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Resumo: O presente trabalho apresenta uma análise dos aspectos visuais e musicais
da obra Treatise, de Cornelius Cardew. Além da partitura, a gravação realizada em
1998 sob regência de Art Lange foi utilizada nas análises. Procuramos estabelecer
uma relação entre a análise visual e musical a fim de mapear e levantar materiais
teóricos que contribuam na elaboração de hipóteses sobre a construção de peças
indeterminadas desde sua concepção até a interpretação.
Palavras-chave: Treatise. Cornelius Cardew. Música Indeterminada. Partitura
Gráfica.
Title of the paper in English: Treatise(Cornelius Cardew): visual and musical
analysis of pages 1 to 4
Abstract: This paper presents an analysis of the visual and musical aspects of the
Treatise work of Cornelius Cardew. For the analysis were used the score of the work
and the recording realized in 1998 under the regency of Art Lange. We seek to
establish a relationship between visual and musical analysis in order to map and
raise theoretical materials that contribute to the elaboration of hypotheses about
the construction of indeterminate pieces from conception to interpretation.
Keywords: Treatise. Cornelius Cardew. Indeterminacy In Music. Graphic Score.

Introdução
O presente trabalho apresenta uma análise dos aspectos visuais e musicais da
obra Treatise, de Cornelius Cardew. O material de estudo analisado se restringiu às
quatro primeiras páginas da partitura, correspondentes a cinco minutos e oito segundos
da gravação que escolhemos, realizada em 1998 por um sexteto3 cuja instrumentação é
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piano, percussão, eletrônica, clarinete, saxofone alto e violoncelo. Essa versão é
importante por ser o primeiro registro da obra completa.
Esse trabalho é um recorte de pesquisa em andamento, onde pretendemos
analisar os aspectos visuais e musicais da obra através de comparações entre diferentes
performances. A pesquisa tem como o objetivo principal mapear e levantar materiais
teóricos que contribuam na elaboração de hipóteses sobre construção de peças
indeterminadas, desde sua concepção até a interpretação.
1 Contextualização
No final dos anos 50, em um contexto pós-serialista surge um movimento em
direção ao que chamamos de música indeterminada, um fenômeno de abertura
sobretudo na questão do controle total do resultado final pelo compositor.
Apesar de acontecerem na mesma época, a maneira que a indeterminação foi
encarada na Europa e na América do Norte foram bem distintas, resultando em duas
vertentes desse movimento.
Os europeus, representados por Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez e Luciano
Berio utilizavam a indeterminação de maneira mais controlada em relação a
indeterminação proposta pelos Norte Americanos.
Os norte americanos Christian Wolff, Morton Feldman, Earle Brown e John Cage
defendiam a indeterminação de forma mais radical. Uma característica comum entre os
trabalhos experimentais desses compositores é que foram feitos para que pudessem ser
realizados de maneiras substancialmente diferentes. As diferenças entre as
performances são mais do que apenas mudanças sutis de interpretação e apresentam
diferenças radicais que se estendem à natureza e à ordem dos eventos.
[…] alguns compositores, como John Cage e Earle Brown, a partir da
segunda metade do século, passaram a deixar alguns elementos da sua
obra à mercê do acaso ou da opção do intérprete. É o nascimento da
música indeterminada, que muitos autores e compositores chamam de
aleatória. Com ela, surgem novas formas de notação musical, como
partituras gráficas ou textuais, que especificam os elementos da
linguagem musical com um grau de precisão bem menor. A liberdade do
intérprete torna-se muito maior e a própria relação compositorintérprete ganha um novo formato. (ROCHA, 1991: p.14)
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Essas obras quebravam a hierarquia compositor/intérprete tão marcante nesse
período4 . Nesse processo de composição, o compositor não possui mais o total controle
do resultado final de sua peça. O compositor fica à mercê das escolhas do intérprete e
passa a ser um ouvinte, apesar de ser quem propõe aquela situação sonora.
Os compositores, sobretudo os norte-americanos encontram na manipulação da
notação musical uma ferramenta para extrapolar e expandir a criatividade latente dos
intérpretes, uma forma de romper com o sistema que já não mais os servia.
Segundo Lemos, a utilização de partituras gráficas por alguns compositores vem
como uma reação ao excesso de técnicas defendidas pelas composições seriais.
A influência de outras artes, motivada por uma vontade de contundência
interdisciplinar, somada a uma radicalidade criativa, levaram tanto os
europeus (alguns mais do que outros) quanto os norte americanos a
experimentarem novas formas de comunicar ideias musicais diferentes
das propostas na década anterior. Partindo de posturas supostamente
menos prescritivas e autoritárias, compositores … adotaram formas
mais descritivas e propositivas de se fazer música. Nesse estágio de
pesquisa, a vanguarda se mostra interessada na criação de um novo
vínculo entre compositor e intérprete, autoria e performance, obra e
improvisação. (LEMOS, 2006)

