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Resumo 

O seguinte trabalho tem como principal objetivo analisar as obras satélites do ciclo 

Échos de Votre Faust, de Henri Pousseur, de uma perspectiva metalinguística, relacionando-os 

com as cenas originais da ópera Votre Faust, e com outras obras citadas. O primeiro movimento, 

La ligne des toits, para violoncelo solo recebeu uma análise mais detalhada, a partir da rede 

harmônica elaborada por Pousseur em seu ensaio “Apoteose de Rameau, ensaio sobre a questão 

harmônica” (2008) cuja publicação original é de 1968, pela revista francesa La Revue 

d’Ésthétique. O trabalho conta ainda com uma breve revisão bibliográfica acerca da ópera Votre 

Faust, sua recepção e performances. 

 

Palavras-chave: Henri Pousseur; Échos de Votre Faust; Votre Faust; Michel Butor; Análise 

musical. 

  



 

 

 

Abstract 

The main objective of the following work is to analyze the satellite works of the cycle 

Échos de Votre Faust, by Henri Pousseur, from a metalinguistic perspective, relating them to the 

original scenes of the opera Votre Faust, and to other works cited. The first movement, La ligne 

des toits, for solo cello received a more detailed analysis, based on the harmonic network 

elaborated by Pousseur in his essay “The Second Apotheosis of Rameau” (2008) whose original 

publication is from 1968, by the french magazine La Revue d'Ésthetique. The work also has a brief 

bibliographical review about the opera Votre Faust, its reception and performances.  

 

Keywords:  Henri Pousseur; Échos de Votre Faust; Votre Faust; Michel Butor; Musical analysis.  
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1 Introdução 

A virada do séc. XX se tornou um período marcado por suas grandes guerras e 

revoluções industriais e sociais. No entanto, a música tonal tal como existia, não refletia mais a 

cultura e história em que aquela sociedade estava inserida. Como uma forma de remediar essa 

dialética decadente, o compositor alemão Arnold Schoenberg (1874-1951), propôs uma alternativa 

composicional, o dodecafonismo. Posteriormente, os discípulos de Schoenberg1 desenvolveram 

essa nova técnica ao ponto de culminar no serialismo integral, considerando a música de Anton 

Webern (1883-1945) como o grande referencial estético composicional.  

Seguindo as diretrizes de Webern, a Escola de Darmstadt sentiu a necessidade de uma 

nova mudança de paradigmas, pois o serialismo integral não resolveu plenamente os problemas de 

coerência e compreensibilidade estrutural, e careceu de indiferenciação na forma de tratar os 

materiais musicais. Nesse ínterim, podemos observar uma polarização entre os compositores que 

defenderam o rompimento com elementos musicais do passado, encabeçados por Pierre Boulez 

(1925-2016), e os que gostariam de manter elos com seus antecessores e com materiais e 

procedimentos musicais explicitamente referenciais, como Henri Pousseur (1929-2009) e Luciano 

Berio (1925-2003). 

Com o objetivo de responder criticamente às discussões sobre o estado da arte da 

linguagem musical, e ao mesmo tempo, contribuir (como projeto utópico) para uma melhoria da 

sociedade, o compositor belga Henri Pousseur procurou reconectar sua obra com a memória 

histórica e imediata. Compreendeu a necessidade de incorporar periodicidades no serialismo, 

assim como materiais reminiscentes do tonalismo, desenvolvendo uma nova maneira de compor a 

partir de redes harmônicas, incorporando citações e outros procedimentos metalinguísticos. Em 

sua única experiência no campo da ópera, Votre Faust, o compositor extrapolou as suas técnicas 

empregadas até aqui: a metalinguagem está presente até na própria elaboração do livreto, escrito 

em parceria entre o compositor e o dramaturgo francês Michel Butor (1926-2016); as obras citadas 

refletem sobre a história da música, e ao longo do primeiro ato, se concentra na história da ópera, 

especialmente as que tratam do mesmo assunto faustino; e ainda, a música foi tão elaborada 

intrinsecamente com o texto, que é exposta em uma obra aberta, com votação e intervenção do 

 
1 Integrantes da Segunda Escola de Viena (Arnold Schoenberg, Alban Berg e Anton Webern) 
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público em tempo do real, alterando tanto os caminhos do enredo quanto a música que 

acompanhará as ações.  

Inspirado pelo artigo “La musique, art réaliste : Les paroles et la musique” (1960) 

escrito por Michel Butor, Pousseur entrou em contato com o dramaturgo, convidando-o a iniciar 

um trabalho colaborativo de grande envergadura: a ópera Votre Faust. Michel Butor já era famoso 

por outros escritos teóricos, incluindo ensaios a respeito de música, mas sua participação no grupo 

Nouveau Roman o consagrou. Suas obras mais referenciadas incluem La Modification (1957), 

Degrés (1960) e Mobile (1962), onde elaborou a metalinguagem e obra aberta em movimento no 

âmbito da literatura. 

A partir dessa ópera, a colaboração rendeu novos trabalhos em conjunto e solos. Ambos 

escrevem trabalhos derivados, o que levou Pousseur a comentar em sua carta aberta “Les 

mésaventures de Notre Faust” para Berio, um dos trabalhos bem recebidos de Butor junto à crítica, 

derivado de Votre Faust: “4º volume do seu extraordinário “Matières de Rêve”, escrito há apenas 

2 ou 3 anos, que é quase inteiramente tecido a partir dos elementos textuais de Votre Faust o mais 

condenado por você, isto é, precisamente os diálogos” (Pousseur, 1983, p. 7)23, enquanto Pousseur 

escreveu uma série de obras-satélite para grupos de câmara, com materiais musicais derivados 

daqueles encenados, utilizando textos de Butor combinados com outros autores. Uma dessas obras 

que mais se destacam são os Échos de Votre Faust, pouco trabalhada de modo integral, sendo mais 

comum a apresentação do primeiro movimento, para violoncelo solo. A presente pesquisa propõe 

um olhar mais detalhado sobre a ópera Votre Faust, por meio de uma breve revisão bibliográfica, 

e uma análise musical de sua obra satélite, Échos de Votre Faust, por uma perspectiva 

metalinguística, relacionando-a com as cenas originais da ópera e eventuais peças citadas por 

Pousseur. De modo complementar, o primeiro movimento, La ligne des toits, para violoncelo solo 

foi trabalhado levando em conta a teoria de redes elaborada por Pousseur em seu ensaio “Apoteose 

de Rameau, ensaio sobre a questão harmônica” (2008), publicado pela primeira vez em 1968. A 

pesquisa se justifica pela baixa frequência com que essas peças são trabalhadas, tanto de forma 

prática quanto teórica. 

 
2 Texto original : « 4e volume de ses extraordinaires « Matières de Rêve », rédigé voici seulement 2 ou 3 

ans, qui ne soit presque entièrement tissé à partir des éléments textuels de Votre Faust les plus décriés par toi, c’est-à-

dire précisément les dialogues. » Carta Les mésaventures de Notre Faust (lettre ouverte à Luciano Berio) 
3 Todas as traduções em língua portuguesa foram realizadas pela autora, exceto aquelas citadas na 

bibliografia. 
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2 Votre Faust 

 

Votre Faust, fantasia variável no gênero da ópera, leva quase dez anos para ser escrita 

por Henri Pousseur e Michel Butor, e depois de sua estreia, passa por uma grande revisão, 

chegando até nós a versão de 1981, pela Universal Edition.  

A ópera conta com a participação de cinco atores (duas mulheres e três homens), quatro 

cantores (soprano, alto, tenor e baixo), doze instrumentistas (flauta, clarinete, fagote, saxofone 

tenor, trompa, trompete, harpa, piano, percussão, violino, violoncelo e contrabaixo), além de 

difusão eletroacústica em quadrifonia. Uma de suas principais características e inovações é seu 

caráter móvel, onde o primeiro ato é fechado, mas a narrativa, e consequentemente, a música, 

ficam abertas ao público por meio de votações e intervenções coletivas no decorrer da 

apresentação. E ainda, a rede de citações que Pousseur e Butor constroem, não se limitando apenas 

a citações musicais e literárias, expande o mítico universo Faustino até para o campo das artes 

visuais. 

A obra teve sua estreia no teatro Piccola Scala, em Milão, em janeiro de 1969, e teve 

sua reapresentação no último dia do contrato como oratório, sob o título “Portail de Votre Faust”. 

Deu origem a uma série de obras-satélite, tais como: Miroir de Votre Faust (1965), Jeu de miroirs 

de Votre Faust (1967), Échos de Votre Faust (1965-69), Parade de Votre Faust (1974), Les Ruines 

de Jeruzona (1978), La passion selon Guignol (1981), Aigiullages au carrefour des Immortels 

(2002), Il sogno di Leporello (2005), além do filme para a televisão belga, “Les voyages de Votre 

Faust” (1970), sob a direção de Jean Antoine, que narra as ações do segundo ato da ópera, em 

especial, as viagens que Henri faz acompanhado por Greta, afastando-se do Diretor e da Cantora. 

A direção musical foi realizada pelo próprio compositor, e a direção cênica contou com orientações 

de Michel Butor. 

A ópera mantém dois terços de sua história abertos para o público votar. O primeiro ato, 

fechado, nos apresenta Henri (Heinrich, o nome dado ao Fausto de Goethe e o primeiro nome do 

compositor belga), um compositor que recebe uma tentadora proposta do seu Mefistófeles, o 

Diretor do Teatro: uma encomenda para compor uma ópera Faustina, com tudo que possa desejar, 

desde atores e cantores até um prazo absurdamente flexível. Hesitante, nosso protagonista flerta 

com a idéia e com a figura que o Diretor representa, até conhecermos a sua Margarida ou Beatrice 
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Portinari, Maggy. Essa personagem simboliza a salvação, quase beata, mas numa narrativa não tão 

inocente quanto Dante poderia desejar.  

Sua nêmesis vem em duas personagens femininas, que podem ser cúmplices ou vítimas 

do Diretor, variando com as escolhas do público. Greta é tida praticamente como a doppelgänger 

de sua irmã, Maggy, e “substitui” Maggy trabalhando no Cabaré da Igreja e como anti-heroína. 

Disputa a atenção e o coração de Henri, fazendo eco ao apelido da Margarida (de Goethe), 

Gretchen. A Cantora, ou Pamonella, está a serviço do Diretor, a princípio, contratada para cantar 

no Fausto de Henri, mas com o tempo, passa a ser contratada para um outro serviço não revelado. 

 

2.1 Livreto 

De acordo com o livreto publicado por La nouvelle revue française, a ópera está dividida 

em duas partes, sendo a segunda parte dividida em duas.  

O primeiro ato começa com o Prologue sur le Théatre. O Diretor recepciona o público, 

como um mestre de cerimônias, e passa a palavra para o personagem Henri, que imediatamente 

comprova a nossa impressão de ser um duplo do compositor Henri Pousseur. Ao se apresentar 

como compositor e teórico, reproduz o ensaio “Por uma periodicidade generalizada” de 1970, 

com intervenções acusmáticas. Musicalmente, Pousseur cita diversos colegas, mas Karlheinz 

Stockhausen (Hymnen, Gesang der Jünglinge) e Luciano Berio (Omaggio a Joyce e o terceiro 

movimento da Symphony) acabam recebendo um certo destaque. 

Nessa cena, o Diretor propõe o Pacto: Henri deve compor uma ópera sob a condição de 

ser um Fausto. Em troca, poderá contratar os músicos que desejar, terá todas as despesas pagas, 

terá férias remuneradas, poderá escolher o libreto que o agradar, terá todo o tempo que desejar 

para finalizar a obra e ainda por cima, não precisará se preocupar com nenhuma questão 

burocrática ou administrativa.  

