura de cluster pelas notas lá e lá bemol no último
compasso.
Neste mesmo compasso Peixinho introduz novos elementos harmónico-texturais,
resultantes do processo evolutivo-harmónico em análise. Trata-se do motivo presente no
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trompete baseado na repetição de nota, do acorde de 7ª diminuta apresentado pelos 1ºs
violinos e de um agregado harmónico presente na harpa. O acorde de 7.ª diminuta surge a
partir de um elemento harmónico novo, nomeadamente a nota lá bemol, o intervalo de 3.ª
menor si-ré (que se prolonga a partir dos compassos anteriores) e a nota fá, que pertence tanto
à estrutura de cluster como à estrutura harmónica 5-1. Note-se que o agregado harmónico da
harpa é composto pelo acorde de 7.ª diminuta dos 1ºs violinos e pelas notas si bemol, sol
bemol e mi pertencentes às linhas melódicas dos 1ºs e 2ºs violinos.

Um último aspecto comparativo entre Sucessões Simétricas II e Sucessões Simétricas
III foca as diferentes formas de conclusão destas obras. Sucessões Simétricas II finaliza com a
reprodução de uma das principais “ideias” da obra, a alternância entre texturas complexas e
elementos texturais com características camarísticas. Deste modo, nos últimos compassos de
Sucessões Simétricas II verificamos a justaposição de uma textura baseada na estrutura de
cluster, a qual consideramos uma das mais complexas da partitura, e uma sonoridade
transparente criada por curtos elementos texturais e apresentada pelos timbres da harpa,
celesta, 1º flautim, flautas, 1º violino e 1ª viola.
Sucessões Simétricas III conclui-se com a criação de um campo de estabilidade formal
relacionado com a elaboração textural da coda e referente quer à existência de material
bastante equilibrado relativamente às suas características texturais, quer ao destaque dado às
texturas com características de ostinato que asseguram essa mesma estabilidade.

As características da linguagem musical de Sucessões Simétricas II e III, e que
demonstramos no presente capítulo, são bastante ilustrativas das obras do compositor da
década de 70. A obra musical abordada em seguida apresenta aspectos técnicos característicos
da música de Jorge Peixinho dos anos 90.
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1. Especificidades da linguagem musical da Viagem da Natural Invenção

A obra Viagem da Natural Invenção, de Jorge Peixinho, foi composta em 1994, sendo
a última partitura orquestral escrita pelo compositor. A sua primeira audição absoluta ocorreu
apenas a título póstumo, no dia 2 de Junho de 2000, em Lisboa, no âmbito de XXIV Encontros
da Música Contemporânea. A obra foi interpretada pela Orquestra Gulbenkian, sob a direcção
de Cristóbal Halffter, com a soprano Ana Ester Neves e o barítono Luis Rodrigues como
solistas. Nas notas de programa relativas a este concerto, da autoria do maestro italiano Aldo
Brizzi, a quem se deve também a revisão da partitura, a Viagem da Natural Invenção é
caracterizada do seguinte modo:

“Encontramos aqui sobretudo a matriz estilístico-formal própria de toda a sua produção: a
articulação sobre uma pulsação abstracta, quase imaginária, de eventos-factos sonoros aparentemente
aleatórios. Mas estes eventos-factos sonoros são um contraponto de articulações estilísticas e/ou
linguísticas, bastante densas e diversificadas que – recorrendo a uma imagem comparativa – poderemos
considerar como “nuvens” que passam no céu. A partitura está cheia de “nuvens” de sons, cuja
estrutura é um pensamento profundo e consistente, cuja passagem pelo tempo é modulável. Assim,
tanto nesta obra, em especial, como na música de Peixinho, em geral, os eventos não acontecem na
arbitrariedade do acaso; podem apresentar-se sob aspectos formais incidentalmente diferentes, mas cujo
plano geral nos remete para o cúmulo de nuvens que habitam a partitura, articulando-se como um
caleidoscópio.” 1.

Comparada por Aldo Brizzi a “nuvens de sons”, a partitura da Viagem da Natural
Invenção apresenta outras duas características que consideramos muito interessantes: a
“transparência” e a “simplicidade”. A primeira diz respeito ao material melódico e textural; a
segunda às estruturas melódicas, rítmicas e texturais. Estes aspectos determinam a grande
clareza da Viagem da Natural Invenção em termos auditivos, pois muitos pormenores que
caracterizam o seu material podem ser facilmente identificados aquando da sua audição.

1

Catálogo de 24ºs Encontros da Música Contemporânea, p.113.
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É possível exemplificar as características “transparência” e “simplicidade” pelo modo
como se apresenta o material melódico nos compassos iniciais. O clarinete baixo interpreta
uma melodia no registo grave sobre a nota pedal dó, apresentada pelos violoncelos e pelo
contrabaixo2. Em termos harmónicos, esta melodia é surpreendente devido à sua expressão
claramente tonal, a qual resulta do destaque de determinados graus da escala de dó menor
sobrepostos à “tónica” dó3. A elaboração rítmica da melodia do clarinete baixo pode também
ser associada ao aspecto tonal, já que esta contém motivos melódicos, curtos e simples,
apresentados sobre uma pulsação métrica bastante regular.
A expressão tonal do material melódico continua nos cc.14-15, neste caso associada a
um diálogo entre o clarinete baixo e o fagote baseado na imitação de simples células rítmicas.
A partir do c.21, o compositor apresenta curtos blocos sonoros nos violoncelos, formados mais
uma vez por uma simples imitação de um motivo melódico ascendente ou descendente4.

A orquestração do fragmento inicial da Viagem da Natural Invenção caracteriza-se pela
distribuição cuidadosa das funções orquestrais pelos diferentes naipes, cada um deles
assumindo uma determinada função. Ao naipe associado aos elementos melódicos (naipe das
madeiras, nomeadamente clarinete baixo e fagote) sobrepõem-se blocos sonoros e notas pedais
associadas ao naipe de cordas.
O método de orquestração utilizado caracteriza-se pela sua grande clareza, pois as
intervenções instrumentais, diálogos e outros momentos melódicos destacam-se na textura,
controlando o funcionamento das notas pedal, as quias são muito importantes na determinação
do carácter tonal (em termos harmónicos e em termos de elaboração textural) do fragmento.
Na continuação da obra as componentes da “transparência” e da “simplicidade”
encontram-se reforçadas pela elaboração formal. Os diversos elementos melódicos e blocos
sonoros associados aos aspectos referidos destacam-se na forma, alternando com algumas
texturas complexas formadas pelas diversas intervenções instrumentais em simultâneo.

A linguagem musical da Viagem da Natural Invenção possui vários traços comuns às
obras de Jorge Peixinho dos anos 80 e 90 no que se refere aos métodos de elaboração textural e
harmónica, nomeadamente uma grande variedade de elementos texturais e a coexistência de
2

Consultar Ex.23 (clarinete baixo), p.266, e Esq.2, p.267.
Consultar a análise harmónica deste fragmento no subcapítulo 4.
4
Consultar Ex.42, p.303.
3
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estruturas cromáticas, tonais e modais5. Por outro lado, Viagem da Natural Invenção introduz
alguns aspectos técnicos bastante característicos. Entre eles destacamos dois que consideramos
muito interessantes e que serão desenvolvidos mais detalhadamente.
O primeiro refere-se a uma forma específica de citação de elementos estilísticos das
obras de Mozart que consideramos notável nesta obra. Esta forma de citação caracteriza-se
pela sua aplicação indirecta, ou seja, o compositor não cita propriamente estes elementos mas
sim as características gerais, por exemplo desenhos melódicos ou determinadas fórmulas
harmónicas e rítmicas6. O segundo aspecto diz respeito à interligação entre os parâmetros
harmónico e formal, fundamentais para o entendimento da macroestruturação da obra. A
interligação verifica-se na aplicação de elementos da escala cromática ao nível das secções
formais, ou seja, cada elemento desta escala apresenta-se associado a determinada secção da
obra7.

2. A técnica de citação na música de Jorge Peixinho nas décadas de 60-80 e na
Viagem da Natural Invenção

A citação é uma técnica empregue com bastante frequência nas obras de Jorge Peixinho
pertencentes a diferentes períodos, apresentando diferentes recursos e particularidades. Em
algumas obras das décadas de 60 a 80 ocorre a citação pura e simples no que diz respeito ao
aproveitamento do material citado, mas em alguns casos também se verifica a citação menos
óbvia, ou seja, a modificação de determinadas características do material citado. A citação nas
obras das décadas de 60-80 encontra-se associada a diversos géneros e estilos musicais que
passamos a referir.
Em Eurídice Reamada, Jorge Peixinho cita elementos da ópera Orfeu e Eurídice, de
Gluck. O próprio compositor referia:
“Nessa obra havia uma lógica derivada inclusivamente da própria temática global, sobre a qual
me debrucei: os mitos de Orfeu e de Eurídice. Essa espécie de referência difusa, que eu utilizei em
5

A elaboração textural e harmónica da Viagem da Natural Invenção será analisada nos subcapítulos 5 e 4
respectivamente.
6
A forma da citação referida será apresentada nos subcapítulos 2-2.2.1.
7
A aplicação dos elementos da escala cromática ao nível das diferentes secções formais será abordada no
subcapítulo 3.
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Eurídice Reamada, é o aspecto que ainda hoje me diz mais: como se visse, digamos assim, o objecto
real através de um vidro fosco que dá uma imagem não nítida, uma imagem desfocada, a qual pode
constituir uma referência semântica muito forte e muito importante”8.

No exemplo que se segue apresenta-se o motivo inicial da Ária de Orfeu da ópera de
Gluck, citado em Eurídice Reamada (Ex.1).

Ex.1

Na obra de Peixinho o motivo referido integra a linha melódica do 1º violino solo nos
compassos iniciais (Ex.2). As referências a este motivo focam a repetição de uma nota (neste
caso mi bemol) e um salto de 4.ª perfeita (mi bemol-lá bemol) a que segue o intervalo de 2.ª
menor descendente.

Ex.2

Quanto à citação de elementos da música barroca, podemos referir o exemplo de As
Quatro Estações. Nesta obra:
“A introdução de elementos da obra homónima de Vivaldi dá-se através de uma espécie de
tradução, em termos de transposição dos instrumentos originais (com alteração inclusivamente dos
próprios andamentos de base) para os instrumentos que utilizei. Essa música está previamente gravada

8

Palma, Eduardo Vaz, Entrevista com o Compositor Jorge Peixinho, Arte Musical nº1, Lisboa, 1995, p.11.
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mas já reinstrumentada para os instrumentos que constituem o núcleo central da obra, ou seja, a harpa,
o piano, o violoncelo e a trompete”9.

No exemplo mostramos o motivo inicial do tema do violino solo e o contraponto a este
motivo, relativo ao 1º andamento do Concerto A Primavera, de Vivaldi (Ex.3). Na obra
homónima de Jorge Peixinho os elementos referidos constituem a linha melódica do
violoncelo da secção Outono (Ex.4).

Ex.3

Ex.4

Em relação à citação de elementos provenientes de música composta ao longo do
século XX, podemos referir obras como Concerto de Outono e Pièce Meublé I. No Concerto
de Outono, Jorge Peixinho cita Lutoslawski e Stravinski. Em Pièce Meublé I o compositor
considera “o propósito assumido de homenagem a Ravel e ao seu universo sonoro”, o seu objectivo
maior.
Em Piece Meublé I detectamos a citação de determinados elementos melódicos de
Pavane pour une infante défunte, para piano, de Ravel. Os elementos citados são os motivos
iniciais dos dois temas da obra de Ravel (Exs. 5a, 5b).

9

Idem, p.11.
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Ex.5a

Ex.5b

Nos três fragmentos de Piece Meublé I apresentados a seguir podem ser detectados os
seguintes aspectos:

- No exemplo a) verifica-se uma sequência intervalar semelhante à do exemplo b) de
Ravel (Ex.6a).

Ex.6a

- No exemplo b) o motivo melódico de sete notas, tal como no exemplo b) de Ravel,
pode ser dividido em três submotivos: um intervalo de 2.ª (sentido inverso em relação ao
primeiro submotivo do exemplo de Ravel), o movimento ascendente por graus conjuntos
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referente a três notas posteriores a este intervalo, e um intervalo disjunto 3.ª M descendente
(Ex.6b).

Ex.6b

- No exemplo c) apresenta-se um motivo rítmico semelhante ao do exemplo a) de Ravel
e a mesma construção intervalar do submotivo de colcheias em ambos os casos (Ex.6c).

Ex.6c

De entre todas as obras das décadas de 60-80, a que usa a citação de uma forma mais
exaustiva é A Idade do Ouro. O processo de citação é aqui mais radical, uma vez que
praticamente todo o material-base da obra é constituído por citações. O radicalismo da citação
encontra-se igualmente presente na diversidade estética dos elementos citados. Entre eles
identificamos uma canção popular espanhola, fragmentos do Quarteto op.127 de Beethoven,
fragmentos do Parsifal de Wagner e fragmentos das Cinco Canções Sacras op.15 de Webern.
Estes participam na obra a vários níveis, sendo associados aos diferentes parâmetros da técnica
e articulando-se desta forma numa espécie de macrocontraponto. As citações usadas em A
Idade do Ouro apresentam-se transformadas em termos de instrumentação, a qual se baseia no
violino, clarinete, clarinete baixo, harpa, órgão e outros instrumentos.

Os exemplos seguintes apresentam algumas citações que detectámos em A Idade do
Ouro e que dizem respeito ao Quarteto op. 127, de Beethoven, e a Parsifal, de Wagner
(Exs.7a, 7b, 7c, 7d).
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Ex.7a

Ex.7b

Ex.7c

Ex.7d

O exemplo a) de A Idade do Ouro contém um motivo melódico baseado num acorde
perfeito menor, que é bastante frequente no último andamento, Finale, do Quarteto de
Beethoven (Ex.8a). O motivo melódico do exemplo b) encontra-se igualmente integrado no
tema do Finale do Quarteto de Beethoven (Ex.8b). No exemplo c) Jorge Peixinho cita um tema
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de Parsifal, de Wagner (Ex.9a). Finalmente, o exemplo d) apresenta a citação de outro tema
desta mesma ópera (Ex.9b).

Ex.8a

Ex.8b

Ex.9a

Ex.9b

O modo abrangente como é tratada a citação em A Idade do Ouro, caracterizado pela
grande diversidade em termos estilísticos dos materiais citados, pode ser comparado com as
peças para piano Votre Faust, Les souvenirs d’ une marionnette e Le Tarot d’ Henri, de Henri
Pousseur. Estas peças, caracterizadas pela diversidade dos blocos sonoros, apresentam uma
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manifestação fragmentada da história da tonalidade e da sua decadência, de Gluck a Webern…
até ao próprio Pousseur. O espaço de coexistência referente e estas peças “age como um
receptor, não de tudo o que é, mas de tudo o que se pode tornar uma realidade; ele define-se, portanto,
como ilimitado, porque o que ele encerra dentro de si lhe permite ramificar-se constantemente. [É por

isso que Henri Pousseur pode declarar:] Não creio que a era de Rameau esteja terminada, mas penso
que devemos desmultiplicá-la, torná-la dialéctica”10.

Nas obras de Jorge Peixinho dos anos 90 a citação toma uma forma diferente. Em
algumas delas o compositor pretende “a inserção de universos diferentes que servem de
contrapartida ao meu propósito, explícito, de desejar que cada obra minha tenha um perfil e uma
personalidade totalmente distintos de outra obra. Para que cada obra que eu vá apresentando seja, de
certo modo, inesperada, que tenha exactamente o seu lugar próprio, a sua configuração própria, e que
não seja já deduzida ou já pressentida por obras anteriores”11.

Entre as obras deste período destaca-se Viagem da Natural Invenção pelas suas
características únicas no que se refere ao uso da citação. A sua linguagem musical associa-se
fortemente à imersão no universo mozartiano, que o próprio compositor destacou:
“Em Viagem da Natural Invenção comecei por visitar o universo mozartiano através de duas
referências muito dificilmente detectáveis, mas não totalmente indetectáveis. Joguei, portanto, com
aquela relação muito ambígua entre o que é a realidade e a expressão dessa realidade; o que é a
aparência dessa realidade. Nesse aspecto fui buscar esses dois elementos, não porque me interessasse
que o público quando os ouvisse dissesse: - Olha, cá está o Mozart!, mas por serem elementos
relevantes de duas obras fundamentais do último ano da sua vida (1791): A Flauta Mágica e o
Requiem”12.

Todavia, uma análise detalhada da obra mostra que o “universo mozartiano” referido
por Jorge Peixinho não interfere directamente na própria linguagem musical da Viagem da
Natural Invenção. O “universo mozartiano” não se encontra relacionado com a citação directa,
apresentando-se a partir dos elementos filtrados pela própria técnica composicional de Jorge
Peixinho. O processo da citação em Viagem da Natural Invenção é realizado a diferentes
níveis da linguagem musical. Estes dizem respeito tanto à elaboração melódica e motívica da
obra como à elaboração formal, harmónica e tímbrica. A técnica específica de citação em
Viagem da Natural Invenção tem uma referência noutra obra do compositor, escrita dois anos
10

Bosseur, Dominique, e Bosseur, Jean-Yves, Revoluções Musicais, Editorial Caminho, Lisboa, 1990, p.95.
Idem, p.12.
12
Idem, p.12.
11
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antes — In Folio/ Para Constança integrada no ciclo Three pieces for piano —, onde Jorge
Peixinho procurou abordar os elementos expressivos mais característicos da linguagem
musical da compositora Constança Capdeville. Palavras de Jorge Peixinho:
“Numa obra intitulada In Fólio/ para Constança, recorro a uma estilização de elementos que a
Constança Capdeville reiteradamente escreveu para piano e que foi introduzindo, quase que
obsessivamente em várias obras suas (uma espécie de cartão de visita dela própria em relação ao
instrumento piano, que eu muitas vezes toquei com o GMCL em obras da autora). Esses elementos,
filtrados através do meu próprio material, da minha identidade, constituem uma imersão no universo da
Constança Capdeville, logo deixando de ser a minha peça, a minha perspectiva e a minha sensibilidade
criadora”13.

Tanto em relação a In Fólio/Para Constança como a Viagem da Natural Invenção a
citação apresenta-se como um objecto através do qual Jorge Peixinho realiza a sua grande
admiração pela personalidade e a obra do compositor citado. Ambas as obras apresentam
métodos de citação bastante diferentes, facto que se deve aos diferentes aspectos estéticos da
citação relativos a estas mesmas obras. A linguagem musical de Constança Capdeville pode
ser compatível, de um certo modo, com a linguagem de Jorge Peixinho de um ponto de vista
estético14. Em relação à citação de Mozart tornam-se importantes os critérios referentes ao
modo como foram enquadrados os elementos técnicos da linguagem deste compositor na
linguagem musical da Viagem da Natural Invenção e como é obtido o equilíbrio a nível
estético.
A citação pura e simples, que foi bastante característica nas obras de Jorge Peixinho da
década de 60-80, é substituída nesta obra, pela citação de objectos musicais mais profundos
representados pelos elementos expressivos característicos da linguagem musical do compositor
citado. Estes elementos apresentam-se associados tanto a determinadas fórmulas rítmicas,
harmónicas ou melódicas, como a aspectos técnicos mais gerais. Podem estar relacionados
com uma maneira própria de aplicar determinado instrumento na elaboração orquestral, com
certas características construtivas dos elementos texturais, com aspectos do percurso tonal ou
até com desenhos melódicos característicos da obra citada.

13

Palma, Eduardo Vaz, Op. Cit., p.12.
No entanto, as linguagens destes dois compositores são diferentes. A nossa ideia de compatividade destas
linguagens diz respeito ao facto de que as ambas se relacionam com as técnicas pós-seriais, em que a
investigação tímbrica é fundamental.

14
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Na análise dos processos de citação na Viagem da Natural Invenção chegámos à
conclusão de que os elementos do Requiem, de Mozart, são citados de forma diferente dos de
A Flauta Mágica. Optámos por não limitar a investigação às referências mais óbvias, e abordar
a problemática da citação de uma forma mais abrangente.

2.1 Os elementos de A Flauta Mágica citados em Viagem da Natural Invenção

O elemento citado que surge mais claramente em Viagem da Natural Invenção é a Ária
da Rainha da Noite “Der Holle Rache kocht in meinem Herzen” do 2º acto de A Flauta
Mágica. Por outro lado, nesta ópera podem ser detectados mais objectos harmónicos,
melódicos e texturais associados à citação, sobretudo relacionados com a Abertura da obra,
mas também de secções como o Quinteto de Tamino, Papageno e das Três Damas; o Trio de
Pamina, Monostatos e Papageno; o coro “Es lebe Sarastro! Sarastro lebe!” do final do 1º acto;
a Ária com coro “O Isis und Osiris, schenket der Weisheit Geist”; e “Nur stille, stille, stille,
stille!” de final do 2º acto. Em todas elas verifica-se a existência de elementos que interferem
reiteradamente nestas secções e se apresentam em forma de leitmotiv ou integram a textura
orquestral ou vocal.
Um dos elementos da Ária da Rainha da Noite citado frequentemente em Viagem da
Natural Invenção associa-se a um gesto melódico específico que assinalamos na partitura em
anexo (Ex.10). Este gesto melódico é composto pelo motivo de repetição de uma nota ao qual
sucede um intervalo de 5.ª perfeita, seguido de uma sequência melódica que termina com um
vocalizo nos dois últimos compassos. Tanto a sequência como o vocalizo se baseiam em
intervalos de 4.ª e 5.ª perfeitas. Consideramos este gesto melódico como o elemento 1 da
citação.
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Ex.10
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No tema principal da Abertura da ópera detecta-se um gesto com características
semelhantes. Este tema é apresentado pelos 2ºs violinos, seguindo-se uma imitação nos 1ºs
violinos à distância de um intervalo de 5.ª perfeita. Desta forma obtém-se um carácter de
fugato (Ex.11).
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Ex.11

O tema da Abertura apresenta dois elementos comuns ao gesto referente à Ária da
Rainha da Noite. Estes identificam-se pelo motivo baseado na repetição de nota (mi bemol e si
bemol), um intervalo de 5.ª perfeita e uma sequência composta pelos intervalos de 4.ª e 5.ª
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perfeitas. Em relação à Ária, tanto o motivo de 5.ª como a sequência melódica baseada em
intervalos de 4.ª e 5.ª se encontram invertidos.

Em Viagem da Natural Invenção, o elemento 1 da citação é apresentado pela primeira
vez no baixo nos cc.147-176. Nesta intervenção verifica-se um processo evolutivo importante
relativo às várias fases de estabilização do elemento melódico referente ao motivo de repetição
da Ária da Rainha da Noite.
Nos primeiros compassos deste fragmento, referentes ao elemento 1 da citação,
verificam-se repetições do intervalo de 4.ª, acompanhadas pelo acorde presente nos sopros
(Ex.12). Mais adiante, cc.156-159, a referência ao motivo de repetição é transmitida através da
repetição das notas dó#, fá e do trítono lá bemol-ré, no baixo (Ex.13). Cada um destes
elementos é imitado pelos instrumentos de sopro e percussão. A técnica de imitação referente
aos cc.156-159 pode ser relacionada igualmente com o processo de citação. Esta detecta-se nos
primeiros quatro compassos da Ária da Rainha da Noite, onde se verifica a imitação dos
motivos de repetição de nota pelo naipe das cordas.

Ex.12
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Ex.13

Na fase seguinte da evolução do elemento 1, referente à intervenção do baixo, este
apresenta-se numa textura heterofónica composta pelas imitações quer do motivo de repetição
de nota, quer do motivo de repetição de trítono. Desta forma, nos cc.162-164, podemos
verificar um jogo tímbrico entre violas, violoncelos, 1ª flauta, voz e instrumentos de percussão
(Ex.14).
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Ex.14

Finalmente, nos cc.168-169 Peixinho realiza a síntese dos dois motivos apresentados
imitativamente nos cc.162-164. (Ex.15). Esta síntese faz-se através da junção do motivo de
repetição de nota (si) e do intervalo de trítono (si-fá) na linha melódica da voz. Esta última
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versão, relativa ao elemento 1, torna-se bastante frequente, sendo apresentada nas diversas
texturas orquestrais. É o que acontece por exemplo nos cc.270-273 (Ex.16), onde existe uma
textura de natureza polifónica nas cordas que integra o elemento 1. Este encontra-se no c.272,
nos 1º e 3º violoncelos.

Ex.15

Ex.16

Outro elemento da Ária da Rainha da Noite associa-se a um motivo de trilo, que
consideramos como sendo o elemento 2 da citação. No fragmento da Ária apresentado no
Ex.17 este elemento é executado pelo naipe das cordas.
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Ex.17

Em A Flauta Mágica o motivo de trilo assume uma importante função estrutural,
surgindo nos finais das frases e das secções da Ária da Rainha da Noite, apresentando deste
modo uma função conclusiva. Em alguns momentos da obra surge como uma fórmula
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motívica contrastante em relação ao tema que se segue. Esta função pode ser constatada no
Quinteto nº5 e no Final do primeiro acto. Como se pode verificar através do Ex.18 (Quinteto
nº5) o trilo descendente ré-dó# presente nas madeiras, coro e cordas antecipa o tema do coro
Bestunde Lieb und Bruderbund (Ex.18).

Ex.18
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O elemento 2 da citação (trilo), sendo apresentado algumas vezes nas primeiras secções
da Viagem da Natural Invenção, ganha maior importância a partir do c.512 da 12ª secção15.
Existe uma certa semelhança na forma de apresentação do elemento 2 nesta secção com o
modo de apresentação do elemento 1 nos cc.147- 17616. Tal como neste último fragmento, na
12ª secção o elemento 2 apresenta-se num processo evolutivo sendo introduzido através da
intervenção do baixo.
Ao longo da 12ª secção, o motivo de trilo encontra a sua própria trajectória. Os seus
processos evolutivos conduzem à criação de um bloco sonoro específico. Nos compassos
iniciais desta secção, o elemento 2 apresenta-se em imitações entre o baixo, a percussão e os
violoncelos (Ex.19). Seguidamente, nos cc.516-517, integra à linha melódica do glockenspiel
(Ex.20) e a partir do c.522 passa para as violas no registo grave.

Ex.19

15

A divisão macroformal da Viagem da Natural Invenção apresenta-se no subcapítulo 3.
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Ex.20

Estes instrumentos apresentam três vezes um bloco sonoro formado pelo motivo de
trilo, cada vez com uma densidade crescente (Exs.21a, 21b, 21c). Nos cc.522 (Ex.21a) e 526527 (Ex.21b) o motivo de trilo ocorre primeiro numa e em seguida nas quatro vozes,
respectivamente. A última apresentação deste bloco sonoro (cc.528-529) destaca-se pela sua
função conclusiva no fragmento em análise, quer em termos da densidade (6 linhas melódicas),
quer pela sua função de síntese, uma vez que integra o motivo de 4.ª perfeita associado ao
elemento 1 da citação. O motivo referido é apresentado pelo naipe dos 2ºs violoncelos.

Ex.21a

Ex.21b

16

Consultar Exs.12, p.256, 13, p.257, 14, p.258.
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Ex.21c

Outro elemento de A Flauta Mágica citado na Viagem da Natural Invenção é o tema da
introdução da Abertura, apresentado pelos 1ºs violinos a partir do c.4 (Ex.22). Passamos a
identificá-lo como elemento 3 da citação. O seu desenho melódico é elaborado com base em
notas repetidas por graus conjuntos. Cada uma delas antecipa um motivo melódico mais
ritmado. Na elaboração do tema verificamos a repetição de um motivo no âmbito de 3.ª menor
que conduz cromaticamente à última nota, si bemol (Esq.1).
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Ex.22

265

Evolução da linguagem musical e especificidade das técnicas na música orquestral de Jorge Peixinho

[abertura
"A Flauta
Mágica"]
[abertura
de AdeFlauta
Mágica]

Adagio
Adagio
Violino
vl.I I

b
& bbC

b
& bb ú Î Ï

3

w

ÏÏ Ï

Ï Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï bÏ Ï Ï Ï Ï ä.Ï rÏ ä.Ï r
Ï
ú
Ï
Ï
Ï
w
w
wq

Allegro
r ä. r
r ä. r ú Allegro
.
.
ä
Î
ä
Ï Ï Ï Ï
Ï Ï bÏ Ï ú nÏ Ï Ï nÏ Ï

Ï Ï Ï Ï
Esq.1

Na Viagem da Natural Invenção verificamos algumas semelhanças na forma como o
compositor realiza a condução de determinados elementos construtivos (na intervenção do
clarinete baixo no início desta obra), com o tema da introdução da abertura de A Flauta
Mágica. Assim, nos primeiros compassos verifica-se a gradual assimilação das notas longas da
melodia elaborada por graus conjuntos (Ex.23), (Esq.2). Algumas destas notas são antecedidas
por um motivo mais ritmado. As notas fá, sol e lá bemol são as mesmas do tema da introdução
da Abertura da ópera e apresentam a mesma função melódica em ambos os casos (fá e sol
como notas pedal; lá bemol termina o gesto inicial referente ao movimento por graus
conjuntos). Na continuação da linha melódica do clarinete baixo, o intervalo de 3.ª menor
assume grande importância na passagem melódica do seu sexto compasso. Tal como na
Abertura da ópera, a nota si bemol finaliza a elaboração desta linha melódica.

Ex.23
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Esq.2

A referência ao elemento 3 da citação em Viagem da Natural Invenção diz respeito aos
seguintes aspectos. Tal como no tema da introdução da Abertura da ópera, a intervenção do
clarinete baixo caracteriza-se pelo ritmo sincopado associado às notas pedal da melodia.
Quanto ao desenho melódico das figuras mais rápidas, este evidencia-se pelo movimento
directo (ascendente-descendente) em ambos os casos. Como no início da ópera, a melodia do
clarinete baixo chega ao momento em que se apresenta um elemento de fugato. Na abertura
este momento diz respeito à imitação à distância de 5.ª perfeita (mi bemol- si bemol) entre 1ºs
e 2ºs violinos. Na Viagem da Natural Invenção este mesmo intervalo apresenta-se no clarinete
baixo e no fagote.

O elemento coral de A Flauta Mágica é outro aspecto citado na Viagem da Natural
Invenção. Este será identificado como elemento 4 da citação e apresenta-se na ópera de duas
formas. A primeira forma do elemento coral surge nos três primeiros compassos da abertura da
ópera17 e identifica-se pelos três acordes perfeitos, dois Maiores e um menor. Cada um destes
acordes contem uma figura rítmica de antecipação. A importante função destes 3 acordes na
estrutura da ópera deve-se ao facto destes surgirem ao longo da obra em forma de leitmotiv.
A primeira forma do elemento coral é bastante frequente na Viagem da Natural
Invenção, sendo apresentada por diversas séries harmónicas de três ou mais acordes, algumas

17

Consultar Ex.22, p.265.
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delas compostas por acordes perfeitos Maiores ou menores e enquadradas nas diferentes
texturas ao longo da obra.
Um dos exemplos de apresentação da primeira forma do elemento 4 em Viagem da
Natural Invenção surge nos cc.218-220 (Ex.24). Este fragmento, onde intervém o naipe de
sopros, caracteriza-se por um bloco sonoro específico composto por duas partes, cada uma
delas relativa a uma série de três acordes. A primeira parte deste bloco sonoro, interpretada
pelas flautas e pelo clarinete, é composta pela série de três acordes perfeitos Maiores. Na
segunda série, associada ao naipe dos trompetes, encontramos dois acordes perfeitos menores e
um perfeito Maior.

Ex.24

Outro exemplo de apresentação da série de acordes encontra-se nos cc.80-82 num bloco
sonoro criado pela trompete, pela trompa e pelo trombone (Ex.25). Nos três compassos deste
fragmento encontram-se os acordes perfeito Maior e perfeito menor, respectivamente. A
textura do bloco sonoro dos cc.80-82 é mais melódica em relação ao fragmento apresentado
anteriormente.
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Ex.25

A segunda forma do elemento 4 da citação refere-se a um motivo de repetição de um
determinado elemento harmónico. Este pode ser detectado no 2º acto da ópera, no final do coro
Dir, grosse Konigin der Nacht. No fragmento deste coro, apresentado no Ex.26, podemos
identificar a forma do elemento 4 através dos motivos de repetição ao uníssono dos trombones
e das cordas (Ex.26).

269

Evolução da linguagem musical e especificidade das técnicas na música orquestral de Jorge Peixinho

Ex.26

A segunda forma do elemento 4 é menos frequente na Viagem da Natural Invenção. A
título de exemplo referimos os cc.226-227 da obra de Peixinho, onde esta é apresentada pelas
cordas e pelos sopros graves18 (Ex.27).
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Ex.27
18

A análise deste fragmento será apresentada no subcapítulo 2.1.1 do presente capítulo.
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Um aspecto da citação relacionado com o elemento 4 diz respeito às figuras rítmicas de
antecipação, associadas aos acordes dos primeiros compassos da abertura de A Flauta Magica.
Na Viagem da Natural Invenção as figuras rítmicas de antecipação apresentam-se sob a forma
de síncopa. Este tipo da figuração rítmica integra as séries harmónicas, tanto na construção
tonal, como na construção harmónica. Nos cc.685-690 de Viagem da Natural Invenção, a
figura rítmica de antecipação é aplicada a uma textura formada pela série de agregados
verticais em tutti crescente19 (Ex.28).

19

A análise desta textura será apresentada no subcapítulo 2.1.1.
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Ex.28
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2.1.1 Outros aspectos específicos da citação relativos à Flauta Mágica

Como foi referido no subcapítulo 2, na Viagem da Natural Invenção existem diferentes
níveis de citação. Para além da citação dos elementos melódicos e harmónicos de A Flauta
Mágica, encontramos também a citação de aspectos mais globais da linguagem musical desta
obra. Neste nível, o compositor dá maior atenção à imagem de um determinado objecto do que
às características estruturais desse mesmo objecto, o que demonstra o carácter filosófico e
imaginativo da citação na obra de Peixinho.
Um dos aspectos globais da citação refere-se a um certo virtuosismo associado às
intervenções instrumentais com carácter improvisatório. Este pode ser compatível com o tipo
de expressividade da Ária da Rainha da Noite, em que o virtuosismo determina o carácter da
personagem.
Outro aspecto refere-se à utilização do glockenspiel na Viagem da Natural Invenção.
Na Flauta Mágica este instrumento, sendo invulgar na época de Mozart, intervém na Ária nº
20, cantada por Papageno no 2º acto (em naipe de 3) e também no final do 2º acto. O
glockenspiel associa-se ao mundo expressivo da personagem, reproduzindo uma certa imagem
de Papageno, e tem uma função específica como instrumento solista. As diversas intervenções
deste instrumento situam-se principalmente nas primeiras secções da Viagem da Natural
Invenção e possuem características semelhantes tanto ao nível da construção melódica e
harmónica como da construção textural.
Um terceiro aspecto global da citação na Viagem da Natural Invenção relaciona-se
com a orquestração de elementos homofónicos de tipo coral. Nesta obra estes elementos
identificam-se pelos uníssonos rítmicos, realizados tanto em determinados naipes como no tutti
orquestral, situando-se, sobretudo na segunda metade da obra. O seu resultado sonoro enfatiza
as características muito peculiares que derivam da orquestração usada.
A primeira apresentação do elemento tipo coral na Viagem da Natural Invenção
verifica-se nos cc.218-220, seguindo-se outra apresentação nos cc.226-22720. Estes dois
elementos representam dois lados do mesmo gesto musical e desta forma podem ser
entendidos como uma unidade estrutural. Cada um deles encontra-se orquestrado de uma
20

Consultar Exs.24, p.268, 27, p.271.
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forma específica, que destaca o seu carácter oposto. Enquanto a orquestração do primeiro
fragmento coral se evidencia pela sonoridade brilhante associada ao registo médio-agudo das
madeiras e trompetes, no segundo fragmento a combinação dos instrumentos determina um
resultado sonoro diferente. Violas e violoncelos no seu registo mais íntimo, com o clarinete
baixo e a trompa no interior, deixando a função de baixo para o trombone, criam um bloco
tímbrico invulgar.
Outra forma de orquestração do elemento tipo coral surge nos cc.540-542 (Ex.29).
Verifica-se aqui uma posição específica dos diferentes naipes na construção da textura comum.
Nesta, os instrumentos de madeira ocupam os registos extremos (no 1º compasso com apoio de
trompete agudo), deixando o brilho dos metais para a parte central da mesma.

Ex.29
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A última apresentação do elemento tipo coral verifica-se nos cc.685-69021. A
especificidade da orquestração decorre da condução dos diferentes naipes ao longo da sua
apresentação. No início a orquestração é bastante semelhante à dos cc.226-227. Desta vez o
fagote e os trompetes situam-se juntamente com os restantes sopros num registo inferior ao das
cordas.
O coral continua até ao momento em que todos os naipes instrumentais que participam
na orquestração são distribuídos de uma maneira equilibrada na ocupação do espaço
orquestral. A sonoridade resultante faz lembrar o órgão. É com esta sonoridade que o coral
chega ao ponto culminante da sua apresentação, situado no último compasso do fragmento.
Aqui os naipes das madeiras e das cordas chegam a juntar-se em uníssono, encontrando-se os
metais a complementar a textura.

Nas formas de orquestração dos elementos de coral apresentadas neste subcapítulo
verifica-se a preocupação, por parte do compositor, de criar blocos tímbricos equilibrados em
termos de compatibilidade das densidades instrumentais. Nota-se igualmente uma preocupação
com a compatibilidade das dinâmicas e com os registos escolhidos para os instrumentos que
participam na criação destes mesmos blocos tímbricos. Trata-se de um método de orquestração
de natureza estilística. A ideia de estilização encontra-se reforçada pela especificidade do
sistema harmónico dos elementos de coral. Por seu turno, este sistema harmónico baseia-se em
elementos tonais verticais e horizontais.

2.2 Elementos do Requiem citados na Viagem da Natural Invenção

Relativamente aos vários elementos do Requiem citados na Viagem da Natural
Invenção, detectamos duas referências que correspondem ao nº6, Confutatis, e ao nº7,
Lacrimosa, citadas de forma diferente.

21

Consultar Ex.28, p.274.
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2.2.1 Os elementos do Lacrimosa

A citação mais clara, quer em termos da técnica composicional, quer em termos
expressivo-musicais associa-se ao Lacrimosa. O carácter único do Lacrimosa deve-se ao facto
da sua grande expressão dramática conviver com uma certa simplicidade da linguagem
musical. Esta tanto pode ser detectada ao nível da construção melódica ou rítmica, como ao
nível do percurso tonal. O Lacrimosa destaca-se entre todas as partes do Requiem, tornando
estas mesmas características mais presentes e reconhecíveis ao nível da citação.
O Lacrimosa compreende dois aspectos da construção melódica que podem ser
associados com a citação na obra de Peixinho. O primeiro aspecto refere-se à elaboração
intervalar das linhas melódicas, podendo ser verificado nos primeiros quatro compassos.
(Ex.30).
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Ex.30
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A textura deste fragmento pode ser dividida em duas partes relativas ao naipe de cordas
e ao coro apoiado pelos corni di bassetto e pelos fagotes. Na elaboração desta textura são
muito importantes os intervalos de 2.ª menor, 6.ª menor e 8.ª diminuta, apresentados nas linhas
melódicas dos 1ºs violinos e nos sopranos. Estes intervalos transmitem a expressão trágica
característica do Lacrimosa. Os intervalos de 6.ª menor e 8.ª diminuta encontram-se
ascendentemente. As 2ªs menores apresentam-se quer ascendente quer descendentemente na
parte orquestral, sendo apresentadas só em forma descendente no coro.
O segundo aspecto característico do Lacrimosa relaciona-se com a elaboração métrica
e rítmica das duas partes texturais. No naipe das cordas utiliza-se uma pulsação regular tanto a
nível rítmico como motívico (os motivos de duas notas em colcheias na linha melódica dos 1ºs
violinos). A elaboração métrica e rítmica do coro caracteriza-se pela alternância de notas de
maior duração (semínima com ponto ligada à colcheia) e motivos mais movimentados,
nomeadamente figurações em colcheias. Esta elaboração métrica e rítmica pode ser associada à
tensão intervalar (motivos ritmados) e distinção intervalar (notas de maior duração).
Uma outra vertente da citação do Lacrimosa verifica-se na passagem melódica
ascendente dos sopranos, situada nos cc.5-8. Esta passagem é elaborada por graus conjuntos e
em ritmo regular. A parte cadencial é composta com base numa sequência de intervalos de 2.ª
menor.

As primeiras referências ao Lacrimosa na Viagem da Natural Invenção surgem nas
intervenções do glockenspiel e nas violas, nos cc.84-136 desta última obra. Estas referências
apresentam-se de diferentes formas ao longo do fragmento. Nos primeiros três compassos
detecta-se uma forma própria de elaboração da linha melódica do glockenspiel (Ex.31), onde
são muito importantes os intervalos de 2.ª menor descendente e o intervalo de 7.ª maior (8.ª
diminuta). Este último intervalo destaca-se na linha melódica ritmicamente.

Ex.31
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Outro aspecto melódico importante da linha do glockenspiel diz respeito à posição do
intervalo de 4.ª perfeita, situado entre as duas 2ªs menores. O conjunto intervalar de 2.ª menor4.ª perfeita-2.ª menor corresponde ao conjunto de intervalos de 2.ª menor-5.ª perfeita–2.ª
menor no primeiro compasso do Lacrimosa, interpretado pelos 1ºs violinos.
Outra referência ao Lacrimosa detectada na intervenção de glockenspiel refere-se à
movimentação da linha melódica, caracterizada por uma pulsação métrica bastante semelhante
ao tema do coro (alternância entre motivos rítmicos curtos mais dinâmicos e momentos
suspensos).

Nos compassos que se seguem à intervenção do glockenspiel verifica-se um
desenvolvimento das suas características melódicas, que é elaborado em contraponto com o
processo de evolução tímbrica. Este caracteriza-se pela transformação gradual da natureza
tímbrica do material melódico que, encontrando-se associado ao timbre de glockenspiel no
início do fragmento, se desenvolve timbricamente ao longo deste mesmo fragmento. Neste
processo evolutivo, os cc.91-93 podem ser entendidos como uma ponte (Ex.32). Nestes
compassos apresenta-se um timbre misto, sendo o glockenspiel coberto pelo timbre de viola.
Ambos os instrumentos tocam em uníssono.

Ex.32

Na fase seguinte, a associação tímbrica entre o glockenspiel e as violas decorre sobre
uma textura polifónica a duas vozes (cc.98-99, Ex.33). Nos cc.104-106, a esta textura
acrescenta-se mais uma voz nas violas, tornando deste modo o seu timbre predominante
(Ex.34, cc.104-109), e a partir do c.107 prossegue unicamente neste timbre. Finalmente, a
partir do c.122, as violas apresentam-se em uníssonos rítmicos à distância de 4.ª perfeita,
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voltando desta forma às características próprias da primeira apresentação da citação do
Lacrimosa — a intervenção do glockenspiel dos cc.84-86 (Ex.35, cc.122-125).

Ex. 33

Ex.34

Ex.35

Nas primeiras intervenções instrumentais do fragmento analisado, o material de citação
surge quase em forma de repetição relativamente à intervenção do glockenspiel dos cc.84-86.
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A partir do c.104, verifica-se um aproveitamento mais livre das características melódicas e
rítmicas da intervenção deste instrumento.

Entre todos os fragmentos da Viagem da Natural Invenção que podem ser associados à
citação do Lacrimosa, destacamos a linha melódica do violoncelo integrada na textura
polifónica dos cc.427-439 (Ex.36), onde nos é transmitida a plasticidade do desenho melódico
deste tema. O motivo inicial da linha melódica presente no violoncelo (mi bemol-fá bemol-re
bemol-dó), associa-se ao primeiro compasso do tema do Lacrimosa. Em ambos os casos
encontramos um desenho melódico semelhante, onde se destacam os intervalos de 2.ª menor e
6.ª menor (5.ª aumentada).

Ex.36

283

Evolução da linguagem musical e especificidade das técnicas na música orquestral de Jorge Peixinho

A passagem cromática por graus conjuntos ascendentes que sucede ao motivo inicial da
linha melódica de violoncelo pode ser associada à passagem semelhante do tema do Lacrimosa
dos cc.5-8. É interessante verificar que na linha melódica de violoncelo dos cc.432-438 da
Viagem da Natural Invenção se encontra a mesma sequência de notas da linha melódica que
nos dois compassos cadenciais do tema do Lacrimosa (cc.7-8).

3. A citação do Confutatis e o modelo formal da Viagem da Natural Invenção

Em relação ao Confutatis (nº 6 do Requiem), a citação realizada na Viagem da Natural
Invenção destina-se ao aproveitamento do modelo de construção formal da segunda parte do
Confutatis, a partir do c.25 (Ex.37). Na macroforma do Requiem, esta passagem do Confutatis
destaca-se pela sua função transitória em relação ao Lacrimosa.
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Ex.37

Começando a referida parte em lá menor, o compositor realiza uma série de
modulações no espaço cromático de 4.ª perfeita descendente, passando por todas as
tonalidades menores situadas neste espaço harmónico. O aspecto inovador na época de Mozart
desta série de modulações distantes marca profundamente o carácter infernal do universo
sonoro.
A aplicação da escala cromática a nível formal na segunda parte do Confutatis encontra
um paralelo na elaboração macroformal da Viagem da Natural Invenção, como se demonstra
em seguida.

