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Resumo: Este trabalho apresenta uma análise do quarto movimento do Quatuor pour la 
fin du Temps (1940), escrito pelo compositor francês Olivier Messiaen (1908-92). A 
análise desenvolve-se através do material teórico-didático elaborado pelo compositor e 
editado como Technique de mon langage musical e Traité de Rythme, de Couleur, et 
d’Ornithologie. São empregadas ainda ferramentas oferecidas por Wallace Berry, 
relativas a conceituações texturais, e por Joseph Straus, relativas à teoria dos conjuntos, 
tendo em vista a compreensão analítica. 
 
Palavras-chave: Análise musical; Música do século XX; Olivier Messiaen; Quatuor 
por la fin du temps. 

 
Introdução 
 

Composto em 1940, no período em que Olivier Messiaen (1908-92) foi mantido 
prisioneiro de guerra dos nazistas, o Quatuor pour la fin du Temps, para violino, 
violoncelo, clarinete e piano, é formado por oito movimentos1.  A obra foi estreada no 
campo de prisioneiros Stalag VIII A, em Görlitz, a 15 de janeiro de 1941 e publicada 
pela Durand em maio do ano seguinte.  
 
 Em 1944 o compositor publicou, também através da editora Durand, um 
pequeno tratado intitulado Technique de mon langage musical. De acordo com 
Messiaen, a publicação foi uma tentativa de elucidar questões relativas ao seu 
pensamento musical, em resposta a solicitações de alunos de composição do 
Conservatório de Paris (onde lecionou de 1941 a 1978). O livro é organizado em dois 
volumes – um deles contendo o texto e o outro, os exemplos musicais aos quais o texto 
faz referência – que tratam aspectos rítmicos, melódicos, formais e harmônicos próprios 
de sua criação musical. 

                                                            
1 Os movimentos são assim intitulados: 1 Liturgie de cristal, 2 Vocalise pour l’ange qui announce la fin 
du temps, 3 Abîme des oiseaux, 4 Intermède, 5 Louange à l’éternité de Jésus, 6 Danse de la fureur, pour 
les sept trompettes, 7 Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’ange qui announce la fin du temps, 8 Louange a 
l’immortalité de Jésus. 
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 Traité de Rythme, de Couleur, et d’Ornithologie é uma edição póstuma2, que 
traz comentários analíticos sobre obras significativas para a compreensão da literatura 
musical (como os Concertos para piano de Mozart, A Sagração da Primavera de 
Stravinsky, ou sua Turangalîla-Symphonie), bem como considerações técnicas e 
conceituais de Messiaen a respeito de sua concepção composicional. Organizado em 
sete tomos, tem os três primeiros dedicados a investigações de natureza rítmica da 
música; o tomo IV, ao cantochão; o tomo V, aos cantos dos pássaros; o tomo VI traz 
comentários sobre obras de Claude Debussy, e o tomo VII foi dedicado à estruturas 
modais, acordais, e sua relação com as cores. 
   

No primeiro dos tomos do Traitè, ao expor os fundamentos da métrica grega, 
Messiaen estabelece uma correspondência entre a mínima e o signo longo ( – ) e a 
semínima e o signo curto (  ), e em seguida apresenta uma listagem de figurações 
rítmicas (Tab. 1):  

 

     

 

     

 

       

Tab. 1 – Ritmos gregos (Messiaen 1994a: 74). 3 

  Segundo Messiaen, estas unidades rítmicas (chamadas pés rítmicos) podem se 
agrupar, duas a duas, formando metros. Estes, por sua vez, se reúnem para o 
desenvolvimento de versos, que são as unidades formadoras de uma estrofe (Messiaen 
1994a: 82). Finalmente, o compositor aplica sua leitura da métrica grega, baseada em 
correspondências inexatas entre as durações, como princípio de construção de estruturas 
rítmicas (Messiaen 1994a: 173-5) (Fig. 1): 
 

Verso asclepíade menor: 
 

Em escrita ocidental: 

Fig. 1 – Verso formado por espondeu (duas mínimas), dactílico (mínima-semínima-semínima), trocaico 
cataléctico (trocaico destituído da semínima final), dactílico, trocaico e trocaico cataléctico, nas 

acepções grega e ocidental, segundo o conceito de Messiaen (1994a: 174-5). 