Na cena seguinte, temos o Prologue dans le ciel, fazendo uma menção clara à obra de 

Goethe. Henri comenta com seu amigo Richard sobre a ópera, e recebe o Diretor, sem dar uma 

resposta definitiva sobre o pacto. Aqui, temos as primeiras citações da Kantate II, de Webern. A 

seguir, o Diretor leva Henri para conhecer a feira do porto, onde conhece a Cantora, também 

chamada de Pamonella, e Maggy - onde podemos fazer um paralelo com a festa de 

Walpurgisnacht. Na feira, Henri assiste uma apresentação do teatro de marionetes, representando 
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um Fausto. É uma cena muito complexa cênica e musicalmente, com diversas citações e 

referências literárias. Dentre elas, vale citar Carmen, de Bizet; Messiah, de Handel; Préludio em 

Dó maior de Bach, ou Ave Maria, de Gounod; Fausto, de Gounod; Tosca, de Puccini; Tannhäuser, 

de Wagner; Mefistofele, de Arrigo Boito; L’Orfeo, de Monteverdi; Orfeo ed Euridice, de Gluck, e 

Orfeo nos Infernos de Offenbach. 

O Diretor começa a se sentir ameaçado pela presença e influência de Maggy sobre 

Henri, e propõe um pacto: que deixasse Henri em troca de viagens e dinheiro. Maggy o recusa e 

acaba sendo presa, seguindo mais ou menos o mito de Goethe. Infelizmente, a personagem fica 

gravemente doente na prisão, e se encontra à beira da morte. O Diretor volta a conversar com o 

público e explica que a partir do próximo ato, os espectadores poderão votar o percurso que 

desejam assistir, e intervir em algumas cenas, fazendo-as voltar do começo ou direcionar a 

narrativa por outro percurso. 

Podemos acompanhar Henri frequentando o Cabaré da Igreja e pouco a pouco, se 

aproximando cada vez mais de Greta; Henri pode não ir ao socorro de Maggy, que acaba morrendo; 

Greta pode se tornar a libretista da ópera, e indiretamente acaba trabalhando para o diretor; Henri 

e Greta podem viajar pelo mundo, fugindo do Diretor, e usando o dinheiro que ele mesmo fornece 

a Henri nessa fuga. Podem ir de trem, avião, ou de navio, encontrar ingleses, italianos, espanhóis 

ou alemães; Henri pode brigar violentamente com Greta, ou nunca ter esquecido Maggy; A 

Cantora pode espionar Henri para o Diretor ou simplesmente ir ao seu encalço para alertá-lo. Por 

fim, Henri pode escrever a ópera com o auxílio de Maggy, como libretista, mas não escrever sobre 

o Fausto, ou pode cobrir o Diretor de promessas e acabar morrendo tragicamente num suicídio 

guiado pelo Diretor, ou ainda, pode encontrar uma absolvição através do amor que sente por 

Maggy, renunciando ao pacto, ou Maggy pode não ter morrido, e esse boato ser espalhado pelo 

Diretor, numa tentativa de separar os amantes. No entanto, quando se reencontram, Henri já está 

além da salvação e acaba morrendo. 

De toda forma, o epílogo consiste num retorno ao Prólogo no teatro, onde Henri pode 

dizer não ao Diretor assim que o pacto é proposto ou ser guiado pelo Diretor até serem cobertos 

pelas cortinas. 
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2.2 Performance 

A montagem dessa ópera oferece alguns desafios. Por exemplo, o ensaio de cerca de 3 

horas de música que não serão apresentadas integralmente; muitos textos cênicos para memorizar; 

uma boa interação entre músicos e atores, para que as cenas possam fluir com uma certa 

naturalidade, numa constante retroalimentação; e por fim, a própria intervenção do público, que 

nem sempre está tão disposto e aberto quanto à ópera em questão.  

O compositor italiano Luciano Berio, amigo íntimo de Pousseur, teve o privilégio de 

acompanhar o processo composicional, as idéias e montagens da ópera, e acessou em primeira 

mão diversos materiais que Pousseur o enviava. Mesmo assim, Berio escreve uma carta aberta em 

1969, logo após a estreia da ópera, comentando o insucesso da montagem. Reflete especialmente 

sobre as intervenções do público, que interrompem e fragmentam o fluxo musical (Berio, 2010, 

p.8), o preparo dos atores em cena, e a rede de citações elaborada por Butor e Pousseur, criticando 

duramente o livreto, a inteligibilidade do texto e a relação texto-música.  

 

Isto, não porque ‘não houvesse música suficiente’, pelo contrário, mas porque dois factos 

sobretudo impediram indiscutivelmente a compreensão da ideia da obra ainda a um nível 

elementar, distorcendo muitas vezes suas motivações mais profundas, e foram igualmente 

perturbadores na percepção da partitura: uma partitura que continua sendo uma das 

experiências mais férteis de nosso tempo. 4(Berio, 1969; 2010, p. 3-4)  
 

Carta à qual Henri Pousseur responde, em outra carta aberta, chamada “As desventuras 

de Nosso Fausto, ou carta aberta a Luciano Berio”, escrita 14 anos após a de Berio, por ter sido 

reeditada e republicada pela Éditions Contrechamps. Pousseur reflete sobre o peso negativo que a 

carta de Berio teve na reputação da ópera, desencorajando novas montagens em teatros, e ao 

mesmo tempo, sobre o sucesso da versão cinematográfica “Les voyages de Votre Faust”, e que 

suas obras-satélite tiveram junto ao público.  

 

Você sabe também de toda uma série de ‘obras-satélite’ (por exemplo ‘Miroir…’ ou 

‘Échos de Votre Faust’, ‘Les Ruines de Jéruzona’, ou ‘La Passion selon Guignol’) – 

dentre as quais existem diversos graus de continuidade e descontinuidade – que tiveram 

um número de execuções mais ou menos importantes e onde reencontramos 

frequentemente a aprovação do público. Contudo, eu gostaria de insistir no fato de que eu 

 
4
 Texto original : « Ceci, non pas parce qu’« il n’y avait pas assez de musique », au contraire, mais parce 

que deux faits surtout ont indiscutablement empêché la compréhension de l’idée de l’œuvre même à un niveau 

élémentaire, en en faussant souvent les motivations plus profondes, et ont également dérangé la perception de la 

partition : une partition qui reste l’une des expériences les plus fertiles de notre temps » 
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jamais as teria projetado sem a minha colaboração com Michel Butor. (Pousseur, 1983, 

p.8)5 

 

Marion Coste comenta em seu artigo “La musique creuse le lit du texte: Musique et 

langage dans Votre Faust d’Henri Pousseur et Michel Butor” (2019, p. 2) sobre a disparidade 

entre a quantidade de trabalhos citando a ópera e suas montagens realizadas até então descrevendo-

a como “une création catastrophique”. Sua estreia no Piccola Scala de Milão (1969) não 

apresentou as diversas versões musicais-dramatúrgicas possíveis e recebeu duras críticas. As 

próximas apresentações foram as de 1982, em Gelsenkirchen, e 1999, em Bonn, que não 

mantiveram o sistema aberto da ópera. Em 2013, Berlin, Aliénor Dauchez a apresenta com 

tradução alemã, e mantém a obra aberta, e retoma sua montagem em 2016, usando o texto francês, 

e se apresenta em Montreuil, Vélizy, Nanterre, Douai e Grenoble. 

Em 1973, foi realizada a gravação da ópera Votre Faust, pela Harmonia Mundi 

(Friburgo), comercializada numa estrutura que simulou a interatividade da ópera. De acordo com 

a descrição cedida pela biblioteca do Archipel Butor ("biblioteca patrimonial" dedicada ao 

escritor), se trata de uma:   

Caixa de papelão impressa, contendo uma estrutura plástica moldada, contendo um anel 

de plástico roxo e dois baralhos de cartas. A estrutura plástica suporta os outros elementos: 

um tabuleiro de jogo de papelão impresso em ambos os lados, um livreto ‘Instruções para 

o jogo’ e um livreto ‘Butor/Pousseur Faust’. Três discos de vinil de 33 rotações (…) e um 

papelão com abas desdobradas em cruz.6 

 

O livreto “Instruções para o jogo” nos apresenta dois modos de jogar e 

consequentemente, ouvir as gravações. O primeiro, proposto por Michel Butor, não coloca um 

número de jogadores específico e trabalha com 52 cartas, organizadas de modo similar a um jogo 

de baralho convencional, associado aos personagens, instrumentistas e cantores da ópera com 

naipes e organizações tradicionais, e ainda, com a ordem que se deve ouvir as gravações. 

 
5 Texto original : « Tu sais aussi que toute une série d’« œuvres-satellites » (par ex. « Miroir... » ou « 

Échos de VF », « Les Ruines de Jéruzona » ou « La Passion selon Guignol ») — dans lesquelles existent des degrés 

très divers de continuité ou de discontinuité — ont connu un nombre d’exécutions plus ou moins important et ont 

rencontré souvent la faveur du public. Je voudrais cependant insister sur le fait que je ne les aurais jamais conçues 

sans ma collaboration avec Michel Butor. » 

 
6
 Texto original : Boîte en carton imprimée contenant une structure plastique moulée contenant elle-même 

un anneau en plastique violet, deux jeux de cartes. La structure plastique supporte les autres éléments empilés :  un 

plateau de jeu en carton imprimé recto verso, un livret « INSTRUCTION POUR LE JEU », un livret 

« BUTOR/POUSSEUR FAUST », 3 disques vinyles 33 tours, chacun rangé dans une pochette en papier doublé de 

plastique et un document cartonné à rabats se dépliant en croix.  
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Mondor, o Diretor Rei de paus Segunda parte do disco 3 

Maggy Dama de copas Primeira parte do disco 2 

Henri Valete de copas Segunda parte do disco 2 

Greta Dama de ouro Segunda parte do disco 1 

Pamonella, a Cantora Dama de espadas Segunda parte do disco 3 

Richard Valete de paus Primeira parte do disco 2 

 

Dado o início do jogo, os participantes devem retirar cartas, que combinadas com o 

tabuleiro, irão determinar as ações do livreto e a ordem de escuta. 

O segundo modo de jogar é proposto por Henri Pousseur, e pressupõe entre 2 e 6 

participantes. São necessárias 36 cartas, 6 para cada personagem, 6 para cada lugar (quarto do 

Henri, Cabaré da Igreja, Viagem, Rua da Maggy, Feira do porto e Porto). A princípio, os jogadores 

ouvirão as gravações na ordem dos discos A e B, e depois, serão guiados de acordo com as 

pontuações das cartas retiradas e ações escolhidas. Uma tabela associa a tensão de cada 

personagem em relação ao lugar e contexto em que se encontram, polarizando o jogo entre 

números positivos para Maggy e negativos para o Diretor ou ainda, colocando uma proporção nas 

chances de redenção e ruína. 

É importante ressaltar que Pousseur reflete musical e dramaturgicamente sobre o papel 

social do compositor do séc. XX. Por um lado, o libreto revela a difícil situação em que o artista 

se encontra, de maneira quase autobiográfica, o personagem Henri deve decidir se deve ou não 

ceder ao pedido do Diretor aceitando metaforicamente seu papel na tragédia faustiana e capitalista. 

O ato de compor não se basta por si só como uma criação artística, que parte do indivíduo que 

deseja se comunicar com a sociedade, mas de uma demanda comercial, que visa agradar ao 

público.  

O DIRETOR: Deve ser um Fausto. O que você queria, nós somos obrigados a levar em 

conta os gostos e necessidades do nosso público. E então, escute: (ele toca algumas 

passagens que Henri tinha tocado, mas com uma sonoridade totalmente transformada), 

ela serve muito bem! Mais hesitação? Nós celebraremos isso!7 (Butor e Pousseur, 1962. 

n.109, p.71) 

 
7 LE DIRECTEUR : Il faut que cela soit un Faust. Que voulez-vous, nous sommes quand même obligés 

de tenir compte des goûts, des besoins de notre public. Et puis, écoutez : (il joue quelques passages qu’Henri avait 

joués, mais la sonorité s’en trouve toute transformée), cela s’y prête si bien ! Plus d’hésitation ? Nous fêtons cela !  
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Além disso, a própria premissa artística de “se comunicar com a sociedade” entra em 

voga. Marion Coste (2019, p. 7) observa a relação imbricada entre texto e música nessa obra. 

