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Benny Goodman (1909-1986) foi sem dúvida uma das grandes figuras da
música do séc. XX. Como clarinetista multifacetado desenvolveu uma carreira
proeminente no jazz, facto que lhe valeu o titulo de “Rei do Swing”, mas a sua paixão
pela música erudita, nomeadamente pelas obras de Mozart, Weber, Brahms, Debussy,
entre outros, assim como o contacto com alguns dos instrumentistas, compositores e
maestros mais importantes do seu tempo, proporcionaram o enriquecimento do
repertório para clarinete. Deixou uma marca profunda na história da música, não
apenas na comunidade do jazz, na qual foi uma figura destacada durante décadas,
mas também na música erudita pois, para além de um intérprete conceituado, foi o
clarinetista da história que mais contribuiu para a criação de novas obras do reportório
do seu instrumento (Shillea 1997).
O estilo musical que tornou Goodman famoso, enquanto improvisador de jazz,
deriva do chamado estilo New Orleans. Este estilo que marcou o início do jazz, tem
como uma das características principais a improvisação colectiva, na qual o papel do
clarinete é o de fazer comentários ou contra cantos nos espaços deixados pela
melodia, que por sua vez é tocada pelo cornetim. A exploração da harmonia feita pelo
clarinete consiste essencialmente num estilo harpejado, baseado nos 1ºs, 3ºs e 5ºs
graus das escalas (tríade), cujo efeito sonoro se pode traduzir por um “rendilhado” à
volta dessas notas (Gaspar 2006). Nas palavras de Stan Ayeroff (1980) este estilo dos
anos 1920/30 pode definir-se numa expressão: “harpejo ornamentado”. Devido às
suas características, o clarinete sobressai bastante nestas formações sendo
considerado por muitos autores como o instrumento “Rei do Estilo New Orleans”.
Goodman começou por tocá-lo. Aliás, a sua estreia profissional em 1921 no teatro
Central Park, foi com uma imitação do clarinetista Ted Lewis, cujos solos Goodman
copiou da primeira à última nota. No entanto, Goodman evoluiu rapidamente para o
seu estilo pessoal. Como o próprio refere: ”… os meus colegas do estilo New Orleans
diziam que eu tocava notas a mais” (Firestone 1993). Assim, o estilo de Goodman
caracteriza-se por uma técnica brilhante em toda a extensão do clarinete, um som
clássico, redondo e quente com recurso a vibrato, com uma articulação normalmente
entre o staccato e o legato. Foi neste estilo que Aaron Copland se baseou para
escrever muitas das passagens do seu famoso Concerto dedicado a Goodman.
Apesar de este ser um improvisador de reconhecidos méritos, a partitura de Copland
não prevê momentos improvisados, embora a cadência seja tocada como se de uma
improvisação se tratasse, como veremos.
Aaron Copland (1900–1990) é considerado por muitos como o mais importante
compositor do séc. XX nos EUA. No entanto, foi também pianista, maestro, professor,
escritor, crítico, entre outras actividades. Compôs música para cinema, ballet, teatro,
ópera, orquestra, etc. A sua 3ª sinfonia é considerada a obra americana mais popular

do séc. XX. Estudou em Paris, Alemanha e Itália, no entanto, o seu maior ídolo foi Igor
Stravinski e, segundo o próprio, o que mais admirava na sua música era: “o ritmo, a
vitalidade, o uso frequente das dissonâncias e a sonoridade seca e dura”. Durante as
suas viagens à América do Sul na década de 1940, a música de Copland absorveu o
folclore Mexicano, e começou a adoptar aspectos da música popular Brasileira e
Cubana.
Copland desenvolveu um estilo peculiar que mistura aspectos da música
moderna com a música folk americana, incorporando elementos que derivam da
música afro-americana, anglo americana e latino americana. A sua estética
caracteriza-se essencialmente por harmonias amplas, utilização de politonalidade,
frequentes poliritmias e orquestrações muito complexas com recurso a elementos do
jazz como: swing, escala bebop maior (cc. 118-119), escala octotónica TMTM e
glissando (penúltimo compasso), etc. (como veremos no 2º Andamento).

