Capítulo 1

Cromatismo (a Duas Vozes)

USO MELÓDICO VERSUS HARMÔNICO
O

romatismo (o levantamento ou abaixamento de um grau da es ala diatni a por um se-

mitom) pode ser inteiramente um elemento melódi o ou pode

arregar impli ações harm-

ni as também; de vez em quando as duas funções estão envolvidas ao mesmo tempo em
vozes diferentes. No Exemplo 1 as notas

romáti as não harmni as ( ir uladas) ilustram

a função puramente melódi a.

Exemplo 1
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Tal uso é

laramente de orativo, já que as notas

BACH:



romáti as não guram na estrutura
No Exemplo 2, por

romati amente alteradas tem signi ado harmni o; elas são

partes integrais da linha melódi a, elas

Exemplo 2





harmni a mas simplesmente ornamentam uma melodia diatni a.
outro lado, muitas das notas

a
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Kurze und Lei hte Klavierstü ke, No. 17, Alla Pola

ontribuem para o seu

C.B.T., Livro I, Fuga 12

ontorno e

aráter individual.
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Dois ex ertos envolvendo uma linha
3. Embora em

ada

romati amente des endente são dados no Exemplo

aso a linha serve

omo voz inferior no iní io, ela apare e mais tarde

omo voz superior; este inter âmbio pode ser visto no segundo

Exemplo 3a
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Exemplo 3b
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ompasso de b.

  




















  



As obras das quais os três últimos exemplos foram tomados provêem ex elentes ilustrações do tratamento do

romatismo

ara terísti o de Ba h e são espe ialmente re omen-

dados para estudo. Note que nos sujeitos e motivos, porções isoladas de
evitadas; se o elemento

romatismo são

romáti o está presente de algum modo, ele é geralmente

orrobo-

rado em vários pontos.
Em muitos

asos, as alterações

mas são inseridas em

ertos pontos

romáti as não são partes xas de motivos ou temas
om o propósito de sugerir uma harmonia não diatni a

parti ular. Este expediente é muito freqüentemente usado em

onexão

om dominantes

se undárias (ou dominantes apli adas ou a ordes de dominante ornamentais). Estas
são tríades ou, mais geralmente, a ordes de sétima que estão em relação de dominante
um a orde outro que não a tni a. De modo que esta relação possa ser vista
no Exemplo 4, a estrutura harmni a bási a foi dada abaixo da músi a.

om

laramente
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Exemplo 4

BACH:

Suíte Fran esa No. 6, Allemande

7

No primeiro

ompasso do Exemplo 4, o Ré natural é a sétima de V /IV; ela teve que

ser in luída para produzir um um verdadeiro efeito de dominante, já que uma tríade de
Mi maior poderia ter soado meramente
segundo

omo um a orde de tni a.

O Lá sustenido no

7

ompasso é a terça de uma dominante se undária (V /V). Lá, a tríade poderia

ter sido su iente para sugerir V/V, mas a sétima foi in luída
ajuda, em qualquer

omo parte da seqüên ia e

aso, a salientar o efeito de dominante.

Outra harmonia basi amente dominante que freqüentemente fun iona

omo uma do-

7
9
minante se undária é o VII (ou V in ompleto) de um a orde diatni o. Se o a orde
7
◦7
diatni o é menor, o VII dele é uma sétima diminuta ( omumente es rito vii ); om uma
7
7
tríade maior, a forma natural do VII é uma sétima meio-diminuta (viiø ), mas às vezes é
alterado para a forma diminuta. O Exemplo 5 ilustra o uso de ambas, sétimas diminutas
e meio-diminutas

Exemplo 5



 

omo dominantes se undárias.

BACH:

Invenções e Duas Partes No. 6
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Casualmente, o Exemplo 5

ontém alguns afastamentos interessantes e altamente in o-

muns dos padrões normais de ritmo harmni o; nos
hemiólia  três

ompassos 7 e 8 o efeito é quase o de

ompassos de 2/8 sobrepostos em dois

ompassos de 3/8.

Além das formas de dominantes se undárias, várias outras harmonias alteradas apareem no estilo que estamos estudando. Um

atálogo

ompleto destas não é apropriado nem

possível aqui; mas in luem a sexta Napolitana (indi ada por N no Exemplo 5), que é
muito

omum na músi a do período Barro o. Por outro lado, a ordes de sexta aumentada

(sextas Italiana, Alemã, e Fran esa) apare em só raramente naquela músi a e então quase
invariavelmente em texturas de três ou quatro vozes, mais freqüentemente a última. (Obviamente, elas são difí eis de impli ar

om somente duas vozes.) Por esta razão elas não

serão ilustradas aqui. Deve ser lembrado que o

romatismo, quando usado, invariavelmente

tem uma estrutura diatni a.