A partitura musical passa por processos radicais de manipulação até mesmo do
próprio código musical, aproximando a partitura das artes visuais.
O compositor inglês Cornelius Cardew criou Treatise (1963-1967) nesse
contexto de desenvolvimento de notações alternativas e partituras gráficas.
Cardew em seus primeiros anos de estudo, dedicou-se a compreender a música
serial pós-weberniana e após ter trabalhado diretamente com Stokhausen em Colônia,
Cardew decidiu seguir caminhos mais radicais em direção a indeterminação. A partir de
1960, inspirado por compositores da escola norte-americana dedicou-se à composição
de obras de caráter indeterminado.
Treatise possui 193 páginas de uma notação gráfica sem nenhuma explicação
sobre como deve ser executada. Cornelius já havia se aventurado em outras
Segundo Deliège, os papéis de compositor e intérprete tão bem definidos são uma herança do século XIX
pós-Revolução Industrial. A penetração do pensamento liberal em todos os níveis da sociedade européia
resulta num processo de separação cada vez maior das funções de compositor e intérprete. O compositor
passa a ser encarado como profissional liberal, dependente de um agente para execução de suas obras e os
intérpretes, considerados como mão-de-obra qualificada, que precisam ser treinados em instituições
especializadas, os conservatórios.

4
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composições intederminadas5, mas Treatise, sem dúvida, é a mais representativa de toda
sua obra, dado a sua complexidade, extensão e ambição conceitual.
A partitura desenhada por Cardew – que além de compositor, trabalhava como
assistente de design gráfico na editora Aldus Books. – foi criada “com base num
elaborado esquema envolvendo 67 elementos, alguns musicais, alguns gráficos."
(CARDEW, 2006, p.97). Através de uma rígida elaboração, o compositor criou todos os
gráficos da obra tomando como guia uma folha milimetrada.
Apesar da satisfação do compositor na publicação de sua obra com a ausência
de qualquer introdução ou instruções, posteriormente, devido à extensão do trabalho,
foi publicado Treatise Handbook para o auxílio ao trabalho interpretativo da peça.
Eu escrevi Treatise com a intenção de que a peça deveria representar-se
sozinha, sem qualquer forma de introdução ou instrução para enganar
os potenciais artistas na prática servil de "fazer o que lhes é dito". Assim,
é com grande relutância - depois de ter conseguido, por algum acaso, a
publicação "mais limpa" que era possível imaginar - que me deixei
convencer a recolher essas obscuras e, quando não obscuras,
desinteressantes observações em forma publicável. (CARDEW, 2006,
pág. 97)

Sem definição de instrumentação e duração, é possivel encontrar diversas
versões de Treatise, sendo a maioria delas execuções de trechos da partitura.

Fig. 13: CARDEW, 1970:p. 66.