                                                            
2 No catálogo de vendas desse título, a editora francesa Alphonse Leduc divulga a o período entre 1949 e 
1992 como o de elaboração do tratado, portanto quarenta e três anos. No entanto, os musicólogos ingleses 
Peter Hill e Nigel Simeone verificaram anotações no diário do compositor de 1942, relativas ao Traité, 
somando cinqüenta anos de anotações, análises e considerações. O tratado foi publicado em 1994 por sua 
segunda esposa, Yvonne Loriod, através da editora Alphonse Leduc (Hill & Simeone 2005: 115). 
3 Messiaen apresenta ainda outros três ritmos de quatro tempos e sua Tabela dos ritmos gregos prossegue 
até a apresentação de figurações com sete tempos. 

 

Pirríquio 

Trocaico 

Iâmbico 

Tribráquio 

Espondaico 

Dactílico 
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Ao reportar-se às ragas indianas4, Messiaen apresenta quatro configurações 
nominadas tradicionalmente segundo a região da Índia em que são praticadas, ou 
segundo a divindade a elas associada. Bharata, o assim chamado sistema clássico da 
Índia, é uma destas configurações, relacionada à redação de uma série de tratados 
escritos em sânscrito – entre eles, o Saṃgītaratnākara, escrito por Śarńgadeva na 
primeira metade do século XIII, que contém uma tabela com 120 deśītālas 5, ou padrões 
rítmicos (Messiaen 1994a: 250), listada no tratado e acompanhada por comentários do 
compositor, que exemplificam ou elucidam a origem de seus próprios conceitos 
composicionais. 
 

Por exemplo, em relação ao ragavardhâna (Fig. 2), o autor observa (Messiaen 
1944a: 266) que sua maneira inversa e variada contém três semínimas (letra A, na Fig. 
2) e três colcheias (letra B), que constituem a diminuição inexata de A, pela adição do 
ponto à segunda colcheia. De maneira análoga, é possível a obtenção de uma 
aumentação inexata. O ponto em si constitui um valor adicionado, que pode ser 
qualquer duração curta – uma nota, pausa, ou ponto – acrescentada ou suprimida em um 
padrão rítmico. Em sua forma original, esta figuração apresenta um total de 19 
semicolcheias e as colcheias assinaladas na letra B constituem um ritmo não 
retrogradável (se lidas na ordem inversa, apresentam a mesma seqüência de durações). 
A variação da mínima pontuada apresentada na letra A representa sua dissociação, pela 
exposição de cada uma de suas três semínimas (o contrário, as três semínimas sendo 
transformadas em uma mínima pontuada, representariam uma coagulação). 

 

 

 
Fig. 2 - Transcrição do ritmo ragavardhâna, seguido por sua inversão e variação. 

 
Segundo o princípio do cromatismo de durações, dada uma determinada duração, 

cria-se um crescendo ou um decrescendo em progressão aritmética (Fig. 3): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 - Origem do conceito de cromatismo de durações 
na análise de ritmos indianos realizada por Messiaen (Messiaen 1994a: 304).  

                                                            
4 Em seus escritos teóricos, Messiaen preferiu denominar Hindus as ragas indianas, ressaltando o aspecto 
religioso daquela tradição musical. Nesse trabalho, usaremos o termo ragas indianas. 
5 Messiaen usou as designações Samgîta-Ratnâkara, Çarngadeva, tâla e Deçi-tâlas. Optamos por 
empregar a escrita original, segundo a indiana Mirjana Šimundža (1987 e 1988) e Julian Hook (1998). A 
palavra tāla se refere a um espaço de tempo fixo, repetido ciclicamente e deśī, enquanto prefixo, está 
associado a uma variação regional (Hook 1998: 98). 
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Messiaen propõe a substituição das noções de compasso e pulsação pela 
percepção de uma duração curta (uma semicolcheia, por exemplo), denomina este tipo 
de prática música amétrica e credita sua origem aos padrões rítmicos gregos e hindus e 
do cantochão. 

