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O aspecto visual na dimensão literária de uma obra
musical audiotátil: o caso do projeto Tower de Marc Ducret
Fiorella Mansilla

O projeto Tower de Marc Ducret consiste em cinco álbuns1, produzidos entre 2011 e 2014,
como uma homenagem à prosa do escritor russo Vladimir Nabokov. A fim de estabelecer uma
relação inovadora entre literatura e música, o guitarrista francês procurou técnicas musicais
criativas um pouco equivalentes aos processos de escrita inerentes à construção literária do
capítulo 12 da ópera Ada o ardore2. Com o intuito de destacar a não linearidade narrativa, Marc
Ducret havia planejado uma tripla estruturação da obra, dividida em três álbuns 3 com três
conjuntos com três arranjos diferentes do mesmo repertório, com base nas composições “Sur
l’électricité”, “Real Thing #1”, “Real Thing #2”, “Real Thing #3” et “Softly her Tower
Crumbled”.
O aspecto visual desses “meios musicais”4 apresenta uma forma de incompatibilidade com
a natureza estética audiotátil do projeto Tower, pois seu nível estético é baseado na percepção
visual e na leitura da partitura para entender um conceito musical inspirado na literatura,
portanto, no sistema operacional visual. Consequentemente, a profunda compreensão crítica do
trabalho de Marc Ducret depende tanto da “textualidade visual 5 ” quanto da “textualidade
audiotátil6”. Essa situação nos leva a pensar sobre o grau de implicação do aspecto visual no nível
estético e poético de um projeto híbrido audiotátil como o Tower. O objetivo de nossa pesquisa
consistirá em destacar o caráter visual extraído de uma obra literária em uma obra musical que é
um contexto tributário no contexto cognitivo audiotátil.
Para melhor atender a essa necessidade básica, usaremos o modelo taxonômico da Teoria da
música áudiotátil 7 na análise de nosso corpus, consistindo nas faixas: « Real Thing #2 », do album
Tower vol.18, « Real Thing #3 » do album Tower vol.2 9 , Tower vol.310, Tower-bridge11 e « Real Thing
Tower vol. 1 (2011), Tower vol. 2 (2011), Tower vol. 3 (2013), Tower vol. 4 (2012) e Tower-bridge (2014).
Vladimir Nabokov, Ada o ardore, tr. it. di Margherita Crepax, collana “Biblioteca Adelphi” n. 385, Milano, Adelphi,
2000 (Ada ou L’ardeur, tr. fr. di Gilles Chahine, Paris, Gallimard, 1994).
3 A intenção de criar um disco do mesmo repertório que incluísse a visão pessoal e outra leitura de Ducret em forma
solo foi adicionada à idéia inicial de uma trilogia, dando origem, em 2012, ao álbum Tower n. 4. Em 2014, o projeto
Tower adquire uma nova dimensão com um álbum duplo adicional, intitulado Tower-bridge, que reúne as três
formações instrumentais na mesma apresentação ao vivo.
4 “Eu queria usar apenas meios musicais para ‘transcrever’ esse processo, sem ter que citar trechos do livro ou
explicações literárias; por isso, escolhi escrever músicas para três bandas diferentes, seguindo o ‘design’ do capítulo
mencionado”. “I wanted to use only musical means to ‘transcribe’ this process, without having to quote excerpts of the book or literary
explanations; therefore, I chose to write music for three different bands, following the ‘design’ of the mentioned chapter ». Cf.
http://www.vapaataanet.fi/marc-ducret-tower/. Consultato il 4 octobre 2018.
5 A textualidade visual refere-se à partitura. Cf. Fabiano Araújo Costa, “Groove e escrita na Toccata em Ritmo de
Samba no 2 de Radamés Gnattali”, RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, n. 1, CRIJMA–IReMus–
Sorbonne Université́, 2018, p. 1-24. Disponível em: <https://www.nakala.fr/nakala/data/11280/7ebd0ad3>, p. 5.
6 A textualidade audiotátil faz referência à gravação fonográfica. Ibid.
7 Cf., Vincenzo Caporaletti I processi improvvisativi nella musica, Lucca, LIM, 2005 ; Id., Esperienze di analisi del jazz, Lucca,
LIM, 2007 ; Id., Swing e Groove. Sui fondamenti estetici delle musiche audiotattili, Lucca, LIM, 2014.
8 Marc Ducret, Tower vol. 1, Ayler Records, AYLCD-118, 2011.
9 Marc Ducret, Tower vol. 2, Ayler Records, AYLCD-119, 2011.
10 Marc Ducret, Tower vol. 3, Ayler Records, AYLCD-120, 2013.
11 Marc Ducret, Tower-bridge, Ayler Records, AYLCD-139-140, 2014.
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#1 » do album Tower vol.3. De fato, este ensaio, que visa destacar a dimensão literária em uma
obra musical audiotátil, é dividido em quatro partes. Em um primeiro momento, será analisada a
distinção entre os valores estéticos inerentes aos contextos cognitivo audiotátil e visual. Uma vez
verificada a especificidade fenomenológica audiotátil do projeto Tower, a dimensão visual será
analisada em três processos composicionais específicos inspirados na construção literária
nabokoviana: os palíndromos, o movimento das bobinas e a intertextualidade. Finalmente, serão
explorados os diferentes níveis de equilíbrio entre os aspectos visual e audiotátil, induzidos pelo
princípio da subsunção mediológica.

1. Modelo teórico
A Teoria da música audiotátil atua discriminando entre o contexto cognitivo visual,
relevante na música para a tradição escrita ocidental, e o contexto cognitivo audiotátil, que
informa a música, precisamente, com base no princípio do audiotátil (PAT). Entre esses, alguns
tipos de gêneros são identificados (jazz ou rock versus música tradicional), nos quais o regime
fonográfico – pretendido como experiência, construção de significado e não como mera
factualidade inerente ao processo empírico – identifica valores estéticos específicos, graças à
função mediológica do instrumento. chamada “codificação neoaurática” (CNA) (cf. infra). Nessa
perspectiva, o PAT é categorizado no nível fenomenológico como mediação endossomática 12
oposta ao meio cognitivo visual, implicado no sistema notacional e na estruturação da teoria
musical ocidental, categorizada como exossomática13.
Por um lado, portanto, o modelo de formatividade visual implica características racionalabstratas, induzidas mimeticamente pela lógica própria do medium, como “os parâmetros
melódicos harmonizados matemáticos, os critérios rítmicos entendidos em um sentido
quantitativo-divisivo e a poética composicional orgânico-gerativa, combinatória e distributiva,
que preside uma qualidade mecanicista imanente já detectada por Adorno”14. Por outro lado, “o
modelo de treinamento audiotátil estabelece a primazia da formatividade operacional e da
modalidade pato-noética do corpo vivo, como entendido pela tradição fenomenológica, ou seja,
como uma entidade não limitada à dimensão somática, mas um local onde você pode acessar em
primeira mão e que emana intencionalidade, o vetor consciente de uma singularidade experiencial
do mundo. Isso se expressa de maneira eletiva na música no processo generativo e perceptivo das
dimensões material-timbrico-dinâmica supra-segmentar e no impulso energético-dinamizante da
forma sonora, bem como no sentido atmosférico despertado pelo – e codificado no – som” 15.
Considerando que cada medium implica seu próprio sistema operacional e sua lógica
interna baseada em “categorias mediológicas” 16, é adequado esclarecer as noções relacionadas aos
valores estéticos – respectivamente do modelo cognitivo visual e audiotátil - que usaremos na
análise musical do projeto Tower.

‘Endossomático’ como “aquilo que é interno ao corpo”.
‘Exossomático’ no sentido próprio de uma síntese cognitiva que ocorre de maneira racionalista, fora do sistema
psico-somático, deixando de lado as funções estruturantes do corpo vivo (no sentido em que assume na tradição
fenomenológica).
14 Vincenzo Caporaletti, “Jazz et musique contemporaine : pour une nouvelle approche critique”, in : Jean- Michel
Court, Ludovic Florin (dir.), Rencontres du jazz et de la musique contemporaine, Toulouse, Presses Universitaires du Midi,
coll. « Jazz-U », 2015, p. 33. (« les paramètres mélodico-harmoniques mathématisés, ceux rythmiques dans un sens
quantitatif-par-division, et une poïétique compositionnelle de type organique-générative, combinatoire et
distributionnelle qui préside à une qualité mécaniciste immanente déjà révélée par Adorno »).
15 Vincenzo Caporaletti, Comunicação pessoal, 11 de setembro de 2019.
16 Vincenzo Caporaletti , “Uma musicologia audiotátil”, trad. de Fabiano A. Costa e Patrícia de S. Araújo,
RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 1, CRIJMA – IReMus –
Sorbonne Université, Abril 2018, p. 1-17. Disponível em: <https://www.nakala.fr/nakala/data/11280/08eefd43>,
Consultado rm 12 settembre 2019, p. 7.
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1.1. Definição de valores estéticos relacionados ao contexto cognitivo visual
No contexto cognitivo visual, a partitura e o sistema semiográfico da notação induz
mediação exosomática alográfica17, baseando a primazia do texto no gesto e a divisão funcional
entre compositor e intérprete. Este último pode ser mais ou menos obrigatório, vinculado às
prescrições da partitura, até a estrita adesão preconizada pelo ideal estético de Werktreue18, bem
como ao princípio da autoria artística do compositor.
Aqui, o material sonoro privilegia “códigos de conduta melódico-escalares, arquitetônicoformais, polifônicos” 19 e “modelos de organização sonora que têm sua forma simbólica na
brotação celular do Grundgestalt 20 , que são substanciados na agregação progressiva de quanta
formais motívico-temáticos a serem submetidos ao desenvolvimento (pluri)linear” 21. O contexto
cognitivo visual implica consciência da autonomia do trabalho, seguindo a letra da pontuação, e
recepção não funcional do usuário. Laurent Cugny, comentando os fundamentos epistêmicos sub
specie visuais da TMA, nos oferece uma ilustração22.
Linearidade.
Implica uma lógica visual condicionada pelo deslizamento linear e cronológico imposto
pela leitura da partitura no regime das escrituras.
Segmentação de experiência.
A natureza visual do meio notacional segmenta a experiência musical por meio de dois
marcadores do sistema semiográfico, a nota e a linha de barra que determinam, em nível
fenomenológico, uma fragmentação necessária.
Homogeneização categorial.
As categorias musicais (alturas, durações, dinâmicas, articulações etc.) tomam os
fenômenos sonoro-musicais como conceitos abstratos, para usá-los funcionalmente no contexto
teórico/notacional, em detrimento da eflorescência fenomenal da realidade sonora e da
performance musical.
Repetibilidade uniforme.
É uma consequência do ponto anterior. As unidades discretizadas dos eventos sonoros
abstratamente reduzidos são conceituadas de acordo com um critério “tipográfico”, com iteração
do “tipo” (a “nota” pretendida como a letra tipográfica, desmantelando qualquer diversificação
idiossincrática) às custas da singularidade do fenômeno.
Conceito de Nelson Goodman para o qual a obra pode ser instanciada em múltiplas ocorrências (como ocorre na
música da tradição escrita ocidental, na qual a partitura preside diferenciadas e múltiplas suas performances). A
presença de uma notação caracteriza as artes alográficas, pois ela não existe ou não tem as mesmas prerrogativas nas
artes autográficas.
18 É o imperativo implícito, na cultura visual, da adesão à letra da partitura, decorrente da concepção da obra de arte
absoluta no contexto ideológico romântico em meados do século XIX.
19 V. Caporaletti, “Jazz et musique contemporaine”, cit., p. 39. (“des codes mélodico-scalaires, architectoniqueformels, de conduite polyphonique”).
20 Noção do compositor Arnold Schönberg, referente ao critério reducionista básico de coerência formal do
trabalho, que se substancia em elementos celulares e motivacionais suscetíveis, no trabalho composicional, ao
desenvolvimento orgânico.
21 V. Caporaletti, “Jazz et musique contemporaine”, cit., p. 39. (“modèles d’organisation du son qui ont leur forme
symbolique dans les germinations cellulaires de la Grundsgestalt, celles-ci se concrétisant dans l’agrégation progressive
de parties formelles motivico/thématiques soumises à un développement (pluri)linéaire”.)
22 Laurent Cugny, “Introduzione : La Teoria delle musiche audiotattili e gli studi sul jazz”, in : Vincenzo Caporaletti ;
Benjamin Givan; Il Concerto per due violini di J.S. Bach nelle incisioni del trio Reinhardt, South, Grappelli. Una edizione critica,
Lucca, LIM, 2016, p. 3-30.
17
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Reducionismo quantitativo.
A notação reduz matematicamente os eventos sonoros a quantidades mensuráveis, sem
poder explicar o que não pode ser rastreado até a reificação. Esse aspecto é inerente à questão da
transcrição para notação musical de culturas da tradição oral e audiotátil23.