Tradicionalmente, o texto com linguagem idiomática, extra referente, cumpre a função de realizar 

uma relação da obra com o mundo real, e uma inter-relação com a própria música, sendo então, a 

parte significante, enquanto a música, como autorreferente, ofereceria dificuldades ao público em 

geral em se comunicar com o mundo real, fora da dramaturgia. Nesse caso, temos o contrário: a 

linguagem idiomática nem sempre é referencial, o libreto combina diversas línguas (latim, francês, 

alemão, italiano, inglês) e utiliza palavras criadas muitas vezes pelo próprio Pousseur. 

Figura 1 – Esquema de criação de palavras de Henri Pousseur, em Esquisses pour Votre Faust.  

Fonte: M. Coste (2019) " La  musique creuse le lit du texte: Musique et langage dans Votre Faust d’Henri 

Pousseur et Michel Butor”8 

 

 
8 Pousseur, Henri : Esquisses pour Votre Faust, non publiées. Manuscrit conservé à la fondation Sacher 

de Bâle, 1960-1969. 
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 No mesmo artigo, Coste nos apresenta um esquema elaborado pelo próprio Pousseur, 

onde organiza os sons que serão utilizados na ópera, e os classifica entre domínio cotidiano, 

domínio linguístico, domínio não-linguístico e domínio musical tradicional. 9 

 

No âmbito musical, não apenas ouvimos citações de óperas célebres como temos uma 

construção similar aos leitmotivs wagnerianos: as aparições do Diretor são precedidas pelo 

conjunto percussivo, e a citação da Segunda Cantata de Webern representaria o caminho da 

redenção moral, romântica e artística, atrelado às cenas de Maggy. 

“De modo menos sistemático, a Segunda Cantata de Webern é citada para mostrar a 

pureza de Henri e seu amor por Maggy, que parcialmente ocupa o papel de Marguerite goetheana. 

O texto também destaca essa particularidade da música. No quarto de Henri, ouvimos sem cessar 

o baixo cantando essa Cantata. Enquanto Richard, amigo de Henri, pergunta a ele se não se 

incomoda com o cantor, que se supõe ser um mendigo, Henri responde: “me encoraja”. Ao 

contrário, quando o diretor ouve, perde a paciência, e em um acesso de raiva, manda o cantor ir 

embora. Assim, a Segunda Cantata é a marca de uma pureza de intenção que atrapalha o diretor e 

 
9 Domaine quotidien/domaine linguistique/domaine non linguistique/domaine musical traditionnel. 

Bruits naturalistes (onomatopées) produits électroniquement/musique « pure »(signification historique)/ chant (avec 

texte)/langage parlé (signification)  

Figura 2 - Esquema de classificação de sons de Henri Pousseur, em Esquisses pour Votre Faust.  

Fonte: M. Coste (2019)"La musique creuse le lit du texte: Musique et langage dans Votre Faust d'Henri Pousseur et Michel Butor." 
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auxilia Henri em seu trabalho de composição. Quando Maggy está doente e à beira da morte, se 

Henri está por vir, a Segunda Cantata é ouvida no baixo” 10(Coste, 2019, p. 6) 

Se o discurso literário não se bastaria por si só, Pousseur em seu texto “La question de 

l’ordre dans la musique nouvelle” escreve sobre a necessidade de uma nova linguagem musical 

que reflita as necessidades sociais e econômicas de seu tempo. A indeterminação da música de 

vanguarda refletiria um anarquismo moderno, que em excesso, levaria a uma desordem patológica, 

numa exorbitante ênfase sobre o eu egocêntrico. A esse respeito, Maurício de Bonis afirma que:  

Esses extremos opostos (aparentemente referentes às primeiras experiências ‘anarquistas’ 

da música de vanguarda, de um lado, e a um tradicionalismo conservador, quiçá 

neoclássico, de outro) careceriam de uma nova ordem – Pousseur deixa claro que, em sua 

opinião, esse ‘anarquismo’ combatente ‘perderia seu objetivo, se negasse a necessidade 

de toda ordem, de toda disciplina’. Para ele, a obra tardia de Webern representa uma saída 

dialética em que a tradição volta a fazer-se presente, após um questionamento de suas 

implicações ideológicas originais e um confrontamento constante com princípios de 

‘abertura e de relatividade’. A analogia se encerra, portanto, na perspectiva socialista 

como saída para a crise; na premência da dialética, no engendrar de uma nova ordem que 

não negue a história, não rompa pura e simplesmente com o passado, mas permita sua 

transformação orgânica. (2014, p. 105) 

 

2.3 Metalinguagem 

(…) é metalinguagem – uma leitura relacional, isto é, mantém relações de pertença porque 

implica sistemas de signos de um mesmo conjunto onde as referências apontam para si 

próprias, e permite, também, estruturar explicativamente a descrição de um objeto. A 

extensão do conceito de metalinguagem liga-se, portanto, à ideia de leitura relacional, 

equação, referências recíprocas de um sistema de signos, de linguagem. (Chalhub, 2005, 

p.8) 

 

O recurso à metalinguagem na música pode ser entendido como um esforço consciente 

de resgatar o vínculo com a prática musical comum a momentos particulares da história, dando 

continuidade à uma tradição, inclusive incorporando e citando músicas de outros compositores.  

Para de Bonis (2014, p.71-72; 347), reconhecer os fragmentos e citações não pode ser 

considerado o fim das obras de Pousseur, mas seria um meio de reestabelecer um potencial 

 
10

 De façon moins systématique, la Deuxième cantate de Webern est citée pour montrer la pureté d’Henri 

et de son amour pour Maggy, qui reprend en partie la Marguerite goethéenne. Le texte souligne d’ailleurs cette 

particularité de la musique. Dans la chambre d’Henri, on entend sans cesse le chanteur basse chanter cette cantate. 

Lorsque Richard, l’ami d’Henri, demande à ce dernier s’il n’est pas dérangé par ce chanteur, censé être un mendiant, 

Henri répond « ça m’encourage ». Au contraire, lorsque le directeur l’entend, il perd patience et, dans un accès de 

colère, ordonne au chanteur de partir. Ainsi, la Deuxième cantate est, dans l’intrigue, la marque d’une pureté 

d’intention qui gêne le directeur et aide Henri dans son travail de composition. Lorsque Maggy est malade et au bord 

de la mort, si Henri est sur le point de venir, on entend à la basse cette Deuxième cantate. 
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semântico alargado, uma relação com a música do passado que ainda tinha uma função social 

amplamente compartilhada. 

Se cada sistema musical refletiria os anseios da organização social de cada período 

histórico, a procura de Pousseur por uma retomada da música do passado, se opondo a uma ruptura 

como aquela que Pierre Boulez propõe em seus textos, culmina num outro projeto de um possível 

sistema, que combinaria os demais. Revela justamente a falta de uma linguagem comum mesmo 

entre os compositores de vanguarda, a dificuldade em comunicar-se no projeto do serialismo 

integral e até um questionamento de sua própria existência enquanto objeto artístico.   

No artigo de Marion Coste, “La musique creuse le lit du texte : Musique et langage dans 

Votre Faust d’Henri Pousseur et Michel Butor” (2018, p. 6-8), a autora sugere que no caso dessa 

ópera, a música pode ser considerada como mais “referencial” ao mundo real do que a própria 

linguagem falada, já que o libreto é composto por diversas línguas (alemão, francês, espanhol, 

latim, inglês), muitas vezes, faladas, cantadas, gritadas e sussurradas de forma simultânea, o que 

tornaria a compreensão de cada texto por si só muito difícil, sem considerar os desafios que as 

próprias línguas oferecem a falantes monolinguísticos, ou até a falantes dessas línguas, mas que 

não têm conhecimento do vocabulário, ou não compreenderam o que foi dito. E como se não 

bastasse, existem intervenções com termos criados por Pousseur e Butor, aumentando e 

diminuindo palavras.  

A música de Pousseur ao se relacionar e citar outras obras, fazendo um paralelo direto 

com a história da ópera e com a música do seu tempo, propõe estabelecer uma comunicação mais 

direta com o seu público. Até mesmo o público não específico poderia se sentir contemplado em 

algumas passagens, pois muitas citações são facilmente reconhecíveis, tiradas de obras muito 

populares, que poderiam estar no ouvido dessas pessoas. A própria estrutura e reapresentações de 

materiais colaboram não apenas para o estabelecimento da estrutura musical, mas para a 

continuidade da própria narrativa, usados à maneira de leitmotivs wagnerianos, relacionando 

timbres e citações específicos com cada personagem. Por exemplo, o Diretor é frequentemente 

acompanhado com instrumentos de percussão e Maggy, por citações da Segunda Cantata de Anton 

Webern (1883-1945).  

 No artigo de Michel Butor, “La musique, art réaliste” (1964), o autor levanta uma 

questão muito interessante sobre essa questão, em defesa da música como arte que faz referência 

ao mundo real, e não apenas como autorreferente: “Essa concepção que torna a música literalmente 
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inexplicável, então o último bastião dos que se apegam à arte pela arte, repousa sobre uma 

identificação absoluta do real com o visível, como se não tivéssemos outros sentidos”11 

É interessante colocarmos esse artigo em perspectiva: esse trabalho levou Pousseur a 

procurar Butor para a parceria que culminou em Votre Faust. Os esforços de Pousseur iam em 

direção à criação de um mundo sonoro intimamente relacionado com o mundo que vivia, e dado 

seu contexto e preocupações sociais, inserir a música de seus contemporâneos ao lado da música 

do passado, de um gênero tão antigo quanto a ópera, só poderia indicar o caminho que acreditava 

ser artisticamente mais interessante: reestabelecer o lastro do material musical em conexão com 

momentos históricos de uma linguagem musical comum, independente da língua vernácula,  

dialogando diretamente com a tradição e estabelecimento da linguagem musical, apontando para 

caminhos de criação futura. Citando Webern amplamente, em momentos que a ópera pode apontar 

para o caminho da salvação, redenção e amor, na figura de Maggy, assim como Stockhausen 

(Hymnen, Gesange der Jünglinge) e Berio (Omaggio a Joyce) são citados especialmente em seu 

Prólogo no céu.  

Vale a pena citar outra grande obra de Pousseur, La Seconde Apothéose de Rameau, que 

dialoga com essa integração de materiais musicais históricos. A obra é acompanhada por um 

programa que é escrito de acordo com modelos barrocos de apothéoses e tombeaux. No Parnasso, 

dois “anjos noviços”, Pousseur e Boulez, discutem sobre harmonia na nova música, e referenciam-

se Rameau, Webern, Schoenberg e Stravinsky como anjos superiores.  

 

2.4 O jogo de labirintos – Obra Aberta em movimento 

(…) as novas obras musicais, não consistem numa mensagem acabada e definida, numa 

forma univocamente organizada, mas sim numa possibilidade de várias organizações 

confiadas à iniciativa do intérprete, apresentando-se, portanto, não como obras 

concluídas, que pedem para ser revividas e compreendidas numa direção estrutural dada, 

mas como obras ‘abertas’, que serão finalizadas pelo intérprete no momento em que as 

fruir esteticamente (Eco, 1991, p. 39) 

 

Em Votre Faust, Pousseur não só retoma o diálogo entre compositor-intérprete, que teria 

sofrido com os altos graus de determinismo do serialismo integral, mas com o próprio público. 

Deste modo, Pousseur e Butor dão um passo além, convidando público e artistas a construir a 

 
11

 « Cette conception qui rend la musique littéralement inexplicable, donc le bastion dernier des tenants 

de l’art pour l’art, repose sur une identification absolue du réel avec le visible, comme si nous n’avions pas d’autre 

sens. »  
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ópera. O público ao receber a liberdade de votar e escolher seu final dramatúrgico, e 

consequentemente, a resultante musical que vai experienciar, garante performances totalmente 

únicas a cada apresentação. A estrutura musical da peça entra em voga, na maneira de propor uma 

nova estrutura para o gênero operístico, abraçando citações de músicas com estéticas 

completamente diferentes; na procura de coerência entre as citações; e no caráter aberto da ópera.  

