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Resumo: O artigo apresenta uma análise da peça AN (1989), de Stefano Gervasoni, 
reescrita sobre dois Lieder de Schubert. Através de uma análise que relaciona os objetos 
de AN entre si e com os elementos retirados de Schubert, buscaremos nos aproximar da 
poética do compositor italiano. Resumo do texto com até 100 palavras.  
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Stefano Gervasoni nasceu em Bérgamo, na Itália em 1962, estudou com Gyorgi 

Ligeti, Luigi Nono, Brian Ferneyhough, Peter Eötvös e Helmut Lachenmann. Sua 
carreira internacional se estabeleceu quando de sua estadia de três anos em Paris (1992-
1995), onde recebeu encomendas de diversas instituições francesas. Atualmente é 
professor de composição no Conservatório de Paris.  

 
De suas ideias poéticas sobre a composição musical, há dois conceitos 

interessantes a se destacar, a inexpressividade e a simplicidade. 
 

 A noção de inexpressividade é está ligada a um tratamento de fazer com que os 
objetos musicais não conduzam à expressão direta de uma emoção, construindo, assim 
um discurso emocional persuasivo, mas trata-se de codificar esta expressão, de nela 
esconder elementos heterogêneos, para dessa forma a potencializar, num processo de 
controle extremo das emoções. Esse trabalho de busca pela inexpressividade é feito a 
partir de um jogo de desconstrução, fragmentação e reconstrução dos objetos musicais 
ou textos literários.  
 

Gervasoni pretende, através da inexpressividade, ligar dois movimentos de uma 
maneira indissociável e complexa: o movimento que vai do interior ao exterior de uma 
obra, responsável pela expressão de uma carga emocional ou de uma dimensão afetiva; 
e o movimento contrário de impressão do ouvinte sobre a obra, realizado a partir das 
próprias afeições e da memória pessoal de cada um. O ouvinte, dessa maneira, passa a 
contribuir na criação da força expressiva da obra. 

 
Não se trata, para Gervasoni, da busca por uma ausência de expressividade, mas 

sim, a partir do detalhamento e do controle sobre os elementos heterogêneos e evitando 
a utilização direta de clichês retóricos de criar uma nova possibilidade de expressão. 

 
O conceito de simplicidade é também muito importante na poética de Gervasoni. 

O compositor não considera que o nível de complexidade de um objeto musical possa 
ser medido pela quantidade de informações nele presente ou pela sobreposição de 
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diferentes processos, como numa peça da “nova complexidade”, mas entende que 
mesmo um objeto musical aparentemente simples pode “esconder complexas relações 
com outros objetos, pertencentes à mesma peça ou a outras peças (escrita pelo mesmo 
ou por outros compositores) – ou ainda à memória pessoal e histórica dos ouvintes”. 
(Gervasoni, 1999). 

 
Interessa a Gervasoni as ambiguidades presentes nessas complexas relações 

entre objetos musicais, mesmo que estes sejam aparentemente simples. Ele revela 
quatro importantes etapas de seu trabalho para a criação da simplicidade e da 
ambiguidade, que são divididas em dois grupos: o primeiro grupo é constituído pela 
escolha dos materiais composicionais seguida pela disposição no tempo destes, através 
de ciclidade e repetição, ou seja, pela rigidez do processo, o que contribui para a 
geração de uma impressão da simplicidade; o outro grupo é formado pelo detalhamento 
extremo sobre cada objeto musical e pela transformação gradual do timbre, da 
diversidade das cores, que colabora para a criação de ambiguidades nas relações entre 
os objetos musicais. 

 
Podemos observar que o detalhamento na construção de objetos musicais tem 

um papel fundamental na poética de Gervasoni. É assim que buscará estabelece a 
relação paradoxal entre a simplicidade e a ambiguidade, relação esta que possibilita uma 
escuta móvel [écoute móbile]: 

 
“A unidade da simplicidade com a ambiguidade produz alguns paradoxos que 
transformam a experiência da escuta numa descoberta. (...) Um pequeno detalhe pode 
subitamente atrair a atenção do ouvinte. Pode ser um efeito de cor, ou um gesto 
revelado seja por uma nova cor, seja pela mudança contínua de uma cor. 
Independentemente do que seja, ele desloca nosso ponto de vista habitual e o cria 
novamente, o que produz a visão instável e a escuta móvel.” (Gervasoni, 1999). 
 