Concerto for Clarinet and String Orchestra (with Piano & Harp)
Este concerto foi composto por Copland entre 1947-1948 e é considerado por
muitos como o concerto para clarinete mais famoso da história, a seguir ao concerto
de Mozart. É uma obra de grande importância em todo o reportório para clarinete,
embora a sua estética obrigue a uma reflexão sobre Goodman e o estilo que o
celebrizou. Neste artigo iremos abordar questões de interpretação implicadas neste
concerto que vão muito para além da notação. Uma simples análise tradicional à
partitura revela poliritmias características do estilo de Copland e levanta questões de
interpretação relacionadas com influências estilísticas do compositor. Por outro lado,
grande parte da obra reflecte a própria técnica instrumental e estética de Goodman.
Assim, esta obra-prima é um bom exemplo de uma obra cuja interpretação não pode
menosprezar um profundo conhecimento quer do autor, quer do dedicatário. Vamos
analisar a gravação feita por Goodman e a Columbia Symphony Orchestra com a
direcção do seu autor Aaron Copland.

Análise
O concerto foi escrito originalmente para orquestra de cordas, harpa e piano, e
a transcrição para piano foi feita mais tarde pelo próprio compositor. Está escrito em
dois andamentos que são tocados sem pausa e ligados por uma enorme cadência de
uma página e meia. O 1º Andamento (mais erudito) é numa forma ternária A-B-A com
uma Coda, enquanto o 2º Andamento (mais jazzístico), é um rondo muito livre, com
um percurso temático mais complexo que pode ser descrito da seguinte forma: A-B-CA-transição-F-X-D-B-transição-D-X-Coda (Maxey 2004).
Gostaríamos de realçar aspectos muito particulares da música de Copland ao
nível das indicações na partitura, já que a sua terminologia não usa quase nenhum
termo tradicional. As suas indicações abordam diferentes aspectos da vivência
humana, como por exemplo os estados emocionais: dreamly, perky (c. 130,) elegantly
(c. 239), with humor, relaxed (c. 296), etc; na Cadência encontramos termos como:
softly, freely, dreamily, hold back, more deliberate, incisive. Já no 2º Andamento,
podemos encontrar as seguintes alusões: suave (c. 364), lightly (c. 369), with bite (c.
490) ou with emphasis (forcefully) (c. 490).
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O 1º Andamento é muito sereno e lírico, tem a indicação slowly and
expressively, começa com intervalos de décima no baixo e notas sustentadas
(exemplo 1). Copland é muito meticuloso sobre as indicações metronómicas, as quais
estão nas mudanças de tempo e são cinco nos primeiros cem compassos, alternando
entre mm=69 e mm=76. As harmonias são muito espaçadas e as texturas
transparentes, evidenciando alguns dos seus traços distintivos mais importantes. Usa
muitos uníssonos, o clarinete reforça estes aspectos, passando grande parte do 1º
Andamento tocando nos agudos, quase sempre duma forma muito agradável e com
muitas ligaduras.

Exemplo 1. Figura do acompanhamento.
Esta figura continua quase ininterrupta durante todo o 1º Andamento,
regressando no fim do 2º Andamento no tempo rápido. Nos 115 compassos do 1º
Andamento, todos, excepto 15, têm esta figura de acompanhamento. O clarinete entra
no compasso 4, com o tema principal, o qual é parcialmente mostrado no exemplo 2.
O tema contém muitos intervalos de 6ª, 7ª, 8ª e dois de 12ª. O piano começa o tema
principal outra vez enquanto o clarinete mantém a nota final nos compassos 19 a 21.

Exemplo 2. 1º Andamento, Tema 1.
O segundo tema começa no compasso 24 (exemplo 3). Este tema e o
acompanhamento fazem um uso sistemático de intervalos de 4ª e 5ª, tanto melódica
como harmonicamente (nota: todos os exemplos excepto os números 1 e 7 são
transpostos, estas notas são lidas pelo clarinetista e soam um tom abaixo).

