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BLIRIUM C9: CITAÇÃO E PÓS-COGNIÇÃO
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RESUMO:  O  presente  artigo  explora  o  processo  interpretativo
resultante  da  peça  Blirium  C9  (1965)  de  Gilberto  Mendes,
procurando discutir de que maneira o uso da citação livre dentro
de  uma  peça  escrita  resulta  em  inversões  de  antigos  papéis
produtivos. O processo compositor-intérprete-ouvinte não parece
mais fazer tanto sentido para essa peça depois de uma análise
descritiva  semiótica,  e  se  mostra  pertinente  a  discussão  de
quais são os novos papéis e funções dos agentes desse processo
criativo artístico. Dentro dessa investigação, o uso do conceito
Dick Higgins sobre arte pós-cognitiva e exemplative apresenta
pertinência  já  que  uma  diferente  interpretação  requer  uma
diferente cognição. Mostraremos também de que forma Mendes, ao
mesmo tempo que abre mão da tradicional função do compositor,
consegue trazer para sua música uma perpétua atualização de sua
poética, postando na figura do intérprete não apenas a execução
e interpretação de um texto, mas a construção criativa do mesmo.

Palavras-chave: Gilberto Mendes; Blirium; citação musical;
arte pós-cognitiva; música aberta.

ABSTRACT:  This article explores the interpretation process of
the  work  Blirium  C9  (1965)  by  the  composer  Gilberto  Mendes,
aiming to discuss in which way the use of free musical citation
of  a  written  piece  results  in  a  inversion  of  the  usual
productive  functions.  The  sequence  composer-performer-receptor
doesn’t seem to make more sense for this piece after a semiotic
analysis. In the other hand, the discussion on the new functions
of  the  agents  of  this  new  process  shows  relevance.  For  this
debate we find applicability in Dick Higgins concept of post-
cognitive art and exemplative art, since the interpretation is a
cognition process. We will also explore how Mendes creates in
the inner core of his music a perpetual update of its poetics,
giving  to  the  performer  not  only  the  execution  of  a  musical
text,  but  the  creative  construction  of  the  work,  therefore
giving up the old function paradigm.

Key-words: Gilberto Mendes; Blirium; musical citation; post-
cognitive art; chance music.

Em 1965, o compositor santista Gilberto Mendes criou Blirium

C9, uma de suas peças mais experimentais. Essa obra monta, junto

com Moteto em ré menor (1967) e Ashmatour (1971), o que Gilberto
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Mendes  chama  de  “momento  inicial  de  ruptura  com  a  música  do

passado” (MENDES, 1994, p.82). Nesse artigo, espero mostrar como

essa  ruptura  se  deu  dentro  da  antiga  relação  compositor-

intérprete,  subvertendo  as  autonomias  internas  do  processo

interpretativo da música e as potências criativas de cada um

desses  polos  por  meio  do  uso  da  citação.  De  pronto,  cabe

levantar  a  pergunta: o  que  seria,  em  termos  de  deslocamento

produtivo-criativo, essa tal música do passado? 

Ao  observarmos  a  relação  compositor-intérprete  na  música

escrita do ocidente europeu dos últimos séculos (da renascença à

música contemporânea), podemos perceber um modo de funcionamento

semelhante, ainda que perpassando incontáveis técnicas, culturas

e períodos. Grosso modo, há o seguinte corredor interpretativo:

um compositor grafa indicações de execução de sua música a serem

executadas pelo(s) intérprete(s)22, que, por sua vez, traduz(em)

