Capítulo 1

Es rita de Peças Curtas a Duas Vozes
FORMA
Um possível primeiro passo na apli ação do que foi aprendido sobre
é es rever peças muito
dos prelúdios do

Cravo Bem Temperado, por exemplo, embora não tão longas  ou podem

ser periódi as em
nos

ontraponto até aqui

urtas a duas vozes. Estas podem ser livres em forma  à maneira

onstrução.

Já que as té ni as imitativas

omo aquelas en ontradas

ânones, invenções, e fugas não foram ainda estudadas, elas devem provavelmente ser

evitadas neste estágio. Se a forma periódi a for usada, os movimentos das suítes de danças
ou pequenas peças separadas daquele tipo tais

omo a dada no Exemplo 1 são sugeridas

omo modelos gerais.
O pequeno minueto no Exemplo 1 está na forma binária
suítes de danças. A primeira parte, um período de oito
por quatro

ara terísti a das peças das

ompassos, permane e na tni a

ompassos e então move-se para o relativo maior, Fá, onde

parte, um período de oito

aden ia. A segunda

ompassos, reverte este pro esso indo de Fá de volta para o Ré

menor original. Em termos de

onteúdo melódi o, a peça poderia ser diagramada

omo

segue:

À despeito do fato de que há pou a repetição melódi a aqui, a unidade é obtida por
vários meios: o uso do mesmo ritmo no iní io de
durante a peça, e

ada parte, semelhança geral de valores

ertas ligações melódi as e harmni as sutis entre a primeira e a segunda

metades. Devido à brevidade da peça, a repetição literal de elementos para propósito de
orroboração e unidade não é tão ne essária quanto seria numa obra mais longa.
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Exemplo 1

Minuet1

ANON.:
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A mar ha no Exemplo 2 é igualmente em estrutura bipartida. Mas desta vez, a primeira
parte termina na tonalidade da dominante. O prin ípio geral demonstrado neste exemplo
e no pre edente é que os movimentos das suítes de danças (ou peças

onstruídas semelhan-

temente) em maior modulam para a dominante no m da primeira parte, enquanto que
aquelas em menor normalmente modulam para o relativo maior.
O Exemplo 2 (diferente do Exemplo 1)

ontém muita repetição, tanto dentro das frases

quanto em es ala mais ampla. A segunda parte
1

Esta e outras peças neste

omeça

apítulo que estão mar adas

om uma reapresentação na domi-

om um asteris o são do

Anna Magdalena Ba h (O Pequeno Livro de Anna Magdalena Ba h ).
peças

Este é uma

Notenbü hlein für
oleção de umas 40

urtas e fá eis, algumas portando a assinatura de J. S. Ba h, duas de outros dois

ompositores

onhe idos (Couperin e Geog Böhm), e a maioria não assinadas. Algumas das últimas podem ser de Ba h.
Por outro lado, uma boa quantidade está no leve estilo gallante notadamente diferente do seu. O livro
original,

omo presenteado por Ba h para a sua segunda esposa, aparentemente

ontinha somente

opias

de duas de suas partitas; as outras peças foram a res entadas durante alguns anos por Anna Magdalena
Ba h e outros.

A

ópia original é des rita

omo sendo

oberta

om papel verde sobre uma base dura,

om bordas douradas, duas fe haduras, e uma tira de seda vermelha. Na
douradas: A M B.

apa havia três grandes letras
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nante do material ini ial, uma disposição muito freqüente nos movimentos da suíte; o plano
global pode ser des rito

omo A A'. Note que

ada parte é estendida por um

ompasso (no

qual a voz inferior pare e estar imitando uma batida de tambor), de modo que uma frase
de nove

ompassos resulta

Exemplo 2

ANON.:


 



ada vez.