Marion Coste em seu trabalho, “Une leçon de musique donnée aux mots : ruser avec les 

frontières dans l’œuvre de Michel Butor” (2015, p. 21) comenta logo em sua introdução sobre a 

oposição do tipo de abertura que Cage propunha e a trabalhada por Butor, Boulez e Pousseur. Para 

Coste, o “acaso e pré-organização se alinham como os dois pólos de uma mesma tensão criadora, 

‘os dois pólos da escritura’” 12o acaso não danifica o sistema, é integrado, permitido. É uma 

abertura controlada, o sistema dá os contornos possíveis ao que o intérprete irá criar a partir da 

escrita.  

Nesse ponto, a sugestão de Eco (1991, p. 53), em seu livro “Obra Aberta”, de 1962, vale 

a pena ser mencionada. Eco propõe o termo “obras abertas em movimento”, para referir-se a 

trabalhos contemporâneos em que o intérprete não opera apenas uma decodificação da escritura, 

mas uma montagem, uma reorganização da escritura para ser performado. É “caracterizada pelo 

convite a fazer a obra com o autor” (1991, p.63). 

E ainda, esse tipo de concepção se diferencia radicalmente dos improvisos, pois o 

intérprete não é convidado a criar livremente, em cima do que lhe é dado, num sistema comum, 

possível à música tonal e a determinados gêneros. No caso de Votre Faust, o sistema é ainda mais 

complexo, pois a montagem é realizada em conjunto com o público, em tempo real, e não realizada 

em privado.  

Até o momento, comentamos algumas vezes sobre a rede de citações artísticas presente 

no trabalho de Pousseur e Butor. Na própria partitura13, há uma breve listagem de alguns artistas 

referenciados e homenageados, que lemos a seguir: 

En hommage à: Johannes Faust, Christopher Marlowe, Rembrandt van Rijn, Karl 

Simrock, Gotthold Ephraim Lessing, Johannes Friedrich Müller, Jacob Michael Reinhold 

Lenz, Friedrich Maximilian Klinger, Johann Wolfgang Goethe, Ludwing van Beethoven, 

Franz Schubert, Adalbert von Chamison, August Klingemann, Christian Dietrich Grabbe, 

Nikolaus Lenau, Heinrich Heine, Gérard de Nerval, Eugègen Delacroix, Robert Schuman, 

 
12 “ Hasard et pré-organisation s’allient comme les deux pôles d’une même tension créatrice, « les deux 

pôles de l’écriture ». ” 

13 Henri Pousseur e Michel Butor, Votre Faust, (partitura), I, Universal Edition, 1981, p. 2. 
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Fraz Liszt, Hector Berlioz, Richard Wagner, Charles Gounod, Paul Valéry, Thomas 

Mann, F.W. Murnau, Etc… (Butor e Pousseur, 1981, p.2) 

 

Essa listagem é naturalmente resumida, podendo se estender indefinidamente. Os 

artistas homenageados não se restringem somente aos campos de atuação principais de seus 

autores, abrangendo artistas plásticos, ilustradores e cineastas. Chegamos a tal nível de 

complexidade que a estrutura lembra um labirinto. 

O público pode escolher seu caminho coletivamente, mas a relação com o material 

apresentado é totalmente individual, a depender da percepção, atenção, memória e conhecimento 

de cada ouvinte-espectador. O jogo montado com as redes é feito de tal forma que o espectador 

enquanto joga pode se perder facilmente. Somente uma visão a uma relativa distância, ou uma 

escuta guiada, pode tomar ciência de boa parte das tramas e caminhos dedálicos. 

 

3 Échos de Votre Faust 

 

A ópera Votre Faust deu origem a dois ciclos de peças derivadas, Échos de Votre Faust 

(1969), Miroir de Votre Faust (1965) e Jeu de miroirs de Votre Faust (1967) foram escritos durante 

a composição da ópera. Após sua estreia, foram compostos Parade de Votre Faust (1974), Les 

ruines de Jeruzona (1978), La Passion selon Guignol (1981), Aiguillages au carrefour des 

immortels (2002) e Il sogno di Leporello (2005). Todas essas peças apresentam os mesmos 

problemas composicionais utilizando os mesmos materiais de origem. No ensaio L’Apothéose de 

Rameau (1968), Pousseur comenta outras peças que se relacionam indiretamente com as citadas 

anteriormente, especialmente em relação à utilização de redes de citações e fragmentos 

reconhecíveis retirados de obras que se relacionam com o assunto abordado, tal como faz em Votre 

Faust, selecionando partes de óperas que contam histórias faustinas, da história da ópera e de sua 

influência na produção de música sacra, e por fim, na citação de peças que considera apontarem 

para o futuro da escrita musical. Podemos citar Couleurs Croisées (1967) e Crosses of Crossed 

Colors (1970) que se baseiam na canção de protesto We shall overcome. E em obras de Ives, 

Copland e Cecil Taylor, Schoenberg e Stravinsky. Obras e compositores cuidadosamente 

escolhidos tanto pelo assunto tratado quanto pela importância no cenário musical, e ainda, por 

serem artistas que emigraram da Europa para os Estados Unidos.  
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Em Échos de Votre Faust, temos textos de Goethe, Narval, Petrarca, Gongora, Marlowe 

e Michel Butor, mantendo a rede de citações no âmbito linguístico e musical. Os textos estão 

presentes em alemão, espanhol, inglês e francês, em discreta analogia à Torre de Babel; quanto 

mais próximos do caminho da danação, mais idiomas são utilizados e embaralhados. 

 

3.1 La ligne des toits 

Primeiro movimento do ciclo de Échos foi composto e publicado em 1965, para 

violoncelo solo.  

Escrita como um recitativo, a peça traz algumas citações de L’Orfeo, de Claudio 

Monteverdi, Sinfonia em Allegro, a última do Ato II e “O tu, ch’innanzi morte”, cantada pelo 

baixo Caronte, guardião do Tártaro e barqueiro do rio Estige, no terceiro ato. Nessa cena, Orfeu 

está decidido a descer ao mundo dos mortos para reencontrar sua amada, Eurídice, e para isso, 

deve convencer o barqueiro a deixá-lo passar. Orfeu canta então a ária mais virtuosística, mais 

ornamentada e complexa da ópera, mas Caronte só se convence quando Orfeu canta “Rendetemi 

il mio bem, Tartarei Numi”, menos virtuosística do que a anterior, porém mais suplicante.  

Além disso, a peça carrega citações do próprio Pousseur, de seu Trois Chants Sacrés 

(primeiro) e de seu Madrigal III. Tais citações são recordadas em outros Échos. A de Monteverdi 

é relembrada no sexto movimento, enquanto o Trois Chants Sacrés é citado no segundo 

movimento, e o Madrigal III, no quinto. 

É interessante compararmos a maneira que Pousseur e Monteverdi se referem às suas 

obras, evitando-as chama-las de óperas: Pousseur a chama de “uma fantasia variável em um gênero 

de ópera”, Monteverdi a denomina “uma fábula em música”.  

Pela percepção da citação de Monteverdi, é possível relacionar esse movimento a 

algumas cenas do Votre Faust, como na cena E do 2º ato, com a escolha do público para que Henri 

vá à feira do porto assistir ao espetáculo de marionetes acompanhado por Greta. Nesse espetáculo, 

os artistas locais estão apresentando uma montagem de um Fausto, e decidem assistir à montagem 

como se estivessem procurando por inspiração. Quando os personagens estão entrando no teatro 

de marionetes, ouvimos a primeira parte da canção do Caronte, e então, se seguem diversas 

referências à mitologia clássica, ao mito de Adão e Eva, e as atrações da feira, como um trem-
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fantasma, figuras de cera, labirinto de espelhos, etc.. Ao saírem do teatro de marionetes, ouvimos 

novamente uma citação de Monteverdi.  

 

3.1.1 Análise 

A primeira coisa que chama atenção nesse movimento, é a valorização dos intervalos 

de terça maior e segunda menor ao longo de toda peça, com exceção de algumas passagens em 

semicolcheias, que quebram esse fluxo, combinando terças-quartas e segundas-quartas, como no 

trecho entre os compassos 37-62, e depois, retomado sistematicamente a partir do compasso 67.  

Se acompanharmos os primeiros cinco compassos, teremos uma série quase completa, 

com exceção da nota sol, que aparece somente no compasso 10.  

 Se organizarmos essas notas de acordo com seus intervalos (segundas menores e terças 

maiores), começaremos a visualizar o princípio de uma rede, da qual Pousseur utilizou 

movimentos verticais e horizontais até a oitava nota, fá sustenido.   

Figura 3 - La ligne des toits, de Henri Pousseur, compassos 1-10. Fonte: “Échos de Votre Faust II”, Universal Edition. 

Figura 4 - Série de La ligne des toits, de Henri Pousseur. Compilação da autora. 
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Para atingir as notas lá sustenido, mi, dó sustenido e sol, Pousseur expande essa matriz, 

transformando-a em uma rede, combinando outra matriz, também organizada em segundas 

menores e terças maiores, gerando intervalos de segundas maiores e trítonos entre elas. 

 

Figura 5 - Rede parcial com segundas menores e terças maiores, com destaque nas notas pertencentes à série. Compilação da autora. 

Figura 6 - Rede parcial com sobreposição com destaque nas notas que pertencem à série. Compilação da autora 
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 Com a rede sobreposta completa, atingimos todos os intervalos e notas da peça, 

movendo-se entre as redes, na vertical, horizontal e diagonal. Interessante observar que essa rede, 

apesar de aparentemente pequena, se repete, de maneira esférica e infinita. Como se uma esfera 

estivesse dentro da outra, se relacionando por pontos. 

 

Este movimento pode ser dividido em duas grandes partes. A primeira compreende uma 

valorização dos intervalos de segunda menor e terças maiores, com algumas seções com quartas 

justas e terças maiores. Há uma polarização na nota ré, naturalmente, sem estabelecer função tonal. 

Ocorre uma filtragem na transição entre as grandes partes, primeiro entre quartas e terças, depois 

com apenas terças maiores e menores, nos compassos 55 ao 61. 

A seguir, a segunda parte começa com grandes arpejos e polarizando a nota fá, a partir 

do compasso 63. A continuidade de arpejos é interrompida em cinco momentos “librement”, cuja 

notação é similar à peça Madrigal III, de Henri Pousseur, e pode ser reconhecida uma pequena 

citação no compasso 110, que serve de transição para a seção final da peça, com um retorno para 

os gestos e intervalos do começo. 

Figura 7 - Rede sobreposta completa de La ligne des toits Compilação da autora. 
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Figura 9 - Trecho Madrigal III, de Henri Pousseur, p. 10. Fonte:Universal Edition, 1966 

 

 

Todos os trechos “librement” pedem al ponticello e são caracterizados por fermatas, 

vírgulas e, por vezes, notas sem duração definida. Esse tipo de escrita lembra os improvisos 

comuns nas árias do período Barroco e final da Renascença, talvez em referência sutil a 

Monteverdi, o que reforça a percepção de se tratar de um recitativo não acompanhado. 

Figura 8 - Compassos 55 ao 61, La ligne des toits, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II". Universal Edition, 1969b 

Figura 10- La ligne des toits, c. 110, de Henri Pousseur. Fonte: “Echos de Votre Faust II”, Universal Edition, 1969b 
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Aos poucos, a peça volta a polarizar a nota ré, passando naturalmente, por uma 

polarização sutil na nota lá. Além da citação à peça Madrigal III, é possível identificar uma citação 

a outra peça de Pousseur, Trois Chants Sacrés, número 2, que também é citada pelo segundo 

movimento dos Échos, Couleur de l’air A. As três peças possuem como principais intervalos de 

suas séries: a segunda menor, terça maior e quarta justa, por vezes, resultando em agregados cujas 

sonoridades são similares, inclusive, à da Segunda Cantata de Webern, op. 31. 

