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Resumo: Este artigo tem como objetivo discutir alguns dos aspectos mais importantes da poética das 
ultimas obras do compositor italiano Luigi Nono, que são a preocupação com o espaço e a experiência do 
tempo e da escuta. Ao final, o texto sugere um breve paralelo entre as concepções de espaço de Luigi 
Nono e Edgar Varèse. 
 

Abstract: This article aims to discuss some of the most important aspects of Luigi Nono’s last works 
poetics, which are the concern with space and the experience of time and listening. At the end, the article 
suggests a brief parallel between the concepts of space that can be finded in the works of Luigi Nono and 
Edgar Varèse. 
 

 Por trás da escrita em fragmentos do último Nono existe uma aspiração 

romântica ao infinito, ao Absoluto1. Em termos formais, encontramos a concretização 

desses ideais na ausência de estrutura temática e na concepção de música como “corpo 

acústico único, em que dinâmica, densidade e timbre ocupam o nível de elementos 

constitutivos do sentido musical e fundadores de um novo melos”. 2  É importante 

ressaltar que esses elementos muitas vezes se confundem. Em Omaggio a György 

Kurtág, por exemplo, é difícil diferenciar a harmonia do complexo tímbrico. Outro 

aspecto sempre notado a respeito das últimas obras de Nono é a dificuldade de 

diferenciar os instrumentos tocados ao vivo das partes eletrônicas. Mesmo em obras em 

que há uma pequena quantidade de alto-falantes em torno da platéia, o que tornaria 

                                                 
1 Sobre as relações, no Romantismo, entre o princípio formal do fragmento e o anseio de Absoluto, ver 
LACOUE-LABARTHE, Ph.; NANCY, J.-L. L’absolu littéraire: théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Paris: Seuil, 1978. 
2 FENEYROU, L.“...Ecoute cet instant... Helmut Lachenmann / Luigi Nono”. In Circuit, vol.13, n.2, 
2003, 52. 



óbvia a difusão eletroacústica de certos sons, facilitando essa identificação, isso não 

acontece. O profundo entrelaçamento formal garante que os elementos constitutivos, 

que a partitura diferencia, componham esse corpo único. Omaggio a György Kurtág 

traça em sua forma os sucessivos recomeços a partir do silêncio, num processo 

dinâmico e cambiante construído para estabelecer conexões entre som e silêncio. 

O que interessava ao compositor italiano no uso do retardo (delay), eram as 

possibilidades de “antecipações, retardos, memórias e também transformação do 

tempo”.3 Nessa linha, para o musicólogo Laurent Feneyrou, o retardo (delay) na obra de 

Nono produz uma espécie de relação de espelhamento, de vínculo entre o presente e o 

passado, entre algo vivo e a sombra daquilo que foi.4 Quanto à reverberação, é sabido 

que o tempo de ressonância de um som é uma das maneiras de apreensão do espaço. 

Assim, os dispositivos eletrônicos, na visão do compositor, ofereciam a possibilidade de 

transformar a sala de concerto em uma Basílica de San Marco. Como Nono ressalta, não 

há música sem espaço, e não há música que não tenha sido composta para um espaço, 

mas a grande inovação do uso da reverberação por meio do processamento em tempo 

real é a possibilidade de se escrever música num contexto em que o espaço é mutável, e 

não realista. Assim, não se tratava apenas de explorar a mobilidade no espaço, mas 

também a mobilidade do espaço. Quanto ao uso não realista do dispositivo de 

reverberação em Omaggio a György Kurtág, por exemplo, uma das reverberações 

previstas para a realização do processamento em tempo real tem duração de 50 

segundos. Trata-se de um tempo demasiadamente longo, e que acaba por fazer do 

módulo de reverberação um dispositivo de congelamento do som, como acontece com o 

retardo (delay).  

                                                 
3 RESTAGNO, E. (org.) Nono. Torino: EDT/Musica, 1987, 63.  
4 FENEYROU, L.“...Ecoute cet instant... Helmut Lachenmann / Luigi Nono”, op. cit, 54. 



Não é novidade que o tempo de reverberação de uma determinada sala de 

concerto influencia diretamente o tempo na execução. O maestro Nikolaus Harnoncourt 

ressalta a importância do espaço na música barroca, e conclui que a escolha do 

andamento correto é aquele em que na velocidade máxima de execução “a reverberação 

da harmonia precedente não obscurece a seguinte”.5 Em Omaggio a György Kurtág, o 

tempo de congelamento e reverberação extremamente longo nos remete às fermatas de 