Exemplo 3. 1º Andamento, Tema 2.
O tema principal volta no compasso 37, mas as alterações são feitas através
do uso de 8as, alterações rítmicas, e revertendo a ordem das duas notas no final do
tema. O piano toca uma imitação rítmica de seis compassos antes dos dois
instrumentos se juntarem no fim da secção A (c. 51). Há frequentes mudanças de
métrica apesar do compasso 3/4 se manter durante toda a secção A.
A secção B (cc. 51-76) está marcada por uma mudança imediata de tonalidade
para mi bemol Maior e pela mudança de tempo. O clarinete apresenta uma linha muito
angular em contraste com o movimento harpejado do acompanhamento, de forma
sustentada a partir dos graves. O regresso ao tema A (cc. 77-94) está marcado pelo
regresso a dó Maior e a indicação Tempo I. O tema principal soa quase imediatamente
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no acompanhamento, e o clarinete toca os graus da escala 5-4-3-2-1-7 em
contraponto. Na versão orquestral os primeiros violinos imitam esta passagem da
escala, mas a imitação não aparece na versão de piano. A Coda (cc. 95-115) começa
com uma combinação de ideias a partir de ambas as secções A e B – enquanto o
acompanhamento é da secção B, o clarinete toca o tema principal da secção A.
A cadência que serve de ponte entre os dois andamentos, tem algumas
características pouco comuns. Enquanto a maior parte das cadências têm uma
natureza retrospectiva, esta, pelo contrário, anuncia elementos do 2º Andamento. Três
dos quatro temas do 2º Andamento são introduzidos na cadência, mostrando estes
temas muito do material do 2º Andamento. A cadência é extremamente longa,
ocupando uma página e meia na parte do clarinete solo, é escrita à base de tríades,
uma das características essências do estilo de Goodman enquanto improvisador. O
idioma de jazz é explorado justamente a partir da cadência e torna-se um factor
importante daqui em diante. A articulação é pouco usual, pois a cadência está quase
toda articulada, ao ponto de Copland escrever 46 compassos consecutivos sem uma
única ligadura. Aliás, esta passagem é claramente a pensar no estilo de articulação
quasi legato de Goodman, e se for tocada como está escrita torna-se caricata.
Convém referir que os standards do reportório do jazz não têm ligaduras de
expressão, apenas de prolongação, facto que permite ao intérprete uma variedade de
articulações. Desta forma, cabe ao intérprete descobrir a articulação que permita imitar
o estilo de Goodman e procurar, simultaneamente, dar à passagem o máximo de
movimento cinético (Lopes 2003).
O tema principal do 1º Andamento é relembrado no início da cadência pelo uso
das figuras descendentes nos primeiros compassos com as notas do acorde de dó
maior. Os temas C (também à base de tríades, relembrando o estilo de Goodman), B e
D são introduzidos nesta ordem, seguidos por uma extensa passagem baseada no
tema C. As tríades nesta última passagem são claramente sublinhadas, e a sua
análise mostra-nos grupos consecutivos de 4 acordes com o primeiro e o último
apresentando uma relação de trítono.
O 2º Andamento é muito rítmico e sincopado com a exploração do staccato,
com o objectivo de imitar no clarinete o som seco do pizzicato das cordas. No início do
andamento (c. 121), o piano reentra tocando uma paráfrase da figura de
acompanhamento enquanto o clarinete mantém um fá sustenido agudo, com o qual
concluiu a cadência. Depois destes quatro compassos, uma parte do tema A aparece
na mão direita do piano (c. 125). O clarinete apresenta finalmente o tema A na sua
totalidade enquanto o piano toca uma apresentação do tema C. Durante esta secção a
figura de acompanhamento (exemplo 1) é ainda tocada pela mão esquerda do piano.
O tema A (exemplo 4) mistura o ataque martelato nas seminimas, que Stravinsky usa
na sua música (ex. Three Pieces for Solo Clarinet, compostas em 1918), com as
colcheias sem articulação que devem ser abordadas ao estilo de Goodman, ou seja,
quase legato.

Exemplo 4. 2º Andamento, Tema A.
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O tema B aparece no compasso 179 na parte de clarinete. A construção métrica deste
tema constitui um exemplo claro de poliritmias, já que, apesar do compasso ser 3/4, a
música demonstra uma intenção de 6/8 (exemplo 5).

Exemplo 5. 2º Andamento, Tema B.
O tema C é introduzido doze compassos depois (c. 187), e consiste numa
imitação harpejada entre o solista e o acompanhamento (exemplo 6). Neste caso,
Copland definiu a articulação embora o resultado final que tem no ouvido seja mais
uma característica de Goodman e do jazz em geral, ou seja, a última figura antes de
uma pausa deve tocar-se sempre curta e ligeiramente acentuada. Por outro lado, o
balanço rítmico deste tema tem outra característica jazzy importantíssima que é a
sincopa, cujas notas alvo da melodia são antecipadas uma colcheia, produzindo um
movimento cinético constante (Lopes 2003).