O modelo formal de Viagem da Natural Invenção relaciona-se com a aplicação de uma
das estruturas harmónicas detectadas na obra - a escala cromática. Esta é empregue
macroestruturalmente. Como foi referido na secção anterior, o modo de aplicação desta escala
ao macronível pode ser associado à citação, nomeadamente à estruturação da segunda parte do
Confutatis baseada numa série de modulações cromáticas. Tanto na Viagem da Natural
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Invenção como no Confutatis, o sistema harmónico relativo à escala cromática funciona como
um “motor” na estruturação da obra.
Enquanto a segunda parte de Confutatis se encontra estruturada com base numa série de
modulações cromáticas, em Viagem da Natural Invenção cada nota da escala está associada a
uma determinada secção da obra determinando a sua elaboração harmónica. Os diferentes
elementos harmónicos da primeira secção encontram-se transpostos nas secções seguintes.
O esquema que se segue, desenvolve uma proposta de divisão macroformal de Viagem
da Natural Invenção (Esq.3) sendo que, cada um dos 12 elementos da escala cromática
presente no início da secção à qual está associado, se encontra sempre nos instrumentos mais
graves possuindo uma função de pedal. Em algumas secções, a nota pedal apresenta-se só nos
primeiros compassos. Nas outras, o elemento pedal é mais extenso e confere uma maior
estabilidade em termos formais. Entre todas as secções de Viagem da Natural Invenção
destaca-se a última, na qual se verifica a maior duração da nota pedal. Deste modo Peixinho
acentua a função de coda característica desta secção.

secção

cc.

nota pedal

I

1 – 55

II

56 - 69 [intermédia]

III

70 – 116

Dó #

IV

117 – 203

Ré

V

204 - 225 [intermédia]

VI

226 – 252

VII

253 - 292 [elementos de reexposição]

Mi

VIII

293 – 343

Fá

Dó

Mi b
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IX

344 – 370

Fá #

X

371 – 414

Sol

XI

415 – 498

Sol #

XII

499 – 553

Lá

XIII

554 – 634

Si b

XIV

635 – 697

Dó

XV

698 - 757 [coda]

Si

Esq.3

Entre as 15 secções referidas no esquema, duas (a 2ª e a 5ª) não apresentam este elemento
- a nota pedal. A função destas secções na forma da obra deve-se à predominância do elemento
improvisatório patente nas diversas intervenções instrumentais. Por esta razão, as secções
referidas podem ser entendidas como intermédias.
Um outro aspecto relativo à aplicação da escala cromática a nível macroformal diz
respeito à função da 14ª secção, onde se verifica a alteração da ordem das notas da escala
cromática, sendo a nota dó, associada à primeira secção, repetida nesta. Deste modo a última
nota da escala cromática, si, só se apresenta na 15ª secção.
Na elaboração formal da Viagem da Natural Invenção destaca-se a 7ª secção pelo facto
de reexpor os elementos melódicos e texturais da secção inicial, aqui transpostos em relação à
nota pedal.

O modelo formal da Viagem da Natural Invenção permite constatar o equilíbrio da forma
e a função específica das suas secções22.

22

Com a finalidade de identificar as interligações existentes entre as diferentes secções e entre as partes que
estas secções criam, no subcapítulo 5 será apresentada a análise das técnicas texturais usadas na Viagem da
Natural Invenção.
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4. Elaboração harmónica a nível microformal

No subcapítulo anterior foi determinada a importância do sistema harmónico relativo à
escala cromática ao nível macroformal. Ao nível microformal (nível das secções), este sistema
actua como “exploração dos elementos da escala cromática”, nomeadamente a criação de
estruturas modais, polimodais e tonais relacionadas com estes mesmos elementos.

Na elaboração harmónica da Viagem da Natural Invenção predominam os elementos
modais, principalmente a nível vertical. São criados pelos acordes ou pelas notas pedal. As
estruturas de construção cromática actuam principalmente a nível melódico e desta forma
complementam a construção modal das unidades verticais do sistema harmónico. Por outro
lado, em alguns fragmentos da obra o material cromático também participa na criação das
estruturas harmónico-verticais em conjunto com elementos da natureza tonal ou modal. Desta
forma cria-se uma maior identidade do sistema harmónico. As estruturas cromáticas
predominam nas secções de transição, uma vez que estas se caracterizam pela importância das
intervenções instrumentais de natureza improvisatória.

As conclusões relativas ao sistema harmónico da Viagem da Natural Invenção serão
exemplificadas pela análise da primeira e terceira secções da obra.
A primeira secção inicia-se com a nota pedal dó nos violoncelos (também associada aos
contrabaixos no c.6), que se estende até ao c.38. A nota pedal referida tem uma função
importante na primeira secção da obra, funcionando como um centro do sistema harmónico e
servindo para criar um campo harmónico de 7 notas que equivale ao modo dórico (Esq.4). O 6º
elemento deste modo encontra-se em forma variável na segunda metade da primeira secção,
sendo exemplificado pela construção do acorde presente nos cc.46-4723.

23

Consultar Esq.6, p.290.
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1ª secção

[cc.1-54]

I Secção
dórico
dórico

&

[c. 1-54]

ú (bÏ ) bú
ú ú bú ú ú
Esq.4

O processo de estabilização do modo dórico realiza-se nos primeiros dezanove
compassos da primeira secção da obra, onde as notas pedal, tal como as notas longas presentes
na melodia do clarinete baixo, criam, passo a passo, o modo dórico. O último elemento deste
modo, nomeadamente a nota lá, aparece no c.20 criando um acorde de sétima dominante (fálá-dó-mi bemol).
A partir do c.21 e até ao fim da secção temos uma evolução do sistema harmónico
associada ao modo dórico. A partir daí o compositor introduz progressivamente elementos do
modo mixolídio de lá, mantendo em simultâneo a estrutura harmónica já estabelecida
anteriormente. O primeiro elemento do modo mixolídio, fá#, surge no c.21, seguindo o
elemento dó# no c.36. Nos oito compassos seguintes aparecem os restantes elementos do modo
mixolídio até este ficar completo no c.44 (Esq.5). A partir do c.46, o modo mixolídio
predomina no sistema harmónico da primeira secção da obra, criando novas estruturas verticais
nos três últimos compassos .

1ª secção

[cc.21-54]

mixolídio

Esq.5

O processo de integração dos modos dórico e mixolídio, que se verifica a partir do c.21, é
assegurado pela existência de três notas comuns entre as duas escalas modais que funcionam
como centro harmónico e participam na criação das diferentes estruturas harmónicas.
Um facto presente na elaboração harmónica desta primeira secção refere-se à elaboração
dos agrupamentos harmónico-verticais que, de natureza diversa, são formados pelas notas
pedal. Confirma-se que a sua construção se baseia na estrutura do acorde de 7.ª menor com 3.ª
menor. Todos os elementos que formam estes agrupamentos harmónicos pertencem a uma das
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escalas modais. No esquema que se segue ilustram-se os diversos agrupamentos harmónicos da
primeira secção da Viagem da Natural Invenção (Esq.6). De acordo com este esquema, o
primeiro acorde da secção repete-se quatro vezes. Sendo formado pelos elementos do modo
dórico, este acorde impõe uma certa estabilidade harmónica.

cc.

1414 21-22
28-29
30-32
37-38 46-47 51-52 53 53
21-22
28-29
30-32 37-38 46-47 51-52

compassos
modo
dórico
modo
dórico

mixolídio
modomodo
mixolídio

& bbú
ú
ú
ú
&

ú
bú
ú
bú
bú
bú
bú
ú
bú
ú
ú
ú
ú
ú
ú
bú
b
ú
b
b
ú
ú ú ú
ú ú D
#ÏÏ
ú
#ÏÏÏ
ú
ú
#ÏÏÏ
Ï
#ÏÏÏÏ
#
ú
ú
ú
ú
ú

búú

7

ÏÏ
##ú
Ï

ú
bbbú
ú
ú
#
#ú
ú
úÏ
#ú

Esq.6

Nos últimos compassos da primeira secção encontramos uma maior ligação entre os
modos dórico e mixolídio. Cada um dos três acordes (cc.51-53) é composto por elementos
pertencentes a ambos os modos. Algumas notas dos acordes aqui referidos encontram-se
retardadas ou antecipadas em relação aos acordes aos quais pertencem.

Outra característica importante presente ao longo desta primeira secção diz respeito à
existência de alguns elementos tonais na sua elaboração harmónica. Estes identificam-se pela
forma como as notas de um determinado modo se relacionam entre si. Para além da estrutura
harmónica do acorde de 7.ª menor com 3.ª menor referida anteriormente, encontramos a
estrutura do acorde de sétima dominante no primeiro compasso da secção sobre a “tónica” dó.
Esta mesma estrutura harmónica apresenta-se transposta em seguida.
Outro elemento de natureza tonal pode ser detectado na construção harmónica da
melodia de clarinete baixo nos primeiros dez compassos desta secção da obra. Esta melodia
caracteriza-se pelo realce métrico das notas mi bemol e sol sobre a pedal dó. Cria-se assim a
sensação de um acorde perfeito menor.

As estruturas cromáticas da primeira secção têm uma função específica em relação aos
elementos modais. Estas estruturas funcionam como “antecipação” face aos elementos pedal
distribuídos pelos diferentes pontos do espaço orquestral. Por outro lado, destacamos a função
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ornamental das notas cromáticas em relação aos elementos modais pertencentes às linhas
melódicas. As suas características harmónicas podem ser comprovadas nos compassos iniciais
da linha melódica de clarinete baixo, sendo apresentadas no esquema que se segue (Esq.7).

cc.12-13
c. 12-13
Cl.cl.b.
Baixo

? 4
4

Ï #Ï nÏ bú Ï
Ï Ï bú
Ï
búnÏ ú #Ï Ï

bú

Esq.7

Os elementos tonais relacionados com o aspecto modal da primeira secção também se
integram nas passagens cromáticas, por exemplo na passagem do clarinete baixo do c.30. No
esquema desta passagem assinalam-se as estruturas de acorde perfeito menor e de acorde de
sétima dominante (Esq.8).

c.30c. 30
Cl.cl.b.
Baixo

? 4
4 #ú ú #ú Ï Ï

búbú
ú bú

Esq.8

Ao longo da obra o compositor desenvolve as estruturas harmónicas da primeira secção
apresentando alguns conjuntos harmónicos que derivam dos modos dórico e mixolídio. Entre
eles, o conjunto de tons inteiros e os elementos pentatónicos são os que ganham maior
importância ao longo de toda a obra.
Conjugando e sobrepondo a estrutura de tons inteiros e os elementos pentatónicos
apresentados sob diversas formas, o compositor cria um processo de constante evolução do
material melódico e textural. Simultaneamente verificamos a conservação dos campos
harmónicos relativos aos modos dórico e mixolídio. Estes dois modos permanecem na obra,
sendo transpostos de acordo com a lógica da estrutura formal.

291

Evolução da linguagem musical e especificidade das técnicas na música orquestral de Jorge Peixinho

Como exemplo destas conclusões, comparam-se de seguida alguns aspectos harmónicos
da primeira e terceira secções da obra.

Na terceira secção de Viagem da Natural Invenção encontramos dois campos harmónicos
baseados nos modos dórico de dó# e mixolídio de si bemol (Esq.9). Tal como acontece na
primeira, na terceira secção o sexto elemento da escala dórica apresenta-se de forma variável.
O método de conjugação dos diferentes elementos harmónicos pertencentes às escalas dórica e
mixolídia é bastante semelhante ao usado na primeira secção da obra.

secção
III3ªSecção

[c.[cc.70-117]
70-117]

& #ú #ú ú #ú #ú ú (#Ï ) ú

bÏ Ï

bÏ
Ï bÏ Ï Ï

Esq.9

Em comparação com a primeira, a terceira secção tem uma maior presença de
estruturas polimodais, as quais ocupam praticamente todo espaço harmónico. No Esq.10
apresentam-se os seus principais elementos construtivo-harmónicos. O acorde perfeito Maior
substitui o acorde de 7.ª menor com 3.ª menor, o elemento harmónico mais frequente da
primeira secção. Na elaboração harmónica da terceira secção são muito importantes a estrutura
de tons inteiros e os elementos pentatónicos. Estas estruturas harmónicas encontram-se
assinaladas no esquema.
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compassos
cc.

70-71
70-71

& ##ú
# Ïú

modo
dórico
modo
dórico

&

modo
mixolídio
modo
mixolídio

Ïú
Ï

73-74
73-74

Ï úÏ

bÏ
#úbÏ

bÏ

75-76
75-76

79
79

#ú

#ú
ú
ú

bÏ
bÏÏ

89-93
89-93

&

#ú

ú #ú

ú bÏ
& bÏ Ï Ï ú ÏúbÏÏ bbÏÏÏ

bÏ
bÏÏ
94-99
94-99

80-82
80-82

85-88
85-88

Ï ú #ú #ú
ú
bÏ ú###ú
ú bÏ Ï Ï bÏ
b ÏÏ #ú
Ï
100-103
100-103

#ú #ú ú #ú Ï ú ú #ú#ú#ú #úbú Ï ú ú
ú
bÏ Ï
Ï Ï
bÏ Ï Ï
bÏ Ï

- elemento de pentatónica

- tons inteiros
Esq.10

Na análise comparativa dos sistemas harmónicos empregues na primeira e terceira
secções da Viagem da Natural Invenção verifica-se uma certa complementaridade referente ao
modo como os vários agrupamentos harmónico-verticais se encontram estruturados. A maior
parte da primeira secção encontra-se preenchida por acordes pertencentes a um determinado
modo. Os acordes formados pelos elementos das escalas dórica e mixolídia em simultâneo
apresentam-se só nos últimos compassos. Na terceira secção ocorre o processo inverso, uma
vez que a maior parte dela se encontra elaborada com base no método harmónico desenvolvido
no final da primeira secção.
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5. Elementos e processos texturais presentes na Viagem da Natural Invenção

Viagem da Natural Invenção contém uma grande variedade de elementos texturais que
determinam uma evolução constante. Esta evolução aplica-se tanto ao trabalho relativo a
gestos musicais bastante abrangentes, como a microelementos texturais mais simples. Sendo
bastante flexíveis aos diferentes níveis da transformação, a que são votados, estes
microelementos têm maior duração e densidade na segunda metade da obra. Os elementos
texturais que compõem cada secção apresentam-se no esquema seguinte e serão estudados no
presente subcapítulo (Esq.11).
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cc.
1ª secção
Dó

1-27
o/b
p p c

28-35
b
c1
c

o

b
c

36-43
a

44-49
d
p

b
p

50-55
e
a
p

c1

d

a

2ª secção
(intermédia)

56-64
d b
c1
c1

e
a

65-69
a
e d e b
c1
a d

70-79
3ª secção
Dó #

b
p

d
p

80-84
a1
c1

117-119
4ª secção
Ré

b2
a p

b1
b1
b2

a
p

d

120-137
b1
b2
b2
p

85-88
a
a d
c1
p
p
b1

138-147
b
a1
p

b1

89-94
a
b1

95-103
d1
d
a b1 a
p

a1
p

148-156
o
d
pa

o
a

157-176
o
a

f

o / b2
a

104-116
b1
a

a

177-198
f b f
o
p p
p

199-203
f
p

b
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5ª secção
(intermédia)

e1
a

6ª secção
Mi b

a

7ª secção
Mi
[reexposição]

8ª secção
Fá

p

204-217
e
e1
a
a
o

218-225
a
o

226-234
a
e1
e1 d
p

d2
p

235-241
b
o
d1

253-264
o/b
c
o o/b
d2
p
p

293-297
b
o
a1
p

a d
e1 e1
242-252
a
o

b2
d2 a

d2

265-284
o/b
a
p

298-308
o/b
b1
b2
b2
p
o
c

c
p

d2
p

o/b

309-327
b2
a

ada

285-292
b/o
c
p

328-336
o / b2
a
d p

337-343
b1
d
p
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344-358
e
p

9ª secção
Fá #

10ª secção
Sol

11ª secção
Sol #

12ª secção
Lá

b
p

c1
p b
p

359-370
o
a
b
b1
b2
b1

371-380
a
o
p
a
p

415-426
b2 / e
a
p

b e b1
p

o
b1

381-393
b1
b o
a
b
p

b
b2
e
o
p

427-441
c
p

b2
e
A
P

499-509
b2
o / b2
e
b1
p
p

e
A
p

394-407
b2
b2
a b1
d
a

442-462
b

c1
b1
p

d1
b1

b
a

408-414
b b2 b
a
a

463-478
c
a c

510-530
e
d
p

o / b2

531-553

e
a

b2

479-498
b2
e
d
b1
a

a1

o / b2 a d a 1 d

o / b2
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13ª secção
Si b

a
p

554-582
b
b
a
o 2
a
o

b2

583-593
b

594-599
b2
a
a

b2

635-656
14ª secção
Dó

c
b
d
p

c
b
a
p

a

b2
a

657-684
d
b

698-711
15ª secção
Si

d2
d
p

d
p

d
p

600-608
A
b2
a
d

c
d

b1

b1 b1
d

712-724
b2 / e
a
p

a1
p

c

a1

d2

b1

609-621
a
c
b

622-634
a a1

b

o
a

c
d
o

685-697
e
a

725-749
b2 / e
b2 / e
a
a
d2
p

e

a

a

d1
a

750-757
b2 / e
d2
a
p

Esq.11
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Os elementos texturais podem agrupar-se em duas vertentes, de acordo com as suas
características construtivas:

a) Elementos melódicos e texturas derivadas.
b) Elementos pedal estáticos ou flutuantes.

Relativamente ao ponto a), os elementos texturais melódicos e as texturas derivadas
apresentam-se no esquema, sendo indicados pelas letras o/b, o, b, f, C, e, A. O elemento
textural o/b é apresentado pela primeira vez no início da obra no solo de clarinete baixo.
Identifica-se por uma linha melódica composta pelo subelemento pedal o (notas longas), e pelo
subelemento b que se refere aos motivos melódicos caracterizados por movimentos em
semicolcheias24.
Na construção da linha melódica do clarinete baixo verifica-se a co-existência dos
seguintes aspectos harmónicos: a função de pedal das notas mi bemol, fá, sol e si bemol; a
função ornamental das notas cromáticas curtas que antecipam as notas pedal mi bemol e fá e as
passagens cromáticas que antecipam as notas pedal sol e si bemol. Cria-se assim um
contraponto entre dois aspectos harmónicos diferentes. O subelemento b, na intervenção de
clarinete baixo, apresenta-se sobre um movimento melódico directo (ascendente-descendente)
em relação às notas sol e si bemol, destacadas metricamente. Apresentados em simultâneo no
início da obra, os sub-elementos o e b desenvolvem as suas próprias características de forma
independente ao longo da obra. Deste modo, serão identificados como elementos texturais o e
b.

O elemento o torna-se independente a partir da quarta secção da obra. Como exemplo
referimos os cc.147-149, onde este se apresenta no baixo25. Neste fragmento o elemento o diz
respeito às notas pedal que formam um intervalo de 4.ª perfeita e se desenvolvem na forma de
movimentação pelas figuras de colcheias.
Em alguns fragmentos da Viagem da Natural Invenção o elemento o aplica-se também
ao nível das texturas mais abrangentes. Uma destas formas de desenvolvimento do elemento o
encontra-se nos cc.177-179 (flautas, trompa, glockenspiel, soprano) (Ex.38). Neste fragmento
o elemento o é a base construtiva de uma textura heterofónica a cinco vozes, com
24

Consultar Ex.23, p.266.
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características de ostinato. Em cada uma das vozes existem diversas formas de repetição das
notas mi bemol e sol, sendo estas notas antecipadas por ornamentos.

Ex.38

Um modo semelhante de antecipação das notas pedal pelos ornamentos foi detectado
na primeira apresentação deste elemento sob a forma o/b no início da obra no clarinete baixo26.
Enquanto neste fragmento as notas pedal e as figuras de antecipação criam um contraponto de
dois aspectos harmónicos diferentes, a textura dos cc.177-179 é composta unicamente com
base na escala modal, ré bemol-mi bemol- fá- sol- lá bemol- si bemol.
Outra forma do elemento textural o surge nos cc.362-363 no naipe dos trompetes
(Ex.39), onde este integra a textura sob a forma de “ornamentação melódica” de acordes.

25
26

Consultar Ex.12, p.256.
Consultar Ex.23, p.266.
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Ex.39

Uma forma específica do elemento o surge nos cc.160-164 (Ex.40). Neste fragmento
apresenta-se uma textura heterofónica criada pelos sopros, percussão, baixo e cordas e
elaborada com base nas imitações de pequenos motivos melódicos. Estes baseiam-se tanto no
intervalo de trítono como na repetição da nota mi bemol apresentada com ou sem
ornamentação. Trata-se de um “desenvolvimento motívico” específico do elemento o, que
passamos a considerar como elemento textural f.
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Ex.40

De entre todas as secções que apresentam e desenvolvem o elemento o destacamos a
sétima, na qual é predominante. Assim, o elemento o surge de forma bastante melodizada e
ganha grande importância na criação de texturas de natureza heterofónica em conjunto com o
elemento b.

O elemento b é o elemento textural mais frequente na Viagem da Natural Invenção.
Apresenta-se nas intervenções instrumentais, como base das diferentes texturas e actua de
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forma idêntica à sua primeira apresentação no solo de clarinete baixo no início da obra (neste
fragmento este elemento actua sob a forma o/b).
Encontrando-se nos cc.446-447, onde é interpretado pelo clarinete, este elemento
(elemento b), apresenta o movimento melódico direccionado à nota lá e em simultâneo integra
alguns motivos direccionados contrariamente (Ex.41).

Ex.41

O elemento b também participa na elaboração das texturas polifónicas criadas com
base no método de imitação (elemento C). Um dos exemplos do elemento C surge nos cc.2122 no naipe dos violoncelos (Ex.42). Em algumas das suas formas, o compositor procede à
simplificação ou transformação das linhas melódicas referentes à textura imitativo-polifónica
através de inclusão de efeitos. Um dos exemplos desta forma textural encontra-se presente ao
longo dos cc.28-29 (Ex.43).

Ex.42
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Ex.43

Sendo desenvolvido intensamente ao longo da obra, o elemento textural b apresenta
duas formas específicas. A primeira foi indicada no esquema como b1. Em relação ao
elemento b, esta forma caracteriza-se por uma maior melodização do movimento directo
(ascendente ou descendente). O elemento b1 pode ser exemplificado pela linha melódica do
glockenspiel presente ao longo dos cc.85-86 (Ex.44). Como se verifica neste fragmento, a
elaboração do elemento b1 mantém a forma directa do movimento melódico direccionado a
uma determinada nota (neste caso sol#). Por outro lado, o desenho melódico possui uma
grande diversidade de fórmulas rítmicas e intervalares.

Ex.44

A segunda forma do elemento b (b2) caracteriza-se por um movimento melódico
figurativo ou ornamental e pode ser exemplificada pela linha melódica do fagote dos cc.117119 (Ex.45).
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Ex.45

Ao longo da obra os elementos b, b1 e b2 integram diversos solos instrumentais ou
apresentam-se em blocos sonoros formados por uníssonos rítmicos. Desenvolvem-se também
em simultâneo nas diversas texturas heterofónicas.
Uma das referências do elemento b, num bloco sonoro formado por uníssonos rítmicos,
verifica-se nos cc.400-401, naipe de trompetes (Ex.46). Neste fragmento este elemento
encontra-se sob a forma de movimentação melódica de cada uma das três vozes relativas a
uma série de acordes. Enquanto nas vozes referentes ao 1º e 2º trompetes se verifica uma
forma directa da condução melódica, os motivos do 3º trompete são mais melodizados.

Ex.46

As apresentações simultâneas das diferentes formas do elemento b são frequentes na
segunda metade da obra, nomeadamente nos cc.495-497, onde encontramos uma textura
polifónica bastante movimentada (Ex.47). Esta textura é criada pelo contraponto entre as
linhas melódicas do baixo, do clarinete e da marimba. Enquanto no baixo surge um movimento
melódico directo direccionado à nota sol#, nos restantes instrumentos existe um movimento
melódico figurativo.
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Ex.47

Uma textura bastante semelhante ao fragmento analisado em termos constructivos
verifica-se nos cc.566-568 (flauta, clarinete e percussão) (Ex.48). Esta textura é composta por
um contraponto de cinco linhas melódicas, todas elas criadas com base no mesmo elemento
textural (b2). Com este modo de construção obtém-se uma maior uniformidade da textura
heterofónica.
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Ex.48

De seguida apresentam-se dois fragmentos da Viagem da Natural Invenção nos quais
se verifica a actuação simultânea do elemento o e das diferentes formas do elemento b na
elaboração das linhas melódicas. O primeiro fragmento refere-se à intervenção do glockenspiel
nos cc.516-517 (Ex.49). Nesta intervenção verifica-se um jogo melódico entre os elementos b,
b2 e o elemento o, este último sob a forma de trilo.

Ex.49

O segundo exemplo diz respeito à intervenção do baixo nos cc.171-176 (Ex.50). Nesta
intervenção os elementos pedal (o) apresentam-se em simultâneo com movimentos melódicos
directo e figurativo.
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Ex.50

Um outro elemento textural melódico (e) encontra-se associado às intervenções
instrumentais de natureza improvisatória. Este destaca-se na obra pelo seu carácter
concertante. Um dos exemplos deste tipo de intervenções instrumentais pode ser identificado
no c.56, no piano (Ex.51) e caracteriza-se por uma textura composta com base nas imitações
dos motivos formados pelas figuras rítmicas rápidas e pelos momentos suspensos.

Ex.51

O elemento e é bastante frequente nas secções transitórias da Viagem da Natural
Invenção, afirmando a sua importância através da criação de blocos sonoros bastante densos.
Nesta função o elemento e identifica-se como e1. A forma do elemento e pode ser
exemplificada através dos cc.213-215 (Ex.52), onde se apresenta num contraponto formado
pelas linhas melódicas do trombone, do glockenspiel, da harpa e do piano. O contraponto
destas linhas melódicas cria uma textura heterofónica de carácter concertante.
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Ex.52

A segunda forma do elemento e (identificada como b2/e) é composta pelas figuras
melódicas (b2) que integram as intervenções instrumentais de carácter concertante (e). O
elemento b2/e torna-se bastante frequente na última secção da obra. Um dos exemplos da sua
apresentação encontra-se nos cc.423-426 (Ex.53), nas flautas e no clarinete.
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Ex.53

Para completar o catálogo dos elementos texturais melódicos da Viagem da Natural
Invenção falta-nos referir o elemento A, associado às linhas melódicas que integram elementos
aleatórios na sua elaboração. A primeira vez que surge, o elemento A é apresentado no
contrabaixo ao longo dos cc.427-440 (Ex.54, cc.427-430). Esta intervenção de contrabaixo,
pizz. (como “jazz”), é elaborada de forma aleatória a nível rítmico e apresenta-se em
contraponto com a intervenção do piano de carácter mais concertante.
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Ex.54
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Relativamente ao ponto b), os elementos pedal apresentam-se na Viagem da Natural
Invenção quer de uma forma pontual, quer em contraponto com os diversos elementos
melódicos da obra. Tal como estes últimos, os elementos pedal participam na criação das
diferentes texturas orquestrais.
O primeiro elemento pedal identifica-se como p referindo-se à pedal associada aos
instrumentos mais graves. Encontrando-se no início das secções de Viagem da Natural
Invenção, é um indicador importante da divisão formal da mesma27.
Outro elemento pedal (a), de natureza vertical, surge na forma de um acorde ou de uma
série de acordes. Em forma de acorde, o elemento a, surge pela primeira vez nas flautas e no
clarinete no c.12 (Ex.55).

Ex.55

Como série de acordes pode ser identificado nos cc.648-649 nos trompetes, trompa e
trombone (Ex.56). Neste fragmento, a série de acordes, é formada por cinco linhas melódicas,
apresentadas em uníssono rítmico.

27

Consultar subcapítulo 3.
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Ex.56

O elemento a também surge sob a forma de acordes desenvolvidos polifonicamente.
Esta forma identifica-se como a1 e encontra-se por exemplo nos cc.80-82, no trompete, na
trompa e no trombone (Ex.57).

Ex.57

O elemento a1 ganha importância na segunda metade da obra, onde se verificam
algumas texturas heterofónicas bastante abrangentes criadas com base neste elemento. Um dos
exemplos deste tipo de texturas verifica-se nos cc.531-543 (Ex.58, cc.531-532). A sua textura
baseia-se numa série de acordes em que se verificam diferentes movimentações lineares.
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Ex.58
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No exemplo relativo aos primeiros dois compassos desta textura identificam-se três
blocos tímbricos diferentes. Cada um deles apresenta-se em uníssonos rítmicos e associa-se a
uma determinada fórmula rítmica. O 1º bloco tímbrico é criado pelo naipe das cordas, piano,
percussão, flauta, fagote e trombone; na criação do 2º bloco tímbrico participam os 1º e 3º
trompetes, a trompa e a percussão; o 3º bloco tímbrico é associado aos elementos pedal e é
apresentado pelos clarinetes, 2º trompete e harpa.

Em Viagem da Natural Invenção os elementos pedal participam na criação de
determinadas texturas, sendo distribuídos no espaço orquestral de uma forma pontual. O tipo
de texturas referidas identifica-se com a letra d. Um exemplo do elemento textural d verifica-se
nos cc.47-49 (Ex.59). A textura deste fragmento é criada pelas notas pedal de longa duração
apresentadas nos diferentes naipes orquestrais. As pedais associadas aos violoncelos são
movimentadas pelo uso do glissando e do tremolo.
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Ex.59

Na elaboração textural da Viagem da Natural Invenção detectamos duas formas do
elemento d. A primeira diz respeito às notas pedal que se apresentam melodizadas aquando da
elaboração textural processada pelo compositor. Esta forma do elemento d (identificada como
d1) surge pela primeira vez nos cc.95-98 no naipe das madeiras (Ex.60). Na elaboração da
textura deste fragmento podemos verificar o aspecto melódico das linhas da 2ª flauta e do
fagote.

316

Viagem da Natural Invenção

Ex.60

A segunda forma do elemento d diz respeito a uma textura que, sendo formada pelas
notas pedal, possui características pontilísticas. Esta forma identifica-se como elemento d2.
Podemos exemplificar o elemento d2 pela textura de cc.246-250, apresentada no naipe da
percussão e na harpa (Ex.61).

Ex.61

Tal como o elemento a, o elemento d participa na criação de algumas texturas de
carácter mais abrangente. Uma delas situa-se nos cc.699-706 (Ex.62, cc.699-701), podendo
considerar-se como uma das mais significativas da Viagem da Natural Invenção.
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Ex.62

Esta textura é composta por três partes. A primeira, no naipe da percussão, é elaborada
com base no elemento d2 (pontilístico). Referimos a importância dos motivos melódicos curtos
apresentados de forma ascendente. A segunda parte textural encontra-se no naipe das cordas
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que suportam cada uma das notas dos motivos melódicos curtos. Os efeitos de ressonância
criados pelos instrumentos deste naipe prolongam-se num glissando em movimento contrário
face aos motivos melódicos presentes no naipe da percussão. Finalmente a terceira parte
textural é apresentada pelo piano, o qual interpreta uma pedal elaborada sob a forma de trilo.

Comparando as texturas criadas pelos elementos pedal a e d, delineiam-se
características diferentes aquando da sua elaboração. Nas elaboradas pelo elemento a verificase uma maior importância das unidades verticais. O espaço das texturas referentes ao elemento
d é menos vertical. Na sua elaboração nota-se a importância dos elementos pedal mais curtos,
criando tanto os motivos melódicos presentes ao longo da secção como os gestos lineares que
contribuem para o desenvolvimento discursivo da obra.

6. Função específica dos elementos texturais na elaboração formal da Viagem da
Natural Invenção

No presente subcapítulo exploramos o grau de importância dos elementos texturais na
concepção formal das diferentes secções de Viagem da Natural Invenção (nível microformal).
No Esq.11 foram apresentados os elementos texturais mais significativos das secções a que se
associam. A definição da importância de um elemento textural na forma de uma secção da
obra torna-se fundamental na determinação da função dessa mesma secção (nível
macroformal).
Na 1ª secção de Viagem da Natural Invenção apresentam-se oito elementos texturais,
nomeadamente o/b, p, c, a, o, b, c1, d. Destes oito elementos texturais destacam-se os
elementos melódicos, pois são os mais frequentes. Os elementos melódicos desta secção serão
desenvolvidos ao longo da obra, quer a nível melódico e harmónico, quer como base das
diferentes texturas orquestrais. Tendo em conta este aspecto podemos considerar o carácter
expositivo da 1ª secção de Viagem da Natural Invenção.
Depois da 2ª secção (intermédia), onde as intervenções instrumentais são mais
concertantes, a 3ª apresenta uma atmosfera pouco densa. Esta característica resulta do facto
dos elementos pedal serem predominantes nesta secção.
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Enquanto na elaboração da 1ª secção se destacam os elementos melódicos, na 3ª passam
a ter maior importância os gestos tímbricos associados a um jogo entre os diversos elementos
harmónicos. Os gestos tímbricos contemplam uma menor participação dos elementos
melódicos na elaboração da 3ª secção. Estes encontram-se reduzidos às passagens do
glockenspiel e da viola. Detectadas nos cc.91-93, apresentam uma certa referência à construção
textural da 2ª secção da obra28. Consideramos a função da 3ª secção como uma preparação para
a 4ª, pois esta última caracteriza-se pela presença significativa do desenvolvimento melódico.
A 4ª secção de Viagem da Natural Invenção é um verdadeiro estudo melódico, que se
destaca na obra pelas diversas formas de apresentação do elemento b. Este surge tanto nas
intervenções instrumentais como no contraponto formado pelos diferentes elementos
melódicos. Um outro aspecto que se destaca na 4ª secção da obra diz respeito ao facto de ser
nesta secção que o elemento o se apresenta pela primeira vez de forma independente face ao
elemento o/b.
O elemento e (concertante), bastante significativo na 5ª secção (intermédia), continua a
ser importante nos primeiros compassos da 6ª secção. Considerando o seu carácter concertante,
podemos entender os compassos referidos como a ponte entre a 5ª secção e a continuação da
6ª.
Na continuação da 6ª secção verifica-se uma presença significativa dos elementos pedal
(d1,d2) e um desenvolvimento dos elementos melódicos. Este último aspecto torna-se
importante se considerarmos o desenvolvimento desta secção como a continuação do
desenvolvimento da 4ª secção da obra. O desenvolvimento da 6ª secção caracteriza-se pela
predominância dos motivos melódicos mais curtos.
A 7ª secção de Viagem da Natural Invenção apresenta alguns aspectos reexpositivos,
nomeadamente a nível melódico. Ao longo desta secção os elementos (melódicos) reexpostos
sustentam-se na nota pedal mi nos graves. Considerando a sua importância, podemos afirmar
que a sétima secção apresenta uma certa estabilidade na macroestruturação de Viagem da
Natural Invenção. Note-se que esta particularidade da 7ª secção encontrará uma
correspondência na última secção da obra, onde se verifica a mesma importância da nota pedal.
O desenvolvimento melódico continua na 8ª secção da obra. Nesta secção os diversos
elementos melódicos apresentam-se sob diferentes formas de contraponto com os elementos
pedal.
28

Consultar Ex.32, p.281.
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Na elaboração da 9ª secção predomina o elemento e, apresentando-se simultaneamente
em diferentes instrumentos do naipe das madeiras, na harpa, no piano e no glockenspiel. As
intervenções simultâneas destes instrumentos, elaboradas sobre notas pedal das cordas, criam
um verdadeiro espaço improvisatório29.
Na 10ª secção da obra continua o desenvolvimento melódico da 8ª secção. Os elementos
melódicos b1 e b2 apresentam-se tanto em contraponto como em uníssonos rítmicos ou em
texturas heterofónicas.
A 11ª secção anuncia uma nova fase na elaboração textural da obra, caracterizando-se
por uma maior actuação da orquestra sob a forma de tutti e por uma presença significativa das
texturas heterofónicas mais abrangentes. Na 11ª secção as texturas heterofónicas adquirem
uma maior densidade, resultante das diversas formas de contraponto das linhas melódicas e
pelo facto destas serem mais extensas. Na elaboração da 1ª parte da 11ª secção o elemento
concertante (e) é muito importante, apresentando-se em contraponto com o elemento A. A
partir do c.448 da 11ª secção o elemento c torna-se predominante na criação das texturas
heterofónicas.
Na 12ª secção de Viagem da Natural Invenção destaca-se a função específica do trilo.
Sendo derivado do elemento o, o trilo é importante na elaboração quer das intervenções
instrumentais, quer dos blocos sonoros criados pelos uníssonos rítmicos, quer ainda das
texturas polifónicas.
A 13ª secção ilustra a função específica dos elementos a e d, a qual diz respeito ao facto
destes elementos integrarem os fragmentos de maior presença orquestral. Apresentados em
tutti, os elementos a e d alternam com diferentes elementos melódicos, sendo estes associados
aos fragmentos de menor densidade textural.
A 14ª secção destaca-se no plano formal da obra devido a dois aspectos. Por um lado,
apresentam-se nesta secção todas as formas do elemento textural d (d, d1, d2). Por outro, a
função da textura dos cc.681-690 é muito importante na macroforma da Viagem da Natural
Invenção. Esta textura, apresentada em tutti orquestral, é um verdadeiro climax associado ao
momento de maior tenção da obra (Ex.63, cc.681-684).

29

Existem certas referências ao nível da elaboração tímbrica e textural entre as 9ª, 2ª e 5ª secções,
determinadas pela predominância do elemento concertante associado na maior parte das vezes ao bloco
tímbrico do piano, harpa e percussão.
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Ex.63
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O tutti referido divide-se em dois fragmentos, conforme as suas características de
construção e do material associado a cada um deles. O primeiro bloco sonoro do primeiro
fragmento do tutti associa-se aos instrumentos do naipe das madeiras, ao naipe das cordas
(violas) e ao piano, apresentando passagens melódicas ascendentes e descendentes
caracterizadas pelo movimento directo em relação à nota pedal. Este movimento melódico
directo também se apresenta ao nível do efeito e associa-se ao bloco sonoro criado pelo
glissando do naipe das cordas (violoncelos) e do c/legno batt. dos contrabaixos. Um outro
bloco sonoro é apresentado pelo naipe dos metais e diz respeito às passagens melódicas de
movimentação figurativa. Finalmente, o último bloco sonoro cria-se pelos instrumentos de
percussão e pela harpa e encontra-se associado ao elemento e (concertante).
O segundo fragmento do tutti30 caracteriza-se por um movimento melódico bastante mais
lento do que o do primeiro. A textura do segundo fragmento do tutti encontra-se associada a
um coral31.
Na elaboração do tutti dos cc.681-690 destaca-se a função específica do gesto
apresentado nos cc.683-684. Este gesto pode ser entendido como uma ponte entre os dois
fragmentos do tutti, bastante contrastantes relativamente à sua elaboração textural. O gesto de
cc.683-684 apresenta um motivo sincopado no naipe dos trompetes. Este motivo é associado
ao elemento 4 da citação e é reforçado pelas intervenções dos instrumentos de percussão.

Na última secção continua a apresentação das texturas heterofónicas e polifónicas.
Compostas com base nos diferentes elementos texturais, estas surgem quer em determinados
naipes, quer no tutti orquestral. Nesta secção detectamos uma nova versão do elemento textural
b2/e, integrado numa textura expressa desde o c.742 até ao final da obra (Ex.64, cc.742-745).
Esta textura caracteriza-se pela estabilidade, apresentando deste modo uma função conclusiva
ao nível da macroforma.

30
31

Consultar Ex.28, pp.273-274.
A análise do aspecto orquestral deste coral foi apresentada no subcapítulo 2.1.1.
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Ex.64
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A textura referida é composta por três partes. A primeira compreende um contraponto
formado pelas linhas melódicas das flautas, as quais contêm características de ostinato
associado à repetição de determinadas células rítmicas ou intervalares. A segunda parte
textural está associada ao naipe da percussão, sendo formada por um bloco sonoro com
características pontilísticas. A terceira parte da textura é composta por diversas notas pedal,
das quais destacamos a pedal si presente nos instrumentos mais graves. Esta pedal pode ser
entendida como a “tónica” da obra, constituindo um centro de gravitação da mesma.

6.1 Os métodos de mosaico e de desenvolvimento presentes na elaboração formal da
Viagem da Natural Invenção

Os métodos de mosaico e de desenvolvimento têm um papel determinante na
estruturação formal da Viagem da Natural Invenção. O método de mosaico é aplicado ao nível
da elaboração microformal das secções que a constituem. Todas elas se encontram elaboradas
com base na alternância de diversos elementos pedal, melódicos ou de texturas que integram
estes elementos. Nas primeiras secções da obra verifica-se a predominância das unidades
texturais curtas. Mesmo as texturas associadas a estas secções apresentam pouca densidade e
caracterizam-se pela sua curta duração. Na segunda metade da obra o método de mosaico é
menos claro. Nesta parte da obra há uma maior presença de texturas mais abrangentes e um
processo de constante evolução das características específicas de determinadas unidades
texturais.

O método de desenvolvimento relaciona-se com o processo de evolução das
características melódicas, harmónicas e texturais das unidades construtivas que se verifica ao
longo da Viagem da Natural Invenção32. Entre as unidades texturais, participantes no
desenvolvimento discursivo da obra, destacam-se os elementos melódicos. Sendo
desenvolvidos intensamente em determinadas secções, apresentam uma grande variedade de

32

No subcapítulo 5 foram apresentados vários exemplos de desenvolvimento destas unidades.
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aspectos construtivos. A característica “estudo melódico”, dada pelo próprio compositor à obra
Sucessões Simétricas poderia também aplicar-se à Viagem da Natural Invenção.
A complexidade formal de Viagem da Natural Invenção decorre do facto de em
determinadas secções da obra o desenvolvimento dos elementos texturais se encontrar em
contraponto com a introdução de novos elementos texturais. Estes, por sua vez, continuam o
desenvolvimento nas secções posteriores.
Outro aspecto contraposto ao método de desenvolvimento refere-se à existência de
determinadas referências entre as várias secções da obra, que podem ser detectadas tanto ao
nível da repetição de alguns elementos texturais, como pela semelhança de elaboração textural
de determinadas secções33.

6.1.2 O método de desenvolvimento na elaboração tímbrica de Viagem da Natural
Invenção

Na Viagem da Natural Invenção o desenvolvimento não pode ser limitado aos aspectos
tradicionalmente associados com este método, nomeadamente aos aspectos harmónico,
melódico e textural. Nesta obra é muito importante o desenvolvimento aplicado a blocos
tímbricos específicos, que se apresentam acompanhados por determinados registos.
Um dos blocos tímbricos mais frequentes na Viagem da Natural Invenção cria-se
através dos timbres da harpa, do piano e de alguns instrumentos de percussão (idiofones). Ao
longo da obra este bloco tímbrico apresenta-se normalmente no registo agudo ou médio-agudo
(bloco tímbrico 1).
O bloco tímbrico 1 é bastante frequente nas obras orquestrais de Jorge Peixinho dos
anos 70-80. Esta associação tímbrica surge em Sucessões Simétricas II, nomeadamente nos
cc.11-12. O fragmento descrito apresenta uma textura bastante dinâmica de natureza serial; a
textura, origina-se através do bloco tímbrico constituído por duas harpas, celesta, xilofone e
flautins34.
Apresenta ainda algumas características semelhantes a determinadas texturas de
Viagem da Natural Invenção, criadas pela mesma associação tímbrica, como se pode verificar
33

Consultar subcapítulo 6.

327

Evolução da linguagem musical e especificidade das técnicas na música orquestral de Jorge Peixinho

através do exemplo que se segue, relativo aos cc.204-206, correspondente a um bloco tímbrico
formado pela harpa e pelo piano (Ex.65). A textura deste fragmento, sendo bastante dinâmica
ritmicamente, possui um carácter bastante estático. Em comparação com os cc.11-12 de
Sucessões simétricas II é mais simples. Mantendo as características de uma textura serial,
apresenta os elementos horizontais de uma forma bastante melodizada.

Ex.65

Outro exemplo ilustrativo das características do bloco tímbrico 1, encontra-se no c.511
(Ex.66), onde a harpa e o piano interpretam um gesto tímbrico bastante expressivo,
caracterizado pela descida movimentada e rápida das linhas melódicas de ambos os
instrumentos. Esta descida resulta no final do gesto numa queda no registo grave.

34

Consultar Ex.31, p.157.
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Ex.66

Nos dois blocos tímbricos da Viagem da Natural Invenção os instrumentos que os
criam apresentam-se contrapontisticamente. Ao longo da obra cada um dos seus membros
actua também a solo, ilustrando a vertente concertante das suas intervenções. Como exemplo
desta forma de actuação podemos referir as intervenções do piano e do glockenspiel, nos cc.57
e 65-66 da obra respectivamente (Ex.67, 68).