1.2. Definição dos valores estéticos relacionados ao contexto cognitivo
audiotátil
Os valores audiotáteis, quando comparados aos visuais, são menos identificáveis
noéticamente24 pelas categorias da teoria musical ocidental, enquanto, inversamente, podem ser
fixados na gravação do som, ativando assim os processos cognitivos neo-auráticos. Graças à
mediação fenomenológica psicossomática disponível para o PAT, é dada grande importância ao
“valor da criatividade no imediatismo da experiência”25. Disto origina-se a natureza refratária da
cisão experiencial, na direção da separação de papéis e funções entre intérprete e compositor,
dando origem a um regime autoral alternativo no qual o PAT atua na dimensão microestrutural
subsintática da performance. É nessa escala que podemos encontrar eletivamente a manifestação
da poética audiotátil.
O groove.
Representa a energia rítmico-fônica que envolve a caracterização e a personalização das
trajetórias temporais individuais, relacionadas, por sua vez, ao gerenciamento (quase) isócrono da
pulsação – ainda que na ilusão de uma conduta pulsante perfeita e homogênea – em um sentido
“propulsivo” 26 ou “despulsivo” 27 . Possui uma estrutura macroestrutural e microestrutural.
Caporaletti ressalta que esse fenômeno encontra sua relevância estética na mediação
psicossomática do sistema operacional audiotátil e na racionalidade do corpo, implicando as
funções dos neurônios-espelho (mirror neurons). Assim, o groove se instancia através do pulsação
contínua (continuous pulse) “de acordo com um critério endossomático e contextual, pois, por um
lado, depende da situação compartilhada em tempo real com os demais músicos e, por outro, é
independente e distinto da ordem exossomática abstrata e Cartesiano da organização do tempo e
do texto musical” 28.
O swing.
É um fenômeno inerente à microescala temporal onde encontramos o que Caporaletti
define como groovema (a unidade de articulação do idioleto rítmico, da maneira pessoal de “estar”
no tempo) que preside a formatividade do PAT. Deste ponto de, o swing está ligado ao caráter
depulsivo/propulsivo da condução temporal individual e é resistente a uma subdivisão do exame
mecânico-racional, que pode ser induzido em face de uma forma de condução da tendência de
“Não seria equivocado dizer que uma percepção auditiva, em vez de uma percepção visual da música, elimina esse
inconveniente, pois, como já mencionado, o som é consubstancial ao som, onde o sinal gráfico o representa e o
representa em outro sistema cognitivo..”, ivi, p. 24.
24 O modo racional-abstrativo de estar no mundo interfere na percepção e cognição que se originam no corpo vivo
através da síntese audiotátil.
25 Vincenzo Caporaletti “Uma musicologia audiotátil ...”, Op. cit., p. 9.
26 Formalização musicológica que Caporaletti substitui na gíria ahead the beat. Cf. Id. Swing e Groove..., Op. cit., p. 52 et
seq.
27 Renomeação rigorosa semelhante da expressão behind the beat. Ibid.
28 Fabiano Araújo Costa, Poétiques du « Lieu Interactionnel-Formatif » : Sur les conditions de constitution et de reconnaissance
mutuelle de l’expérience esthétique musicale audiotactile (post-1969) comme objet artistique, Tesi di Dott., Université ParisSorbonne, 2016, p.182 (“de façon endosomatique et contextuelle, car d’un côté elle est dépendante de la réalité
partagée en temps réel avec les autres musiciens et, de l’autre, elle est indépendante et distincte de l’ordre
exosomatique abstrait et cartésien de l’organisation du temps et du texte musical”).
23
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pulsação isócrona, como é o que a TMA designa como continuous pulse. Charles Keil também
conceituou a relevância estética de fenômenos como swing e groove, que remonta à noção de
“sentimento gerado”, “feeling engendrado”. Para desenvolver uma análise dos processos inerentes
ao swing, o autor utiliza o aspecto comunicativo, coletivo e interativo da seção rítmica do jazz:
“O melhor ponto de partida é provavelmente o ataque da seção de ritmo: a interação entre
contrabaixo e bateria” 29.
A pulsação contínua (continuous pulse).
Como vimos até agora, uma representação teórica do fenômeno do swing implica um
modelo não linear e descontínuo do que se toma como continuidade métrica. A pulsação de
referência (explícita ou implícita) produzida ou puramente assumida por meio da mediação do
PAT não é mecanicamente isócrona, como a de um metrônomo ou computador (ou seja,
composta de impulsos idênticos, da mesma duração matematicamente definida), mas sim
“tendencialmente” isócrona, ou pseudo-isócrona, pois ela própria está sujeita a sutis acelerações
ou desacelerações, apesar da ilusão de metronomicidade constante. Nesta perspectiva, o músico
teria sua maneira pessoal de “manter o tempo”, uma vez que a administração dos agrupamentos
de elementos rítmicos são arranjados propulsivamente ou despulsivamente em relação à linha de
referência (embora com mudanças quase imperceptiveis) da pulsação básica. Neste sentido, como
expressão do corpo vivo em seu encontro com o Lebenswelt, a continuous pulse é para Caporaletti
uma especificidade fenomenológica da música audiotátil, não rastreável como critério formal ou
valor estético cointrínseca na música da tradição clássica ocidental / romântica / modernista. No
contexto de uma reflexão sobre a fenomenologia rítmica da música áudiotátil proposta por
Caporaletti, Araújo Costa argumenta de maneira perspicaz o seguinte:
A continuous pulse (pulsação contínua) é, portanto, configurada como uma base de referência
rítmica (na verdade, é a única norma constante capaz de garantir homogeneidade e
estabilidade rítmicas como uma projeção da duração da entidade periódica representada pela
medida – como “duração percebida” – no temporalidade imediata) gerada de maneira
audiotátil. Mas também é um procedimento formal usado extensivamente na música
audiotátil, por exemplo, por um baterista de jazz que se caracteriza por sua maneira pessoal
de conduzir o pulso no prato de condução, consciente da importância construtiva de um
universo de microestruturas temporais. Dinâmica e timbres que configuram a essência
idiomática de um estilo (bebop, swing, hard bop, etc.) e definem a pronúncia expressiva do
estilo individual de alguém, na articulação idiossincrática do “groovema”.30

O drive.
Valor audiotátil decorrente da atitude propusiva do artista em relação à linha de pulso
contínuo (continuous pulse), ambos tributários do PAT. Na dimensão microestrutural do contexto
da performance, o drive permite intensificar a energia coletiva, uma espécie de forward motion que
caracteriza a música audiotátil.

“The best starting point is probably rhythm section attack: the interplay between bass and drums”. ivi, p. 341.
Fabiano Araújo Costa, Poétiques du « Lieu Interactionnel-Formatif », cit., p. 158. (“La continuous pulse va se configurer non
seulement comme une base de référence rythmique (c’est en effet la seule légalité constante capable d’assurer
l’homogénéité et la stabilité rythmique puisqu’elle est la projection de la durée du groupement périodique qui
représente la mesure – en tant que ‘durée perçue’ – dans la temporalité immédiate) générée de façon audiotactile,
mais aussi comme une procédure qui est exploitée au niveau esthétique de façon déterminante dans les pratiques
musicales audiotactiles, à l’exemple d’un batteur de jazz qui se singularise par sa façon de conduire à la cymbale ride,
conscient qu’il est de l’importance de construire un univers de micro-variations temporelles, dynamiques et
timbriques qui configurent la prononciation du style (bebop, swing, hard bop, etc.) et définissent la prononciation de
son style personnel, de son ‘groovème’”).
29
30
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Participatory discrepancies31.
Essa noção (discrepância participativa) foi proposta por Charles Keil como um conceito
que incorpora as diferenças sutis que ocorrem na prática musical em relação a uma norma
exossomática homogeneizadora e padronizadora que regula os traços expressivos (cf. o princípio
da “homogeneização categorial”, acima). “Uma incompatibilidade entre a música e os diferentes
músicos que a executam, entre as diferentes partes que um músico toca e entre o que é ouvido e
tocado” 32. Um exemplo que nos ajuda a ilustrar esse valor audiotátil diz respeito à “diferença de
fase entre a mão e o pé do baterista de jazz, entre o contrabaixo e a percussão ou, novamente,
entre a seção rítmica e o solista” 33. Na dimensão microestrutural subsintintática da performance,
as discrepâncias participativas são divididas em duas categorias: procedurais, por um lado, como
o ritmo, o groove e o swing, e textuais, por outro, como timbre, distorção textural. e qualidade de
som34.
Sonoridade idiossincrática.
Tendo verificado a basilaridade formativa psicossomática do princípio audiotátil, segue-se
que a som idiossincrático constitui a qualidade sonora específica para cada indivíduo. Esse valor
audiotátil é inerente à “personalidade” e identidade musical de cada artista, aprimorando a
singularidade individual dentro do regime de compartilhamento autoral entre compositor e
artista.
Feeling e interplay.
A criação improvisada e “groovêmica” 35 da música audiotátil dá grande importância ao
valor da empatia (feeling) e da interação (interplay), inerentes a uma “descoberta do outro,
estendendo-se até a intuição telepática/contextual prevendo o desenvolvimento da performance
e do porvir dos eventos, em geral”36. O processo dinâmico “de produção, invenção e avaliação de
uma regra artística compartilhada em tempo real” 37 foi conceituado por Fabiano Araújo Costa
como um lugar de interação-formativa 38 (LIF). Essa construção teórica configura o “espaço de
constituição e reconhecimento mútuo da arte transcultural do extenso campo do jazz após o final
da década de 1960” 39.