É interessante observar também que a frase de La ligne des toits a seguir, apresenta o 

mesmo padrão rítmico repetido algumas vezes durante a peça, em especial, nos primeiros e últimos 

compassos. 

 

 

 

 

 

Figura 11 - La ligne des toits, c. 96-99, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 1969b 

Figura 12 - Couleur de l'air A, c. 29-31, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 1969b 
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Figura 13 - Trois Chants Sacrés, no 2, c. 1-4, de Henri Pousseur. Fonte: S. A. Edizioni Suvini Zerboni, 1958 
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E como já comentamos, há uma citação comum ao sexto movimento, Couleur de l’air 

B na linha da flauta, de Monteverdi. 

Figura 14 - La ligne des toits, c. 63-71, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 1969b 

Figura 15 - Couleur de l'air B, c. 39-44, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 1969b 
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Figura 16 - Sinfonia Allegro, L'Orfeo, c. 3-8, de Claudio Monteverdi. Fonte:Ricciardo Amadino, 1609 

Figura 17 - O tu, ch’innanzi morte, L'Orfeo, c. 1-12, de Claudio Monteverdi. Fonte: Ricciardo Amadino, 1609 
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Algumas repetições rítmicas garantem a unidade da peça; já citamos os trechos em 

semicolcheias escritos em formas de arpejos, alternando terças e quartas, mas resta mostrar mais 

duas frases essenciais para a compreensão da peça. Os compassos iniciais e finais da peça, como 

já exemplificamos anteriormente: 

 

Como podemos ver, nos últimos compassos, Pousseur não apenas recapitula os gestos 

e intervalos dos primeiros compassos, como também uma breve citação ao seu Madrigal III, 

trazendo à memória quase todos os momentos estruturais da peça. 

A seguir, um exemplo de repetição com variação do compasso cinco, que se tornou um 

padrão germinal para outras frases: 

 

 

Figura 19 - La ligne des toits, c. 1-8, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Editions, 1969b 

Figura 20 - La ligne des toits, c. 112-119, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 1969b 

Figura 21 - La ligne des toits, c. 27-31, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 1969b 
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3.2 Couleur de l’air A 

O segundo movimento é escrito para o trio mezzo-soprano, violoncelo e piano. Tem 

claras referências à Kantate II, op. 31, de Anton Webern (1883-1945) e ao Trois Chants Sacrés de 

Pousseur. A Cantata número 2, de Webern, foi composta para soprano, baixo, coro e orquestra, 

composta entre 1941 e 1943, e infelizmente, não teve sua estreia acompanhada pelo compositor, 

que acabou falecendo antes. No entanto, Pousseur teve a oportunidade de assistir a essa estreia, a 

qual lhe causou uma forte impressão. 

Foi observado como algumas peças acabam sendo especialmente recorrentes nos 

trabalhos de citações de Pousseur, a Segunda Cantata de Webern é uma dessas peças. Gonneville 

(2001) e Bonis (2015) demonstram como foi utilizada em La Seconde Apotheose de Rameau, Vue 

sur les jardins interdits, Prologue dans le ciel (Votre Faust) e naturalmente, em Couleur de l’air 

A. É duplamente interessante se considerarmos o envolvimento pessoal de Pousseur com a obra, 

que teve a oportunidade de assistir a sua estreia e ainda, a conheceu por intermédio de Boulez. 

“Em carta de 27 novembro de 1951 – e portanto, pouco posterior ao primeiro contato 

entre Boulez e Pousseur, e imediatamente posterior ao envio da partitura da Segunda Cantata de 

Webern a Pousseur por Boulez – Pousseur refere-se a Boulez como um “farol em nosso caos”: 

aquele que melhor compreendeu “onde a música chegou e o que há a fazer”. (Bonis, 2014, p. 99). 

Como já comentamos, no contexto da ópera, a Segunda Cantata de Webern é utilizada 

de forma similar a um leitmotiv wagneriano, atrelado a Maggy, à inspiração e redenção, de forma 

pouco sistemática. Não podemos esquecer que o futuro de Henri não está em voga apenas no 

aspecto religioso ou romântico, mas num sentido moral, crítico ao sistema capitalista em que está 

inserido e se relaciona diretamente com as discussões acerca dos caminhos composicionais que os 

artistas daquela época deveriam seguir, vendo em Webern um grande exemplo.  

 

 

Figura 22 - Série de Couleur de l'air A, de Henri Pousseur. Compilação da autora. 
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Figura 23 - Série de Segunda Cantata, de Anton Webern. Compilação da autora. 

 

 

Logo nos primeiros compassos ouvimos uma “redução” dos primeiros compassos da 

Segunda Cantata ao piano, que se torna o motivo desse instrumento. Enquanto a soprano e o 

violoncelo respondem com linhas mais líricas, utilizando a mesma série apresentada pelo piano, 

com algumas periodicidades (repetições), o piano retoma a citação mais dez vezes, mantendo o 

padrão rítmico original, exceto nos compassos 30 e 52, que passam por uma leve transformação. 

Os trechos transformados ainda são muito reconhecíveis, pelos seus agregados e rítmica muito 

contrastante com as idéias apresentadas pela soprano e pelo violoncelo. 

 

 

Figura 24 - Couleur de l'air A, c. 1-3, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 1969b 

 

 

Figura 25 - Segunda Cantata, c. 1-3, Anton Webern. Fonte: Universal Editions, 1955 
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Figura 26 – Couleur de l'air A, c. 63-64, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 

1969b 

 

A estrutura desse movimento é similar a uma ária ritornello, onde a citação instrumental 

da Segunda Cantata entraria como parte repetitiva do ritornello, e a voz se encarrega das citações 

ocasionais ao Trois Chants Sacrés, em alemão. Por esse movimento ser cantado em dois idiomas 

(alemão e espanhol), é possível interpretá-lo como um dueto, correspondendo simultaneamente à 

duas possibilidades narrativas votadas pelo público em Votre Faust.  

Pela citação da Cantata, poderíamos relacionar esse movimento a vários momentos da 

ópera, já que a Segunda Cantata é retomada em momentos relacionados à redenção de Henri, e 

consequentemente, aos momentos de inspiração composicional de Henri e às aparições de Maggy. 

O primeiro momento em que ouvimos a Cantata claramente é na primeira cena do primeiro ato. 

Henri está em seu quarto, estudando piano. Ouvimos um trecho da Segunda Cantata, sendo 

cantada por alguém na rua, provavelmente um mendigo. Seu amigo Richard pergunta se não o 

atrapalha, e Henri responde que na verdade, o inspira.  No entanto, essa estrutura de ária como 

canção é apresentada na cena F, na voz de um marinheiro que canta em alemão e depois, na cena 

H, em espanhol. Em ambas as cenas, Henri foge do Diretor com Greta, mas acabam se 

desentendendo. Ela o acusa de roubar o Diretor, e diz que precisa encontrar com sua família. O 

Diretor encontra Henri, e descobrimos que a briga pode ou não ter sido violenta, a depender da 

escolha do público. 

Curiosamente, o texto de Couleur de l’air A tem um ar reflexivo sobre o aspecto artístico 

da composição musical, que pode remeter à esperança de ver um futuro próspero inspirado no 

trabalho de Webern e no ideal de linguagem composicional que Pousseur vem a defender com o 
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seu sistema de citações, ou ainda, na esperança de voltar para casa, dos personagens que cantam 

em suas viagens. 

 

3.3 Insinuations 

Esse movimento, escrito para o quarteto (flauta, mezzo-soprano, violoncelo e piano), 

foi estruturado à maneira de uma ária, ou canção jazzística. Podemos ouvir uma referência clara à 

ópera Wozzeck (1922), de Alban Berg (1885-1935). Em sua primeira ópera, chama a atenção a 

temática militar e violenta, que culmina no assassinato da esposa pelo protagonista (após ela tomar 

o tambor-mor como amante), seguido do suicídio no mar do personagem título. 

A citação é da Wiegenlied cantada pela personagem Marie, da cena 3, primeiro ato. 

Marie está em seu quarto, de noite, enquanto ouve pela janela uma marcha militar executada pela 

banda do quartel, na rua. Cena que faz um paralelo interessante com a primeira citação da Segunda 

Cantata do Webern, na ópera Votre Faust; logo na primeira cena após o Prólogo no Teatro, Henri 

ouve pela janela de seu quarto um violinista tocando na rua. 

 

Figura 27 - Mädel, was fangst Du jezt an?, Wozzeck, de Alban Berg. Fonte:Universal Edition, 1923 
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Figura 28 - Insinuations, c. 9-12, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 1969b 

 

 

Figura 29 - Insinuations, c. 20-27, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust", Universal Edition, 1969b 
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Para Marie, que canta o tema militar junto com a banda, esse trecho é um prenúncio da 

sua tentação, sua sedução e até mesmo da sua ruína. Já para Henri, quando ligamos a Segunda 

Cantata com Maggy, o simbolismo é similar: uma tentação, uma sedução, mas um símbolo de 

salvação e redenção.  

Além disso, vale comentar a escolha da ópera e da personagem, o evidente paralelo 

entre as personagens Marie, Maggy, Greta, Margueritte (Goethe) e Maria Madalena. 

Especialmente na cena 1, Ato III, de Wozzeck, em que Marie está em seu quarto e lê a Bíblia, 

refletindo sobre a história de Madalena, após ter cometido adultério.  

A evocação da culpa e adultério de Marie, na cena 1, do Ato II, vem acompanhada por 

um acorde de dó maior, com a aparição de Wozzeck, que vai de encontro ao seu filho e entrega 

seu salário a Marie. Novamente, podemos fazer um paralelo entre Wozzeck e o Diretor, que muitas 

vezes é acompanhado por intervalos de oitavas, considerados emblemáticos nesse período pós-

weberniano. Ambos os personagens evocam a possível ruína dos nossos anti-heróis, seja se 

envolvendo em relações afetivas e passando por dependência financeira, mas com algum eco de 

uma música e prática antiga, quase como um tabu. Nesse sentido, a cena 2, do ato III também é 

digna de nota: após o assassinato de Marie pelas mãos de Wozzeck, se segue um interlúdio com 

solo de trompa e um padrão percussivo ecoado pela orquestra e pelos instrumentos de percussão. 

O Diretor também é frequentemente associado aos instrumentos de metais e percussivos, com 

padrões rítmicos bem demarcados.  

A relação do Diretor com as personagens femininas é interessante: todas trabalham ou 

trabalharam para ele, e acabam recebendo propostas similares ao pacto oferecido a Henri. Para 

Maggy, é oferecida a possibilidade de ganhar uma viagem e dinheiro para se manter à distância de 

Henri, e num dos caminhos, leva o Diretor a oferecer o trabalho de libretista; Greta trabalha 

regularmente no Cabaré da Igreja, recebe carta branca do Diretor para levar Henri de férias, e pode 

receber a oferta de se tornar libretista; Pamonella, a Cantora, é a personagem mais dúbia, trabalha 

para o Diretor no teatro faz algum tempo, recebe uma oferta de trabalho não revelada e dependendo 

da trajetória pode se guiar pelo caminho da redenção ou pecado. 

O uso de sprechstimme em Wozzeck, e as alusões aos trabalhos de Schoenberg, tanto na 

concepção da forma da ópera, quanto por vezes na orquestração, torna a citação dessa ópera um 

trabalho metalinguístico duas vezes mais interessante por Pousseur, que comenta um compositor 
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por meio de outro. Assim como as citações da letra cantada por Marie não são literais, sofrendo 

uma tradução, as referências a Schoenberg, nesse caso, são indiretas.   

A citação de Wozzeck é alterada, usando elementos jazzísticos ou de um cabaret, o que 

nos lembra a peça Der Jahreslauf (1977), de Stockhausen, que também nos traz algumas 

referências da música popular da época, com afetivação inversa14. O que seria tradicionalmente 

considerado consonante, gera movimento, enquanto a dissonância é tratada como “resolução”.  

