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A Espiritualidade
no acto de criacao musical
Christopher Bochmann.

N

ecessariamente, um terra como "A espiritualidade no acto criativo" teri
urn forte teor subjectivo. Nao pretendo fingir que nao seja o caso; por outro lado, hi muitos aspectos que se podem definir melhor, ate corn alguma objectividade. Pretendo cruzar uma visa° mais objectiva comfa minha experiencia
pessoal; portanto, uma visao empirica mas nao totalmente subjectiva.
Ao apreciar uma obra de arte, ao ouvir uma obra musical, todos nos temos uma
nocao do que é a qualidade, o que acaba por ser um criterio importante na nossa apreciacao. Por urn lado, procuramos sempre entregar-nos totalmente ao mundo do criador ou, no nosso caso, do compositor; por outro, ha sempre uma tentativa de apurar
a verdadeira qualidade — ou a qualidade da verdade. Ao ouvir uma obra de reconhecida qualidade — uma sinfonia de Beethoven, por exemplo — entregamo-nos ao mundo do
compositor e reconhecemos a verdade na masica (....ou a espiritualidade, a inspira00..4; mas temos tambem atras de nos o peso da opiniao de geracoes da generalidade dos ouvintes, ate de tal maneira que se tornaria quase impossivel questionar a qualidade desta obra, mesmo que o quisessemos. Por outro lado, ao ouvir uma obra desconhecida de urn compositor menos reconhecido — imaginemos, um Hummel ou urn
Bomtempo, ambos mais ou menos contemporaneos corn Beethoven — procuramos entregar-nos ao mundo do compositor mas a apreciacao 6 mais dificil: podemos optar pelo "seguro" indo eras da opinido geral sobre o compositor e afirmar que a peca
e uma obra menor; ou entao teremos a necessidade de nos questionar a nos proprios.
E sempre mais dificil criticar uma obra de Beethoven, ou louvar uma de Hummel ou
de Bomtempo. E claro, se houver aspectos ticnicos ou objectivos, sera sempre mais facil argumentar e defender a nossa opiniao; no entanto, em Ultima analise o que faz corn
que consideramos uma obra boa ou nab e algo de essencialmente subjectivo, que me
atrevo a designar como a comunhao com algo que esti fora de nos, uma situacao que
apenas a experiencia acumulada de anos podera tornar ligeiramente menos dificil. Mas
sera sempre algo que nao se pode comprovar objectivamente. Lembramo-nos das pa-
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lavras que Jesus dirigiu ao Tome acabando corn a frase: "benditos sejam os que creem
sem ver". Parece-me que o reconhecimento de qualidade numa obra de arte 6, em
analise, um acto de fe, a crenca sem provas objectivas. Se a verdadeira apreciacao
e tao dificil corn a mtisica de urn passado ja bem conhecido, muito mais dificil sera em
relacao a mOsica dos nossos tempos onde ainda nao ha compositores definitivamente
bons nem compositores definitivamente fracos. Esta indefinicao produz uns dos resultados mais absurdos: os que falam mais ou menos bem de tudo (corn medo de serem
posteriormente mal vistos por nao terem reconhecido uma obra prima); os que se escondem na filosofia para evitar a necessidade de fazer observacoes realmente musicals;
os que desvalorizam o aspecto tecnico, assim destruindo o tinico criterio objectivo que
existe. De facto, a apreciacao da arte dos nossos tempos 6 pouco construtiva e nada desinteressada: quase tudo a apreciado de acordo com generalidades, de estilo, de compositor, de linguagem, etc.
No que diz respeito ao compositor ou criador, no acto da sua criacao, o caso nao
tao diferente assim: por mais que se planeie ou racionalize, a preciso chegar ao momento de sentir a ligacao do raciocinio ao milagre: o definfvel ao indefinivel. Vejo este
fenomeno um pouco como uma tomada electrica e a respectiva ficha. A ficha pode suportar uma extensio que podera ter uma proliferacio de circuitos mais ou menos cornplicados: mas se a ficha principal nao for ligada a tomada, nada funciona. Por outro
lado, tambem podemos constatar que uma tomada corn capacidade elevada de allmentacao ejectrica se torna completamente inutilizavel se nao houver ficha para the tirar a corrente. Como ja perceberam, a ficha 6 a tecnica de composicao e a tomada a inspiracao, por falta de outra palavra.
E tambem como o casal: por mais completo seja o homem ou por mais completa
seja a mulher, a so em conjunto que conseguem produzir o filho. Estes paralelos que ja
tenho utilizado noutros contextos, juntam-se neste momento com especial significado:
na Segunda-feira vamos inaugurar as instalacoes "novas" do Departamento de Mtisica da Universidade de Evora. A iniciar o programa, cantar-se-a a peca genial de Thomas Tallis corn texto do hino "0 nata lux de lumine": 0 Luz nascida da Luz. Na fe crista, Jesus 6 filho de pai divino e mae humana: 6 a inspiracao e a tecnica. 0 que cada cornpositor procura escrever, em cada obra, 6 urn "Jesus".