5

Destaque para The Great Learning, trabalho baseado nos sete parágrafos do livro homônimo de Confucius. As
sete partes da peça são cada uma para uma instrumentação diferente. Essa obra estimulou a criação da grupo
experimental Scratch Orchestra, criado por Cardew juntamente com os compositors Howard Skempton e
Michael Parsons. PARSONS (2001).
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A abertura e indeterminação na obra Cardew estão diretamente ligadas ao seu
posicionamento politico, são uma proposição de "liberar o controle" na arte e na
sociedade. Podemos encontrar em seus textos suas preocupações em criar obras que
promovessem o desenvolvimento de processos criativos não hierárquicos. Cardew
buscava, ao trabalhar com partituras gráficas, uma partitura musical para inocentes
musicais (CARDEW, 2006, p.130) visando incluir na arte “indivíduos não submetidos aos
processos condicionantes característicos das instituições musicais de ensino”Lemos
(2016). Sobre suas experiências com a Treatise, Cardew comenta:
Minhas experiências mais gratificantes com o Tratado têm sido através
de pessoas que, por algum acaso feliz, (a) adquiriram uma educação
visual, (b) escaparam de uma educação musical e (c) no entanto,
tornaram-se músicos, ou seja, tocam música com a total capacidade de
seus seres. Ocasionalmente no jazz encontra-se um músico que
preenche todos esses requisitos rigorosos; mas mesmo lá é
extremamente raro (CARDEW, 2006, p.130).

Na década de 1970, Cardew rejeitou todo o seu trabalho escrito anteriormente e
passou a enxergar suas obras como um contribuição à opressão capitalista. Publica seu
livro Stockhausen Serves Imperialism (1974) com textos críticos ao contexto
artístico/musical da época – considerados por Cardew, alienado a questões sociais e
políticas e aliados ao capitalismo – além de explicitar sua nova filosofia artística e
política.
(...) Tenho que dizer, no início, que fiquei engajado durante a década de
1960 em escrever - devo dizer desenhar - e realizar a chamada "música
gráfica". (...) Então, em 1971, as ondulações de um novo movimento
político revolucionário derrubaram esse barco frágil (tanto quanto eu
estava preocupado) e me derrubaram no sopro da luta de classes. Um
período de "liquidação de contas" com minhas atividades de avantgarde seguiu, e eu detectei (como as gerações anteriores de artistas que
queriam servir as pessoas) um claro antagonismo entre a vanguarda
burguesa (artística) e a vanguarda proletária (política) ou seja, o partido
revolucionário da classe trabalhadora. (CARDEW, 2006, p.249)

A partir daí Cardew envolveu em protestos antifascistas e em ativismo social.
Em 1981 foi assassinado e há hipóteses que o compositor foi alvo de seu ativismo
político de esquerda. (SERVICE, 2012)
2 Aspectos gráficos
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Segundo Dennis (1991), Cardew limita o material utilizado na peça a três
elementos básicos – elementos de notação musical, formas abstratas e números – dos
quais um mundo inteiro de argumentos visuais são construídos.
Praticamente todas as páginas da partitura contêm dois elementos fixos: uma
pauta dupla (elemento de notação musical) localizada na parte inferior da página e uma
linha (forma abstrata) que divide a página ao meio, chamada pelo próprio compositor de
lifeline. É sobre essa linha que os gráficos são desenhados e por esse motivo, apesar de
ser um elemento fixo, a lifeline é constantemente fragmentada, alterada e incorporada
aos gráficos. Além disso, serve como um ponto de referência para a exploração gráfica
dos objetos, “seja como ponto focal ou pivô, um "chão" para que os objetos se assentem
ou um "trilho" do qual eles possam pendurar.” (Dennis, 1991).
Já a pauta dupla permanence praticamente intacta, com exceção da página 25,
onde sofre uma pequena interrupção. Segundo Cardew, a pauta dupla foi destinada ao
intérprete como um espaço notas para notas da interpretação ou transcrições da sua
realização da partitura.
2.1 Elementos da Notação Musical
Em notas em seus diários, podemos perceber que Cardew considera as
convenções da notação tradicional um fator limitador e determinista no pensamento
composicional e daí provem sua preocupação de buscar formas alternativas de notação.
Em Treatise, podemos observer que o jogo entre elementos gráficos e símbolos
musicais descontextualizados cria muito mais uma relação de desconstrução da notação
musical tradicional do que uma rejeição a ela.
Existem vários elementos gráficos na peça que se assemelham à escrita
convencional, como podemos observar no "F” presente nas páginas 23 e 57 (fig. 2)– que
faz alusão ao símbolo tradicional de dinâmica –; nas claves e acidentes presentes na
página 99 (fig.3); e no o sinal de decrescendo na página 165 (fig.3). Outra semelhança é
que os signos gráficos se sucedem no sentido convencional de leitura da notação
musical. Se alinharmos as páginas numeradas de Treatise, podemos perceber que existe
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uma continuidade, vários gráficos se iniciam em determinada página e terminam nas
páginas seguintes6.
Segundo Dennis, todos esses elementos (sinais de dinâmica, claves e acidentes, )
são tratados como parte do processo gráfico e estão sujeitos a uma forma de tratamento
inimaginável: espelhados, virados de cabeça para baixo, ampliados até o ponto em que o
simbolismo termina e a abstração começa, e assim por diante.