Passemos então a observar os procedimentos de detalhamento sobre os objetos 

musicais, bem como o processo de re-escritura na obra AN, escrita em 1989, para flauta 
em G, clarinete em Bb, violino, viola e violoncelo. 

 

AN é construída sobre fragmentos de dois Lieder de Schubert, são eles An Laura 
D.115 e Entzückung an Laura D.390. A única indicação na partitura de que AN é uma 
re-escritura de peças de Schubert (ou ricreazione, re-criação em portugês, tal qual o 
compositor denomina o processo), está no subtítulo da peça, quasi una serenata, con la 

cumplicitá di Schubert. Entretanto, Gervasoni não explicita exatamente na partitura 
sobre quais peças de Schubert trabalhou e apenas aponta para isso numa entrevista 
concedida a Grazia Giacco num catálogo de 1997 da editora Ricordi. O compositor 
recolhe do primeiro Lied quatro alturas sobre as quais a voz pronuncia a o nome Laura 
(Ex. 1).  

 



 
Ex. 1 

Compassos 26-27 de An Laura D.115 de Franz Schubert 
 
Já do segundo Lied, é retirado um fragmento melódico mais amplo sobre as 

palavras Laura Laura Laura mein. A palavra an provém do dativo alemão a (a alguém) 
e é usada anteriormente a um nome de alguém para quem a peça é dedicada e inspirada. 

 

 
Ex. 2 

Últimos compassos de Entzückung an Laura D.390 de Schubert 
 
Entremos, então, numa análise sobre o trabalho meticuloso de detalhamento na 

construção dos objetos sonoros, observando nestes alguns processos de desconstrução, 
fragmentação e re-construção que revelarão singularidades da escritura de Stefano 
Gervasoni. 

 
A maior parte dos objetos peça ou estão baseados em relações de segundas, ou 

se caracterizam por possuírem glissandos, podendo também conter os dois elementos 
simultaneamente.  

 
As quatro alturas retiradas de An Laura D. 115 (Si�-Dó�-Mi�-Si�) – ou melhor, 

três, devido à repetição de nota no grupo – são frequentes desde o primeiro compasso de 
AN. Gervasoni aplica essas alturas para derivar diferentes objetos sonoros que serão 
meticulosamente detalhados e que não possuem uma relação de referencialidade direta a 
Schubert.  

 
No início do segundo, ligado por proximidade de menos de meio tom com 

relação à flauta, o violino, com surdina, inicia um trilo que deve ser executado alla 

punta do arco e que se caracteriza por possuir a nota inferior estável, Si�3, junto a uma 
movimentação da nota superior, que se inicia no Dó�4 e termina no Dó#4 ao término da 
primeira semínima do compasso, formando, assim, mais um gesto construído em 
segundas e em glissando simultaneamente. O Dó# – nota final deste trilo que estende 
sua ocupação no plano das alturas de um intervalo de segunda menor a um de segunda 



maior – estabelece a ligação sonora do objeto do violino com os ataques da flauta e da 
viola na segunda semínima deste segundo compasso (Ex. 3) e é a segunda nota do grupo 
de alturas retirado de An Laura. Ainda na última semínima do segundo compasso o 
violino realiza o mesmo gesto desta vez num outro registro, mantendo, no trilo alla 

punta, a nota inferior Dó#4 estática, enquanto a nota superior desliza ascendentemente 
do Ré4 ao Mi4, esta última que é a terceira nota do fragmento melódico retirado de An 

Laura (Ex. 3). Dessa maneira Gervasoni constrói um contínuo sonoro de objetos em 
glissandos nos diferentes instrumentos que se conectam por proximidade de segunda ou 
por uníssonos. Tais objetos são construídos, em sua maioria, a partir do grupo de notas 
retiradas de Schubert. 

 

 
Ex. 3 

Dois compassos iniciais de AN (partitura em dó) 
 

  
 O grupo de alturas retirado do Lied An Laura, de Schubert, será explorado ao 
longo da peça através de outros modos de execução instrumental. Logo após a pausa 
com fermata no 19º compasso, que interrompe o contínuo sonoro anterior, que funciona 
como uma respiração para o início de uma nova seção, os instrumentos de corda iniciam 
uma sessão de trilos de meio tom, efetuados sobre as notas Si�-Dó�-Mi�, estas, que 
pertencem ao grupo de alturas retirado de An Laura, serão executadas sempre nesta 
sequência, a cada entrada de um novo instrumento. Estes trilos possuem um tratamento 
timbrístico singular por serem executados com um movimento rápido de ricochete da 
madeira do arco sobre a corda (Ex. 4). 
 