a partitura em som. Colocando dessa forma, pode parecer que a

relação entre quem compõe ou compunha a música e quem a executa

ou  executava  é  uma  simples  relação  de  imposição.  Isso  não  é

verdadeiro. Não pretendo fazer aqui uma genealogia de toda a

relação compositor-intérprete, mas sim perceber que a composição

dessa música escrita lida com questões de exequibilidade (esse

determinado instrumento tem essa nota?), inteligibilidade (o que

o  compositor  quis  dizer  com  esse  sinal?)  e  determinação-

indeterminação  (em  que  medida  o  músico  interpreta  e  em  que

medida  ele  executa?).  Essas  questões  relativizam  e  limitam  o

poder  de  ação  do  compositor  dentro  desse  processo

interpretativo, colocando-o como um elemento como qualquer outro

nessa dinâmica discursiva. Por este olhar, compor música escrita

se mostra parte de um processo comunicativo de tripla tradução

22 Reduzir a produção musical de séculos a esses dois pontos (compositor-
intérprete) é uma simplificação forte que utilizaremos frequentemente nesse
artigo. O termo intérprete será utilizado aqui em um sentido muito amplo e,
como não dizer, genérico. O intérprete aqui não é (necessariamente) aquele
que executou de fato uma peça musical ou um músico para quem uma peça foi
escrita ou dedicada, mas uma entidade indefinida que existe na medida em que
existe música escrita, mesmo que ela nunca seja tocada.
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(do compositor até o ouvinte). A saber: 1) um compositor traduz

imagens imaginárias (ou ainda, mentais) em signos codificados

(ou  com  codificações  não-usuais,  como  por  exemplo  em  algumas

partituras que contam com signos gráficos sui generis) para sua

execução; 2) em segundo lugar, essas grafias serão (ou não, caso

a peça não seja executada) traduzidas de seu estado visual para

um estado sonoro por meio de um músico hábil (ou não, alguns

dirão); 3) o som resultante dessa dupla tradução será, por sua

vez,  traduzido  na  mente  de  eventuais  ouvintes,  estes  também

intérpretes desse fenômeno acústico. Esses três pontos também

não  devem  ser  encarados  como  estanques,  vemos  muitos

compositores  que  são  intérpretes,  intérpretes  que  mudam  suas

execuções de acordo com reações dos ouvintes, etc. Tendo sido

desenhada  uma  redução  do  corredor  interpretativo  da  música,

podemos passar, após uma breve descrição de Blirium C9, a como

Gilberto Mendes subverte essa lógica.

Blirium C9 – análise descritiva estrutural e harmônica

Fig. 1: Gráfico de orientação de Blirium para a inserção de notas à
parte rítmica (MENDES, 1994, p.86).
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A estrutura de Blirium C9 é bastante indeterminada. Nela, o

intérprete tem de produzir sua própria partitura, inserindo e

criando notações rítmicas associadas a parâmetros determinados

pelo acaso (DEL POZZO, 2004). Tendo um relógio ao seu lado, o

executante deve olhar para o ponteiro de segundos e, dependendo

de sua posição, deverá executar certo âmbito de notas (ver Fig.

1). Esse conjunto de notas deve ser tocado com a notação de

tempo predefinida aleatoriamente por ele mesmo em sua partitura.

Em algum momento da peça, também livre, o intérprete executa um

trecho  de  uma  música  qualquer  de  seu  repertório,  citando-a

fragmentadamente. Assim, a parte gráfica da peça pré-determina o

desdobramento temporal (rítmico e de forma) da  peça enquanto a

materialidade harmônico-melódica é regida pelo acaso (ponteiros

do relógio). O título da peça (Blirium C9) é um anagrama do nome

de  um  remédio  –  librium  -  somado  a  C-9  que,  para  Mendes,

“parecia nome de vitamina” (MENDES, 1994, p.108).

Partindo dessa estruturação básica, percebem-se nessa peça

três frentes que podem ser abordadas em uma análise descritiva,

perfeitamente  adequáveis  às  três  categorias  de  fundamento  do

signo peirceano: quali, sin, e legi (SANTAELLA, 2013, p.50). Em

uma  primeira  abordagem,  observaremos  brevemente  os  aspectos

quali dessa peça, ou seja, suas qualidades sob um ponto de vista

abstrato:  elementos  harmônico-melódicos  notados,  timbrísticos,

etc. Em um segundo olhar, observaremos os aspectos  sin dessa

peça, na sua existência enquanto singular, mesmo que múltipla

nas  apresentações.  Em  uma  última  abordagem,  observaremos  os

aspectos legi dessa obra, os desdobramentos das leis de execução

da peça, relacionando o uso de citações dela com o conceito de

arte  post-cognitive/exemplative de Dick Higgins. Mostra-se mais

pertinente  um  foco  na  discussão  que  concerne  essa  terceira

abordagem  sobre  Blirium,  já  que  é  a  partir  dela  que

desvendaremos como o uso das citações na peça subverte aquele
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modo de funcionamento interpretativo. 