Fig. 2: CARDEW, 1970: p.23 e 57

Fig. 3: CARDEW, 1970: p.99 e 165

Segundo Filho, Treatise se diferencia da maioria das partituras gráficas devido
ao seu “ maior descompromisso com as possibilidades objetivas de representação em
som”. Filho compara o trecho da peça da página 29 à 32 (Fig.5 e 6) – onde encontramos
claves de sol e fá, colcheias e bemóis, distribuidos em uma pauta de inúmeras linhas –
com a peça Fólio (1952) de Earle Brown que utiliza recurso semelhante. Segundo ele, na
peça de Brown, apesar das notas não serem indicadas com alturas precisas, a realização
Apesar da numeração das páginas sugerir uma ordem e a continuidade entre os gráficos estar implícita
em uma leitura da esquerda para direita, não há nenhuma nota explicativa que confirme essas
interpretações.

6
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objetiva dessa peça em som é perfeitamente possível por uma fonte capaz de executar
um âmbito largo de alturas do grave ao agudo – como uma orquestra sinfônica por
exemplo( Fig.4)

Fig.4 - Earle Brown: Fólio (1952)

Enquanto as linhas na partitura de Brown se mantém retas e as notas são
colocadas da maneira convencional, com acidentes e dinâmicas, no trecho do Treatise,
são justamente as linhas que se movimentam, entrelaçando-se e se condensando numa
só massa estreita, ao final do gesto. São as linhas que movimentam a textura.

Fig. 5: CARDEW, 1970: p.29 e 30

Fig. 6: CARDEW, 1970: p.31 e 32
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2.2 Formas abstratas
As formas abstratas são construidas através de curvas, linhas retas e áreas
preenchidas de preto. Das figuras planas, o círculo é a forma mais utilizada (Fig.7),
seguida do quadrado e do retângulo (Fig.8). O triângulo (Fig.9) não é quase nunca usado,
aparecendo pela primeira vez na página 46. Os elementos são frequentemente
sobrepostos e não há tentativa de criar qualquer sensação de profundidade ou
perspectiva.

Fig. 7: CARDEW, 1970: trecho da p.133

Fig. 8: CARDEW, 1970: trecho da p.119

Fig. 9: CARDEW, 1970: trecho da p.46
396

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

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

Artigo

2.3 Números
Os números são o terceiro elemento e aparecem espalhados ao longo da
partitura. Em nenhum momento eles se assemelham aos números utilizados na notação
musical, como indicação de compasso ou andamento. Dennis observa regras rígidas
estabelecidas pelo compositor na forma de escrita dos números. Eles são sempre
escritos à mão com a mesma espessura da caneta, aparecem sempre do mesmo
tamanho, 5mm acima da lifeline.

Fig. 10: CARDEW, 1970: trecho da p.92
Os números, muitas vezes atuam como marcadores de seção ou como uma
forma de separar elementos numa mesma página7.
3 Análise visual - páginas 1 a 4
3.1 Página 1
Inicialmente, podemos observar na página 1 três grupos, interpolados por
números (34, 3 e 1). Essa configuração se dá tanto pela proximidade entre os elementos
de cada agrupamento quanto pela presença dos números, que nesse caso, atuam como
um elemento gráfico que divide/separa o espaço. Os três grupos apresentam materiais
distintos.