Fragmente-Stille e Das Atmende Klarsein, que agem como freios para a imobilização 

do tempo. Essa ação é complementada pelo retardo, que traz para o presente o instante 

imobilizado do passado próximo. De modo análogo, o extremo piano no último Nono 

representa mais que uma indicação de dinâmica: ele pressupõe também, muitas vezes, a 

noção espacial de distanciamento, e possui também implicações tímbricas. Nesse caso, 

intensidade e timbre são noções próximas, pois o canto em extremo piano tem um 

espectro particular, isto é, o canto que vem de longe não deve ser apenas fraco, mas 

deve se apoiar no timbre para concretizar essa idéia. O anseio pelo absoluto e pela 

transcendência, do qual falávamos inicialmente, se expressa justamente nessa 

implicação que os diferentes parâmetros musicais têm uns sobre os outros. A sugestão 

da continuidade, que se dá pela imbricação dos diferentes elementos constitutivos da 

música (altura, harmonia, timbre, espaço, tempo), representa esse movimento de 

transcendência, esse impulso para a totalização, que identificamos mesmo no 

fragmentado quarteto de Nono, e que se torna muito marcante em Omaggio a György 

Kurtág. Por meio dessa continuidade, as obras de Nono procuram habitar a fronteira do 

infinito, do utópico, que não por coincidência são palavras que integram títulos de obras 

tardias do compositor.  

 

                                                 
5 HARNONCOURT, Nikolaus. O discuso dos sons. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988, 106. 



Espaço e experiência da escuta 

 

Um aspecto surpreendente na obra tardia noniana é como dentro de uma 

perspectiva de imobilização do tempo, as obras parecem ter duração menor do que 

realmente têm. Os movimentos internos que fazem parte da dinâmica da obra, 

certamente contribuem para favorecer essa impressão. Por outro lado, não se trata de 

uma obra em que contemplamos pacificamente o infinito, em uma atmosfera mística e 

religiosa. Ao contrário, em Nono a paisagem é por demais fraturada para que isso 

aconteça, e em seu interior não encontramos “repouso”, mas “tensão”, o que coloca a 

escuta em “estado de alerta”. É essa a experiência da escuta que Nono buscava 

proporcionar, a experiência da escuta ativa: 

 

O silêncio. 
É muito difícil de escutar. 
Muito difícil de escutar, no silêncio, os outros. 
Outros pensamentos, outros ruídos, outras sonoridades, outras idéias. 
Quando se escuta, busca-se encontrar a si mesmo nos outros. Encontrar os 
próprios mecanismos, sistema, racionalismo, no outro. 
E isso é uma violência completamente conservadora.6  

 

Poderíamos traçar um paralelo entre a dificuldade de escutar e o fim da arte de 

contar, a que se referem às reflexões de Benjamin sobre o enfraquecimento da 

experiência (Erfahrung) no mundo capitalista moderno. No pensamento benjaminiano, 

essa experiência perdida é a experiência coletiva, transmitida pela narração, pelos 

provérbios, pela oralidade na qual os anciões de uma comunidade compartilhavam com 

os jovens as suas vivências, ou as vivências que lhes foram narradas. Por outro lado, a 

experiência que o mundo do trabalho especializado e extremamente mediado propicia é, 

como descreve Jeanne Marie Gagnebin, a experiência (Erlebnis) do individuo isolado, 

                                                 
6 NONO, L. “L’errore come necessità”. In BENEDICTIS, A. I.; RIZZARDI, V. (org.)  Luigi Nono: Scritti 
e colloqui. Lucca: Casa Ricordi, 2001, 522. 



“desconsolado” e “desorientado”, que perdeu o contato com a memória e com a tradição. 

Gagnebin conclui que “o depauperamento da arte de contar parte, portanto, do declínio 

de uma tradição e de uma memória comuns, que garantiam a existência de uma 

experiência coletiva, ligada a um trabalho e um tempo partilhados, em um mesmo 

universo de prática e linguagem”.7 Em contrapartida, quando Nono fala da escuta, ele se 

refere à experiência da escuta na cultura judaica, o que nos remete não apenas a uma 

situação de religiosidade e de coletividade, mas de uma escuta do detalhe, que permite a 

percepção de modulações mínimas que dão a um mesmo canto significações 

completamente diferentes.8  

A longa duração das obras tardias de Nono representa, juntamente com a 

sonoridade mínima que beira o inaudível, um fator condicionante para que possa se dar 

essa experiência densa, cheia e plena da escuta. Do ouvinte, essa obra exige um 

trabalho prolongado, idéia que, como descreve Benjamin provoca aversão no mundo 

moderno. Citando o poeta Paul Valéry - “já passou o tempo em que o tempo não 

contava. O homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado” -, o filósofo 

complementa sua constatação de que o mundo artesanal em que viviam os narradores 

havia encontrado o seu fim, e com ele a noção de tempo necessária para a escuta e para 

a fertilização da narração: 