 
Em Technique de mon langage musical, ao observar aspectos de simetria 

presentes em coleções de referência, Messiaen cataloga sete intitulados Modos de 
transposições limitadas que, após certo número de transposições, passam a ter suas 
alturas repetidas (Messiaen 1944a: 51-56). O primeiro destes modos corresponde à 
escala de tons inteiros e o segundo, à escala octatônica; o terceiro pode ser dividido em 
três grupos simétricos (com quatro notas cada um) e apresenta quatro transposições 
possíveis (por exemplo, na primeira transposição, dó-ré-mib-mi-fá#-sol láb-sib-si-dó); 
os modos quatro (dó-réb-ré-fá-fá#-sol-láb-si-dó), cinco (dó-réb-fá-fá#-sol-si-dó), seis 
(dó-ré-mi-fá-fá#-sol#-lá#-si-dó) e sete (dó-réb-ré-mib-mi-fá-fá#-sol-láb-lá-si-dó), são 
passíveis de até seis transposições e podem e ser divididos em dois grupos simétricos. 
 

Segundo Messiaen, uma tonalidade pode ser combinada aos modos de 
transposições limitadas, sendo harmonicamente predominante ou tendo suas relações 
harmônicas obscurecidas pelo modo. Um centro pode ser escolhido e podem haver 
transposições, sobreposições ou modulações entre os modos de transposições limitadas, 
sendo igualmente possíveis relacionamentos com os modos gregos, eclesiásticos, 
indianos e chineses, com a atonalidade, com a politonalidade e o uso de quartos de tom 
(Messiaen 1944a: 60-63). 
 

O autor tece comentários a respeito de contornos melódicos observados em 
passagens da literatura musical e a partir deles estabelece modelos, intitulando-os 
fórmulas de cadência melódica: a primeira é originária das notas iniciais de Boris 
Godounov, de Mussorgsky; a segunda, de um fragmento da Chanson de Solveig, de 
Edvard Grieg; a terceira, das três notas iniciais de Reflets dans l´eau, de Debussy e a 
quarta é formada por cromatismo que retorna (sob a letra B) e mais dois trítonos (A e 
C) (Fig. 4). 
 

 

 

 

 

Fig. 4 – Contornos melódicos geradores das quatro fórmulas de cadência melódica de Messiaen. 

São apresentadas três técnicas de variação melódica: eliminação, que consiste na 
repetição de um fragmento do tema aliada à extração sucessiva de parte de suas notas 
para que exista uma concentração sobre ele mesmo; interversão das notas, em que as 
alturas de um determinado fragmento melódico são reordenadas; mudança de registro, 
na qual as notas graves de uma melodia passam ao extremo agudo e vice-versa, gerando 
saltos abruptos (Messiaen 1944a: 28-29). Messiaen transcreve, transforma e interpreta 
Cantos de pássaros (Messiaen 1944a: 27), apresentando exemplos de contornos 
melódicos do assim denominado gênero pássaro (Fig. 9, a seguir). 
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O autor comenta ainda a pertinência de alguns intervalos empregados em suas 
estruturações e harmônicas – a sexta maior e a quarta aumentada descendentes (por 
constituírem ressonâncias naturais de uma fundamental, seriam atraídas em sua 
direção). Assim, considera acorde perfeito aquele formado pela tríade maior com a 
sexta e quarta aumentada (por exemplo, por dó-sol-mi-lá-fá#) e acorde de dominante o 
que contém todas as notas da escala maior (por exemplo, sol-lá-dó-ré-fá-si-mi), sendo 
previsto o acréscimo de notas cromáticas adicionadas; o acorde de ressonância inclui 
todas as ressonâncias perceptíveis por um ouvido extremamente refinado – por 
exemplo, dó-mi-sol-sib-ré-fá#-sol#-si (Messiaen 1944a: 40-47). 