Exemplo 6. 2º Andamento, Tema C.
O tema C é então tocado pela mão direita do piano contra uma figura em
ostinato na mão esquerda (c. 195), e é seguida por uma secção com efeito “pergunta e
resposta”, na qual, o clarinete e o piano dividem o tema (c. 205). O tema A volta na
tonalidade de lá maior no compasso 223 e cinco compassos mais tarde há uma
modulação repentina para sol bemol Maior. Esta secção transitória usa o tema A que
começa no compasso 239. A primeira figura de acompanhamento é constante, mas
depois começa a alterar-se até ser ouvida de forma abreviada. O clarinete traz
novamente um motivo do tema C no compasso 251.
Uma secção intensa, sincopada e altamente rítmica ocorre entre os compassos
269-296, durante a qual a métrica muda frequentemente, mas os acentos criam um
forte padrão rítmico de 5 colcheias. O solista acrescenta-lhe uma inevitável
intensidade, tocando nos agudos. Uma parte desta secção referida, como “X” pode ser
vista no exemplo 7.

Exemplo 7. 2º Andamento, “X”.
Enquanto Copland estava a completar o 1º Andamento no Rio de Janeiro,
ouviu um tema popular que incorporou no concerto (exemplo 8), em conjunto com o
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efeito do baixo em contratempo (c. 297), bastante utilizado no jazz de forma a criar
uma tensão adicional (Lopes 2008).

Exemplo 8. 2º Andamento, Tema D. Tema Brasileiro.
Permanece uma dúvida sobre a interpretação deste tema que convém ser
desfeita. Apesar de alguns clarinetistas de referência tocarem as colcheias desta
melodia de forma desigual (lembrando swing), essa prática não está correcta porque,
além de estarem escritas de forma igual, a origem brasileira do tema não deixa
dúvidas sobre a sua abordagem rítmica. No entanto, a última apresentação deste tema
(c. 317) é concluída com uma variação em swing com a tradicional escrita de colcheia
com ponto - semicolcheia (cc. 319-322).
O tema B volta no compasso 324, durante 12 compassos, e é seguido por uma
transição construída sobre o tema D que passa por diferentes tonalidades (cc. 335349). O tema D regressa em si bemol Maior no compasso 350, embora a armação de
clave seja mi bemol Maior. Depois temos uma secção em lá Maior, na qual Copland
escreve para o clarinete numa armação de clave com seis bemóis (cc. 364-378). A
secção mais rítmica de todo o concerto, assinalado com “X”, volta no piano no
compasso 391, e surge acompanhada de duros policordes. A Coda compreende os
últimos 66 compassos da obra (cc. 441-507) e utiliza ideias de todos os temas do 2º
Andamento.

Conclusão
Tendo este concerto uma forte influência do jazz, no qual a improvisação tem
um papel principal, é de assinalar o facto de a cadência estar completamente
predefinida, ao contrário do concerto clássico, no qual, era suposto o intérprete criar a
sua própria cadência improvisada no momento. Estão presentes neste Concerto os
traços principais do estilo de Copland no final dos anos 30 e anos 40 como: utilização
de ostinatos, frequentes mudanças de métrica, mistura de diversas figuras rítmicas,
texturas transparentes, linhas angulares e o uso de policordes que são típicos da sua
escrita neste período (Sadie 2003).
Embora o 1º Andamento seja uma boa amostra do estilo típico de Copland
durante os anos 40, tanto a cadência como o 2º Andamento do Concerto são
claramente escritos no estilo que tornou Goodman famoso enquanto improvisador de
jazz. Na verdade, podemos considerar que Copland misturou o seu próprio estilo com
o estilo de Goodman de uma forma equilibrada, factos que deram origem a uma das
obras-primas do reportório para clarinete. Estes factos obrigam todo o clarinetista que
queira abordar esta obra a um conhecimento profundo do estilo de Goodman, cuja
melhor forma de o fazer, além de ouvir esta importante gravação, será ouvir os solos
improvisados de Goodman nas gravações históricas dos seus pequenos grupos, bem
como a sua orquestra, especialmente a partir dos anos 30 e até final da sua carreira,
já que, apesar de raras tentativas para tocar jazz mais moderno, permaneceu fiel ao
estilo swing ao longo de toda a sua carreira.
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