O tédio é o pássaro do sonho que choca os ovos da experiência. O 
menor sussurro nas folhagens o assusta. Seus ninhos – as atividades 
intimamente associadas ao tédio - já se extinguiram na cidade e estão 
em vias de extinção no campo. Com isso, desaparece o dom do ouvir, 
e desaparece a comunidade dos ouvintes.9 

 

                                                 
7 GAGNEBIN, J. M. “Walter Benjamin ou a história aberta”. In BENJAMIN, W. Obras escolhidas I – 
magia e técnica, arte e política, São Paulo : Brasiliense, 2008, 11. 
8 NONO, L. “Un’autobiografia dell’autore raccontata da Enzo Restagno” in RESTAGNO, E. (org.) Nono, 
op. cit., 53. 
9 BENJAMIN, W. Obras escolhidas I – magia e técnica, arte e política, São Paulo : Brasiliense, 2008, 
205. 



Construção do espaço metafórico: Luigi Nono e Edgar Varèse  

 

No início de Omaggio a György Kurtág, encontramos algumas matrizes que 

servem como base para a elaboração do material melódico-harmônico, e que são 

utilizados também na maior parte das obras tardias do compositor italiano. O exemplo 

abaixo apresenta a redução dos intervalos das harmonias iniciais de Omaggio a Kurtág:  

 

 

Exemplo 1 - Redução dos intervalos em Omaggio a György Kurtág – comp. 1-12  

Este material se aproxima muito do material descrito por Nono quando 

se refere às harmonias típicas de Scriabin, e que também são comuns às 

músicas de Schoenberg e de Varèse. No caso deste último, por exemplo, 

pode-se reconhecer a mesma matriz dos compassos 1-8 e 10-12 de Omaggio 

a György Kurtág em Octandre, de Varèse (sib-si-fa). Além dessa célula, 

encontra-se também em Omaggio algumas harmonias construídas a partir de 

sobreposições de quartas e quintas, que nos remetem à música de Scriabin: 

 

Exemplo 2 - Harmonias construídas a partir de sobreposições de quartas e quintas em Omaggio a 
György Kurtág 



O último acorde, por exemplo, tem a mesma composição intervalar de uma das 

variantes do acorde místico de Scriabin, encontrado em sua obra para piano intitulada 

Vers la flamme (sib-mi-ré-láb).10  

 Apesar de todas essas aproximações se mostrarem possíveis, talvez a maior 

convergência em relação ao uso do material se dê na utilização dos intervalos de 

segunda (sétima, nona), tal como os encontramos nas obras de Varèse e do último Nono, 

ou seja, em projeções de oitava. A exploração do espaço metafórico da partitura por 

meio dessas projeções é descrita por Nono como “aberturas imprevistas que agora me 

circundam de maneira decisiva”11. O compositor Silvio Ferraz demonstra como essas 

projeções de oitava ocorrem em Hyperprism, de modo a sugerir a refração do som em 

direção ao agudo e ao grave a partir do dó sustenido central. Dessas refrações surgem 

novas dimensões (a do grave e a do agudo), que também se ampliam em novas 

projeções de oitava. Nesse processo de refração, afirma o compositor, é preciso também 

reconhecer a ação do tempo: “as refrações não necessariamente se dão conjuntamente, 

mas em defasagens, como se o objeto-sonoro inicial estivesse sendo desmembrado em 

pedaços desconjuntos e espalhados nos eixos freqüencial e temporal”.12 Transcrevemos 

abaixo o exemplo de Ferraz para ilustrar as projeções de oitava no início de Hyperprism:  

  

                                                 
10 Sobre o acorde místico de Scriabin ver LIMA, R. Da nota ao som : explorando territórios harmônicos, 
Dissertação de Mestrado, Unicamp, 2009, 44. 
11 Além de referir-se às projeções de oitava do intervalo de segunda que se encontram na música de 
Varèse, Nono também menciona as próprias oitavas nos diferentes registros encontradas no o primeiro 
movimento da Primeira sinfonia de Mahler em NONO, L. “Un’autobiografia dell’autore raccontata da 
Enzo Restagno” in RESTAGNO, E. (org.) Nono, op. cit., 18-19. 
12 FERRAZ, S. “Varèse: a composição por imagens sonoras”. In Musicahoje, n. 8, 2002, 7. 



Exemplo 3 - Projeção dos intervalos de segunda em sétimas e nonas, em Hyperprism de Varèse, a 
partir da análise de Silvio Ferraz 13 

 

Em Omaggio a György Kurtág encontra-se um tipo de projeção intervalar 

semelhante. As segundas e quartos de tom projetadas nos diferentes registros derivam 

em Omaggio dos uníssonos e das oitavas. O ponto de partida da obra, portanto, é a 

região em que os diferentes instrumentos compartilham uma espécie de registro comum, 

o que por vezes aproxima o grupo de um coro único. Se, em Varèse, o prisma 

constituído pelas sucessivas projeções conduz a um amplo espectro de cores, e a um 

amplo espaço, uma vez que seu âmbito explora dos registros agudos aos graves, em 

Omaggio a György Kurtág somos levados à interioridade dos pequenos espaços, e o 

colorido se mantém em variados matizes de tom sobre tom, portanto num âmbito 

reduzido, que favorece a continuidade dos timbres.   

