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Objectivos
Independentemente de todas as críticas de que foi alvo, Francis Poulenc (18991963) era um compositor que, de acordo com as suas próprias palavras1, não pertencia
ao seu tempo. De facto, estávamos no início do século e não inovara tanto quanto o
desejável, incomparavelmente menos que um Stravinsky e, no entanto, «é impossível
ouvir um compasso seu sem o reconhecer. Que melhor elogio se pode fazer a um
compositor? » (Pascal Rogé).
O presente estudo tem como objectivo estudar a obra de Francis Poulenc,
tentando responder às seguintes questões: Poulenc era diferente de quê ou de quem?,
porquê e porque se reconhece? e porque permaneceu?

Metodologia
Numa primeira fase, procurei dar resposta à primeira questão - Poulenc era
diferente de quê ou de quem? - pelo que fiz um levantamento de aspectos gerais da
História da Música da época (que, por uma questão de maior focalização e interesse
pessoal, confinei à História da Mélodie), bem como das características gerais dos
principais compositores. Seguidamente, e tentado responder à segunda questão - porquê
e porque se reconhece? – reuni princípios de concepção bem como traços estilísticos
mais marcantes do compositor.
Na segunda fase, parti para a investigação propriamente dita e fiz um estudo
pormenorizado de toda a sua obra, partitura a partitura (para este trabalho, restringi-me à
produção para canto e piano – Mélodies). Procurei reunir traços estilísticos – testando os
adquiridos e inferindo outros - como também dar resposta à última questão - porque
permaneceu?

Contextualização
Pouco antes do século XIX, a mélodie francesa é ilustrada pelas obras de Fauré,
Duparc e Debussy. Os três compositores começaram a no estilo do Romance, mas as
suas obras de maturidade denotam já carácter distinto, nomeadarmente inovações
harmónicas, refinamento das linhas melódicas e perfeito ajustamento ao texto.
Fauré caracterizava-se por prezar uma linha melódica equilibrada, correcta mas
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sem declamação exagerada, preferência pelas vozes médias, tensão harmónica
moderada e estrutura flexível.
Duparc denota influência de Gounod nos acordes arpejados e sincopados, de Liszt
na justaposição de acordes distantes e de Wagner nos cromatismos, presente na
melancolia das suas últimas obras. As linhas vocais são extremamente expressivas e
usam frequentemente intervalos aumentados mas é na parte de piano, plena de notas
não harmónicas dissonantes e complexidades rítmicas, que Duparc mais se destaca.
Debussy caracteriza-se pelo uso de cadeias de acordes paralelos enriquecidos
com acordes de sétimas e nonas e relações harmónicas que definem a prática tradicional
e criação de novos mundos sonoros e sensitivos. As suas mélodies movem-se com
liberdade, ligando-se ao texto de modo subtil e inovador. A sua extraordinária
sensibilidade às nuances da poesia escolhida, dando por vezes a sensação de recitativo
medido, liga-se à tradição da canção romântica francesa através do seu recortado das
linhas vocais e a capacidade de sugerir muito numa só frase.
Ravel denota nas suas mélodies uma estreita afinidade entre texto e música. O
lirismo tradicional dá por vezes lugar a um estilo quase recitativo ou declamatório,
apelando algo praticamente não cantado. Algumas obras são atonais mas o seu estilo é
indubitavelmente francês e muito pessoal.
Poulenc não lograva inovar nem defender um posto, simplesmente fazer música,
boa música para todos, ouvintes e músicos. Não subscreveu modelos teóricos por isso
não teve, como tantos outros compositores, problemas de forma ou estilo. Todos os
acordes são bons, dizia, depende como se usam. (cit in MACHART 238:1995). A
modernidade em está não no vocabulário mas no espírito da sua música, na escolha dos
assuntos e sua apropriação do estilo (ROY 29:1994). Não rejeitava a concepção
debussyana de que a música deve procurar agradar. No entanto, condizente com uma
das frentes de combate do grupo que fundara, Grupo dos Seis, nunca deixar cair no
facilitismo do intuitivo ou belo, munindo-se, por isso, de uma notação muito precisa (por
exemplo “dim. sans retarder”). Um outro antídoto, bem característico do compositor e do
grupo, é a ironia parisiense, cujo estilo - trocista e mordaz – combinado com a notação
muito precisa, anulam os sentimentalismos exarcebados dos ideiais românticos.
Combatia ferozmente o rubato, a sobrearticulação de figuras em arpejos ou
«batteries2», avareza de pedal e certos tiques como associação de um crescendo a uma
linha ascendente e vice-versa (COLLAER 1955). A sua música é transparente, directa.
Parte do lugar-comum mas é refinada, elegante, irónica. A essência é a melodia, é ela
que determina a expressão e a forma (os desenvolvimentos são deslocamentos da frase
melódica). Progressões, modulações, escolha criteriosa de tonalidades (particularmente
entre andamentos ou mélodies), sensualidade harmónica, alternância melancolia-alegria,
são alguns traços do seu estilo.
Poulenc afirmava que a sua música não atravessava o século e que não trazia
tanto como a de Stravinsky. Pode-se escrever boa música com acordes dos outros
(MACHART 238:2005). E portanto as suas obras teriam algo em comum com a de outros
compositores. Quanto aos compositores que sobre si exerceram maior influência,
destacam-se Stravinsky, Prokofiev e Ravel, seguidos por Moussorgsky, Debussy, Mozart,
Schumann, Schubert, Satie, Chabrier e Bach. Mais pontualmente são referenciados
Monteverdi (Johnson), os cravistas franceses do séc. XVIII (Hell), os polifonistas do séc
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Acompanhamento de colcheias consecutivas, quase percutidas. Poulenc defendia precisamente o
contrário, ou seja o estompée (expressão do compositor que equivale ao sfumato em pintura).
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XVI, a canção popular contemporânea, o music-hall (Chimenes e Nichols), Édith Piaff e os
bailes Musette (Pascal Rogé), bem como pintores3 e poetas4 (Chimenes e Nichols).
Embora exista já informação a este nível, nenhuma me deu resposta completa a
estas e outras questões que se foram levantando. De fonte directa, destaco o Journal des
mes mélodies (do compositor) e o livro de Bernac, Francis Poulenc, The Man and his
Songs. Ambos possuem informações preciosas, gerais no primeiro caso (ideais,
concepção, sugestões, confissões) e sobretudo interpretativas no segundo. Como
estudiosos do compositor, saliento Henry Hell e Renaud Machart. Ambos referem nos
seus livros, para além dos incansáveis dados biográficos, quer questões de estilo (mais
no primeiro caso) quer de análise de obras (mais no segundo). Por fim saliento um grande
contributo, de alguém que conhece de perto toda a História da Mélodie, o pianista
acompanhador Graham Johnson no seu livro A French Song Companion.

