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Resumo: O presente trabalho propõe uma análise do gesto instrumental em
algumas seções da obra Salut für Caudwell, para duo de violões, do compositor
alemão Helmut Lachenmann, embasada na classificação do gesto instrumental
sugerida por Claude Cadoz (1988). Em seu artigo, Cadoz tem como foco uma
reflexão aprofundada sobre o gesto instrumental com o objetivo de desenvolver
uma abordagem adequada à síntese sonora por modelamento físico. Entretanto, seu
estudo pode ser muito útil na análise de peças instrumentais.
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Title of the paper in English: Instrumental gesture analysis in Helmut
Lachenmann’s Salut für Caudwell
Abstract: The present work proposes an analysis of the instrumental gesture in
some sections of Salut für Caudwell, for guitar duet, by the german composer Helmut
Lachenmann, based on the classification of the instrumental gesture suggested by
Claude Cadoz (1988). In his article, Cadoz focuses on an in - depth reflection on the
instrumental gesture with the objective of developing an adequate approach to
sound synthesis by physical modeling. However, his study can be very useful in the
analysis of instrumental pieces.
Keywords: Helmut Lachenmann. Salut für Caudwell. Gesture. Guitar. Concrete
instrumental music.

Introdução
Este trabalho tem como objetivo principal uma análise da obra Salut für
Caudwell para duo de violões de Helmut Lachenmann, do ponto de vista do gesto
instrumental. Através da seleção de determinados trechos pretende-se compreender
melhor a complexidade dos diferentes tipos de ações instrumentais encontrados na
peça, apresentando os tipos de gestos que as compõem. A análise é baseada na
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classificação do gesto instrumental sugerida por Claude Cadoz (1988), que em seu artigo
faz uma reflexão aprofundada sobre o gesto instrumental com o objetivo de desenvolver
uma abordagem adequada à síntese sonora por modelamento físico, mas que, como este
trabalho pretende demonstrar, e como também foi demonstrado por Féron (2014),
também pode ser muito útil na análise de peças instrumentais.
Helmut Lachenmann
Helmut Friedrich Lachenmann nasceu em Stuttgart, em 27 de novembro de
1935. Logo cedo já apresentava um talento notável para musica, o que o levou a estudar
composição com Johann Nepomuk David. Posteriormente se tornou aluno de Luigi Nono,
um dos principais responsáveis por plantar a semente do protesto político e social no
trabalho do compositor.
Lachenmann é hoje um dos maiores expoentes de uma corrente estética que
pode ser denominada Klangmusik, uma musica que abandona as técnicas tradicionais de
composição com notas, funções e categorias como consonância e dissonância, pela ideia
de “som transmitido pelo próprio mecanismo original, logo, como experiência de
energia” (PIEDADE, 2016).

Salut für Caudwell
Salut für Caudwell é uma obra para duo de violões escrita em 1977 e se
caracteriza pela escrita muito singular para o instrumento devido ao uso exacerbado de
técnicas expandidas, fazendo jus ao estilo de composição e à poética do compositor,
desafiando o intérprete e o ouvinte a reaprender o instrumento e suas capacidades de
produção sonora. A obra é dedicada ao escritor marxista Cristopher Caudwell e, segundo
o próprio Lachenmann, "a todos os excluídos, os quais, incomodando com sua ausência,
facilmente são confundidos com destruidores" (PIEDADE, 2016). Nessa peça
Lachenmann utiliza trechos da obra “Ilusão e Realidade” de Caudwell, obra em que o
autor realiza uma análise marxista sobre o lugar da poesia na sociedade. Sobre a seção
em que o texto é recitado Lachenmann diz:
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Este texto, naturalmente, exige uma linha absolutamente singular de
audição e rebaixa todo o resto para acompanhamento, não importa quão
complexo possa ser. Procurando causar uma especie de distração
progressiva, procurei reter toda a complexidade estrutural e inseri um
ritmo extremamente simples que quase corresponde a uma batida
metronômica lisa. Por conseguinte, adquire um ritmo simples
repousante (gerasterte), em que o texto por si só, faz-se ciente de sua
estrutura fonética, tornando-se parte do resultado musical. A forma de
"ostinato" dos gestos permite perceber pela primeira vez, a vida
emocional do som em relação ao discurso como parte essencial da
expressividade. (LACHENMANN, 1996, p. [158]).

