REQUISITOS PARA UM
OUVINTE INTELIGENTE
Ele deve ser capaz de reconhecer uma
melodia ao ouvi-la: se você acha que pode
reconhecer uma determinada melodia — não
cantar a melodia, mas reconhecê-la quando é
tocada, mesmo depois de um intervalo de
alguns minutos, e depois que melodias
diferentes também foram tocadas —, então a
chave da apreciação musical está nas suas
mãos.
Você deve ser capaz de relacionar o que
está ouvindo em um determinado momento
com o que aconteceu antes e com o que está
para vir. Em outras palavras, a música é uma
arte que se desenrola no tempo, e nesse
sentido, ela é como um romance, com a
diferença que os episódios romanescos ficam
mais facilmente na memória, em parte porque
se trata de cenas da vida e em parte porque
sempre se pode voltar atrás e refrescar a
memória. Os "acontecimentos" musicais têm
uma natureza mais abstrata, de modo que o ato
de reuni-los novamente na imaginação não é
tão fácil como na leitura de um romance. É por
isso que você deve ser capaz de reconhecer
uma melodia. Pois a coisa que ocupa, na
música, o lugar da história é, geralmente, a
melodia. A melodia, via de regra, é o significado
da peça. Se você não pode reconhecer a
melodia na sua primeira aparição, e seguir as
suas peregrinações e a sua metamorfose final,
acho difícil que você possa acompanhar o
desenvolvimento de uma obra. Você estará
tendo uma consciência muito vaga da música.
Mas reconhecer a melodia significa que você
sabe onde está, em termos musicais, e tem uma
boa chance de saber para onde está indo. Este é
o único "sine qua non" para uma compreensão
mais inteligente da música.
Sob um certo aspecto, todos nós ouvimos
música em três planos distintos. À falta de
terminologia mais exata, poderíamos chamálos de (1) plano sensível, (2) plano
expressivo, (3) plano puramente musical.
PLANO SENSÍVEL
A maneira mais simples de ouvir música é
entregar-se totalmente ao próprio prazer do
som. Esse é o plano sensível. É o plano em que

nós ouvimos música sem pensar, sem tomar
muita consciência disso. Ligamos o rádio
enquanto fazemos outra coisa e tomamos um
banho de som. A mera percepção do som já é
capaz de produzir um estado mental que não é
menos atraente por ser desprovido de idéias.
PLANO EXPRESSIVO
Ouça, se você puder, os temas das 48
fugas do Cravo Bem Temperado. Ouça cada
tema, um depois do outro. Você logo perceberá
que cada tema espelha um mundo emotivo
diferente. Você também perceberá que quanto
mais belo lhe parece um tema, mais difícil se
torna achar para ele uma explicação verbal que
satisfaça a você mesmo. Claro, você pode quase
sempre saber se o tema é alegre ou triste. Em
outras palavras, você será capaz, na sua mente,
de traçar uma fronteira de sentimentos ao
redor do tema. Agora preste mais atenção ao
tema "triste". Tente definir a qualidade exata da
sua tristeza. Ele é pessimistamente triste ou
resignadamente triste? Definitivamente triste
ou casualmente triste? Suponhamos que você
tem sorte e pode descrever em algumas
palavras o significado do tema, de uma
maneira que lhe satisfaça. Ainda assim não há
nenhuma garantia de que outras pessoas se
satisfariam com isso. Nem há necessidade de
que elas se satisfaçam. O que é importante é
que cada um sinta por si mesmo a qualidade
expressiva que caracteriza um tema, ou uma
peça musical completa. E se se trata de uma
grande obra de arte, não espere que ela lhe
diga sempre a mesma coisa em audições
sucessivas.
PLANO MUSICAL
O terceiro plano em que a música existe é
o plano puramente musical. Além da atração do
som e dos sentimentos expressivos que ela
transmite, a música existe no plano das
próprias notas e da sua manipulação. A
maioria dos ouvintes não tem suficiente
consciência desse terceiro plano. Quando o
homem comum ouve essas notas com algum
grau de concentração, ele costuma fazer
sempre menção à melodia. Ou ele percebe uma
melodia de que gosta ou não percebe, e a coisa
fica nisso. Não sendo a melodia, pode ser que
ele chegue a prestar atenção ao ritmo, quando
se trata de um ritmo excitante. Mas a harmonia

e o timbre — o colorido tonal — costumam
passar como coisas óbvias, se é que a sua
existência
é
reconhecida.
Quanto
à
possibilidade de que a música tenha alguma
espécie de forma definida, isso não ocorre
jamais a esse nosso cidadão.
UMA ANALOGIA
No teatro, você percebe os atores e
atrizes, as roupas e os cenários, os sons e os
movimentos. Tudo isso nos dá a sensação de
que o teatro é um lugar agradável de se estar. É
o plano sensório das nossas reações teatrais.
O plano expressivo, no teatro, viria dos
sentimentos despertados em você pelo que está
acontecendo no palco. Você é levado à piedade,
à excitação ou à alegria. Esse sentimento,
gerado pelas palavras que estão sendo
pronunciadas, e que criam um determinado
mundo emocional, é análogo à qualidade
expressiva da música.
A história e o seu desenvolvimento
equivale ao nosso plano puramente musical. O
dramaturgo cria e desenvolve um caráter da
mesma maneira como um compositor cria e
desenvolve um tema. De acordo com o grau de
consciência que você tenha dos processos
artísticos utilizados em um e outro campo, você
será um ouvinte ou espectador inteligente — ou
não.
CONSELHOS FINAIS
Em um certo sentido, o ouvinte ideal está
ao mesmo tempo dentro e fora da música,
julgando-a e desfrutando dela.
O ouvinte deveria, assim, procurar uma
maneira mais ativa de ouvir. Seja ouvindo
Mozart ou Duke Ellington, você pode
aprofundar o seu entendimento da música
simplesmente tornando-se um ouvinte mais
atento e consciente — não alguém que está
apenas ouvindo, mas alguém que está ouvindo
alguma coisa.
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