Resultados
Obra após obra, fui confirmando a existência de traços estilísticos do compositor
mas, curiosamente, muitas semelhanças (apreendidas quer visualmente que, sobretudo,
auditivamente) – incursões de obras noutras, quer do próprio compositor quer de outros,
contemporâneos ou não.
Passo à sua definição e divisão. Designarei por Influências certas semelhanças,
sejam de texto, musicais, de ambiente ou concepção e por Citações trechos mais
específicos, definidamente expressos e de fonte reconhecida, do próprio compositor –
auto-citação - ou não - hetero-citação. Subdivido ainda o primeiro grupo em auto e heteroinfluência - ou seja, se foi do próprio compositor ou de outros – e o segundo em auto e
hetero-citação e o segundo, em de mélodie para mélodie ou de mélodie para outro, ou
seja, para outro tipo de composição.
Apresentarei os resultados dessa forma divididos, primeiro influências, seguidas
das citações – referentes às sete mélodies do ciclo para canto (barítono) e piano do
compositor, La fraicheur et le feu.
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Picasso e Braque e a transposição para música dos seus princípios motores.
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Max Jacob, Guillaume Apollinaire e Paul Éluard como fontes de inspiração.
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Influências

Dans les tenèbres du jardin…
O ambiente onírico e a própria temática podem remeter-nos para Sonho de uma
noite de Verão, de W. Shakespeare.
La grande rivière qui va…
Pode estabelecer-se semelhança entre "rivière" e "Bach/Bächlein" de F. Schubert
no ciclo A Bela Moleira ou “Fluβ” de A viagem de Inverno, metáfora/sinédoque da vida no
primeiro e terceiro casos e confidente no segundo mas sempre um elemento da natureza,
dinâmico, que acompanha o poeta.
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Citações

Rayon des yeux…
Obra de influência wagneriana pelo uso recorrente do intervalo de 6ª menor,
(compassos 7, 10 - 12. O último caso é inclusive seguido de cromatismo – compasso 12 -,
possível alusão ao acorde de Tristão.

La fraicheur et le feu - compasso 7

La fraicheur et le feu - compassos 1013
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Tristão e Isolda (prelúdio) – R. Wagner
Le matin les branches attisent…
É possível estabelecer indirecta relação com “Mondnacht” (5º Lied do ciclo
Liederkreis op. 39) de R. Schumann. Enquanto nesta obra, é a introdução que evoca o
luar (Mondnacht), na mélodie de Poulenc – compasso 6 – além da função preparativa da
noite, serve de transição entre as duas partes (1ª – 1ª página – dia, 2ª- 2ª página – noite).

Le matin les branches attisent (esquerda), Mondnacht – R. Schumann (direita)
Tout disparu…
Aqui existe uma nítida referência a Stravinsky, mencionada por Poulenc em nota
de rodapé e justificando ser este o dedicatário de todo o ciclo. Trata-se da cadência final
da Serenata em lá.