Mar he*
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Certos outros tipos de danças tais
também prestam-se para usar
ertas

omo a allemande,

omo modelo.

ourante, polonaise, e bourrée,

Todas são bipartidas, mas

ada uma tem

araterísti as de metro e ritmo. Os ex ertos no Exemplo 3 podem servir

branças de tais

ara terísti as e sugerem possibilidades para esforços

omo lem-

riativos seguindo

linhas semelhantes. (Entretanto, muitos movimentos das Suítes Fran esas e Suítes Ingle-
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sas de Ba h são um pou o mais longos e mais
ser esperados dos estudantes neste estágio.)
re omendadas

omplexos do que os projetos que podem

A sarabande, a gavotte, e a gigue não são

omo modelos para os propósitos presentes; as duas primeiras tendem a ser

mais homofni as do que verdadeiramente

ontrapontísti as, enquanto que a ter eira nor-

malmente envolve imitação fugada no iní io e movimento

ontrário (inversão) na segunda

porção. De qualquer modo, o objetivo prin ipal aqui não é a imitação a urada de formas
de danças mas som a es rita de músi a a duas vozes

onvin ente no estilo Barro o, embora

ne essariamente numa es ala muito menor por enquanto.

Exemplo 3a


 

BACH:



Suíte em Mi Menor (B.W.V. No. 996), Bourrée



 

  

Exemplo 3b

BACH:

Suíte Fran esa No. 2, Courante

Exemplo 3

BACH:

Suíte Fran esa No. 2, Air
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Exemplo 3d

ANON.:

Musette*

ANON.:

Polonaise*
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Exemplo 3e
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REDUZINDO OU AUMENTANDO O NÚMERO DE VOZES
d

Em 3

e

e

ambas as vozes tomam a mesma linha em oitavas.

Estas não representam

oitavas paralelas a identais mas uma redução da textura de duas vozes para uma,
ambas tomando aquela linha
é mais geralmente introduzido

om

om a nalidade de dar maior sonoridade. Este expediente
om o interesse de variar a textura. No

ontraponto a três

e a quatro vozes, também, a retirada temporária de uma voz é usada regularmente para
aquele propósito; mas aqui a situação é um pou o diferente, já que duas ou três vozes  am
para preservar o efeito

ontrapontísti o. Tais variações de textura podem ser efetivas para

ontrastar uma seção ou segmento melódi o

om outro,

omo é o

aso nos exemplos a ima.

Enquanto este ponto está sendo dis utido, pare e valer a pena

itar a passagem mos-

trada no Exemplo 4, mesmo que sua fonte seja muito distante do tipo de pequena peça que
forma a base prin ipal deste

vozes

do

apítulo.

Cravo Bem Temperado.

Exemplo 4


 43
 3
4

BACH:





Signi ativamente, ele vem da úni a fuga a

duas

(O iní io da fuga é dado na página 239.)

C.B.T. Livro I, fuga 10








6

Contraponto baseado na práti a do sé . XVIII

4







 




A súbita











onvergên ia em oitavas ( ompasso 5) é espe ialmente efetiva aqui por

do alto grau de independên ia entre as duas vozes até aquele ponto.

ausa

Semelhantemente,

o uso de semi ol heias em ambas as vozes é satisfatório porque as voz tomaram padrões
rítmi os alternados nos
Ernst To h faz este

ompassos pre edentes. Sobre esta passagem e outras

omo esta,

omentário:

Relaxando a tensão do  ontraponto por um
vidosos fazem a retomada seguinte da

da intriga torna-se uma intriga por si mesma,
esgrimista. A passagem toma o efeito do
opondo os opostos,

ontradizendo a

urto tempo estes

aça mais efetiva. O

ompassos du-

essar inesperado

omo o re uo estratégi o de um

ontraponto

dentro

do

ontraponto;

ontradição.... No fundo desta

ara terís-

ti a repousa o prin ípio de que qualquer qualidade está apta a enfraque er e
perder o seu efeito depois de um tempo; e a melhor prevenção para isto é uma
intermissão

ompensatória e reanimadora.

2

Enquanto que tais intermissões muito raramente empreguem oitavas

omo no Exem-

plo 4, elas geralmente envolvem duas vozes movendo-se em movimento paralelo em outros
intervalos e

om o mesmo ritmo por alguns pou os

ompassos,

omo no

ompasso 5 e 6 do

Exemplo 5.

Exemplo 5

BACH:

Invenções a Duas Partes No. 8

  43 
 3 
4








5



Aqui novamente, o que poderia de outro modo
ontraponto é agradável e  erto por
2

Ernest To h,

The Shaping For es in Musi

ausa do

orresponder a um enfraque imento do

ontexto.