 



 
Ex. 4 

Trilos sobre as alturas retiradas de An Laura, de Schubert, nos compassos 20 e 21 de 
AN, de Gervasoni 

 
 

 Apesar de não haver propriamente um desenvolvimento nesta sessão, mas 
apenas reiterações de trilos de meio tom ascendentes e descendentes que seguem a 
sequencia de notas Si�3-Dó�4-Mi�4, há um processo de aumentação do índice de 
atividade, passando de quatro reiteração de trilos ricochetados por compassos, nos 20ºe 
21º compassos (Ex. 4) até seis ataques por compasso nos 22º e 23º compassos (Ex. 5). 
 

 
Ex. 5 

Compassos 22 e 23 de AN 

 

 A partir do 26º compasso, se inicia uma sessão em que há outro objeto que trará 
as alturas do grupo Si�-Dó�-Mi� sequencialmente, apresentadas uma a uma a cada nova 
repetição. Este objeto são a presença de um ataque fortissimo num uníssono em corda 
dupla, seguido de uma movimentação por glissando, com menor pressão dos dedos da 
mão esquerda em cada corda, possuindo, portanto, uma direcionalidade de corda 

premutta (presa) a corda sfiorata (levemente presa), que faz com que soem harmônicos 
agudos. Os espaços a serem percorridos pelos glissandos são específicos para cada 
corda, devendo os dedos, portanto, deslizar em diferentes velocidades, e havendo 
inclusive inversão de posição de mão esquerda durante sua execução. Assim que se 
encerra este objeto, se inicia outro caracterizado por um lento glissando descendente em 
corda dupla com harmônicos muito agudos e sem alturas definidas, realizado num 
primeiro momento pelo violino no 27º compasso (Ex. 6), que mais parece uma longa 
queda de um objeto pesado, ou a passagem de um veículo motorizado a uma distância 
considerável. 
 



 
Ex. 6 

Compassos 26 e 27 de AN 

 
 A primeira repetição do objeto que foi atacado pelos três instrumentos de cordas 
no compasso 26, se dá dois compassos adiante, desta vez executado apenas pelo violino 
e pela viola e partindo da nota Ré� (Ex. 7), ou seja, a segunda nota do grupo de alturas 
de An Laura, o Dó� enarmonizado. Comparando este objeto àquele anterior (Ex. 6), 
podemos observar diferenças no envelope dinâmico e nas distâncias percorridas pelos 
glissandos realizados com pouca pressão sobre a corda. Este objeto é novamente 
seguido do glissando de harmônicos sem alturas definidas, mas desta vez executado 
pela viola (Ex. 7). 
 

 
 

Ex. 7 
Compassos 28 e 29 de AN 

 

A segunda repetição do objeto, sua terceira aparição, portanto, será realizada, 
como já apontado, sobre a terceira nota do grupo de alturas Si�-Dó�-Mi� (Ex. 8). Aqui, 
será novamente executado pelos três instrumentos de cordas e no mesmo envelope 
dinâmico de sua aparição no 26º compasso (Ex. 6), e terá como objeto subsequente o 



glissando de harmônicos sem alturas definidas efetuado, desta vez, pelo tocado pelo 
violoncelo. 

 
 

 
Ex. 8 

Compasso 30 de AN 

 

 Aos poucos há um aumento gradual de outros objetos se sobrepõe a este que 
realiza a sequência de alturas Si�-Dó�-Mi�, como alguns breves ataques realizados pela 
flauta e pelo clarinete, caracterizados por ornamentações de meio tom, como apojaturas, 
trilos e mordentes (Ex. 9). 
 

 
Ex. 9 

Compassos 32 e 33 de AN 

 
 A primeira aparição destes objetos dos instrumentos de sopros se dá no 
compasso 28 (Ex. 7), possuindo alguns poucos ataques por compasso, até ficarem 
gradativamente mais frequentes a ponto de atingirem um maior índice de atividade nos 



compassos 48 e 49 (Ex. 10), a partir dos quais se dará uma diminuição no índice de 
atividade até o desaparecimento total do objeto no 56º compasso. 
 

 
Ex. 10 

Compassos 48 e 49 de AN, trecho de maior índice de atividade dos objetos realizados 
pelos instrumentos de sopros entre os compassos 28 e 56. 