MODULAÇ O
Nos exemplos de

romatismo mostrados até aqui, os a ordes alterados operavam dentro

de uma nova tonalidade.

Mas eles podem também o orrer no pro esso de modulação,

om a nova tonalidade sendo estabele ida por uma
modulação

Exemplo 6
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om a orde piv (a orde

BACH:

adên ia. O Exemplo 6 mostra uma

omum), de longe o tipo mais freqüente neste estilo.

Suíte Fran esa No. 6, Polonaise
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A modulação por nota piv e a modulação enarmni a são virtualmente não existentes
na músi a Barro a. Embora progressões
dulações realmente

romáti as sejam su ientemente freqüentes, mo-

romáti as (sem harmonia diatni a

omum entre as duas tonalidades)

são relativamente raras. Na músi a de Ba h ela o orre prin ipalmente em obras ou passagens de uma natureza livre, tais

omo fantasias ou as seções de re itativo nas Paixões,

embora haja alguns exemplos nas harmonizações de
tísti as que os estudantes usarão

orais. Dadas as formas

ontrapon-

omo modelos em seus projetos es ritos, não é provável

que eles tenham o asião de usar a modulação

romáti a. O mesmo é verdade para a mo-

dulação (por qualquer meio) para uma tonalidade estranha [afastada℄. O termo estranha
é apli ado a uma tonalidade

uja armadura difere por dois ou mais sustenidos ou bemóis

daquela da tonalidade original.
A mudança de modo (maior para menor ou vi e-versa), que em alguns sistemas teóri os
é

onsiderada uma modulação e em outros simplesmente uma mutação, é o asionalmente

1

vista no idioma do sé ulo dezoito .
É importante que a relação entre a modulação e a forma no período Barro o seja entendida. Na suíte de danças, a forma

ara terísti a de movimentos individuais é bipartida,

om a primeira parte terminando na dominante ou no relativo maior e a segunda parte
retornando para a tni a.
1
em

Assim a modulação gura em ambas as partes e é um fator

Mais informações sobre todos estes pro edimentos para efetuar a modulação podem ser en ontrados

Harmonia Tonal de Stefan Kostka and Dorothy Payne (New York: Alfred Knopf, 1984), Capítulos 21

e 22.
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que as delineia. Nas fugas e invenções ela está quase sempre envolvida nos episódios, de
modo que uma apresentação do sujeito ou motivo possa apare er numa nova tonalidade.
E em outras obras de natureza mais livre (tais

omo prelúdios) ela é valiosa ao prover um

estado de desassossego dinâmi o na porção intermediária, um efeito que é agradável
um

ontraste ao

Há, então, razões distintas, formais e estéti as para a modulação, e uma
irá ajudar a

omo

aráter mais ou menos estável [key- entered℄ das porções ini ial e nal.

lari ar este aspe to do

ons iên ia delas

romatismo.

GRAFIA CROMÁTICA
Uns pou os lembretes sobre a graa
uma passagem

romáti a podem não ser inoportunos aqui.

romáti a as endente a nota

romáti a é normalmente grafada

Em

omo a

forma levantada da nota diatni a pre edente (por exemplo, Dó, Dó sustenido, Ré), numa
passagem des endente

omo a forma abaixada da nota diatni a pre edente (Ré, Ré bemol,

Dó). As formas as endente e des endente de uma es ala
grafada

romáti a em Dó seria portanto

omo segue:

Exemplo 7

ou
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Duas ex eções podem ser vistas aqui. O sexto grau da es ala levantado pode ser grafado
omo o sétimo grau abaixado ao invés, quando esta graa está em

onformidade

om o

fundo harmni o. Pela mesma razão, a graa da quarta levantada é muito freqüentemente
substituída pela graa da quinta abaixada em passagens

romáti as des endentes. Note

que normalmente não levantamos o ter eiro ou o sétimo graus da es ala em maior, já que em
ada

aso há uma nota real da es ala um semitom a ima, que pode mais apropriadamente

ser usado.

Justamente por isso, os primeiro e quarto graus da es ala são quase nun a

abaixados

romati amente.

Numa linha

romáti a que reverte a direção, o destino nal da nota alterada

amente determina

romati-

omo ela deve ser grafada. Este ponto é ilustrado no Exemplo 8.

Exemplo 8

 31









FALSAS RELAÇÕES
Como regra, alterações

romáti as de uma nota são melhor introduzidas na voz que imedi-

atamente tinha aquela nota (Exemplo 9a ). Caso

ontrário uma falsa relação

2 (b ) resulta.