Tipologia do gesto instrumental
Os conceitos de Cadoz que servirão de base para esta análise são os que se
referem à tipologia dos gestos instrumentais, que o autor separa em três categorías
distintas: gestos de excitação, modificação e seleção.
Entende-se por gesto de excitação uma ação em que uma determinada energia é
empregada, manifestando-se no fenômeno sonoro resultante. Pode-se ainda classificá-lo
como instantâneo, quando o som se inicia ao final do gesto (percussão em um vibrafone,
por exemplo), ou contínuo, quando ocorre a coexistência de gesto e som (o movimento
do arco na mão direita, nos instrumentos de corda friccionada).
Já o gesto de modificação ocorre quando há uma modificação nas propriedades
do instrumento, podendo ser classificado como paramétrico, quando há variação
contínua de um parâmetro (pressionar a corda em qualquer ponto, alterando o
comprimento da mesma), ou estrutural, quando há uma modificação na estrutura do
instrumento (o acionamento do pedal de abafamento do piano).
Por fim, o gesto de seleção é aquele que consiste em uma escolha entre os vários
elementos disponíveis em um instrumento a serem postos em vibração (por exemplo, a
escolha das diferentes teclas no piano para acionar suas respectivas cordas).
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A partir dessa classificação, podemos separar os gestos encontrados na peça em
questão da seguinte maneira:

Tabela 1. Diferentes tipos de gestos encontrados na peça, separados por tipo.
Gestos de Excitação

Gestos de Modificação

Gestos de Seleção

Palhetada, pinçar cordas com os
dedos;

Pressionar cordas (tanto com os
dedos quanto com slide)

Modificações do ponto de
ataque

Percussão de forma geral (no
tampo, nas cordas com slide)

Quantidade de pressão/
Abafamento das cordas

Opção pelo uso de slide,
palheta ou dedos

Raspar cordas

Uso de região não convencional
do instrumento

Direção de raspagem das
cordas

Pinçar cordas com a mão
esquerda

Efeito de wah-wah

Pizz. Bartok

Notação
Antes de iniciar uma análise mais detalhada da obra, faz-se necessário uma
melhor compreensão da notação utilizada. Abaixo, uma breve explicação dos símbolos
utilizados na peça e instruções sobre a execução.
O primeiro violão é afinado normalmente e soa como escrito (sem
a transposição de oitava como é feito usualmente). O segundo
violão tem sua afinação abaixada em um semitom em todas as
cordas e portanto, também soa um semitom abaixo do que está
escrito (também não é feita a transposição de oitava).
As ações de mão direita e esquerda são apresentadas
separadamente de forma geral; o sistema superior se aplica à mão
direita, o inferior à mão esquerda. As cordas a serem tocadas,
raspadas, etc., pela mão direita, estão indicadas num sistema
semelhante à tablatura. O sistema de cinco linhas se aplica à mão
esquerda que pressiona as cordas.3
3

Instruções da partitura.
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Fig. 1. Pauta utilizada na obra e como deve ser lida.

Fig. 2. Principais símbolos encontrados na partitura.

Análise
Para executar essa análise foram selecionados alguns trechos da obra que
exemplificam bem alguns pontos que esse trabalho se propõe a apresentar. Vale a pena
ressaltar que alguns trechos podem conter características de outros previamente
analisados, mas foram escolhidos por apresentarem alguma característica distinta, e por
isso cada tópico se volta a ressaltá-la e evitar demasiada redundância.
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Trecho A
Neste trecho podemos observar a combinação dos mesmos gestos gerando
diferentes resultados sonoros. Inicialmente, temos nos primeiros compassos a
predominância de ataques com palheta em uma ou mais cordas que são pressionadas
em regiões definidas pela pauta inferior. Observamos então a presença de gestos de
excitação (palhetada), modificação (pressionar as cordas em diferentes regiões) e
seleção (definição das cordas), gerando acordes de curta duração. A partir do compasso
onze, no violão 1 temos o uso de slide no lugar dos dedos para pressionar as cordas, uma
pequena alteração do gesto mas que resulta em um novo timbre e acordes com maior
ressonância.

Fig. 3. Violão II; cp. 6 – ataques com palhetada e dedos pressionando as cordas.

Fig. 4. Violão I; cp. 16 – cordas agora pressionadas pelo slide.

No cp. 14, um novo gesto de modificação é introduzido, que é o abafamento das
cordas com a mão direita para cortar ressonância dos acordes permitida pelo slide. Nos
cp. 22 e 23 os acordes dão lugar a ataques em apenas uma corda e temos mais uma
variação dessa combinação de gestos, agora mudando o gesto de excitação. Os ataques
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variam entre palhetadas, que geram um timbre mais percussivo, e o pinçar com os
dedos, que resultam num timbre mais “macio”. As cordas agora são pressionadas pelos
dedos em regiões do instrumento capazes de gerar harmônicos naturais, requisitando
dessa forma uma menor pressão dos dedos.