Pode-se afirmar que esse movimento é proveniente do primeiro ato, na cena em que o 

Diretor leva Henri junto a Maggy pela primeira vez à feira do porto, próximo ao Cabaré da Igreja.  

De acordo com Bonis (2015, p. 130), o motivo básico extraído de Wozzeck gera uma 

forte simetria das estruturas internas. A estrutura rítmica da canção que Marie canta para seu filho 

é repetida em diversos contextos, inclusive com um texto traduzido do alemão, que faz alusão 

direta à cena original “Bonne nuit ma petite”, no compasso 67. No final de Insinuations, do 

compasso 74 ao 98, temos os versos:  

Perto do momento fatal, 

Faça grande resistência 

Se ele não te oferecer antes um anel, 

Um anel, um anel, 

Um anel conjugal, conjugal15 

 
Figura 30 - Insinuations, c. 94-98, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 1969b 

 
14 Para saber mais: MARTINELLI, O som como drama: a noção de affetto na escritura musical 

contemporânea, 2017.  
15

 Près du moment fatal, près du moment fatal, /fais grande résistance, / s’il ne t’offre d’avance un anneau, 

/Un anneau, un anneau/un anneau conjugal, conjugal. 
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A reiteração e o grande crescendo em cima da palavra anel, que finalmente se revela um 

anel conjugal, se conecta sutilmente ao destino de Marie, que poderia ter sido evitado. Apesar de 

ter uma relação com Wozzeck, sabemos que eles dividem um filho, mas se mantiveram solteiros. 

O momento fatal, que levou à gravidez, ao assassinato e adultério, talvez, pudesse ter sido 

contornado por uma resistência de Marie, até receber um anel conjugal de Wozzeck ou até de seu 

amante, tambor-mor. Marie é uma personagem cujo destino trágico leva a um feminicídio, 

justificado por um ciúme incontrolável de um personagem masculino violento. Sua imagem e 

reputação são distorcidas por seu amante, de acordo com a idealização e fantasia do personagem.  

A canção é retirada da ambientação do Cabaré da Igreja, apresentada pela primeira vez 

quando Henri conhece Greta, na primeira cena do ato II, e depois repetida nas interações de Greta 

com o Diretor e com a Cantora, Pamonella, ou ainda, quando personagens a mencionam ou a 

Maggy de forma pejorativa.  

 

3.4 Grande loterie du labyrinthe des fantômes 

Este é o segundo movimento escrito para o quarteto completo (flauta, mezzo-soprano, 

violoncelo e piano). É o movimento com maiores citações de composições vocais, como óperas, 

canções e oratórios. Sua estrutura pode assemelhar-se a um número grande de ópera, com pelo 

menos quatro personagens, representados por cada idioma cantado (alemão, francês, inglês e 

latim), e intervenção de coro, tal como nas tragédias gregas, que comenta a cena, representado 

pelas interjeições em francês, dos instrumentistas e cantora. Interessante observar que essas 

intervenções dialogam diretamente com mitologias e narrativas religiosas, reforçando a relação 

com o coro clássico. 

Este movimento é derivado da ambientação da feira do porto. Sua primeira aparição 

acontece no primeiro ato. O Diretor convida Henri à feira do porto, e o apresenta à sua protagonista, 

Maggy, que trabalhava como cantora no Cabaré da Igreja. A seguir, seguem para a feira de 

variedades propriamente dita, onde se segue uma colagem de uma série de citações de óperas 

importantes.  

Como já comentamos a respeito do primeiro movimento, é na feira do porto em que 

assistimos ao espetáculo de marionetes, onde há referências a espetáculos relacionados à cena 
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mitológica do Fausto, tais como o espetáculo francês de marionetes, um gabinete alemão de figuras 

de cera, dioramas do duque de Parma, anúncios bíblicos ingleses utilizando música de igreja 

influenciada pela ópera (Pousseur, 2004, p. 325). 

Para de Bonis (2015, p.130-131), a peça separada de seu contexto cênico original, “soa 

como uma colagem que reflete sobre o kitsch, sobre o que há de mais vulgar e mais popularmente 

conhecido e repetido na história da ópera”, não pode mais conferir sua força dramática pela 

justaposição e superposição de fragmentos reconhecíveis com um contexto harmônico e cênico 

diferente. Esse excesso de informações pode soar ainda como uma improvisação livre, e constitui 

uma das primeiras experiências na época com uma colagem de elementos claramente 

reconhecíveis com planejamento harmônico rigoroso de base, do qual Pousseur evita 

deliberadamente resultantes dos contextos originais e trabalha para que as resultantes formem 

agregados similares entre si. 

Na voz, temos citações do Messiah de Händel, logo em sua primeira frase. 

 

Figura 31 - Grande loterie du labyrinthe des fantômes, c. 3-5, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", 

Universal Edition, 1969b 

 

Ave Maria de Gounod, baseada no Préludio em dó maior de Bach, no piano, está 

presente no compasso 20, de Grande loterie du labyrinthe des fantômes, 

 

Figura 32 - Grande loterie du labyrinthe des fantômes, c. 20-22, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust 

II", Universal Edition, 1969b 
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Figura 33 - Prelúdio 1 em Dó maior, Johann Sebastian Bach. Fonte: Prelúdio de Fuga, vol. 1, Breitkopf und Härtel, 

1866 

 

De acordo com a análise de Maurício de Bonis (2015, p. 131-132), podemos identificar 

algumas citações do compasso 41 a 45, a seguir:  

 

 

Figura 34 - Grande loterie du labyrinthe des fantômes, c. 41-45, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust 

II", Universal Edition, 1969b 
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Há uma citação à ópera Faust, de Gounod, início da Chanson du roi de Thulé de 

Margherite, escrita para violoncelo. 

 

Figura 35 - Chanson du roi de Thúle, Margherite, Faust, de Charles Gounod. 

 

A melodia do Coro dos Peregrinos da ópera Tannhäuser, de Wagner é executada pela 

voz, com texto de Michel Butor. 

 

Figura 36 - Melodia do Coro dos Peregrinos, ópera Tannhäuser, de Richard Wagner 

 

No piano, a ária de Cavaradossi “Recondita Armonia”, pertencente à ópera Tosca, de 

Puccini, intercalado no c. 42 com a figura de acompanhamento de Ave Maria de Gounod. 

 

Figura 37 - "Recondita Armonia", ária de Cavaradossi, ópera Tosca, de Giacomo Puccini. 

 

Da ópera Carmen, de Bizet, fragmento da Habanera, é citado no piccolo: 

 

Figura 38 - Habanera, ópera Carmen, de Georges Bizet 
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Citação do Orfeu nos Infernos de Offenbach, “Galope Infernal” no piano, é apresentada 

pela primeira vez com sextas paralelas no c. 11-13 e reiterado no c. 49. 

 

Figura 39 - Grande loterie du labyrinthe des fantômes, c. 11-13, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust 

II", Universal Edition, 1969b 

 

 

Figura 40 - Grande loterie du labyrinthe des fantômes, c. 49-51, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust 

II", Universal Edition, 1969b 

 

Seguido de um trecho do Prelúdio no 1 de Bach ou de Ave Maria do Gounod em 

harmonia transformada, e depois, com sua célula rítmica alterada, para tercinas, misturada com o 

Galope Infernal de Offenbach, no compasso 52. É retomado como Galope do segundo trecho 

citado no c. 56-58. Idem no c. 67-70, que mistura Galope com acompanhamento de tercinas. 
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Figura 41 - Grande loterie du labyrtinhe des fantômes, c.52-55, de Henri Pousseur.  

Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 1969b 

 

 

Figura 42 - Grande loterie du labyrinthe des fantômes, c.67-70, de Henri Pousseur.  

Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 1969b 

 

Pousseur conduz diversas vezes o ouvinte na expectativa de uma cadência autêntica 

“tradicional”, mas o decepciona, terminando a frase na quinta em oitavas do acorde da “tônica”, 

como no compasso c. 54-55, citado anteriormente. 
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Nesta peça, em particular, podemos aplicar as ideias defendidas por Marion Coste em 

seu artigo de 2019; as palavras não fazem referência por si só a coisas do mundo real, palpável, 

dando seu lugar “tradicional” às citações musicais, que referenciam a própria linguagem, seus 

contextos externos aos Échos e ao Votre Faust. Além de mudar o texto das linhas cantadas 

claramente reconhecíveis, Pousseur usa palavras inventadas por ele mesmo (Jéruzona) como já 

demonstramos anteriormente, combina vários idiomas (francês, alemão e inglês), mistura voz 

cantada, falada, gritada, sussurrada, não só da cantora, mas convidando todos os músicos a 

declamar textos e palavras, e como se não bastasse, ainda coloca intervenções de palavras faladas 

simultaneamente. 

De acordo com Coste (2019, p.5-8), o ouvinte não deveria se guiar pelos textos da 

música, mas pela própria música em si, que dá a entonação e metrifica o texto. Até o ouvinte mais 

atento teria dificuldade em acompanhar as mudanças idiomáticas e compreender totalmente o que 

é dito simultaneamente, mesmo que tenha fluência nas línguas que compõem o texto. 

Relacionando com conceitos já abordados nesse capítulo, a escuta da ópera e desse movimento 

dos Échos, em particular, deve ser guiada pelo material musical, interrelacionando as citações com 

o que é apreendido do texto, e se possível, resgatar da memória o contexto original das citações e 

da relação texto-música para compreender de forma mais completa o novo contexto e proposta 

artística de Pousseur para com esses fragmentos.  

Se observarmos o texto e as menções à mitologia, constatamos o cuidado com que 

Pousseur e Butor selecionaram as citações. No compasso 11, Tântalo foi castigado pelos deuses, 

obrigado a vagar com fome e sede e não ser capaz de saciar-se, é o suplício de alguém que deseja 

algo muito próximo, porém inalcançável; Já no compasso 31, temos a evocação do personagem 

Sísifo, com seu trabalho incansável, sempre a rolar uma grande pedra morro acima, só para vê-la 

cair, sem liberdade de escolha; enquanto Prometeu, citado no compasso 49, roubou o fogo dos 

deuses para dá-lo aos homens, e como castigo, foi amarrado a uma rocha para ter seu fígado 

comido todos os dias por uma grande ave. Além das alusões a uma macieira, nos compassos 5, 63, 

90 e a grandes serpentes, no compasso 36, que poderíamos alinhar com o mito de Adão e Eva, e a 

árvore do conhecimento, ou do pecado original, reforçada pelas falas “faux christ!” e “faux 

prophète!”, confirmando o imaginário cristão, que extrapola as citações de Messias de Handel. 

 



47 

 

3.5 Les herbes des yeux 

Este movimento é o mais pontilhístico de todos, um dueto para piano e flauta que 

dialogam e se complementam repetidamente. A estrutura desse movimento lembra muito os 

trechos na ópera de Ponctuations d’orchestre, que exercem a função de um Intermezzo tradicional, 

ou seja, um movimento instrumental entre cenas, tal como interlúdio.  

Pousseur utiliza uma notação que dá grande liberdade agógica para o intérprete de forma 

controlada. Essa notação foi explicada na bula da peça “Aquarius Memorial” (1994), de Henri 

Pousseur. 

As indicações de flutuação (  = acelerando, = ralentando) ) devem ser 

realizadas de modo que a média corresponda ao tempo indicado (ou ao tom 

correspondente quando o valor de referência for diferente), e principalmente que a 

duração total da mesma corresponde bem à fração que a define. Onde não há flutuação, 

divisões iguais de um compasso devem ser tocadas de modo regular (mesmo que sejam 

agrupadas em membros irregulares, por exemplo, ), mas novamente: sem 

rigidez, a flexibilidade da articulação musical e fraseológica pode às vezes até chegar a 

um certo rubato discreto (sempre dentro de uma duração total respeitada), se justificando 

em locais de dificuldade localmente excessiva. Da mesma forma, toda as sequências 

devem ser feitas sem qualquer interrupção. (p. 1, 1994)16 

 

Esse tipo de notação só foi utilizada em Couleur de l’air A e em Les herbes des yeux. 