1. Inscrição do projeto Tower na categoria fenomenológica audiotátil
À luz da Teoria das Músicas Audiotáteis, procederemos ao estudo do corpus de obras
segundo o nexo “Sujeito-Relação-Objeto” 40. Sua perspectiva antropológica e cognitiva permite
estabelecer a atribuição cultural da obra musical, uma vez que a análise do objeto implica o
estudo de seu contexto e, consequentemente, a identidade do sujeito. Para tanto, é necessário

Charles Keil, “Participatory Discrepancies and the Power of Music”, Cultural Anthropologie, vol. 2, n. 3, agosto 1987,
p. 275-283.
32 Laurent Cugny, Analyser le jazz, Paris, Outre Mesure, 2009, p. 296.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Essa expressão denota a estrutura morfológica e processual de uma peça. Como já foi observado, o groovema é a
unidade mínima de articulação do sulco, que assume um valor personalístico necessário precisamente em relação à
ação formativa do princípio audiotátil. Portanto, o caráter Groovemico se afirma como normativo no
desenvolvimento processual da obra musical audiotátil.
36 V. Caporaletti, “Uma musicologia audiotatil ...”, cit., p. 9.
37 Fabiano Araújo Costa, “Groove e escrita na ‘Toccata em Ritmo de Samba n. 2’ de Radamés Gnattali”, op. cit., p. 5.
38 Fabiano Araújo Costa, Poétiques du « Lieu Interactionnel-Formatif », Op. cit., p. 179 – 294.
39 Ibid., p. 11 (“espace de constitution et de reconnaissance mutuelle de l’artisticité transculturelle du champ élargi du jazz
après la fin des années 1960”).
40 Vincenzo Caporaletti, “Uma musicologia audiotátil ...”, Op. cit., p. 4.
31
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verificar se o modelo de referência ideológico-cognitivo do compositor-intérprete é audiotátil, a
fim de atribuir legitimamente o projeto Tower a essa categoria fenomenológica.
A música “Real Thing # 2” do álbum Tower vol. 1 (2011) foi gravado por Marc Ducret
(guitarra elétrica), Kasper Tranberg (trompete), Matthias Mahler (trombone), Fréderic Gastard
(saxofone baixo), Petr Bruun (bateria). Por outro lado, a música “Real Thing # 3” do álbum
Tower vol. 2 (2011) foi gravado por Marc Ducret (guitarra), Tim Berne (saxofone alto), Domnique
Pifarely (violino), Tom Rainey (bateria). Uma versão adicional foi gravada no álbum Tower-Bridge
(2014) pelos músicos das três formações que participaram do projeto.
No que diz respeito ao critério noético 41 dos artistas, descobrimos que ele faz parte do
campo jazzístico42, com o compartilhamento de caminhos semelhantes de aculturação musical
que integram modelos visuais e audiotáteis. Do ponto de vista do aprendizado, sua primeira
aproximação com a música ocorreu principalmente em uma dimensão mimética, uma vez que a
maioria deles vinha de famílias de músicos; por outro lado, sua formação acadêmica, tanto pela
frequência de estudantes conservados quanto como autodidatas, constitui a razão fundamental
para o uso de práticas tributárias de critérios operacionais, tanto audiovisuais quanto visuais (com
o envolvimento entre a música escrita da tradição cultural ocidental e improvisação do campo do
jazz). No entanto, deve-se notar que o modelo de cognição/categorização ao qual esses artistas
aderem é o modelo audiotátil, pretendido como uma forma específica de racionalidade corporal.
No que diz respeito à decodificação do texto composicional43, com as modalidades cognitivas
envolvidas, os artistas do projeto Tower abordaram o texto escrito por meio de sua descriptografia
notacional normativa44, perfeitamente padronizado segunda as habilidades de leitura da partitura.
Do ponto de vista mediológico, no entanto, é necessário esclarecer que, neste caso, a partitura
não é um medium formador de experiência, mas “simplesmente um medium tecnológico
subsumido em uma ordem cognitiva não homóloga aos princípios epistêmicos visuais de uma
pessoa [...] [mas referindo-se a ] uma maneira audiotátil de perceber e categorizar” 45.
No que diz respeito à recodificação performativa46 e às práticas de execução envolvidas, os
músicos do projeto Tower usam quatro modalidades de fenomenologia performativa, as quais são
principalmente inscritas no contexto audiotátil. Primeiro, um processo interpretativo, que permite
ao músico reproduzir a partitura com um grau convencional de liberdade interpretativa.
Paralelamente, um processo de interpretação não normativo que vai além dos pressupostos da
Werktreue, mantendo-se dentro dos limites da interpretação do texto anotado, mas libertando-o
em um nível microrrítmico-expressivo 47 . Finalmente, as práticas de improvisação e de
extemporização48 indicadas na partitura e pelas “orientações verbais” 49 que determinam um impacto
diferente nos processos de recodificação audiotátil implementados pelos performers.
Para esta análise, inspiramo-nos no modelo operacional proposto por Vincenzo Caporaletti, “Analyse
phénomenologique et musicale” em Vincenzo Caporaletti, Laurent Cugny, Benjamin Givan, Improvisation, Culture,
Audiotactilité. Édition critique des enregistrements du Concerto pour deux violons et orchestre en ré mineur BWV 1043 de JeanSébastien Bach par Eddie South, Stéphane Grappelli et Django Reinhardt., Paris, Outre mesure, 2016, pp. 59-94.
42 Alexandre Pierrepont, Le champ jazzistique, Marseille, Parenthèses, 2002.
43 Cf. V. Caporaletti, “Analyse phénoménologique et musicale”, Op. cit., p. 67-71.
44 Como pode ser visto na gravação em vídeo da performance ao vivo desta formação instrumental, todos os
músicos, exceto Ducret, se apresentaram lendo a partitura escrita.
45 Cf. V. Caporaletti, “Analyse phénoménologique et musicale”, Op. cit., p. 68 (“simplement un moyen technologique
subsumé sous un ordre cognitif dissemblable de ses propres principes épistémiques visuels […] [mais qui se réfère à]
un mode de perception et de catégorisation audiotactile”.
46 Transição de um código semiótico para outro. No presente caso, trata-se da transcodificação de um código
notacional para um código gestual-performativo. Ibid.
47 “A estrutura do texto e a seqüência ritmo-diastematica são respeitadas, enquanto os modos de inflexão e
performance típicos do atraso ou avanço microtemporal serão modificados / criados ex tempore na dimensão
micrrítmica”. V. Caporaletti, “Analyse phénoménologique et musicale”, Op. cit., p. 69. (“La structure du texte et
l’enchaînement rythmique-intervallique seront respectés, alors que les inflexions et les modes performatifs typiques
de retard ou d’anticipation micro-temporels, seront modifiés/crées sur le vif à une échelle micro-rythmique”.)
48 Ivi, p. 65 et seq.
41
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É o caso do “Real Thing # 2”, onde, em certas passagens, o trecho de composição se torna
um modelo mental no qual è integrado um novo material ex tempore. Como conseqüência, a
distribuição das durações e a localização métrica das notas serão alteradas, para que o artista
tenha a oportunidade de adicionar novas notas no contexto da estrutura melódica/harmônica
considerada. Assim, os artistas terão o direito de adicionar novo material durante a apresentação
da composição e da elaboração “dando relevância axiológica aos valores da originalidade
criativa”50 encontrados no ato de improvisação.
As estruturas formais em larga escala pertencem ao plano proposto na partitura e à forma
groovêmica assumida após a gravação. A macroestrutura concebida por Marc Ducret na fase de
projeto indica um conjunto de várias seções que são seqüenciadas de maneira cronológica. No
entanto, a análise do registro mostra que os planos formais propostos pela partitura e pela forma
groovêmica não correspondem, em nenhum caso, ao corpus analisado. O contexto cognitivo
audiotátil da obra musical implica processos de improvisação e isenção que modificam a
sequência cronológica da peça. Assim, nosso corpus analisado atribui ao regime fonográfico51 da
música audiotátil, em que a textualidade musical é fixada após a gravação do som.
Outro objetivo nosso, de averiguar o registro do projeto Tower na categoria fenomenológica
audiotátil, consistirá em considerar o pré-requisito epistêmico imposto pela presença da
codificação neoaurática (CNA) e do princípio audiotátil (PAT). Este último está presente em dois
níveis de atividade, resumidos por Fabiano Araújo Costa “[...](1) o nível primário
macrogroovêmico, onde é possível analisar o fenômeno musical de “superfície” possível de ser
recuperado com o recurso da notação musical e que concerne ao domínio da improvisação e da
extemporização; e (2) o nível secundário, microgroovêmico onde são elaboradas as instâncias
psicocinéticas no nível microrrítmico do swing e do groove” 52. Seguindo esse modelo, o nível
macrogroovêmico de “Real Thing # 2” está presente em três eixos de elaboração53 : nove áreas mais
fiéis à escrita, três áreas de improvisação e cinco áreas de improvisação. Os processos
identificados em Tower, em nível poético, implicam a presença do PAT, que por sua vez induz a
conscientização da inscrição dos valores audiotátil através do meio fonográfico.
Esses componentes material-energéticos e contextual-performativos são encontrados no
nível microgroovêmico do corpus sob exame. Entre eles está o sulco constituído como eixo
intencional de Marc Ducret para conceber seu trabalho em uma dimensão performativoenergética:
Então imaginei um grupo e um repertório que realmente representam o prazer de tocar para
mim. Há groove, energia, tudo que eu sempre amei desde que fiz música, tudo que é fácil e
natural para mim. 54

