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WIDMER EM FOCO POR DOIS DE SEUS EX-ALUNOS
Ricardo Tacuchian
A review of two books about the Swiss Brazilian composer Ernst Widmer (1927-1990),
written by his former students.
NOGUEIRA, Ilza Maria Costa. Ernst Widmer, perfil estilistico. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1997. 198 p.
LIMA, Paulo Costa. Ernst Widmer e o ensino de camposipia musical na Bahia. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 1999. 358 p.

Em 1985 Ernst Widmer (1927-1990) afirmou: "ApOs 29 anos de Europa e 29
anos de Brasil, caminho para o desempate, considero-me brasileiro." ! Como isso
aconteceu é o que nos contam seus dois ex-alunos, Ilza Nogueira e Paulo Costa
Lima, respectivamente em seus livros Ernst Widmer, pegil esiilirtico e Ernst Widmer
e o ensino de composipio musical na Bahia.
Ao mesmo tempo que o Brasil atravessava grandes querelas esteticas (os manifestos de 1944 e 1946 do Movimento MtIsica Viva, liderado por Koellreutter, e
a Carta Aberta aos MUsicos e Criticos do Brasil de Camargo Guarnieri, em 1950)
Widmer, na Suica, estudava piano, composicab e licenciatura em Materias TeOricas e Contraponto, no ConservatOrio de Zurique (de 1947 a 1950). Retornando
para sua cidade natal, em Aarau, Widmer lecionou piano e composicao e regeu
coros de igreja. Suas composicaes ji chamavam a atencao, pela consistencia e
originalidade de sua linguagem. Foi entao que aconteceram dois fatos que selariam o destino brasileiro de Widmer: casou-se com a soprano brasileira Sonia Born,
que entao cantava na Radio de Lugano, e conheceu Koellreutter, que havia fundado, em 1954, os Seminatios Internacionais de Mnsica da Universidade da Bahia'
e precisava de professores que assumissem suas propostas inovadoras. Widmer
aceitou o desafio e veio para a Bahia em 1956, com 29 anos de idade: um sulco no
Nordeste! Muitos outros mlisicos estrangeiros foram convidados para os Seminirios, entre eles, um outro suico, Walter Smetak. Koellreutter foi o diretor dos
Seminarios ate 1962. No ano seguinte Widmer assumiu a citedra de Composicao.
A partir de um concerto organizado na Semana Santa de 1966, com uma obra do
prOprio Widmer (o oratorio Dear do anjo corn as trés mulheres) e de seus alunos de
entao: Rinaldo Rossi, Fernando Cerqueira, Milton Gomes, Jamary de Oliveira,
Nicolau Kokron e AntOnio Jose Santana Martins (mais tarde conhecido pot Tonze),
foi lancada a proposta do Grupo de Compositores da Bahia, publicada no Pri-

WIDMER, Ernst, "Travos e favos", ART 013, Revista da Eseala de A tisica e Aries Onicas
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Em 1968 passou a ser Escola de Milisica e Anes Cenicas e, em 1987, Escola de Miisica
da UFBA.
WIDMER EM FOCO POR DOIS DE SEUS EX-ALUNOS