Tout disparu (cima), Sérénade em lá (cadência final) – I. Stravinsky
O acompanhamento, largos intervalos em colcheias, é reduzido ao essencial,
muito análogo ao de Juan Gris (4ª mélodie de Le travail du peintre, do mesmo compositor)
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– compasso 9 - Auto-citação.

Tout disparu (cima), Juan Gris (baixo)
Unis la fraicheur et le feu…
A introdução lembra o início do Trio para piano, oboé e fagote - Auto-citação não
vocal – a tonalidade indefinida de lá (poderá ser maior ou menor), o intervalo inicial de 5ª
(ascendente aqui e descendente no trio), o carácter heróico, a escrita homofónica e
inclusive a semelhança entre o 2º acorde com o 3º do trio e o 5º com o 8º.

Unis la fraicheur et le feu (cims), Trio
para piano, oboé e fagote (baixo)
A figuração usada no 3º compasso pode ser vista também em Violon – compasso 33 -,
Pastorale - compassos 7 e 8 (das Trois pièces pour piano do compositor) - Auto-citação
vocal e não vocal.
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Unis la fraicheur et le feu (esquerda)– compasso 3,Violon (centro)– compasso 33,
Pastorale (direita)– compassos 7,8

Homme au sourire tendre…
O tipo de escrita adoptado frequentemente por Éluard – litânica, de “dualidade” respeitado por Poulenc, conferindo-lhe um carácter religioso, plausível dado o ano de
composição deste ciclo - 1950 – ser bem posterior a 1935/6 - ano de reconversão do
compositor à religião.

Homme au sourire tendre
Nos compassos 13 e 14, o acompanhamento – densidade e dobramento da
melodia - assemelha-se ao dos compassos 24 e 25 de Juan Gris (4ª melodie de Le travail
du peintre) - Auto-citação.

Homme au sourire tendre (esquerda),
Juan Gris (direita)
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La grande rivière qui va…
Esta mélodie evoca em larga escala a primeira do ciclo, conferindo ao ciclo
unidade de forma ABA - o poslúdio funciona como consequente do antecedente
apresentado no prelúdio da 1ª mélodie) - Auto-citação interna.

La grande rivière qui va (cima), Rayons des yeux (baixo)
Existem ainda alusões pontuais, nomeadamente nos compassos 9/10 (quase
transposição dos compasso 17/18 da 1ª mélodie),

La grande rivière qui va (cima), Rayons des yeux (baixo)
e nos compassos 13/14 (quase transposição dos compasso 15/16 da 1ª mélodie).
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La grande rivière qui va (cima), Rayons des yeux (baixo)
A dualidade maior-menor, já anunciada neste ciclo quer na 1ª mélodie - relação
entre o compasso 29 (3º e 4º tempos) e o 31,

La grande rivière qui va
quer nos finais da 2ª e 5ª mélodies, é aqui explorada – auto-citação interna.
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Le matin les branches attisent

Unis la fraicheur et le feu

Trata-se de uma prática comum em Poulenc – por exemplo no ciclo Fiançailles
pour rire (ver a análise feita de Fleurs) ou no Trio para oboé, fagote e piano – início do 2º
andamento – auto-citação não vocal.

Trio para oboé, fagote e piano – 2º andamento
Neste ciclo, esta dualidade maior/menor está intrinsecamente ligada à própria
dualidade do tema (La fraicheur et le feu, representativo de mulher/homem – tonalidade
menor/tonalidade maior).
Outros compositores utilizavam esse recurso, por exemplo I. Stravinsky e R.
Strauss em Also sprach Zarathustra.
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Also sprach Zarathustra – R. Strauss

Conclusões
Das questões inicialmente levantadas, e porque de facto numerosos aspectos
houve a seu desfavor – ser catalogado de superficial, de pouco sério, de não inovador,
acusado de plágio – como criou um estilo, reconhecível, e porque permaneceu?
Tendo em conta o seu pressuposto - Pode-se escrever boa música com
acordes dos outros -, os seus objectivos - fazer música, boa música para todos,
ouvintes e músicos -, tendo recebido, como tantos outros compositores, ensinamentos
de Mozart a Stravinsky, porque não adoptar boas linguagens, dele próprio – de obra
em obra – ou, sendo ele inclusive neoclássico, de outros compositores? Diferente por
ser diferente, descurando o conteúdo e o objectivo não lhe pertenciam. Antes a fruição
pela fruição, quando merecida, e a ironia (que por definição já tem de ser sobre
alguma coisa) sobre todo resto, que foi muito, contando igualmente com a sua
inclusão no Grupo dos Seis.
Deixou-nos a sua obra, é tudo. Duplo legado, dele e, indirectamente, de outros
compositores.
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