O guitarrista francês especificou, em mais de uma ocasião, a presença dessa energia
rítmico-fônica em sua maneira de tocar e em sua própria identidade musical compartilhada pelos
músicos de seu grupo:
Basicamente, eu apenas toco bateria na guitarra. Eu sei; agora eu entendo isso. Foi isso que,
por exemplo, me levou a amar o Led Zeppelin. Não se trata de guitar hero. O que eu gosto
nessa coisa, apesar de tocar guitarra e não bateria, é a maneira como tudo está ligado ao
ritmo, o que permite construir um resultado único [...] É exatamente essa sensação rítmica
49

Laurent Cugny, Analyser le jazz, Op. cit., p. 127.
V. Caporaletti, “Analyse phénoménologique et musicale”, Op. cit., p. 70 (“donnant une pertinence axiologique aux
valeurs d’originalité créative”).
51 Laurent Cugny, “Théorie des musiques audiotactiles et notation”, publicado online em abril de 2016,
http://www.iremus.cnrs.fr/fr/programme-de-recherche/seminaire-notation
52 Fabiano Araújo Costa, “Groove et écriture ...”, Op. cit., p. 10.
53 Ibid.
54 Stéphane Ollivier, “Marc Ducret (re)tour sur le pont”, Jazz Magazine, n. 643, 2012, p. 40.
50
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que eu amo. Como é para Stravinsky ou Mozart, já foi o suficiente para eu brincar com essa
sensação rítmica, dividindo o tempo. Depois de ter ouvido e tocado com outras pessoas que
tinham uma abordagem um pouco diferente, entendi que ela também pode ser tocada sem
ritmo, enquanto ainda lhe dá uma espinha dorsal rítmica. Qual é a coisa que realmente me
interessa, especialmente no disco que você estava falando. Eu sempre tento brincar com essa
ambiguidade entre manter o tempo e não mantê-lo. Acontece que tocar percussivamente na
guitarra sempre acaba dividindo o tempo. E eu tento evitá-lo…55

É importante precisar que Marc Ducret, como performer audiotátil, também se refere a um
fisicidade tributária da dimensão ritmo-corpórea dos estilos funk e rock dos anos 1960. Um
exemplo preciso dessa articulação melódico-rítmica conectada à noção de groove pode ser
encontrado na seção B da versão registrada de “Real Thing # 2”. Nesse caso, o tema tocado pelo
guitarrista consiste em um módulo groovemico ciclicamente iterado (cf. Ex. 1), que se torna o
modelo gerador no processo de extemporização. A concepção escriturística/composicional desse
riff depende da intenção do músico em tornar-se performativo e dos valores audiotáteis
envolvidos na fenomenologia interacional.

Exemplo 1 – Módulo groovêmico na seção B de « Real Thing #2 », álbum Tower vol.1

A pulsação contínua (continuous pulse) ocorreu principalmente nas áreas de improvisação e
improvisação de “Real Thing # 2”. No entanto, na seção CODA 1, a escrita de Marc Ducret
induz os artistas de uma maneira idiossincrática de “manter o tempo”. De fato, na concepção
escriturística dessa passagem, o compositor evitou indicações de tempo ou barras de medida,
deixando aos artistas a liberdade de estabelecer sua própria pulsação isócrona pessoal, evitando
assim impor critérios métricos. No entanto, ele mantém algum controle usando sinais de
apóstrofo para indicar a respiração do vento (cf. Ex. 2). De acordo com a performance, o metal,
nesta seção, o violão, a bateria e o saxofone baixo continuam a improvisar na seção anterior, o
que dá uma sensação de mudança de fase participativa entre todos os artistas que emanam de seu
próprio pulso contínuo.

“Basically, I’m just playing drums on the guitar. I know that; now I know it. That’s what drew me to love Led
Zeppelin, for instance. It’s not the guitar hero side. What I liked in it, although I play guitar and not drums, is the
way it all relates to basic central drum rhythmic way to build a thing that is unique (…). It’s just his rhythmic feel that
I love. Same with Stravinsky, or Mozart, so for a while I was satisfied in playing in this rhythmic feel, dividing time.
And then after listening to and playing with people with a slightly different approach, I learned that you could be
playing with a non-rhythmic approach and still put in some rhythmic backbone to it. Which is what I’m really
interested in, mostly in this record you were talking about. I’m always trying to play this discrepancy between playing
time and not playing it. Which is something that, playing with a percussive thing on the guitar; you’re always drawn
back to dividing time equally. And I try not to...” Entrevista com Nate Chinen para seu blog Prepared Guitar nel 2014:
http://preparedguitar.blogspot.com/2014/12/marc-ducret-interview-with-nate-chinen.html.
Consultado
em
23/09/2018.
55
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Esemplo 2 – Extrato da partitura de “Real Thing #2” (álbum Tower vol.1), seção CODA I onde ocorre o
pulso contínuo (continuous pulse)

As discrepâncias participativas (participatory discrepancies) aparecem no nível secundário
microgroovêmico de “Real Thing # 2”. Em uma passagem de improvisação coletiva que fez uso
de algumas das prescrições anotadas na partitura pelo compositor, cada músico intervém de
maneira heterofônica, criando diferenças de fase processuais (intrínsecas às dimensões rítmica e
groovêmica). As entradas subsequentes e recursivas dos artistas, que não seguem uma
organização temporal vinculativa, induzem efeitos na dimensão microtemporal da performance.
No trecho a seguir (Ex. 3), as partes de guitarra, trompete, trombone e bateria também
apresentam discrepâncias participativas da dimensão textual quanto à textura polirrítmica e à
diferenciação tímbrica e fraseológica. Assim, esse ato coletivo de improvisação implica
conseqüências estéticas que são caracterizadas pelo caráter axiológico dos valores audiotáteis,
como o feeling e o interplay.

Exemplo 3 – Extrato da partitura de “Real Thing #2” (álbum Tower vol.1), seção IMPRO AFTER D, onde ocorrem as
participatory discrepancies

A sonoridade idiossincrática é um aspecto que Ducret manteve sempre presente ao
conceber o projeto Tower. Em uma entrevista, o compositor esclareceu que a escolha dos
instrumentistas de cada treinamento é expressamente abordada pela personalidade individual e
pela qualidade do som peculiar a cada um deles. “Tenho preferência pelo som dos instrumentos
de sopro, e o trombone é o que mais me fascina. Quanto ao saxofone baixo, é um instrumento
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maleável e muito adaptável; mas tenha cuidado, quero esclarecer que, em primeiro lugar,
componho para instrumentistas específicos, e essas duas são personalidades fortes, de ‘vozes’” 56.
Essa intenção formativa encontrou a mídia ideal nos processos de improvisação e isenção, que
permitiram aos músicos manifestar sua “personalidade” musical, explorando a gama de sons
heterogêneos que os caracterizam em um nível fraseológico.
Por outro lado, a codificação neoaurática (CNA) constitui o pré-requisito epistêmico
essencial para a atribuição do projeto Tower na categoria de música audiotátil. Sua função estética
e meio cognitivo, baseados na conscientização da fixação do som, implicam no reconhecimento
do status textual musical do opus às práticas baseadas no PAT, que não seriam codificáveis na
ontologia de um objeto, através da mediação tecnológica da gravação fonográfica que amplia
aqueles valores de procedimento autógrafo aos quais nos referimos. Segundo Vincenzo
Caporaletti, historicamente, existem duas fases do CNA que representam, respectivamente, a
possibilidade de reversibilidade temporal (isto é, a modificação da direção do tempo ontológico)
na única fase estética (a CNA primária 57 , simplesmente com a reavaliação de uma gravação).
produzindo um fragmento de temporalidade cristalizada), e também na fase poiética, com a CNA
secundária58. Esta última mediação cultural ocorreu a partir de meados do século XX, com a
introdução tecnológica da gravação magnética, que possibilitou manipular a temporalidade
ontológica mesmo na criação do próprio texto do registro, não apenas durante sua recepção. As
técnicas de edição, overdubbing, mixagem e pós-produção tornam-se instrumentos da constituição
da obra musical audiotátil. Nesse sentido, a existência de uma temporalidade real 59 da
performance gravada e artificial60, sujeita à pós-produção, configura-se entre as conseqüências
estéticas suscitadas pela codificação neo-aurática.
No caso de Tower, houve dois momentos na cronologia de sua implementação criativa, a
gravação da performance e a fase de pós-produção. Tivemos a oportunidade de verificar esse
aspecto, graças ao testemunho da produção do álbum de Stéphane Berland, co-produtor do
álbum Tower vol. 1.
Foi feito em dois dias, no mesmo local. Uma parte foi gravada durante um concerto (na
presença do público) e a outra com o grupo na mesma sala de concertos, com gravação ao
vivo, mas sem audiência. Como resultado, foram necessários muitos trabalhos de edição,
para selecionar o melhor de cada sessão de gravação e/ou encurtar algumas partes
(especialmente os solos) para criar a música que Marc e eu tínhamos a intenção de “oferecer
ao mundo”. Isso foi possível graças ao talento e musicalidade de Matthieu Metzger (o
engenheiro de som) 61.