 
 A partir do compasso 64 se iniciará uma sessão em que, pela primeira vez na 
peça, haverá um longuíssimo objeto contínuo, que atravessa, sem interrupções, trinta e 
dois compassos da peça. Este objeto realizado em trêmulo de arco pelo violino atua nas 
notas cromáticas existentes entre Sol�5 e Si�5 (Ex. 11), ligando-as por pequenos 
glissandos de segunda menor. Alguns movimentos rápidos dos dedos anular e mínimo 
da mão esquerda em posição de harmônico (corda sfiorata) também estão presentes no 
objeto, produzindo, assim, harmônicos muito agudos (o più acuto possibile), que 
contribuem na configuração de uma sonoridade ruidosa. 
 
 

 
 

Ex. 11 
Compasso 64 de AN, entrada do objeto sonoro do violino que atravessa 32 compassos 

da peça 
 
Ao longo dos 32 compassos pelos quais o gesto atravessa, proliferam-se outros 

objetos, havendo inclusive, como resultante dos diferentes objetos, alguns acordes 
formados por sobreposições de terças, como diminutos, meio diminutos e menores, mas 
sem qualquer função tonal e em aberturas inusuais no repertório tradicional. O contínuo 
sonoro característico do objeto do violino é interrompido após a primeira entrada de 
uma citação explícita (Ex. 12) de Entzückung an Laura D.390 (Ex. 2), de Schubert 
(embora não esteja escrito na partitura de qual peça do compositor alemão se trata, 
havendo apenas a indicação de caráter da peça, In sanfter Bewegung, ou seja, em 
movimento suave). O objeto do violino aparece como um ruído em meio ao Schubert, 
como um elemento completamente estranho, mesmo que em uníssono com a primeira 
nota do trecho citado.  

 
Na citação direta de Schubert, a flauta realiza as notas da primeira pronunciação 

do nome Laura no trecho final de Entzückung an Laura (cfe. Ex. 2), acrescendo ao Lied 
apenas um diminuendo al niente . Já o acompanhamento do piano é aqui realizado por 
dois instrumentos de corda, a viola e o violoncelo. Assim, a figura em tercina executada 
pela mão direita do piano, será feita pela viola, com uma direcionalidade no 
posicionamento do arco de posizione normale a ponticello, e em corda dupla com o 



Mi�3 nas cabeças de tempo. O violoncelo realizará a linha do baixo em pizzicato e 
também em corda dupla com o Mi�3, seguindo num glissando ascendente após os 
ataques também nas cabeças de tempo. Dessa maneira, o Mi�3, que no original de 
Schubert tem a duração de uma mínima e meia, será atacado de diferentes maneiras pela 
viola e pelo violoncelo a cada semínima. Neste trecho o Lied de Schubert adquire um 
colorido novo, resultante das diferentes técnicas de execução instrumental. (Gervasoni, 
1997). 

 

 
Ex 12 

Citação de Schubert no compasso 90 de AN 

 
 Posteriormente, outros fragmentos do mesmo trecho de Entzückung an Laura 
(cfe. Ex. 2) aparecerão brevemente, intercalados pelos instrumentos de cordas que ou 
efetuam objetos formados por notas longas e estáticos sobre as quatro alturas retiradas 
de An Laura (Si�-Dó� -Mi�-Si�), transpostas meio tom abaixo, ou longuíssimos 
glissandos sem alturas definidas.  

 
Observamos nesta análise de AN, dois processos distintos de re-escritura: um 

caracterizado por recolher-se um material e o manter evidente, mesmo que fragmentado 
e transformado, estabelecendo, assim, uma referencialidade direta com o original, como 
no uso das citações de Entzückung an Laura; e outro no qual se retira um grupo de 
alturas (Si�-Dó� -Mi�-Si�, de An Laura) que é explorado como uma matriz – mesmo que 
não seja absoluta e não sirva de elemento unificador para a construção de toda a peça, – 
a partir da qual se derivará objetos sonoros distintos que a cada repetição potencializam 
as diferenças existentes entre eles mesmos, “fazendo presentes a diversidade e a 
multiplicidade” (Ferraz, 1998, p. 72). 

 
Por fim, fiquemos com uma ideia poética de Gervasoni a respeito da ação de 

recolher o material: “Reter as palavras para dizê-las de outro modo: tal é para mim o ato 
fundador da música, e o gesto fundamental que une música vocal e música instrumental, 
o domínio da lingüística e da acústica” (Gervasoni, 2008). 
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