Em uma peça tão aberta e indeterminada como  Blirium C9, é

muito difícil analisar o aspecto qualitativo indissociado de um

existente fixo, de uma execução factual. Operaremos então sob um

campo de possibilidades, do que essa peça está apta a produzir

antes  de  suas  (in)finitas  aplicações  possíveis,  o  que  Peirce

chama  de  interpretante  imediato23 de  um  signo:  a

interpretabilidade inerente ao  signo enquanto “potencial ainda

não atualizado”, antes de um intérprete (SANTAELLA, 2013, p.47).

Os  aspectos  harmônicos-melódicos  da  peça  são  os  que  melhor

exemplificam esse campo. São dispostos 12 possíveis agrupamentos

de notas para a execução, esta determinada pelo acaso da leitura

do  ponteiro  de  segundos  de  um  relógio.  Resta  perguntar  como

esses 12 grupos relacionam-se entre si e como suas estruturas se

assemelham ou diferem. Há uma simetria vertical entre os grupos

da esquerda e da direita no que diz respeito à quantidade de

notas e qualidade intervalar (ver Fig. 1), enquanto os extremos

desse eixo vertical (correspondentes aos segundos 30 e 60/0) não

tem notas definidas, e sim a proposição da organização de todas

as notas dos outros âmbitos (em 60/0’) ou de metade delas (em

30’). Pensando harmonicamente nos âmbitos em questão, percebemos

que  eles  são  algo  próximo  de  clusters24,  estruturas  com

predominância de intervalos de segunda. Tal técnica harmônica é

típica  da  música  de  concerto  do  século  XX,  mas  comumente

23 O  conceito  de  interpretante peirceano  é  diferente  do  intérprete e  da
interpretação.  Enquanto  o  intérprete  é  aquele  que  age  sobre  o  signo,
estabelecendo dele e nele um significado, o interpretante é um outro signo
produzido em uma mente interpretadora, levando em conta ainda que mente sob
um ponto de vista peirceano “não é  um conceito psicológico, mas lógico, algo
capaz de traduzir um signo em outro (SANTAELLA, 2000). A diferença entre
interpretante e interpretação também  se mostra importante. O interpretante é
um  processo  interno  da  ação  do  signo,  a  produção  de  uma  imagem  mental
substituindo de alguma forma um objeto, enquanto a interpretação pode ser
tanto um ponto factual dentre muitos possíveis internos à semeiosis quanto um
processo interpretativo como um todo.
24 Cluster é  uma  terminologia  gasta  que  pode  apontar  para  significados
diversos. Aqui, usaremos cluster como estruturas harmônicas com predominância
de intervalos de segunda, montando uma gama cromática fechada. Isso não quer
dizer,  aqui,  que  essas  estruturas  serão  apresentadas  sempre  em  uma
simultaneidade, elas podem se espalhar no tempo e no registro.
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apresentada sem o uso de indeterminação.

Ainda operando no campo de possibilidades qualitativas, vale

dizer que timbristicamente a peça pode ter inúmeros tipos de

instrumentação, todas com instrumentos de teclas. Vale reiterar

também que aqui a partitura é construída pelo intérprete, na

qual ele decide diversos módulos rítmicos, todos escritos com

notação  espacial  (ou  notação  proporcional)  conforme  indicado

pelo compositor na bula da peça em questão. Além disso tudo,

temos também, como já dito, o uso livre de uma citação.