Ex.67
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Ex.68

Outra forma de actuação do bloco tímbrico formado pela harpa, pelo piano e pela
percussão, visa a criação de espaços elaborados pelas diversas intervenções instrumentais, que
podem ser considerados como “campos de improvisação”. Nas primeiras secções da obra, os
“campos de improvisação” criam-se unicamente pelo bloco tímbrico do piano, harpa e
percussão, mas na segunda metade da obra este bloco tímbrico é alargado a alguns
instrumentos da família das madeiras.
A referência mais significativa ao aspecto de improvisação presente na Viagem da
Natural Invenção encontra-se nos cc.345-356 (Ex.69, cc.345-347). O fragmento referido,
criado pelas intervenções simultâneas de duas flautas, do clarinete, do glockenspiel, da harpa e
do piano, destaca-se pelo carácter concertante. A sua textura é bastante densa, apresentando
características muito dinâmicas no registo agudo e médio-agudo.
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Ex.69

O segundo bloco tímbrico, ao qual se associam as características do desenvolvimento, é
criado pelos violoncelos (bloco tímbrico 2) e apresenta-se no registo grave ou médio-grave,
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sendo bastante frequente nas primeiras secções da obra. Como exemplo indicamos os cc.21-22
(Ex.70). Neste fragmento o bloco tímbrico 2 apresenta-se sobre uma textura polifónica baseada
na imitação de um elemento melódico cromático. Esta contém várias notas pedal criadas com
base nos intervalos de 5.ª perfeita ou 7.ª menor.

Ex.70

Futuramente, e no bloco tímbrico 2, verifica-se a evolução gradual das suas
características construtivas no sentido de uma menor presença do aspecto melódico e da
predominância das particularidades tímbricas em relação à melodia. Nestas apresentações o
bloco tímbrico 2 pode ser caracterizado como um gesto-efeito. Já na elaboração dos cc.28-29
verificamos a substituição dos motivos melódicos cromáticos característicos da textura dos
cc.21-22 pelos elementos texturais formados pelos diversos glissandos, notas pedal e outras
passagens, todos baseados no intervalo de 5.ª perfeita (Ex.71).

Ex.71
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Uma maior sensação de gesto-efeito encontra-se ao longo dos cc.30-33 devido à sua
sonoridade específica, criada com base nas diversas formas de repetição, regular ou irregular,
do intervalo de 5.ª perfeita (Ex.72).

Ex.72

Na continuação da obra, o compositor reexpõe e desenvolve a forma inicial da textura
heterofónica do bloco tímbrico 2. Deste modo, nos cc.362-364 podemos encontrar uma nova
versão deste bloco tímbrico (Ex.73). A textura deste fragmento é elaborada pelas três linhas
melódicas das flautas e do clarinete e associa-se ao registo médio-agudo, apresentando uma
maior componente polifónica em relação à textura inicial do bloco tímbrico 2.

Ex.73

As características polifónicas da textura dos cc.362-364 mantêm-se até ao final da obra.
Por outro lado, nas secções 13-14 verifica-se a continuação do desenvolvimento melódico
desta mesma textura. Nestas secções a textura referida apresenta-se no naipe das madeiras. O
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regresso para a esfera sonora das cordas graves realiza-se nos cc.725-734 (Ex.74, cc.725-729).
Neste fragmento a textura do bloco tímbrico 2 é mais estática. Esta característica resulta do
facto do elemento melódico cromático característico da textura passar a ter uma função
figurativa em relação à nota pedal si.

Ex.74

O último bloco tímbrico a ser apresentado neste subcapítulo é criado pelo timbre das
cordas graves ou pelos sopros graves em uníssono (bloco tímbrico 3). Este bloco tímbrico
situa-se nos primeiros compassos de algumas secções da obra, sendo composto por notas
pedal.
Uma das apresentações do bloco tímbrico 3 surge nos cc.417-419, associada ao naipe
das cordas (violoncelos) (Ex.75). Neste fragmento, os violoncelos interpretam uma nota pedal
(sol#) que se desenvolve através de diversas formas de ornamentação melódica e rítmica. Estas
formas da ornamentação incluem figuras rítmicas rápidas com função de antecipação, trilos,
glissandos e diferentes formas de repetição.
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Ex.75

A análise da Viagem da Natural Invenção demonstra que esta obra é reveladora de
aspectos únicos da linguagem musical de Jorge Peixinho, desenvolvendo características
harmónicas, formais e texturais que marcaram a linguagem musical de Sucessões
Simétricas II.
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1. A construção sonora e a função do timbre nas obras orquestrais de Jorge
Peixinho — Particularidades

Na música orquestral de Jorge Peixinho detectamos dois aspectos fundamentais
relacionados com o timbre. O primeiro diz respeito à grande variedade tímbrica das suas
obras orquestrais, decorrente da forma como explora as características sonoras de
determinados instrumentos, muitas vezes com fantasia e experimentalismo, e do modo
como aplica e estrutura o timbre na elaboração de gestos e blocos sonoros. A forma como
caracteriza as unidades tímbricas das suas obras dá origem a uma grande complexidade na
elaboração das texturas orquestrais, pois integram estas diversas unidades tímbricas em
simultâneo.
A variedade tímbrica pode ser entendida tanto ao nível da elaboração de determinada
obra como de uma forma mais global, nomeadamente em determinados períodos da sua
criação artística. Ao longo de mais de 30 anos da sua produção orquestral verificamos a
existência de certas características tímbricas que caracterizam determinadas fases da sua
obra, nomeadamente na forma como elabora os gestos e as texturas musicais e os métodos
e processos de desenvolvimento tímbrico empregues. As obras aqui referenciadas
demonstram a existência de diferentes graus de evolução deste parâmetro na música
orquestral de Jorge Peixinho.
Relativamente às obras orquestrais dos anos 60, as diferentes unidades tímbricas, de
características seriais, estão associadas muitas vezes a texturas pontilísticas. Os timbres
que as integram são regularmente distribuídos pelo espaço orquestral. Esta forma de
elaboração tímbrica pode ser detectada nas obras Políptico, Diafonia e Kinetofonias1. (Na
primeira obra orquestral de Jorge Peixinho, Sobreposições, o aspecto serial é menos óbvio.
Nesta obra verificamos a predominância de texturas heterofónicas). Quanto à elaboração
tímbrica ao nível de macroforma, o método de alternância das diferentes unidades
tímbricas (mosaico) predomina nas obras orquestrais dos anos 60, sendo o
desenvolvimento

tímbrico

empregue

na

elaboração

das

unidades

inicialmente

apresentadas.

1

No catálogo de timbres (subcapítulo 2.4) apresentaremos a análise de uma textura com características
seriais referente aos cc.13-16 de Kinetofonias.
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As obras orquestrais dos anos 70 e 80 caracterizam-se pela grande diversidade das suas
estruturas sonoras e pela importância do experimentalismo na elaboração dos seus
timbres. A componente experimental verifica-se na existência de efeitos e articulações
menos tradicionais ao nível da técnica instrumental utilizada, o que se repercute em
determinados timbres que integram as texturas visando a criação de uma “nova
sonoridade”. Nestas obras, e em simultâneo com a procura de novos timbres, Jorge
Peixinho apresenta determinados aspectos aleatórios, elemento característico das obras
deste período. Em Eurídice Reamada destacam-se os aspectos aleatórios aplicados ao
nível métrico e rítmico. Nesta obra existe uma evolução de um tempo e de uma métrica
mais tradicional até ao aleatório e vice-versa, aspecto que consideramos importante na
evolução e caracterização das unidades sonoras.
Entre todas as obras orquestrais de Jorge Peixinho deste período destacamos Sucessões
Simétricas II, pois pode ser considerada como um “laboratório” em termos de investigação
tímbrica. Notável em termos da variedade dos timbres e texturas, Sucessões Simétricas II
compreende determinados gestos tímbricos (por exemplo, elaborados com base em efeitos
de ressonância), que sendo aqui apresentados pela primeira vez, passam a ter uma
importância fulcral nas obras orquestrais compostas posteriormente (por exemplo no
Concerto para Harpa).
Nas obras dos anos 90 verificamos uma maior unificação tímbrica das unidades
sonoras. As partituras deste período, compostas para orquestra de câmara, evidenciam
uma certa simplicidade nas texturas (características da música de câmara) e um trabalho
pormenorizado ao nível dos timbres que participam na criação destas mesmas texturas. Na
Viagem da Natural Invenção o timbre evidencia a melodia. A especificidade da sua
elaboração tímbrica deve-se ao facto de que a expressividade de determinadas linhas
melódicas resulta da escolha precisa do timbre e do registo.
No Concerto para Harpa a especificidade da elaboração dos timbres passa pela coexistência de grande variedade de timbres com a evolução das suas características no
espaço sonoro da obra de uma forma contínua e natural. Como já foi referido, no seu
Concerto para Harpa, Jorge Peixinho faz referência a Sucessões Simétricas II quando
elabora timbricamente a obra. Este facto verifica-se na existência de diversos gestos
tímbricos criados com base em efeitos de ressonância.

340

O timbre na música orquestral de Jorge Peixinho

Apresentando alguns aspectos tímbricos semelhantes, estas duas obras, caracterizam-se
por diferentes métodos de elaboração tímbrica. Em Sucessões Simétricas II existe uma
grande variedade tímbrica tanto das grandes massas sonoras como dos conjuntos de
timbres associados a determinados agrupamentos ou solos instrumentais. Sucessões
Simétricas II apresenta características de mosaico. No Concerto para Harpa a variedade
dos timbres encontra-se presente em simultâneo com a constante evolução das
características tímbricas dos gestos e blocos sonoros.

O segundo aspecto a salientar diz respeito à função construtiva do timbre na
organização do discurso musical na produção orquestral de Jorge Peixinho.
“Nas situações posteriores a Debussy, muitas vezes as relações tímbricas são muito menos
formalizáveis, e podem ser simplesmente colorísticas, num sentido um pouco superficial e pouco
consistente, em termos de organização de um discurso musical. Pelo meu lado, procuro que a
organização tímbrica tenha uma ossatura e uma vertebração muito fortes e que transcendam a mera
beleza ou formosura colorística”2.

A função construtiva do timbre encontra-se directamente relacionada com a
importância da melodia de timbres (Klangfarbenmelodie) e com a existência de
interligações entre timbre e forma e entre timbre e harmonia na música orquestral de Jorge
Peixinho. Os aspectos referidos serão abordados nos dois subcapítulos seguintes.

1.1 Melodia de timbres

“Toda a minha técnica de elaboração tímbrica através de jogos de fusão instrumental e da
hierarquização das fontes sonoras, todos os meus estudos relativos ao desenvolvimento do
princípio da melodia de timbres (da Klangfarbenmelodie), vão no sentido de estruturar a música
não só através de jogos muito concretos e sólidos do rigor formal, da lógica da própria linguagem,
da sua organização e da organização intervalar que se vai estabelecer em várias dimensões
sonoras, mas também no de procurar entender e determinar as verdadeiras funções tímbricas”3.
2

Palma, Eduardo Vaz, “Entrevista com o Compositor Jorge Peixinho”, in Arte Musical nº1, Lisboa, 1995,
p.13.
3
Palma, Eduardo Vaz, Op. Cit., p.13.
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Klangfarbenmelodie é uma técnica utilizada por Schönberg, em que a melodia se
cria através da mudança ou adição dos diferentes timbres. Estes são aplicados de forma
sucessiva, um após outro, sem transformação da altura sonora. Nesta técnica é possível
compor uma peça inteira sem modificar as alturas, ou seja neutralizando-as. Por outras
palavras, o compositor trabalha fora da construção musical, condicionado pela
transformação

tímbrica.

Klangfarbenmelodie

cria

novas

estruturas

musicais,

nomeadamente o acorde de timbres, a melodia de timbres, o ritmo de timbres.
O conceito de Klangfarbenmelodie foi utilizado por Stockhausen na sua música e,
de uma forma bastante clara, em Stimmung para seis vozes. Stockhausen caracteriza esta
obra como “a real composition with timbres where the timbres are rhythmetized the way we
formally rhythmetize pitches. It’s a wonderful technique to learn because you become so
conscious of the different parts of the skull which are vibrating” 4.

Stimmung resume-se a um único acorde. Durante 75 minutos nunca se modifica,
contendo todos os seus parciais harmónicos, omitindo a fundamental. O compositor utiliza
unicamente o 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 9º harmónicos e a modificação tímbrica dos mesmos5.
Assim, reproduzindo um único som com várias reflexões o cantor foca a sua atenção em
cada um dos parciais de forma bastante precisa. Com duas respirações é possível
reproduzir todo círculo das vogais.

Stockhausen desenvolveu os princípios da Klangfarbenmelodie principalmente no
domínio da música electrónica. As investigações que efectuou influenciaram bastante a
sua obra instrumental. O compositor define-as como “composição tímbrica”
(Klangfarben), afirmando que o segredo desta se encontra na produção de círculos muito
específicos de transformações rítmicas, e que
“The timbre is thus basically the result of a rhythmic microstructure which is speeded up
enormously so that all the parameters become interchangeable somehow because you can
determine a whole group position only as a sequence of dynamic changes” 6.

Note-se que os “estudos de desenvolvimento da Klangfarbenmelodie” referidos na
citação de Jorge Peixinho podem ser relacionados com as pesquisas desenvolvidas por
Stockhausen a partir dos anos 50. Em diversas intervenções literárias Stockhausen

4

Cott, Jonathan, Stockhausen, Conversations with the composer, Picador, London, 1974, p.38.
Os timbres aparecem definidos pelo alfabeto fonético internacional.
6
Cott, Jonathan, Op. Cit., p.82.
5

342

O timbre na música orquestral de Jorge Peixinho

relaciona a “composição tímbrica” com o conceito de “momento”. Neste conceito
privilegia o aspecto “vertical” da audição tanto ao nível da forma como das sonoridades.
“Every sound has an inner life. And you can enlarge this in the way you listen to it if the
shape of a given sound doesn´t move too fast away from you; this then allows you the possibility
to listen vertically and not to expect that only harmonic or rhythmic change will be significant” 7.

Em Zeitmasze, para madeiras, Stockhausen sustenta inicialmente um acorde
retirando depois cada um dos instrumentos de forma progressiva e utilizando
simultaneamente uma dinâmica crescendo e diminuendo. Inicialmente percebido como um
som indefinido, verificamos que em seguida se tornam perceptíveis os seus diferentes
componentes porque cada um, e de forma individual, se torna audível (ou não) dentro da
massa sonora.
Em Hymnen para fita magnética e solistas Stockhausen torna frequentemente um
dos componentes ritmicamente activo. Associando-o a um incremento de vibrações
enquanto os outros permanecem estáticos, inicia em seguida o mesmo processo, focando a
atenção noutro componente. Este processo acontece frequentemente na natureza: qualquer
elemento que se move chama a nossa atenção de forma mais rápida face a um outro que se
encontra parado.

Na música orquestral de Jorge Peixinho encontramos presente os princípios
inerentes à “melodia de timbres” de Schönberg e à “composição tímbrica” de
Stockhausen. De uma forma geral, nas obras orquestrais de Jorge Peixinho, o timbre
assume uma função construtiva bastante importante, pois o desenvolvimento destas obras
baseia-se na alternância de “momentos”, muitas vezes bem definidos, que se criam pelo
conjunto de timbres associados a determinada(s) estrutura(s) harmónica(s), rítmica(s) e
textural(ais). A sequência destes timbres apresenta-se como um processo contínuo em que
cada momento parece ser irrepetível, embora em simultâneo se verifiquem as referências
reexpositivas de determinados agrupamentos tímbricos.
Enquanto nas obras Nomos e Eurídice Reamada predomina a tendência da não
repetição das unidades tímbricas aplicadas em determinados momentos da obra, em
Sucessões Simétricas II e em obras compostas posteriormente, a repetição e o
desenvolvimento das características construtivas das unidades sonoras que compõem a

7

Idem, p.31.
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obra revela-se bastante importante. Assim, nas obras orquestrais de Jorge Peixinho podem
ser detectadas unidades sonoras, cuja a elaboração se relaciona com a “melodia de
timbres” e a “composição tímbrica”. Como exemplo de “melodia de timbres” podemos
referir os cc.27-32 do Concerto para Harpa (Ex.1, cc.27-30). A elaboração sonora deste
fragmento baseia-se nos timbres de harpa, trompa e flauta, associados à nota dó. Ao longo
do fragmento este elemento alterna sucessivamente as suas características tímbricas,
rítmicas, dinâmicas e de forma de articulação.

cc.27-28

cc.29-30

Ex.1

No primeiro compasso, a nota dó apresenta-se repetida pela harpa numa dinâmica
evolutiva mp cres. Em simultâneo é apresentada como pedal pela trompa num timbre
fechado. No compasso seguinte esta mesma nota movimenta-se através do tremolo da
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harpa numa dinâmica f dim., à qual se sobrepõe uma ressonância à oitava apresentada pela
flauta. Nos últimos dois compassos verifica-se uma maior variedade das características
rítmicas e dinâmicas. A nota dó é apresentada pela harpa, em curtos motivos rítmicos e
com uma dinâmica variada, e na flauta em ritmo sincopado, staccato.

Por outro lado, em algumas obras orquestrais de Jorge Peixinho detectamos várias
unidades tímbricas criadas unicamente com base no efeito de ressonância. A elaboração
destas unidades pode ser relacionada com a “melodia de timbres”. As referidas unidades
tímbricas, mais frequentes nas obras Sucessões Simétricas II e Concerto para Harpa,
serão apresentadas no catálogo de timbres8.
Analisamos de seguida a textura sonora presente nos cc.132-134 de Sucessões
Simétricas II, cuja elaboração pode ser relacionada com a “composição tímbrica” de
Stockhausen (Ex.2). No primeiro compasso verificamos a existência de um acorde estático
apresentado pelo tutti orquestral numa dinâmica ff dim., sendo baseado harmonicamente
numa estrutura de cluster. Em seguida o compositor retira progressivamente os
instrumentos associados a esta textura, começando pelos instrumentos mais graves do
naipe de cordas. A última nota de cada instrumento retido destaca-se da grande massa
sonora, sendo realizada em pizzicato mf e glissando Em simultâneo, e associado ao naipe
de cordas, ocorre um processo semelhante nos instrumentos de sopro (madeiras e metais).
Deste modo, clarinete, oboé e flautas terminam progressivamente a sua participação na
textura com os motivos executados o mais rápido possível. Estes motivos são imitados
pelas cordas, formando um cânone.

8

Consultar subcapítulo 2.2.
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Ex.2
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1.2 Timbre e estruturas harmónicas e formais

Relativamente à interação entre timbre e harmonia, Jorge Peixinho afirma o
seguinte:
“A pesquisa sobre o timbre não se faz de uma maneira hedonística, nem de uma maneira
linear ou unilateral, mas sim em estreita ligação com as relações intervalares no que diz respeito à
própria organização harmónica”9.

O timbre é muito importante na organização harmónica das obras orquestrais de
Jorge Peixinho, pois nestas obras existem vários agregados que se apresentam associados a
determinados timbres ou blocos sonoros, criando deste modo unidades específicas que
designamos como unidades harmónico-tímbricas. Como exemplo destas unidades
harmónico-tímbricas podemos referir a associação do intervalo de 4ª aumentada ao timbre
do registo grave da harpa na intervenção deste instrumento na 6ª secção do Concerto para
Harpa. Esta, bastante abrangente, destaca-se pelo seu carácter concertante. Sendo
caracterizada por um grande dinamismo rítmico, contem alguns momentos mais
estáticos10. A seguir mostramos um fragmento da intervenção da harpa relativo aos cc.130135 (Ex.3). No terceiro compasso, o intervalo de 4.ª aumentada (fá-dó bemol) num ritmo
mais lento do que os motivos melódicos anteriores e posteriores a ele, termina com uma
suspensão. No último compasso do fragmento, a 4.ª aumentada (sol#-ré) termina a frase
musical.

9

Palma, Eduardo Vaz, Op. Cit., p.14.
É precisamente nestes momentos que o compositor apresenta o intervalo de 4.ª aumentada no registo grave
do instrumento.

10
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Ex.3

Na criação e caracterização das unidades harmónico-tímbricas, Jorge Peixinho tem
ainda em conta as características de cada um dos registos instrumentais e a importância da
articulação e da dinâmica na definição de um objecto sonoro. Como exemplo da interacção
entre timbre, harmonia, registo, articulação e dinâmica apresentamos um fragmento
relativo aos cc.67-69 do segundo andamento de Mémoires…Miroirs… para clavicórdio e
12 instrumentos de corda (Ex.4).

Ex.4
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As duas primeiras notas deste fragmento, ré# e sol# são sustentadas numa dinâmica
mf dim. Seguidamente o compositor “movimenta” cada uma destas notas através do
glissando, que aparece como elemento destabilizador da estrutura intervalar e por cres.
permanente do intervalo de 4.ª perfeita. No segundo compasso, à evolução rítmica gradual
sobrepõe-se uma dinâmica assimétrica (f dim. p. cres.) relativamente ao sentido crescente
desta mesma evolução. Finalmente, no último compasso Jorge Peixinho utiliza vibrato no
sentido de tornar o som menos liso, alargando o campo frequencial do mesmo. Neste
sentido, possibilita-lhes o contacto entre si (para além de alargar um pouco os extremos),
tecendo desta forma um âmbito contínuo. Em simultâneo com o vibrato, o compositor
emprega uma dinâmica decrescente que, sendo aplicada ao vibrato, demonstra as suas
diferentes características tímbricas ao longo do compasso11.

Quanto à relação timbre-forma, Stockhausen realça a sua importância na elaboração
formal de uma obra do seguinte modo:
“The material itself must be part of the creative act. Which means that when I start a new
piece, the selection of either a preformed sound source, an instrument, or sound material must be
already organized or structured the way the whole piece will be structured. That gives you the
guarantee that the material and the form are one. You no longer form a given material, you also
create the material, you make your own sounds. [Para Stockhausen, numa obra

contemporânea], form and material become completely one. Like architecture, it’s form will
change with completely new material. There`s a feedback between the material that you create and
the way you form this material in larger forms”12.

As características micro e macroformais de uma obra determinam-se pela
personalidade das unidades sonoras que a compõem.
Na obra orquestral de Jorge Peixinho verificam-se alguns aspectos tímbrico-formais
compatíveis com o pensamento de Stockhausen. Por exemplo, a forma de
Memoires…Miroirs… pode ser entendida como um grande crescendo em termos
evolutivos do material sonoro. Esta obra cria a sensação de que não é só um corpo em
desenvolvimento, mas sim matéria em expansão, que acontece num grau de inclinação que
11

Mais exemplos da interacção entre timbre, harmonia, registo, articulação e dinâmica podem ser
consultados no subcapítulo 2 (catálogo de timbres).

351

Evolução da linguagem musical e especificidade das técnicas na música orquestral de Jorge Peixinho

podemos associar ao Esq.1. A maior parte da sua matéria encontra-se pouco definida em
termos da estrutura formal, pois não nos são dados elementos que possibilitem a sua
definição com precisão. Isto é, com excepção de alguns motivos, que de alguma forma
estruturam este universo em expansão, é enorme a quantidade de material temático que se
encontra nos solos dos instrumentos de corda e que, apesar da sua evidência, não tem
particular consequência para o seu desenvolvimento (Esq.1).

I andamento
lento

II andamento
lento tranquilo

III andamento
lento

a)

b)

Esq.1

Segundo Pierre Boulez: “É preciso, […], tratar sons e ruídos em função das estruturas
formais que os utilizam, que os manifestam por si próprios, por assim dizer. Além da ideia de
mistura dos elementos, ainda ingênua, se situa uma dialética estrutura- material, segundo a qual um
é revelador do outro. […] Compreendo que a dialética da composição se acomoda mais facilmente
a um objeto neutro, não diretamente identificável, como um som puro ou um ajuntamento simples
de sons puros, não perfilado por funções internas de dinâmica, de duração ou de timbre. Logo que
se amoldam figuras trabalhadas, aglomeradas num complexo ‘formulado’, e que se utilizam como
objetos primeiros da composição, não se poderia, sem prejuízo, esquecer que perderam toda a
neutralidade, e adquiriram uma personalidade, uma individualidade, tornando-os relativamente
impróprios a uma dialética generalizada das relações sonoras. Sons brutos e sons trabalhados se
12

Cott, Jonathan, Op.Cit., pp.36-37.
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manifestarão por e em função das estruturas que os colocam em jogo; não é simples encontrar o
ponto precário no qual a responsabilidade das estruturas e a personalidade dos objetos se
equilibram” 13.

As unidades sonoras compostas pelas variáveis som e ruído podem ser definidas
formalmente como gestos, blocos, campos sonoros ou texturas. Deste modo podemos dizer
que a existência de diferentes níveis relacionais entre unidades sonoras, assim como a
mudança destas relações ao longo da obra, determinam o seu modo de funcionamento a
nível formal. “As mudanças das relações (... das diversas categorias sonoras “estruturadas”...)
deveriam fundamentar o desenvolvimento formal”14.

Imaginemos dois blocos sonoros, adequados às duas unidades microformais e
diferenciados ao nível das suas características construtivas. O primeiro bloco, atribuído a
um grupo tímbrico variado, interpreta um acorde bastante complexo a nível harmónico
durante um curto lapso de tempo. Caracterizado pelas diferentes formas de ataque, nas
quais os fenómenos conexos são de uma forte intensidade (arco do instrumento no talão,
metais no registo grave...), perceberemos este acorde preferencialmente como um ruído e
não como uma associação de sons determinados. O segundo bloco sonoro atribuímo-lo a
cinco tambores, que executam repetida e sequencialmente uma determinada fórmula
rítmica. Assim sendo, perceberemos os intervalos que separam estes tambores, quase como
se se tratasse de sons simples.
As características sonoras do primeiro bloco, um acorde isolado no registo grave,
em que auditivamente somos incapazes de analisar as relações que as alturas mantêm entre
si, determinam a característica global da sua unidade microformal apresentada como
estática, estável, imóvel. No segundo bloco sonoro, um ostinato com características
melódicas, o ouvinte percebe uma sucessão reiterada de ruídos distintos num contexto
simples que analisa instantaneamente de modo a encontrar as suas relações. Podemos
imaginar diferentes formas de relacionar as unidades sonoras apresentadas. Submissão,
sobreposição ou alternância, definirão o procedimento formal da obra onde estas são
aplicadas.

13
14

Boulez, Pierre, A Música Hoje, Editora Perspectiva, São Paulo, 1986, p.42.
Boulez, Pierre, Op. Cit., p.73.
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Uma das unidades sonoras presente em Sucessões Simétricas II é constituída por
um cluster. Apresentado no registo grave, funciona como um ruído. Ao longo da obra
encontramos diferentes relações entre este elemento e as unidades sonoras que a compõem.
No primeiro compasso da obra, o cluster é interpretado pelos contrabaixos, contrafagote,
clarinete contrabaixo, metais graves e gong, pertencendo a uma unidade microformal de
três compassos15. Ao longo da obra associa-se principalmente ao timbre das cordas, sendo
apresentado tanto em alternância com texturas de características seriais ou de ostinato,
como sobreposto a uma outra unidade sonora. Em determinados pontos da obra, este
elemento (o cluster no registo grave) associa-se a uma textura bastante abrangente a que se
subordinam elementos melódicos curtos apresentados tanto anterior como posteriormente.
Estes elementos são hierarquicamente menos importantes que o cluster. Como exemplo
destacamos a textura dos cc.129-130 de Sucessões Simétricas II16.
De um modo geral, nas obras orquestrais de Jorge Peixinho — tanto naquelas que
se caracterizam pelas grandes texturas orquestrais (como é o caso de Sucessões Simétricas
II) como nas obras mais camarísticas (por exemplo o Concerto para Harpa) — a forma da
obra resulta do modo como o compositor estrutura as unidades tímbricas e como explora as
características destas mesmas unidades ao longo da mesma.
Assim, a especificidade da elaboração tímbrica de uma obra torna-se um critério
significativo para a determinação da sua divisão formal. Como exemplo podemos referir os
cc.14-18 de Sucessões Simétricas II (Ex.5).

15
16

Consultar Ex.49, p.227.
Consultar Ex.8, pp.105-106.
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Ex.5
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Este fragmento, sendo composto por um jogo de curtas unidades tímbricas, faz a
transição de uma textura com características seriais para outra com características de
ostinato. O fragmento referido inicia-se com um acorde que termina com o efeito de gliss.,
apresentado pelos quatro trompetes no registo agudo. Este acorde é imediatamente imitado
pelos trombones. A sequência de timbres nos três compassos seguintes é-nos apresentada
descendentemente chegando ao registo extremo grave do clarinete baixo e do clarinete
contrabaixo. Finalmente, a unidade tímbrica das cordas do último compasso pode ser
entendida como um eco em relação à unidade tímbrica do primeiro compasso.
No Concerto para Harpa, um dos critérios que define a divisão formal da obra diz
respeito às intervenções da harpa caracterizadas pelo importante material melódicotextural que as compõe. Deste modo, a introdução de um material na harpa, muito
importante para o prosseguimento da obra, significa o início de uma nova secção. Nesta
obra encontramos um processo de desenvolvimento permanente que incide sobre as
características tímbricas das unidades sonoras. Estas apresentam-se em diversos jogos
tímbricos ao longo da mesma. Por outro lado, a obra contem diferentes referências
reexpositivas, que muitas vezes se associam ao material melódico-textural presente na
harpa.
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2. Catálogo de timbres

No presente subcapítulo estudam-se os elementos tímbricos mais frequentes na
música orquestral de Jorge Peixinho, entendidos como diferentes formas de concepção,
metamorfose e desenvolvimento das sonoridades que se apresentam nos diferentes níveis
estruturais de uma obra. Nesta perspectiva, a noção de timbre é bastante abrangente, pois
esta pode ser entendida quer ao nível da aplicação específica de determinadas
características sonoras de um instrumento, quer ao nível dos jogos e misturas tímbricas ou
da criação de unidades tímbricas bastante complexas em termos da sua construção e
extensão, nomeadamente a concepção e desenvolvimento de texturas.
Os elementos tímbricos abordados serão estruturados em quatro grupos consoante a
sua elaboração sonora. Assim, apresentaremos uma secção que abordará um conjunto de
unidades tímbricas referentes tanto a um timbre puro como a uma mistura tímbrica criada
pela apresentação simultânea de 2-3 timbres num objecto sonoro de curta duração; outra
onde estudaremos sonoridades criadas pela exploração da ressonância; e uma terceira
secção onde se caracteriza o gesto tímbrico através de uma forma expressiva de exploração
das suas características sonoras a nível horizontal. Por fim estudaremos as diferentes
texturas orquestrais concebidas pelo compositor.

2.1 Unidades tímbricas criadas pela sobreposição de 2-3 timbres de curta
duração

Um dos aspectos mais interessantes da elaboração tímbrica das obras orquestrais de
Jorge Peixinho é a forma como o compositor concebe e metamorfoseia as características
tímbricas de cada instrumento ou intervenção instrumental. A especificidade deste
tratamento tímbrico diz respeito tanto à frequente utilização de efeitos sonoros específicos
e de formas de ataque menos tradicionais, como à elaboração de blocos tímbricos cuja
expressividade resulta da co-existência destes mesmos efeitos e formas de articulação. Em
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seguida apresentamos alguns exemplos de intervenções instrumentais que possuem estas
características.
O primeiro exemplo refere-se à intervenção de dois trompetes presente nos últimos
cc. da secção F de Voix (Ex.6). Neste fragmento, os dois trompetes apresentam um bloco
tímbrico formado por três elementos sonoros. O primeiro elemento identifica-se pela nota
pedal interpretada pelo primeiro trompete c/surd. O segundo elemento diz respeito às
passagens rápidas do 1º e 2º trompetes, surd. batt., +. Estas passagens encontram-se
associadas a uma dinâmica mf cres. e apresentam-se direccionadas ao terceiro elemento,
uma nota pedal interpretada s/surd. numa dinâmica expressiva f pp cres. ff.

Ex.6

O segundo exemplo foca a intervenção de trombone, voz e vibrafone da secção O
de Voix (Ex.7). A sonoridade deste fragmento é criada pelas três pedais interpretadas de
uma forma específica, pois as pedais de voz e trombone são imitativas. Deste modo o
efeito de voz “+o+o” (em trilo) passa a ser imitado pelo trombone c/surd.(w a w a). A
pedal de vibrafone, interpretada em tremolo, possui uma importante função harmónica,
sendo apresentada como baixo do acorde fá#-lá-dó#-mi. As restantes notas deste acorde
encontram-se na voz, na anacruse do vibrafone e na última nota da linha melódica do
trombone (dó#). Tendo em conta os aspectos referidos podemos considerar que a
sonoridade da intervenção de trombone, voz e vibrafone se cria pela interacção entre as
características tímbricas e harmónicas dos objectos sonoros.
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Ex.7

Em seguida apresentamos dois fragmentos de Nomos caracterizados pelas
diferentes formas como o compositor realiza a sua elaboração tímbrica. O primeiro
exemplo refere-se à intervenção do vibrafone e da celesta no c.307 (Ex.8). A sonoridade
deste fragmento resulta do jogo de dinâmicas presente nas figuras melódicas bastante
movimentadas, interpretadas em simultâneo por estes instrumentos. As linhas melódicas do
vibrafone e da celesta articulam-se pelo staccato. Apresentando diferentes níveis de
densidade, o timbre da celesta é percebido como um eco em relação ao timbre de
vibrafone.
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Ex.8

O segundo exemplo foca a intervenção dos três trompetes e vibrafone nos cc.127129 de Nomos (Ex.9). Este fragmento caracteriza-se por dois planos de elaboração
tímbrica. O primeiro plano refere-se ao diálogo existente entre “tremolado e variação do
tremolado ad libitum”17 dos trompetes, e “vibrato e variação do vibrato ad libitum” do
vibrafone. Indicando na parte de vibrafone “reagir dialogando com c/as trompetes” o
compositor destaca o carácter aleatório e intuitivo do diálogo. Um outro aspecto deste
diálogo encontra-se presente no último compasso do referido fragmento onde o 1º trompete
imita o efeito sord. cart. ou sord. wa-wa e dinâmica mf dim. pp do 2º trompete. O segundo
plano tímbrico refere-se ao facto da sonoridade do vibrafone funcionar como ressonância
dos trompetes. O próprio compositor assinala esta característica no vibrafone: “repetir ao
extinguir-se a ressonância”.

17

Todas as citações que se apresentam em seguida encontram-se nas respectivas partituras que ainda não
foram editadas.
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Ex.9

2.2 Efeitos de ressonância

Nas obras orquestrais de Jorge Peixinho detectamos uma grande variedade de
timbres baseados no fenómeno de ressonância, que se encontram presentes tanto nas obras
caracterizadas pelas grandes massas sonoras, como nas que utilizam um efectivo
instrumental mais reduzido. É interessante notar que os timbres baseados no efeito de
ressonância se encontram em obras bastante diferentes no que respeita às técnicas
composicionais utilizadas. Entre todas as obras orquestrais de Jorge Peixinho o uso dos
timbres referidos é mais frequente em Sucessões Simétricas II e no Concerto para Harpa.
Por este motivo, optamos por apresentar os timbres de ressonância a partir destas duas
obras. Assim, detectamos os seguintes timbres de ressonância:

1) Um timbre misto baseado na duplicação de um determinado timbre pelo outro. O
carácter do timbre resultante é definido pelo peso do timbre-base, pela leveza do timbreduplicador e pelas características comuns de ambos os timbres.
2) Gesto tímbrico criado a partir da aplicação directa do princípio ataque/ ressonância.
O carácter do primeiro elemento do gesto, identificado como ataque, depende do nível de
eficácia do fenómeno referido em termos acústicos, nomeadamente ao nível da articulação
e da dinâmica. A função do segundo elemento encontra-se determinada pela forma de
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prolongação do som, podendo as suas características ser bastante (ou muito) diferentes do
som inicial, quando apresentado como uma alusão, ressonância ou eco em relação ao som
inicial.
3) Efeito de ressonância aplicado a um timbre contínuo. Neste caso, o efeito de
ressonância caracteriza-se pelo facto ser possível comparar auditivamente as características
tímbricas dos sons contínuos de cada instrumento participante no gesto em termos da
referência timbre inicial/eco.
4) Modulação (transição) tímbrica caracterizada pela forma como o compositor realiza
o tratamento tímbrico de uma determinada unidade harmónica, apresentada quer por uma
nota, quer por um conjunto harmónico. Numa modulação tímbrica encontramos a evolução
de um determinado elemento harmónico em termos tímbricos, sendo a evolução do
primeiro timbre conduzida de modo a obter um outro timbre com características diferentes
das do primeiro. No referido processo é muito importante o nível de interacção entre os
seus vários momentos.

Em alguns fragmentos de Sucessões Simétricas II, o efeito de ataque/ressonância é
produzido através da duplicação da melodia. Encontramos um exemplo deste efeito no c.18
no naipe dos 1ºs violinos (Ex.10). Neste fragmento, o efeito de ressonância, aplicado a
cada nota dos motivos melódicos dos 1º e 3º solos, é obtido através do ataque em pizzicato
realizado pelos 2º e 4º solos.
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Ex.10

Quanto ao Concerto para Harpa, apresentamos dois exemplos de diferentes modos de
duplicação do timbre de harpa. No primeiro exemplo, referente ao c.27, uma pedal criada
pela repetição da nota dó na harpa numa dinâmica mp encontra-se dissimulada pelo som
fechado da trompa em pp. O efeito de ressonância, na trompa, funciona como eco (Ex.11).
No segundo exemplo, cc.113-115, determinadas notas da linha melódica presente na harpa
são duplicadas pelo violino, que as apresenta ligadas por glissando. A linha melódica do
violino, funcionando como ressonância relativamente ao timbre-base, destaca a
expressividade do acorde de 7.ª diminuta integrado na linha melódica da harpa (Ex.12).
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Ex.11

Ex.12

Encontramos um exemplo de aplicação directa do efeito ataque/ressonância no c.46 de
Sucessões Simétricas II (Ex.13). Neste fragmento o efeito de ataque é reproduzido por um
bloco sonoro de quatro trombones. O objecto sonoro, no registo grave, associa-se a uma
estrutura harmónica de cluster de 3.ª menor. O efeito de ressonância é obtido de duas
formas: a primeira nos violoncelos com surdina e a segunda nos contrabaixos graves. Os
violoncelos prolongam o cluster dos trombones numa dinâmica decrescente. Desta forma
obtém-se o efeito de eco. A ressonância dos contrabaixos resulta do efeito de eco
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produzido pelas suas cordas através do uso do pizzicato à Bartók. Este efeito de eco
movimenta-se num glissando ascendente.

Ex.13

No Concerto para Harpa a aplicação do princípio ataque/ressonância encontra-se na
intervenção da flauta e da harpa nos cc.32-35 (Ex.14). No primeiro compasso do referido
fragmento, o tremolo descendente do-si# da harpa em pp resulta como ressonância de três
notas da flauta, de curta duração, executadas numa dinâmica mf, f e sf. Enquanto o gesto
musical apresentado neste instrumento termina com um glissando, a pedal de harpa
mantém-se, sendo ornamentada. Nos cc.2-3 deste fragmento verificamos uma grande
variedade de dinâmicas. No último compasso a flauta interpreta uma passagem em que a
nota dó funciona como base. Neste compasso, o efeito ataque/ressonância é desvalorizado,
pois a articulação característica do primeiro compasso da intervenção de flauta passa a ter
um carácter ornamental, obtido pelo tremolo.
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Ex.14

Um exemplo do efeito de ressonância aplicado a um timbre contínuo encontra-se ao
longo dos cc.1-3 de Sucessões Simétricas II18. Neste fragmento verificam-se
simultaneamente dois efeitos de ressonância. Desta forma criam um gesto comum. O
primeiro efeito refere-se à ressonância por parte das violas do acorde presente nos
trombones. Nesta ressonância é praticamente impossível reconhecer o timbre das violas,
facto que se deve à utilização do divisi a 4, com surdina e uma dinâmica pp. A este
elemento, Jorge Peixinho sobrepõe uma dinâmica evolutiva (mf crescendo ff) nos
trombones. Outra ressonância, bastante mais fácil de perceber auditivamente, encontra-se
presente no acorde realizado pelas quatro trompas com surdina. Este acorde, sequenciando
o acorde de trombones, é introduzido no momento em que este último chega à dinâmica ff.
O ponto de encontro das duas ressonâncias verifica-se nos últimos momentos deste
fragmento, quando a dinâmica das trompas decresce para pp.
Um outro exemplo de Sucessões Simétricas II diz respeito à intervenção de trombone e
duas trompas nos cc.26-27 (Ex.15). Neste fragmento Peixinho apresenta um glissando réfá no trombone, cres. ff. A última nota deste gliss. é sequenciada pelas duas trompas, uma
delas em flatt. (cuivrés).

18

Consultar Ex.49, p.227.
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Ex.15

Quanto ao Concerto para Harpa, apresentamos dois exemplos: cc.17 e 20 (Ex.16a,
16b). Em cada um destes fragmentos, elaborados com a participação do timbre de
vibrafone, mostramos como este instrumento contribui de modo diferente para a
construção do objecto sonoro.
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Ex.16a

Ex.16b
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No primeiro exemplo, o vibrafone apresenta-se como timbre-base de um gesto sonoro
ao qual se integra flauta, clarinete, piano e violino. Cada um destes quatro instrumentos
sequencia, ao nível das ressonâncias, determinados elementos harmónicos do vibrafone. A
ressonância mais óbvia verifica-se na flauta, que prolonga em p a última nota do motivo
melódico do vibrafone. A nota fá# em pp do clarinete interage com a primeira nota do
vibrafone, a nota a mais forte (ff) deste instrumento. O violino, por outro lado, apresenta
um motivo melódico que imita e prolonga as 5ª, 2ª e 3ª notas do motivo melódico de
vibrafone. Esta imitação também se realiza ao nível da dinâmica, semelhante em ambos os
motivos. Finalmente, o baixo do piano apresenta-se como ressonância da nota mais grave
do motivo melódico do vibrafone.
No segundo exemplo, c.20, encontramos uma ressonância de elementos harmónicos da
linha melódica de violino, realizada pelo vibrafone. Esta ressonância é composta por três
unidades harmónicas verticais, das quais a última integra tanto o intervalo que lhe é
sobreposto, como o seu anterior.

Um exemplo de modulação tímbrica encontra-se ao longo dos cc.16-18 de Sucessões
Simétricas II19. Neste fragmento a modulação tímbrica foca a transição da sonoridade de
clarinete baixo e clarinete contrabaixo, em pp, para o som de trompa, bouché, em pp. Esta
transição é obtida através do efeito de ataque/ressonância, realizado na harpa através do
ataque em ff da nota fá do clarinete baixo. A forma de ataque empregue pela harpa
(realizando-se perto da madeira deixando a unha a vibrar) obtém um maior efeito de
ressonância. Este som pode ser definido como som xilofónico. O cresc. contínuo, que
passa de um clarinete para o outro, e o ataque da última semicolcheia do clarinete baixo
funcionam como ponto de intersecção.
Uma outra modulação tímbrica encontra-se nos cc.111-113 da mesma obra (Ex.17).
Neste fragmento verifica-se uma transição do som do vibrafone para o harmónico de
contrabaixo e para o som de flauta. Enquanto o harmónico de contrabaixo soa como uma
ressonância em relação ao vibrafone, o som de flauta continua e desenvolve em vibrato o
harmónico do contrabaixo.

19

Consultar Ex.32, p.167.
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Ex.17

Um outro exemplo de modulação tímbrica, semelhante ao apresentado, encontra-se nos
cc.50-5220. Neste fragmento, Peixinho realiza a transição de um timbre de celesta para um
conjunto de harmónicos de violoncelo, conduzindo em seguida o discurso a um timbre de
flauta. A transição de um timbre de violoncelo para um de flauta é interrompida por um
acorde em ff apresentado nos metais. Como consequência desta interrupção, o efeito de
ressonância toma a forma de um eco distante.

Em seguida analisamos dois exemplos de modulação tímbrica presentes no Concerto
para Harpa. O primeiro encontra-se nos cc.47-48 (Ex.18). Neste fragmento, a harpa é o
ponto da partida para uma série de ressonâncias que passam pela trompa e pelo violoncelo.
O timbre da harpa associa-se à nota dó apresentada em tremolo e em dinâmica cres.-dim. A
ressonância deste timbre é-nos dada pela trompa que intervém sobre som fechado (efeito
de eco). Em seguida, o som de trompa modula para o timbre de violoncelo em harmónico.
O cres. associado a este timbre prepara a intervenção de trompa num som aberto. A
modulação tímbrica termina com o regresso do timbre de violoncelo em harmónico,
podendo ser entendido como um timbre de equilíbrio.