Podemos usar analiticamente a distinção entre CNA primária e secundária (conceitos,
lembremos, que se qualificam acima de tudo como instrumentos em uma chave históricoantropológica para definir a diferença das imagens culturais da música gravada entre suas origens
Marc
Ducret,
entrevista
com
Martial
Briclot
para
Chromatique.net,
10/07/2014:
http://www.chromatique.net/news/item/14913-quand-les-sons-percutent-les-mots. Consultado em 15/10/2018.
57 Vincenzo Caporaletti, “Neo Auratic Encoding. Phenomenological Framework and Operational Patterns” in: G.
Borio (ed.), Musical Listening in the Age of Technological Reproduction, Farnham, Ashgate Publishing, 2015, p. 233-252.
58 Ivi, p. 244 et seq.
59 Cf. Fabiano Araújo Costa, “Remarques sur l’expérience esthétique interactionnelle chez Miles Davis en 1969:
le projet de “Bitches Brew” et les concerts avec le 3e Quintette”, Epistrophy, 01, 2015, Jazz et Modernité/ Jazz
and Modernity. - ISSN : 2431-1235, Disponível online em: http://www.epistrophy.fr/remarques-sur-lexperience.html , 2015.
60 Ibid.
61 « It was done over two days in the same ‘space’. One part was recorded during a concert (with an audience) and the other part with the
band in the same room, in ‘live’ conditions of playing but without an audience. Thus, quite a lot of ‘editing’ was done afterwards to take
the best of each recording session and/or even to shorten some parts (notably ‘solos’) and make the music the way Marc and myself wanted
to hear it and ‘offer it to the world’. This was made possible thanks to (sound engineer) Matthieu Metzger’s talent and musicianship »,
Sthéphane Berland, Comunicação pessoal, 7/12/2018.
56
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e desenvolvimentos tecnológicos subsequentes). Portanto, distinguimos uma gravação como
CNA primária – quando o concerto foi gravado ao vivo pelo quinteto franco-dinamarquês, no
qual a integridade temporal relativa ao campo de interação constituído na performance foi
preservada - e uma gravação como CNA secundária na fase pós-produção em que o produto
possui autoria múltipla, como resultado da colaboração de Marc Ducret, Stéphane Berland e
Matthieu Metzger.
Concluindo, o projeto Tower entra totalmente na categoria de música audiotátil,
considerando o sistema cognitivo do Sujeito, a forma groovemica das peças musicais após a
gravação do som e a presença dos pré-requisitos epistêmicos implicados pelo princípio do
audiotátil PAT com seus autografar valores estéticos, juntamente com os de CNA primária e
secundária.

3. O aspecto visual na dimensão literária do projeto Tower
Tendo verificado a especificidade cultural audiotátil do projeto Tower, passamos a analisar
os três processos que representam o aspecto visual decorrente da transposição das técnicas
literárias nabokovianas na música de Marc Ducret.

3.1. Os palíndromos sonoros
O palíndromo é uma sequência de caracteres que permanece inalterada com a
decodificação destro e canhoto. Portanto, também inclui um exemplo musical cuja retrogradação
coincide com a sequência (ou modelo) original da qual deriva. Constitui também o primeiro
procedimento de transposição musical das técnicas literárias encontradas por Ducret na obra Ada
o ardore.
A linguagem de Nabokov já é em si uma construção, uma estratégia formal muito precisa e
elaborada. Aqui é onde eu comecei. Em poucas palavras, o grau mais simples do
relacionamento é a equivalência. Ada é um palíndromo. Querendo refletir isso em meus
sons, eu mesmo escrevi um tema palíndromo. Mas Ada também é (A-D-A) equivalente na
solução anglo-saxônica a lá-ré-lá: essa sequência de notas desempenha um papel estrutural na
composição62.

O aspecto visual do palíndromo musical é relevante no contexto do projeto Tower, uma vez
que o entendimento de sua composição está ligado a uma fonte literária e sua textualidade visual.
Ducret foi inspirado pela estrutura palindrômica recorrente na prosa de Nabokov para compor
passagens tanto equivalentes no sentido musical quanto menos estritamente vinculadas, mesmo
sob a influência desse motivo inspirador.
Na seção Coda de “Real Thing # 3” (álbum Tower vol.3) (Ex. 4), observamos a transposição
musical do palíndromo A-D-A descrita pelo compositor como equivalente às notas lá-ré-lá.

Libreto de acompanhamento do CD Tower-bridge redigido por Marc Ducret. Cf. M.c Ducret, Tower-Bridge, Ayler
records, Op. cit.
62
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Exemplo 4 – Transposição musical do palíndromo Ada na seção Coda CODA de “Real Thing # 3” (álbum Tower
vol.3)

Embora seja um trabalho audiotátil, a percepção do palíndromo musical pode ser melhor
compreendida pela decodificação linear da escrita/notação do que pela escuta. De fato, este
último está ligado à temporalidade do devir musical, que não permite traçar o modo retrógrado e
identificar a simetria do procedimento das escrituras. A leitura, de fato, desempenha um papel
importante na identificação de procedimentos musicais simétricos/retrógrados. Sobre este ponto,
Pierre Boulez afirmou:
Muitos compositores foram vistos seduzidos por esse aspecto externo da partitura. Mesmo
em Bach, você pode encontrar certos dispositivos ópticos e auditivos, e pode-se dizer que
em certos cânones há mais problemas para os olhos do que para os ouvidos. Não que a
música não seja bonita, mas as simetrias são muito mais diretamente percebidas pelo olho do
que pelo ouvido. Se você considerar um contraponto retrógrado, o olho capta rapidamente a
linha que vai de A a Z, depois a que retorna de Z a A, abraçando simultaneamente todos os
intervalos. Isso é muito mais difícil de ouvir, pois a memória tem uma dimensão temporal: o
olho pode ler da direita para a esquerda, o ouvido não pode ouvir contra o tempo63.

A percepção dos palíndromos musicais, na música que encontra sua identidade no ato
performativo, torna-se problemática quando o receptor não possui uma partitura. A memória do
ouvinte não pode considerar esses procedimentos na dimensão de tempo linear da performance.
O ouvido tem dificuldade em ouvir retrógrado, mesmo em um contexto de percepção
delinearizzata 64, como a fonográfica. Para lidar com essa situação paradoxal, Marc Ducret ajudou
estrategicamente seu ouvinte ideal: um trecho da trilha “Real Thing # 3” encontrada no libreto
do quinto álbum da série, Tower-bridge. Aqui a notação dos palíndromos musicais é indicada com
um número que indica seu início. Com isso, ele pretende focar a atenção de seu receptor ideal na
Ivi, p. 98.
“O termo ‘delinearizzazione’ merece comentários. Refiro-me à linearidade no significado de Ferdinand de Saussure,
quando ele afirma que a linguagem se desdobra como uma linha, de acordo apenas com o eixo do tempo;
obviamente o mesmo acontece com a música. O processo de delineamento ao qual me refiro é tal que o espírito que
percebe retrocede o que acaba de ser ouvido ou antecipa o que está prestes a ser. Esse delineamento é semelhante ao
que autoriza a leitura, em particular a leitura competente, na qual o olho percorre a página de acordo com trajetórias
não homólogas à rolagem temporal implícita no texto lido”. Nicolas Meeùs, “L’œuvre musicale comme audition et
comme lecture”, in Michel Imberty, De l’écoute à l’œuvre : études interdisciplinaires, Université de Paris-Sorbonne , Paris,
L’Harmattan, 2001, p. 63. (« Le terme “délinéarisation” appelle un commentaire. J’entends la linéarité au sens où
Ferdinand de Saussure dit que le langage se déroule comme une ligne, selon le seul axe du temps ; il en va de même,
évidemment, de la musique. Le processus de délinéarisation dont je parle est un processus par lequel l’esprit qui
perçoit revient en arrière sur ce qui vient d’être entendu, ou anticipe ce qui va l’être. Cette délinéarisation est
semblable à celle qu’autorise la lecture, en particulier la lecture compétente, où l’œil balaie la page selon des
trajectoires qui ne respectent pas nécessairement le déroulement temporel du texte lu ».)
63
64
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percepção desse procedimento, não apenas através da nova escuta, mas também da releitura do
extrato anotado. Tudo isso nos leva a ver a solução encontrada por Ducret para a compreensão
dos palíndromos musicais no projeto Tower. A chave é a cooperação na interface entre o aspecto
visual e o audiotátil de “Real Thing # 3”, que, no entanto, faz com que a balança se incline para
um alto grau de visibilidade, com a leitura delineada indispensável para a compreensão dos
palíndromos musicais. Assim, a tecnologia que objetiva a mediação cognitiva visual (a pontuação)
atua no contexto cognitivo audiotátil de Tower, implicando a presença de princípios epistêmicos
de linearidade, segmentação de experiência e repetibilidade uniforme.
Nós nos referimos aos palíndromos musicais em “Real Thing # 3” no álbum Tower-Bridge65.
Agora, é possível revelar um desenvolvimento em camadas mais complexo de palíndromos
musicais na versão de “Real Thing # 3” do álbum Tower vol. II. Uma passagem ilustra
perfeitamente os procedimentos imaginados por Marc Ducret para transpor musicalmente os
palíndromos da obra literária Ada ou ardore. De fato, existe um palíndromo em cada item, que se
desenvolve paralelamente aos demais, com uma tendência de 216 na semínima. No Ex. 5, cada
pentagrama corresponde a palíndromos, destacados nos dois retângulos, dos quais o primeiro é a
estrutura melódica original e o segundo é retrógrado. Os três palíndromos confundem a
percepção do ouvinte, devido à sua presença em três camadas sobrepostas. No entanto, alguns
elementos são repetitivos e fornecem pontos de referência para o reconhecimento desta seção.
Vejamos (cf. o Ex. 5) a primeira camada de leitura dos palíndromos musicais na seção C de “Real
Thing # 3”.

65

O examinaremos detalhadamente em “3.2. O movimento-vaivém”, infra.
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Exemplo 5 – Palíndromos musicais, nível de primeira leitura na seção C de «Real Thing # 3» (álbum Tower
vol. II)

Analisando a seção C, identificamos palíndromos maiores, em um segundo nível analítico.
Assim, uma vez que as duas camadas são sobrepostas, podemos ver que os primeiros
palíndromos são aninhados na segunda de acordo com o efeito matrioske (ou de mise en abime). No
Ex. 6 destaca o segundo nível dos palíndromos musicais em “Real Thing # 3”.
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Exemplo 6 – Palíndromos musicais, segundo nível analítico na seção C de “Real Thing # 3” (álbum Tower
vol. II)

Portanto, pode-se dizer que o desenvolvimento palindrômico no projeto Tower tem duas
perspectivas: 1. a sobreposição horizontal dos palíndromos dispostos em cada item do todo; 2. a
sobreposição vertical na escala de tempo mais ampla, à maneira dos matrioske. Assim, a concepção
de palíndromos musicais no contexto cognitivo audiotátil adquire uma implicação de funções
formais inerentes à matriz cognitiva visual, resultando em uma presença significativa do aspecto
visual. Consequentemente, o ouvinte-leitor “vê o que não ouve” usando as teclas interpretativas
fornecidas pelo compositor, tanto na forma de um extrato da partitura quanto verbalmente.
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3.2. O movimento-vaivém
Durante um dia de estudo na Université Toulouse Jean-Jaurès66, Marc Ducret ilustrou um
segundo processo de transposição textual da prosa nabokoviana para a música de seu projeto
Tower.
Vou falar sobre algo muito simples. Ada é um palíndromo, mas, como Ada, ela tem doze
anos na época da referência. Mas esta é uma anotação em sua própria mão, talvez uma mão
que treme um pouco, já que ela tem noventa anos quando Nabokov a faz escrever os
comentários. Portanto, sem parar neste livro (Ada ou ardor), existe esse movimento, que
chamo de movimento de vaivém. Ou seja, agora ela (Ada) tem doze anos, então ela tem
noventa anos, ainda depois dos treze [...] você vê esse movimento que se move à medida que
você continua lendo, adicionando as páginas à esquerda e eles diminuem para a direita. O
movimento de vaivém é acentuado precisamente nesse sentido.67

O movimento de vaivém tem implicações consideráveis na concepção da forma e,
consequentemente, no que diz respeito à própria essência do trabalho. Representa a sobreposição
de várias camadas de leitura/audição na mesma música, mantendo a forma retrógrada e
desafiando a linearidade do andamento musical. Para ilustrar esse conceito, Ducret especificou a
transposição dessa técnica nabokoviana em sua música: “Esse movimento de vaivém foi
desenhado entre 1-1, 2-1-1-2, 3-2-1-1-2-3 , 4-3-2-1-1-2-3-4, etc., até 6. Isso me pareceu uma
pequena ilustração humilde do movimento que encontrei nesse modo narrativo (em Ada o
ardore)” 68. Observe na Fig. 1 o movimento da lançadeira descrito pelo compositor.