7

Essas situações serão exemplificadas mais a frente, na análise das páginas 1 a 4.
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Fig. 11: CARDEW, 1970: p.1
Primeiro grupo: formado por dois elementos, uma reta perpendicular à lifeline e
outra que aponta diagonalmente para à lifeline. As retas unidas formam um ângulo
agudo e por estarem unidas, podem ser consideradas um só elemento contínuo.
Segundo grupo: formado por três linhas paralelas à lifeline com tamanhos
diferentes alinhadas à direita. É o único dos três grupos da primeira página que está
totalmente localizado abaixo da lifeline. Podemos observar uma possível ligação entre o
primeiro e o segundo agrupamento, uma vez que se traçarmos uma continuidade na reta
diagonal do primeiro grupo, esta se encontrará com um inicio de quaisquer uma das
retas componentes do segundo grupo.
Terceiro grupo: apresenta uma estrutura maior e mais complexa que os grupos
anteriores. É formado por três tipos de elementos: linhas retas, curvas e círculos. Os
elementos estão distribuídos tanto acima quanto abaixo da lifeline. Além disso alguns
elementos escondem a lifeline quando se a sobrepõem à mesma.
O agrupamento se inicia com curvas que se ligam a um círculo, que está contido
em um retângulo. Em seguida, observamos seis círculos de tamanhos diferentes, com
exceção de dois menores que são do mesmo tamanho. Eles estão alinhados
verticalmente e são cortados ao meio por uma reta interrompida. Todos os elementos
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desse agrupamento se tocam, ou seja, possuem pontos em comum. Cada um dos seis
círculos citados acima possuem pelo menos uma área de interseção entre si. As
sobreposições entre os elementos ora interrompem as linhas ora não.

3.2 Páginas 2 e 3
Na segunda página, além dos dois elementos fixos – lifeline e pauta dupla –
encontramos apenas um elemento, um círculo ao final da página, que por proximidade e
semelhança de material, pode ser considerado parte do grupo que vem a seguir.

Fig. 12: CARDEW, 1970: p.2
Na página 3 observamos um grande grupo. Assim como o terceiro agrupamento
da primeira página, é formado por linhas retas, curvas e círculos de diferentes tamanhos
que se sobrepõem criando áreas de interseção – ou se tocam em pontos comuns. Os
elementos também estão distribuídos tanto acima quanto abaixo da lifeline, e a
escondem quando a sobrepõe. Além disso, também apresenta linhas paralelas ou
ligeiramente divergentes.
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Fig. 13: CARDEW, 1970: p.3
Neste grupo encontramos o uso de elementos de notação musical, as linhas
horizontais formam um pentagrama com uma semibreve na quarta linha.
Podemos considerar esse grande agrupamento uma ampliação do último grupo
da primeira página.
3.3 Página 4
Na página 4 observamos novamente três grupos, interpolados por números (2,
8 e 3) que se formam pela proximidade dos elementos e pela presença dos números.
Primeiro grupo: O primeiro deles é formado por círculos, linhas horizontais e
verticais, e por elementos musicais – além do pentagrama e das notas, que já estavam
presentes no grupo anteriores, nesse encontramos uma clave de fá e dois bemóis.8
Podemos considerar esse grupo o mais complexo dos grupos já mencionados , uma vez
que reúne de maneira concisa todos os elementos apresentados nos grupos anteriores.
Segundo grupo: o segundo agrupamento é formado por uma linha simples,
como uma suave curvatura para cima.

Pela semelhança do material apresentado e por não haver uma separação clara entre os agrupamentos –
como a presença de um número, por exemplo –, podemos considerar o trecho desde o último
agrupamento da primeira página até o primeiro grupo da quarta página com uma seção caracterizada por
figuras circulares sobrepostas e a apresentação gradual de elementos musicais.