Ha quem gosta de desvalorizar a tecnica: ouve-se falar muitas vezes da secundarizacao da tecnica por comparacio corn a intuicao: contanto que haja inspiracao nao importa a tecnica; ou pior: e melhor nao pensar na tecnica pois 6 a inspiracao que conta.
Mas Jesus nao nasceu sem mae, sem elemento humano, sem a parte palpavel, sem a tecnica. Que a verdadeira mtisica nao possa existir sem a inspiracio, sem a intuicao, sem
a parte subjectiva, sem um pai divino — isto, sim, a mais fad! acreditar; que ela nao possa existir sem tecnica, sem a parte objectiva, sem mae humana, parece mais dificil acreditar, sobretudo entre os que nao dominam esta tecnica!
Ora, o grande problema da criaclo a atingir aquele estado ern que se sente corrente entre inspiracao/intuicao e a tecnica. No meu entender, e claro que a facto de Haydn
(de cuja morte comemoramos ern 2009, 200 anon) ter escrito a frase "Laus Deo" ao fim
de varias Sinfonias (por exemplo, no no. 101 "0 relogio") nao confere a obra qualquer
especie de religiosidade, mas antes o reconhecimento da parte do compositor de que
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acabou urn momento em que ele sentiu a comunhio entre a tecnica e a inspiracao. Curiosamente, o compositor alemao do seculo XX, Karlheinz Stockhausen, tambem escreveu Deo Gratias ao fim da partitura de Gruppen. Em nenhum dos casos, iria eu interpretar a frase como mero allvio a ter terminado a partitura! Parece que os compositores sentiram algo de especial, alguma comunhao corn algo fora deles.
No acto da criacao e evidentemente corn base na minha experiancia pessoal como
compositor, existem, penso eu, cinco fases na rank) do compositor corn a sua propria
obra.
A primeira fase seria a da intencao inicial: ao receber uma encomenda ou um convite para escrever uma peca, o compositor entra num periodo perfeitamente objectiva
e fria de imaginar como poderia eventualmente realizar a peca: a uma fase incredula,
perto do desespero, em que ele nao acredita ser capaz de poder cumprir a missal:). Em
determinado momento, porem, entra-se numa secunda fase em que o compositor nao
so cameoa a acreditar, como se entusiasma corn a ideia, brincando corn varias hipoteses e combinacties possfveis, familiarizando-se corn a totalidade do mundo musical que
esta a nascer. A passagem da primeira a segunda fase a incontrolavel: nunca se sabe em
que momento ira chegar aquele "entusiasmo", o momento de "gelatinizacao", o momento em que o desespero di lugar a esperanca, as possibilidades. Na tradicao romantizada, o compositor fica I espera da inspiracio, ate corn pautas na mesa de cabeceira, caso venha a noite! Na realidade, o "ficar a espera" é a maneira corn menos probabilidades de suceder. A inspiracao a preguicosa, coitada, e precisa de ser espicacada
pela tecnica: a tecnica ou o raciocfnio pedem a colaboracao da inspiracio. A tomada
pode estar af: se nao trouxermos a ficha, dificilmente saberemos se temos luz ou nao.
Por outro lado, tambem ha dificuldade de sair da segunda para a terceira fase: a definicao da obra e a sua a colocacio em papel. perigoso dar-se o luxo de ficar demasiado tempo antes de entrar na fase da escrita: quanto mais tempo o compositor convive corn a totalidade das possibilidades e as suas multiplas riquezas, mais dificil se torna chegar ao ponto de definir a especifidade. Dal a importancia de prazos na encomendas, de compromissos de estreias a vista, para nao alongar excessivamente esta fase,
procrastinando eternamente.
Mas uma vez entrado na fase da escrita da partitura, ou seja, a definicao exacta da
obra, é preciso ter uma atitude essencialmente diferente. Como diz o compositor Pierre Boulez (urn dos grandes genios da musica da Ultima geragao, agora corn 84 anos),
no acto da composicao o compositor tem de ser infalfvel: ele nao pode estar dentro e
fora da obra simultaneamente, nao pode ser actor e observador, fazedor e comentador.
Esta fase leva muitas vezes menos tempo do que a fase anterior: o momento de comunhao resulta do desaparecimento de chividas. Na minha experiancia, lembro-me de uma
obra cujo period() de gestagao durou uns tees meses, mas que realizei em papel em dois
dial! Por outro lado, hoje em dia tenho tendancia de ficar menos tempo na gestacio,
transferindo uma grande parte do planeamento logo para a fase da escrita de modo a
poder desenvolver o pensamento a frente do ouvinte. Ha quern prefere raciocinar e planear primeiro e sozinho, para so depois mostrar o resultado ao ouvinte: pessoalmente,
prefiro, cada vez mais, partilhar corn o ouvinte o processo de raciocfnio.