 
Finalmente, são desenvolvidas considerações a respeito de uma ampliação do 

conceito de ornamentação, com base em agrupamentos (Messiaen 1944a: 48-50), 
dentre eles, agrupamentos ornamentais, constituídos por um amplo arabesco iniciado e 
finalizado sobre a mesma altura (Fig. 6, a seguir), e agrupamentos de passagem (Fig. 
13, a seguir), formados pela repetição de elementos musicais estranhos a outros 
elementos concomitantes (Messiaen 1944a: 48-49). 
 
Intermède, de Olivier Messiaen 

Intermède, o quarto movimento do Quatuor, emprega o conjunto formado por 
violino, violoncelo e clarinete, sendo estruturado em três Partes, seguidas por uma 
codetta e subdividas em nove Seções menores, mantidas as marcas de ensaio 
apresentadas na partitura (Tab. 2): 

 
 

 

 

 

Tab. 2- Forma de Intermède. 

O movimento se inicia com a anunciação de um tema sobre uma textura em 
dobramento de três oitavas6, valorizada pelo uso da intensidade forte e da indicação 
expressiva Décidé, modéré, un peu vif (“Decidido, moderado, um pouco vivo”). O 
andamento assinalado pelo compositor sugere “semínima = 96” (Fig. 5, a seguir).  

 
O segundo modo de transposições limitadas, descrito por Messiaen em 

Technique, é observado como parâmetro fundamental na estruturação da peça. Este 
modo corresponde à coleção octatônica, bastante recorrente em composições pós-tonais 
e dotada de grande versatilidade: possui alto grau de simetria, tanto transposicional 
como inversional, ou seja, as alturas de uma coleção octatônica não se alteram em 
quatro níveis de transposição e em quatro de inversão7. A coleção possibilita ainda a 
                                                            
6 Utilizamos a terminologia proposta por Wallace Berry e descrita em Moreira (2008: 350), em que 
dobramento se refere à textura cujas vozes são homorrítmicas, homodirecionais e homointervalares. 
7 Ao aplicar a terminologia proposta por Allen Forte, Straus emprega em suas ferramentas de análise a 
notação com números inteiros, conceito segundo o qual são estabelecidos números inteiros de 0 a 11 
relacionados às classes de alturas. Aplica-se a notação com zero fixo: a classe de alturas que contém os 
dós é associada ao número zero. Assim sendo, segundo a proposta de Straus, as três transposições da 
coleção octatônica são denominadas OCT0,1 [0,1,3,4,6,7,9,10], OCT1,2 [1,2,4,5,7,8,10,11] e OCT2,3 
[2,3,5,6,8,9,11,0]. Muitos dos subconjuntos desta coleção são inversa e/ ou transposicionalmente 
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organização de subconjuntos recorrentes no repertório tonal8, podendo conferir alguma 
familiaridade auditiva ao seu emprego, no sentido das convenções adotadas pela prática 
tonal. A segunda transposição desta coleção, com centro mi 9, foi empregada por 
Messiaen para a enunciação do tema de Intermède (comp. 1-4, Fig. 5): 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. 5– Emprego da coleção de referência OCT 1,2, relativa ao segundo modo de transposições limitadas, 
no enunciado do tema de Intermède (comp. 1-4). 