107

A

meiro Boletim Informativo do Grupo (1967) e assinada pelos compositores citados, alem de Carmen Mettig Rocha e 1.indembergue Rocha Cardoso. Progressivamente, ilustres compositores baianos foram se agregando ao grupo, inclusive Ilza
Nogueira e Paulo Costa Lima. 0 Grupo de Compositores da Bahia, liderado pot\11'idmer, adquiriu notoriedade national, no I Festival de Miasica da Guanahara,
quando, dos cinco primeiros colocados, tres cram compositores do grupo:
I Indembergue Cardoso, Fernando Cerqueira e Milton Gomes, ate enfiio complemmente desconhecidos no cm:46o naeional.
Ilza Nogueira cita uma interessante profissao de fe de Widmer, de 1987, que
aqui reproduzimos:
Eu nao ando correndo arras da originalidade, mas quando digo uma coisa,
ela vem sempre como uma coisa nova. Minha mUsica e uma mUsica nova
menus pretensiosa, menos ortodoxa. A vanguarda tern que ser ortodoxa,
porque tern que ser nova; nao pode usar maneiras que os antigos usavam,
porque deixaria de set vanguarda. Ii pot isso que tiveram que inventar a
transvanguarda e assim vai, acabando num bolo beco sem saida, por causa
do ortodoxismo. Eu sempre fui heterodoxo LI.
Eu nao sou vanguardista, embora alguns me considerem vanguardista; eu
nao sou primitivista, embora outros me considerem primitivo; e eu nao sou
reacionirio, nao faro mtisica conventional. Entao, e mais facil dizer o que
nao sou. Nfinha mUsica pode ate ser considerada nacionalista, uma mUsica
dentro daquilo que se chama de brasilidade, sem aquela conotacao
Eu virei urn compositor nordestino, no amago da coisa. (p. 35)3
Analisando o desenvolvimento e a maturidade do compositor, Ilza Nogueira
caracteriza cinco tendencias estilisticas: referencialista ("referencia a obras de outros compositores, de qualquer period() ou cultura", p. 36); regionalism ("referencia as tradinies musicais da etnia brasileira...", p. 37); tendencia a pesquisa timbricatextural ("pesquisas de timbres e textura corn base em densidade e volume", p.
39); tendencia a indeterminacao ("happening"); e tendencia ao teatro musical ("aspectos de participacio cenica dos interpretes encontram-se em pecan das dëcaclas
de 70 e 80", p. 40).
0 livro de Ilza Nogueira esth dividido em duas partes: I. Ernst Widmer, PatrimOnio Cultural da Bahia; 11. 0 Discurso Musical de Ernst Widmer: Cinco F.studos Analiticos. E nesta segunda pane que a autora mostra a sua autoridade,
s6 sobre a obra do compositor, mas como uma musicaloga possuidora das mais
sofisticadas ferramentas de analise musical. Em cada uma das cinco obras, Nogueira adota uma metodologia analitica diferente, adaptavel ao tipo de estruturacdo
e de linguagem das respectivas peps. Para as cinco analises, a autora inicia com
uma introduc1lo, onde fornece informacOes musicologicas sobre a obra e wee
consideracCies tc6ricas sobre a natureza do elemento estrutural que predominara