Figura 1 – Ilustração da bobina do motor de acordo com Marc Ducret

De fato, cada nível representa um palíndromo que se desenvolve progressivamente ao
longo do tempo, mantendo o mesmo núcleo que caracteriza essa estratificação. Graças à
“simetria” 69 de cada nível, a unidade temática e o retorno ao mesmo conceito de origem fazem
parte da essência do movimento de vaivém. Identificamos esse processo descrito por Ducret na
versão gravada de “Real Thing # 3” no álbum Tower-bridge. Nesse caso, o procedimento está
ligado ao problema do tempo, que é “uma espécie de eco do trabalho para o qual Nabokov insta
o leitor através de um transporte incessante entre o passado, o presente e o futuro”. Assim, a
seção “Miroir” de “Real Thing # 3” pertence a uma ilustração do movimento policial publicado
no livreto do quinto álbum, a fim de fornecer um guia visual para o ouvinte. Observamos no Ex.
7 o movimento de lançadeira que é repetido em cada voz do conjunto, apresentando um
desenvolvimento paralelo de 200 à semínima. De maneira homóloga à ilustração anterior (cf. a
Marc Ducret, Intervençnao verbal, na Journée d’Étude “Jazz en écritures”, ’Université Toulouse 2 Le Mirail
organizada pelo Istituto IRPALL, 8/12/2011.
67 Ibid.
68 Ibid.
69 Este processo estabelece uma relação com a forma de arco.
66
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Fig. 1), esse procedimento se desdobra em seis camadas de leitura sobrepostas de acordo com
uma estrutura matryoshka recorrente, indicada pelo compositor com os números em vermelho
(de 1 a 6).
A origem ou motivo central do palíndromo é encontrada nos tamanhos 6-7, indicados pelo
compositor pelo número 1 em vermelho. Se continuarmos lendo nas duas direções, poderemos
descobrir cada camada sobreposta. Portanto, os números em vermelho indicam cada palíndromo
musical que se revela em ambas as direções como um ir e vir entre o passado, o presente
representado na metade do primeiro palíndromo e o futuro.

Exemplo 7 – Movimento de vaivém na seção Miroir de “Real Thing # 3” (álbum Tower-bridge)

O movimento da lançadeira induz um alto grau de visualidade cognitiva, a fim de perceber
e entender a própria forma. Mesmo diante da escuta repetida, permitida pela gravação, a
linearidade cronológica do tempo musical dificulta a identificação da forma retrógrada pelo
receptor, uma vez que a estrutura geral é revelada com base em um palíndromo mediano, que se
inclina progressivamente para a frente e para trás. Portanto, percebe-se a intencionalidade
paradoxal do compositor de inverter o andamento musical, processo que não pode ser
implementado devido à sua linearidade cronológica. Ou, o ônibus espacial permite movimentos
de ir e vir ao longo do tempo que desafiam a temporalidade atribuída ao aspecto performativo da
música audiotátil.
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Assim, a solução idealizada por Marc Ducret para identificar esse procedimento é
intrínseca ao aspecto visual da descriptografia do código semiográfico musical. Esta é a razão pela
qual ele inseriu um trecho da partitura que ilustra o carretel de motor no livreto de seu álbum
Tower-bridge. A ação do compositor prevê o papel ativo do receptor na concepção final desse
processo. Nesse sentido, deve-se levar em conta que apenas a nova audição e releitura da
partitura permitem identificar cada camada da forma musical do Tower. Como ouvintes, podemos
nos concentrar na escuta linear da imagem final ou assumir o desafio de descobri-la camada por
camada70 para obter uma compreensão mais profunda do trabalho. De certo modo, para autores
como Marc Ducret ou Vladimir Nabokov71, o status de “obra realizada” depende da decisão e da
participação crítica do ouvinte-leitor.
Por fim, os níveis estético e poiético da concepção musical do movimento do carretel
implicam uma presença significativa do aspecto visual, apesar de sua inscrição no contexto
cognitivo audiotátil. O extrato da partitura oferecida pelo compositor ao seu usuário permite ver
a interação entre os critérios de audiotátil e visual no Tower.

3.3. A intertextualidade e o “déjà-vu”
O processo mais recente inspirado na construção literária de Vladimir Nabokov é a
intertextualidade. Ao articular o sentimento de “déjà-vu”, Marc Ducret consegue brincar com a
memória do ouvinte e induzi-lo à pesquisa intertextual72:
Na cena que escolhi, que será invertida após trezentas páginas, Ada está prestes a comer uma
torta de mel. Ele tem doze anos e meio de idade e Van, seu namorado que ainda não sabe
que é, chega e parece estar perdendo alguma coisa. Trezentas páginas separadas no livro,
após quarenta anos de vida compartilhada, separação etc., elas se encontram. O leitor “ideal”,
que é o releitor, encontrará e identificará o único sinal que Nabokov traça na história e se
perguntará: essa torta de mel, eu a vi em algum lugar da história. Isso é o que me fascina, a
sensação de déjà-vu, como uma marcação, anúncio ou sinal de que algo importante existe e
afirma ser revertido, onde Van vai encontrar uma mulher de cinquenta anos e acontece um
minuto totalmente inadvertido. É apenas o mel que escorre dos dedos e, aos doze anos e
meio, ela já era a pessoa que iluminaria sua vida, e o que mais uma vez a iluminará em virtude
de uma espécie de segunda vida, já que Ada e Van morrerão. livro, com quase cem anos
cada.73

A noção de intertextualidade refere-se à interação de integração e transformação que cada
texto possui com um ou mais textos, sejam eles coevais ou anteriores. Em Semiotike 74 , Julia
Kristeva afirma que “cada texto é construído como um mosaico de citações e constitui uma
absorção e transformação de outro texto” 75 . Gerard Genette, por sua vez, estabeleceu três
formas de intertextualidade: citação, plágio, que é uma retirada textual não declarada, mas ainda
literal, e alusão, um enunciado cuja inteligência total pressupõe a percepção de uma relação entre
ele e outro a quem ele necessariamente se refere a essa ou aquela inflexão, caso contrário não é
receptivo” 76 . A teoria da intertextualidade permite uma compreensão da conduta literária
Lendo a partitura completa ou até mesmo, no gráfico da ES. 6, as etapas destacadas (horizontal e verticalmente).
Cf. Vladimir Nabokov, “Good Readers and Good Writers”, Lectures on literature (Fredson Bowers, ed.), San DiegoNew York, Harcourt, 1980.
72 Por intertexto, entendemos o conjunto de textos relacionados a um determinado texto.
73 Marc Ducret, Intervenção verbal, Journées d’Étude « Jazz en écritures » , cit.
74 Julia Kristeva, Semiotike, Paris, Éditions du Seuil, 1969.
75 Ivi, p. 146. (« tout texte se construit comme une mosaïque de citations et constitue une absorption et
transformation d’un autre texte »)
76 Gérard Genette, Palimpsestes, Paris, Éditions du Seuil, 1982, p. 8 (« un énoncé dont la pleine intelligence suppose la
perception d’un rapport entre lui et un autre auquel renvoie nécessairement telle ou telle de ses inflexions, autrement
non recevable »).
70
71
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nabokoviana que inspirou Ducret a articular o sentimento de “já ouvido”. A relação entre o já
ouvido e o já visto corresponde, de um ponto de vista cognitivo, a “toda impressão,
subjetivamente inadequada, de familiaridade que uma experiência apresenta com um passado
indefinido” 77 . Assim, o já ouvido está ligado à noção de delineamento proposta por Nicolas
Meeùs78, o que implica uma atividade de memorização pelo ouvinte.
Quanto ao projeto Tower, a estratégia intertextual está organizada em dois níveis de leitura:
1. dentro da peça “Real Thing # 2” do álbum Tower vol.1; 2. em todo o trabalho de Marc Ducret,
isto é, na forma de uma intertextualidade entre o projeto Tower e outros álbuns.
3.3.1. Nível micro: o exemplo de “Real Thing #2”
Pode-se observar que na parte A de “Real Thing # 2” a relação intertextual entre o motivo
principal da subseção Aa e uma frase executada pelo trombone na subseção Ac. Na primeira
subseção (Aa), o compositor constrói o material musical a partir de uma célula melódico-rítmica
derivada do tema principal tocado em uníssono entre trombone e guitarra (cf. Ex. 8).

Exemplo 8 – Tema principal na subseção Aa de “Real Thing # 2” (álbum Tower vol.1)

Este tema principal pertencente à subseção Aa é reutilizado na subseção Ac para violão e
trombone. Nesta etapa, o motivo é transposto para o quarto inferior e aparece no momento da
transição induzido pelo encadeamento para a próxima seção. Além disso, essa melodia faz parte
de uma estratificação com três vozes reais. Essa sugestão na forma de déjà-entendu será disfarçada
pelo compositor para instar o ouvinte a desafiar o desenvolvimento linear da música. Em outras
palavras, o ouvinte reconhecerá o motivo, mas sem tempo para identificar a relação intertextual,
pois a percepção é comprometida em termos de uma temporalidade cronológica e eventual.
Somente através da escuta des-linearizada (ou re-escuta) é que as origens desse sentimento de
déjà-entendu serão focalizadas.