Pousseur não evita os agrupamentos em terças, mesmo em um movimento tão tipicamente pós-

weberniano, sugerindo movimentos de arpejos. 

 
16 “Les indications de fluctuation ( = accelerando,  = ralentando) sont à réaliser de telle 

sorte que la moyenne corresponde au tempo indiqué (ou à ton correpondant quand la valeur de référence est différent), 

et surtout que la durée totale de la mesure corresponde bien à la fraction qui la définit. Lá où il n'y a pas fluctuation, 

les divisions égales d'une mesure sont à jouer de manière réguliére (même si elles sont groupées en nombres irréguliers, 

p. ex.  ), mais encore une fois : sans raideur, la souplesse d'articulation musicale et phraséologique 

pouvant même aller parfois jusqu'à un certain discret rubato (toujours à l'intérieur d'une durée totale respectée), fait-

ce pour des raisons de difficulté localement excessive. De même tous les enchaînement doivent-ils se faire sans aucune 

interruption.”(p. 1, 1994) 
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Figura 43 - Les herbes des yeux, c.5-10, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 

1969b 

 

 

Figura 44 - Couleur de l'air A, c. 41, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 1969b 
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A respeito das variações rítmicas e agógicas, podemos observar que no segundo 

movimento, apesar das estruturas rítmicas da citação da Segunda Cantata serem mantidas ao 

piano, o contraponto criado por Pousseur e o próprio desenvolvimento a partir desse material 

extrapola o padrão rítmico. No terceiro movimento, o ritmo é transportado para o desenvolvimento 

do material, garantindo a coerência. Já no quarto movimento, as citações principais sofrem poucas 

alterações estruturais, para serem ainda assim facilmente reconhecíveis, mesmo quando são 

inseridas em novos contextos harmônicos, enquanto no sexto movimento, o motivo é alterado com 

poucas alterações, mantendo o andamento lento. E finalmente, no sétimo, temos trechos mais 

livres, sem sincronia, com indicações “libre” para a flauta, a partir do c. 69 e para o piano, no c. 

81. Assim como no primeiro movimento, temos vários trechos com a indicação “librement”, como 

nos c. 72, 87, 103, 107, 111, 117.  

No compasso c. 16, podemos ouvir um pequeno trecho de citação à Cantata de Webern 

no primeiro tempo. 

 

Figura 45 - Les herbes des yeux, c. 16, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 1969b 

 

E um gesto na flauta recorrente, que nos remete ao Madrigal III, de Henri Pousseur, nos 

compassos 5, 19, 23. 

 

Figura 46 - Madrigal III, p. 1, de Henri Pousseur. Fonte: Universal Edition, 1966. 
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Figura 47 - Madrigal III, p. 29, de Henri Pousseur. Fonte: Universal Edition, 1966 

 

Esse movimento pode ser associado à ambientação do Cabaré da Igreja e às 

Ponctuactions d’orchestre, como já comentamos. No segundo ato, cena B, quando o público faz a 

escolha que Henri fique no Cabaré independente da doença de Maggy, ouvimos o tema do Cabaré, 

muito similar ao terceiro movimento, Insinuations. Então, um flautista é convidado a fazer um 

solo no cabaré e ouvimos citações da Segunda Cantata, mesclada com o tema do Cabaré e trechos 

mais pontilhísticos. Esse tipo de estrutura irá se repetir algumas vezes no decorrer da ópera, se 

relacionando com aparições de Greta acompanhada pelo Diretor, ou falando sobre ele. E ainda, na 

cena A, do segundo ato, ouvimos na fita magnética o título da peça:   

Maggy les herbes des yeux les dents de Maggy les cils les lèvres rouges la langue rouge 

les gencives rouges de Maggy les sourcils mamamimamimamimimima Maggy les cheveux 

comment se peut-il que les longs cheveux je ne puis y croire...  (Butor, Pousseur, 1962, 

p.263) 

 

3.6 Couleur de l’air B  

O sexto écho é escrito para o trio flauta, mezzo-soprano e violoncelo. É o movimento 

mais lento e consonante de todos, e seu texto está integralmente em italiano. Estruturalmente, nos 

remete novamente a uma ária ritornello, simetricamente posicionada em relação ao segundo 

movimento, Couleur de l’air A, tanto em relação à ordem de apresentação dos Échos, quanto em 

relação a origem operística das cenas. Ambos os movimentos são provenientes de cenas 

alternativas da fuga de Henri e Greta, seja por navio, trem ou avião. É o movimento que se 

relaciona mais perceptivamente com o período histórico de transição entre modalismo e tonalismo, 

se concentrarmos a atenção às linhas vocais e da flauta. No entanto, o violoncelo constantemente 

quebra essa expectativa, realizando um contraponto muito mais dissonante, que nos leva ao 

universo atonal. 

É um movimento com citações à cena de Caronte e à Sinfonia que antecipa sua entrada, 

da ópera Orfeo de Monteverdi, se assemelhando ao primeiro movimento, para violoncelo solo.  
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Figura 48 - Couleur de l'air B, c. 39-44, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal Edition 

1969b 
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Figura 49 - La ligne des toits, c. 63-71, de Henri Pousseur. Fonte:"Echos de Votre Faust II", Universal Edition, 

1969b 

 

Figura 50 - Sinfonia Allegro, II ato, L'Orfeo, c. 3-8, de Claudio Monteverdi, 1609 

 

Como já comentamos, Caronte é uma figura mitológica que guarda o rio Estige, e ajuda 

Orfeu a fazer a passagem do mundo dos vivos ao dos mortos, em sua barca.  
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É duplamente interessante a escolha de Pousseur quanto à citação e ao trecho a ser 

citado. Esse movimento se associa à cena F, do segundo ato, em que Henri foge do Diretor 

acompanhado por Greta, tomam um barco italiano e ouvem uma jovem cantando no convés. Greta 

comenta estar aflita, com medo de serem perseguidos pelo Diretor, contrastando com Henri, 

confiante que não serão seguidos até tão longe. Se o público intervier, podemos reassistir essa 

cena, mas dessa vez, enquanto Henri e Greta esperam seu navio chegar, ouvem o tenor cantando 

o tema e a letra usada em Couleur de l’air B. 

Tanto no sentido literal, dos personagens realizarem uma travessia de barco, como o 

simbolismo dessa travessia, uma jornada incerta que conduz ao reino dos mortos: em Votre Faust, 

a Cantora Pamonella intercepta Henri e Greta, e pode tanto ser vítima como cúmplice do Diretor 

na versão em que é vítima, acaba ajudando Henri a encontrar o caminho da redenção e se 

reencontrar com Maggy, e na outra versão, contribui ativamente para sua ruína, sendo pivô de 

conflitos violentos entre Henri e Greta, e facilitando o reencontro entre o Diretor e Henri. Por um 

lado, Orfeu realmente desce ao Hades, desafiando todas as leis da natureza, podendo se perder em 

ruína, mas a esperança de se reencontrar com a amada, e viver uma vida plena é maior do que as 

adversidades. A dualidade de estar tão perto de mudar o destino de ambos, e mesmo assim, 

observá-la se desvanecer, é análoga às possibilidades de Henri.    

 

3.7 Le tremble et le rossignol  

O último movimento é escrito para o trio flauta, violoncelo e piano. Estruturalmente, se 

assemelha a um recitativo acompanhado, integrando a simetria entre os movimentos. A parte 

tradicionalmente vocal é realizada quase integralmente pela flauta, só se alterando nos últimos 

compassos, onde a linha principal é finalizada pelo piano. Comportando trechos de caráter mais 

improvisatório, faz menções à essa prática operística no começo do período Barroco. 

O violoncelo se comporta de forma similar à um ostinato ou bordão, retomando os 

mesmos gestos várias vezes, caminhando constantemente em colcheias, entre intervalos de quarta 

justa, terça menor e segunda menor. No entanto, essa linha começa a sofrer pequenas alterações, 

seja na direção dos intervalos, ou nos finais de frase, sendo cada vez mais interrompido por 

silêncios ou pela flauta.  
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Figura 51 - Le tremble et le rossignol, c. 1-5, de Henri Pousseur. Fonte:"Echos de Votre Faust II", Universal 

Edition, 1969b 

 

 

Figura 52 - Le tremble et le rossignol, c. 9-14, de Henri Pousseur. Fonte :"Echos de Votre Faust II", Universal 

Edition, 1969b 

 

Figura 53 - Le tremble et le rossignol, c. 43-45, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal 

Edition, 1969b 

 

O piano só entra na seção final e contrastante da peça, a partir do c. 66, em sincronia 

com o desmantelamento da estrutura inicial do violoncelo.  
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Figura 54 - Le tremble et le rossignol, c. 66-69, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal 

Edition, 1969b 

Intercalam-se trechos livres da flauta, até que aos poucos, o violoncelo e a flauta 

começam um processo de filtragem, enquanto o piano entra num trecho livre, reiterando os 

intervalos de quarta justa, quinta justa, terças menores e segundas, assumindo a conclusão do 

recitativo. 

 

Figura 55 - Le tremble et le rossignol, c. 77-81, de Henri Pousseur. Fonte: "Echos de Votre Faust II", Universal 

Edition, 1969b 
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Esse movimento pode ser associado às cenas de ruína de Henri. No segundo ato, na cena 

H, quando Henri e Greta brigam, e o Diretor o encontra sozinho. O Diretor reclama sobre as 

despesas que Henri o tem causado, viajando com luxo, pagando viagens para seus amigos, quando 

ouvimos na fita magnética alguns fragmentos pela flauta e pelo piano, identificados pela inscrição 

“le rossignol”, no livreto, e fragmentos do violoncelo identificados por “le tremble”.  

BM17 (doucement) : (le train) (le rossignol) l’ombre de sa voix…(Butor, Pousseur, 1962, 

p.647) 

 

BM (un peu plus fort) : (la mer) (Le tremble…) et ma bouche sur son oreille et mon oreille 

dans sa voix… (Butor, Pousseur, 1962, p. 648) 

 

  

 
17 Bande Magnétique 
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4 Considerações finais 

 

Nos Échos de Votre Faust a tensão entre os tipos de sistema de organização musical fica 

explícita. Em La ligne des toits, a percepção nos leva ao universo atonal, com momentos de 

polarização muito clara, que poderia nos lembrar a um tonalismo ou neomodalismo, para em 

seguida, retornarmos ao universo atonal pós-serial. Couleur de l’air A e B nos remetem a árias, no 

entanto, em Couleur A, temos um duo atonal, enquanto em B, um solo que novamente transita 

entre o contemporâneo e o início do tonalismo. Insinuations é o movimento com mais referências 

à música popular, e ainda assim, a sobreposição de citações e quantidade de informação transporta 

o ouvinte ao universo atonal. Efeito semelhante é alcançado em Grande loterie du labyrinthe des 

fantômes, que sobrepõe citações extremamente conhecidas, de forma quase literal, e no entanto, a 

saturação auditiva aliada a um novo contexto harmônico torna o reconhecimento difícil ao ouvinte 

desatento. Les herbes des yeux é o movimento mais típico do dodecafonismo weberniano, com 

poucas citações que poderíamos indicar, é um movimento curto. E por fim, Le tremble et le 

rossignol completa a simetria entre os movimentos 1-2 e 6-7. Também se trata de um recitativo, 

mas dessa vez, acompanhado. A parte instrumental é realizada pelo violoncelo e pelo piano, 

repetindo bordões e nos revelando novos contextos harmônicos, simultâneo ao solo de flauta com 

trechos livres, quase improvisatórios, (que ao final, é transferido ao piano) tal como em La ligne 

des toits, com seus Librement, com uma escrita similar ao do Madrigal III, do próprio Pousseur. 