20

Consultar Ex.35, p.183.
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Ex.18

O segundo exemplo diz respeito aos cc.139-141 do Concerto para Harpa (Ex.19),
apresentando um aspecto diferente em relação aos cc.47-48. Enquanto neste último a
modulação tímbrica se aplica a uma determinada nota, nos cc.139-141 o material associado
a esta modulação é mais complexo, encontrando-se na linha melódica da harpa.
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Ex.19

O timbre de harpa, sendo um timbre contínuo na realização da modulação tímbrica,
pode ser entendido como uma ponte na criação das duas sonoridades associadas à linha
melódica deste instrumento. A primeira sonoridade, apresentada no c.140, tem origem no
timbre misto de harpa e vibrafone. É interessante que o primeiro som deste timbre misto, si
bemol, participa na criação de um gesto tímbrico semelhante ao da modulação tímbrica dos
cc.47-48. Com base neste som, realiza-se uma transição gradual do timbre de trompa
(c.139) para um timbre misto de harpa e vibrafone, passando pelo timbre misto de trompa e
vibrafone (primeiro tempo do c.140).
A segunda sonoridade cria-se pelo timbre misto de harpa e violino (c.141) e harpa e
violoncelo (final do mesmo compasso). A função do violino e do violoncelo é a de criação
de uma ressonância em relação ao timbre da harpa. Esta função resulta tanto da forma de
aplicação da dinâmica (dinâmica inferior à da harpa), como da utilização de uma
articulação específica (pont.- tast. em violoncelo).
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2.3 Expressividade exploratória de um gesto tímbrico a nível horizontal

Os elementos tímbricos deste grupo podem ser detectados principalmente nas
últimas obras orquestrais de Jorge Peixinho, nomeadamente em Viagem da Natural
Invenção e no Concerto para Harpa21.
Apresentam-se de seguida dois exemplos retirados do Concerto para Harpa. O
primeiro diz respeito a um gesto tímbrico elaborado pelos timbres de marimba, chocalhos e
violoncelo, presente nos cc.4-6 (Ex.20). Destacamos a forma expressiva com que é criado
este gesto composto pela alternância de dois planos sonoros timbricamente diferentes. Um
dos planos é composto por um timbre de percussão com origem no tremolo ppp cres. de
chocalhos, ao qual sucede um bloco sonoro composto pela figura de seistina em ff dim.
neste mesmo instrumento. Esta figura encontra-se sobreposta à imitação do tremolo inicial
na marimba, pp. O último tremolo, sendo prolongado em relação à figura de seistina de
chocalhos, funciona como uma ressonância em relação a este instrumento. O segundo
plano, composto por um timbre de violoncelo, apresenta o harmónico lá. Sendo coberto
pela percussão no início do primeiro compasso, prolonga este harmónico, repetindo-o num
ritmo regular e numa dinâmica evolutiva f dim. p. Os dois planos sonoros subscritos,
distintos, criam um gesto tímbrico comum, tanto pelo facto de serem muito contrastantes,
como pela existência de uma imitação de dinâmicas. Salientamos, no entanto, que se
apresentam na mesma unidade sonora.

21

Em obras orquestrais anteriores os elementos tímbricos deste grupo são menos frequentes.
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Ex.20

O segundo exemplo situa-se nos cc.9-11. Sendo semelhante em termos de
construção ao gesto tímbrico dos cc.4-6, pode ser entendido como uma nova versão
(Ex.21). No fragmento em questão, o timbre de violoncelo torna-se predominante. Na
elaboração inicial verifica-se a substituição de alguns elementos de percussão da primeira
versão do gesto por novos elementos distintos em termos das suas características tímbricas.
Entre estes elementos destaca-se a figura melódica do violoncelo do c.9, muito vibrato e
com uma dinâmica ff dim. Este elemento pode ser entendido como a imitação do tremolo
de marimba do primeiro compasso da versão inicial do gesto. Os restantes elementos
identificam-se pelo tremolo de marimba (o mesmo do segundo compasso da versão
inicial), tremolo de chocalhos, e por um novo elemento tímbrico: um acorde presente no
piano, violino e viola, apresentado no c.10. Neste mesmo compasso, tal como na primeira
versão do gesto, verifica-se a repetição da nota no violoncelo, desta vez duma forma mais
marcada, tanto em termos de ritmo como de dinâmica.
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Ex.21

Enquanto a primeira apresentação (cc.4-6) se limita à alternância de elementos
tímbricos contrastantes, os acontecimentos que caracterizam o gesto dos cc.9-11 conduzem
à criação de um bloco tímbrico final identificado pela ressonância da trompa em relação ao
timbre de violoncelo. A este elemento sucede-se um elemento tímbrico-melódico
composto pelo intervalo de 4.ª perfeita e pelo efeito belz. pont. (f dim.) no violoncelo.
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2.4 Texturas orquestrais

Nesta secção do trabalho estudam-se várias texturas-base que enumeramos em seguida:

a) texturas com características seriais.
b) texturas heterofónicas e heteropolifónicas.
c) texturas dominadas na sua construção por elementos aleatórios.
d) texturas baseadas na exploração do cluster.
e) texturas-efeito.
f) texturas-ostinato.

A divisão proposta não pode ser entendida como uma divisão absoluta, pois existem
outras texturas resultantes de uma combinação prévia de algumas das texturas
mencionadas.

a) Texturas com características seriais.

As texturas com características seriais são bastante frequentes na música orquestral de
Jorge Peixinho, principalmente ao longo dos anos 60-70. Como exemplo apresentamos
uma textura de cordas referente aos cc.13-16 da secção B de Kinetofonias (Ex.22). Nesta
textura verificam-se três aspectos que podemos relacionar com a técnica serial.
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Ex.22

O primeiro refere-se ao modo como o compositor elabora harmonicamente a
textura e à existência de algumas simetrias resultantes desta mesma forma de elaboração.
No Esq.2 podemos verificar que o conjunto harmónico 5-1, bastante empregue na música
serial, predomina na elaboração harmónica da textura (Esq.2). Este conjunto, aplicado
segundo quatro formas, apresenta-se como a base construtiva da linha melódica do 6º
violino do naipe dos 2ºs violinos. Baseado neste mesmo conjunto, Peixinho organiza o
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espaço harmónico do bloco sonoro das violas. Todos os seus elementos, pontuais,
participam na criação das diversas formas do conjunto harmónico 5-1. Na linha melódica
do 7º violino dos 2ºs violinos, o conjunto 5-1 apresenta-se na parte central de um campo
harmónico de nove elementos, enquanto que nos contornos do mesmo, se apresentam os
tricórdios harmónicos elaborados com base na escala de tons inteiros. Deste modo
podemos considerar uma simetria na elaboração harmónica desta linha melódica. Uma
outra simetria alude à aplicação do tricórdio harmónico 2-1 nos 1ºs violinos, precisamente
no ponto central da textura (transição do c.14 para o 15). As notas deste tricórdio
correspondem às notas dos tricórdios associados ao campo harmónico simétrico do 7º
violino do naipe dos 2ºs violinos.

cc.13-16
cc. 13-16

2

B

11

vl.vl.I
I

11

vl.II
vl.
II
7 7

55
5
5

vl.vl.II
II
6 6

55

11
11

5
11

55

vla.vla

Esq.2
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Um segundo aspecto que merece ser realçado refere-se às características texturais
dos cc.13-16, concebidas pela distribuição pontual dos elementos harmónicos pelos
diferentes graus do espaço orquestral. O aspecto pontilístico destes elementos encontra-se
presente de forma mais marcada no bloco sonoro das violas. No bloco sonoro dos 2ºs
violinos verificamos uma maior presença do aspecto melódico, principalmente na parte do
6º violino. Mesmo assim, os elementos melódicos deste instrumento encontram-se
fragmentados espacio-temporalmente. Jorge Peixinho utiliza pontualmente três registos.
O terceiro aspecto foca a aplicação pontilística de uma dinâmica bastante
diversificada nos principais elementos construtivos da textura presente nos cc.13-16,
nomeadamente no bloco sonoro das violas e na linha melódica do 6º violino do naipe dos
2ºs violinos. No bloco sonoro das violas Peixinho emprega uma série de dinâmicas mf- fff- mp ao longo do primeiro compasso. Esta mesma série de dinâmicas será apresentada em
rotação nos compassos seguintes. Na linha melódica do 6º violino do naipe em questão,
verificam-se rotativamente as dinâmicas pp, mf e f, às quais são aplicadas as nuances cres.
e dim.

b) Texturas heterofónicas e heteropolifónicas.

A textura heterofónica é a primeira forma textural utilizada por Jorge Peixinho na
sua música orquestral. Na primeira obra orquestral do compositor, Sobreposições, esta
forma textural é a mais frequente. Sendo utilizada diversas vezes ao longo da obra, associase às madeiras mantendo sempre as suas características construtivas, exemplificadas pela
textura presente ao longo dos cc.82-83 (Ex.23).
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Ex.23

Neste fragmento, as seis linhas melódicas apresentadas no mesmo registo e num
âmbito de trítono mi-si bemol, formam uma textura heterofónica. As suas características
enfatizam a elaboração das linhas melódicas, tanto a nível harmónico como rítmico.
Assim, e quanto à sua construção harmónica, todas as linhas melódicas se baseiam nos
conjuntos harmónicos derivados da mesma forma primária. Esta última compõe-se de uma
sequência cromática de sete notas no âmbito de 5.ª diminuta mi-si bemol (Esq.3).
Consultando o esquema, verificamos que no 1º oboé, à sequência cromática de sete notas
se acrescenta o si. As formas primárias do 2º oboé e do 2º clarinete encontram-se
incompletas: Peixinho omite a nota lá.
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cc.82-83
cc.82-83
forma primária
forma
primária

conjunto
harmónico
conjunto harmónico
11

22

33

1

1

1

33

1

fl.
1ªfl.

55 44 33

55

1ªfl.
ªfl.
55 11

11

22

22 33

4
5

2

1

3

5

1

22

1

22

1

3 11 11 4

2

44

ob.
1ºob.

ob.
2ºob.

5

1ºcl.
cl.

ºcl.
2ºcl.

Esq.3

Definimos a forma de elaboração dos seis conjuntos harmónicos como a rotação
livre da sequência cromática referida no parágrafo anterior. Deste modo podemos verificar
que cada um dos conjuntos harmónicos apresenta a mesma sequência intervalar. Nela, os
intervalos de 2.ª Maior e menor, 3.ª menor e 4.ª perfeita são os mais frequentes.

Quanto à semelhança da elaboração rítmica das linhas melódicas da textura em
análise, verificamos que todas elas se baseiam nas mesmas fórmulas rítmicas apresentadas
rotativamente. As fórmulas rítmicas referidas identificam-se pelas seguintes figuras:
semicolcheia-colcheia-semicolcheia,

diversas

tercinas,

colcheia-colcheia,

quatro

semicolcheias e cinco semicolcheias, sendo as duas primeiras, as figuras rítmicas mais
frequentes. Cada uma destas linhas melódicas pode ser dividida em segmentos, tendo como
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critério de divisão o método de variação empregue quer pelos conjuntos harmónicos, quer
pelos motivos rítmicos. As linhas melódicas da 2ª flauta, 2º oboé e 1º e 2º clarinetes,
podem ser divididas em dois segmentos. A linha melódica da 1ª flauta divide-se em três
segmentos. Na linha melódica do 1º oboé verifica-se uma simetria. O último motivo da
linha melódica é o retrógrado do motivo inicial. A linha melódica do 2º clarinete divide-se
em dois segmentos possuindo uma construção intervalar semelhante aos primeiros dois
segmentos da linha melódica da 1ª flauta.

Entre as diversas texturas heterofónicas de Sobreposições destacamos três
fragmentos, cc.23-28, 85-86 e 107-109. Neles, a textura heterofónica encontra-se presente
tanto no naipe das madeiras como no naipe das cordas. Assim, e ao longo dos cc.85-86
(Ex.24), os 1ºs e 2ºs violinos e as violas funcionam como uma sombra em relação à textura
apresentada pelas madeiras. Esta característica resulta do facto de que os instrumentos de
corda, utilizados no mesmo registo que as madeiras (sendo caracterizados por desenhos
rítmicos semelhantes a estes), se apresentam em div., pp e c/sord. Relativamente à sua
construção harmónica, as seis linhas melódicas presentes nas cordas baseiam-se,
respectivamente, nos elementos harmónicos das seis linhas melódicas executadas pelas
madeiras.
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Ex.24

Na construção da textura das cordas verificam-se três simetrias. Na primeira a linha
melódica inferior da textura funciona como retrógado da linha melódica superior. No
esquema que se segue verificamos que os quatro motivos da primeira linha melódica
referida se apresentam retrogradados sofrendo uma rotação das notas que os compõem
relativamente à linha melódica superior da textura (Esq.4).
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cc.85-86

11

22
3

vl.vl.I
I
(div.
2)
(div.2)

11 22 33

44 55

11 22

3

44 1 22 3

3

☺☺
a)
11 33 22

vla
vla.
(div.2)
(div. 2)

b)
13

22 3

44 1

☺
d)
d)

3

c)
c)

d)
d)

4 55 11 22

11 22

☺

3

c)
c)

b)
b)

a)

Esq.4

A segunda simetria tem a ver com a forma como se encontram distribuídas as
características melódicas pelos instrumentos de corda. As linhas melódicas que delimitam
a textura presente neste naipe caracterizam-se por uma maior presença do aspecto
melódico, ondulatório. Quanto às duas linhas melódicas vizinhas, verificamos a repetição
de nota segundo um ritmo bastante diversificado. Finalmente nas duas linhas melódicas
centrais o aspecto melódico é reduzido a um tremolo-pedal.
A terceira simetria encontra-se no modo de aplicação das diversas articulações.
Podemos verificar que os instrumentos que interpretam as linhas melódicas que contornam
a textura as executam al. pont.; os que interpretam as linhas melódicas vizinhas as
executam com arco; os associados às linhas melódicas centrais utilizam uma articulação
col. legno.

Nas obras orquestrais de Jorge Peixinho posteriores a Sobreposições, as texturas
heterofónicas evoluem em duas direcções distintas. Por um lado, as linhas melódicas que
constituem estas texturas apresentam maior diversidade nas suas características
construtivas, podendo ser identificadas como heteropolifónicas. Como exemplo, referimos
a textura presente nos cc.32-39 de Sucessões Simétricas II22.
Por outro lado, na elaboração de algumas texturas heterofónicas das obras
orquestrais de Jorge Peixinho detectamos uma maior presença de características melódicas.
22

Consultar Ex.12, pp.115-116.
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De entre todas as obras que apresentam este aspecto, destacamos Viagem da Natural
Invenção, pois nesta, o aspecto melódico marca a elaboração das texturas heterofónicas de
tal modo que podem ser entendidas como um conjunto de intervenções instrumentais
apresentadas em simultâneo. Como exemplo deste tipo de texturas, podemos referir os
cc.495-497 de Viagem da Natural Invenção23.

c) Texturas dominadas por elementos aleatórios.

Na sua música orquestral, Jorge Peixinho utilizou frequentemente diferentes aspectos
aleatórios. Considerando que nem sempre a sua utilização se enquadra na técnica aleatória
propriamente dita, apresentamos estes mesmos aspectos segundo duas vertentes.

A primeira foca aspectos relativos à integração de determinados elementos
aleatórios, quer rítmicos quer melódicos, nas texturas orquestrais. Não sendo
predominantes na elaboração das texturas que integram, estes elementos apresentam-se
tanto em forma de motivo curto, como pertencentes a uma linha melódica mais extensa,
revelando o carácter improvisatório das sonoridades, criadas principalmente por elementos
rigorosamente elaborados.
A segunda vertente refere-se a aspectos aleatórios associados tanto à liberdade de
interpretação das estruturas rítmicas, harmónicas, melódicas, dinâmicas e agógicas, como a
uma escolha livre da forma de coordenação dos diferentes grupos instrumentais por parte
do maestro. As texturas que possuem estas características podem ser consideradas
aleatórias.

Assim, e relativamente à primeira vertente, parece-nos que na música de Jorge
Peixinho a integração de elementos aleatórios nas texturas orquestrais é mais frequente nas
texturas heterofónicas e naquelas que são baseadas em estruturas de cluster. Como
exemplo, mostramos uma textura baseada na estrutura de cluster que integra os elementos
aleatórios referidos, cc.129-133 de Sucessões Simétricas II24. Nesta textura os elementos
aleatórios englobam os motivos curtos compostos pela nota pedal a que sucede uma
23

Consultar Ex.47, p.306.
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passagem melódica. Estes mesmos motivos são apresentados através da sua imitação nos
primeiros dois compassos pelo clarinete, clarinete baixo, clarinete contrabaixo, 2º fagote,
contrafagote, 4ª trompa e tuba.
Como exemplo da integração de elementos aleatórios em texturas heterofónicas
referimos a textura do c.187 de Nomos (Ex.25). Esta textura, realizada pelo vibrafone, duas
harpas, piano e celesta, apresenta um dinamismo rítmico marcado no registo agudo. Em
cada linha melódica os elementos aleatórios conduzem a uma flexibilidade de interpretação
dos padrões rítmicos. O agrupamento tímbrico do referido compasso, bem como as suas
características texturais, são bastante frequentes na música orquestral do compositor25.

Ex.25

24

Consultar Ex.8, pp.105-106.
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Um exemplo interessante da associação dos elementos aleatórios a uma textura
heterofónica encontra-se nos três compassos iniciais de Eurídice Reamada26. Nesta textura,
os elementos aleatórios compõem-se dos motivos melódicos curtos. Tal como se verificou
na elaboração da textura dos cc.129-133 de Sucessões Simétricas II, nos três compassos
iniciais de Eurídice Reamada estes motivos apresentam-se em imitação.
A textura referida caracteriza-se ainda pela flexibilidade da sua elaboração métrica
e rítmica, determinadas pelo contraponto das diferentes estruturas métricas tanto fixas
como flutuantes. As estruturas métricas fixas verificam-se nos naipes de metais e das
cordas (excepto 1º violino solo). Os naipes referidos são o esqueleto da textura em questão,
pois estando associados à estrutura métrica fixa, apresentam os diversos pedais e as notas
repetidas que compõem a textura. As estruturas métricas flutuantes encontram-se nas
madeiras, vibrafone, xilofone, harpas, piano e celesta, apresentando uma flexibilidade
métrica das figuras melódicas (rápidas) e dos elementos pedal. A interpretação destes
elementos controla-se pelas barras de compasso tracejadas. Nas linhas melódicas das
madeiras verifica-se a existência de barras de compasso tanto lineadas como tracejadas,
estas últimas resultantes de um prolongamento das notas pedal. No vibrafone, xilofone,
harpas, piano e celesta predominam os compassos tracejados apresentados como pontos de
referência na alternância, flexível em termos métricos, das figuras melódicas e das notas
pedal.
De entre todas as linhas melódicas do fragmento em questão destaca-se a linha
melódica do 1º violino solo. Sendo elaborada com base em notas pedal e motivos
ornamentais, não se encontra condicionada pela hierarquia própria do compasso. Nesta
linha melódica, o compasso, enquanto ponto de referência, é substituído pelas duas
suspensões aplicadas antes e depois dos seus momentos mais dinâmicos, de forma a
controlar o procedimento livre da intervenção do 1º violino solo.
Em termos gerais, o contraponto das diferentes estruturas métricas da textura dos
três compassos iniciais de Eurídice Reamada resulta na criação de uma pulsação métrica
própria. Esta pulsação resulta da alternância quer dos motivos rápidos (imitativos), quer
dos “ataques” das notas pedal associadas às estruturas métricas fixas.

25

Agrupamentos tímbricos com características semelhantes podem ser detectados em Sucessões Simétricas II
e Viagem da Natural Invenção.
26
Consultar Ex.13, p.81.

388

O timbre na música orquestral de Jorge Peixinho

Relativamente à segunda vertente (aspectos aleatórios da obra do compositor), de
entre todas as obras orquestrais de Jorge Peixinho destacamos Voix e Eurídice Reamada
devido à importância das texturas aleatórias concebidas. Em Voix predominam as texturas
aleatórias. Uma das formas texturais mais frequentes nesta obra é o gesto-efeito
apresentado logo no início da partitura pelas cordas em pp (Ex.26). As características
aleatórias presentes na textura em questão dizem respeito ao funcionamento livre a nível
métrico e rítmico de cada uma das vozes que compõe esta mesma textura. As barras do
compasso presentes na partitura funcionam como um indicador da divisão entre os
diferentes conjuntos harmónicos e não entre os motivos melódicos. Em cada uma das
vozes que compõe a textura, estas barras de compasso dividem as diferentes formas de
rotação dos conjuntos iniciais destas mesmas vozes27. Tendo em conta as características
métricas, rítmicas e harmónicas do fragmento descrito, podemos entendê-lo como um
esboço para a criação de uma sonoridade verdadeiramente aleatória.

27

Os aspectos harmónicos da textura inicial de Voix serão abordados no subcapítulo 1.2 do capítulo VI
(Consultar Esq.7, p.509).
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Ex.26

Em Eurídice Reamada salientamos a textura apresentada ao longo dos cc.188-199
(Ex.27). Aqui a orquestra funciona como uma massa sonora gigantesca sem
predominância, ou destaque, de qualquer um dos naipes ou agrupamentos instrumentais.
Esta massa sonora encontra-se em contraponto com as linhas melódicas solistas,
nomeadamente soprano e tenor, que se apresentam “com microfone se necessário” e em
constante diálogo entre si. Segundo indicação do compositor, “o maestro dirigirá a
orquestra apenas, independentemente dos cantores”.
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Ex.27
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Embora indicando na partitura os padrões melódicos para cada um dos
instrumentos, o compositor deixa ao critério dos músicos, e principalmente do maestro, a
escolha dos ritmos, métrica e tempo das repetições e registos, tal como das articulações,
quer para cada um dos instrumentos, quer para cada um dos naipes orquestrais. “Segundo os
sinais do maestro poderão realizar-se ritmos diferentes (regulares e irregulares), acelerandos e
ritardandos e mesmo uma variabilidade permanente da densidade sonora e da cor orquestral”28.

Os modelos propostos pelo compositor para a execução da primeira página desta
textura são os seguintes: staccato (tutti); silêncios regulares e irregulares entre as
articulações; grandes oscilações de andamento (depressa- moderado- lento); acc. ---- rit. ---; dinâmica muito variada; grandes cresc. e dim.; dinâmica pontual e por grupos;
possibilidades de selecção de instrumentos e de famílias instrumentais segundo o critério
do maestro; duração: ad libitum; repetições e mudanças de registo livres para cada
instrumento29. Permitindo a escolha dos modelos de interpretação por parte do maestro, o
compositor indica um critério que limita esta mesma liberdade: “Deverá procurar uma
sincronização quase perfeita, ora de toda a orquestra, ora de um grupo de instrumentos”.

Um aspecto importante desta textura diz respeito à evolução gradual das
características sonoras da massa orquestral realizada segundo indicações do maestro. Desta
forma o compositor cria um gesto orquestral muito expressivo em que a percentagem de
acontecimentos aleatórios não dilui a forma como a textura evolui.
Podemos caracterizar a forma de evolução desta textura como uma desaceleração
rítmica e uma variação das características tímbricas da massa sonora, processos que
conduzem à criação de uma nova cor orquestral. Iniciando-se a partir da segunda página do
fragmento, têm como finalidade chegar a um som contínuo de características sonoras
diferentes de toda a massa orquestral na última página do fragmento. A partir da sua
segunda página, cada instrumento começa, pouco a pouco, a sustentar uma nota segundo
indicação do maestro mantendo-a até nova indicação. No final deste processo cada
instrumento mantém o último som numa dinâmica sul f-mf-ff (última página do fragmento).
Segundo indicação do compositor, “todas as variações do som são possíveis: molto vibrato,
trilos, tremolos ou flatterzunge, pequenos portamentos em torno do som de base, inclusão da
surdina nos metais, etc.”

28
29

Indicação na partitura.
Estes elementos encontram-se anotados na partitura.
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Na última página deste fragmento a movimentação rítmica característica da
primeira página é substituída pela movimentação das articulações e das formas de variação
do som. Esta forma de movimentação também se aplica aos instrumentos de som
descontínuo, nomeadamente ao piano, xilofone, celesta, vibrafone, glockenspiel e harpa.
Segundo a indicação do compositor estes instrumentos “devem integrar-se no contexto global,
variando de maneira intermitente cada uma das notas do acorde correspondente, um ou vários
simultaneamente, com trilos ou tremolos (sempre c/Pedal)”.

d) Texturas baseadas na exploração do cluster.

Como exemplo de texturas baseadas numa estrutura de cluster referimos a textura
inicial da secção B de Voix (Esq.5). Neste fragmento a estrutura de cluster é apresentada
pelo naipe das cordas. Como se verifica no esquema, cada um dos três grupos que
constituem o naipe das cordas realiza uma parte do cluster que abrange um espaço sonoro
de quase três oitavas.

BB
vl. I
vl.I

vl. II
vl.II
vla.
vla

vlc.
vc.
cb.cb.
Esq.5
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Ao cluster presente nas cordas sobrepõem-se dois blocos sonoros no naipe das
madeiras e dos metais, respectivamente (Ex.28). O bloco sonoro dos metais é formado
pelos efeitos de glissando das trompas e de wa- wa- wa dos trompetes; o bloco sonoro das
madeiras, constituído por diferentes figuras rítmicas, tanto regulares como irregulares. As
figuras regulares presentes nas linhas melódicas de 1ª flauta, 1º oboé, 1º clarinete e 1º
fagote, são formadas por conjuntos harmónicos de 5-6 notas; as figuras irregulares,
apresentadas pela 2ª flauta, 2º oboé e 2º clarinete, compostas por conjuntos harmónicos de
3 a 8 notas. A construção harmónica do bloco sonoro das madeiras é semelhante à dos
blocos sonoros das cordas e das madeiras dos compassos iniciais de Voix30.

Ex.28

Os três blocos sonoros presentes na textura inicial da secção B de Voix apresentam
diferentes aspectos aleatórios. As cordas interpretam as pedais que constituem a estrutura
de cluster numa “dinâmica variável, muito arco/velocidades variáveis e pausas ad
30

A sua análise será apresentada no subcapítulo 1.2 do capítulo VI (Consultar Esq.7, p.509).
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Libitum”. No naipe dos metais os efeitos associados às trompas e aos trompetes constroemse ritmicamente de uma forma aleatória. Finalmente, nas madeiras, o aspecto aleatório
traduz-se na forma livre como aplica as figuras rápidas (incluindo as executadas o mais
rápido possível) a nível métrico.

Na obra orquestral de Jorge Peixinho as texturas baseadas na estrutura de cluster
destacam-se pela complexidade da sua elaboração e pelo facto de serem bastante
importantes na definição da estruturação formal da obra. As texturas que possuem as
características referidas podem ser detectadas em Sucessões Simétricas II31.

e) Texturas-efeito.

Consideramos texturas-efeito aquelas texturas que se compõem de elementos de
construção semelhante (ou não) e que, pertencendo a um gesto sonoro singular,
desvalorizam as suas características melódicas, harmónicas e rítmicas, criando deste modo
uma sonoridade própria. Como exemplo referimos a textura do final da secção C de Voix
(Ex.29). Esta textura, de curta duração (1 compasso), é composta por diversos elementos
contrastantes. Estruturamos estes elementos em cinco grupos de acordo com as suas
características construtivas.

31

Estas texturas foram analisadas no capítulo II.
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Ex.29
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O 1º grupo de elementos texturais contém as passagens executadas o mais rápido
possível, apresentando-se tanto em forma directa, como num movimento melódico mais
ornamental. As passagens em forma de movimento directo direccionado são interpretadas
pelo 2º oboé, 2º clarinete, 1º e 2º violinos, 1ª e 2ª violas e 1º e 2º violoncelos. As passagens
em forma de movimento ornamental encontram-se nas flautas e no 1º fagote. Ao 2º grupo
pertencem as linhas melódicas que integram figuras ornamentais. Estas linhas melódicas
são executadas pelo 1º oboé e pelo 2º fagote. Do 3º grupo fazem parte as pedais, algumas
delas movimentadas por glissando interpretadas pelos violinos 1-4 dos 2ºs violinos. As
restantes pedais são executadas pelos contrabaixos32. O 4º grupo de elementos texturais
identifica-se pelos vários efeitos dos quais destacamos os efeitos de glissando, os mais
frequentes, que se encontram nas trompas, 1º trompete, trombone, 5º e 6º violinos dos 1ºs
violinos, 5º e 6º violinos dos 2ºs violinos, nas violas e nos violoncelos. Outros efeitos
podem ser detectados na percussão (bl-ch. rapidíssimos, permutar livremente) e no 4º
violino dos 1ºs violinos (alla balalaica). O 5º grupo identifica-se pelo único elemento de
natureza estilística do 2º trompete baseado num motivo tonal e constituído por um acorde
perfeito Maior associado a um ritmo básico.

De entre todos os aspectos que caracterizam esta textura-efeito destacamos o seu
desenvolvimento. Salientamos o facto de alguns dos elementos texturais que compõem esta
textura já terem sido apresentados na secção anterior, se encontrarem em contraponto e
integrados numa textura cuja natureza e construção se revelam diferentes das da secção
anterior. Estes elementos são compostos por passagens de movimento directo,
direccionado ou ornamentativo, por linhas melódicas com figuras ornamentais e por
motivos de glissando, estes últimos interpretados pelos metais. Quanto às passagens e
linhas melódicas com figuras ornamentais, foram apresentadas como material construtivo
da textura presente no final da secção A e ao longo da secção B33. Os motivos de glissando
integram a secção B34. Tal como na textura-efeito do final da secção C, na secção B os
motivos de glissando são executados pelos metais.

32

Consideramos que os arpejos do 7º violino dos 1ºs violinos e da 4ª viola também fazem parte deste grupo,
uma vez que se apresentam em forma de ostinato.
33
Consultar Ex.1, p.414.
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f) Texturas-ostinato.

Ao presente grupo de texturas pertencem aquelas cuja elaboração se baseia
predominantemente na técnica de ostinato. Consideramos que estas texturas são menos
frequentes, embora seja bastante típico a inclusão de alguns elementos de ostinato nas
texturas orquestrais das obras de Jorge Peixinho.
Como exemplo apontamos a textura presente ao longo dos cc.106-107 de Sucessões
Simétricas II. Neste fragmento a técnica presente formaliza diferentes níveis da escrita
musical35. Podemos referir ainda a textura presente nos cc.742-745 da Viagem da Natural
Invenção, onde a técnica de ostinato é empregue de uma forma mais clara36.

3. Especificidades da elaboração tímbrica das texturas e gestos orquestrais

Na música de Jorge Peixinho as diferentes texturas e gestos orquestrais apresentam
características construtivas bastante semelhantes relativamente à escolha de determinados
timbres e combinatórias tímbricas. Em seguida mostramos algumas formas de construção
destes gestos e texturas. Uma das suas formas mais frequentes refere-se ao uso do conjunto
tímbrico de harpa, piano, celesta e vibrafone. Encontramos este objecto tímbrico diversas
vezes ao longo da obra do compositor funcionando deste modo como um leittimbre. Como
exemplos podemos referir os cc.53-54 de Sucessões Simétricas II37, os cc.204-206 da
Viagem da Natural Invenção38 e o c.187 de Nomos39.
Jorge Peixinho procede ainda à construção de gestos e texturas em instrumentos de
um mesmo naipe, sendo possível a introdução de alguns timbres expressivamente
semelhantes. Em alguns casos, a expressividade de uma textura ou gesto determina-se pelo

34

Consultar Ex.28, p.399.
Consultar Ex.43, p.213.
36
Consultar Ex.31, p.408.
37
Consultar Ex.28, p.150.
38
Consultar Ex.65, p.328.
39
Consultar Ex.25, p.387.
35
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timbre de um ou mais instrumentos. Como exemplo referimos a textura dos cc.4-7 de
Sucessões Simétricas II40. A expressividade desta textura, criada por três flautas, clarinete
piccolo, três clarinetes, clarinete baixo, fagote e vibrafone, é determinada pelo timbre de
flauta.

De entre todas as texturas que apresentam a construção referida, destacamos as
texturas pontilísticas originadas a partir de instrumentos que possuem características
sonoras semelhantes. Esta forma de construção tímbrica pode ser detectada em algumas
texturas da segunda metade de Sucessões Simétricas II, por exemplo ao longo dos cc.9810441.
Uma outra forma de proceder prende-se com a construção de gestos e texturas
empregando instrumentos de naipes diferentes na criação de timbres estruturados em
função da sua densidade. Na criação deste tipo de gesto salientamos a importância do
factor ressonância. Os instrumentos de diferentes naipes também participam na criação de
determinados fragmentos orquestrais em forma de tutti, abrangendo todo o espaço
orquestral. Nestes tutti, os vários instrumentos, combinados, associam-se a determinados
elementos texturais que se apresentam num gesto tímbrico comum e caracterizado, muitas
vezes, por uma textura heterofónica. Este tipo de textura pode incluir diversos elementos
de natureza aleatória e um elevado número de vozes construindo um jogo micropolifónico.
Na sua orquestração salientamos a grande importância do naipe das cordas, pois estes
instrumentos são empregues div., ocupando uma vasta gama do espaço musical. Em div.
cada instrumento de corda associa-se, muitas vezes, a determinada nota da estrutura
harmónica.

Em seguida apresentamos dois fragmentos, um de Sucessões Simétricas II (cc.3941) e outro de Viagem da Natural Invenção (cc.742-745) (Exs.30, 31). Relativamente ao
primeiro fragmento, o seu material textural caracteriza-se por dois clusters, um no registo
agudo, composto pelas figuras rápidas das flautas e pelos trilos dos violinos, e outro no
registo grave sob a forma de pedais. O cluster do registo grave movimenta-se sempre da
mesma forma, pois apresenta a mesma sequência intervalar nos violoncelos e timbales.
40
41

Consultar Ex.14, p.119.
Consultar Ex.42, pp.211-212.
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Em Viagem da Natural Invenção encontramos um gesto orquestral bastante
semelhante ao de Sucessões Simétricas II. Possuindo, no entanto, características estruturais
diferentes, revela um trabalho pormenorizado sobre os seus elementos texturais. A textura
deste fragmento caracteriza-se pela pouca densidade e grande clareza obtida tanto a nível
estrutural como auditivo. Salientamos ainda a repetição horizontal de células rítmicas e
melódicas, sendo a textura caracterizada, tal como no primeiro fragmento, pela
movimentação melódica das flautas, pelo trilo do piano e pelas pedais dos instrumentos
mais graves. No primeiro fragmento ocorre uma forma de movimentação melódica comum
a todos os instrumentos, aspecto pelo qual a textura deste fragmento pode ser caracterizada
como textura-efeito. O segundo fragmento destaca-se pela sua estabilidade estrutural e pela
importância auditiva de cada elemento construtivo do contraponto, constituído por blocos
sonoros caracterizados autonomamente.
A nível formal, a função da textura dos cc.39-41 de Sucessões Simétricas II
destaca-se pela forma como os vários blocos sonoros, de curta duração e pouco densos, se
relacionam com a textura. Notamos ainda que os diferentes blocos sonoros a antecipam,
subordinando-se a esta, afirmando deste modo o seu importante significado formal. A este
nível, e em Sucessões Simétricas II, esta textura equivale a uma secção, ou então, a uma
finalização de uma parte de maior duração. Em ambos os casos representa um
acontecimento significativo na estruturação da obra. Quanto a Viagem da Natural
Invenção, a textura heterofónica presente nos cc.742-745 participa na evolução formal da
obra do mesmo modo que os restantes elementos texturais.
.

A variedade de aspectos tímbricos demonstrada no presente capítulo (mosaico
tímbrico, evolução das características tímbricas dos blocos sonoros, melodia de timbres,
associação de determinados agrupamentos tímbricos a certas estruturas harmónicas, entre
outros aspectos) determina a especificidade da estruturação harmónica e formal na música
de Jorge Peixinho.
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1. A aplicação da noção de obra aberta na música orquestral de Jorge
Peixinho

Como foi referido no capítulo I, Kinetofonias é um exemplo único de obra aberta,
destacando-se na produção artística do compositor, pois “marca [...] ao mesmo tempo [...] o
final de uma etapa [...] e o início de novas perspectivas estéticas”. Esta afirmação de Jorge

Peixinho - integralmente citada no capítulo I -, refere o facto de o autor continuar a aplicar
certos aspectos da noção de obra aberta em obras posteriores a Kinetofonias. Nestas, a
noção de obra aberta é usada com moderação, pois a forma global de cada uma encontra-se
determinada pelo compositor. No entanto, a sua linguagem musical supõe a utilização de
um certo grau de indeterminação e daí a nossa referência à obra aberta.

Como exemplo de uma obra que possui estas características referimos Voix. Tendo
em conta o seu grau de indeterminação, consideramos que esta obra ocupa o segundo lugar
na produção orquestral de Jorge Peixinho, precedida de Kinetofonias. No entanto, enquanto
em Kinetofonias a estrutura macroformal da obra depende das opções do maestro que se
encontram regulamentadas por um conjunto de regras estabelecidas pelo compositor, em
Voix quase toda a estrutura formal, excepto o seu final, se encontra determinada. A
especificidade macroformal de Voix reside no facto de o compositor a deixar inacabada,
pois são os instrumentistas que decidem como e quando termina a obra segundo as
reacções do público. Esta decisão ocorre sem a presença do maestro.
Revelando um elevado grau de determinação macroformal, Voix oferece bastante
liberdade ao maestro relativamente à forma como a obra se desenvolve. Este é livre na
escolha dos tempos musicais e, em alguns momentos, na coordenação da duração das
intervenções instrumentais pertencentes quer aos grupos de câmara, quer aos tutti.
Quanto à elaboração microformal, consideramos que o grau de indeterminação
presente em Voix é maior do que o de Kinetofonias. Para exemplificar a nossa conclusão,
apresentamos um fragmento bastante característico do tipo de escrita de Voix (Ex.1). A
textura deste fragmento estratifica-se em duas partes. A primeira, criada por figuras rápidas
de curta duração e pelos momentos de suspensão, encontra-se nas flautas e no 1º clarinete.
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As passagens de maior extensão e mais lentas do que as das figuras e momentos de
suspensão referidos, apresentadas pelos oboés, 2º clarinete e fagote, fazem igualmente
parte deste elemento. A segunda parte da textura, identificada pelos elementos pedal em
trilo, glissando e efeito wa-wa, encontra-se presente nas duas trompas, 2º trompete e
trombone.

Ex.1

Um aspecto importante presente no fragmento em estudo diz respeito à forma como
o compositor o elabora métrica e ritmicamente. Podemos concluir que neste processo as
durações inseridas num espaço de tempo determinado são proporcionais à sua distribuição
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no espaço da pauta. Por outras palavras, na interpretação (e concepção) deste fragmento
torna-se importante o critério visual.
As passagens e as figuras rítmico-melódicas mais rápidas encontram-se
regularmente distribuídas no espaço da pauta (no caso das figuras rápidas existe uma
regularidade inerente à pulsação métrica destas mesmas figuras). Os motivos dos metais
caracterizam-se por uma maior distância entre as figuras que os compõem, apresentando
assim um tempo mais lento. Outro aspecto relativo à métrica e ao ritmo destes motivos diz
respeito à sua pulsação irregular, pois cada motivo dos metais se caracteriza por um
determinado enquadramento no espaço da pauta. O fragmento em análise evidencia um
tipo de escrita que oferece aos músicos bastante flexibilidade na interpretação rítmica e
métrica do material sonoro.

Justifica-se de seguida porque razão consideramos Voix uma obra aberta. Esta obra
é composta por 15 secções (assinaladas com as siglas A a O), uma introdução e uma parte
final indeterminada a nível formal. Voix inicia-se com uma introdução apresentada pelas
cordas, revelando um elevado grau de indeterminação a nível rítmico, temporal e formal1.
O início da 1ª secção (secção A) faz-se quando o maestro executa, ad libitum, um sinal
para a entrada dos sopros que interpretam sons longos — o material mais frequente da 1ª
secção da obra. Quando um som é demasiado longo, o instrumentista respira de forma a
reemiti-lo sem se notar o ataque. O maestro coordena as respirações dos instrumentistas
para que não se verifiquem interrupções simultâneas.
Na secção B, o compositor indica os números correspondentes às proporções do
tempo. O maestro efectua o número de marcações prescrito (primeiro e último segundos)
para controlar as intervenções instrumentais, bastante livres ritmicamente. Na secção C,
inteiramente indicada em segundos, o maestro marca um número de sinais correspondente
ao número de segundos que a compõem. Os intérpretes, por sua vez, dispõem de um
sistema de numeração (2, 3, 4, etc.) que determina as suas proporções respectivamente ao
2º, 3º, 4º, … segundos de cada compasso.
Entre todos os materiais da secção F, destaca-se o solo de soprano. Extremamente
livre, é inteiramente controlado, a nível temporal, pelo maestro segundo os seus próprios
critérios. Nas secções H e M, o maestro marca a entrada, sincronizando os intérpretes, que
1

Consultar Ex.26, p.390.
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continuam a executar a obra de uma forma livre embora respeitando proporcionalmente a
distribuição espacial dos sons na pauta. Apesar dos desfasamentos previstos entre os vários
instrumentos nas secções J e O, o maestro coordena o andamento das diferentes
intervenções instrumentais de modo a obter um tempo homogéneo.
A parte final de Voix inicia com um tutti ao qual se segue, e até à extinção dos
solos, uma alternância constante entre solos e tutti. Nos tutti, cada intérprete escolhe o seu
próprio material musical a partir de um conjunto de fragmentos numerados que constitui o
seu reservatório de material base. Cada instrumentista pode repetir várias vezes o mesmo
fragmento, embora os deva interpretar a todos. Cada vez que repetir um fragmento deve
modificar a sua dinâmica, o seu andamento, ou ambos os parâmetros. Pode ainda efectuar,
ou não, pequenas interrupções entre os diversos fragmentos ou tocá-los sem interrupção. O
maestro, por seu lado, pode modelar os diferentes conjuntos instrumentais, seleccionando
através dos seus sinais os sectores da orquestra que devem continuam a tocar, os que
devem parar ou os que devem recomeçar.
Antes do início de cada solo o maestro mostra à orquestra um de entre os quinze
cartões numerados que tem consigo, olhando para o instrumentista que executará o solo
associado ao número do cartão2. Após a execução do último solo, e dando um novo sinal
para o tutti, o maestro abandona o palco.
A última secção de Voix caracteriza-se pela grande liberdade concedida aos
instrumentistas que podem executar não apenas os fragmentos do conjunto dos tutti, mas
qualquer material base da obra, interpretando-o segundo uma ordem por eles determinada.

O compositor confronta o modo de prosseguimento da última secção da parte final de
Voix e o modo como esta termina, com as reacções do público à extraordinária liberdade
oferecida aos músicos. As formas de reacção do público encontram-se associadas a várias
acções. Assim:

a) quando o público reage favoravelmente (palmas, bravos, etc.), a orquestra pára
recomeçando apenas com as cordas e a harpa;
b) quando o público reage desfavoravelmente (assobios, imprecações, etc.), a orquestra
pára recomeçando com os sopros e voz;
2

A forma como são escolhidos os instrumentistas é semelhante à utilizada em Klavierstück XI de
Stockhausen. Nesta obra, o pianista selecciona cada um dos fragmentos para a interpretação através do olhar.
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c) se vários elementos do público abandonarem a sala, os músicos que o desejaram
podem deixar de tocar e sair, também eles, do palco.

A obra termina quando se verificar umas das seguintes reacções:

a) todos os músicos abandonaram o palco;
b) não se encontra nenhum elemento do conjunto dos sopros ou das cordas em cena
quando a reacção do grupo em questão é solicitada;
c) um, ou vários espectadores, invadiram o palco.

A presença de características de obra aberta nas restantes obras orquestrais de Jorge
Peixinho é mais moderada. Verificamos, no entanto, uma grande variedade de aspectos que
podemos relacionar com a noção de obra aberta, em termos de flexibilidade e de uma certa
imprevisibilidade na elaboração dos parâmetros métrico, rítmico, textural e formal. Assim,
e de entre as obras orquestrais de Jorge Peixinho destacamos Eurídice Reamada, obra que
apresenta diversos aspectos aleatórios. Nas restantes o grau de indeterminação é bastante
inferior. No entanto, detectamos alguma indeterminação ao nível da imprevisibilidade
inerente à construção formal da obra e quando Peixinho utiliza algumas estruturas móveis3.
Na elaboração das suas obras orquestrais, Jorge Peixinho utiliza estruturas rítmicas,
melódicas, harmónicas, métricas e texturais concordantes com uma determinada técnica
musical. Estas estruturas são muitas vezes apresentadas em simultâneo com elementos
técnicos de natureza diferente. Por este facto, as obras mencionadas caracterizam-se por
uma certa imprevisibilidade da sua elaboração harmónica, formal e textural,
imprevisilidade que pode incidir ainda no modo como uma determinada técnica é
desenvolvida ao longo da obra. Neste sentido, destacamos Eurídice Reamada.

As obras orquestrais de Jorge Peixinho dos anos 90, nomeadamente Concerto para
Harpa e Viagem da Natural Invenção, caracterizam-se por um maior grau de determinação
na sua elaboração micro e macroformal. Verifica-se uma tendência para a simplificação do
estilo musical, apresentando-se o timbre como um objecto prioritário na elaboração das
estruturas musicais.
3

As estruturas móveis são aquelas que possuem um grau, variável, de indeterminação.
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1.1 O uso da indeterminação na concepção e elaboração das estruturas
microformais da obra orquestral de Jorge Peixinho

Relativamente ao uso de indeterminação na concepção e elaboração das estruturas
microformais da obra orquestral de Jorge Peixinho, assinalamos dois aspectos que
consideramos fundamentais:

a) A utilização de texturas de natureza aleatória na elaboração de uma obra.
b) A flexibilidade técnica inerente à elaboração das estruturas rítmicas, métricas e
temporais da obra.