V. M. Neppe, The psychology of déjà vu: Have I been here before?, Johannesburg, Witwatersrand University Press, 1983
(“toute impression subjectivement inappropriée de familiarité qu'une expérience présente avec un passé indefini”).
78 N. Meeùs, “L’œuvre musicale comme audition”, Op. cit. p. 18.
77
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Exemplo 9 – Intertextualidade na subseção Ac de “Real Thing # 2” (álbum Tower vol.1)

Por outro lado, o exemplo mais representativo da articulação do déjà-entendu em “Real
Thing # 2” pertence ao motivo melódico-harmônico tocado por guitarra, saxofone baixo e
trombone na seção H (cf. Ex. 10).

Exemplo 10 – Razão principal na seção H de “Real Thing # 2” (álbum Tower vol.1)

Assim, identificamos três relações intertextuais com o tema principal da seção H que
desafiam a passagem do tempo musical da obra, criando um ir e vir entre passado, presente e
futuro. Primeiro, na seção “IMPRO AFTER D”, é possível identificar, no final da improvisação
coletiva, uma frase iterada executada pelo saxofone para anunciar a conclusão da seção, a
passagem para a próxima. Mais tarde, na seção G, ouvimos novamente a mesma frase tocada
pelo trombone e sobreposta a outras duas vozes diferentes. Nesse ponto, o ouvinte pode
interpretar essa fase como um déjà-entendu, criando um relacionamento intertextual entre a seção
G e “IMPRO AFTER D”. Porém, é apenas a seção H que permitirá ao ouvinte reconhecer o
motivo déjà-entendu e estabelecer, através da escuta, uma segunda relação intertextual entre a
seção H e as seções “IMPRO AFTER D” e G. É possível interpretar o inserção do motivo
principal nessas duas seções como uma espécie de antecipação que dará ao ouvinte a sensação de
déjà-entendu com a chegada da seção H. Finalmente, na seção CODA 1, o motivo é retomado pelo
violão, criando uma terceira relação entre esta etapa e as seções anteriores. A conduta intertextual
implementada pelo compositor na versão gravada de “Real Thing # 2” no álbum Tower vol.1 pode
ser resumida em forma cronológica através da Tabela 1:
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Tabela 1 – Relações intertextuais entre quatro seções de “Real Thing # 2” (álbum Tower vol.1). (Os tempos das
etapas consideradas são indicados)

3.3.2. Nível “macro”. A integralidade da obra de Marc Ducret
Seguindo o exemplo dos critérios de composição de Nabokov, o guitarrista francês queria
reproduzir as relações intertextuais ativas no Tower como um todo de seu trabalho, estabelecendo
vínculos entre as músicas de diferentes álbuns (cf. infra, Ex. 11). “Devo essencialmente ao
brilhante trabalho de Brian Boyd sobre Ada a compreensão do papel oculto e magnífico de
Lucette no romance; seu ‘tema’ afunda no passado, em outros escritos de Nabokov, e
especialmente no romance “As Irmãs Vãs”, escrito anos antes e citado em Ada” 79. Assim, Ducret
queria retomar sua própria composição, escrita vinte e cinco anos antes, após sua leitura
participativa da morte de Lucette. A peça musical escolhida é intitulada “Julie s’est noyée”, do
álbum Gris80 lançado em 1990. Para instanciar essa relação musical intertextual, o compositor
decidiu inseri-la em dois contextos composicionais diferentes do álbum Tower vol. 3 (2013): na
última seção de “Real Thing # 1”, chamada “Lucette”, e na última seção de “Real Thing # 3”,
intitulada “Lucette/Ada”. O procedimento intertextual assume as características de uma alusão,
sem citações verbais, mas atribuindo o material ao mesmo tema musical (por exemplo, o uso de
quadras no campo métrico e as mesmas configurações de intervalo). Para entender melhor as
relações intertextuais entre as músicas do álbum Tower vol. 3 e “Julie est noyée” do álbum Gris, é
apropriado localizar temporariamente as passagens musicais dessas músicas de acordo com os
achados cronológicos indicados na Tabela 2.

Tabela 2 – Relações intertextuais entre a peça do álbum Gris e as do álbum Tower vol. 3. (Os tempos das etapas
consideradas são indicados)

Vinte e três anos depois, portanto, Ducret usa essa música como ponto de partida para a
composição da seção CODA de “Real Thing # 1” e a última seção de “Real Thing # 3”. A
primeira parte, intitulada “Lucette”, foi composta em 7/4 para vibrafone e celesta. A linha
melódica é parte de uma embricação com outro plano sonoro estabelecido pela guitarra e
trombones, que continuam cinzelando os materiais da seção anterior 81 , propondo assim a
sobreposição do tema de Van com o de Lucette. Essa maneira de embaraçar a relação intertextual
com “Julie s’est noyée” evoca a morte de Lucette da perspectiva do compositor depois de ler Ada
ardore. Além disso, a seção “Lucette/Ada” em “Real Thing # 3” também ilustra uma
sobreposição de planos sonoros com as partes de violão e trombone da seção anterior,
Cf. Marc Ducret, Libreto de Tower-bridge. (Brian Boyd, come notado, é um dos maiores exegetas de Nabokov).
(“Enfin, je dois au brillant travail de Brian Boyd sur Ada d’avoir compris le rôle caché et magnifique que joue Lucette
dans le roman ; son ‘thème’ plonge loin en arrière dans d’autres écrits de Nabokov, notamment la nouvelle “Les
sœurs Vane”, escrito nos anos antecedentes e citado em Ada”).
80 Marc Ducret, Gris, Label Bleu LBLC 6531, 1990.
81 Seção F de “Real Thing #1”do álbum Tower vol.3.
79
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correspondendo ao tema de Ada, exibido pela guitarra em ostinato (lá-ré-lá). A melodia tocada
por vibrafone e celesta na última seção, que se origina do tema “Julie s’est noyée”, ilustra
musicalmente o personagem de Lucette. Em nossa opinião, a sobreposição escrita em 3/4 das
duas seções revela o significado do título (“Lucette/Ada”), que evocaria o final trágico de Lucette
depois de fazer parte do triângulo amoroso com os personagens Ada e Van.
Vamos agora observar no Ex. 11 as semelhanças encontradas na primeira sentença de cada
peça musical, constituindo o procedimento intertextual discutido até o momento.

Exemplo 11 – Intertextualidade alusiva entre “Julie s'est noyée” no álbum Gris (1990) e “Real Thing # 1”,
"Real Thing # 2" no álbum Tower vol. 3 (2013)

Primeiro, o compositor concebeu cada linha melódica usando o mesmo material com
alusividade intertextual. Portanto, as três melodias têm semelhanças, com as mesmas relações de
intervalo no início de cada frase. Ritmicamente, as primeiras medidas de “Julie s’est noyée” e
“Real Thing # 1” têm a mesma configuração rítmica, além do uso de quartinas de semínima nas
três peças. Por outro lado, “Real Thing # 1” possui uma métrica diferente, em 7/8, e o
desenvolvimento rítmico de “Real Thing # 3” difere do das outras peças a partir do terceiro
compasso. Quanto à tonalidade, note-se que “Real Thing # 1” é transposto para o segundo
maior menor comparado com “Julie s’est noyée” e que “Real Thing # 3”, no entanto, é
transposto para o quarto descendente direito.
A estratégia intertextual, discutida até agora no nível “macro”, envolvia uma relação entre o
álbum Tower vol.3 (2013) e o álbum Gris (1990). Mas Marc Ducret constrói outra relação
intertextual entre o álbum L’Ombra di Verdi82, lançado em 1999 e Tower vol.1, lançado em 2013.
Neste último, a terceira música é intitulada “Interlude: L’ombra di Verdi”; no entanto, nesse
mesmo álbum, o título da última peça “Un certain malaise” lembra o título do álbum anterior,
lançado em 1998: “Un certain malaise”83 . Para entender melhor o trabalho de Ducret em sua
totalidade, é necessário expor as relações intertextuais entre os diferentes álbuns, como mostra a
Tabela 3.

82
83

Marc Ducret, L’Ombra di verdi, Screwgun Records SC70010, 1999.
MarcDucret, Un certain malaise, Screwgun Records SC70005, 1998.
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Tabela 3 – Relações intertextuais entre os álbuns de Marc Ducret

Concluindo, a conduta intertextual de Marc Ducret é destacada como presença conspícua e
não dependente da matriz visual, ativa nos níveis estético e poético como fonte de inspiração
literária para a concepção e articulação do déjà-entendu.

4. Diferentes equilíbrios entre os aspectos visual e audiotátil induzidos pelo
processo de subsunção da mídia
Até o momento, analisamos três procedimentos de construção inspirados na prosa
nabokoviana, para destacar a importância assumida pelo aspecto visual nos níveis estético e
poético do projeto Tower. No entanto, a perspectiva analítica do TMA nos leva a verificar o
quanto os valores estéticos dependem do contexto do trabalho. Nesta perspectiva, a escrita é
tratada por Marc Ducret dentro de um esquema cognitivo audiotátil, cuja “lógica funcional
intrínseca induz seu próprio modo de conhecimento e concepção da realidade musical” 84. Os
fatores visuais não condicionam o sistema operacional audiotátil, mas passam a fazer parte de
uma relação mediológica “dependente da forma de subsunção do visual do audiotátil e viceversa” 85.
Tendo esclarecido isso, é agora necessário identificar os graus de implicação do aspecto
visual na concepção do trabalho musical audiotátil. De acordo com o modelo teórico exposto
acima, é necessária a distinção entre o aspecto visual e o audiotátil, uma vez que as duas
categorias taxonômicas indicam características fenomenológicas diferentes nos níveis cognitivo e
formal. Vincenzo Caporaletti destaca a importante distinção em relação à função mediológica
entre as media no sentido próprio, formador de experiência musical86 e os meios de intermediação
pragmática “subsumidos em uma ordem cognitiva diferente de seus princípios epistêmicos” 87.
Já me referi à produção escrita de uma matriz audiotátil, por exemplo, arranjos orquestrais
no jazz (...). Nesse caso, podemos falar de uma “subsunção” da mediação da tecnologia da
escrita em um contexto formativo, cujas coordenadas são, no entanto, organizadas e

Vincenzo Caporaletti, “Uma musicologia audiotátil”, Op. cit., p. 11.
Fabiano Araújo Costa, “Música popular brasileira e o paradigma audiotátil: uma introdução”, trad. de Patrícia de S.
Araújo, RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 1, CRIJMA – IReMus –
Sorbonne Université, Abril 2018, p. 1-33. Disponível em: <https://www.nakala.fr/nakala/data/11280/86e90f9b>.
86 Ou seja, se tiver um efeito determinante e qualificado na formação dos aspectos sensoriais e cognitivos. Cf. V.
Caporaletti, L. Cugny, B. Givan, Improvisation, Culture, Audiotactilité, Op. cit., p. 59-63.
87 “Par exemple, il n’y a pas de correspondance exclusive entre la sémiographie et une matrice cognitive visuelle :
même une partition, le produit par excellence de la culture musicale visuelle dans laquelle elle remplit un rôle formatif,
peut être subsumée comme instrument dans un mode de perception et de catégorisation audiotactile, comme il arrive
fréquemment dans le jazz et la pop. Naturellement, cela change les règles et le critère par lesquels la technologie de la
notation reçoit ses valeurs épistémiques dans les deux domaines distincts”. Ibid., p. 68.
84
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dependentes do PAT. No caso deste tipo de projeto híbrido, o meio culturalmente
proeminente inclui outras modalidades mediais, sujeitas à sua própria lógica representativa88.