lnfelizmente Ilza Nogueira nao declina a fonte desta citacao, lapso, alias, que ocorre
mais de uma vez, em seu excelente livro.
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no piano geral da peca. Apas a introducio, vem a anilise propriamente dita da
obra, seguida sempre de uma concluslo. No Duo op 127 (1980, para violino e
piano), Nogueira estuda as tecnicas de elaboracio motivica do compositor e conclui afirmando que,
A dialetica entre material e processo e, portanto, o grande argumento desta
composiclo onde o espirito lUdico de Widmer se desdobra entre a inibicao
do elemento pre-composicional estabelecido e o processo de construcao
do ciao estabelecido (a liberacan do ato composicional); entre a afirmacão
e a inovacao. (p.66)
Na segunda peca, Jabrestraumzeiten, op.129 (1981, concerto duplo para duas
flautas e orquestra de cordas), o foco e o processo da variacao. Sertani a - S infanta do
Sertdo, op 138, di oportunidade a Nogueira de estudar o idioma orquestral de
Widmer, quando ela chama a atencio para algumas especificidades que ocorrem
na obra: o timbre como funcao estrutural, o timbre como elemento essencial do
paisagismo musical, a associagão de instrumentos para a criacio de novos timbres, e a associacio da elaboracio orquestral a elaboracio da textura. A quarta
obra analisada e Utopia op. 142,1° movimento (1983, grande grupo instrumental
com importante secio de percussao). Nogueira analisa a concepcao da forma
adotada por Widmer, onde se verificam as "duas 'leis' que fundamentam o processo composicional de Widmer: a organicidade e a relatividade". Pot fim, uma
outra abordagem da concepcao da forma de Widmer, arraves da anilise do 1°
movimento do Quarteto Amabile op 157 (1986, Quarteto de Cordas).
Fartamente ilustrado com exemplos musicais, o livro de Nogueira apresenta
quatro anexos valiosos: I. Producao critica e teOrica de Ernst Widmer; II. Lista
ctonolOgica de obras de Ernst Widmer; III. Discografia das obras de Ernst Widmer;
e IV. Bibliografia sobre Ernst Widmer.
0 livro de Paulo Costa Lima e o resultado de sua tese de doutorado , defendida brilhantemente na Universidade Federal da Bahia, em 1999. 0 autor parte do
principio de que existe uma estrutura integrada na atividade pedagOgica e
composicional de Widmer, caracterizada por tees dimenseies que se interpenetram:
organicidade, relativizagio e unificacäo das per spectivas pedagOgica e
composicional. Em seu livro, Paulo Costa Lima tem os seguintes objetivos:
a) analisar a pedagogia de Ernst Widmer, corn vistas a descrever o conjunto de procedimentos didaticos utilizados; b) identificar possiveis transformagOes dos procedimentos enfocados ao longo de sua atuacao diditica
assim como caracteristicas que permanecem em evidéncia durante todo
esse periodo; c) investigar as relacOes entre procedimentos diditicos especificos e os referenciais te6ricos abrangentes disponiveis ao prOprio Widmer;
d) identificar relagOes entre o processo de ensino/aprendizagem desenvolvido por Widmer e sua produclio composicional e teOrica concomitante; e)
recuperar, atraves de procedimentos analiticos, elementos de sua teoria
composicional, mapeando, dessa forma, relacOes e influencias da teoria na
pedagogia (p. 41).
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Em 1988 foi estreada a pega De Canto em Canto IT possivel resposta op.169 de
Widmer. 0 compositor tentava responder a Charles Ives que escrevera, em 1906,
The Unanswered Quesfron, onde a uma mesma pergunta proposta pelo trompete,
sete vezes, as quatro flautas so responderam seis vezes, deixando a Ultima questaio
Mao respondida. As cordas apresentavam uma linguagem triadica, com notas
gas, servindo de background para toda a pega. Widmer tentou responder a Ives,
mostrando que o caminho da arte e o da diversidade cultural, isto e, o prOprio
mundo do compositor stay) brasileiro. Vejamos a descrigão que Lima, testemunha ocular (e auditiva) da histOria, fez:
Das imagens que ainda tenho hem vivas na memeria, talvez a mais forte
seja a do prOprio Widmer vestido de preto e usando colares caracteristicos
do culto afro-baiano no meio da celebracdo final que a peca previa, arrastando para o foyer do Teatro Castro Alves os imisicos da Orquestra SinfOnica da Bahia, os membros do Afince Filhos de Gandhi que tomaram pane
na peca e o prOprio piiblico, urn tanto ateinito pelo final too tut-Mice e
inesperado. Durante alguns minutes, esses tres grupos circularam pelo foyer,
mergulhados nas sonoridades too distintas que haviam se encontrado na
peca e que agora se dissolviam no meio de todos. (p.29)
Do ponto de vista da diversidade cultural, Lima visita o mundo estetico e
pedagOgico do compositor. Para tanto, levanta todos os textos prodigamente escritos pelo prOprio Widmer e entrevista a maioria de seus ex-alunos. Paz, tambem, uma preciosa revisao da "literatura sobre ensino de Composigao". A prop&
sito Lima afitma: "Enquanto a teoria composicional lida com caminhos e alternativas para o compositor, a pedagogia da composigao lida com caminhos e alternativas para o aprender a compor." (p.64)
0 Capftulo 5 do livro trata dos elementos da teoria composicional usados por
Widmer em sua obra, relacionando-os com a dimensao criativa do compositor e
pedagOgica do professor. Assim, perpassam os estudos da teoria pOs-tonal, o
interesse de Widmer pelos conjuntos [014] e [025], a questao das tetrades preferenciais, o estudo sobre "motivos melOdicos que se enroscam", o tratamento da
variagao,.as estrategias serials, tudo corn fartos exemplos musicais e analises de
cada urn dos caminhos percorridos por Widmer, no decorrer de sua carreira de
pedagogo e de compositor.
A conclusao de Lima e que Widmer e extremamente coerente ao propor uma
unificagio de seu fazer pedagOgico e composicional. Sua vida de artista/mestre se
caracteriza pela organicidade, relativizagao e inclusividade. As duas primeiras dimenthes se emparelham corn as conclusoes de Ilza Nogueira. A Ultima e melhor
entendida com a afirmagio do prOprio Widmer no Anal da UFBA (1981), onde
se le: "... o conflito entre tradigao e inovagao, entre o institucionalizado e o nao,
entre o ensino dogmatic° e ensino heterodoxo, e um conflito apenas aparente e
efernero." (p. 334)
Para Lima "a Possivel resposta op 169 representava a reflexdo sobre a interface
entre organicidade e relativizagdo" (p. 334). Estes eram os dois principios basicos
de Widmer "relacionados tanto ao processo de compor quanto ao de formar
compositores" (p. 327).
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Foram tees decadas de intensa atividade criadora e pedagOgica na Bahia. Paulo
Costa Lima, urn de seus mais ilustres discipulos, registrou de forma rigorosa e
elegante o significado deste mUsico para a cultura brasileira. E como diz o proprio Lima, por ocasiao dos 60 anos de Widmer, em 1986: "Se ilk) existisse, precisaria set inventado por nos, baianos compositores, para que juntos, unha e came,
castanha e caju, arranhassemos a cultura universal" (contracapa do livro de Lima)
Os livros de Ilza Nogueira e de Paulo Costa Lima säo itens bibliogthficos
indispensAveis sobre a mUsica brasileira da segunda metade do seculo XX. Ambos sac) de leitura obrigatOria para qualquer compositor ou musicOlogo que se
interessa pela mUsica de concerto no Brasil.
Axe!
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