Texturalmente, o aleatório identifica-se quer ao nível da liberdade de aplicação de
certos parâmetros musicais, quer ao nível da multiplicidade e mobilidade da forma como
abordamos a obra. Ao nível da flexibilidade de elaboração das estruturas rítmicas, métricas
e temporais, o uso da indeterminação é mais moderado pois, na maior parte dos casos, a
estas estruturas Peixinho contrapõe uma estruturação e elaboração harmónica e um modo
de condução e desenvolvimento dos materiais, quer vertical, quer horizontalmente,
rigorosamente definidos, não existindo lugar para a indeterminação.

Em relação ao ponto a), podemos destacar como exemplo de uma obra que possui
texturas de natureza aleatória Eurídice Reamada, na qual tudo, ou quase tudo, está escrito e
definido pelo compositor. Nesta obra verifica-se uma tendência para um maior controlo da
indeterminação, sem que deixem, no entanto, de existir simultaneamente diversas
estruturas móveis na sua elaboração harmónica, rítmica e textural.
Podemos confrontar a indeterminação de Eurídice Reamada com a perspectiva
anunciada neste sentido por André Boucourechliev:
“Há ao mesmo tempo nestas obras, em que tudo está anotado mas onde nada está inscrito,
uma extrema liberdade e paradoxalmente uma extrema coacção. O que está anotado é sobretudo
uma tipologia musical, carácteres de densidade, de ritmo, de intensidades diferenciadas, de
abordagens, de registos, etc., e esta tipologia estende-se, do ponto de vista da notação, do mais
abstracto ao mais concreto. Num extremo, estamos próximos do grafismo, e no outro, temos
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estruturas perfeitamente definidas. Entre os dois, existe uma grande variedade de graus na
definição e na indeterminação”4.

Consideramos que os aspectos referidos na citação de André Boucourechliev são
compatíveis com a linguagem musical de Eurídice Reamada, pois nesta obra Peixinho
utiliza uma grande variedade de blocos sonoros e texturas pressentindo-se um certo grau de
definição ou indefinição, quer nos que se encontram rigorosamente definidos, quer
naqueles que contêm alguma imprevisibilidade, quer ainda nos que são determinados
parcial ou inteiramente por uma técnica aleatória. Como exemplo, apresentamos algumas
texturas de Eurídice Reamada onde se encontram diferentes graus de definição e
indeterminação.
O primeiro exemplo refere-se à textura presente nos cc.234-237 (Ex.2). Surgindo
nos sopros, e perfeitamente definida ao nível dos parâmetros musicais, é heterofónica, pois
encontra-se elaborada com recurso a elementos pedal (ornamentados ou não).
Desenvolvendo-se contrapontisticamente, recorre à imitação.

4

“Les mal entendus”, in La Revue musicale, nº314, Ed. Richard Masse, Paris, 1978, pp. 43-44.
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Ex.2

O segundo exemplo foca o c.190 (Ex.3). De características opostas ao primeiro,
mostra-nos uma textura onde somente a altura (frequência) dos sons se encontra definida,
pois todos os outros parâmetros, nomeadamente a duração, a dinâmica ou a forma de
ataque são indeterminados. De natureza aleatória ao nível da sua duração absoluta, as
sequências de alturas que Peixinho elabora desenvolvem-se de forma aleatória segundo
indicação (ascendente ou descendente) do compositor. Assim, na elaboração deste
exemplo, o grafismo é um factor de indeterminação.
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Ex.3

O terceiro exemplo refere-se à textura inicial da obra. Na sua elaboração verifica-se
uma certa indeterminação a nível temporal, nomeadamente através da sobreposição de
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compassos fixos e flutuantes5. A análise desta textura será apresentada ao longo deste
capítulo.

Relativamente ao ponto b), a flexibilidade técnica inerente à elaboração das
estruturas rítmicas, métricas e temporais da obra consiste na utilização de estruturas
móveis que, na maior parte das obras orquestrais de Jorge Peixinho, são alternadas ou
sobrepostas a estruturas fixas (isto é rigorosamente escritas). Deste modo, podemos afirmar
que estas obras se baseiam na manipulação de estruturas móveis e fixas, sendo
determinadas a nível global. No esquema que apresentamos em seguida verificamos que a
elaboração de Eurídice Reamada se baseia na manipulação das referidas estruturas (Esq.1).

5

Consultar Ex.13, p.81. Os compassos flutuantes estão determinados pelas barras de compasso a tracejado.
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Esq.1

424

Estruturas formais presentes na música orquestral de Jorge Peixinho

Salientamos que neste esquema, o espaço formal das estruturas fixas é determinado
pela linha contínua. Estas estruturas apresentam-se sobretudo na parte final da obra. As
estruturas móveis desenvolvem-se de duas formas. A primeira refere-se às estruturas
situadas no espaço formal descrito pela linha descontínua. Predominantes, caracterizam-se
por uma grande liberdade a nível métrico, sendo baseadas na sobreposição de compassos,
tanto rigorosamente escritos como flutuantes6. A segunda forma destas estruturas
(estruturas móveis) engloba estruturas aleatórias que se identificam, no esquema, pelos
quadrados7.

Temporalmente Eurídice Reamada revela-se bastante interessante. A este nível
podemos referir a mobilidade temporal de alguns pontos da obra em que o compositor
utiliza indicações senza tempo ou tempo libero. A mobilidade deste parâmetro também se
encontra nas texturas aleatórias. Na sua execução o intérprete escolhe um tempo,
encontrando-se unicamente limitado pela duração da(s) sua(s) intervenção(ões). Um outro
aspecto desta mobilidade é o da existência, ao longo da obra, de diversos ritardando e
accelerando e de diversas respirações, suspensões temporais e elementos deformadores do
tempo musical.
Notamos ainda que a elaboração de Eurídice Reamada a este nível é comparável a
Improvisation II sur Mallarmé, de Pierre Boulez. Nesta obra o parâmetro tempo apresentase como o único parâmetro móbil, sendo os restantes fixos (Esq.2). Comparando os
esquemas das duas obras verificamos a semelhança dos seus contornos temporais. Em
Improvisation II sur Mallarmé, tal como em Eurídice Reamada, notamos a existência de
zonas senza tempo onde o compositor concentra os momentos de improvisação
(unicamente a nível temporal)8. Em relação aos elementos ritardando e accelerando,
podemos dizer que em Improvisation II sur Mallarmé se limitam à criação de um novo
tempo musical terminando com uma suspensão. Neste último caso, os ritardandos e
accelerandos integram um gesto musical. Caracterizados pela forma plástica como são
aplicados, deformam o tempo musical sem conduzir verdadeiramente a um tempo novo.

6

A análise de uma destas estruturas de Eurídice Reamada foi apresentada no capítulo I.
A análise destas estruturas de Eurídice Reamada foi apresentada no capítulo IV.
8
Salientamos que, no caso de Pierre Boulez, este é o elemento conducente ao título da obra.
7
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Esq.2
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Em Eurídice Reamada Peixinho integra ainda um elevado grau de flexibilidade na
aplicação e no modo de funcionamento destes elementos (ritardandos e accelerandos) ao
longo da obra. As suas formas de estar, além das definidas em relação à obra de P. Boulez,
abrangem a aplicação do modelo ritardando–accelerando não conducente a um tempo
novo, aplicado no final da obra (depois do c.240), assim como do modelo accelerando–
ritardand –accelerando, apresentado a partir do c.55.
Comparando as duas obras, verificamos que, ao nível da mobilidade, em Eurídice
Reamada as estruturas móveis são predominantes, enquanto na obra de P. Boulez são
pontuais. Segundo a opinião de Edison Denisov, em Improvisation II sur Mallarmé
verifica-se “uma deformação parcial da matéria musical em determinadas zonas, sem perturbar as
interligações destas mesmas zonas e, sem a criação de novas interligações”9.

2. Especificidade formal das obras orquestrais de Jorge Peixinho

Em Jorge Peixinho, exceptuando os casos de Kinetofonias e Voix, a estrutura
macroformal da obra encontra-se rigorosamente definida embora o modo como o faz seja
bastante específica. Note-se que o modelo macroformal mais frequente se baseia na
alternância de unidades microformais contrastantes, quer a nível textural, quer a nível
harmónico. O método de estruturação formal caracteriza-se por uma forma mosaico, pois
identifica-se com uma sequência de secções formais, de blocos sonoros e de texturas
diferentes. A variabilidade das características dos materiais, aliada a uma certa
imprevisibilidade na sequência dos mesmos, pode ser associada à importância do conceito
de “momento” na estruturação da obra, e ao de “descontinuidade”, ambos fundamentais na
concepção de uma obra aberta.
As obras orquestrais de Jorge Peixinho, caracterizadas pela variedade das
características das suas unidades microformais, relevam a importância do desenvolvimento
como método de elaboração formal, tornando-se fundamental na criação destas mesmas
estruturas, nas quais os vários materiais da obra sofrem uma constante evolução. Boulez
identifica este tipo de estruturas como “dinâmicas”.
9

Denisov, Edison, Música contemporânea e a problemática da evolução da técnica composicional,
Compositor Sovético, Moscovo, 1986, p.120.
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Segundo este, “a estrutura dinâmica apresenta uma evolução, suficientemente grande para
ser perceptível, na densidade e na qualidade dos eventos que aí se desenrolam. Este dinamismo é
totalmente independente da frequência, do número dos eventos; a estrutura dinâmica apoia-se numa
selectividade mais ou menos exagerada, mas em evolução, significando que os critérios desta
selectividade são mutáveis” 10.

Como exemplo de estrutura dinâmica referimos Sucessões Simétricas II. Nesta
obra, dividida em quatro secções, a primeira é expositiva. Os materiais harmónicos e
texturais apresentados definem as estruturas das secções seguintes onde estes mesmos
materiais são alargados, segmentados, sobrepostos, desenvolvidos melódica ou
polifonicamente.
Um outro exemplo de estrutura dinâmica revela-se em Viagem da Natural
Invenção, na qual um dos critérios para a divisão em várias secções formais é o dos
métodos de desenvolvimento aplicados em cada uma das secções. Tendo em conta a
múltipla divisão de Viagem da Natural Invenção, e sendo o desenvolvimento nesta mesma
obra, quase exclusivamente melódico, detectamos uma grande variedade de estratégias de
evolução e variação a nível melódico. Deste modo, referimos a evolução dos materiais
melódicos a nível dos seus contornos, da sua organização e sequenciação intervalar, da sua
extensão e distinção, e da sua densidade rítmica e textural.
Eurídice Reamada possui igualmente uma estrutura dinâmica. Nesta obra, esta
característica verifica-se na elaboração das suas estruturas métricas, rítmicas e temporais.
A trajectória evolutiva (métrica, rítmica e temporal) das estruturas fixas para as estruturas
móveis, e vice-versa, confere à macroforma da obra um carácter de forma ternária (A-B-A)
tornando-a plástica a nível formal.

Verificamos igualmente que em algumas das obras orquestrais de Jorge Peixinho,
as estruturas dinâmicas se apresentam complementadas por estruturas reexpositivas, as
quais equilibram a forma da obra. Estas estruturas verificam-se tanto a nível micro como
macroformal. A nível microformal, focam a repetição de elementos melódicos, séries
harmónicas, fragmentos de blocos sonoros e de texturas, por exemplo em Viagem da
Natural Invenção e em Concerto para Harpa11. A estruturação de Sucessões Simétricas II
constitui um exemplo de utilização de estruturas reexpositivas a nível macroformal. Na
10
11

Boulez, Pierre, A Música Hoje, Editora Perspectiva, São Paulo, 1986, p.97.
A análise de Concerto para Harpa será apresentada nos subcapítulos 3.1.2-3.1.3.1.
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última secção desta obra, considerada reexpositiva, o compositor reexpõe os materiais
harmónicos e texturais da secção inicial, apresentando-os numa sequência idêntica a esta.

Os métodos formais referidos no presente subcapítulo, nomeadamente a alternância
de diferentes unidades microformais (método de mosaico), a utilização das estruturas
dinâmicas, e a complementaridade de estruturas dinâmicas e reexpositivas, podem ser
considerados como métodos característicos das obras em estudo. Em conjunto, estes
métodos globais de composição definem a especificidade da forma como se regem as obras
orquestrais de Jorge Peixinho.

Aos métodos formais citados acrescentamos um aspecto específico da sua
linguagem musical detectado em algumas das obras e relativo ao carácter das estruturas
musicais, ou seja, a um determinado tipo de expressividade que destaca certos elementos
ao longo da obra. Refira-se, então, três formas de expressividade, três qualidades das
estruturas musicais: a qualidade lírica, a dramática e a épica. Estas qualidades são
caracterizadas e definidas por Stockhausen numa citação que transcrevemos em seguida,
onde este as descreve a propósito da sua obra Mantra.
“There are three basic qualities of musical formation: the lyrical, which is the instante, the
here and now; the dramatic, which is development, with precise beginning and ending, climaxes,
high points and low points; and epic, which is the juxtaposition of different moments, as in a
variation form or the traditional form of the suite- that’s an epic form, you can always add a new
section, a new chapter so to speak” 12.

Consideramos que na produção orquestral de Jorge Peixinho existem três obras nas
quais se verifica a coexistência das três qualidades acima referidas: Sucessões Simétricas
II, Viagem da Natural Invenção e Concerto para Harpa. Passamos agora a identificar cada
uma destas qualidades.
A lírica encontra-se associada tanto ao leitmotiv da harpa e dos solos de oboé de
Sucessões Simétricas II, como aos elementos melódicos de contornos ascendentes,
descendentes e figurativos de Viagem da Natural Invenção, e às intervenções de harpa,
quer solísticas, quer camarísticas do Concerto para Harpa.

12

Cott, Jonathan, Stockhausen-conversations with the composer, Picador, London, 1974, p.35.
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A dramática reflecte-se no método de desenvolvimento utilizado em cada uma das
obras. Em Sucessões Simétricas II, sendo mais perceptível, concentra-se essencialmente na
segunda e terceira secções (desenvolvimento e desenvolvimento reexpositivo). Em cada
uma destas secções verifica-se a existência de pontos específicos em que as texturas se
caracterizam por uma maior densidade e em que se concentram diferentes materiais num
constante processo de desenvolvimento. Ao longo da obra, as referidas texturas alternam
com elementos texturais mais transparentes e translúcidos com características camarísticas.
Importante também é a existência de pontos culminantes, preparados e consequência do
processo de desenvolvimento.
Em Viagem da Natural Invenção, o dramatismo das estruturas musicais é inerente à
evolução gradual dos motivos melódicos presentes nas intervenções instrumentais e
desenvolvidos tanto nos gestos de carácter camarístico como em texturas mais complexas
criadas pela sobreposição das diferentes intervenções instrumentais. No Concerto para
Harpa salientamos a qualidade dramática das estruturas presentes nos momentos iniciais
das secções formais da obra. Em algumas delas verificamos a ocorrência de transposições
de estruturas apresentadas no início de secções anteriores e o seu desenvolvimento a nível
orquestral, harmónico e textural.

Nas obras em questão, a qualidade épica das estruturas musicais revê-se no método
de mosaico, base de elaboração destas obras, e na estabilidade dos seus modelos formais.
Este aspecto encontra-se na existência de diversos reexposições e no peso hierárquico das
últimas secções destas obras na sua estruturação macroformal, resultado da extensão das
suas texturas finais com características predominantes de ostinato.

Na nossa investigação, constatámos a existência simultânea de métodos formais
globais, comuns às várias obras, e de singularidades próprias de cada uma delas. A sua
presença relaciona-se com a sua múltipla divisão que pressupõe uma grande variedade de
relações formais, quer entre unidades microformais, quer entre secções ou conjuntos de
secções que compõem a macroforma. Kinetofonias divide-se em seis secções e Voix em
quinze. O recurso à múltipla divisão formal mantém-se em obras com um elevado nível de
definição, nomeadamente Sucessões Simétricas II (quatro secções), Viagem da Natural
Invenção (quinze secções), ou Concerto para Harpa (dezassete secções). Entre as várias
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unidades formais que compõem estas obras desde o plano micro até ao plano macroformal,
estabelecem-se relações específicas e a diferentes níveis, resultantes das características
harmónicas, texturais e sonoras do material-base. A análise detalhada da estruturação
formal de Sucessões Simétricas II, Viagem da Natural Invenção e Concerto para Harpa
revela-nos, entre outros aspectos, a importância das relações entre os seus materiais-base e
a estruturação formal da obra. Segundo Boulez, seria “absolutamente necessário que cada obra
- partindo das possibilidades virtuais da sua morfologia - criasse a sua própria forma a fim de que
fosse garantida a unidade a todos os níveis da linguagem” 13.

A singularidade de cada uma das obras orquestrais de Jorge Peixinho encontra-se
presente quer na variedade das suas relações formais, quer nos processos de evolução
formal que utiliza. Segundo Boulez “a evolução formal [...] deve conduzir a um tempo
irreversível, no qual os critérios de forma se estabelecem a partir de redes de possibilidades
14

diferenciadas” . Entendemos a expressão “possibilidades diferenciadas” como a existência

de diferentes formas possíveis de condução do material, podendo o compositor optar por
determinado(s) critério(s) nessa mesma condução. Entre as diversas formas de condução
do material empregues por Jorge Peixinho, detectamos três que consideramos como as
mais comuns:

1) Variação próxima (presente num ponto próximo da obra) do material previamente
apresentado.
2) Variação distante (presente em determinados pontos da obra) do material
apresentado.
3) Alternância dos diferentes materiais com a finalidade de os desenvolver ou sobrepor
no seguimento da obra.

Estas três formas de condução do material serão destacadas em seguida onde
apresentamos a sua aplicação na elaboração formal de Eurídice Reamada.

13
14

Boulez, Pierre, A Música Hoje, Editora Perspectiva, São Paulo, 1986, p.80.
Idem, p.101.
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2.1 Especificidades formais de Eurídice Reamada

Em Eurídice Reamada consideramos dois níveis de estruturação formal. O primeiro diz
respeito à divisão global da obra em três grandes partes: a primeira desenvolve-se do início
até ao c.88; a segunda, do c.89 até ao 169; e a terceira, do c.170 até o final.
O segundo nível de estruturação formal engloba a divisão das suas três partes em
secções. A este nível, a forma de Eurídice Reamada pode ser definida do seguinte modo:

1ª parte: cc.01-88

2ª parte: cc.89-169

3ª parte: cc.170-fim

1ª secção: cc.01-33

4ª secção: cc.89-124

6ª secção: cc.170-212

2ª secção: cc.34-63

5ª secção: cc.125-169

7ª secção: cc.213-fim

3ª secção: cc.64-88

Como critério de divisão global de Eurídice Reamada consideramos a
especificidade ao nível da elaboração e evolução dos parâmetros métrico, rítmico e
temporal, nomeadamente no que se refere à evolução das estruturas fixas, processo
conducente a obtenção de estruturas aleatórias e vice-versa.
Na primeira parte da obra verifica-se a predominância de um tratamento bastante
tradicional ao nível da métrica, do ritmo e do tempo, destacando-se, no entanto, alguns
aspectos de natureza aleatória. Um exemplo destes últimos encontra-se na elaboração,
horizontal, das linhas melódicas da primeira secção da obra, nas quais existem dois tipos
de estruturas métricas/rítmicas: estrutura fixa (o compasso) e estrutura flutuante
(compassos tracejados). A estas estruturas sobrepõe-se uma linha melódica “aberta” no
sentido em que não se apresenta dividida metricamente, exposta pelo violino solo15. No
compasso 60 da obra (Ex.4) encontramos pela primeira vez um tempo aleatório nos
tenores. Este tempo encontra-se já preparado na 2ª secção, mais concretamente nos cc.5254, pelos efeitos do coro e pelos motivos repetitivos da parte orquestral16.

15
16

Consultar Ex.13, p.81.
Consultar Exs.15 e 16, pp.442 e 443.
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Ex.4

Na segunda e terceira partes de Eurídice Reamada, o tratamento das estruturas
métricas, rítmicas e temporais ganha outra forma. Nelas existem duas fases de processos
aleatórios que, como já foi referido, se apresentam como critério de divisão global da obra.
A primeira fase caracteriza-se pela integração dos quadrados aleatórios na textura
orquestral. Este processo revela a importância das notas-pedal que integram a textura, base
da sua elaboração. A referida fase começa no início da segunda parte da obra (primeiro
quadrado aleatório dos cc.89-90) (Ex.5), passando por um momento mais aleatório
(quadrados aleatórios sobrepostos, a partir do c.95), voltando no c.110 a uma textura
bastante tradicional a nível métrico, rítmico e temporal.

Ex.5
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A segunda fase caracteriza-se pela predominância de elementos aleatórios
iniciando-se com uma textura-efeito no c.125 (início da 5ª secção) (Ex.6).

Ex.6

A partir do c.170 (início da 3ª parte), o processo evolutivo desenvolve-se através de
estruturas fixas (compassos). Nesta última parte da obra podemos igualmente considerar
duas fases. Na primeira, como já foi referido, recorre-se à utilização de estruturas fixas (o
compasso), mas ainda com alguns elementos aleatórios (6ª secção). O desenvolvimento
desta secção lembra o processo evolutivo da primeira fase da 2ª parte da obra, mas em
direcção contrária, ou seja, conduzindo ao momento mais aleatório de toda a obra (cc.188204)17.
A partir do c.213 (início da 7ª secção) regressam as estruturas fixas, predominantes
na sua elaboração, sendo o final da obra caracterizado pela presença de um grafismo
(notação) e de diferentes técnicas não aleatórias.
17

Consultar Ex.27, pp.391-396.
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Na divisão das partes globais de Eurídice Reamada em secções formais temos em
conta dois critérios:

1) Os métodos de desenvolvimento do material.
2) A evolução métrica, rítmica e temporal.

O primeiro critério aplica-se na divisão da primeira parte da obra em três secções. É
exactamente na elaboração destas secções que detectamos as três formas de condução do
material, anteriormente referidas18. O segundo critério é o mesmo que foi aplicado à
divisão da obra em partes globais. Este critério é utilizado para a segmentação da 2ª e 3ª
partes da obra, pois em cada uma delas verifica-se a existência de duas fases de um
processo evolutivo referente aos parâmetros métrico, rítmico e temporal.

A seguir, apresentamos a elaboração da primeira secção de Eurídice Reamada, na qual
se exemplifica a primeira forma de condução do material. A sua função pode ser definida
como expositiva no que se refere à macroforma, no sentido em que nela se verifica uma
certa estabilidade harmónica, textural e formal, apresentada, respectivamente, segundo três
vertentes:

1) A criação de um centro harmónico mi-mi bemol ao longo da primeira secção. Este
centro harmónico, referente ao intervalo de 7ª Maior, é criado pelo contrabaixo (mi) e o
violino solo (mi bemol), e também pelo coro, a partir do c.5 (Ex.7).
2) A existência de diferentes notas-pedal que se revelam permanentes ao longo de
toda a secção.
3) A existência de um ostinato melódico no 1º violino solo durante os dezoito
compassos iniciais (o motivo melódico gerador repete-se cinco vezes, apresentando
algumas modificações intervalares no discurso da 5ª repetição) (Ex. 8) 19.

18
19

Consultar p.431.
Este ostinato continua nos compassos seguintes de uma forma mais livre.
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Ex.7

Ex.8

A importância deste ostinato revela-se pela sua participação na criação de um
conjunto de variações que determinam a elaboração desta secção. Estas variações incidem
sobre o desenvolvimento tanto da linha melódica do violino solo como do material
melódico que se lhe sobrepõe. Este último é composto por uma série de ornamentos, todos
finalizados por uma nota-pedal, apresentado nalguns instrumentos de sopro e na percussão,
de forma imitativa. O naipe das cordas, em conjunto com alguns instrumentos de sopro,
interpreta unicamente as notas-pedal, sendo a sua função, o apoio harmónico à linha
melódica do violino solo20.

A textura característica da primeira secção de Eurídice Reamada é heterofónicapolifónica. Esta textura desenvolve-se através da variação dos seus constituintes sendo
baseada numa ornamentação, de carácter aleatório, dos motivos melódicos base. Esta acção
é realizada pelo método de imitação permanente. A referida textura evolui
permanentemente ao longo da primeira secção, alterando a sua densidade e mantendo ao
mesmo tempo todas as suas principais características. Como exemplo desta evolução
20

Consultar Ex.13, p.81.
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podemos referir dois momentos de maior repouso, já que neles se verifica a existência de
dois blocos sonoros pouco densos com características camarísticas, nomeadamente os
blocos sonoros dos cc.8-9 (Ex.9) e do cc.14 (Ex.10). Este último, criado por motivos curtos
e por efeitos sonoros nos gl-chimes, harpas e piano, é pontilístico.

Ex.9
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Ex.10

Na 2ª e 3ª secções de Eurídice Reamada Peixinho emprega a “variação distante
(presente em determinados pontos da obra) do material proposto”. Como exemplo
referimos a evolução da textura do início da segunda secção, cc.34-38 (Ex.11). Esta textura
divide-se claramente em duas partes: um bloco sonoro com características polifónicas,
criado pelas três vozes solísticas do coro, e uma sombra a este mesmo bloco sonoro,
baseada em efeitos vários presentes nas cordas e nos trombones.
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Ex.11

Relativamente ao bloco sonoro presente nas vozes, o compositor cria diversas
variações ao longo da 2ª e 3ª secções da obra. Como exemplo referimos a primeira
variação presente nos cc.42-43 (Ex.12). Na elaboração deste bloco sonoro o compositor
utiliza a técnica da retrogradação, pois as linhas melódicas do flautim, clarinete e clarinete
baixo apresentam-se retrogradadas em relação às linhas melódicas de soprano, tenor e
baixo presentes nos cc.34-38. Em relação à linha melódica da flauta, esta é introduzida no
bloco sonoro em questão.
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Ex.12

Numa outra variação dos cc.34-38, este bloco sonoro encontra-se no flautim,
clarinete e clarinete baixo reduzido e num tempo aleatório (c.70) (Ex.13). No c.64 (Ex.14),
a flauta, o clarinete baixo e o fagote apresentam três fragmentos melódicos extraídos,
respectivamente, das linhas melódicas do tenor (cc.36-37), do soprano (c.38) e do baixo
(c.37). O método de variação empregue é ornamentativo.
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Ex.13

Ex.14

Na segunda parte da textura, cc.34-38, o bloco sonoro de efeitos presente nas
cordas e nos trombones, encontra-se variado timbricamente ao longo de toda a segunda
secção da obra. Como exemplo podemos referir o fragmento coral dos cc.52-56, que se
apresenta como variação tímbrica do elemento referido (Ex.15, cc.52-54). Ao contrário da
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elaboração das partes corais efectuada até o momento, o fragmento coral de cc.52-56 não
integra os elementos melódicos.

Ex.15

Embora as 2ª e 3ª secções de Eurídice Reamada relevem o mesmo tipo de
desenvolvimento, variação distante do material apresentado, na 3ª secção da obra
detectamos a terceira forma de condução do material — alternância dos diferentes
materiais conducentes ao seu posterior desenvolvimento ou sobreposição. Esta última
forma de condução do material refere-se à criação de texturas novas, utilizando elementos
de texturas ou intervenções instrumentais precedentes. Como exemplo apresentamos os
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cc.52-54 (Ex.16). Na criação desta textura verificamos tanto a existência de elementos
pedal, como de motivos baseados na repetição de nota, ambos característicos da forma de
elaboração presente na 1ª secção da obra.

Ex.16

Outros exemplos referem a criação de novas texturas baseadas na sobreposição de
notas-pedal e determinados fragmentos extraídos das texturas anteriores. Por exemplo, no
c.77 Peixinho sobrepõe às notas-pedal um bloco sonoro criado por diversos efeitos e
executado pelas cordas (Ex.17). Este elemento foi anteriormente apresentado no c.70. No
c.85 verifica-se a sobreposição de várias notas-pedal a uma textura “dinâmica puntuale”,
presente nos trombones e que havia surgido pela primeira vez nos cc.41-43 (Ex.18,
trombones).
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Ex.17
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Ex.18

3. As unidades micro e macroformais presentes nas obras orquestrais de Jorge
Peixinho

A variedade das unidades micro e macroformais e a existência de diferentes níveis
relacionais entre estas mesmas unidades pressupõe uma investigação metodicamente
estruturada e dirigida aos diferentes campos da estruturação formal. Optamos por um plano
analítico, que organizamos segundo três vertentes:

1) Identificação e caracterização das unidades microformais, assim como da forma de
elaboração destas mesmas unidades, que é fundamental na definição dos critérios de
macroestruturação da obra. Um aspecto importante a nível da microestruturação prende-se
com o facto de determinadas características das unidades microformais se transformarem
num nível mais global, determinando os processos formais da obra.
2) Estruturação da obra a nível macroformal e definição dos critérios desta mesma
estruturação. Estes critérios serão definidos e elaborados com base nas conclusões obtidas
aquando da elaboração das unidades microformais.
3) Identificação das relações entre os diferentes níveis de estruturação formal da obra
visando a apresentação de uma visão global da técnica formal presente na obra orquestral
de Jorge Peixinho.
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3.1. As unidades micro formais presentes nas obras orquestrais de Jorge Peixinho

Na música orquestral de Jorge Peixinho detectamos uma grande variedade de
texturas, gestos musicais e tímbricos, elementos melódicos, harmónicos, rítmicos e
métricos, considerados por nós como unidades microformais. Participando na elaboração
de uma obra de um modo diferente, apresentam e adquirem vários níveis hierárquicos a
nível formal. No presente subcapítulo sistematizamos as diversas características destas
unidades apresentando-as em função da sua evolução ao nível da linguagem musical de
Jorge Peixinho. Deste modo determinadas unidades microformais encontram-se
directamente relacionadas com determinados períodos da criação artística do compositor.

3.1.1 As unidades microformais empregues ao longo dos anos 60-80

Nas obras orquestrais de Jorge Peixinho dos anos 60-80 salientamos
frequentemente três tipos de unidades microformais identificados como textura21, bloco
sonoro22 e gesto musical23. Em algumas delas detectamos uma grande variedade destes
tipos de unidades microformais. Aos três tipos de unidades microformais acima referidos
acrescentamos as diferentes formas que apresenta o material melódico nas intervenções
instrumentais. Sendo importantes na elaboração das obras orquestrais de Jorge Peixinho
dos anos 60-80, estas unidades não podem ser consideradas como predominantes nas suas
estruturas formais.
Como exemplo de gestos musicais, podemos referir os primeiros compassos de
Sucessões Simétricas II onde predomina um gesto criado pela alternância dos seguintes
elementos texturais: um cluster nos graves apresentado pelos contrabaixos e sopros,
21

Textura é uma construção originada por determinados elementos melódicos, harmónicos e rítmicos, que
pelas relações específicas que encerram determinam as características dessa mesma construção.
22
Bloco sonoro é uma combinação de timbres (sonoridades), que se organizam numa única unidade sonora.
23
Gesto musical é a estrutura que se gera de uma forma expressiva pela relação linear que se estabelece entre
determinados elementos texturais.
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diversos acordes nos trombones e passagens executadas o mais rápido possível nas flautas
e na celesta. Estes elementos texturais relacionam-se entre si, sendo apresentados
gradualmente em três registos diferentes24. Relativamente às texturas e blocos sonoros,
estas unidades, sendo as mais frequentes em toda a música orquestral de Jorge Peixinho,
foram abordadas no capítulo III dedicado à elaboração tímbrica.

Um aspecto importante da estruturação microformal das obras orquestrais de Jorge
Peixinho dos anos 60-80 diz respeito ao modo como as diferentes texturas, blocos sonoros
e gestos musicais se coordenam entre si. Detectamos três formas predominantes de
coordenação entre as diferentes unidades microformais:

1) Alternância entre as unidades microformais.
2) Criação de um bloco sonoro ou de uma textura, onde se integram elementos
pertencentes a blocos sonoros ou texturas anteriores.
3) Submissão de determinadas texturas e blocos sonoros a outras unidades
microformais, com um maior peso hierárquico a nível formal.

As três formas de coordenação referidas podem ser exemplificadas através da
análise de exemplos retirados de Sucessões Simétricas II. Nesta obra, a alternância entre as
diferentes unidades microformais apresenta-se como a base de estruturação da obra. Este
método abrange quer a exposição e a reexposição do material (alternância de texturaostinato, textura pontilística e materiais melódicos), quer o desenvolvimento (alternância
de diversos elementos extraídos das diferentes texturas e blocos sonoros).
Quanto à 2ª forma da coordenação, podemos referir os pontos culminantes da obra.
Apresenta-se como exemplo a textura presente ao longo dos cc.129-133, onde se verifica a
acumulação de determinados elementos que, sendo integrados nas texturas e blocos
sonoros anteriores, participam nesta nova textura como elementos estruturais25.
Alguns dos pontos culminantes de Sucessões Simétricas II caracterizam-se pela
grande extensão, densidade e complexidade da sua construção, apresentando deste modo
um maior peso hierárquico a nível formal. É o caso da textura presente ao longo dos cc.36-

24
25

Consultar Ex.49, p.227.
Consultar Ex.8, pp.105-106.
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4126. Formalmente esta textura destaca-se pois todos os materiais que a antecipam
se submetam a ela, apresentando um menor grau de densidade, extensão e complexidade
musicais. Assim se exemplifica a 3ª forma de coordenação das unidades microformais.

3.1.2 As unidades microformais empregues ao longo dos anos 90

Nas obras orquestrais de Jorge Peixinho dos anos 90, nomeadamente na Viagem da
Natural Invenção e no Concerto para Harpa, para além das unidades acima referidas
detectamos outros tipos de unidades microformais. A existência destas novas unidades
relaciona-se com o facto de Peixinho abandonar de forma sucessiva o efectivo orquestral
empregue nas obras escritas na década de 90. Na elaboração destas obras predominam as
texturas camarísticas com características próprias detectadas igualmente ao nível das
técnicas de composição. As unidades microformais destas obras, adequadas à
especificidade da orquestração, passam a ser menos complexas em termos texturais,
apresentando uma maior clareza a nível auditivo e um maior destaque das suas
características melódicas. Nestas obras identificamos as seguintes unidades microformais:
linha melódica, contorno melódico, série de acordes, gesto tímbrico e textura reduzida a 2
ou 3 vozes. Estas unidades aplicam-se de forma diferente na Viagem da Natural Invenção
e no Concerto para Harpa27.
Na elaboração formal do Concerto para Harpa detectamos com frequência três tipos
das unidades microformais:

a) Motivo melódico ou linha melódica baseada na repetição de uma determinada nota
(elemento 1).
b) Gesto composto por desenho melódico ascendente (elemento 2).
c) Textura heterofónica a duas vozes (elemento 3).

26
27

Consultar Ex.12, pp.115-116.
As unidades microformais de Viagem da Natural Invenção foram abordadas no capítulo III.
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O elemento 1 das unidades microformais revela-se o mais frequente no Concerto para
Harpa, encontrando-se sob diferentes formas. A primeira identifica-se por um motivo de
repetição de nota, integrado no gesto musical. O referido motivo também se apresenta
como o elemento-criador de um jogo tímbrico. Como exemplo mostramos a intervenção de
harpa dos cc.218-222 (Ex.19). Nesta intervenção verifica-se um gesto caracterizado por
uma acentuada movimentação no primeiro e último compassos, à qual Peixinho intercala,
na sua parte central, diferentes motivos de repetição apresentados de uma forma
descendente.

Ex.19

Nos cc.207-213 a repetição faz-se ao nível de uma textura polifónica criada pelo jogo
tímbrico entre a trompa, o clarinete e harpa (Ex. 20).
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Ex.20

Outra forma de apresentar o elemento 1 fomenta a sua interacção com um determinado
timbre, criando uma associação melódico-tímbrica específica. Como exemplo podemos
referir a associação de determinados elementos melódicos ao timbre de harpa ao longo dos
cc.27-34 (Ex.21). O gesto musical, cujo ritmo e repetição de nota se apresentam como os
únicos elementos melódicos, caracteriza-se como “melodia tímbrica”. O mesmo princípio é
seguido pelas intervenções de violoncelo da 1ª e 5ª secções da obra. Nesta última, a
repetição determina a divisão formal da secção em duas partes28.

28

Consultar a divisão formal de Concerto para Harpa presente no subcapítulo 3.3.
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Ex.21

Uma outra forma de apresentar o elemento 1 é através da utilização de motivos que se
caracterizam por um contorno melódico figurativo baseado na repetição de determinados
intervalos, dos quais destacamos a 4.ª perfeita, a 7.ª menor e a 7.ª Maior. A primeira vez
que nos deparamos com esta forma é ao longo dos cc.130-131 na harpa (Ex.22). Ao longo
da obra este elemento também actua como leitmotiv29.

Ex.22

As principais características do elemento 2 são determinadas pela elaboração rítmica
dos seus contornos melódicos (ascendentes), revelando uma lógica intervalar. Como
exemplo apresentamos a linha melódica de harpa presente nos cc.43-44 (Ex.23). Neste

29

Realizamos o seu estudo pormenorizado ao longo do subcapítulo 3.1.3.
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fragmento verifica-se uma sequência intervalar que nos lembra a ordem intervalar inerente
à série dos harmónicos naturais. Outra característica deste fragmento refere-se ao ritmo que
se encontra sem indicação precisa dos seus valores de duração.

Ex.23

Nas diferentes apresentações do elemento 3 ao longo de Concerto para Harpa
detectamos alguns aspectos que consideramos característicos da sua elaboração. O
primeiro foca os motivos em ostinato que frequentemente integram este elemento, sendo
identificados quer pela repetição de determinadas células intervalares como de figuras
rítmicas, quer por um contorno melódico específico. A intervenção da harpa nos cc.58-60
engloba todas estas formas (Ex.24). Outro aspecto característico deste elemento é a
existência de referências tonais na sua elaboração. No exemplo acima referido, cc.58-60,
Peixinho sequencia uma série de acordes de construção eminentemente tonal30.

Ex.24

30

A análise desta série de acordes será apresentada no subcapítulo 2 do capítulo VI.
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O tonalismo emergente da intervenção da harpa nos cc.167-170 (Ex.25) evidencia
características harmónicas conducentes à tonalidade de dó menor (com o quinto grau
alterado descendentemente). O tonalismo emerge na forma como estão distribuídas as
funções tonais nas duas linhas melódicas que compõe a textura. A sua construção
caracteriza-se ainda pela sobreposição de elementos harmónicos estáveis (tónica) na linha
melódica inferior e elementos tonais de maior instabilidade harmónica (VI e VII graus da
escala) na linha melódica superior.

Ex.25

O elemento 3 apresenta-se como o mais complexo e o mais abrangente de entre todas
as unidades microformais da obra. A maior complexidade textural deste elemento verificase nas últimas secções. Como exemplo podemos referir a textura presente ao longo dos
cc.325-328, em que este elemento é apresentado nos timbres de piano, glockenspiel e harpa
(Ex.26). O número das vozes (melódicas) que compõem a textura é ampliado para cinco.
Analisando-a verificamos que enquanto nas vozes associadas às partes de piano e harpa se
verifica o uso de ostinatos bastante diversificados, na parte do glockenspiel a característica
de ostinato se encontra reduzida à repetição de determinadas figuras rítmicas.

453

Evolução da linguagem musical e especificidade das técnicas na música orquestral de Jorge Peixinho

Ex.26

As características desta textura podem ser consideradas típicas no conjunto das texturas
de maior complexidade presentes nas obras orquestrais de Jorge Peixinho dos anos 90. Se
compararmos a sua forma de elaboração com as presentes nas texturas similares compostas
nos anos 60-80, verificamos que enquanto nesta época predominam gestos tímbricos e
efeitos sonoros vários sobre os diferentes elementos melódicos, nas texturas das obras dos
anos 90 os elementos melódicos são predominantes31. A complexidade destas últimas
deve-se ao facto de que as várias intervenções instrumentais, extremamente melódicas,
interagem e actuam em simultâneo. Assim, destacam-se pelo carácter improvisatório
resultante da simultaneidade das actuações instrumentais.

Um aspecto importante que ressalta da elaboração microformal das obras orquestrais
de Jorge Peixinho refere-se à problemática da repetição de determinadas unidades
microformais, assim como de certas características de alguns fragmentos destas mesmas
unidades. A repetição torna-se um critério importante na divisão formal das obras do
compositor, principalmente ao longo da década de 90.

31

Como exemplos de texturas complexas dos anos 60-80 podemos referir as texturas presentes nos cc.36-41
e 129-132 de Sucessões Simétricas II (Consultar Exs.12 e 8, pp.115-116 e 105-106).
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3.1.3 Especificidades da repetição das unidades microformais da música
orquestral de Jorge Peixinho dos anos 90

A forma como Peixinho repete as unidades microformais na sua obra será
exemplificada através de excertos do seu Concerto para Harpa, pois neste, esta
problemática revela-se de um modo muito peculiar. A primeira forma de repetição de
unidades microformais identifica-se com a repetição de um objecto musical que, sendo
integrado num determinado gesto ou intervenção instrumental, se repete inserido num
discurso musical de natureza harmónica, textural e expressivo-musical diferente. Neste
discurso, o objecto repetido apresenta-se expressivamente ligado aos restantes elementos
que compõem o discurso. Como exemplo referimos a intervenção da harpa presente ao
longo dos cc.232-245. Os últimos três compassos desta intervenção são uma simples
repetição da intervenção de harpa dos cc.128-131, embora integrados num discurso
musical novo. Enquanto nos cc.243-245 o objecto repetido se encontra depois da
suspensão e finaliza a secção em que se insere, ao longo dos cc.128-131 este mesmo
objecto integra-se numa frase mais abrangente (Ex.27- objecto repetido).

Ex.27

Um outro exemplo da primeira forma de repetição refere-se à textura dos cc.319322, uma textura polifónica (Ex.28). Ao longo dos cc.321-322, na parte da viola, encontrase um elemento melódico baseado numa descida cromática de intervalos de 4ª aumentada.
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Este elemento é a repetição da descida cromática presente no violoncelo, c.24 (Ex.29).
Embora com um ritmo diferente, ambos os fragmentos apresentam características
harmónicas semelhantes.

Ex.28
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Ex.29

A segunda forma de repetição refere os objectos musicais que, caracterizando-se
pela sua independência no discurso, são leitmotivs. No Concerto para Harpa detectamos
dois destes elementos. A elaboração do primeiro pode ser considerada como idêntica à do
elemento 1 das unidades microformais anteriores, pois baseia-se num motivo melódico de
repetição de nota, ao qual se acrescenta um intervalo de trítono. A primeira apresentação
deste leitmotiv verifica-se nos cc.10-11 no violoncelo, em que o leitmotiv se integra na
linha melódica deste instrumento (Ex.30).

Ex.30

Nas suas apresentações posteriores destaca-se no discurso pela forma independente
como é elaborado quer em termos texturais, quer em termos melódicos, face ao material
apresentado tanto anterior como posteriormente, ou ainda ao material que lhe é sobreposto.
Como exemplo referimos os cc.172-173, onde o leitmotiv se sobrepõe a uma textura
executada nas cordas, destacando-se pelo timbre que lhe foi atribuído - trompa (Ex.31).
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Ex.31

O segundo leitmotiv deste Concerto é um motivo melódico formado pelos
intervalos de 2ª. Maior e 2ª. menor. Nas suas apresentações emerge da textura sendo
sobreposto às linhas melódicas de construção intervalar diferente. Refira-se o facto de que
cada nota do segundo leitmotiv apresentar uma função de pedal em relação ao material
melódico que lhe é sobreposto. Relativamente ao 2º leitmotiv, as características referidas
podem ser exemplificadas nos dois exemplos que se seguem. No primeiro, cc.136-137, o 2º
leitmotiv apresenta-se na trompa, encontrando-se sobreposto à intervenção da harpa
(Ex.32). No segundo exemplo, cc.160-161, o leitmotiv encontra-se no violino ao qual se
sobrepõem curtos elementos melódicos de flauta, clarinete, piano, glockenspiel, harpa,
viola e violoncelo (Ex.33).
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Ex.32
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Ex.33
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3.1.3.1 Aspectos específicos do processo de repetição das unidades
microformais no Concerto para Harpa

Neste subcapítulo apresentamos as formas de repetição consideradas por nós como
específicas pelo facto de serem menos óbvias quanto à reprodução das características
estruturais dos objectos repetidos. Nesta, a noção de repetição deve ser entendida de forma
mais global, pois verificam-se só alguns aspectos estruturais do objecto inicial: por
exemplo determinados contornos melódicos, que se apresentam como elementosindicadores do seu grau de parentesco. Quanto às restantes características do objecto
inicial, podem ser variadas ou modificadas ao longo do processo de repetição.
Como exemplo apresentamos uma reprodução da textura do c.146, ao longo do
c.268 (Ex.34a, 34b). A sua textura heterofónica é composta por cinco vozes no primeiro
caso e seis no segundo. A elaboração textural do primeiro fragmento baseia-se num cânone
duplo e caracteriza-se pelo elevado dinamismo das suas linhas melódicas. Na constituição
do 2º fragmento verificamos um menor grau de movimentação melódica, facto que se
encontra compensado pelo maior número de vozes que compõem a textura. Os elementosindicadores de parentesco encontram-se nas linhas melódicas da flauta e do xilofone no
primeiro fragmento, linhas estas que iniciam o cânone e começam com um tricórdio
elaborado segundo a construção harmónica 2ª menor – 4ª perfeita. No segundo fragmento
verifica-se a repetição da linha melódica da flauta num ritmo mais lento e a repetição do
primeiro tricórdio harmónico do xilofone.
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Ex.34 a
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Ex.34b

A repetição existe ainda através da forma como são constituídos os diferentes
objectos musicais caracterizados pela manutenção de um dos seus elementos iniciais. Estes
objectos podem ser considerados como derivados do primeiro, pois na sua elaboração
encontramos um elemento-indicador do seu grau de parentesco, associado, por exemplo, à
reprodução do contorno de uma textura ou de um determinado contorno melódico. Esta
forma de repetição detecta-se através da comparação das várias reproduções do elemento 2
das diferentes unidades microformais32. No exemplo que se segue, referente à intervenção
de violino nos cc.271-272, notamos uma das reproduções deste elemento microformal
(Ex.35). Na comparação desta intervenção com a linha melódica de harpa dos cc.43-44
(primeira apresentação do elemento 2) encontramos uma estrutura harmónica e metro-

32

Um gesto composto por um contorno melódico ascendente (Consultar subcapítulo 3.1.2).
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rítmica diferente aplicada aos 2 objectos musicais em questão (Ex.36). O ponto de união
destes objectos é o seu contorno melódico ascendente.