 
 Na Seção B (comp. 9-16), o segundo modo surge na terceira transposição e o 
centro si é estabelecido através de duas cadências diferentes: na primeira delas (comp. 
12, Fig. 6), a condução das vozes em direção à tríade cêntrica se dá através de 
movimentos que alternam segundas maiores e menores (classes de intervalos 1 e 2, ou 
CIs 2 e 1, ao clarinete e violoncelo 10) e do arpejo de uma tríade diminuta (CI 3, ao 
violino), característicos da coleção octatônica 11. A classe de alturas correspondente ao 
centro de convergência da cadência está na voz superior (violino), sendo que o baixo 
assume a terça da tríade (ré#). Observando-se o fato de que todas as vozes retornam à 
altura da qual partiram, pode-se afirmar que estes dois compassos também constituem 
um exemplo de agrupamento ornamental. A segunda cadência (comp. 13-14, Fig. 6), 
que poderia ser descrita como uma variação da primeira 12, contrasta com esta por ter 
sua condução de vozes em direção ao centro desenvolvida através de movimentos que 
compreendem segundas maiores consecutivas seguidas de segundas menores (CIs 
2,2,1,2 ao violino e 1,2,2,1 ao clarinete, comp. 14), próprias do movimento escalar por 
graus conjuntos em uma escala maior. A introdução de uma altura estranha à coleção de 
referência (dó# ao violoncelo), com efeito cadencial, contribui para este contraste, que 
tem seu panorama completo com o repouso sobre a tríade cêntrica em sua posição 
fundamental. 

                                                                                                                                                                              
simétricos (cada um de seus subconjuntos pode ser transposto a T0, T3, T6 e T9 sem que nenhuma altura 
estranha à coleção seja introduzida) (Straus 2005: 144-45). 
8 Com base na coleção octatônica, podem ser formadas: tríades maiores, menores e diminutas; tétrades 
maiores com sétima, diminutas e meio-diminutas (Kostka 2006: 31-32). 
9 A única altura da coleção que está ausente nesta enunciação, o sol, surgirá no compasso 7.  
10 O conceito de classe de intervalos considera equivalentes os intervalos maiores do que uma 
oitava,assim como os complementos ao mod12, e atribui-lhes números inteiros, considerada a quantidade 
de semitons. Por exemplo, 2m, 7M, 9m são considerados intervalos da classe 1 (CI 1) (Straus 2005:11). 
11 Como observa Straus, a coleção octatônica pode ser criada através da sobreposição de dois tetracordes 
diminutos (Straus 2005: 144-45). 
12 “A variação é uma repetição em que alguns elementos são mudados e o restante preservado”.  
(Schoenberg 1991: 37). 
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Fig. 6 – Emprego da coleção de referência correspondente à terceira transposição do segundo modo de 

transposições limitadas (OCT2,3), bem como sua forma alterada em Intermède (comp. 11-14). 

  
 Todas as três transposições possíveis do segundo modo podem ser observadas no 
início da Parte B de Intermède. Sob uma textura em camadas, cada um dos três 
instrumentos empregados no movimento apresenta uma melodia construída sobre uma 
das transposições da coleção de referência inicial: violoncelo, violino e clarinete, nesta 
ordem, sobre as transposições OCT1,2 (com centro sol), OCT0,1 (centro dó) e OCT2,3 
(centro fá), respectivamente. A transição entre OCT1,2 e OCT0,1 é realizada através de 
uma escala descendente sobre o modo mixolídio (em sol) apresentada pelo clarinete 
(comp. 27, Fig. 7): 
 

 

 

 

 
 
 

Fig. 7 – Coleções OCT1,2 e OCT0,1, respectivamente relacionadas à segunda e primeira transposições do 
segundo modo de Messiaen, com centros sol e dó, e seu emprego em Intermède (comp. 24-29). 

 
  A coleção octatônica aparece ainda sobreposta às alturas da escala maior, na 
Seção C. O tema, confiado ao violino, é dobrado pelo violoncelo uma décima abaixo. 
Este último, porém, apesar de apresentar exatamente o mesmo contorno do tema, tem 
suas alturas correspondentes à escala de Dó maior. Nos dois compassos seguintes, o 
clarinete se contrapõe à segunda parte do tema, ainda no violino, com todas as classes 
de altura da escala cromática (comp. 22-23, Fig. 8): 
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Fig. 8 – Coleção octatônica sobreposta às coleções diatônica e cromática (comp. 20-23). 