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Permito-me aqui abrir um parentese para afirmar que creio que a nossa epoca a uma
de menor hermetismo, em que as tecnicas utilizadas condizem cada vez mais com as maneiras de ouvir. Nao a por acaso que ja quase ninguern utiliza a tecnica dodecafonica
— tecnica que servia de ferramenta para criar masica mas que nao permitia ao ouvinte
reconhecer a serie so de ouvido. Progressivamente, a tendencia de hoje e de tornar o raciocfnio ou a tecnica mais audivel. Por sua vez, esta tentativa tem tendencia de resultar numa certa simplificagao, por urn lado, e uma menor experimentalidade, por outro: dal ve-se porque certos compositores optam por varios grans de neo-tonalismo, ou
neo-romantismo. Todas estas manifestagoes incluem-se numa especie de pos-modernismo. Neste momento, porem, ern 2009, a revolucao e a mudanga implicitas na designagio "Pos-modernismo" deficaram de ter tanta importancia. No entanto, o ideal da
tecnica mais audivel mantem-se (assim, feche-se o parentese).
Assim, a terceira das minhas cinco fases na criacao de uma obra completa-se: desenha-se a barra dupla final. 0 compositor entra numa quarta fase que a uma de satisfagio de ter terminado a obra mas de falta de distanciamento dela suficiente para poder ter uma apreciacao objectiva da peca: 6 a mae que telefona ao filho virias vezes por
dia apesar de ele ja estar a desenvolver uma vida propria!
Finalmente, passamos a quinta fase, que talvez nao seja fase nenhuma: o compositor consegue distanciar-se da sua obra e olha para a pega quase como se fosse de outra
pessoa. Desenvolve urn olhar crftico: se nao gosta da pega, possivelmente acabard por
retirar a pega do catalogo e/ou fazer uma revisao; se gostou da obra, passa a ter uma
sensacio agridoce em que se misturam o orgulho de ter escrito uma obra que considera boa, e o desespero que resulta da sensagao de nunca mais poder reencontrar a inspiragio (a tal comunhao) para poder escrever outra obra da mesma qualidade.
Os pormenores destas fases da composigao de uma obra, que acabei de esbogar, podem variar bastante de obra para obra, pelo menos na minha experiencia. Variam naturalmente de compositor para compositor. Por exemplo, sabe-se que Stravinsky e Hindemith compunham corn horario muito regular, enquanto Schonberg e Bartok eram capazes de ficar parados algum tempo para depois escrever obras inteiras em tempo-record.
No meu caso particular, nunca tive a oportunidade de passar a compor todos os
dias da semana: tenho sido sempre professor ao mesmo tempo. Mesmo assim, o meu
catalog° de obras nao a sensivelmente menor do que o de outros que aparentemente tern
mais tempo. que para mim o ensino a uma maneira de me manter musicalmente "em
forma". Assim, atraves do proprio ensino e da direccio, mantenho as condicoes tecnicas para poder aceder mais depressa aquela comunhao com a espiritualidade. A tecnica mantem-se sempre activa. A tecnica uma palavra frequentemente mal tratada e
denegrida. Eu nao tenho medo nenhum ern afirmar a importancia da tecnica, nao so
como uma das duas bisnagas da cola de resina, mas como a Unica maneira de realmente
aproveitar e realizar a totalidade da gama de hipoteses que a espiritualidade nos reveIa: a perfeigao tecnica 8 a tinica maneira de ultrapassarmos a preocupacio corn a tecnica, e chegar a outro patamar.
Termino com uma pequena observacao curiosa. Para mim, como compositor, sinto a dimensao espiritual em tudo que escrevo e que me parece ter qualidade; como ou-
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vinte, sinto uma espiritualidade em tudo que eu ouco. 0 facto de uma obra ser instrumental ou coral, orquestral ou vocal, nao altera em nada a espiritualidade da nnisica
de qualidade. Uma obra em que sinto que hi menos espiritualidade, you classificar
como de menos elevada qualidade Ora, nao posso deixar de achar estranha a atitude da Igreja Catolica em relacao a esta questao: permite-se a execticao na igreja de obras
coin texto liturgic°, ou pelo menos sacro. Acontece, no entanto, que existem imensas
obras que assim sao permitidas mas cuja qualidade intrinsecamente musical (e dai espiritual) a claramente inferior, enquanto grandes obras do repertorio universalmente reconhecido sac) proibidas. Estranho é que a Igreja Catolica, que costuma lutar pelos valores da espiritualidade tambem na vida secular, esteja aqui a inverter o seu criteria valorizando o meramente objectivo em vez do verdadeiramente inspirado, preferindo o
(muitas vezes)banal ao que tem o sopro divino. Sempre senti que Deus representava a
vida na sua totalidade. A qualidade. A natureza. A calma interior.
E fecho com urn pequena citacio de Paul Klee (do Padagogisches Skizzenbuch):
"Para o artista, a comunicacio corn a natureza permanece a condicao essencial. 0
artists é human; ele proprio é a natureza; parte da natureza no espaco natural".
A natureza tambem é um "Jesus".
E filho de
0 divino com o palpivel,
0 subjectivo coin o objectivo,
A inspiracio com a tecnica.