Ex.35

Ex.36

Um outro exemplo refere-se à reprodução de uma imagem do objecto musical e não
do próprio objecto, sendo a expressão “imagem de um objecto musical” relacionada com a
existência de mínimas referências estruturais entre o objecto inicial e o objecto reproduzido
e a importância da imaginação ao longo do processo de reprodução. Um exemplo desta
forma de repetição incide sobre a intervenção de harpa dos cc.137-138 (Ex.37), concebido
como uma imagem do solo de harpa dos cc.58-6033. Este solo apresenta-se como primeira
parte de um bloco sonoro bastante extenso, composto pelas intervenções de harpa, violino,
viola e violoncelo, construído em cânone34. A imagem do solo de harpa dos cc.137-138
caracteriza-se por um trabalho pormenorizado sobre um único elemento melódico (a
seistina presente no c.60) da linha melódica superior da harpa, apresentado numa textura
que contém certas referências a este mesmo solo a nível rítmico.

33
34

Consultar Ex.10, p.544.
Imitação do tema da viola do c.62 pelo violino no c.63 e pelo violoncelo no c.64.
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Ex.37
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3.2 A problemática da estruturação macroformal nas obras orquestrais de
Jorge Peixinho

Neste subcapítulo serão apresentadas três vertentes da problemática da estruturação
macroformal nas obras orquestrais de Jorge Peixinho.

1) Estabilidade e instabilidade das secções formais.
2) Relação existente entre diferentes formas de finalização ou diferentes pontos
culminantes das várias secções, ou partes, da obra.
3) Existência de elementos reexpositivos na última parte da obra e de secções
menos tensas em toda ela.

Encontramos múltiplas e específicas relações formais entre as unidades
microformais da obra (tal como entre partes mais extensas da obra concebidas por
agrupamento destas mesmas unidades), fundamental na definição dos conteúdos destas três
vertentes. Estas diferentes relações estruturais determinam o modo de funcionamento da
macroforma da obra.

Assim, e quanto à estabilidade das secções formais, ponto 1), referimos os critérios
que contribuem para a definição desta mesma qualidade. O primeiro foca a importância de
uma secção ou parte formal em relação às outras ou em relação à forma global da obra,
consistindo na aplicação de determinadas características texturais a uma unidade formal.
Estas características referem-se ao nível de densidade, à unidade, ou não, dos elementos
que compõem a textura, ao método de mosaico, aos registos e às formas de orquestração,
sendo todos estes aspectos fundamentais na determinação do grau de importância de uma
secção, ou parte, em relação à forma global da obra.
Exemplificando podemos referir a textura presente ao longo dos cc.129-132 de
Sucessões Simétricas II35. Consideramos esta textura bastante significativa, pois abrange
um espaço orquestral que se estende do extremo grave ao agudo, baseando-se numa
estrutura de cluster. Sendo bastante coerente ao nível da sua construção harmónica, esta
35

Consultar Ex.8, pp.105-106.
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textura encontra-se elaborada com base em dois elementos construtivo-texturais,
nomeadamente várias notas-pedal interpretadas pelas cordas e alguns motivos melódicos,
executados o mais rápido possível, nos sopros. Relativamente à sua relação com os
materiais tanto anterior como posteriormente apresentados, a referida textura destaca-se ao
nível da sua importância formal, pois os materiais referidos apresentam características
camarísticas e pouca densidade ao nível da sua elaboração textural.

O segundo critério diz respeito à função formal de uma parte ou secção da obra em
relação às restantes unidades formais. Este parâmetro identifica-se pelas seguintes
características: função formal preparatória, introdutória, expositiva, intermédia, de
desenvolvimento ou final. Estas funções resultam da forma como se relaciona uma certa
unidade formal com a secção imediatamente anterior ou posterior a ela, com a secção
principal ou com as restantes secções da obra.
Como exemplo referimos a estrutura de Viagem da Natural Invenção. Esta obra,
articulada em 15 secções, apresenta uma distinção clara entre estas secções ao nível da sua
função formal. Deste modo, os agrupamentos das secções principais da obra alternam com
algumas secções intermédias elaboradas pela técnica do contraponto aplicada às diversas
intervenções instrumentais36.
Um outro exemplo é Voix, nomeadamente a sua primeira e última secções,
consideradas como introdutória e final. Salientamos ainda que a última secção da obra é
indeterminada ao nível da estrutura formal. As duas secções mencionadas circundam uma
série de secções alternadas que apresentam características harmónicas, texturais e formais
diferentes.

Relativamente ao ponto 2), a relação entre os pontos finais ou culminantes das
diferentes secções, ou partes da obra, apresenta-se como um factor construtivo-formal
bastante importante na constituição e definição do modelo formal da obra. Como exemplo
desta importância referimos Sucessões Simétricas II. Nesta obra verificamos a existência
tanto de texturas com características camarísticas como de tutti. O modelo formal de
36

Em Viagem da Natural Invenção designamos como secções principais aquelas que relevam a importância
de determinados graus da escala cromática na sua elaboração formal. Globalmente estes graus organizam-se
num sistema macroharmónico. A importância da escala cromática, entendida ao nível da macroforma da
Viagem da Natural Invenção foi abordada no subcapítulo 3 do capítulo III.
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Sucessões Simétricas II cria-se pelo método de mosaico determinado pela alternância das
múltiplas unidades microformais organizadas em quatro secções, entre as quais uma
expositiva, uma de desenvolvimento, uma de desenvolvimento reexpositivo e finalmente
uma reexpositiva. Neste modelo formal, bastante complexo, a relação entre os tutti mais
abrangentes, tanto em termos da sua duração como em termos das técnicas de composição
utilizadas, apresenta-se como um factor fundamental para a organização do espaço formal
da obra.
A relação entre diferentes momentos da obra evidencia algumas simetrias,
nomeadamente quando estes se apresentam compostos com material harmónico e melódico
semelhante, ou então quando se associam a um mesmo tipo de textura. É o caso da simetria
existente entre alguns momentos da primeira secção de Sucessões Simétricas I, baseados
numa estrutura de cluster e associados ao registo grave. Como resultado da simetria, a
primeira secção da obra é estática, aspecto que contribui para a descontinuidade da obra,
elemento característico desta secção.
Na estruturação do Concerto para Harpa verificamos igualmente a existência de
simetrias inerentes à concentração das apresentações dos dois leitmotiv presentes nesta
obra na parte central da sua estruturação formal37.

Relativamente à existência de elementos reexpositivos na última parte da obra
reforçando um maior sentido de finalização, ou por outras palavras, uma estabilidade à
macroestrutura da obra, ponto 3), estes elementos formam uma secção que, pelas suas
características, podemos designar de marcadamente reexpositiva, como acontece em
Sucessões Simétricas II (4ª secção da obra). Por outro lado, os elementos reexpositivos
podem possuir uma função de coda, sendo apresentados nos últimos compassos de uma
obra. Como exemplo referimos Eurídice Reamada: repetição do tema inicial presente no
violino solo nos últimos compassos.

Às secções menos tensas (identificadas por aquelas secções em que se interrompe o
processo de desenvolvimento ou exposição do material com a finalidade de criar um
momento de maior actividade e dinamismo nas secções seguintes) associam-se
37

Consultar subcapítulo 3.3.
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normalmente texturas com características camarísticas. Como exemplo referimos os cc.1421 de Sucessões Simétricas II que antecipam uma textura-ostinato bastante significativa na
obra38, e uma outra, nos cinco compassos posteriores, que antecipa uma textura criada com
base na sobreposição de um cluster e de uma série de 4.ªs perfeitas39. Esta última textura é
uma das mais complexas de Sucessões Simétricas II.

3.3 Modelo formal do Concerto para Harpa

O Concerto para Harpa assume um lugar de destaque no conjunto da obra
orquestral de Jorge Peixinho pelo facto de integrar os diferentes aspectos formais
desenvolvidos pelo compositor. Estes podem estruturar-se segundo três vertentes
específicas:

1) Especificidade da estruturação macroformal da obra.
2) Diferentes níveis de repetição.
3) A última secção e a sua importância na definição da forma da obra.

Relativamente ao ponto 1), e como acontece em diversas obras orquestrais de Jorge
Peixinho, o Concerto para Harpa apresenta um elevado número de secções, aspecto que
pressupõe diferentes níveis relacionais entre elas. Nesta obra a múltipla divisão em secções
é simultânea à continuidade do seu discurso musical. Esta continuidade é assegurada pela
importância do desenvolvimento melódico ao longo da obra e dos processos evolutivos
associados ao material sonoro, que levam as unidades texturais a uma constante
transformação.
Revela-se interessante comparar o método da elaboração formal do Concerto para
Harpa com Viagem da Natural Invenção, pois nesta última obra os elementos melódicos e
texturais que compõem as suas secções formais apresentam-se de um modo mais directo e
separados dos circundantes. No Concerto para Harpa os elementos melódicos e texturais

38
39

Consultar Ex.32, p.167.
Consultar Ex.16, p.122.
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delineiam um discurso musical contínuo sendo integrados em gestos musicais mais
abrangentes.

Em relação ao ponto 2), verificamos a existência, no plano formal, de diferentes
níveis de repetição, desde o nível de leitmotiv até um nível mais global. No Concerto para
Harpa, esta última forma foca a transposição de materiais harmónico-texturais referente ao
início das várias secções formais.

No ponto 3), a importante função da última secção da obra na definição da sua
macroforma revela-se na elaboração da última secção de Concerto para Harpa, composta
com base em material com características semelhantes que, de certa forma, compensa a
múltipla divisão formal da obra. A importância desta função revela a existência dos
seguintes aspectos:

a) Uma maior concentração dos elementos melódicos formados por notas
repetidas40.
b) A existência de um coral apresentado unicamente na secção final da obra que se
destaca, em termos texturais e harmónicos, dos restantes materiais.
c) A importância da última textura da obra ao nível da sua duração, estruturação e
orquestração.
d) A intensidade do discurso musical, uma característica desta secção.

O Concerto para Harpa divide-se em 17 secções, divisão esta apresentada no
esquema que se segue. Neste esquema delineamos as diferentes relações reexpositivas que
se estabelecem entre as secções e as referências tonais que consideramos importantes na
estruturação formal da obra (Esq.3).

40

Como salientamos no subcapítulo 3.1.2, os motivos criados com base em notas repetidas apresentam-se
como elementos essenciais na elaboração do Concerto para Harpa.
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Na divisão formal proposta consideramos três aspectos:

a) Função e especificidade do parâmetro tímbrico.
b) Importância do aspecto reexpositivo.
c) Especificidades da aplicação de um sistema harmónico macroformalmente.

Assim, e em relação ao primeiro aspecto, verificamos que no Concerto para Harpa,
este instrumento assume um papel fundamental na modelação da estrutura formal da obra.
A este propósito Jorge Peixinho afirma:
“Mais do que um instrumento solista, a harpa assume aqui uma função catalizadora de todo o
discurso musical, como elemento condutor, mediador, unificador, dominante. Isto é evidente,
quando verificamos o próprio percurso da obra, já que a harpa irrompe como um fluxo (quase)
constante ao longo da peça, articulando e modelando toda a sua estrutura formal” 41.

A função da harpa como “catalizador de todo o discurso musical” tem a ver com o
facto de num elevado número de secções da obra este instrumento se apresentar logo no
início destas mesmas secções, introduzindo material harmónico, textural ou tímbrico,
significativo para o desenvolvimento do discurso musical. Como exemplo referimos as
secções I-VI, VIII, X e XII da obra.
Em algumas das suas secções, o timbre de harpa apresenta-se como um factor
importante para a sua divisão. Podemos referir a segunda secção, onde o solo de harpa dos
cc.58-60 inicia a segunda parte desta secção42. Em algumas secções do Concerto a função
formal da harpa é entregue a uma textura que integra o timbre deste instrumento como um
elemento construtivo. Uma textura destas, no início de uma secção, apresenta uma função
formal semelhante à da harpa nas secções referidas anteriormente; em exemplo, as secções
VII, IX e XIV da obra.
Estas 3 secções são determinantes na definição da macroforma, pois situam-se na
segunda metade da obra, caracterizando-se por um elevado peso hierárquico a nível formal.
As referidas secções destacam-se na segunda metade da obra pelo facto de apresentarem
material textural bastante diferente daquele que se revela o mais frequente nesta metade da

41
42

Catálogo de 19ºs Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea, Lisboa, 1995, p.33.
Consultar Ex.10, p.544.
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obra43. Como exemplo deste novo material referimos uma textura heterofónica e em forma
de cânone, presente no c.146 da secção VII44.

Relativamente ao segundo aspecto, e como se verifica no Esq.3, em cada uma das
secções do Concerto para Harpa existe a presença do aspecto reexpositivo, e de forma
mais marcada nas secções III, VI, XII e XV. O material reexposto possui hierarquicamente
diferentes níveis de importância sendo relevante na determinação dos critérios de divisão
formal. Como exemplo referimos a reexposição do 2º elemento das unidades microformais
nas primeiras secções da obra. Nestas secções o material referido apresenta-se como o
principal critério para a sua divisão formal.
Um outro exemplo encontra-se presente na reprodução do 2º elemento das unidades
microformais no c.103 (5ª secção) e no c.125 (6ª secção) da obra (Exs.38a, 38b). Neste
caso a divisão formal referente à 5ª e 6ª secções da obra não foi determinada pela
reexposição do 2º elemento das unidades microformais, mas sim pela reprodução de um
gesto de carácter conclusivo situado nos compassos anteriores ao início destas mesmas
secções (Exs.39a, 39b).

Ex.38a

43

O material textural mais frequente na segunda metade do Concerto para Harpa são as diferentes formas de
reprodução do elemento 2 das unidades microformais.
44
Consultar Ex.34a, p.462.
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Ex.38b

Ex.39a

Ex.39b

No Concerto para Harpa a reexposição revela-se bastante importante na divisão da
obra a um nível mais global. Podemos exemplificar esta ideia pela aplicação específica de
dois leitmotiv no espaço formal da obra. As diferentes exposições destes leitmotiv
encontram-se na parte central da obra, nomeadamente no espaço entre a V e a XIII
secções, apresentando deste modo uma simetria ao nível da macroestrutura da mesma
(Esq.4). O 2º leitmotiv funciona unicamente no espaço delineado entre os cc.112 e 247. O
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1º leitmotiv, sendo integrado na linha melódica de violoncelo nas secções iniciais da obra,
apresenta-se de um modo independente no espaço formal delimitado entre os cc.172 e 212.

Em relação ao terceiro aspecto mencionado, um dos factores a ter em conta na
divisão formal do Concerto para Harpa refere-se à intervenção de um sistema harmónico a
nível formal, nomeadamente na aplicação dos seus elementos construtivos ao nível das
secções ou partes da mesma. Esta é comum à estruturação das obras do compositor dos
anos 90. Quanto a Viagem da Natural Invenção, na sua estruturação formal detectamos a
aplicação de uma sequência de 12 notas da escala cromática, sendo cada uma destas notas
associada à uma determinada secção formal. O si, última nota da escala cromática,
encontra-se antecipado pela nota dó associada à penúltima secção da obra45. O uso de um
sistema harmónico a nível formal define a divisão da obra.
No Concerto para Harpa o critério harmónico encontra-se em contraponto com
outros critérios igualmente importantes. Consideramos que nesta obra o critério harmónico
é fundamental para a sua estruturação formal, nomeadamente na estruturação das quatro
primeiras e das quatro últimas secções. Nas quatro últimas secções da obra, o critério
harmónico apresenta-se como principal indicador da divisão. Por outro lado, na divisão
formal das quatro primeiras secções verifica-se um conjunto de critérios que para além do
harmónico integra os critérios tímbrico e melódico. Deste modo, na elaboração das quatro

45

O esquema referente à utilização da escala cromática a nível formal em Viagem da Natural Invenção foi
apresentado nas pp.286-287.
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primeiras secções destacamos uma semelhança das características texturais e melódicas das
intervenções da harpa situadas no início destas mesmas secções.
No esquema exposto apresentamos o sistema harmónico empregue na definição da
forma e o sub-sistema harmónico referente à secção XI do Concerto para Harpa. Os
elementos harmónicos indicados dizem respeito às referências tonais que se associam às
notas-pedal apresentadas na maior parte das vezes pelos instrumentos mais graves46
(Esq.5).

46

A análise dos aspectos tonais do Concerto para Harpa encontra-se no subcapítulo 2 do capítulo VI.
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Na elaboração macroharmónica das primeiras oito secções da obra os elementos
harmónicos de dó e sol predominam e indicam a referência tonal de dó. Os elementos
harmónicos referidos relacionam-se entre si sob a forma de T-D, podendo esta mesma
forma definir a relação entre as oito primeiras secções da obra e as secções XIV e XVI.
A secção XI do Concerto para Harpa apresenta pela primeira vez o elemento
harmónico si, destacando-se na obra pelo facto de existir nesta secção o subsistema
harmónico que referimos no Esq.5. Este subsistema, elaborado pela série harmónica de
dó#-lá-si bemol-sol#, apresenta a repetição das notas lá e si bemol. Todas as notas referidas
envolvem-se num jogo melódico-tímbrico característico da secção XI, sendo cada uma
destas associada a uma determinada linha melódica. Os elementos do subsistema
harmónico da secção XI relacionam-se cromaticamente com determinados elementos
harmónicos das secções anteriores e posteriores a esta. Deste modo, o elemento dó#
(secção XI) relaciona-se com o dó (secção VIII) e o si (secções XI- XIII) com o si bemol
(secção XI). Os restantes elementos harmónicos do subsistema referido, nomeadamente o
lá e o sol#, também se relacionam entre si de uma forma cromática.

Na trajectória de elaboração macroharmónica do Concerto para Harpa, Peixinho
releva a importância do elemento harmónico si na segunda metade da obra, nomeadamente
nas secções XI-XII, XV e XVII. Nestas secções este elemento alterna com o elemento dó
das secções XIV e XVI. Um outro aspecto evidenciado é o processo evolutivo-harmónico
formalmente entendido a um nível mais global. Refira-se o facto de que o elemento
harmónico dó, sendo predominante na elaboração macroharmónica da obra em termos
gerais, se encontra substituído pouco a pouco pelo elemento harmónico si, o último a ser
apresentado.

Neste capítulo abordámos três aspectos que considerámos fundamentais para a
definição do modelo formal do Concerto para Harpa. Este modelo formal não deverá ser
entendido de uma forma simplista, pois os três aspectos referidos encontram-se em
contraponto com o conceito de continuidade imanente aos processos evolutivos e do
discurso musical contínuo, características que tornam mais complexa a divisão formal da
obra. Na primeira metade, esta torna-se mais óbvia, pois os critérios tímbrico, reexpositivo
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e harmónico estão claramente presentes contribuindo para esta mesma divisão. A partir de
secção XII verifica-se um maior sentido de continuidade no desenvolvimento da obra, pois
os diferentes elementos texturais, harmónicos e tímbricos participam na elaboração de um
discurso musical contínuo. Por este facto, a divisão formal da segunda metade da obra
torna-se menos clara, sendo os critérios desta divisão apresentados pelas referências tonais
e pela componente de equilíbrio das secções formais ao nível da sua duração.

3.3.1 Descrição dos acontecimentos mais significativos das secções formais do
Concerto para Harpa

Como foi referido no subcapítulo anterior, um dos aspectos importantes da
linguagem musical do Concerto para Harpa diz respeito a um discurso musical contínuo
caracterizado pela coexistência de diferentes processos evolutivos e reexpositivos, facto
que determina a complexidade da estruturação formal da obra. A descrição dos
acontecimentos mais significativos das secções formais do Concerto para Harpa reúne as
unidades formais, texturais e harmónicas que a compõem, assim como determinadas
relações entre as secções da obra ou aspectos de carácter mais geral. Consideramos que,
pela descrição referida, se demonstra a forma como Peixinho concebe o discurso musical.

Secção I
-

Função introdutória relativa à instabilidade harmónica e estrutural em relação à secção
seguinte.

-

Elementos melódicos e texturais relativamente simples.

-

Utilização do princípio de mosaico na estruturação da secção.

-

Primeira apresentação do elemento 1 das unidades microformais e do primeiro
leitmotiv.

Secção II
-

Importância do aspecto tonal.

-

Divisão da secção em duas partes.
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-

Melodia de timbres apresentada pela harpa.

-

Intervenções instrumentais de carácter improvisatório.

-

Destaque da intervenção de viola, emergindo o material desta intervenção numa
importante textura em cânone, secção III da obra.

-

Primeira apresentação do elemento 2 das unidades microformais.

Secção III
-

Divisão da secção em duas partes.

-

Aspectos reexpositivos referentes à primeira metade da secção.

-

Primeira apresentação do elemento 3 das unidades microformais.

-

Textura em cânone.

Secção IV
-

Motivos melódicos e elementos texturais relativamente simples.

-

Importância do aspecto tonal.

-

Predominância do timbre de harpa na elaboração sonora da secção.

-

Importância do elemento 2.

Secção V
-

A harpa tem uma função solista.

-

Divisão da secção em duas partes.

-

Primeira apresentação do segundo leitmotiv.

-

Semelhança das formas de finalização desta secção com a secção anterior.

Secção VI
-

Algumas referências tonais às secções II e III (estrutura de D7 de dó, pedal de dó,
finalização da secção com sensível de dó).

-

Importância do segundo leitmotiv e do elemento 3 na elaboração da secção.

Secção VII
-

Curta duração da secção.

-

Complexidade textural.
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-

Algumas referências às secções II (elemento pentatónico) e III (cânone).

Secção VIII
-

Algumas referências às secções II (nível motívico) e III (aspecto tonal e importância do
elemento 3).

-

Referências texturais à secção IV.

-

Importância dos dois leitmotiv.

Secção IX
-

Curta duração da secção.

-

Referencias texturais à secção VII.

Secção X
-

Gestos melódicos curtos baseados no elemento 1.

-

Importância do elemento 3.

Secção XI
-

Referencias à secção V (nível do gesto musical, nível harmónico-pedal si).

-

Predominância do elemento 1 na elaboração das linhas melódicas.

Secção XII
- Referências à secção VI (nível textural, repetição dos cc.129-131).
-

Pedal de si em toda a secção.

-

Importância do elemento 1.

Secção XIII
-

Início semelhante à secção XI.

-

Referências às secções VII e IX (nível textural).

-

Importância do segundo leitmotiv.

Secção XIV
-

Importância da tonalidade de dó.
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-

Referências às secções VII, IX, XIII (nível textural).

-

Importância do elemento 3.

-

Coral apresentado pelo tutti.

Secção XV
-

Referências à secção VI ( reexposição dos cc.125-130).

-

Pedal de si em toda a secção.

Secção XVI
-

Referências à secção I (motivos melódicos).

-

Apresentação do elemento 3 numa textura heterofónica de carácter mais abrangente.

Secção XVII
-

Função de coda.

-

Sonoridades transparentes.

-

Importância da tonalidade de si em toda a secção.

As características globais da estruturação formal da música de Jorge Peixinho,
nomeadamente a forma em constante evolução em contraponto com o conjunto de
estruturas tímbrico-harmónicas, e a concepção arquitectónica da obra (aspectos
reexpositivos) demonstram a especificidade formal da obra deste compositor.
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Na música orquestral de Jorge Peixinho detectamos três tipos de estruturas harmónicas,
nomeadamente aquelas que se baseiam na técnica serial, as relativas à técnica tonal e
modal, e as baseadas na estrutura de cluster1.

1. Estruturas harmónicas organizadas com base na técnica serial

As estruturas harmónicas organizadas com base na técnica serial são as mais frequentes
nas obras orquestrais de Jorge Peixinho, principalmente na sua produção dos anos 60-80.
No entanto, a elaboração harmónica destas obras não segue os pressupostos seriais, pois a
técnica serial não se aplica de forma sistemática a todos os elementos que constituem, a
nível harmónico, a sua linguagem musical. As estruturas harmónicas relativas à técnica
serial, integradas num contexto harmónico bastante complexo, controlam os diferentes
elementos estruturais que caracterizam certos campos harmónicos das suas obras
orquestrais. Estes elementos podem ser relacionados com estruturas modais, tonais ou
ainda com estruturas baseadas na exploração da escala cromática. Neste último caso,
verifica-se uma certa flexibilidade na organização do espaço harmónico, flexibilidade esta
respeitante ao modo como o compositor distribui os elementos harmónicos nesse mesmo
espaço, revelando esta acção um sentido de improvisação característico da música de Jorge
Peixinho2.
Um aspecto importante desta técnica revela a especificidade de um certo conjunto
harmónico de 3-5 notas na elaboração de uma estrutura harmónica, mais ou menos
complexa. Este conjunto controla os acontecimentos harmónicos de uma determinada
estrutura, intervindo quer ao nível da construção dos microelementos harmónicos, quer na
coordenação das relações entre estes mesmos elementos a um nível mais abrangente. Deste
modo, cria-se toda a arquitectura harmónica da obra. Em seguida apresentamos alguns
exemplos desta técnica.

1

Tendo em conta que as estruturas harmónicas baseadas numa estrutura de cluster já foram apresentadas
aquando da análise de diferentes texturas em capítulos anteriores, optamos por não as apresentar no presente
capítulo. A sua análise encontra-se ao longo dos capítulos II e IV.
2
A análise de uma estrutura harmónica que se caracteriza pela flexibilidade da sua construção foi
apresentada no subcapítulo 2.3 do capítulo I (Esq.1, pp.69-72).
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Além da importante função dos conjuntos de 3-5 notas na elaboração das estruturas
harmónicas das obras do compositor verificamos a existência de uma crescente
importância de determinados intervalos que se encontram associados a estruturas
harmónicas presentes tanto em grandes massas sonoras como em pequenas intervenções
instrumentais. Como exemplo da importante função do intervalo na construção de grandes
massas sonoras assinalamos os cc.32-39 de Sucessões Simétricas II3. No caso de uma
pequena intervenção instrumental apontamos a intervenção da harpa nos cc.130-135 do
Concerto para Harpa4.
Em alguns casos verificamos a múltipla escolha dos intervalos na construção de gestos
e texturas orquestrais, aspecto este que contribui para o carácter improvisatório destas
unidades. A múltipla escolha de intervalos na construção de gestos e texturas orquestrais
contribui para uma pseudoorganização da textura que o compositor pretende aplicar em
determinadas situações. Como exemplo referimos a intervenção das duas flautas nos
primeiros compassos de Sucessões Simétricas II5.

Nas obras orquestrais de Jorge Peixinho existe uma grande variedade na forma como o
compositor aplica os diferentes elementos seriais, conotado com o modo, desejado, de
organização das várias estruturas harmónicas. Por exemplo, a característica serial pode
verificar-se unicamente ao nível da sua macro organização. Por outras palavras, apresentase como uma forma de coordenar e subordinar os diferentes campos que compõem a
estrutura harmónica. Noutros casos, encontra-se presente na elaboração de determinados
motivos, linhas melódicas ou intervenções instrumentais tanto a nível harmónico como
rítmico, e na existência de várias simetrias. É o que acontece no tema da harpa de
Sucessões Simétricas II6.
Verificamos igualmente que na música orquestral de Jorge Peixinho as características
seriais se apresentam de forma bastante clara nas texturas camarísticas, onde controlam os
acontecimentos harmónicos tanto vertical como horizontalmente, determinando os
diferentes níveis de subordinação entre os elementos harmónicos. Nas grandes massas
sonoras este aspecto apresenta-se normalmente como uma forma de construir os conjuntos
ou campos harmónicos que as compõem e não como um método de estruturação
3

Consultar subcapítulo 2.2.1 do capítulo II (Ex.12, pp.115-116).
Consultar subcapítulo 1.2 do capítulo IV (Ex.3, p.350).
5
Consultar Ex.23 e Esq.5, p.140 e 141.
4
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macroharmónica. A estruturação macroharmónica destas massas sonoras pode encontrar-se
associada à estrutura de cluster.

1.1 Estruturas baseadas, micro e macroestruturalmente, num determinado
conjunto harmónico

Como exemplo deste tipo de estruturas apresentamos a análise harmónica dos cc.18 de Nomos. Neste fragmento desenvolve-se uma textura imitativa no naipe das madeiras
que evidencia características seriais, pois encontra-se elaborada com base num jogo entre
motivos melódicos curtos com contornos melódicos bastante característicos da música
serial (Ex.1, cc.1-4). A sua estrutura harmónica baseia-se no conjunto harmónico de 4.ª
perfeita e 4.ª aumentada (conjunto 5-6), o principal elemento construtivo desta textura7.

Ex.1

6

Consultar subcapítulo 3.3.2.2 do capítulo II (Ex.27, p.149).
Em algumas apresentações do conjunto 5-6 verifica-se a substituição de intervalo de 4.ª perfeita por 5.ª
perfeita (conjunto 7-6).
7
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Peixinho associa ainda diferentes formas do conjunto harmónico 5-68 a três níveis
da textura ou seja: às notas pedal, aos motivos melódicos de três notas e aos motivos
melódicos de maior duração. Estes três elementos texturais podem ser identificados logo
nos dois primeiros compassos do fragmento (Ex.1), onde as notas pedal nos são
apresentadas pelo 1º clarinete, clarinete baixo e requinta. Os motivos melódicos de três
notas são interpretados pelo 1º oboé e 1ª flauta no segundo compasso. Os motivos
melódicos de maior duração encontram-se na requinta no primeiro compasso, no flautim,
1ª flauta, requinta e 1º clarinete no segundo compasso do fragmento.
Os três níveis de funcionamento do conjunto harmónico 5-6 focam a aplicação
directa deste conjunto às notas pedal (nível harmónico), a aplicação directa do mesmo aos
motivos de três notas (nível melódico) e, finalmente, a integração do conjunto 5-6 na
estrutura harmónica dos motivos melódicos de maior duração (nível harmónico). Neste
caso, cada um dos motivos melódicos de maior duração associa-se a um campo harmónico
de 5 a 16 notas. Nos Esqs.1 a 3 apresentam-se todos os campos harmónicos referentes aos
motivos melódicos de maior duração e as formas primárias destes mesmos campos
harmónicos. Nestes esquemas podemos verificar que todas as formas primárias descritas
são sequências de meios-tons.
Nos cc.1-8 de Nomos alguns dos conjuntos harmónicos 5-6 funcionam como um
centro na estrutura harmónica do fragmento, podendo desta forma ser considerados como
conjuntos harmónicos principais. A estes subordinam-se os restantes elementos do sistema
harmónico, surgindo uma exploração cromática de determinada(s) nota(s) destes
conjuntos9.

As notas dos conjuntos harmónicos principais são exploradas cromaticamente de duas
formas:

a) Pelas notas dos conjuntos harmónicos da mesma construção.
b) Pelos campos harmónicos sobrepostos a estes conjuntos.

8

As diferentes formas de um conjunto harmónico obtêm-se tanto por variação, como por transposição ou
inversão dos seus elementos constituintes.
9
Esta acção realiza-se através da incrustação de sons mais próximos (meios-tons) num ou vários
componentes do conjunto harmónico.
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A segunda forma pressupõe, em alguns casos, a subordinação de um campo
harmónico a um determinado conjunto a ele sobreposto, sendo este último subordinado
ainda a um outro conjunto da mesma natureza. Podemos dizer que neste caso, o último dos
conjuntos se apresenta como o centro do sistema harmónico. As duas formas de exploração
cromática de conjuntos harmónicos podem ser exemplificadas pelos Esqs.1a, 1b, 1c
referentes aos cc.1-2.
No esquema 1a apresentamos três conjuntos harmónicos 5-6. Quanto ao conjunto
harmónico a), encontra-se explorado de duas formas. A primeira diz respeito à nota si
bemol explorada cromaticamente pelas notas si, lá, sol#, sol e fá#, associadas às notas
pedal do c.2. A segunda forma refere-se à exploração das três notas deste mesmo conjunto
pelas notas do campo harmónico presente na requinta (Esq.1a).

cc.1-2

1 1

1 1 1 1 1

1

a)

(pedais)

a) e b)

b)

(Esq.1b)

c)

(Esq. 1c)

Esq.1a
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O conjunto b) revela-se uma estrutura independente. Se o compararmos com o
conjunto a) verificamos a existência de duas notas comuns e uma disposição simétrica de
intervalos de 4.ª perfeita em relação a estas. Nesta simetria, a nota sol funciona como eixo.
Verificamos ainda que o conjunto b) se encontra explorado cromaticamente pelos campos
harmónicos presentes no flautim e na requinta (Esq.1b). Neste esquema podemos observar
a exploração de três notas de conjunto b) pelo campo harmónico presente no flautim, e das
notas si e mi, pelo campo harmónico da requinta.

c.2
fltim
1 1 1

1

1 1 1 1 1 1 1

b)

c.2
req.
Esq.1b

O conjunto harmónico c) tem uma dupla função na estrutura harmónica do
fragmento. Por um lado, é um subordinado do conjunto b), explorando as notas si e mi
deste mesmo conjunto10. Por outro lado, subordinam-se a ele os campos harmónicos do
flautim e do 1º clarinete (Esq.1c). Nota-se que enquanto o campo harmónico do flautim
explora as notas fá# e dó deste conjunto, o campo harmónico do 1º clarinete explora as
notas dó e fá.

10

Consultar Esq.1a, p.489.
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1

c.2
1ºcl.
Esq.1c

Nos cc.4 a 6 surgem mais dois conjuntos 5-6, conjuntos d) e e) (Esqs.2a e 2b). Tal
como aconteceu nos compassos anteriores, ambos apresentam duas notas comuns. Desta
vez, não existe a disposição simétrica dos intervalos de 4.ª perfeita.
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Quanto ao conjunto d), as notas mi bemol e lá encontram-se exploradas pelos
campos harmónicos presentes na requinta, no clarinete baixo, no clarinete e no oboé. Em
relação ao conjunto e), verifica-se a exploração das notas mi bemol e lá deste conjunto
pelos campos harmónicos da requinta, do clarinete e da flauta. Como se verifica no Esq.2a,
no conjunto e) o intervalo de 4.ª perfeita é substituído pelo de 5.ª perfeita.
Nos cc.6-7 detectamos mais dois conjuntos harmónicos 5-6 (Esq.3). Um deles, o
conjunto g), encontra-se incompleto. Tal como foi detectado em relação ao conjunto c)
(Esqs.1a, 1c), o conjunto g) possui uma dupla função em relação à estrutura harmónica do
fragmento. Por um lado, surge subordinado ao conjunto f). Como se pode verificar no
Esq.3, a nota fá# do conjunto g) explora a nota sol do conjunto f). Entre ambos os
conjuntos, a nota ré bemol funciona como pedal. Simultaneamente, ao conjunto g)
encontra-se subordinado um campo harmónico criado pelas linhas melódicas presentes no
flautim, na flauta e no oboé. Como se verifica no Esq.3, as notas do conjunto g)
encontram-se exploradas pelo campo harmónico mencionado.
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Intervindo a nível harmónico (vertical), o conjunto 5-6 ganha uma maior relevância
a nível melódico participando na criação de todas as linhas melódicas do fragmento em
questão, excepto a linha melódica do clarinete nos cc.4-5. As linhas melódicas, na sua
maioria, antecipam uma das notas pertencentes ao conjunto 5-6 que, por sua vez, se
sobrepõem a uma destas linhas melódicas.
Encontramos ainda duas formas de antecipação de uma determinada nota do
conjunto 5-6. Na primeira, a linha melódica torna-se um ornamento relativamente à nota
pedal do conjunto harmónico. Esta forma pode ser exemplificada pela linha melódica de
requinta do primeiro compasso do fragmento. Na segunda forma, a nota que pertence ao
conjunto harmónico apresenta-se diluída metricamente, encontrando-se um exemplo deste
processo nas intervenções de flautim e 1ª flauta no segundo compasso do fragmento.

A maior presença do conjunto 5-6, tanto a nível melódico como harmónico,
verifica-se nos cc.2 e 8. O c.8, o último compasso da estrutura harmónica, pode ser
considerado como o ponto culminante de toda a estrutura em relação à sua complexidade
harmónica. Os esquemas 4a e 4b mostram-nos a importância do conjunto 5-6 nesta
estrutura.

Quanto à intervenção do conjunto 5-6 a nível harmónico, detectamos dois pares de
conjuntos (Esq.4a). Cada um destes pares forma uma estrutura simétrica, idêntica à
estrutura dos conjuntos a) e b) do primeiro e do segundo compassos do fragmento. Na
primeira estrutura, relativa aos conjuntos f) e h), o eixo de simetria é a nota mi; na segunda
estrutura, relativa aos conjuntos i) e j), o eixo de simetria identifica-se pela nota ré.
Relacionando os dois pares de conjuntos, verificamos que o conjunto h) se apresenta como
a estrutura harmónica principal, sendo a ela subordinada a nota lá bemol do conjunto f) e
campo harmónico do segundo par de conjuntos.
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c.8

f)

(elementos comuns)

h)

i)

j)

(elementos comuns)

- elementos de pentatónica

Esq.4a

A nível melódico, no c.8 o conjunto 5-6 encontra-se nas intervenções de flauta,
oboé, corne inglês, requinta e clarinete. No Esq.4b notamos uma maior presença deste
conjunto associada às linhas melódicas da flauta (5 conjuntos) e do corne inglês (4
conjuntos) (Esq.4b).
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O conjunto 5-6, sendo predominante na elaboração harmónica dos cc.1-8 de
Nomos, não pode ser considerado como a única forma de estruturação harmónica deste
fragmento. Na sua elaboração existem mais duas estruturas harmónicas: a escala de tons
inteiros e a escala pentatónica11. Estas duas estruturas apresentam-se tanto a nível melódico
como harmónico. No Esq.5 identificam-se os vários elementos que se encontram
estruturados por estas duas formas de organização sonora referentes a todas as linhas
melódicas dos cc.1-8 de Nomos (Esq.5). Estas formas são empregues em simultâneo, com
excepção da linha melódica presente na requinta (c.2), no clarinete (cc.4-5) e no oboé (c.8),
que utilizam uma das duas estruturas harmónicas referidas. Este facto encontra-se
relacionado com a existência de um número de notas inferior (5-6 notas) às das linhas
melódicas dos restantes instrumentos.

11

Estas duas formas de organização sonora não se encontram, no entanto, completas.
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Salientamos ainda que no oitavo compasso a escala pentatónica também se
encontra integrada na estrutura harmónica vertical formada pelos conjuntos 5-6. Como se
verifica no Esq.4a, tanto as duas primeiras notas das estruturas harmónicas de ambos os
pares dos conjuntos 5-6, como as duas últimas notas destas estruturas formam a escala
pentatónica.

1.2 Estrutura harmónica associada à grande massa sonora baseada em
transformações de natureza serial de um determinado conjunto harmónico –
elemento gerador da estrutura

Como exemplo deste género de estrutura referimos os cc.189-199 de Nomos (Ex.2,
c.189). A textura deste fragmento, associada a uma grande massa sonora produzida pelo
naipe das cordas, funciona como uma textura-efeito. Sendo composta por 19 vozes
diferentes, encontra-se elaborada aleatoriamente em termos rítmicos.
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Ex.2
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Em seguida apresentamos dois esquemas relativos à elaboração harmónica do
primeiro compasso da textura em questão. O primeiro contém todos os conjuntos
harmónicos existentes neste compasso (Esq.6a). O segundo refere as diferentes
transformações aplicadas a estes mesmos conjuntos (Esq.6b).
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O conjunto harmónico-base, presente nos cc.189-199, é interpretado por cada um
dos quatro violinos do naipe dos 1ºs violinos (conjunto a). No Esq.6a verificamos que este
conjunto harmónico é composto por 8 notas, repetindo a quinta. A forma primária do
conjunto a apresenta-se segundo a sequência 1-2-2-1-1-1-1. Iniciando-se na nota lá no 1º
violino, este conjunto encontra-se transposto por meios-tons descendentes nos restantes
violinos. Na construção harmónica do conjunto a verifica-se a existência de dois tricórdios
de 2.ª menor e 4.ª aumentada (o segundo tricórdio invertido) e de uma estrutura de tons
inteiros.
A primeira transformação do conjunto a é apresentada pelo 5º violino do naipe dos
1ºs violinos (conjunto a1). Este conjunto identifica-se pela forma primária 1-1-1-2-1-1,
contendo duas notas pedal, uma estrutura de 2.ª menor e 4.ª aumentada e uma estrutura de
tons inteiros.
O Esq.6b mostra como é concebida a construção harmónica do conjunto a1
relativamente ao conjunto principal (conjunto a). A sua transformação faz-se através da
rotação de dois dos elementos construtivos deste mesmo conjunto. O primeiro elemento do
conjunto a, o tricórdio fá#-ré#-dó#, sendo apresentado pelas três notas distanciadas
espacialmente (de forma larga), passa a ter uma disposição em forma cerrada no final do
conjunto a1. Quanto ao elemento harmónico central do conjunto a, encontra-se repetido na
parte inicial do conjunto a1.

A segunda transformação do conjunto principal é apresentada por dois violinos do
naipe dos 2ºs violinos e pelo 3º violoncelo (conjunto a2). Como se verifica no Esq.6a, o
intervalo a que se realiza a transposição do conjunto a2 é variável. A forma primária deste
conjunto é bastante semelhante ao conjunto a, pois inclui dois intervalos de 2.ª Maior. Na
apresentação do conjunto a2, no 3º violoncelo, notamos uma constituição incompleta deste
conjunto devido à falta da nota lá. Tal como acontece na estrutura do conjunto a1, no
conjunto a2 existe uma estrutura de 2.ª menor e 4.ª perfeita e de uma estrutura de tons
inteiros.
No Esq.6b referenciamos a construção harmónica do conjunto a2. Esta é elaborada
com base em dois tricórdios, nomeadamente os 9-1 e 6-1 do conjunto a. O primeiro
tricórdio encontra-se no conjunto a2 invertido e retrogradado. O segundo tricórdio
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encontra-se retrogradado e transposto três vezes. Na sua segunda transposição,
nomeadamente lá-si bemol-mi bemol, verifica-se a rotação dos intervalos que o compõem.
Uma outra transformação do conjunto a é apresentada pelos 3º e 4º violinos do
naipe dos 2ºs violinos, pelas quatro violas e pelos 1º e 2º violoncelos (conjunto a3).
Consultando o Esq.6a, verificamos que o grupo de conjuntos a3 é o mais representativo de
todos os conjuntos da estrutura harmónica em análise. Sendo caracterizados por formas
primárias compostas de 6 a 9 intervalos de 2.ª menor e 2.ª Maior, os conjuntos a3
apresentam dois tricórdios de 2.ª menor e 4.ª perfeita e um elemento harmónico baseado na
escala de tons inteiros (no conjunto a3 da 1ª viola só se encontra o elemento baseado na
escala de tons inteiros).
A forma primária do conjunto a3 é bastante semelhante à forma primária do a1,
pois caracteriza-se pela existência da uma única 2.ª Maior. Tal como o conjunto a1,
consideramos o a3 como derivado do conjunto a, representando uma transformação do
conjunto principal. Como se verifica no Esq.6b, o a3 é elaborado com base em dois
elementos harmónicos do conjunto a1. O primeiro, constituído pela sequência 6-1-4-10-81, apresenta-se transposto ao intervalo de 3.ª Maior. Quanto ao elemento harmónico 1-4,
apresenta-se no conjunto a3 com a rotação dos intervalos que o compõem.
No último conjunto da estrutura harmónica do c.189, nomeadamente no conjunto
a4, existe uma forma primária semelhante aos conjuntos a e a2, sendo esta forma
caracterizada pela existência de duas 2.ªs Maiores. Tal como o conjunto a, o a4 integra dois
tricórdios de 2.ª menor e 4.ª perfeita e um elemento harmónico baseado na escala de tons
inteiros. Independente deste facto, optamos por analisar a elaboração harmónica do
conjunto a4 em relação ao conjunto a2, pois as semelhanças estruturais entre estes
conjuntos harmónicos são mais visíveis.
Assim, o a4 é elaborado a partir de três tricórdios do conjunto a2. O tricórdio 1-5,
no conjunto a4, apresenta-se transposto meio-tom. O segundo, o tricórdio 1-6, encontra-se
invertido e retrogradado; o terceiro, o acorde perfeito Maior, transposto à distância de uma
2.ª menor em relação à estrutura harmónica do conjunto a2.