A outra coleção de referência que caracteriza o material harmônico e melódico de  
Intermède é o primeiro modo de transposições limitadas, correspondente à escala de 
tons inteiros – cujas duas transposições são relacionadas por Straus como WT0 e WT1 
(Straus 2005: 147). A coleção de tons inteiros possui o mais alto grau de simetria 
possível, tanto transposicional como inversional, mas a formação por segundas maiores 
faz com que sua estrutura intervalar e de subconjuntos seja bastante restrita e 
redundante (Straus 2005: 147), limitando as formações por terças a apenas tríades 
aumentadas e duas tétrades (Kostka 2006: 24). 
 
 Em Intermède, esta coleção é observada na segunda figuração do estilo pássaro 
(Fig. 9, comp. 18-19, ao clarinete) e na Seção F (Fig. 10, comp. 42-49) – ambos os 
exemplos ilustram o emprego da coleção WT0. O segundo destes casos é constituído 
pela citação do tema empregado no sexto movimento do quarteto. Em Intermède, esta 
citação é realizada com o emprego de uma textura em camadas – a primeira parte do 
tema (comp. 42-45, Fig. 10) é enunciada pelo violino e violoncelo em um dobramento 
de três oitavas, com uma segunda camada constituída por um pequeno ostinato (ou 
agrupamento pedal) conferido ao clarinete, no qual um fragmento cromático precede a 
repetição de uma altura (fá) estranha à coleção de referência empregada no tema.  
 

 

 

 

 

Fig. 9 – Figurações em estilo pássaro, no clarinete (comp. 16-19) 

 

 

 

 

 
 

Fig. 10 – Coleção WT0 na citação do tema do sexto movimento do quarteto em Intermède (comp. 42-45). 
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 A última das figurações em estilo pássaro de Intermède (comp. 72, fig. 11), na 
codetta, abandona sua característica coleção WT0 para assumir um subconjunto de 
alturas relativo à coleção que organiza o centro referencial do movimento – OCT1,2: 
 

 

 

 
 

Fig. 11 – Codetta de Intermède (compassos 68-73). 

  
 Enquanto os conjuntos de classes de alturas empregados em Intermède são 
apresentados em suas diversas transposições, combinados, transpostos e sobrepostos a 
outras coleções de referência, as estruturas harmônicas se mostram essencialmente 
triádicas. As concepções particulares do compositor a respeito de acordes de tônica e 
dominante não atuam de maneira estrutural neste movimento. Ao contrário, o que se 
observa são formações comuns ao repertório tonal, como na cadência sobre a tríade de 
Si maior no comp. 14 (Fig. 6), na camada textural que envolve as melodias do início da 
Parte B (Fig. 7), nos acordes arpejados em pizzicato ao início da codetta (comp. 68, Fig. 
11) e na tríade do penúltimo compasso (comp. 72, Fig. 11).  
 
 O emprego das tríades, no entanto, não garante uma escuta tonal dos processos 
harmônicos de Intermède. Esta característica é contrabalanceada pela condução das 
vozes e pelo emprego, por exemplo, do salto de quarta aumentada como movimento 
cadencial. O mesmo movimento é empregado no tema da Seção F (Fig. 10, acima) e na 
cadência que ocorre sobre o centro de referência sonora da peça (mi), ainda na Seção A 
- neste caso, o emprego da quarta aumentada cadencial se associa ao emprego da 
primeira fórmula de cadência melódica e é precedido por um agrupamento ornamental 
ao final da Seção A (comp. 7, Fig. 12) 13:  
 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12 – Agrupamento ornamental e primeira fórmula de cadência melódica 

assinalados em Intermède (comp. 6-8). 