8
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Terceiro grupo: é composto por dois elementos sobrepostos. Ambos são
compostos por 4 linhas, sendo um formado por linhas retas e o outro por linhas curvas.
As linhas retas apontam para um ponto comum, que seria o foco de sua convergência. As
linhas curvas são paralelas e apresentam sempre o mesmo afastamento.

Fig. 14: CARDEW, 1970: p.3
4 Análise musical do trecho inicial da peça
Como dito anteriormente, na introdução do trabalho, utilizamos para a análise
musical a gravação realizada em 1998 por um sexteto cuja instrumentação é piano,
percussão, eletrônica, clarinete, saxofone alto e violoncelo. O trecho escolhido totaliza 5
minutos e 8 segundos e optamos pelo uso de um espectrograma para nos auxiliar na
análise.9
O trecho sonoro tem como característica marcante a presença de acordes em
tutti, que se repetem em sequência. Cada aparição da sequência de acordes tem uma
sonoridade diferente, sendo que a primeira aparição apresenta predominância de sons
graves, enquanto as aparições seguintes vão incorporando elementos agudos.

9

O espectrograma foi obtido através do software Sonic Visualizer. http://www.sonicvisualiser.org
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Essas sequências de acordes tem a função de limitar o desenvolvimento dos
materiais. Cada trecho novo que será apresentado ou explorado tem em seu começo e
em seu fim a presença dos acordes, que funcionam, portanto, como elementos de
articulação do material.

Fig. 15: espectrograma paginas 1 a 4
Dividimos o trecho em 5 seções, descritas de modo sucinto no texto que se
segue. A primeira, segunda, quarta e quinta seções apresentam a sequências de acordes
repetidos delimitando gestos curtos. A terceira é a seção de maior duração,
apresentando maior desenvolvimento dos materiais e, por isso, foi dividida em
subsecções.
Primeira seção - 0’00’ ---- 1’00’’
Sete acordes repetidos, com predominância de sons graves. Podemos perceber
ataques na região grave do piano e sons eletrônicos com timbres distorcidos. O primeiro
ataque vem antecedido de uma appoggiatura executada pelo clarinete (fig 14).
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Fig. 16: detalhe primeiro acorde
A partir do terceiro ataque, os acordes ganham novos timbres, como podemos
observar no espectrograma (fig. 15). Notamos a presença de uma ressonância de caráter
mais agudo que se destaca quando as outras notas do acorde deixam de soar. Os acordes
possuem aproximadamente as mesmas durações.
Em seguida aos acordes, um ataque em sforzato no violoncelo é sobreposto a um
gesto suave no clarinete, decrescendo até o silêncio.

Fig. 17: primeira seção
Segunda seção - 1’00’’---- 1’30’’
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Três acordes repetidos com caráter mais suave do que a primeira sequência de
acordes. Há notas agudas seguidas de ataques graves em pizzicato nos violoncelos, que
são prolongadas por uma ressonância na eletrônica, como podemos observar no
espectro do acorde (fig 16). Essa ressonância antecipa timbres que são utilizados a
seguir em intervenções na melodia do piano.

Fig. 17: detalhe acordes segunda seção
O gesto seguinte é uma melodia de três notas no piano, com suaves intervenções
na eletrônica. Um acorde, mais agudo e menos ressonante, conclui a seção. Esse acorde é
formado por um ataque nos timbres agudos do piano seguido de um ressonância grave
na eletrônica que prolonga um pouco a duração do acorde.
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Fig. 18: segunda seção
Terceira seção - 1’30’’ ---- 3’25’’
Subseção 1 - 1’30’’--- 1’56’’
A subseção é caracterizada por um suave crescendo e decrescendo. Se inicia
com um crescendo na eletrônica que conduz à aparição da percussão com suaves
ataques nos pratos, seguidos por um pequeno “diálogo” entre ataques ásperos na
eletrônica e ataques em glissando no violoncelo. A seguir, ocorrem também ataques nos
gongos e um ataque no piano. Por fim a eletrônica novamente conduz o movimento,
decrescendo até o silêncio. Podemos notar também uma melodia de dinâmica piano no
clarinete que oscila em glissandos entre graves e agudos. Essa melodia acontece do
inicio ao fim da subseção criando um movimento de ondulação. Juntamente com a
eletrônica, a melodia no clarinete conduz o crescendo e o descrescendo do trecho,
criando um ambiente sonoro para o diálogo entre os ataques nos outros instrumentos.