A elaboração harmónica dos conjuntos presentes no c.189 de Nomos é semelhante à
construção dos campos harmónicos dos primeiros oito compassos desta mesma obra. Esta
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conclusão pode ser fundamentada pelos factores que enumeramos em seguida, comuns em
ambos os casos.

a) A existência de campos ou conjuntos harmónicos bastante abrangentes, compostos
em média por 8-9 notas.
b) A existência de elementos harmónicos baseados na escala de tons inteiros e na
escala pentatónica na estruturação de campos e conjuntos harmónicos.
c) A importância do tricórdio de 2.ª menor e 4.ª aumentada na elaboração dos campos
e conjuntos harmónicos.

Relativamente ao ponto a), verificamos que nos primeiros oito compassos de Nomos o
número de notas que compõem os campos harmónicos é bastante variável (5 a 16).
Consideramos que esta variabilidade se deve ao facto de os campos harmónicos não se
apresentarem como estruturas harmónicas principais. Estes campos, caracterizados por
formas primárias cromáticas subordinam-se aos tricórdios que coordenam a macroestrutura
harmónica do fragmento.
No c.189, e horizontalmente, o número das notas que formam os conjuntos harmónicos
apresenta-se estável (8-9 notas), formando uma textura em que o carácter do efeito sonoro
é obtido pela semelhança das diferentes linhas melódicas que a compõem.

Em relação ao ponto b), tanto nos primeiros oito compassos de Nomos, como no c.189,
ressalta a importância do elemento harmónico baseado na escala de tons inteiros na
elaboração dos campos e conjuntos harmónicos. Quanto ao elemento pentatónico, revela-se
mais representativo na estrutura dos campos harmónicos dos compassos iniciais da obra.
Em relação ao c.189 podemos afirmar que o elemento pentatónico se integra na estrutura
harmónica exclusivamente nos conjuntos a2 (fá#), a2 (sol), a2 (lá) e a4 (Esq.6c).
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No ponto c) salientamos o facto do tricórdio de 2.ª menor e 4.ª aumentada, um dos
materiais construtivos em ambas as estruturas, se aplicar de forma diferente nos compassos
iniciais em relação ao c.189. Quanto aos oito primeiros compassos, torna-se o elementobase da macroestrutura harmónica. No c.189 apresenta-se como o indicador de parentesco
entre os conjuntos, sendo transformado pelos métodos de retrogradação e inversão da
retrogradação.

1.3 O factor improvisação na criação de estruturas harmónicas de natureza serial

Nas obras orquestrais de Jorge Peixinho detectamos algumas estruturas harmónicas de
características seriais, elaboradas segundo os seguintes critérios:

- A existência de simetrias na construção intervalar das formas primárias dos
conjuntos que formam a estrutura harmónica.
- A existência de diferentes níveis de relacionamento entre os conjuntos referidos,
tendo em conta o seu grau de parentesco.
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Em algumas das suas obras, Jorge Peixinho aproveita de forma bastante livre a
matéria harmónica apresentada inicialmente aquando da elaboração harmónica de
determinadas texturas. Esta processa-se através da aplicação de certas características
seriais à matéria harmónica base, evidenciando o carácter improvisatório inerente à forma
de elaboração harmónica destas mesmas texturas. Nas suas obras orquestrais, Jorge
Peixinho aplica um certo grau de improvisação na criação das estruturas harmónicas de
natureza serial associadas normalmente às texturas com características aleatórias, às
texturas-efeito ou às texturas de grandes massas sonoras.
Como exemplo, referimos uma textura-efeito situada na secção inicial de Voix12.
Esta textura encontra-se no naipe das cordas em div., sendo composta por sete linhas
melódicas (horizontais). Estas linhas, elaboradas com base num material harmónico
semelhante e sem finalidade melódica, associam-se a determinadas formas de articulação,
nomeadamente tasto, sord. tasto, pont., sord. pont., em pp, produzindo uma textura com
características menos densas, tornando-se por isso mais transparente.
Verificamos que na estrutura harmónica desta textura existem sete conjuntos
harmónicos diferentes, estando cada um deles associado a uma determinada linha
melódica, sendo composto por seis notas. No esquema apresentamos os conjuntos
harmónicos referidos, estruturados a partir da ordem de entrada dos instrumentos aos quais
se encontram associados (Esq.7). Optamos pela ordem referida, tendo em conta a
existência de diferentes e sucessivas notas pedal, associadas a cada um dos instrumentos. A
importância destas notas pedal advem do facto de estas assegurarem a continuidade
harmónica da textura orquestral.

12

Consultar Ex.26, p.390.
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Esq.7

As formas primárias dos sete conjuntos harmónicos são apresentadas segundo duas
vertentes, pois nestas formas verificamos algumas características de auto-semelhança.

a) Formas primárias que incluem simetria(s) na sua construção.
b) Formas primárias que integram o elemento harmónico 1-2-3-1.

Relativamente ao ponto a), no Esq.7 verificamos a existência de três conjuntos
harmónicos que apresentam simetria(s) nas suas formas primárias. Estes conjuntos
harmónicos encontram-se no 2º violino, na 1ª viola e no 3º violino. Enquanto que na
construção da forma primária do conjunto harmónico do 3º violino se verifica uma simetria
integral, na construção das formas primárias dos conjuntos dos dois restantes instrumentos
encontramos um ou dois elementos de simetria. Estes elementos identificam-se pela
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estrutura 2-1-2 que participa na construção das formas primárias dos conjuntos presentes
no 2º violino e na 1ª viola, e pela estrutura 1-2-2-1 que integra a forma primária do
conjunto da 1ª viola.

No ponto b) verificamos que o elemento harmónico 1-2-3-1 integra as formas primárias
dos conjuntos presentes nos quatro instrumentos, nomeadamente no 1º violoncelo, na 2ª
viola, no 2º violoncelo e no 1º violino. Na forma primária do conjunto presente no 1º
violino, este elemento encontra-se na sua forma retrógrada relativamente à forma primária
do conjunto do 1º violoncelo. Quanto às formas primárias dos conjuntos presentes na 2ª
viola e no 2º violoncelo, ao elemento 1-2-3-1 aplica-se o princípio de rotação dos
intervalos que o compõem.

Relacionando os conjuntos harmónicos apresentados no início da textura orquestral em
análise, podemos referir dois aspectos importantes. O primeiro diz respeito à integração de
algumas notas de cada um dos conjuntos, em conjuntos empregues em seguida respeitando
a ordem de entradas dos diferentes instrumentos aos quais os conjuntos harmónicos se
encontram associados. Deste modo, e como se verifica no Esq.7, quatro pares de conjuntos
harmónicos possuem quatro notas pedal. Entre os primeiros dois conjuntos, que se
apresentam em contraponto, existem três notas pedal. Entre os dois últimos conjuntos que
se encontram associados ao 2º violoncelo e ao 1º violino verifica-se a existência de uma
única nota pedal, o que pode ser relacionado com as diferentes funções destes instrumentos
perante a textura orquestral. Enquanto o 2º violoncelo se apresenta num registo comum aos
instrumentos anteriores, o 1º violino destaca-se na textura orquestral, sendo apresentado
num registo sensivelmente mais agudo relativamente aos restantes instrumentos.
O segundo aspecto evidencia a existência de um elemento de natureza pentatónica
tanto na construção das formas primárias dos conjuntos harmónicos, como ao nível da
relação entre estes mesmos conjuntos. No Esq.8 podemos verificar duas formas de
aplicação deste elemento de natureza pentatónica nas formas primárias dos conjuntos
harmónicos que se encontram divididos em dois grupos, segundo as suas características
construtivas:
a) Aplicação de um elemento de natureza pentatónica nos conjuntos harmónicos que
integram elementos simétricos nas suas formas primárias.
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b) Aplicação de um elemento de natureza pentatónica nos conjuntos harmónicos que
integram o elemento 1-2-3-1 nas suas formas primárias (Esq.8).
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Esq.8

Como se verifica no Esq.8, e relativamente ao ponto a), cada um dos 3 conjuntos
harmónicos deste grupo integra dois tricórdios pentatónicos diferentes. Os primeiros, sendo
diferentes em cada conjunto, relacionam-se cromaticamente com os segundos. Entre os
segundos destacam-se os dois tricórdios iguais, associados às notas comuns dos conjuntos
harmónicos presentes no 2º violino e na 1ª viola.
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Relativamente ao ponto b), em cada um dos conjuntos harmónicos pertencentes ao
segundo grupo encontramos um tricórdio pentatónico. Os tricórdios pentatónicos presentes
no 1º e no 2º violoncelos são iguais, associando-se às notas pedal existentes entre os
conjuntos harmónicos destes instrumentos.
Nos segundos tricórdios dos conjuntos do segundo grupo não se verifica a existência de
estruturas pentatónicas. Três destes tricórdios, nomeadamente os do 1º violoncelo, do 2º
violoncelo e do 1º violino, apresentam a estrutura 1-4 (no conjunto harmónico presente no
2º violoncelo, os intervalos desta estrutura são rotativos). O segundo tricórdio, presente no
conjunto harmónico da 2ª viola, encontra-se associado à estrutura de acorde perfeito
menor.
Salientamos ainda que a relação entre os sete conjuntos harmónicos presentes no
fragmento inicial de Voix interage com as primeiras notas das formas primárias destes
conjuntos originarem um tricórdio pentatónico (fá-lá bemol-si bemol). Este tricórdio tem a
particularidade de ser igual ao segundo tricórdio das formas primárias dos conjuntos
harmónicos presentes no 2º violino e na 1ª viola.

Seguidamente apresentamos dois aspectos inerentes à estruturação harmónica da
secção inicial de Voix baseada nos conjuntos harmónicos já analisados:

a) Características construtivo-intervalares.
b) O uso de simetrias e do elemento construtivo 1-2-3-1.

Na apresentação destes aspectos salientamos a ideia subjacente de que na
estruturação harmónica da secção inicial de Voix Peixinho aproveita continuamente as
características seriais dos conjuntos harmónicos referentes a esta secção.

As características construtivo-intervalares da secção inicial de Voix revelam um
contraponto de sete linhas melódicas. Cada uma delas baseia-se num determinado conjunto
harmónico. A elaboração destas linhas faz-se segundo o método da repetição dos conjuntos
a elas associados. Estas repetições rotativas realizam-se entre as seis notas que compõem
cada conjunto harmónico. Consideramos livre a forma de rotação presente em cada
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conjunto harmónico pois esta pode ser improvisada, não existindo qualquer ordem
predefinida na rotação.
No esquema apresenta-se a sequência das notas das linhas melódicas do 1º
violoncelo e do 2º violino nos primeiros cinco compassos de Voix (Esq.9a). O primeiro
compasso de cada uma das linhas melódicas apresenta os conjuntos harmónicos iniciais
modificados através da rotação dos seus elementos nos quatro compassos seguintes. A sua
análise mostra-nos que a forma de rotação dos seus elementos é aleatória. Resultado do
método escolhido aquando da elaboração intervalar das linhas melódicas desta secção,
verificamos uma grande variedade intervalar presente desde os primeiros compassos da
mesma.

Esq.9a
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No Esq.9b encontramos todos os intervalos que compõem os primeiros cinco
compassos da linha melódica do 2º violino (Esq.9b). No primeiro compasso o compositor
apresenta quatro intervalos, acrescentando mais dois no compasso seguinte. Deste modo,
Peixinho esgota logo nos primeiros dois compassos a totalidade das formas primárias dos
intervalos. Os seis intervalos presentes nos dois primeiros compassos são repetidos,
rotativamente, nos compassos seguintes.

2ªvl.

1ºvlc.

Esq.9b

Em relação ao ponto b), e como foi referido nas pp.509-510 do presente capítulo,
na secção inicial de Voix Peixinho apresenta três conjuntos harmónicos (2º violino, 1ª viola
e 3º violino), que integram elementos simétricos nas suas formas primárias. Na elaboração
das linhas melódicas destes instrumentos os elementos simétricos não são predominantes.
No entanto, podemos referir a construção intervalar dos cinco compassos referentes à linha
melódica do 2º violino (Esq.9b), na qual, e só no segundo compasso, verificamos a
existência de um elemento simétrico representado pelos tricórdios 2-1-2 e 2-5-2.
Quanto ao elemento harmónico 1-2-3-1, sendo apresentado no início das linhas
melódicas dos instrumentos 1º violoncelo, 2ª viola, 2º violoncelo e 2º violino, dificilmente
se detecta no seguimento destas linhas melódicas. Em algumas delas o elemento
harmónico 1-2-3-1 não se encontra presente. Como exemplo, podemos referir a linha
melódica do 1º violoncelo (Esq.9b), cuja estrutura harmónica, estando associada
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inicialmente à forma primária 1-1-2-3-1, não contém nenhuma referência ao elemento
harmónico 1-2-3-1.

1.4 Formas de desenvolvimento das estruturas harmónicas iniciais de Voix

Os sete conjuntos harmónicos apresentados no início de Voix podem ser considerados
como o material harmónico principal da obra, ao longo da qual se criam texturas e
materiais melódicos com base nos conjuntos harmónicos referidos. Assim, verificam-se
diferentes níveis de aproveitamento e desenvolvimento das características destes mesmos
conjuntos. A forma improvisatória empregue na elaboração da estrutura harmónica
baseada nos sete conjuntos harmónicos já foi demonstrada a partir da análise da textura
inicial de Voix. As características desta textura, uma textura-efeito, serão empregues ao
longo da obra na criação de algumas texturas bastante semelhantes ao nível da sua
estruturação harmónica.
Por outro lado detectamos em Voix uma forma de estruturação harmónica em que um
conjunto, do grupo inicial dos sete conjuntos harmónicos, se apresenta como principal
entre todos os materiais harmónicos utilizados na criação de uma nova estrutura
harmónica. As suas especificidades harmónicas, até certo ponto descaracterizadas pela
estrutura de carácter improvisatório presente na secção inicial da obra, determinam a
expressividade do fragmento.
Ao longo da peça, Peixinho concebe diferentes agregados harmónicos que apresentam
algumas características de auto semelhança face aos conjuntos iniciais da obra. Estes
agregados participam na criação de novas estruturas, em contraponto com os conjuntos
iniciais da obra. Deste modo criam-se texturas bastante complexas, em que os diferentes
materiais harmónicos se associam preferencialmente a determinadas partes texturais.

Em seguida apresentamos alguns aspectos relacionados com o modo como o
compositor aplica as diferentes características harmónicas dos conjuntos iniciais, bem
como as características das estruturas harmónicas criadas com base nestes mesmos
conjuntos, nomeadamente:
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a) A importância dos conjuntos harmónicos simétricos na construção das linhas
melódicas vocais.
b) A criação de estruturas harmónicas, cujas características derivam de um conjunto
harmónico inicial.
c) A criação de estruturas harmónicas baseadas no método de permutação dos seus
elementos de construção cromática, sendo a elaboração intervalar deste tipo de estrutura
similar à elaboração intervalar dos conjuntos iniciais da obra.
d) A criação de estruturas harmónicas baseadas na sobreposição de diferentes
materiais harmónicos, cujas características construtivas se revelam bastante semelhantes às
características dos conjuntos iniciais.

Em Voix, e relativamente ao ponto a), a importância dos conjuntos harmónicos
simétricos na construção das linhas melódicas vocais, destaca-se no espaço formal da obra
pelo facto de estarem associadas a texturas com características camarísticas. Na elaboração
destas texturas a voz apresenta-se como solista. Por este facto, a sua forma de elaboração
harmónica torna-se importante na determinação das características expressivas deste
timbre.
Na primeira vez que a voz nos é apresentada, no último compasso da secção A (Ex.3),
a estrutura harmónica desta intervenção baseia-se numa sequência de intervalos de 3.ª
Maior e 2.ª menor. O primeiro intervalo, uma 2.ª Maior, funciona como anacrusa face à
sequência referida sendo esta função reforçada pelo texto (v-oix), e pela dinâmica (p cres.
mf).

Ex.3

A forma primária da estrutura harmónica apresenta uma construção simétrica, como
podemos verificar consultando o Esq.10. Consideramo-la semelhante à construção do
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conjunto harmónico presente no violino 3 da secção inicial da obra13, pois na sua forma
primária, presente na voz, os elementos 1 e 2 encontram-se invertidos em relação ao
conjunto harmónico do violino.
Os primeiros compassos da secção F (Ex.4) constituem um exemplo de uma textura de
câmara associada à intervenção de voz. A linha melódica da voz apresenta uma grande
variedade intervalar. Associada aos registos inferior e superior da pedal de si, encontra-se
evidenciada na linha melódica referida. Possuindo três ornamentos, esta pedal pode ser
entendida como o segundo elemento de um contraponto à duas vozes.

Ex.4

No Esq.10 encontramos a forma primária presente na linha melódica da voz. Composta
a partir de nove sons, esta forma primária apresenta uma construção simétrica. O bloco
13

Consultar Esq.7, p.509.

517

Evolução da linguagem musical e especificidade das técnicas na música orquestral de Jorge Peixinho

sonoro a ela sobreposto é composto por sete linhas melódicas presentes nas cordas e pela
linha melódica da harpa. Esta, mais seis das sete linhas referidas (excluímos 3º violino do
naipe dos 2ºs violinos) surgem unificadas ao nível da sua construção harmónica, elaborada
com base no conjunto harmónico 2-2-2-1-214. Entendemos o conjunto referido como a
retrogradação do conjunto presente no 2º violino da secção inicial da obra15 (Esq.10).

14

Na harpa Peixinho acrescenta ao conjunto harmónico 2-2-2-1-2 a nota dó pertencente ao conjunto
simétrico da linha melódica da voz.
15
Consultar Esq.7, p.509.
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A estrutura harmónica de cada uma das seis linhas melódicas baseia-se na repetição
rotativa do conjunto 2-2-2-1-2. Quanto às linhas melódicas dos 1º e 2º violinos, a divisão
destas pelos conjuntos de seis notas é adequada ao tipo de articulação que evidenciam. Nas
restantes, Peixinho sobrepõe diferentes tipos de articulação revelados por determinados
elementos dos conjuntos harmónicos. Como exemplo, referimos que nas linhas melódicas
dos 3º-4º e 5º-6º violinos as formas de articulação se encontram associadas aos diferentes
elementos harmónicos compostos por duas a seis notas. No 1º e 2º violinos do naipe dos
violinos II, verifica-se a utilização de efeitos de glissando e tremolo alternado com pizz.
Entre todos os instrumentos de corda, a linha melódica de 3º violino do naipe dos 2ºs
violinos destaca-se pela sua construção harmónica e pelo seu dinamismo rítmico. Como se
verifica no Esq.10, esta linha melódica é elaborada com base na escala cromática. As
primeiras e últimas notas das figuras melódicas que a constituem são iguais às do conjunto
harmónico que serve de base à realização das linhas melódicas que se encontram a elas
sobrepostas.

Como um exemplo da criação de uma estrutura harmónica baseada nos conjuntos
apresentados no início da obra, ponto b), referimos a intervenção da flauta dos dois últimos
compassos da secção A (Ex.5). Esta integra uma textura complexa em que a flauta se
apresenta como solista, à qual Peixinho sobrepõe um bloco sonoro de natureza
heterofónica formado por diferentes passagens cromáticas tanto ascendentes como
descendentes.
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Ex.5

A linha melódica de flauta baseia-se em figuras rítmicas aleatórias elaboradas
“irregularmente” segundo indicação do compositor. Harmonicamente é formada por três
conjuntos harmónicos alternados com o intervalo de 4.ª aumentada. Em cada um destes
conjuntos nota-se a importância dos intervalos de 2.ª menor, 7.ª Maior e 3.ª menor. No
esquema surge a sua estrutura harmónica e as formas primárias dos conjuntos que a
compõem (Esq.11).
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Esq.11

Quanto aos três primeiros, Peixinho utiliza a mesma forma primária 1-3-1-2-116,
idêntica à forma primária da 2ª viola dos conjuntos harmónicos presentes na secção inicial
16

O conjunto harmónico 3 encontra-se incompleto.
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da obra. Salientamos que, enquanto o conjunto harmónico 2 da flauta se apresenta
composto pelas mesmas notas que o da 2ª viola, os dois restantes podem ser entendidos
como transposições deste mesmo conjunto.
O último conjunto harmónico (conjunto 4) da linha melódica de flauta é composto por
quatro intervalos de 4.ª aumentada. Na forma primária deste conjunto (2-1-3-2-1)
encontramos os mesmos intervalos da forma primária do 2º violoncelo da secção inicial da
obra (2-2-3-1-1). Estes intervalos são rotativos em relação à forma primária presente no 2º
violoncelo.

Como exemplo de uma estrutura baseada na permutação dos seus elementos de
construção cromática, ponto c), mostramos a estrutura harmónica presente no bloco sonoro
sobreposto ao solo de flauta dos dois últimos compassos da secção A17. Este bloco sonoro
é composto por 11 linhas melódicas cuja construção é cromática. Tanto as sete linhas
melódicas ascendentes como quatro descendentes relevam a mesma forma de construção
harmónica. Como exemplo salientamos a análise das linhas melódicas da 2ª flauta
(ascendente) e 1º fagote (descendente).
Como se verifica pela consulta do Esq.11, ambas as linhas melódicas são elaboradas
com base em pequenos grupos cromáticos compostos por intervalos disjuntos de reduzido
âmbito intervalar, nomeadamente a 2.ª menor, a 2.ª Maior e a 3.ª menor. Estes grupos
apresentam-se assinalados no esquema através de ligaduras. A estrutura harmónica das
linhas melódicas baseia-se no método de permutação dos seus constituintes. Como
resultado desta acção resultam as seguintes séries intervalares: 1-1, 2-1, 3-2-1, assim como
algumas formas rotativas delas derivadas.
As formas primárias presentes nos grupos cromáticos mais reduzidos encontram-se
associadas a conjuntos cromáticos maiores, constituídos por 6-7 notas. Como se verifica no
esquema, à estrutura de determinados conjuntos são integradas algumas notas dos
pequenos grupos cromáticos, que, não pertencendo à estrutura destes conjuntos, fazem
parte da estrutura dos conjuntos seguintes.
Consideramos a estrutura harmónica das linhas melódicas do bloco sonoro em questão,
compatível com a construção das formas primárias dos conjuntos harmónicos apresentados

17

Consultar Ex.5, p.521.
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na secção inicial da obra. Em ambos os casos as séries intervalares pertencentes às
estruturas referidas baseiam-se nos intervalos de 2.ª menor, 2.ª Maior e 3.ª menor.

A criação de estruturas harmónicas baseadas na sobreposição de diferentes materiais
harmónicos, cujas características construtivas se revelam semelhantes às características dos
conjuntos iniciais, ponto d), revê-se na apresentação dos conjuntos harmónicos do início de
Voix e das estruturas cromáticas dos últimos compassos da secção A. A ela associados
foram referidos dois blocos sonoros caracterizados pela semelhança da sua construção
harmónica. Esta característica transparece na elaboração textural que evidenciam, facto
pelo qual são definidos como heterofónicos.
No início da obra, apresentam-se como matéria-base para a construção de novos
elementos sonoros. Neste processo, certas estruturas harmónicas das secções iniciais da
obra, associam-se a determinadas partes estruturais dos novos blocos sonoros. Salientamos
que estes se encontram sobrepostos. Cada uma destas estruturas integra simultaneamente
um bloco sonoro comum com outras estruturas.

Mantendo certas características heterofónicas dos dois blocos sonoros iniciais,
repetindo e desenvolvendo as suas características harmónicas, revela-se uma das formas
texturais mais frequentes de Voix. Como exemplo referimos o bloco sonoro presente nos
últimos compassos da secção B (Ex.6), composto por duas estruturas harmónicas.
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Ex.6

A primeira, formada por quatro conjuntos harmónicos dos sete conjuntos iniciais da
obra, apresenta-se nas linhas melódicas das duas flautas e dois clarinetes (Esq.12). A linha
melódica da 1ª flauta baseia-se num conjunto harmónico idêntico ao do 1º violino no início
da obra, cuja forma primária se encontra na sua forma retrógrada (1-1-3-2-1). Nas linhas
melódicas da 2ª flauta e 1º clarinete verificamos a existência dos dois conjuntos
harmónicos idênticos aos do 3º violino e 2º violino do início da obra. Na linha melódica do
2º clarinete detectamos um conjunto harmónico idêntico ao da 2ª viola, cuja forma
primária apresenta uma rotação intervalar.
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1º ob.

1º fag.

Esq.12

Consideramos a elaboração textural destas quatro linhas melódicas semelhante à das
linhas melódicas do bloco sonoro inicial. Sendo construídas com base em determinadas
durações rítmicas, e não de forma aleatória como no bloco inicial, apresentam, no entanto,
o mesmo tipo de dinâmica rítmica. A sua construção pode ser entendida como a
continuação do processo de rotação das notas dos seus conjuntos harmónicos, método
característico do bloco sonoro inicial.

A segunda estrutura harmónica é-nos apresentada pelas linhas melódicas dos dois
oboés e dos dois fagotes. Elaborada com base em reduzidos grupos cromáticos e segundo o
método de rotação dos seus elementos constituintes é idêntica à estrutura harmónica do
bloco sonoro sobreposto ao solo de flauta apresentado nos dois últimos compassos da
secção A18.
18

Consultar pp.521-522.
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No Esq.12 podemos consultar a elaboração harmónica das linhas melódicas do 1º oboé
e do 1º fagote referentes ao bloco sonoro em questão. Na linha melódica do 1º oboé
verificamos que as formas primárias cromáticas dos segmentos desta linha melódica são
compostas por um número variado de notas (2, 4, 5 e 7). Este facto encontra-se
directamente relacionado com a elaboração textural desta linha melódica composta por
figuras rítmicas aleatórias suspensas, que se encontram associadas a curtos motivos
melódicos com um número variado de sons. Quanto ao 1º fagote, a sua linha melódica
surge como retrogradação da linha melódica do fagote do bloco sonoro dos dois últimos
compassos da secção A. Como se verifica no Esq.12, a linha melódica do 1º fagote
apresenta uma nota a mais em relação à dos dois últimos compassos da secção A19.

2. Tonalismo e modalismo nas obras orquestrais de Jorge Peixinho

O tonalismo das obras orquestrais de Jorge Peixinho transparece tanto na elaboração
dos vários elementos que constituem o sistema harmónico como na especificidade da
constituição do próprio sistema. No primeiro caso, o aspecto tonal pode ser detectado a
vários níveis, nomeadamente na construção das unidades verticais (acordes), nas relações
de natureza tonal que se estabelecem entre os seus elementos harmónicos (acordes ou
elementos de um conjunto harmónico), nas características melódicas inerentes à sua
construção oblíqua do discurso e na especificidade da elaboração métrica dos seus
elementos harmónicos.
Relativamente à constituição do próprio sistema, estamos cientes do perigo de tais
afirmações relativamente a aspectos tão delicados como o tonalismo de uma linguagem
contemporânea. Por esta razão, é importante definir até que ponto se identifica uma
estrutura tonal numa sonoridade onde notamos a coexistência ou predominância de uma
outra estrutura harmónica, modal ou cromática, num determinado fragmento da obra.

Em relação às estruturas tonais, o trabalho do compositor no que respeita aos seus
aspectos construtivo-harmónicos, vai muitas vezes para além dos aspectos propriamente
19

Consultar Esq.11, p.522.

527

Evolução da linguagem musical e especificidade das técnicas na música orquestral de Jorge Peixinho

tonais. Por exemplo, num conjunto harmónico baseado numa forma de organização sonora
com características tonais, a base de um determinado fragmento, podemos verificar um
certo modalismo no tratamento dado aos seus elementos construtivos. Este tratamento
enfatiza a indiferença em relação às funções dos elementos construtivos da referida forma
de organização sonora do ponto de vista tonal.
Em alguns casos o modalismo de uma estrutura harmónica pode ser considerado
como predominante, ou até único, na elaboração harmónica de um determinado fragmento.
Noutros casos verifica-se uma predominância dos elementos tonais na elaboração do
sistema harmónico. Neste último caso, o compositor procura não demonstrar directamente
a expressão óbvia dos elementos tonais, encontrando sempre um meio de estruturação
harmónica bastante coerente. Como exemplo referimos as estruturas harmónicas do
Concerto para Harpa, apresentadas na continuação deste subcapítulo.

Notamos ainda que a música orquestral de Jorge Peixinho contém alguns exemplos
de integração directa de estruturas tonais em texturas polifónicas ou heterofónicas
complexas, cuja construção harmónica se encontra directamente relacionada com as
técnicas derivadas do serialismo. O processo referido é mais frequente em algumas obras
dos anos 60 e 70. Mostramos como exemplo a textura da secção D de Voix, que integra
uma estrutura tonal (acorde perfeito Maior) apresentado pelo trompete20. Noutras, os
elementos tonais, não podendo ser considerados como únicos, fazem parte de um sistema
modal, no qual predominam. Este aspecto é muito importante nas obras orquestrais dos
anos 90, nomeadamente em Viagem da Natural Invenção e Concerto para Harpa.
Em seguida apresentamos um estudo baseado na análise de quatro fragmentos
diferentes do Concerto para Harpa. Um dos objectivos deste estudo é mostrar a tendência
evolutiva das suas estruturas tonais. Por outro lado, nestes fragmentos estudamos o
funcionamento das estruturas tonais inseridas num pensamento modal. Note-se que nem
sempre é fácil determinar a predominância de uma estrutura (tonal ou modal) numa
linguagem contemporânea não esquecendo a possibilidade de uma interacção entre as
estruturas referidas e estruturas cromáticas que se encontram a elas sobrepostas.

20

Consultar Ex.5, p.57.
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O primeiro fragmento refere-se à secção inicial da obra (cc.1-26) (Ex.7). Em termos
harmónicos esta secção pode ser dividida em duas partes. A segunda parte (a partir do
c.12), elaborada principalmente com base em estruturas cromáticas, será apresentada na
segunda fase do nosso estudo. Neste momento limitamo-nos a demonstrar a construção
harmónica da primeira parte da secção inicial da obra. Assim, e nesta parte, detectamos
uma estrutura harmónica derivada da escala pentatónica, predominante na elaboração
harmónica desta parte da obra até à primeira intervenção de violoncelo no c.12 (início da
segunda parte). O agregado mi-sol-lá-ré apresenta-se como o único material harmónico
(com excepção do acorde do tutti do c.10, baseado numa estrutura cromática a analisar
posteriormente) (Esq.13). A estrutura harmónica mi-sol-lá-ré constituirá o campo
harmónico do 3º fragmento em estudo.
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Ex.7
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cc.1-10
cl.
perc.

vlc.
tr.
Esq.13

O segundo fragmento (cc.27-40) destaca-se pelo facto a harpa se encontrar pela
primeira vez como instrumento solista (Ex.8). Neste, tal como no fragmento seguinte, a
harpa tem um papel importante na fruição das características harmónicas que determinarão
a estruturação de ambos os fragmentos. Neste fragmento, elaborado com base num
conjunto harmónico, verificam-se algumas características tonais. O conjunto harmónico
referido é composto com base numa escala de sete alturas sonoras, sendo alguns dos seus
graus apresentados de duas formas distintas. Chegamos a esta conclusão, pois existe um
tratamento funcional destes mesmos graus (Esq.14).
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Ex.8
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cc.27-40
[campo harmónico]

cc.

(cl)

27

28

(tr)

30

31

32

(cl, tr,
h, vl, vla)

(fl)

h
(vl, vla, vlc)

vla
vlc.

33

34

(fl)

35

h.
vl.
vla
vlc.

36
(cl)

37

38

(cl)

(fl)
(cl) (tr)

39

40
(fl)
(tr)

(tr)
h.
vl.
vla
vlc.
Esq.14
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A existência de duas formas de um determinado grau pode ser referida em
relação ao 2º, 3º e 7º graus da escala. Quanto ao 3º grau, apresenta-se num jogo
harmónico entre a 3.ª Maior e a 3.ª menor (da escala menor) logo no primeiro compasso
do fragmento. Em relação ao 2º e ao 7º graus, detectamos a sua importância tanto a
nível métrico como a nível da sua duração.
Consideramos todos os elementos harmónicos designados na escala com o
símbolo [o] como principais na determinação da estrutura harmónica do fragmento21.
No fundo, esta forma de organização sonora podia ser considerada o modo frígio, se o
compositor não mostrasse um tratamento tipicamente tonal dos seus elementos. Em
seguida, surgem dois aspectos construtivos das estruturas tonais do segundo fragmento
da obra.
O primeiro refere o tratamento funcional dos elementos harmónicos da escala
presente na linha melódica da harpa dos cc.27-34, elaborada unicamente a partir dos
elementos harmónicos dó, fá e sol, exceptuando o elemento mi no c.27. As notas dó, fá
e sol associam-se às funções tonais de T, S e D da tonalidade de dó e destacam-se na
textura, sendo apoiadas pelas pedais de trompa e flauta.
O segundo aspecto foca a função tonal das notas ré bemol, lá bemol e fá,
apresentadas pelas cordas no c.27. A nível métrico e harmónico, o conjunto destas três
notas pode ser entendido como um acorde de 6ª napolitana de dó menor. De entre as três
notas referidas, a nota ré bemol, sendo apresentada na voz superior do acorde, destacase na textura ao nível dos seus contornos melódico e rítmico, tipicamente tonais.
Nos cc.28-34 do fragmento, para além de um acorde tonal e de um acorde
politonal no c.31, verificamos a importância do elemento harmónico V-I nos cc.31-32.
Os três compassos seguintes, cc.35-37, apresentam características harmónicas
diferentes, pois encontramos a estrutura harmónica ré-mi-fá# com função tonal de V/V
em dó e dois trítonos cromáticos (um deles com si, elemento estranho à organização
sonora de base do fragmento). Consideramos os compassos referidos como o ponto
culminante da elaboração harmónica que se dilui, em seguida, e de forma progressiva,
até ao momento reexpositivo dos últimos compassos do fragmento, onde encontramos
novamente a pedal dó e a afirmação da 3ª menor da escala de dó.
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Enquanto nos cc.27 a 35 do segundo fragmento, o tonalismo se apresenta
predominantemente a nível vertical (notas pedal), a partir do c.36 notamos que este se
verifica também ao nível dos elementos mais dinâmicos. Refiram-se as passagens do
clarinete e da harpa dos cc.36-37 que salientam a importância das relações tonais na sua
elaboração harmónica (Esq.15).

cc.36-37

cl.

h.
Esq.15

O terceiro fragmento em estudo refere-se aos cc.46-53 da obra (Ex.9). A sua
estrutura harmónica encontra-se delineada no esquema 4 (tal como no segundo
fragmento as funções tonais de I, IV e V graus são assinaladas pelas notas cujo símbolo
é [o]) (Esq.16). No terceiro fragmento Peixinho emprega em contraponto alguns
elementos harmónicos dos dois fragmentos anteriores, nomeadamente o material
21

No esquema relativo à estrutura harmónica do fragmento em questão, a função das frequências notadas
com o símbolo [o] é diferente; referem-se ao 1º, 4º e 5º graus, enquanto que as frequências referenciadas
com o símbolo [o] enfatizam aos restantes elementos harmónicos, tanto verticais como horizontais.

∉
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harmónico presente na harpa onde verificamos o tratamento funcional dos graus da
escala e o elemento harmónico com características pentatónicas que detectamos nas
cordas, cc.52-53. A sua importância na elaboração harmónica do terceiro fragmento
resulta do facto de que este elemento é introduzido na estrutura da escala-base. Deste
modo, ao contrário do fragmento anterior, o material-base do terceiro fragmento
caracteriza-se por uma única forma de organização dos seus graus, à excepção do
terceiro que se apresenta sob a forma tanto de mi, como de mi bemol.
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Ex.9
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compassos
cc.46-5346-53

µ

cl.
Cl,
fl.
Fl,
Tr
tr.
Harpa
h.

I
µ

à

à

46
46

47
47

µ

à
"

vl.

Vl,
Vla,
vla
Vlc

à
à

à
µ

à
à

"

vlc.

à
à

à

Harpa
h.

vl.

Vl,
Vla,
vla
Vlc

vlc.

à
"

à
à
à

à
à

à
à à µ
à à
à

µ
µ
µ
µ
µ
I
à

à
à
µ
µ
µ
µ

50
50

µ
µ

51
51

à
à
à

à

à
µ
µ
µ

53
53

à
à

µ
µ
µ
µ

49
49

à
µ
µ

52
52 à

48
48

µ
µ
à

à

à

à

à

à

54

µ
µ
µ
µ
µ µ
µ

Esq.16

O quarto fragmento, cc.58-65, caracteriza-se pela textura, composta por dois
elementos: um bloco sonoro com características de ostinato, na harpa, e um cânone
presente, a partir do c.62, nos violinos, violas e violoncelos. (Ex.10). Tendo em conta a
identidade do material utilizado nas diferentes vozes da textura em análise, caracterizamola como heterofónica. A especificidade do seu sistema harmónico deve-se ao facto de
apresentar uma forma mais complexa, integrando elementos harmónicos que já foram
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anteriormente expostos e desenvolvidos e acrescentando-lhes novos elementos
harmónicos.

Ex.10

Em termos gerais, no sistema harmónico do quarto fragmento verificam-se mais
características modais que tonais, conclusão exemplificada pela análise do fragmento
exposto. Os seus primeiros três compassos, executados pela harpa, são construídos a partir
de um conjunto harmónico de nove elementos, caracterizando-se pela elevada clareza da
sua construção harmónica (Esq.17a).

cc.

58-60

62-65

Esq.17a
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Se tomarmos em consideração a continuidade do sistema harmónico ao longo dos
quatro fragmentos em estudo, verificamos que o sistema harmónico do quarto fragmento é
constituído a partir de uma escala composta por sete graus, exercendo Peixinho uma
variação sobre os seus 2º e 7º graus. Por outro lado, da análise dos agrupamentos verticais
dos primeiros três compassos do fragmento ressalta um modalismo imanente (Esq.17b).

cc. 58

59

60

h.

Esq.17b

Nos compassos seguintes aos cc.58-60, ao conjunto harmónico de nove elementos
Peixinho junta mais três elementos harmónicos, nomeadamente o mi bemol, o lá bemol e o
fá# no c.6222. Deste modo, cria um campo harmónico de doze alturas distintas.
Nos cc.62-65, o compositor associa uma estruturação harmónica mais complexa,
pois verificamos a existência de poliestruturas harmónicas que criam um campo modal
bastante mais abrangente. Neste, Peixinho exerce um tratamento específico sobre os
diversos agrupamentos harmónicos apresentados contrapontisticamente.

Em seguida mostramos algumas diferenças entre o sistema harmónico que
consideramos modal e o aspecto cromático que, tendo em conta a existência de doze
alturas diferentes a partir do c.62 do fragmento, se pode relacionar com uma técnica nãomodal, por exemplo uma estrutura serial.
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Na definição de um sistema tonal ou modal é imprescindível a existência de um
centro (tónica ou finalis), que se relaciona a diferentes níveis, com os restantes elementos
do sistema. No caso dos três primeiros compassos do quarto fragmento, o centro do
sistema harmónico destaca-se tanto ritmicamente como harmonicamente. Nos compassos
posteriores, a função da nota dó, a tónica, é menos clara, pois a sua estrutura harmónica
associa-se a uma textura bastante dinâmica e densa, composta por cinco vozes.

Uma outra propriedade dos sistemas harmónicos referidos relaciona-se com a
existência de uma interacção harmónico-funcional entre um elemento pertencente a um
desses sistemas e um agrupamento harmónico pertencente a esse mesmo sistema, ou entre
os diferentes elementos desse sistema harmónico. Em alguns casos, o sistema harmónico é
constituído por diferentes formas dos seus graus tanto melódica como harmonicamente.
Não havendo predominância de uma forma em relação a outra, mostram-se idênticas na
estruturação e definição harmónica do discurso musical.
Exemplificando a relação existente entre os diferentes elementos de um sistema
harmónico apresentamos algumas estruturas verticais e horizontais do quarto fragmento em
estudo, e que demonstram ainda a existência de alguns aspectos tonais. No Esq.17b,
referente aos seus primeiros três compassos, encontramos três estruturas harmónicas
tonais23. Cada uma destas estruturas contém dois acordes diferentes. Apresentados em
simultâneo, incluem o I e V graus como notas pedal.
No mesmo esquema verificamos que o II e VII graus da escala-base do sistema
harmónico se encontram alterados (ré bemol-ré e si bemol-si). Cada uma destas formas
evidencia uma independência marcada, pertencendo a um determinado acorde. Nos
compassos posteriores os aspectos harmónico-funcional e constructivo-vertical (acordes),
ambos fundamentais na determinação do sistema harmónico modal-tonal da primeira parte
do fragmento, deixam de ser relevantes. No seguimento deste, Peixinho substitui alguns
dos aspectos referidos por alguns agrupamentos cuja estrutura é tonal, e que se manifesta
nas linhas horizontais da textura heterofónica.
No esquema a seguir são assinalados os elementos melódicos que formam as
estruturas tonais na intervenção do violoncelo de cc.64-65 (Esq.17c).

22

Consultar Esq.17a, p.544.
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cc.

64

65

vlc.
Esq.17c

Mostramos em seguida a função e o significado da evolução do sistema harmónico
em cada um dos fragmentos analisados. No primeiro fragmento Peixinho apresenta um
elemento harmónico concebido com base na escala pentatónica que será integrado nas
estruturas tonais dos fragmentos seguintes. Na estrutura harmónica do segundo fragmento
verifica-se um tonalismo imergente destacando-se as funções de T, S e D. O primeiro
elemento da escala pentatónica, sendo integrado na estrutura harmónica do segundo
fragmento, evidencia-se mais em termos construtivos do que auditivos, devido a uma certa
complexidade harmónica e textural deste fragmento. A ambiência de pentatónica do
terceiro fragmento é mais marcada, destacando-se a sua estrutura harmónica pela
simplicidade. No último fragmento revela-se mais abrangente e complexa. Integrando os
principais elementos harmónicos dos fragmentos anteriores, conta com um seu maior
número. Por este facto, caracteriza-se por um tratamento menos óbvio em termos tonais.
Em cada um dos quatro fragmentos analisados encontram-se as referências à
tonalidade de dó, quer ao nível das estruturas harmónicas verticais, quer em termos
harmónico-funcionais. A sua referência não é a única referência tonal do Concerto para
Harpa, pois nesta obra verificam-se mais duas referências tonais, nomeadamente sol e si.
Nos dois esquemas seguintes encontramos aspectos bastante semelhantes àqueles que já
foram apresentados em relação à tonalidade de dó.
O Esq.17d refere a elaboração harmónica dos cc.75-77, baseada em três elementos
tonais (Esq.17d). Destes, o sol define-se como o centro do sistema (tónica) em termos
23

Consultar Esq.17b, p.545.
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métricos e harmónico-funcionais, sendo as funções dos dois elementos restantes
identificadas como S (subdominante) e D (dominante).

cc.

75

76

77

h.

vl.
vla
vlc.
Esq.17d

O campo harmónico de nove elementos referente à intervenção de harpa nos
cc.332-334 surge no primeiro compasso do fragmento como um conjunto de seis
elementos, ao qual se acrescenta o elemento mi (segundo compasso), e finalmente os
elementos lá e ré# no último compasso do fragmento em análise (Esq.17e). Entendemos o
campo harmónico referido como uma escala modal de si com duas formas do III e IV
graus. A tónica desta escala modal apresenta-se como uma pedal nos graves ao longo do
fragmento.

cc.332-334

cc. 332

333

334

Esq.17e
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Na elaboração harmónica dos quatro fragmentos em estudo, verificamos que para
além das estruturas modais e tonais emerge uma importância crescente de algumas
estruturas cromáticas que, sobrepostas ou alternadas, se encontram face às estruturas
modais e tonais referenciadas.
No Concerto para Harpa as estruturas cromáticas surgem de duas formas. A
primeira encontra-se nas diversas intervenções dos quatro fragmentos em estudo. Em
exemplo, três intervenções instrumentais pertencentes ao primeiro e terceiro fragmentos.
No primeiro exemplo, a intervenção de violoncelo do c.12 (Ex.11), verifica-se a
existência de dois elementos harmónicos de características pentatónicas (sobrepostos na
primeira metade do compasso) e de uma estrutura cromática (na segunda metade do
mesmo) que se baseia numa sequência de 11 sons da escala cromática, com a excepção de
si bemol (Esq.18).

Ex.11

c.12

vlc.

Esq.18
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Na intervenção de clarinete dos cc.36-37, o segundo exemplo (Ex.12), Peixinho
apresenta um campo harmónico tonal, composto pelos elementos assinalados no Esq.1524.
Estes elementos alternam com dois conjuntos cromáticos 5-1.

Ex.12

O terceiro exemplo refere a intervenção de harpa do c.37 (Ex.13), cujos elementos
cromáticos se subordinam aos dois graus da escala tonal25. Esta interacção faz-se a nível
melódico pela tenção harmónica e de resolução criadas, sendo ambas de natureza tonal.