                                                            
13 Esta primeira fórmula de cadência melódica é também observada nas terminações melódicas da seção 
D (Fig. 7). 
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 Ritmicamente, o tema de Intermède (Fig. 5) emprega uma figuração relacionada 
ao Anapesto grego ( ; ou Dvitîya indiano OOI) e ao Proceleumástico grego            
( ; ou Karanayati indiano OOOO) (Messiaen 1994: 75, 273 e 295). Estas 
figurações permanecem inalteradas em todas as aparições do tema, e estruturam também 
o início da Parte B (Fig. 7). Neste caso, o tema apresentado pelo violoncelo pode ser 
relacionado ao Dactílico seguido pelo Proceleumástico.  
 
 Uma situação rítmica de grande interesse é observada na Seção F. Como citação 
literal do tema do sexto movimento, Messiaen manteve as durações desta seção iguais 
às suas referências. No entanto, o sexto movimento é escrito de acordo com uma 
notação descrita por Messiaen como primeira notação, na qual a escrita das durações 
rítmicas se dá exatamente como foram concebidas, dispensando o uso da indicação de 
compasso e empregando barras divisórias apenas para indicar períodos ou assinalar o 
final do efeito de acidentes (Messiaen 1944a: 21). Em Intermède o compositor optou 
por um compasso regular, que não se altera em momento algum – a citação aqui se dá 
através da quarta notação, na qual a concepção rítmica do compositor precisa ser 
transmitida através de “ligaduras, nuances e toda sorte de acentos possível” (Messiaen 
1944a: 21). Compreendem-se, assim, as durações adicionadas pretendidas por Messiaen 
(Fig. 13): 
 

 

 

   

 

 

Fig. 13 – Durações adicionadas no início da seção F em Intermède (comp. 42-45). 

 Pode-se observar, em um curto fragmento cadencial, o conceito de cromatismo de 
durações (Seção G, comp. 51, Fig. 14). A rítmica apresentada no violino e violoncelo é 
constituída por três durações sucessivas, em um crescendo homogêneo de durações. 
Observa-se também, nesta mesma figuração, o emprego do intervalo de quarta 
aumentada como movimento cadencial: 
 

   

 

 

 

 

Fig. 14 – Cromatismo de durações no compasso 51 de Intermède. 
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 As figurações em estilo pássaro se fazem presentes neste movimento como um 
elemento de transição entre as seções. São enunciadas pela primeira vez ao final da 
Seção B e surgem novamente conectando as Seções D e F (comp. 37-40, Fig. 15): 
 

 

 

 

 

Fig. 15 – Figurações em estilo pássaro (comp. 37-40). 

  Estas duas figurações, em Intermède, aparecem juntas nas duas primeiras vezes 
em que são empregadas (comp. 16-19, Fig. 9, e 37-40, Fig. 15). Na terceira (e última) 
vez em que aparece, a primeira figuração não é, como nas situações anteriores, seguida 
pela segunda. Ao invés disso, é repetida três vezes (comp. 53-55, Fig. 16) em diferentes 
transposições e a expectativa causada pela ausência da segunda figuração é compensada 
pela reexposição do tema: 

 

Fig. 16 – Primeira das figurações do estilo pássaro de Intermède 
conduzindo à reexposição do tema (comp. 53-57). 

 
 O equilíbrio formal é restabelecido após a reexposição do tema, na codetta (comp. 
68-73, fig. 11). A segunda figuração, desacompanhada da primeira (coerentemente, 
reestabelecendo o equilíbrio do discurso), surge após um acorde arpejado em pizzicato 
nas cordas, com seu conteúdo intervalar adaptado à coleção de referência principal da 
peça. 
 