Em detrimento do uso tradicional de empilhamento de segundas

(clusters), Blirium faz esse processo colocando um novo elemento

na lógica composicional: o acaso. Dependendo de onde o ponteiro

de segundo do relógio estiver, a peça será (ou não) diferente em

cada execução. Dessa maneira cada execução dessa obra terá um

existente totalmente diverso, ainda que similar, já que todos os

intérpretes  seguiram  as  mesmas  instruções  para  a  execução  em

questão. Em termos peirceanos, a peça-signo, enquanto lei (legi-

signo) replica-se em diferentes existentes (sin-signos) em cada

uma de suas apresentações. A forma e o desdobramento temporal da

obra  derivam,  assim,  da  noção  de  fluxo  e  da  ciclicidade  do

tempo. Tempo este que, mesmo que mensurável pelo relógio, ainda

faz  parte  da  falta  de  determinação,  desordem  e  caos.  Dessa

maneira, Blirium existirá cada vez com uma forma. 

Interessante  ressaltar  o  uso  do  relógio,  emblema  da

referência  temporal  mensurada,  como  um  elemento  essencial  na

criação de acaso na peça. Porém, percebemos que, relacionando a

harmonia  dos  âmbitos  de  cada  ponto  do  relógio  com  o  uso  do

acaso,  é  notável  que  em  qualquer  execução  (sin)  da  obra,

encontraremos  um  resultado  relativamente  homogêneo.  Vista  a

semelhança  estrutural  dos  âmbitos  executáveis,  não  se  torna

vital  para  o  discurso  artístico  uma  forma  fixa.  Assim,  os

âmbitos executáveis montam sempre um mesmo discurso, ainda que

embaralhados. Enfrentamos aqui o cerne da problemática: em uma
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peça  com  estes  componentes  de  abertura,  em  que  medida  o

intérprete não se torna, também, um compositor? Ora, observando

apenas os elementos do acaso (relógio) da peça, encontramos a

cargo do intérprete apenas a construção do parâmetro rítmico,

processo  bastante  delimitado  pelas  instruções  de  Mendes.  Se

acabássemos  esta  descrição  da  peça  por  aqui,  a  figura  do

intérprete já seria um compositor em atividade, mas sua ação

criativa  sobre  a  obra  musical  ainda  seria  conjuntural,  como

vemos  em  muitas  peças  abertas  do  repertório  de  música

contemporânea, tal qual Plus-Minus (1965) de Stockhausen ou Solo

for  voice  2  (1960)  de  John  Cage.  Em  outras  palavras:  ainda

intérprete, não compositor.

O uso da citação em Blirium: onde está a composição?

Para além dessa colagem aleatória de conjuntos de notas com

predominância de intervalos de segundas, encontramos em Blirium

o acréscimo de mais um material harmônico-melódico: a citação. O

interprete  deve,  durante  a  execução,  inserir  um  trecho  de

qualquer música que quiser. Essa citação é livre, e a escolha

dela está na mão do intérprete. Um dia o intérprete pode querer

colocar um trecho de um concerto romântico e no outro, um trecho

de um jingle.  

Esse  tipo  de  manifestação  e  manipulação  de  materiais

artísticos tem muito a ver com o conceito de obra de arte post-

cognitive e  exemplative  art  proposta  por  Dick  Higgins  em

Horizons  (2007).  Higgins  propõe  que  há(via)  um  tipo  de  arte

emergente (nos anos 1960) que estava após a ideia de cognição,

justamente por procurar em sua essência a fusão dos horizontes

do  criador-obra  com  os  dos  seus  intérpretes.  Essa  arte  não

existia enquanto extensão do sentimento pessoal de seu criador

(HIGGINS, 2007, p.13), e sim o sentimento de seu fruidor existia

enquanto fusão da proposição do criador com o sentido, único,
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estabelecido na cabeça do receptor. A obra não carregava dentro

de si um significado pronto a ser decifrado (movimento típico da

cognição  artística),  e  sim  elementos  vagos  que  engendram  em

leituras  mil  por  seus  intérpretes.  Essa  pós-cognição  só  se

dá(ria) quando há na peça um uso do material como um exemplo

para algo que está fora dele: como o signo para um interpretante

da semiótica de Peirce em uma semiose completa. Justamente por

isso,  Higgins  associa  diretamente  a  ideia  de  pós-cognição  à

ideia de exemplative art: a arte de exemplos, e não a arte como

extensão subjetiva do seu compositor. 