(New York: Criterion Musi

Corp., 1958), p. 138.
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Nas pequenas peças a serem es ritas em

onexão

om este

apítulo, os estudantes po-

dem o asionalmente reduzir a textura para uma voz dobrada à oitava se eles sentirem que
há uma razão estéti a

ompelativa para fazerem isso. Tais passagens devem ser su ien-

temente longas para estabele er o fato de que as oitavas são um dobramento inten ional e
não simplesmente um lapso breve e não inten ional de independên ia melódi a. Também,
elas devem

omeçar em pontos que

um segmento.

oin idam

om um segmento musi al, não no meio de

É importante, entretanto, que este expediente não seja usado

maneira fá il de evitar soluções

omo uma

ontrapontísti as.

e e o Exemplo 6 (este a primeira metade de um minueto) envolvem outra

O Exemplo 3

ara terísti a que pode o asionalmente ser usada por estudantes na sua própria es rita
de peças
bási as.

urtas se pere er indi ado: a in lusão de notas extras em adição as duas vozes
Tais notas são adi ionadas não por mero

seguintes razões:

(1) denir a harmonia

apri ho mas por uma ou mais das

laramente em pontos onde duas vozes não o

podem fazer; (2) prover maior peso e plenitude em pontos

aden iais; (3) permitir que uma

linha melódi a divida-se momentaneamente em duas vozes de modo que uma delas possa
ompletar um padrão motívi o ou temáti o enquanto a outra toma uma nota ne essária.
Como uma regra geral, entretanto, o estudante não deverá a har ne essário adi ionar
notas.

Em qualquer

aso, duas linhas bási as apresentando bom

ontraponto deverão

estar presentes.

Exemplo 6

ANON:

Menuet*
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REPETIÇ O VARIADA
No ex erto mostrado no Exemplo 7 (a primeira metade de uma peça), há uma modulação
para a dominante no nal dos primeiros oito
repetição usual daqueles

ompassos. Mas ao invés de voltar para a

ompassos neste ponto, o

ompositor prossegue

om uma interes-

sante versão variada deles.

A segunda metade da peça usa o mesmo plano geral 

um retorno para a tni a,

ertamente.

om

Os estudantes podem desejar experimentar sua

perí ia neste expediente de repetição variada. Uma frase  que não ne essita modular para
a dominante, entretanto  seguida por uma versão variada dela deverá ser su iente

omo

uma primeira tarefa.

Exemplo 7

C.P.E. BACH:

O Exemplo 8 dá peças

Kurze und Lei hte Klavierstü ke, No. 1, Allegro

urtas adi ionais e ex ertos que podem servir

omo modelos

para os projetos es ritos dos estudantes.

Exemplo 8a

C.P.E. BACH:

Sonata III para Piano, das seis Sonatas Ensaio
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Sonata III para Piano
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Exemplo 8

KIRNBERGER:
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PURCELL:





Air
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Exemplo 8d
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Pode ser bom apontar que muitas formas





ânones, e muitas formas

orais [ horales℄ são

ontinuamente, sem paradas

dupla que



ontrapontísti as não usam nem a

em períodos nem as formas em partes vistas nos exemplos neste
edem






etc.

onstrução

apítulo. Fugas, invenções,

onstruídas sobre uma base motívi a e pro-

ompletas nos pontos de

adên ia e no efeito de barra

ara terizam as formas em partes. Verdadeiramente, elas geralmente envolvem

seções amplas mar adas por padrões

aden iais; mas nos pontos de

adên ia o movimento

persiste em uma ou mais vozes. Consequentemente o efeito total é muito diferente daquele
das formas das suítes de danças Barro as.

TAREFAS SUGERIDAS
1 Analise o movimento da suite de danças no Livro de Exer í ios
2 Analise um movimento ou movimentos de uma suite de danças Barro a,

onforme

espe i ado pelo instrutor.
3 Analise um movimento em estilo de prelude livre do período Barro o,

onforme

espe i ado pelo instrutor
4 Es reva a primeira metade de um movimento a duas vozes
de danças
5 Complete o movimento de suite de danças ini iado em 4
6 Es reva uma peça

urta a duas vozes no estilo de prelúdio

urto no estilo da suite