 Ao atermos nossa atenção à textura, percebemos forte integração entre os aspectos 
texturais e formais de Intermède. Na Parte A (comp. 1-23, Fig. 5, 6 e 8), pode ser 
observada a acentuada interdependência interlinear relacionada aos dobramentos, 
prevista por Berry (1987: 195-6): a duplicação inicial, à oitava (comp. 1-10, Fig. 5), é 
seguida por clara ampliação na textura-espaço (comp. 11-14, Fig. 6), resultante da 
simples mudança no aspecto intervalar da duplicação, logo cedendo espaço à 
sinuosidade e versatilidade da passagem monofônica (comp. 15-19, Fig. 9), finalizada 
por uma passagem na qual prevalece a homorritmia (comp. 20-23, Fig. 8). 
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 A parte B (comp. 24-55, Fig. 7, 10, 14 e 16) apresenta um contraste textural às 
partes imediatamente anterior e posterior, ao empregar a textura em camadas: a melodia 
repetida por cada um dos instrumentos (comp. 24-34, Fig. 7), contraposta a uma camada 
de arpejos constituídos por harmonias triádicas, antecede uma preparação à citação da 
melodia do sexto movimento. A preparação se dá através das figurações em estilo 
pássaro ao clarinete contra uma camada em movimento homorrítmico e 
heterointervalar, predominantemente contradirecional, entre violoncelo e violino (comp. 
35-41, Fig. 15). A transição à reexposição se dá novamente através de uma camada com 
a movimentação homorrítmica, heterointervalar e predominantemente contradirecional 
(Berry 1987: 192-4) entre violino e violoncelo, e uma camada com a primeira figuração 
em estilo pássaro, no clarinete (comp. 53-55, Fig. 16). 
 
 A reexposição do tema retoma gradualmente a textura do início da peça. O tema 
inicialmente é reexposto em um movimento contradirecional entre violino e violoncelo, 
e heterodirecional entre o clarinete e o violino. O conteúdo intervalar é alterado 
drasticamente em relação à exposição, resultando em uma densidade bastante ampla 
(comp. 56, Fig. 16). Reaparece então a textura em dobramento de três oitavas, sobre a 
qual o tema é repetido (comp. 64-67, Fig. 17) – diferentemente do princípio da peça, no 
entanto, a cadência do tema agora se dá sobre a tríade de Dó maior (comp. 67), que atua 
como uma suspensão que prepara a codetta – na qual novamente a textura em 
dobramento é empregada, com exceção conferida apenas ao glissando do violoncelo e 
sua pequena cadência sobre o centro da peça (mi) em pizzicato (comp. 72-73, Fig. 11).  
 

 
Fig. 17 – Última instância do tema, na reexposição. 

 
 Compreende-se, assim, que o tratamento textural, tanto quanto o tratamento 
temático (ou mesmo de maneira mais proeminente do que este último, já que não há 
desenvolvimento ou variação temática, no sentido estrito do termo), atua de maneira 
estrutural em Intermède, fazendo com que os contrastes e similitudes texturais 
contribuam de maneira determinante para a organização da forma. 
 
 Através da análise de Intermède, observamos que alguns dos tópicos de estudo 
apresentados por Olivier Messiaen em seus escritos teóricos são empregados neste 
movimento. A leitura do compositor a respeito das estruturas rítmicas gregas e indianas 
trouxe à sua música uma linguagem rítmica bastante rica, tratada pelo compositor de 
maneira orgânica. Além disto, as pesquisas ornitológicas realizadas pelo autor levaram à 
sua linguagem composicional um elemento de sinuosidade no contorno melódico – 
todos estes elementos, que poderiam soar de sobremaneira extravagantes ao olhar 
ocidental, são a ele adequados através do emprego de uma forma tradicional e da 
manutenção da melodia como elemento primordial da música – atuando de maneira 
estrutural, por exemplo, ao ser empregada como fórmula cadencial. O emprego de 
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harmonias triádicas, por outro lado, não conduz a uma escuta convencional dos 
procedimentos harmônicos. Olivier Messiaen encontra um ponto de equilíbrio entre 
uma inovação revolucionária nos processos composicionais e a tradição musical 
européia, recebida das mãos de seus mestres nas aulas do Conservatório e no estudo de 
suas partituras mais queridas.  
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