Comentamos ao longo desse trabalho as relações entre as cenas extraídas de Votre Faust 

e os movimentos puramente musicais dos Échos de Votre Faust. Por não se tratar de uma obra 

aberta ou mobile, Pousseur tomou decisões quanto aos trechos que gostaria de apresentar e em que 

ordem apresentar, consequentemente, implicando em escolhas narrativas. A esse respeito, 

podemos acompanhar a danação completa de Henri. O acompanhamos se filiando a Greta, 

frequentando o Cabaré da Igreja, a Feira Portuária, fugindo do Diretor, rompendo com Greta, até 

finalmente, Henri retornar ao Porto e encontrar seu fim com o Diretor, que pode levá-lo a uma 

cena de morte similar à de Wozzeck, que se suicida no mar. Nessa versão, as chances de reencontro 

com Maggy levando à redenção são muito baixas. O público poderia intervir e fazer com que Henri 

encontrasse Maggy, só para que fosse rejeitado por ela, ou encontrar sua versão espectral no 
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Cabaré da Igreja, que poderia nos levar de volta ao Prólogo no Teatro, com Henri recusando a 

proposta do Diretor.   

Uma obra como Votre Faust se destaca tanto quanto obra de arte quanto como objeto 

de estudo, citando Eco em seu livro “Obra Aberta” (1991, p. 66), “a poética da obra aberta em 

movimento (…) instaura um novo tipo de relações entre artista e público, uma nova mecânica da 

percepção estética, uma diferente posição do produto artístico na sociedade; (…) Levanta novos 

problemas práticos, criando situações comunicativas, instaura uma nova relação entre 

contemplação e uso da obra de arte”. Em suma, Votre Faust aponta para um novo universo de 

possibilidades criativas, sem deixar de dialogar com os antecessores e contemporâneos de 

Pousseur. 
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Apêndice A 

De modo complementar ao projeto científico presente nessa monografia, a pesquisadora 

realizou uma performance online em vídeo inédita, com adaptação para português da ópera Votre 

Faust” (1960-1968), e acompanhamento musical de suas obras satélites, os “Échos de Votre Faust” 

(1969).  

Infelizmente, não foi possível utilizar as músicas originais da ópera que 

correspondessem às cenas adaptadas, pois ela foi composta para doze músicos e fita magnética, e 

o presente projeto teve que ser realizado de maneira totalmente remota, devido à pandemia do 

COVID 19. Dessa forma, a adaptação artística e narrativa do libreto foi pensada de forma que 

pudesse ser transmitida por apenas uma atriz, respeitando os protocolos de segurança da pandemia, 

assim como todo trabalho de produção (composição, encenação, cenografia, coreografia, 

iluminação, maquiagem, gravação) e pós-produção (audiovisual e musical). 

Na adaptação, se mantiveram os personagens Henri, Mondor (Diretor) e uma figura 

feminina que incorpora Maggy e Greta. A apresentação acompanha uma versão feminina de Henri, 

como uma pesquisadora e artista prestes a se formar, que recebe a proposta do Diretor de realizar 

a montagem da ópera Votre Faust para seu trabalho de conclusão de curso.  

A escolha de não utilizar as músicas originais da ópera que correspondessem às cenas 

adaptadas foi levando em conta os protocolos da pandemia, o número de músicos envolvidos e o 

uso de fita magnética. Sendo assim, a obra satélite Échos de Votre Faust foi escolhida por trabalhar 

com um grupo de músicos menor e ainda preservar uma forte relação com as cenas da ópera.  

As cenas adaptadas foram de acordo com as cenas que deram origem aos Échos e as 

consideradas essenciais para a compreensão da narrativa. A esse respeito, é importante comentar 

que a pesquisadora considerou o contexto pandêmico não só quanto às suas restrições, mas também 

às possibilidades criativas num meio digital. Referenciando sutilmente a pandemia e a situação 

ambígua da apresentação: a todo momento vemos a musicista Faustina refletindo se deve ou não 

fazer uma montagem da ópera Votre Faust para seu Trabalho de Conclusão de Curso, enquanto já 

sabemos metalinguisticamente o desenrolar da história, estabelecendo um paralelo sutil ao 

Paradoxo de Russell. 

A tradução do libreto para português levou em consideração as cinco línguas (alemão, 

espanhol, francês, inglês e latim) que o compõem e as já referidas palavras e expressões criadas 
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por Pousseur e Butor. Além disso, foi necessário um cuidado extra com relação às citações 

literárias e musicais, para que não se perdessem por completo. 

A.1 Performance 

A narrativa foi dividida ao longo de 13 vídeos curtos, que se iniciam com uma arte 

digital simulando um grande vitral preto e vermelho, com três rosas (vermelha, roxa e azul). 

Enquanto isso, ouvimos a sineta de um teatro e um público aplaudindo fervorosamente. As rosas 

foram escolhidas como um símbolo do feminino, e ao mesmo tempo, por se assemelharem à rosa 

dos ventos, em referência sutil à bússola moral de Henri. 

A seguir, vemos gravação editada de 12 relógios em diferentes horários, se repetindo 

apenas o relógio do primeiro e último vídeo. Um corte brusco para uma tela preta e depois, inicia-

se uma cena ou vídeo-performance musical. Dentre os 13 vídeos, 7 deles foram dedicados às 

adaptações de cenas correspondentes aos Échos de Votre Faust, que fluem sem interrupção da 

música. Para o primeiro vídeo, a pesquisadora compôs uma pequena peça eletroacústica, para 

aludir discretamente ao Prologue dans le ciel de Pousseur. Para tal, foram usadas gravações de 

vozes sussurradas, faladas e gritadas da própria artista, sobrepostas com trechos dos próprios Échos 

de Votre Faust e os Trois Chants Sacrées de Pousseur, Gesang der Jüglinge de Stockhausen e 

Omaggio a Joyce, de Berio. 

Os demais vídeos são adaptações cênicas de cenas da própria obra, com exceção da cena 

8, em que Henri toma a voz da pesquisadora, fazendo alusões diretas a algumas óperas citadas por 

Pousseur em Votre Faust, e ainda faz uma reflexão crítica ao papel feminino nas narrativas de 

teatro, óperas, filmes e séries.  

Como uma forma de manter a interação com o público de forma virtual, não-síncrona, 

a pesquisadora criou um site que permitisse a manipulação na ordem de apresentação dos vídeos, 

e mantivesse uma estética que aludisse o contexto da ópera durante toda performance, criando o 

interior de uma “igreja virtual”, com um fundo preto e diversos vitrais de cores intensas. Então, 

após o primeiro vídeo “Prólogo no Site”, o espectador é convidado a escolher entre os vitrais 

abaixo do player de vídeo, direcionando-o a esmo para o próximo vídeo, que também oferece suas 

opções de vitrais abaixo da gravação apresentada. A ordem dos vídeos é desconhecida para o 

público, sendo quase aleatória, mas obrigando que todos passassem por pelo menos um vídeo 
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musical e um vídeo cênico antes do vídeo final, e ainda, que o espectador pudesse retornar alguns 

vídeos para “trás”, prolongando inconscientemente a apresentação. 

 

 

Figura 56 - Esquema de Vídeos-Performance. Fonte: Compilação da autora. 

A.2 Materiais 

Toda pesquisa com relação aos materiais necessários para as gravações de imagem e som 

foi pensada na acessibilidade aos equipamentos, possíveis ajustes a materiais já disponíveis em 

ambiente doméstico e viabilidade de produção e gravação de modo inteiramente solo. 

Aos músicos convidados foi pedido que gravassem usando os melhores captadores de som 

que tivessem, seja de um microfone ou celular, com taxa de rate a 44.1kHz, em wav ou aiff. 

Enquanto nas gravações em vídeo, foram utilizados os celulares de cada participante, na melhor 

resolução possível, em posição horizontal, usando a câmera principal traseira do dispositivo. 

A fim de compensar as diferenças de filmagem, a orientação foi a que procurassem a 

melhor luz possível, que gerasse uma sombra bem demarcada na parede atrás de cada um. As cenas 

dramáticas foram filmadas da mesma maneira, com a câmera principal traseira de um celular, em 

4K, acoplado a um tripé. Para melhorar a iluminação das cenas, três refletores de jardim antigos 

foram adaptados para comportar lâmpadas de Led, três softboxes foram construídas com material 
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reciclável (embalagens Tetra Pak, com superfície reflexiva interna), além de gelatinas caseiras, 

com papel cartão preto e celofane nas cores luz primárias. 

Para a cenografia e visagismo, novamente, foram utilizados materiais de fácil acesso: 

objetos de decoração da própria pesquisadora: uma lousa de vidro, que permitiu o desenho e 

manipulação de janelas no quarto de Henri e vitrais de papel cartão e celofane, que foram criados 

para aludir à feira portuária e ao polêmico Cabaré da Igreja da ópera original. 

Os figurinos e maquiagens foram escolhidos levando em consideração as cores 

principais de cada personagem indicadas pelo livreto original, o Diretor usa roupas pretas com 

acessórios vermelhos e um par de luvas brancas, Maggy/Greta usa o mesmo par de luvas brancas 

e um vestido verde, e Henri usa roupas pretas e azuis, diferente do cinza indicado pelo livreto, para 

criar maior contraste visual entre os personagens. 

Podemos relacionar claramente a figura do Diretor com Maggy/Greta, que usam 

pancake branco no rosto, dando um aspecto fantasmagórico a ambos, com olhos bem marcantes. 

No entanto, enquanto Maggy/Greta permanece como uma figura sedutora de redenção, com 

aspirações artísticas e relacionada à inspiração, o Diretor se revela como uma figura não-binária, 

tentando Henri e levando-o ao limite psicológico, e Henri começa os vídeos com maquiagem mais 

leve, com um delineado nos olhos, olheiras bem demarcadas e marcas abaixo das maçãs do rosto, 

para deixar a personagem com aparência abatida.  

Os personagens Diretor e Maggy/Greta ganharam um destaque maior em sua identidade 

visual, pois ambos representam polos morais opostos e ao mesmo tempo, complementares. Um 

não existiria sem o outro. 

A.3 Produção 

Todo processo de gravação foi acompanhado por reuniões semanais entre os músicos, para 

discutir não apenas sobre interpretação musical, mas o contexto em que cada peça se encontrava 

em relação à ópera, as personas e caráteres que deveriam ser invocados, dando lugar aos ensaios 

presenciais tradicionais. 

A cada semana, a diretora Beatriz editava os áudios enviados pelos colegas, combinando-

os digitalmente e gerando áudios novos de referência, muitas vezes ao piano e/ou cantando. Uma 

vez que os movimentos dos Échos estivessem completos e sincronizados, eram enviados ao 

professor Maurício de Bonis, para avaliação e orientação. Com a aprovação do professor, os áudios 
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passavam para a fase de pós-produção, que contou com a ajuda inestimável do colega Rodrigo 

Medeiros. 

Todo processo musical levou cerca de oito meses, concomitantemente com a pesquisa e 

análise musical, as gravações cênicas foram realizadas em aproximadamente uma semana. A cada 

dois ou três dias, a pesquisadora incorporava um novo personagem, preparava sua caracterização, 

cenários, mapas de iluminação e câmera. 

Por fim, as edições dos vídeos também foram realizadas por Beatriz. Priorizando o 

contínuo sonoro, muitas cenas foram feitas sem falas, encarando a câmera e quebrando a quarta 

parede, se inspirando no drama de Bertolt Brecht (1898-1956). Os cortes secos se remetem tanto 

às colagens dos anos 60, quanto às manipulações de fitas magnéticas e às redes de citações 

construídas por Pousseur e Butor. 

Como comentamos, o site e o design foram elaborados por Beatriz S Pereira, sugerindo o 

interior de uma “igreja virtual”, cujos vitrais brincam com as cores dos personagens e a dualidade 

moral e religiosa do personagem faustino. 

Site da apresentação: https://sites.google.com/unesp.br/votre-faust-pocket/pr%C3%B3logo 
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