Fig. 5. cp.22 e 23 – ataques variando entre palheta e dedos

Observa-se então, no trecho em questão, a disposição dos tipos de gestos
através das seguintes ações:
Tabela 2. Sumário dos gestos encontrados no trecho A.
EXCITAÇÃO
Palhetada
Cordas pinçadas

MODIFICAÇÃO
Pressionar cordas (variar a
intensidade da pressão)
Abafar cordas

SELEÇÃO
Pressionar com slide ou
dedo
Selecionar cordas

Ponto de pressão

Trecho B
No cp. 35 se inicia um momento de estabilidade rítmica que irá acompanhar a
récita do texto. O gesto mais marcante dessa passagem é a variação progressiva de
timbre gerada pelo deslocamento do ponto de ataque, que vai de sul tasto a sul
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ponticello, e também pode ocorrer sobre a ponte ou na região posterior ao dedo que
pressiona as cordas (entre a mão esquerda e a pestana).

Fig. 6. cp. 86 - 96 - mudanças progressivas do ponto de ataque

Outro aspecto interessante são os diferentes usos da palhetada como objeto de
excitação, além da forma já observada anteriormente.

Fig. 7. Violão I; cp. 53 e 54 – palheta percutindo as cordas e gerando notas.

Neste momento deve-se tocar levemente com a palheta (percutindo) enquanto
as cordas estão abafadas a fim de gerar as notas indicadas na pauta superior. Sendo
assim, a seleção do ponto de ataque é de grande importância para que o efeito ocorra
como desejado.

16

Nas Nuvens... <http://musicanasnuvens.weebly.com/>

3º Nas Nuvens... Congresso de Música – de 01 a 08 de dezembro de 2017 – ANAIS

Artigo

Há ainda os ataques percussivos, com o dedo ou com a palheta, sobre o tampo.
Nesse caso, observa-se uma variação da forma de excitação e a seleção do objeto que
recebe a ação.

Fig. 8. cp. 150 e 151 – percussão no tampo do instrumento.

Tabela 3. Sumário dos gestos encontrados no trecho B
EXCITAÇÃO
Percutir com palheta

MODIFICAÇÃO

SELEÇÃO
Mudança do ponto de
ataque: tampo ou cordas

Percutir com os dedos

Trecho C
Partindo do cp. 196 podemos observar uma rica variedade de gestos de
excitação.
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Fig. 9. Violão II; cp. 196 – 200 - slide como objeto excitador.

Fig. 10. cp. 212 – 222 – ocorrência de outros modos de ataque

Nas figuras 9 e 10, além do uso da palheta e do dedo nas formas já citadas
anteriormente, observa-se a presença do slide, agora na mão direita como objeto
excitador, e outros modos de ataque, como o raspar da corda com a unha, que já havia
acontecido anteriormente de maneira menos expressiva, e o pizzicato Bartók. Temos
também diferentes tipos de pressão sobre a corda na mão esquerda: se compararmos os
cp. 196 e 198, por exemplo, percebemos que o gesto é muito semelhante mas produz um
resultado sonoro diferente, no primeiro temos as cordas abafadas e no segundo temos
as cordas pressionadas normalmente. Há ainda uma terceira variação desse gesto
apresentado posteriormente usando a palheta.

Fig. 11. Violão I; cp. 240 – gesto semelhante ao encontrado na figura 9.

Outro gesto interessante de se observar nessa passagem é o efeito wah-wah do
cp. 223.
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Fig. 12. Violão I; cp. 223 – efeito wah wah

Aqui ocorre um acorde em harmônicos naturais que ressoam enquanto o
intérprete deve abafar e soltar as cordas repetidamente próximo ao cavalete,
provocando uma oscilação no som que procura imitar o efeito wah-wah, comum na
guitarra elétrica.
Um último caso em particular ocorre no cp. 256, onde o slide se transforma no
objeto excitador no decorrer do gesto.

Fig. 13. Violão II; cp. 256 – slide se transforma em objeto de excitação

Neste caso o acorde é feito com palhetada na mão direita e as cordas são
pressionadas com o slide, porem são imediatamente abafados e apartir desse momento
o som é gerado pela sua fricção sobre as cordas. A partir desse ponto, a presença do slide
começa a se mostrar cada vez mais presente até o momento em que uma nova seção é
inteiramente dedicada a explorar o uso desse acessório.
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Fig. 14. cp. 361 – 363 – inicio da seção que explora o uso do slide.

Fig. 15. Diferentes usos do slide: à esquerda (Violão I; cp. 371–372) friccionando as cordas
perpendicularmente; à direita (cp. 408–409) tremolo percutindo as cordas.

Fig. 16. Violão II; cp. 428 – pinçar cordas com a mão esquerda.