Mesmo quando outras notas intervêm entre os tempos (

e d ) o efeito é pobre, e tais falsas

relações devem ser evitadas. A disposição em e não é

onsiderada uma falsa relação; ela

meramente envolve um dobramento de oitava da nota que será alterada
2

No original,

ross relations: relações

ruzadas. [N. do T.℄

romati amente.
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Exemplo 9
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Entretanto, falsas relações que resultam do uso simultâneo das formas as endente e
des endente da es ala menor melódi a são

omuns neste estilo e são geralmente a eitáveis

(Exemplo 10).

Exemplo 10









ACERCA DOS EXERCÍCIOS CROMÁTICOS A DUAS VOZES
As alterações

romáti as nas melodias dadas no Livro de Exer í ios pretendem ser partes

da estrutura harmni a (em oposição às notas não harmni as

romáti as).

romáti a que é uma altura levantada geralmente fun ionará melhor
dominante se undária, uma nota abaixada

Uma nota

omo terça de uma

omo sétima. (Ambas estas situações guraram

no Exemplo 4.) Por exemplo, se en ontramos a su essão Dó, Dó sustenido, Ré numa dada
melodia em Dó maior, o Dó sustenido pode ser feito soar
dominante  Lá, Dó sustenido, Mi, (Sol), que é V

omo a terça de um a orde tipo

(7) )/ii. Para realizar isto, poderíamos ter

a outra voz tomando a fundamental, Lá, ou a sétima, Sol. Esta última

riaria um trítono

om a terça, e já que este intervalo normalmente apare e somente dentro da harmonia tipo

◦

sétima da dominante (ou vii ) neste estilo, ela sugere a qualidade de dominante

ara te-

rísti a mais denidamente. Numa versão 2:1, poderíamos usar o Lá e o Sol em su essão,
este último

omo sétima de passagem. Estas possibilidades são mostradas no Exemplo 11.

Exemplo 11

De modo semelhante, a nota Si bemol numa melodia em Dó maior irá mais freqüente-

7

mente sugerir a sétima de um V /IV (Dó, Mi, Sol, Si bemol). A nota

laramente ne essária

no outra voz para este propósito é Mi, a terça do a orde (Exemplo 12).

7
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Exemplo 12

Embora a razão 1:1 raramente gure em passagens
real, ela é usada quase que ex lusivamente no ex erto
razão, este exemplo provê ilustrações de alterações
àqueles dos exer í ios mais bási os a serem feitos.
dominante se undários são

romáti as en ontradas na músi a
itado no Exemplo 13.

romáti as num

Por esta

ontexto semelhante

Observe que os a orde de sétima da

onsistentemente impli ados, lá, através do uso de um trítono,

formado pela terça e pela sétima do a orde. (Neste

aso a sétima está na voz inferior

vez.) Em relação ao intervalo de uma 6a aumentada no segundo tempo do

ada

ompasso 6:

om somente duas vozes, nenhum dos a ordes de sexta aumentada pode ser espe i amente
sugerido; mas a sexta Italiana é a mais provável de ser ouvida por
( om o Dó

ausa do IV

omo voz intermediária) no tempo pre edente. Esta sonoridade,

impli ando dominantes se undárias no iní io da passagem, é

6 implí ito

omo aquelas

riada pelo movimento linear

entre as notas que impli am harmonias diatni as.

Exemplo 13

ANON:

Menuet do The Little Notebook for Anna Magdalena Ba h

Dominantes se undárias baseadas no padrão da vii

◦7 são geralmente proibidos no

on-

traponto 1:1 a duas vozes porque os intervalos de 7a diminuta e 2a aumentada devem

a e uma 4a respe tivamente (Exemplos 14 a e b ). Mas em outras pro-

resolver em uma 5

porções, o movimento para outras notas do a orde permite diferentes resoluções e também
ajuda a denir a harmonia mais

laramente (Exemplos 14

e d ).
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Exemplo 14

A ordes alterados outros que dominantes se undárias (por exemplo, a sexta Napolitana)
podem ertamente ser impli ados,

ontanto que sejam apropriados ao estilo. Até aqui temos

falado prin ipalmente sobre o tratamento das notas

romáti as numa melodia dada. Mas

há muitas o asiões onde uma nota diatni a numa dada voz pode ser
uma nota

romáti a na outra voz 

ontraponteada

om

om resultados mais ri os e interessantes do que se uma

nota diatni a fosse empregada. Esta disposição está entre aquelas in luídas nos Exemplos
15 a e b, os quais mostram
pode ser

omo linhas melódi as dadas envolvendo alterações

romáti as

ontraponteada, a primeira na razão de 1:1, a segunda na de 2:1.

Exemplo 15

TAREFAS SUGERIDAS
1 Exer í ios 1:1 envolvendo

romatismo.

2 Exer í ios 2:1 envolvendo

romatismo.

3 Análise passagens

romáti as espe i adas pelo instrutor. Cir ule as notas

romá-

ti as não harmni as e indique através de símbolos de a ordes a função das notas
romáti as que são parte da harmonia.