Fig. 19: subseção1
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Grande pausa - 1’56’’----2’07’’
Subseção 2 - 2’07’’---- 2’59’’
Assim como na subseção anterior, ocorre um desenvolvimento que se inicia em
um crescendo e termina em um decrescendo. A subseção 3.2 soa como um
prolongamento

do

material

apresentado

na

subseção

anterior,

porém

o

desenvolvimento ocorre de maneira mais espaçada. Podemos dizer que essa subseção é
formada por quatro “blocos” de gestos musicais interpolados por momentos de silêncio.
As texturas desses “blocos” vão se tornando mais complexas. O primeiro bloco é apenas
um nota no gongo. O segundo é uma nota no gongo acompanhado de ruídos que
lembram cordas raspadas. O terceiro é composto por, além dos ruídos de cordas
raspadas, uma ressonância eletrônica mais grave, um glissando no clarinete, piano
tocado com paleta nas cordas e um glissando agudíssimo no violoncelo. O quarto bloco o
ápice do trecho, onde há a presença de mais timbres, ocorre maior adensamento e
agitação nos gestos e maior variação na dinâmica, que chega ao forte antes de decrescer.
O ruído de cordas raspadas é acrescido de outros timbres eletrônicos, pratos raspados,
ataques nos pratos.
Os “blocos” podem ser claramente enxergados no espectro da subseção ( fig 17)
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Fig. 20: subseçao 2
Subseção 3 - 2’59’’---- 3’25
Piano, percussão e eletrônica finalizam a seção de forma suave, com alguns
ataques espaçados. Essa subseção funciona como uma coda, fechando a ideia
desenvolvida de forma relaxada em oposição ao nível de tensão apresentado no ápice da
seção.
No espectrograma podemos observar os ataques espaçados e a textura mais
simples.
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Fig. 21: subseção 3
Quarta seção - 3’25 ----4’40
Inicia-se com dois acordes que tem o saxofone como timbre principal, seguindo
de um gesto na eletrônica que serve como uma ponte para a próxima sequência de
acordes. Por ser a maior sequência de repetição de acordes (8 repetições) e por
apresentar acordes mais longos, de sonoridade mais complexa, com timbres mais
complexos, acaba não funcionando como um delimitador da seção, mas como o próprio
material desenvolvido na seção.
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Fig. 22: seção 4
Quinta seção 4’40’’---- 5’08
A quinta seção se inicia com um pequeno solo apresentado pelo piano com
poucas intervenções da eletrônica e termina com três acordes de sonoridade aguda com
o timbre predominante do piano, com um pequeno prolongamento em glissando na
eletrônica. Essa seção pode ser considerada uma retomada da segunda seção, a
sonoridade e material trabalhados anteriormente, na quinta seção são apresentados de
forma mais desenvolvida e mais prolongada.
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Fig. 23: quinta seção
5 Relação análise visual/análise musical
De maneira geral, podemos estabelecer algumas relações entre a partitura e a
versão escolhida de Treatise.
Observamos que nessa gravação a lifeline foi usada como uma linha de
separação de timbres: violoncelo+clarinete/sax acima da linha, piano, eletrônica abaixo
da linha. Os círculos são tocados sempre pela percussão. Os números definem o número
de vezes em que acordes em tutti serão repetidos.10
Podemos observar que ao contrário do que se encontra em outras versões da
peça, a posição vertical dos símbolos não define sua altura. Além disso os
símbolos/gráficos idênticos não representam o mesmo som variando de acordo com o
contexto em que está situado. A duração relativa dos gestos não respeita a distribuição
O número 34, primeiro elemento da partitura, nessa versão representa uma sequência de 7 acordes
repetidos. Entendemos essa escolha por ser sete a soma entre os numerais do número 34 ( 3+4=7)