Ex.13

24
25

Consultar Esq.15, p.539.
Consultar Esq.15, p.539.
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De entre todas as secções do Concerto para Harpa destacamos a segunda parte da
primeira secção, cc.12-26, pelo facto de esta se caracterizar pela predominância de
cromáticas26.

estruturas

Situando-se

entre

estruturas

tonais

e

modais,

sendo

predominantemente cromática (tanto vertical como horizontalmente), revela alguns
elementos pentatónicos.
No Esq.19a, expomos dois conjuntos harmónicos (a e b), que consideramos a base
da estrutura harmónica do fragmento em questão (Esq.19a). Em ambos surge uma estrutura
simétrica, que se revela mais óbvia no entanto no primeiro. O segundo, uma transposição
do anterior, apresenta um novo elemento aquando da sua estruturação harmónica (sol).

c.10
c.10
a

c.11
c.11

3

2

11

à à

à à 

22

à

3

b 3

à

33
22

11

22

1

2

à µ à
à à 
à I
I
à 

Esq.19a

Os primeiros compassos em que surgem são transitórios em termos formais, pois
continua a intervir o modo pentatónico. Característico, é agora apresentado em simultâneo
com estruturas cromáticas que se revelam predominantes na sequência da obra.
Por outro lado, o conjunto b - uma fonte harmónico-estrutural - encontra-se
explorado ao longo do fragmento de diferentes formas identificadas no esquema (Esq.19b).
Assim, neste esquema notamos que do conjunto b derivam 3 conjuntos diferentes. O
primeiro, b1, apresenta uma forma idêntica ao conjunto b estando preparado nos dois
compassos anteriores por um agrupamento harmónico que contém quatro elementos de b e
dois de b1.

26

Consultar Ex.7, pp.531-532.
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Os conjuntos harmónicos b2 e b3 são estruturados da seguinte forma: em b2
verifica-se a redução dos elementos comuns em relação ao conjunto b e a criação de novos
elementos harmónicos. O conjunto b3 apresenta-se incompleto quando comparado com b,
razão pela qual acrescentamos os elementos lá bemol e sol à sua estrutura-base. Enquanto
o conjunto b3 mantém uma estrutura simétrica face ao b, o conjunto b2 evidencia uma
estrutura assimétrica, caracterizando as novas formas dos conjuntos b2 e b3 criadas ao
longo do fragmento.
Enquanto as novas formas do conjunto b3 mantém a estrutura da segunda metade
do conjunto b, (c.24, piano), as novas formas de b2 são estruturadas segundo duas
vertentes apresentadas no esquema (Esq.19c).

c.26

(1

2

4

6)

b2 c.17 (perc.)

Esq.19b

c.20 (fl.)
(2

4

6

7)

Esq.19c
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As três formas de estruturação harmónica estudadas no presente capítulo são
igualmente importantes nas obras das décadas de 60-70 (embora com predominância das
estruturas seriais e cromáticas), na década de 80 (em que a utilização destas formas é mais
equilibrada), ou na década de 90 (nesta, com maior destaque para o tonalismo).
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Quatro pontos enfatizam as características técnico-estilísticas evidenciadas e
sistematizadas ao longo dos 6 capítulos que compõem esta tese, referenciando quer as
especificidades das estruturas musicais das obras analisadas, quer o funcionamento e
evolução das técnicas composicionais presentes em toda a música orquestral de Jorge
Peixinho. Estes pontos são:

1) A importância do conceito de obra aberta, de melodia de timbres, de continuidade,
descontinuidade e improvisação.
2) A diversidade das técnicas harmónicas, formais e texturais, uma especificidade da
linguagem musical do compositor.
3) As diferentes aplicações das técnicas harmónicas, formais e texturais presentes na
obra de Jorge Peixinho, características das diferentes etapas evolutivas da sua carreira
como compositor.
4) A aplicação específica das técnicas seriais e abertura de serialismo na obra de Jorge
Peixinho.

Relativamente ao ponto 1), o conceito de obra aberta intervém na música de Jorge
Peixinho, acompanhando a evolução da linguagem musical do compositor. Este conceito
encontra-se aplicado a 3 níveis ao longo da sua carreira como compositor, nomeadamente
na criação de obras abertas, na imprevisibilidade da estruturação formal, e ao nível da
aleatoriedade das técnicas de composição empregues. A indeterminação presente na sua
única obra aberta orquestral, Kinetofonias, é mais controlada que a de final de Voix. Por
outro lado, em comparação com Kinetofonias, Voix não pode ser considerada como aberta
na sua totalidade. Nas obras posteriores a Voix a indeterminação da estruturação formal é
bastante menor e pode ser caracterizada como uma imprevisibilidade na sequenciação dos
materiais texturais e harmónicos, ou uma imprevisibilidade ao nível da microestruturação
formal. Esta imprevisibilidade encontra-se presente com maior incidência nas obras das
décadas de 70 e 80, nomeadamente Eurídice Reamada e Sucessões Simétricas II,
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resultando da múltipla divisão formal e da variedade dos materiais harmónicos e texturais
utilizados. A imprevisibilidade presente nas obras destas décadas é controlada, por vezes,
pela existência de diversos aspectos reexpositivos. As obras da década de 90, embora
mantendo a múltipla divisão formal, são mais previsíveis quanto à sua continuidade
formal. Nestas obras o mosaico dos materiais é substituído pela importância dos processos
evolutivos do material sonoro, do desenvolvimento melódico e pela existência de formas
reexpositivas. Quanto à linguagem aleatória, a obra Eurídice Reamada é mais radical.
Nesta obra encontra-se aplicada practicamente a todos parâmetros musicais, e a nível da
macroforma. A este nível, a evolução aleatória das texturas, das estruturas rítmicas e
métricas é determinante na criação da arquitectura ternária da obra. A linguagem aleatória
das restantes obras do compositor das décadas 60, 70 e 80 é mais moderada. Nestas
décadas a aplicação da aleatoriedade é limitada principalmente aos níveis textural e
rítmico. Nas obras de década de 90 o aleatorismo é pontual e utilizado como um elemento
expressivo na criação das linhas melódicas ou gestos tímbricos.
Quanto à melodia de timbres, à continuidade, descontinuidade, e improvisação, estas
categorias relacionam-se com o conceito de obra aberta:

a) A nível global, criando separadamente ou em conjunto, uma sucessão de materiais
tímbricos, texturais, melódicos, rítmicos e métricos imprevisível ou pouco previsível, quer
a nível auditivo como analítico.
b) Ao nível do texto musical, intervém nos diferentes parâmetros musicais como em
determinados fragmentos da produção musical do compositor, criando um campo
expressivo no espaço da obra.
Assim, ao nível da melodia de timbres foram analisados exemplos de Sucessões
Simétricas II e de Concerto para Harpa, relativamente à improvisação - os “campos de
improvisação” de Viagem da Natural Invenção, e como exemplos de continuidade e
descontinuidade - a estruturação formal de Sucessões Simétricas I e II.

Relativamente ao ponto 2), na obra de Jorge Peixinho existem, e são aplicadas em
contraponto, múltiplas técnicas tanto harmónicas, como formais e texturais. A maior
diversidade encontra-se a nível harmónico e textural. Assim, e relativamente ao parâmetro
harmónico, este é apresentado segundo 5 técnicas diferentes podendo ser detectadas numa
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mesma obra, tanto estruturas seriais, como cromáticas, diatónicas, pentatónicas e tonais. A
variabilidade do parâmetro textural, que pode existir na mesma obra, também é abrangente
– 6 formas texturais diferentes de características seriais (pontilísticas na maior parte das
vezes), heterofónicas e hetero-polifónicas, texturas dominadas na sua construção por
elementos aleatórios, texturas baseadas na exploração do elemento cluster, texturas-efeito,
texturas-ostinato, e ainda as diferentes estruturas texturais derivadas das formas referidas.
Nas obras de Jorge Peixinho as diferentes estruturas harmónicas e texturais apresentam-se
alternadas ou sobrepostas, criando deste modo uma sensação de mosaico. Quanto às
estruturas formais, apresentamos 4 definições das mesmas: método de mosaico, métodos
relacionados com a concepção da estrutura formal da obra aberta, das diferentes formas de
desenvolvimento das unidades microformais e das formas reexpositivas.
A variedade das técnicas harmónicas, texturais e formais empregues nas obras de Jorge
Peixinho conduzem a uma complexidade da linguagem musical. No ponto seguinte
demonstramos como o compositor aplica as diferentes técnicas ao longo da sua produção
artística.

Relativamente ao ponto 3), definimos duas vertentes para um entendimento das formas
como são aplicadas as técnicas harmónicas, texturais e formais nas diferentes etapas da
criação artística de Jorge Peixinho:

a) Aplicação de uma determinada técnica.
b) Aplicação de um conjunto de técnicas diferentes (parâmetros musicais diferentes).

Na aplicação da técnica harmónica, e preferencialmente nas obras dos anos 60 e 70, o
compositor utiliza várias estruturas contrastantes, criando uma maior variedade estrutural.
Nas obras destas décadas verificamos um maior significado das estruturas seriais ou
cromáticas (estas últimas principalmente em forma de cluster). Quanto às estruturas
harmónicas mais tradicionais, utilizam-se de uma forma mais reduzida. Deste modo alguns
elementos modais ou tonais integram e interagem com as estruturas seriais ou cromáticas,
ou então o compositor cria estruturas harmónicas que se baseiam só em alguns aspectos de
natureza tonal ou modal.
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A maior variedade das estruturas harmónicas encontra-se nas obras dos anos 60 e 70,
com um destaque especial para Sucessões Simétricas II. Ao longo dos anos 70 e 80
verificamos o processo de unificação na aplicação das diferentes estruturas harmónicas.
Como resultado, nas obras da década de 90 as estruturas harmónicas surgem mais
unificadas: as estruturas seriais interferem com as cromáticas, as cromáticas
complementam as tonais, e as modais emergem em bloco com as tonais.
Texturalmente, a maior variedade das estruturas, tal como no caso das estruturas
harmónicas, verifica-se nas obras das décadas 60-70. Mas enquanto nestas a variedade das
estruturas harmónicas pode ser detectada na mesma obra, no caso das estruturas texturais é
mais frequente a predominância de uma ou de duas estruturas numa mesma obra, como por
exemplo as texturas aleatórias em Eurídice Reamada, ou as texturas-efeito e heterofónicas
em Nomos. Nas obras da década de 90, as texturas heterofónicas e hetero-polifónicas, e
texturas-ostinato são predominantes. Estas texturas caracterizam-se por uma maior unidade
dos seus elementos constituintes em comparação com as obras das décadas anteriores.
De entre as quatro formas de definição das estruturas formais que foram referidas no
ponto 2), as duas primeiras, nomeadamente o método de mosaico e o método relacionado
com a concepção da estrutura formal da obra aberta, são as mais frequentes nas obras das
décadas 60-70, e as duas últimas, nomeadamente as diferentes formas de desenvolvimento
das unidades microformais e as formas reexpositivas, predominam nas obras da década de
90.

No conjunto das técnicas harmónicas, texturais e formais, os parâmetros harmónico e
textural apresentam-se como parâmetros que constituem o conteúdo da obra, e o parâmetro
formal como o que gera a continuidade da mesma. O modo como funcionam os primeiros
determina o modelo formal da obra. Por outro lado, este último cria a arquitectura do
edifício musical, independentemente dos dois restantes.
Na música de Jorge Peixinho coexistem diferentes modelos de funcionamento dos
parâmetros harmónico e textural no espaço da obra, que propiciam uma maior, ou menor,
complexidade da mesma. Em algumas obras a estruturação textural acompanha a
estruturação harmónica de modo que, a determinadas características harmónicas se
associam determinadas características texturais. Como exemplo referimos o caso das
texturas pontilísticas que se associam às texturas seriais, ou quando as texturas-ostinato se
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associam às estruturas de natureza modal ou tonal. Nestes casos a estruturação formal é
mais simples, determinada pelo método de mosaico. Nas outras obras do compositor as
estruturas harmónicas e texturais surgem em contraponto; em determinadas texturas podem
ser detectadas estruturas harmónicas diferentes apresentando cada uma delas diferentes
relações com múltiplos pontos da obra. Este facto demonstra a sua complexidade, onde a
estruturação formal resulta da evolução contrapontística das estruturas harmónicas e
texturais presentes ao longo da mesma. Neste caso, as referências reexpositivas revelam-se
um aspecto fundamental para a estruturação formal da obra.

Relativamente ao ponto 4), as estruturas seriais presentes na música orquestral de Jorge
Peixinho, não se encontram de uma forma ortodoxa. A aplicação mais rigorosa destas
estruturas surge nas obras de câmara da década de 60, enquanto que nas obras orquestrais,
mesmo dos anos 60, é mais livre. A especificidade da aplicação das estruturas harmónicas
seriais na música orquestral de Jorge Peixinho rege-se pelos seguintes aspectos:

a) Criação de estruturas seriais mais rigorosas a nível microharmónico (agrupamentos
até 5-6 notas), enquanto nos campos harmónicos de maior complexidade, elaborados pelos
agrupamentos referidos, é mais flexível.
b) Complementaridade das estruturas seriais por elementos de outra natureza
harmónica, nomeadamente elementos pentatónicos, diatónicos e tonais.

O aspecto referido no ponto a) é característico nas obras do compositor das
diferentes décadas da sua criação, embora mais presente nas décadas de 60 e 70, nas quais
é frequentemente acompanhado pela utilização de texturas pontilísticas. O segundo
aspecto, ponto b), começa a interferir com maior significado na música de Jorge Peixinho a
partir de Sucessões Simétricas II. A partir desta obra, verifica-se uma maior abertura de
serialismo, focando a crescente importância de estruturas harmónicas não seriais, da
polifonia no seu sentido mais tradicional, da repetição que se estende desde a repetição de
simples padrões harmónicos ou texturais, até a utilização de formas reexpositivas, de
melodismo, e de citação.
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A técnica da citação presente na obra de Jorge Peixinho, trespassa os diferentes
períodos da sua produção artística, intervindo a vários níveis da sua linguagem musical,
determinando as características dos diferentes parâmetros musicais. Utilizada de uma
forma simples, como colagem, nas obras da década 60 e em algumas obras da década de
70, a técnica da citação integra cada vez mais a linguagem musical do compositor. A
crescente importância do tonalismo e do melodismo deve-se, até um certo ponto, à citação
da música barroca, clássica e romântica, frequentemente utilizada na sua obra. O ponto
culminante do seu uso encontra-se em Viagem da Natural Invenção, em que o grafismo
típico empregue na criação das texturas ao longo da sua produção artística se transforma
para um grafismo melódico em que o compositor “imita” o desenho, o gesto
composicional, das melodias de Mozart.
Nas últimas obras de Jorge Peixinho predomina uma coerência na aplicação das
técnicas composicionais e uma simplicidade e lirismo do discurso musical. O Concerto
para Harpa destaca-se pela grande riqueza do seu mundo sonoro e pela variedade
melódica que, sem utilização da citação, pode sem dúvida ser relacionada com a técnica de
citação presente em Viagem da Natural Invenção.
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Obras de Jorge Peixinho1

Catálogo por géneros

Um ou mais pianos

JP 001

Cinco peças para piano

1959

Pno

JP 013

Sucessões Simétricas I

1961

Pno

JP 016 a

Collage

1963

2 Pno

JP 016 b

Collage

1965

2 Pno

JP 031 a

Harmónicos I

1967

Um ou mais Pno e
igual número de
magnetofones

JP 037

Estudo I. Mémoire d’une

1969

Pno

presence absente
JP 041 a

Estudo II

1970

Pno

JP 072

Estudo III. Em si bemol

1976

Pno

Maior
JP 072

Lov

1976

Pno, Tape

JP 089 a

Music Box

1976

Pno, Tape, Caixas
de Música

JP 089 b

Music Box

1985

Pno, Tape, Caixas
de Música

1

Catálogo elaborado por Cristina Delgado, Jorge Machado e José Machado. Na numeração das obras utilizase “JP 001” para a primeira obra adulta, dado que as obras deste período não ultrapassam os três dígitos, e
“JP 0.01” para a primeira obra de infância e juventude, cuja produção não chega à centena. A elaboração do
catálogo foi coordenada pelo CESEM.
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JP 102

Estudo IV. Para uma corda 1984

Pno amplificado

só
JP 105

Red Sweet Tango

1984

Pno

JP 107

Miss Papillon

1985

Pno, Tape

JP 116

Villalbarosa

1987

Pno

JP 117

Aquela Tarde. Epitáfio a

1988

Pno

Joly Braga Santos
JP 126

Glosa I

1990

Pno

JP 131

Estudo V. Die Reihe-

1992

Pno

Courante
JP 135

In Folio. Para Constança

1992

Pno

JP 136

Nocturno

1992

Pno

JP 137

Nocturno no Cabo do

1993

3 Pno

1995

Pno

Mundo
JP 142

Janeira

Instrumento Solo

JP 084

Récit

1971

Vlc

JP 055

Récit I

1972

Harp

JP 074

Solo

1976

Cb de 5 cordas

JP 094

L’ Oiseaux-Lyre

1982

Guit

JP 097 a

Sax-Blue

1982

Sax alto, dispositivo
electroacústico

JP 097 b

Sax-Blue

1982

Sax alto e
sopranino,
dispositivo
electroacústico

JP 097 c

Sax-Blue

1982

Sax alto, Bar,
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dispositivo
electroacústico
JP 097 d

Sax-Blue

1982

Sax alto, sopranino
e Bar, dispositivo
electroacústico

JP 097 e

Sax-Blue

1984

Sax alto, dispositivo
electroacústico

JP 097 f

Sax-Blue

1984

Sax alto e
sopranino,
dispositivo
electroacústico

JP 110

The Missing Miss

1985

Vln

JP 127

Glosa III

1990

Vln

JP 128

Glosa IV

1990

Vlc

JP 134

Glosa IV

1992

Fl

Dois instrumentos

JP 002

Due Expressioni

1959

Trp, Hpd

JP 011

Dois Pequenos Estudos

1961

2 Vln

para Aldo Hans
JP 012

Imagens Sonoras

1961

2 Harp

JP 031 b

Harmónicos I

1969

2 Pno, Harp, 4
Gravadores
Electromagnéticos

JP 057

Welkom

1972

Vln, Vla

JP 076 c

Lov

1977

Pno, Fl, Tape

JP 125

Fantasia-Impromptu

1990

Sax alto, Pno
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Grupo de Câmara
Instrumental

JP 005

Episódios

1960

Quarteto de Cordas

JP 006

Evocação

1960

Fl, Ob, Cl, Harp,
Vlc, Xyl

JP 009 III c

JP 009 III d

JP 014

Ah! A angústia, a raiva vil, 1980

Fl, Cl, Vlc, Harp,

o desespero....

Vlc

Ah! A angústia, a raiva vil, 1980

Fl, Cl, Trp, Vla,

o desespero....

Harp, Vlc

Tocata em Dó M

1961

Fl, Ob, Fag, Trp,
Vln I, Vln II, Vla,
Vlc, Cb

JP 017 a

Cromomorfose

1963

3 Grupos: I – Fl,
Trp, Vln, Xyl, Perc;
II – Ob, Hn, Harp;
III – Cl, Fag, Vlc,
Pno

JP 017 b

Morfocromia

1968

3 Grupos: I – Fl,
Trp, Vln, Xyl, Perc;
II – Ob, Hn, Harp;
III – Cl, Fag, Vlc,
Pno

JP 018 a

Diafonia A

1963

Harp, Cel, Hpd,
Pno, Perc, 4 Vln I, 3
Vln II, 2 Vla, 2 Vlc,
Cb

JP 018 b

Diafonia A

1963

Harp, Cel, Hpd,
Pno, Perc, 4 Vln I, 3
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Vln II, 2 Vla, 2 Vlc,
Cb
JP 019 a

Dominó

1964

Fl em sol, 3 grupos
de Perc

JP 019 b

Dominó

1994

Fl em sol, 3 grupos
de Perc

JP 020

Dominó. Struttura

1964

Fl em sol, 3 grupos
de Perc

JP 023

Sequência

1964

Fl em sol, Cel, Perc

JP 028 a

Recitativo III

1966

Harp, Fl, Perc, Tape

JP 028 b

Recitativo III

1969

Harp, Fl, Perc, Tape

JP 029

Situações 66

1966

Fl, Cl, Trp, Harp,
Vla

JP 031 c

Harmónicos I 2 b

1986

Pno, Harp, Hpd, Cel

JP 040

CDE

1970

Cl, Vln, Vlc, Pno

JP 042 a

A Idade do Ouro

1970

Cl, B-Cl, Vln, Org,
Pno, Harp, Hpd, Fl
de êmbolo, Tape

JP 042 b

A Idade do Ouro

1973

Cl, B-Cl, Vln, Org,
Pno, Harp, Hpd, Fl
de êmbolo, Tape

JP 044 a

As quatro Estações

1970

Trp, Vlc, Harp, Pno,
Tape

JP 044 b

As quatro Estações

1972

Trp, Vlc, Harp, Pno,
Tape

JP 047 a

Nocturnal

1971

Fl, Cl, Guit, Pno,
Vla, Vlc, Vlc

JP 047 b

Nocturnal

1971

Fl, Rec, Guit, Harp,
V, Vla, Vla da
gamba

JP 047 c

Nocturnal

1971

Fl, Vlc, Guit, Harp,
V, Vla, B-Cl
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JP 052

Ma Fin Est Mon

1972

Rec, Cornamusa,
Harp, Vla, Vla, Pno,

Comencement

Cel, Trb
JP 054

Quatro Peças par Setembro 1972

Fl, Harp, Guit, Trb,

Negro

Pno, Sp, Org

JP 060

Morrer em Santiago

1973

6 percussionistas

JP 061 a

Recitativo IV

1973

Fl, Harp, Guit, Vla,
Vlc, Cel, Mel, Pno

JP 061 b

Recitativo IV

1974

Fl, Guit, Harp, Vla,
Vlc, Perc, Vlc, Pno,
Cel, Mel, Tape

JP 061 c

Recitativo IV, 25 de Abril

1974

Fl, Guit, Harp, Vla,
Fag, Perc, Vlc, Pno,

em Portugal

Cel, Mel, Tape
JP 062 b

Coral

1974

Fl, Trp, Vln, Vla,
Vlc, Guit, Harp, Vlc

JP 062 c

Coral

1974

Fl, Rec, Harp, Guit,
Alaúde, Vla, Vla da
gamba

JP 062 d

Coral

1974

Trp, Vln, Vla, Vlc,
Guit, Pno, Mel

JP 062 e

Coral

1974

Fl, Cl, Trp, Vln,
Vla, Vlc, Guit,
Harp, Mel

JP 065

… E isto é só o início,

1975

Fl, Trp, Guit, Sint,
Pno, Harp, Vln, Vla,

hein?

Vlc, Vlc, Mel, Perc,
Tape
JP 069

A Aurora do Socialismo.
Madrigale Capriccioso

1976

Fl, Hn, Vln, Pno,
Perc, Tape ou
receptor de ondas
curtas
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JP 070

Canto da Sibila

1976

Cl, Pno, Perc

JP 071

Elegia

1976

Trb, Vla, Pno, Perc

JP 076 b

Lov

1977

Pno, Rec,
Instrumentinhos

JP 076 d

Lov I. Canção Sem

1978

Fl, Pno, Perc, Tape

1983

Vc, Fl, Pno, Perc,

Palavras
JP 076 e

Lov II

Tape
JP 077

Música em Água e

1977

Fl, Trp, Guit, Harp,
Vln, Vlc, Sint

Mármore
JP 078

Madrigal II

1978

Quinteto de Cl

JP 082 a

Faites Vos Jeux, Mes

1979

Trp, Vlc, Harp, Pno

1981

Fl, Fl Picc, Vlc,

Dames Messieurs!
JP 082 b

Faites Vos Jeux, Mes

Harp, Pno, Velofone

Dames Messieurs! II
JP 083

Harmónicos II. O Jardim

1979

Trp, Pno, Harp, 4
Gravadores ou Sint

das Delícias
JP 086

Warsaw Workshop Waltz

1980

Cl, Trb, Vlc, Pno

JP 090

Novo canto da Sibíla

1981

Cl, Pno, Perc

JP 091

Serenata per A

1981

Fl, Guit, Pno, Perc

JP 095

Madame Borbolet(r)a

1982

Instrumentinhos e
Brinquedos

JP 101 a

Canzone da Suonare I

1984

Fl, Cl, Trp, Vla,
Harp, Vlc

JP 101 b

Canzone da Suonare II

1984

Fl, Cl, Vlc, Harp,
Vlc

JP 104

O Jardim de Belisa

1984

Fl, Cl, B-Cl, Trp,
Harp, Guit, Vla, Vlc

JP 106

Metamorfoses ou Concerto 1985

B-Cl, Fl, Fl Picc, Cl,

para Clarinete baixo

Trp, Harp, Guit,
Vla, Vlc

JP 108

Quarteto de Saxofones

1985

Sax-S, sax-alto,
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Sax-T, Sax-Bar
Jp 109

Remake

1985

Fl, Vlc, Harp, Pno

JP 113

Ouçam a Soma dos Sons

1986

Fl, Cl, Pno, Vln I,
Vln II, Vla, Vlc, Cb,

que Soam

Perc
JP 114

O Quadrado Azul

1987

Ob, Vla, Cb, Pno

JP 119

Deux piéces Meublées

1988

Fl, Cl, Harp, Vln,
Vla, Vlc

JP 122

Passage Intérieur

1989

Sax, inst.
electrónicos: Guit
Elec, Baixo Elec,
Sint, Drum Elec

JP 130

Mediterrânea

1991

B-Cl, Trp, Guit,
Pno, Perc, Vln, Vlc,
Harp

JP 132

Floreal

1992

Fl, B-Cl, Vln, Harp,
Cel

JP 138

… a silenciosa rosa/Rio do 1994

Fl, Vln, Vla, Vlc,

tempo

Harp

Voz e instrumento(s)

JP 003 a

Fascinação

1959

S, Fl, Cl

JP 003 b

Fascinação

1959

S, Fl, Cl

JP 004 a

A Cabeça do Gifro

1960

S, Bandolim, Pno

JP 004 b

A Cabeça do Gifro I

1960

S, Bandolim, Pno

JP 004 c

A Cabeça do Gifro II

1981

S, Vla, Harp, Pno

JP 009

Tríptico

1960

I – S, Coro
feminino, grupo
instrumental; II – S,
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grupo instrumental;
III – Bar, Coro
masculino, 2 Hn, 2
Trp, 2 Trb, Perc,
Vlc
JP 009 I

Alba

1959

S, Mezzo-S, Coro
feminino, Fl, Ob
d’amore, Hn Trp,
Harp, Bandolim,
Vln, Xyl, Vlc, Perc

JP 009 II

… E já que de que minhas

1960

S, trio de cordas
solistas, Fl, Fl Picc,

queixas

Cl, Fag, Hn, Trp,
Trb, Harp, Cel,
Bandolim, Timp,
Vlc, Perc
JP 009 III a

Ah! A angústia, a raiva vil, 1959

Bar, Coro

o desespero....

masculino, Hn, Trp,
Trb, Perc, Vlc

JP 009 III b

Ah! A angústia, a raiva vil, 1980

S, Fl, Harp, 2 Perc

o desespero....
JP 015 a

Estrela

1962

Bar, Pno

JP 015 b

Estrela

1962

S, Pno

JP 025

Coração Habitado – 1ª

1966

Mezzo-S, Fl, Vlc,
Pno

parte
JP 049

Recitativo II

1971

S, Mezzo-S, Harp,
Perc

JP 051

A Lira Destemperada

1972

S, Trb, Perc

JP 062 a

Coral

1974

V, Fl, B-Cl, Vla,
Harp, Guit, Vibr

JP 087

Canto para Anna Lívia

1981

S, Mezzo-S, C, Fl,
Rec, Vlc, Cel, Org,
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3 grupos de
percussão
JP 088

Leves Véus Velam

1981

S, Fl, Vla, Harp,
Marimba

JP 092 a

Ciclo – Valsa

1982

Conj. Inst. Variável:
Fl, Trp, Guit, Harp,
Vlc, Perc, Voz ad
libitum, Caixas-demúsica, Velofone

JP 092 b

Ciclo – Valsa II

1984

S, Pno, Cb, Perc,
Mimo, Bailarino

JP 092 c

Ciclo – Valsa II a

1985

S, Fl, Pno, Harp,
Vln, Vla, Vlc, Cb,
Perc, Velofone,
Caixas-de-música

JP 098 a

Ulivi Aspri e Forti I

1982

Mezzo-S, Pno

JP 098 b

Ulivi Aspri e Forti II

1984

V, Fl, B-Cl, Trp,
Harp, Guit, Vla, Vlc

JP 099

Vocaliso

1982

Mezzo-S, Pno

JP 103

Greetings, lied fur H.J.K.

1984

Mezzo-S, Fl, Fag,
Vlc, Perc

JP 111 a

Llanto por Mariana

1986

S, Fl, Cl, Pno, 2
Vln, Vla, Vlc

JP 111 b

Llanto por Mariana

1986

S, Fl, Cl, Pno, Vln,
Vla, Vlc

JP 112

Maria Fumaça

1986

V, Ob, Rec, 2 Fl,
Trp, Saxhorn, Pno,
2 Vlc, Perc, 2 Guit,
Vlc

JP 115

Sine Nomine

1987

Conj. Variável : S,
Fl, Cl, Trp, Guit,
Vln, Vla, Vlc, Harp,
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Pno, Vlc, Perc
JP 118

1988

Credo

T, Sax alto, Cb,
Pno, Perc

JP 121

A Capela de Janas

1989

S, Fl, Cl, Trp, Guit,
Vln, Vla, Vlc, Pno,
Guit Elec

JP 124

Cantos de Sophia

1990

S, Guit

JP 129

Memória de Marília

1990

S, B, Ob, Cl, 2 Guit,
Vln, Vlc

Orquestra com ou sem
voz

JP 007

Políptico – 1960

1960

Orc: Fl, Ob, Cl, Fag,
Hn, Trp, Harp, Cl,
Timp, Perc, Vln I,
Vln II, Vla, Vlc, Cb

JP 008

Sobreposições

1960

Orc: Fl, Ob, Cl, Fag,
Hn, Trp, Trb, Harp,
Xyl, Glsp, Perc,
Pno, Vln I, Vln II,
Vla, Vlc, Cb

JP 022

Políptico II

1964

Orc

JP 024 a

Kinetofonias

1965

25 instrumentos de
cordas, (2 x 12 e
Cb), Tape, 3
Gravadores

JP 024 b

Kinetofonias

1968

25 instrumentos de
cordas, (2 x 12 e
Cb), Tape, 3
Gravadores
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JP 032

Nomos

1967

Orc: Fl, Fl Picc, Ob,
Cl, Caf, Fag, Cfag,
Hn, Trp, Trb, Perc,
Vlc, Xyl, Harp, Pno,
Cel, Vln I, Vln II,
Vla, Vlc, Cb

JP 034

Eurídice Reamada

1968

Coro misto, solistas
vocais, Orc: Fl, Fl
Picc, Ob, Cl, Caf,
Fag, Sax, Trp, Trb,
Hn, Tb, Harm, Perc,
Xyl, Vlc, 2 Harp,
Pno, Cel, Vln I, Vln
II, Vla, Vlc, Cb

JP 050

Sucessões Simétricas II

1971

Orc: Fl Picc, Fl, Ob,
Cl, Fag, Cfag, Hn,
Trp, Trb, Tb, Timp,
Perc, Xyl, Vlc, 2
Harp, Vln I, Vln II,
Vla, Vlc, Cb

JP 056

Voix

1972

Mezzo-S, Orc: 2 Fl,
2 Ob, 2 Cl, B-Cl, 2
Fag, 2 Hn, 2 Trp,
Trb, Vlc, 2 Perc,
Harp, Vln I, Vln II,
Vla, Vlc, Cb

JP 064

Sucessões Simétricas III

1974

Orc

JP 075

Voix-en-Jeux

1976

Mezzo-S, Orc

JP 096

Retrato de Helena

1982

Orc: Fl-Fl Picc, ObCa, Cl, Fag-Cfag,
Hn, Trp, Trb, Tb,
Vln I, Vln II, Vla I,
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Vla II, Vlc I, Vlc II,
Cb
JP123

Alis

1990

15 inst: Fl Picc, Ob,
Cl, B-Cl, Fag, Sax
soprano, Sax Bar,
Hn, Trp, Trb, Vlc,
Vln I, Vln II, Vla,
Cb, Perc, Pno, Cel

JP 139

Viagem da Natural

1994

S, B, Fl, Cl, B-Cl,
Fag, Trp, Hn, Trb,

Invenção

Perc, Guit Elec,
Harp, Pno, 2 Vla, 3
Vlc, Cb

Música concertante

JP 010

Concerto para Saxofone e

1961

A-Sax, e Orc: Fl,
Picc, Ob, Cl, Fag,

Orquestra

Hn, Trp, Trb, Tb,
Harp, Xyl, Perc,
Timp, Vln I, Vln II,
Vla, Vlc, Cb
JP084

Mémoires... Miroirs.

1980

12 inst de cordas:
Vln I, Vln II, Vla,

Concerto para clavicórdio

Vlc, Cb, Hpd ou
Clavicórdio
amplificado
JP 100

Concerto de Outono

1983

Ob, Orc: Fl, Cl, Fag,
Cfag, Trp, Hn, Trb,
Harp, Cel, Vlc,
Vln I, Vln II, Vla,
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Vlc, Cb

JP 140

Concerto para Harpa e

1995

Fl, Cl, Trp, Pno,
Vln, Vla, Vlc, Perc,

Conjunto Instrumental

Harp

Música Coral

JP 038

Madrigal para Antígona

1969

B, coro masculino

JP 066

Madrigal I

1975

Coro misto

JP 093

À Flor das Águas Verdes

1982

15 vozes (3 coros
com 3 vozes
femininas e 2
masculinas)

JP 141

Já a roxa manhã clara....

1995

Coro misto dividido
em 5 grupos

Música electrónica e
electroacústica

JP 033 a

Sincronia-Objecto

1967

JP 033 b

Sincronia-Objecto

1967

JP 033 c

Sincronia-Objecto

1967

JP 058 a

Elegia a Amílcar Cabral

1973

JP 058 b

Elegia a Amílcar Cabral

1973

JP 059 a

Luíz Vaz 73

1973

JP 059 b

Luíz Vaz 73

1975

JP 081

Electronicolírica

1979

JP 120

Canto Germinal

1989
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JP 133

Floresta Sagrada

1992

Música para teatro,
cinema e multimédia

JP 021

Música para Macbeth

1964

Oc: Fl, Fl Picc, Ob,
Cl, Fag, Sax, Trp,
Trb, Tb, Pno, Perc,
Vla, Cb, Hpd

JP 026

Música para Diário de Um

1966

Vla

Louco
JP 027

Música para O Gebo e a

Fl, Cl, Trp, Harp,

1966

Harp, Trp, Trb, Perc

1968

Não definida

1969

Não definida

Sombra
JP 035

Música para As Quatro
Estações

JP 039

Música para Nós não
Estamos Algures

JP 043

JP 045

Música para A Pousada das 1970

Harp, 2 Vln, Sp,

Chagas

Pno, Org, Perc

Música para Acto Sem

1971

Não definida

Palavras
JP 046

Música para Almada, Nome 1971

Mezzo-S, Fl ou Cl,

de Guerra

Trp, Guit, Pno, Vlc,
Vl, Vla, Vlc, Harp,
Perc, Coro

JP 053

Música para Brandos

1972

Org, Harp, Perc

Costumes
JP 067

Música para La Lutte Ne

Fl, Trb, Guit, Pno,

1975

Não definida

1975

Fl, Rec, Cromorme,

Fait Que Commencer
JP 068

Música para Mariana
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Cornamusa, Vlc,

Pineda

Vlc, Perc, Pno, Cel,
Org
JP 073

Música para Miss Julie

1976

Não definida

JP 079

Música para O Prisioneiro

1978

Não definida

JP 080

Música para Os Três

1978

Não definida

1980

Não definida

1967

Fl, Ob, Cl, Trp, Vln,

Fósforos
JP 085

Música para As Três Irmãs

Obras colectivas

JP 030

Ensemble

Fag, Hn, Trb, Vlc,
Cb, Org
JP 036

Musik fur ein Haus

1968

Fl, Ob, B-Cl, Fag,
Trp, Hn, Trb, Cb

JP 063

In-Con-Sub-Sequência

1974

Fl, Harp, Guit, Perc,
Vln, Vla, Vlc, Pno

Orquestração

JP 014

Toccata em Dó M

1961

Fl, Ob, Fag, Trp,
Vln, Vln II, Vla,
Vlc, Cb
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Catálogo alfabético de
infância e juventude

JP 0.10

Beijinhos

1948

Pno

JP 0.16

Brilho das Estrelas (0)

1949

Pno

JP 0.04

Canção da Bola (A)

1948

Pno

JP 0.32

Canção Sem Palavras

1952

JP 0.06

Canção Suave

1948

JP 0.21

Canção Suave nº 2

1949

JP 0.20 a

Cavalaria Portuguesa

1949

Pno

JP 0.31

Cenas Campestres

1951

Pno

JP 0.43

Concertino para Viola e

1959

Vla, Picc, Fl, Ob,

Pno

Cl, Fag, Pno

conjunto de seis
instrumentos
JP 0.15

Concerto a 4 Mãos

1948

2 Pno

JP 0.44

Divertimento

1959

Cl, Pno

JP 0.01

Era uma Vez

1948

Pno

JP 0.17

Fantasia

1949

Pno

JP 0.41

Formosura desta Fresca

1958

S, Orc

Serra (A)
JP 0.45

Fuga

1959

Fl, Ob, Cl, Fag

JP 0.12

Hino 1º de Setembro

1948

Pno

JP 0.18

Improviso

1949

Pno

JP 0.48

Intermezzo

s/d

Pno

JP 0.02

Lágrima Perdida em Abril

1948

Pno

(A)
JP 0.37

Lava-Pés

1954

Voz, Pno

JP 0.34

Maiorca

1953

Pno

JP 0.30

Marcha do Clube

1950

Pno

1953

Vln, Pno

Desportivo do Montijo
JP 0.35

Melodia para Violino e
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Piano
JP 0.46

Meu Lar é o Meu Mundo

1959

Coro Misto

(O)
JP 0.35

Minuete

1953

Pno

JP 0.13

Miudinha

1948

Pno

JP 0.22

(não encontrada)

(1949/1950)

JP 0.23

(não encontrada)

(1949/1950)

JP 0.24

(não encontrada)

(1949/1950)

JP 0.25

(não encontrada)

(1949/1950)

JP 0.27

(não encontrada)

(1950)

JP 0.28

(não encontrada)

(1950)

JP 0.29

(não encontrada)

(1950)

JP 0.05

Primeira Marcha (A)

1948

Pno

JP 0.49

Quarteto

s/d

2 Vln, Vla, Vlc

JP 0.20 b

Raposódia Portuguesa

1949

Pno

JP 0.09

Rio Tejo

1948

Pno

JP 0.03

Rosa de Maio (A)

1948

Pno

JP 0.40

Rosário, Lied para canto e

1957

S, Pno

piano (O)
JP 0.14

Saltando

1949

Pno

JP 0.14

Seis Pequenas Variações

1949

Pno

JP 0.19

Seis Pequenas Variações

1949

Pno

JP 0.50

Sem título

s/d

Trp, Vlc, Pno

JP 0.51

Sem título

s/d

2 Perc

JP 0.07

Serenata em Mi Bemol

1948

Pno

JP 0.08

Simplicidade

1948

Pno

JP 0.38

Sonata

1955

Pno

JP 0.39

Sonata em Fá

1955/56

Pno

JP 0.11

Sonho de Amor

1948

Pno

JP 0.42

Suite

1958

Vlc, Pno

JP 0.26

Suite nº 1

1950

Pno
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JP 0.33

Suite nº 2

1952

Pno

JP 0.52

Trio

s/d

Pno, Vln, Vlc

JP 0.47

Variações para Trio

1959

Pno, Vln, Vlc
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Jorge Peixinho – discografia

Ensemble – Estúdio de composição K. Stockausen
Participação numa obra colectiva dirigida por Stockausen, realizada em
Darmstadt.
Wergo, Wer 60065, 1971.

Música I
-

Cinco Pequenas peças para Piano

-

Collage I

-

Estudo I

-

Sucessões Simétricas

-

Harmónicos: Collage I (Cristalização, Nocturno, Encantação, Fases,

Serenata, Antifonia)
Piano: Jorge Peixinho e Filipe de Sousa.
Produtor: Jorge Costa Pinto
Assistência Musical: Filipe de Sousa.
Gravação: Estúdios V. C., Paços de Arcos, 22-2-71.
Engenheiro de Som: Hugo Ribeiro.
Tecla, Tes 50002, 1972.
Edição e Masterização: Estúdio, Jorsom, J-CD 0107, Novembro, 1994 (reed.).
Edição apoiada pela Sociedade Portuguesa de Autores

CDE
Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, direcção de Jorge Peixinho –
Manuel José Afonso (violino), Luísa de Vasconcelos (violoncelo), Lopes Fernandes
(clarinete), Filipe de Sousa (piano).
Estúdio: Valentim de Carvalho.

580

Obras de Jorge Peixinho

Técnico de som: Hugo Ribeiro.
Capa: Carlos Martins Pereira.
Grafismo: Rogério Taveira.
Remasterização digital: Francisco Leal
- Strauss Studio.
Sassetti, Guilda da Música, 1974.
Strauss, ST 2071, 1995 reed.).

Elegia a Amílcar Cabral
Gravação e Realização: Instituto de Psico Acústica de Música Electrónica
(IPEM) de GBNT (Bélgica).
Sassetti, Diapasão 25003, 1978.
Colecção Discoteca Básica Nacional – SEC.
Strauss – Portugalsom, SP 4148, 1997 (reed.).

As Quatro Estações
Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, direcção de Jorge Peixinho,
Sassetti, Diapasão 25008, 1982.
Gravado no Estúdio JORSOM em 1980.
Colecção Discoteca Básica Nacional – SEC.

Obras de Enrique Macias
Cravo: Jorge Peixinho; Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, direcção de
Jorge Peixinho.
Taup – Promotores (Madrid), A983-005, 1983.

Antologia da Música Portuguesa Contemporânea
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-

Episódios (Nº 4106)

-

Sucessões Simétricas I (Nº 4109)

Educo (USA)

Música Portuguesa Contemporânea – Obras para guitarra
-

L’ Oiseau-Lyre

Guitarra: josé Lopes e Silva.
Portugalsom, 860019, 1985.
Colecção Discoteca Básica Nacional – SEC.
Portugalsom, SP 4056, 1995 (reed.).

Koellreutter
Greetings fur Koellreutter (H. J. K.)
Grupo Juntos Música Nova.
MMB 860046, 1985.
Comemoração dos 70 anos de Koellreutter.
Fundação Nacional de Arte, Projecto Memória Musical Brasileira, Ministério da
Cultura.

Daniel Kientzy
-

Sax Blue

Saxofone: Daniel Kientzy.
Poly, Arte Internacional, Par 5304, 1988.
Colecção das Edições Salabert.

Jorge Peixinho
-

Sobreposições
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-

Políptico – 1960

-

Sucessões Simétricas II

Orquestra Sinfónica de Budapeste, direcção de András Ligeti.
-

As Quatro Estações

Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, direcção de Jorge Peixinho.
Gravação: Estúdios Hungaron, Budapeste, Novembro de 1987; Estúdios Jorsom,
Lisboa, Agosto - Setembro, 1980.
Supervisão artística: Jorge Peixinho.
Direcção Musical: Ibolya Tóth, Jorge Costa Pinto.
Técnicos de som: Istvan Zakarias, Armando Pinho.
Execução gráfica: Estúdios Gráficos, Lda.
Produção e edição: Portugalsom 870027 PS, 1991.
Colecção Discoteca Básica Nacional – SEC.

Três Compositoras Portuguesas – C. Rosa, C. Capdeville, I. Soveral
Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, direcção de Jorge Peixinho.
EMI – Classics, 7243 5 553522 1, 1994.
Gravado para Lisboa 94.

Música Portuguesa Contemporânea – Obras para clarinete
-

O Novo Canto da Síbila

Clarinete: António Saiote.
Strauss – Portugalsom, SP 6043, 1995 (reed.).
Colecção Discoteca Básica Nacional – SEC.

Concerto para Saxofone Alto e Orquestra
-

Sax Blue

-

Passage Intériuer
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-

Fantasia – Impromptu

Saxofones : Daniel Kientzy.
Orquestra Filarmónica da Transilvânea, direcção de Emil Simon; Ensemble
Barrocko, direcção de Mihail Virtosu.
Nova Música, NMDC 5102, 1996.
Disco patrocinado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Música Portuguesa – Séc. XX
-

À Flor das Águas Verdes

Grupo de Música Vocal Contemporânea, direcção de Mário Mateus.
-

Nocturno no Cabo do Mundo

Pianos: Jorge Peixinho, Francisco Monteiro e Jaime Mota.
Numérica, NUM 1053, 1996.
Encomenda e Patrocínio da Câmara Municipal de Matosinhos.

Lov
-

Lov II

Trio Lov
AM&M, 2002.
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