Transpondo  a  discussão  de  Higgins  ao  universo  sonoro,

chegamos a um impasse. A música, enquanto linguagem, não opera

com força simbólica ou indexical, não representa codificadamente

nada  externo  a  ela  mesma,  o  que  justamente  traz  a  ela  uma

autonomia  interna  e  certa  autossuficiência.  Ao  escutar  uma

sequência  de  notas  ou  um  acorde,  podemos  até  associar  esses

componentes  acústicos  a  objetos  extrínsecos  a  eles,  como

sentimentos e lugares, mas a maneira como estabelecemos esse elo

é  sempre  profundamente  pessoal,  de  tal  forma  que  nunca  é

possível dizer com total certeza “essa música é sobre o amor” ou

“essa música é sobre o pasto europeu do século XVIII”. A velha

frase “o que o compositor quis dizer?” vem à tona, e sobre ela

devemos concluir que a música não é apta a operar logicamente

fora de uma cosmologia remática, do campo da sugestão. Sendo uma

linguagem profusamente sugestiva e hipotética, é muito difícil

pensar  na  ideia  de  substituição  semântica  de  alta  definição

(metáfora,  metonímia,  exemplos)  dentro  da  música,  já  que  é

(quase) impossível o encontro de equivalências definitivas entre

estruturas  musicais  e  de  outras  artes/linguagens.  O  nó  está

dado: como pensar a música enquanto  exemplative art (arte de

exemplos) visto que ela trabalha quase que exclusivamente com o

universo da primeiridade, significando seus objetos iconicamente

e não podendo gerar, sob o ponto de vista lógico, mais do que
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hipóteses? Mais resumidamente: onde está o exemplo na música?

Gilberto Mendes, em atitude inovadora, nos propõe  uma resposta

para essa pergunta.

Não basta o aleatório, não basta o atonal, há a necessidade

da  criação  de  um  símbolo  (ou  símbolo  degenerado)  musical:  a

citação musical. Com ela, a música, ainda permanecendo em sua

perpétua  auto-significação,  pode  remeter  a  outras  músicas

conhecidas ou não do repertório do ouvinte. 

Mas  não  uma  citação  qualquer.  É  cabível  diferenciar  a

maneira  como  Mendes  usa  a  citação  em  Blirium  C9 do  uso

recorrente da citação em música escrita. Ao invés de inserir

parte de uma outra música no discurso da peça, como vemos em

Pierre  Boulez,  John  Cage,  Henry  Pousseur,  Willy  Correa  de

Oliveira  e  até  em  outras  peças  de  Mendes25,  em  Blirium  há  a

abertura para o intérprete escolher sua própria citação, ainda

que  alterando-a  conjunturalmente.  A  saber,  Mendes  diz  na

partitura  que  a  citação,  embora  seja  de  escolha  livre  do

intérprete,  deve  ser  apresentada  de  maneira  fragmentada  e

irregular, podendo haver retirada de notas e alteração de tempo.

A citação deve ser apresentada “embaralhada”, assim como é feito

com os clusters do ponteiro do relógio, o que gera uma coerência

discursiva no interior da peça. É dito também que cada citação e

seus  fragmentos  internos  devem  seguir  uma  certa  fórmula  de

variação  dinâmica.  Isso  não  impede,  porém,  que  o  ouvinte

(re)conheça consciente ou inconscientemente a música citada, já

que os arquétipos rítmicos internos e a harmonia do trecho são

preservados.  Pelo  contrário,  essa  integração  composicional

coloca em gradiente o que é dentro (notas do acaso) e o que é

fora  da  peça  (citação):  o  que  é  informação  e  o  que  é

redundância. 

25 Cada  um  dos  usos  de  citação  é  bastante  diferente.  Cada  um  desses
compositores tem seus impulsos poiéticos e proposições metalinguísticas. O
uso da citação nesses compositores não se dá de forma superficial ou óbvia.
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Tendo essa citação livre como um exemplo que direciona a

escuta livremente para sugestões de outro repertório, esse uso

da  citação  engendra,  em  termos  higginianos,  uma  fusão  de

horizontes e funções entre compositor, intérprete e receptor.