10
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espacial representada na partitura. Os acordes repetidos em tutti de acordo com os
números norteiam os eventos que acontecem de forma bastante flexível.
Comparando os agrupamentos da análise visual e as seções da análise
musical podemos perceber que as articulações encontradas em ambas as análises
coincidem. Isso ocorre principalmente pela escolha na interpretação musical dos
números encontrados na partitura, que visualmente delimitam os agrupamentos
gráficos. A sequência de acordes repetidos, no trecho analisado, soa quase sempre como
uma forma de articulação, seja finalizando uma seção, seja iniciando outra, ou ainda
como um ponto de elisão. Portanto, em ambos os casos – visual e musical – os números
tem papel semelhante. Além disso, a escolha de intepretação dos números foi essencial
para que se tornasse possível acompanhar a gravação com a partitura.
Podemos observar também que o grau de complexidade visual em alguns
momentos coincidem com a complexidade sonora, outras vezes não.
Encontramos um exemplo no primeiro grupo da página quatro, onde na análise
visual consideramos esse grupo o mais complexo dos grupos analisados por agregar de
forma concisa todos os elementos apresentados nos grupos anteriores. Porém,
musicalmente, essa subseção não apresenta grande movimentação e tão pouco
variedades timbrísticas. O resultado sonoro funciona como uma fechamento da ideia
desenvolvida no trecho anterior.

Fig. 24: CARDEW, 1970: trecho p.4
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Já na página três (figura 12) encontrarmos um momento em que tanto no
aspecto visual quanto no aspecto sonoro há um adensamento e um crescimento. Os
gráficos são grandes e um grupo ocupa a página inteira, diferente dos outros grupos do
trecho analisado. Musicalmente, na gravação ocorre um crescendo por uma acumulação
de gestos com diversidade timbrística.
6 Considerações finais
A obra musical é sempre uma parceria entre o compositor e intérprete – uma
parceria entre músicos. A música não é uma partitura. Essa é apenas uma representação
gráfica que guia certos aspectos da construção realizada por esses músicos.
O resultado sonoro de peças tão conceituais como Treatise não são dados por
quem compôs a obra. Cabe ao intérprete escolher o caminho que irá seguir para
executar a leitura escolhida daquele contexto oferecido pelo autor da obra. Lemos
(2006) aponta que o experimentalismo está presente em Treatise no alto nível de
indeterminação proposto pela partitura, que se reflete na dificuldade de identificar duas
gravações como sendo interpretações da mesma peça. E diz ainda:
Michael Nyman (NYMAN, 1974, p.9) coloca como característica do
experimentalismo … obras que apresentem um nível difuso de
identidade. Faz parte do projeto experimental multiplicar à enésima
potência os elementos que em diferentes gravações ou performances
determinariam que estas correspondem à mesma obra. LEMOS (2006)

Consideramos que o maior desafio da interpretação de uma música
indeterminada – sobretudo em peças tão extensas e complexas com a de Cardew, – seria
manter a identidade da obra perante tamanha abertura de interpretações. Como
executar os símbolos gráficos nesse difuso limite entre obra musical e obra visual, que
esse tipo de partitura nos traz? Como “retirar do papel” uma peça cuja partitura resgata
para si o status de “obra”?
Como dito anteriormente na introdução desse trabalho, esse é o recorte de uma
pesquisa na qual pretendemos esclarecer algumas dessas questões relacionadas à
construção de peças indeterminadas, desde sua concepção até a interpretação .
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TREATISE. Cornelius Cardew (Compositor) . Jim Baker (Intérprete)(piano e
eletrônica).Carrie Biolo (Intérprete) (vibrafone e percussão) . Guillermo Gregorio
(Intérprete) (clarinet e saxofone alto). Fred Lonberg-Holm (Intérprete)(violoncello e
electronica). Jim O'Rourke (Intérprete)(eletronica). Art Lange(Intérprete) (regente).
Liestal, Switzerland: Hat Hut Records, 1998. Compact Disc.
TILBURY, John. Cornelius Cardew (1936-1981): a life unfinished. Essex: Copula, 2008.
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