Na figura 16 ainda temos um tipo diferente de ataque pinçando as cordas com a
mão esquerda diretamente no braço do instrumento.
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Percebemos então algumas novidades em relação ao que foi visto
anteriormente:
Tabela 4. Sumário dos gestos encontrados no trecho C
EXCITAÇÃO
Palhetada

MODIFICAÇÃO
Wah-wah

Cordas pinçadas

Quantidade de pressão
sobre a corda
Abafamento

Slide
Raspar com a unha
Pizz. Bartok
Pinçar cordas M.E

SELEÇÃO
Pressionar com slide ou
dedo

Trecho D
A última seção da peça é dedicada a uma sonoridade ainda pouco explorada
durante os compassos antecedentes, que é a raspagem das cordas com as mãos. Ele vai
sendo introduzido aos poucos num momento de transição entre a seção anterior onde
diversos materiais convivem, assim como em todo período de transição entre seções da
obra. Observamos três formas em que esse tipo de sonoridade é obtido.

Fig. 17. Violão I; cp. 465–466 - raspagem de uma única corda com a unha.
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Fig. 18. Violão II; cp. 454 - raspagem das cordas com a mão esqueda e cordas abafadas (pauta
inferior).

Fig. 19. Violão I; cp. 473–475 - raspagem das cordas com a lateral da mão direita.

Temos, portanto, primeiramente gestos de excitação, diferenciados pelo modo
de raspagem das cordas; gestos de modificação, caracterizados pela escolha do
abafamento ou não das cordas (nesse trecho Lachenmann usa os acordes de Mi maior no
violão I e Mi bemol maior no violão II); e gestos de seleção, definindo a direção do
movimento de raspagem (pode ser feito perpendicularmente, para cima ou para baixo,
longitudinalmente para trás ou para frente, ou de forma oblíqua) e do ponto de ataque
(de sul tasto até sobre a ponte).
Tabela 5. Sumário dos gestos encontrados no trecho D
EXCITAÇÃO
Raspagem com unha
Raspagem de M.E

MODIFICAÇÃO
Pressionar cordas
Abafamento

SELEÇÃO
Direção da raspagem
Mudança do ponto de
ataque (toda extensão do
intrumento e sobre a ponte)

Raspagem com Lateral da
M.D
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Traçando um panorama geral da peça depois de terminada a análise, a figura 20
nos mostra uma divisão formal da peça onde podemos perceber que cada seção da obra
apresenta uma valorização de determinadas sonoridades e que entre uma seção e outra,
temos uma zona de transição onde ideias e sons da anterior coexistem com os da
próxima.

Fig. 20. Esquema formal da obra (DYER, 2016).

Inicialmente Lachenmann nos apresenta uma variedade de sons a serem
explorados. Em seguida, a cada seção temos o uso de timbres similares e que podem se
diferenciar, em certos casos, devido à mudança de um parâmetro. Um bom exemplo é o
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uso da palheta que naturalmente já apresenta uma correspondência ao som das cordas
pinçadas com os dedos, mas que o compositor também usa percutindo as cordas, ou
modificando o local de ataque no instrumento mostrando que a simples adição ou
subtração de um gesto pode resultar em diferentes sonoridades. Temos ainda o caso do
slide, que chega a predominar durante toda uma seção na peça. Encontramos tanto o uso
mais convencional do objeto na mão esquerda, quanto soluções mais criativas usando o
slide com a mão direita, friccionando as cordas, longitudinal e perpendicularmente, ou
percutindo-as, e também sendo usado de uma forma parecida com a palheta. Ou ainda a
última seção da peça, em que Lachenmann se dedica ao uso de diferentes tipos de ações
que envolvem a raspagem das cordas, podendo ser feita com a unha, com a palma da
mão esquerda e cordas abafadas ou ainda com a mão direita em direções e posições
variadas do instrumento.
Conclusão
Como pudemos observar, através da classificação sugerida por Claude Cadoz, foi
possível enxergar mais detalhadamente determinadas passagens, e compreender
melhor a complexidade inerente a cada uma delas do ponto de vista gestual.
Observa-se também que a organização da peça está diretamente ligada aos
gestos utilizados, pois, em cada seção há a exploração de uma determinada sonoridade.
Ao concluir essa análise constatamos que a grande variedade de gestos
encontrados na peça, resultado da combinação de diferentes parâmetros, garantem uma
diversidade de resultados sonoros que ultrapassam os tradicionalmente conhecidos no
que diz respeito ao violão, e que vão ao encontro do conceito de música concreta
instrumental, característico da estética do compositor, onde o som “puro”, típico da
música tradicional, dá lugar a um domínio onde o som carrega em si evidências do
esforço mecânico do intérprete, tornando o universo sonoro do instrumento muito mais
amplo.
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