Isso evidencia uma estrutura pós-cognitiva de uma obra que não

significa enquanto cristal autossuficiente e remete para fora

dela  como  possibilidade  (talvez  única)  de  interpretabilidade

imediata. Dessa maneira, o ponto “final” da produção artística,

a recepção, tem sua estrutura transformada, caso contrário toda

a recepção perderá o significado e a lógica proposta pela obra,

como descreve Higgins: 

Se  a  receptora  ou  o  receptor  deixar  o  seu
horizonte oprimir o do artista – ou, pior ainda,
se elaou ele se focar totalmente em tentar ler
tal consciência na paradigmática obra-amostra que
tem à mão, ela ou ele não vai conseguir alcançar
a  fusão  de  horizontes  e  vai  perder  também  a
oportunidade  de  aproveitar  a  obra.  Esse  tal
receptor  está  envolvido  num  processo  auto-
cognitivo que é incompatível com o processo de
fusão encontrado na arte  exemplative.26(HIGGINS,
2007, p.8, tradução do autor)

Voltando  para  a  relação  compositor-intérprete,  percebemos

que  a  criação  passa  a  estar,  então,  não  mais  na  mão  do

compositor, mesmo que seja ele que tenha proposto esse jogo. O

aspecto simbólico da peça fica a cargo do intérprete, sendo a

escolha da citação deste um norte para toda a fruição da peça.

Ao  acrescentar-se  um  elemento  comum  a  um  repertório  em  uma

mensagem, ele necessariamente transformar-se-á em uma referência

para um estabelecimento de sentido dos elementos adjacentes. Em

outras palavras, é a redundância repertorial posta em meio à

aleatoriedade que é o norte para a ação do signo (semeiosis),

26 “If the receiver allows sher own horizon to overwhelm that of the artist—
or, worse yet, if the receiver totally concentrates on attempting to read
such a consciousness into the paradigmatic sampled work at hand, the reader
will  fail  to  achieve  the  fusion  of  horizons  and  will  thus  miss  the
opportunity  to  enjoy  the  work.  Such  a  receiver  is  involved  in  a  self-
cognitive process which does not belong in the fusion process as one finds it
in exemplative art”. 
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desde  a  emoção  até  a  cognição.  Dessa  maneira,  a  escolha  da

citação é, ao mesmo tempo e em grande parte, a escolha de toda a

mensagem musical, e ela pode ser de tudo! 

Assim, a citação em Blirium C9 tem, simultaneamente, 1) uma

função  formal  interna  à  peça,  servindo  como  nova  informação

(harmônica,  rítmica,  etc)  sob  uma  perspectiva  estritamente

musical e neutra e 2) uma função poética estrutural de diálogo

direto com um repertório prévio do intérprete e dos eventuais

ouvintes,  agindo  como  uma  redundância  para  a  compreensão  dos

outros  materiais  (clusters)  dispostos  por  Mendes.  Esse  duplo

olhar sobre a citação faz com que, em  Blirium C9, não haja no

compositor uma figura acabada, e nem no intérprete. O próprio

Mendes declara, em atitude humilde:

Quando  Blirium  é  magnificamente  realizada,  não
posso  dizer:  que  bela  obra  que  eu  compus!  Na
verdade, o autor é o intérprete. Meu mérito está
em que ele não poderia ter criado a obra sem a
minha, poderíamos comparar, maquininha de filmar.
Ele fez o filme, com a máquina que eu construí
(MENDES, 1994, p.85).

Notemos, então, qual a responsabilidade do intérprete para

essa peça, já que está em suas mãos o exemplo que articulará

todos os pontos soltos do repertório dos ouvintes, fundindo os

horizontes do compositor, do intérprete e do ouvinte. Ou melhor,

do  propositor-compositor,  do  compositor-intérprete  e  do

intérprete-ouvinte. 
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