O princípio da subsunção mediológica configura as possíveis relações de
prevalência/subordinação entre o aspecto visual e o audiotátil. Considerando a diferença entre as
duas mídias formativas, esse processo representa dois casos paradigmáticos: 1. O meio visual
formativo (a partitura) traz a racionalidade corporal de volta à sua própria lógica funcional; 2.
pelo contrário, o meio formador de audiotátil submete e segue a partitura para seu sistema
operacional, para sua própria lógica epistêmica, com a escrita musical da tradição ocidental (o
meio formado). Nesse sentido, Fabiano Araújo Costa afirma:
[...] a combinação PAT + CNA age como medium formador da experiência, ela “pode
subsumir, no interior das especificidades da formatividade audiotátil, em certas condições, as
informações comunicadas através da notação” 19. Isso porque em função da consciência da
CNA (que confere a qualidade textual autográfica dos valores musicais ativados pelo PAT) o
critério artístico emergente tem uma motivação cognitivo-expressiva audiotátil (no caso,
ligada à constituição de um groove ou de uma energia groovêmica) capaz de evocar as fontes
audiotáteis latentes na obra escrita. Trata-se, portanto, de uma operação distinta do processo
clássico de interpretação da partitura, porque o groove gravado torna-se uma nova fonte
audiotátil em potencial 89.

Com base no que foi discutido até agora, podemos dizer que o aspecto visual na dimensão
literária do projeto Tower é subsumido pelo contexto cognitivo audiotátil. O sistema operacional
do Sujeito possui coordenadas baseadas no PAT, pelo qual a tecnologia de escrita não atua como
um meio de formação, mas como um meio subordinado. No entanto, deve-se considerar que,
nos três procedimentos analisados, a cognição visual e os processos de construção relacionados a
ela utilizados como intermediação pragmática envolvem papel importante na recepção funcional e na
ação poiética. É por isso que todo o dispositivo de nosso trabalho hermenêutico consiste em
avaliar os diferentes equilíbrios entre o aspecto visual e o audiotátil implicado pelo processo de
subsunção mediúnica. Na perspectiva da crítica musical, agora é apropriado estabelecer a relação
mediológica em cada procedimento analisado anteriormente, para avaliar seu grau de calibre
visual.
Primeiro, no caso dos palíndromos musicais de “Real Thing # 3” (álbum Tower vol. 2), os
níveis estético e poiético induzem uma relação mediológica do tipo “visualidade →
audiotatilidade” (a direção da seta indica que a relação entre as duas áreas identifica uma
preponderância do aspecto visual). Quanto ao movimento do carretel em “Real Thing # 3”
(álbum Tower-bridge), pode-se concluir que sua concepção, inspirada na fonte literária, e seu nível
estético também constituem aqui uma relação mediológica do tipo “visividade →
audiotatilidade”, fazendo com que a escala se incline em favor do aspecto visual. Finalmente, nos
procedimentos intertextuais implementados em “Real Thing # 2” (álbum Tower vol.1) e em toda a
obra de Marc Ducret, o aspecto visual permanece dependente da fonte de inspiração literária,
mas da direção do relacionamento mediologica é “audiotatilidade → visualidade”, dando origem
a uma relação de peso que favorece o aspecto audiotátil.
Concluindo, até agora nos espalhamos sobre o caso de uma obra musical audiotátil com
um alto grau de implicação do aspecto visual, por sua vez retirado da dimensão literária. A
inscrição do projeto Tower na categoria fenomenológica audiotátil tornou-se evidente devido à sua
atribuição cultural, baseada no sistema operacional cognitivo do Sujeito, nas estruturas formais
em grande e micro-escala e na presença do pré-requisito epistêmico PAT + CNA.
Vincenzo caporaletti, “Jazz et musique contemporaine : pour une nouvelle approche critique”, in :Jean-Michel
Court; Ludovic Florin (dir.), Rencontres du jazz et de la musique contemporaine, Op. cit., p. 38.
89 Fabiano Araújo Costa, “Groove e escrita na Toccata em Ritmo de Samba n.2 de Radamés Gnattali », Op. cit., p. 3-4.
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Por outro lado, o princípio da subsunção mediológica, como ferramenta teórica específica
da TMA, permitiu esclarecer as características dialéticas dos critérios audiotátil e visual em um
projeto musical caracterizado por hibridização cultural. Embora o contexto cognitivo audiotátil
seja na maioria dos casos a intermediação visual-notacional pragmática, o presente estudo destaca
a possibilidade de múltiplas posições relativas entre o visual e o audiotátil no contexto de uma
obra musical que busca originalidade e inovação. Como Ducret nos informa, “na minha música,
tento apresentar todos os graus de proximidade entre o esperado e o inesperado, o que está
preparado e o que diz respeito ao imaginário reativo coletivamente [...] tento dar forma sonora a
todas as nuances entre essas duas polaridades” 90. Na mesma linha, acreditamos que a intenção
básica de Marc Ducret é induzir a re-escutar e reler em seu ouvinte ideal, a fim de ampliar seu
horizonte habitual de expectativas e superar o estágio simples da escuta monodimensionado.
Por fim, pretendemos concluir este ensaio com uma reflexão aberta sobre a literatura como
fonte de inspiração e/ou concepção de música audiotátil. Ao longo da história, os músicos
sempre foram inspirados por textos narrativos e/ou técnicas para criar obras musicais que foram
objeto de estudos interdisciplinares entre estilística e musicologia. Dessa forma, para ampliar
nossa reflexão sobre o projeto Tower, colocamos os seguintes problemas: como Marc Ducret
implementou a transposição musical de técnicas literárias na concepção musical de Tower sem
mencionar o texto do livro Ada o ardore? É possível combinar literatura e música na concepção de
uma obra audiotátil sem evocar o texto/enredo?
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Université de Toulouse ‘Jean Jaurès’
Traduizido por Fabiano Araújo Costa e
Patrícia de Souza Araújo
Núcleo de Estudos em Música e Musicologia Audiotátil [eMMa – UFES]

90Stéphane

Ollivier, cit., p. 40.
RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 2, 2020
- 26 -

O ASPECTO VISUAL NA DIMENSÃO LITERÁRIA DE UMA OBRA MUSICAL AUDIOTÁTIL : O CASO DO
PROJETO TOWER DE MARC DUCRET

Bibliografia
ALLADAYE, René, VALLAS, Sophie, “Jeux et enjeux du texte”, Transatlantica [En ligne], 2 | 2013, publicado em
09/05/2014, consulado em 30/05/2017. Disponível em <http://transatlantica.revues.org/6552>.
ARAÚJO COSTA, Fabiano, “Groove e escrita na Toccata em Ritmo de Samba nº. 2 de Radamé Gnattali”, trad. de
Patrícia de S. Araújo, RJMA – Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 1,
CRIJMA – IReMus – Sorbonne Université, Abril, 2018, p. 1-23. Disponível em:
<https://www.nakala.fr/nakala/data/11280/7ebd0ad3>.
⎯

“Música popular brasileira e o paradigma audiotátil: uma introdução”, trad. de Patrícia de S. Araújo, RJMA
– Revista de estudos do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 1, CRIJMA – IReMus –
Sorbonne Université, Abril 2018, p. 1-33. Disponível em:
<https://www.nakala.fr/nakala/data/11280/86e90f9b>.

⎯ Poétiques du « Lieu Interactionnel-Formatif » : Sur les conditions de constitution et de reconnaissance
mutuelle de l’expérience esthétique musicale audiotactile (post-1969) comme objet artistique, thèse de
doctorat en musicologie, Université Paris-Sorbonne, 2016.
BOULEZ, Pierre, Le pays fertile : Paul Klee, Paris, Gallimard, 2008.
CAPORALETTI, Vincenzo, CUGNY, Laurent, GIVAN, Benjamin, Improvisation, culture, audiotactilité : édition critique

des enregistrements du Concerto pour deux violons et orchestre en ré mineur BWV 1043 de Jean-Sébastien Bach par
Eddie South, Stéphane Grappelli et Django Reinhardt, Paris, Outre mesure, 2016.

CAPORALETTI, Vincenzo, “La théorie des musiques audiotactiles et ses rapports avec les pratiques

d’improvisation contemporaines”, Revue Filigrane : Musique, esthétique, sciences et société, n. 8, Paris,
2008, p.101-128.
⎯

“Uma musicologia audiotátil”, trad. de Fabiano A. Costa e Patrícia de S. Araújo, RJMA – Revista de estudos
do Jazz e das Músicas Audiotáteis, Caderno em Português, nº 1, CRIJMA – IReMus – Sorbonne Université,
Abril 2018, p. 1-17. Disponível em: <https://www.nakala.fr/nakala/data/11280/08eefd43>.

⎯ “Jazz et musique contemporaine : pour une nouvelle approche critique”, in : COURT, Jean-Michel ; FLORIN,
Ludovic (dir.), Rencontres du jazz et de la musique contemporaine, Toulouse, Presses Universitaires du Midi,
coll. « Jazz-U », 2015, p. 27-46.
⎯ “Milhaud, Le bœuf sur le toit e o Paradigma Audiotátil”, in: CORREA DO LAGO, Manoel A. (Org.), O Boi no
Telhado - Darius Milhaud e a Música Brasileira no Modernismo Francês, Rio de Janeiro, Instituto Moreira Salles,
2012, p. 229-28.
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