 Ainda sobre a concepção espacial nas obras de Nono, a musicóloga Ivanka 

Stoïanova identifica alguns traços que refletem o impacto do contato com a música de 

Varèse. Nos anos 1950-60, para Stoïanova, Nono procura distribuir no espaço 

delimitado pela partitura todos os elementos de sua música, para potencializar relações 

que criam múltiplos sentidos musicais. A musicóloga discorre especialmente sobre a 

pulverização dos textos em texturas pontilhistas, reconhecendo assim a possibilidade de 

espacialização da palavra, que é também levada em consideração nessas obras. 14  

Apesar da continuidade do som nos compassos iniciais, os caminhos percorridos 

na obra fazem dela antes uma ruína do continuum “perdido” do que um exemplo de 

continuidade plena. Ou seja, enquanto em Fragmente-Stille podemos acompanhar uma 

                                                 
13 Ibidem 
14 STOIANOVA, I. “Texte/musique/sense”. In ALBÈRA, P. (org.) Luigi Nono: Festival d’automne a 
Paris 1987. Paris / Genève: Contrechamps, 1987, p. 73. Sobre o mesmo tema, ver também da mesma 
autora: “L’exercice de l’espace et du silence”, in CHOUVEL, J. M.; SOLOMOS, M. L’espace : 
musique/philosophie. Paris: L’Harmattan, 1998, e “Varèse e Nono – due ‘spazializzatori’ del suono 
organizzato”, In Con Luigi Nono. Venezia, Milano: La Biennale di Venezia/Ricordi, 1993, 173-179. 



dinâmica de fragmentação que atinge o plano horizontal, em Omaggio ela se dá também 

no plano vertical. Em outros termos, é como se faltassem “lascas” das partes individuais, 

como se deparássemos um sentimento de coralidade fraturada. 

 Assim, a obra se mantém a partir da tensão criada entre continuidade e 

fragmentação, relação também estabelecida entre os instrumentos e a parte eletrônica. 

Quando a intervenção eletrônica se inicia, existe sempre um elemento de conexão com a 

parte instrumental, seja ele um crescendo, um decrescendo ou um sopro. No compasso 

23, por exemplo, os dispositivos eletrônicos começam a soar a partir do crescendo (fade 

in) na mesa de mixagem, quando o contralto faz um crescendo sobre os fonemas “A” e 

“G”. O canto do contralto é então “interrompido”, “suspenso” (come interrotto / 

sospeso), e nesse momento a sonoridade dos compassos 19 e 20 vem à tona novamente, 

pois os dispositivos eletrônicos são acionados, mas desta vez transpondo as alturas 

originais um trítono abaixo. Esse instante congelado perdura por aproximadamente 

quatro compassos, num decrescendo lento, até silenciar. Quando o silêncio toma conta, 

a tentativa de continuidade é retomada pelo reinício da parte instrumental nas dinâmicas 

que estão à sua beira (pppppp e ppp do compasso 28, por exemplo). Muito embora 

encontremos na escrita garantias de continuidade do som, é preciso lembrar que há uma 

movimentação espacial toda vez que o processamento eletrônico é utilizado. Como na 

música para cori spezzati do renascimento, na qual a continuidade do som é mantida 

entre os coros, uma vez que o segundo coro intervém quando o primeiro coro se cala, e 

os coros estão separados espacialmente, em Omaggio o processamento eletrônico 

intervém prolongando o som dos instrumentos e da voz de maneira contínua e 

espacializado. Assim, o que nos parece essencial na música do último Nono é o fato de 

ela tornar possível a instabilidade e o movimento durante a permanência do som. As 



palavras de Varèse parecem ir ao encontro de Omaggio a György Kurtág, embora a 

idéia do compositor, ao proferi-la, se baseasse na aplicação de uma técnica distinta: 

A música, hoje, conhece três dimensões: uma horizontal, uma vertical 
e um movimento de crescendo e decrescendo. Eu poderia acrescentar 
uma quarta, a projeção sonora (essa impressão que o som nos 
abandona com a idéia de que ele não voltará). 15 

 

Quando a longa reverberação aplicada ao instrumento pelo processamento 

eletrônico é ouvida, o som de fato desaparece “com a idéia de não mais voltar”, sendo 

projetado pelos falantes ao fundo da sala. Assim, em Nono, a dinâmica espacial é um 

recurso concreto, disponível para acrescentar relevos em movimento ao grupo 

instrumental, o que ainda não era possível na época em que Varèse compusera 

Hyperprism.  
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