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Os textos que apresentamos neste quarto volume dos Cadernos de Teoria das Artes 
têm a sua origem numa série de mesas redondas organizadas entre 2004 e 2006 
pelo – na altura assim denominado – Gabinete de Estudos da Teoria das Artes 
e Ciências Humanas, da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, 
cujas actividades prefiguraram a posterior constituição (a partir de 2007) do 
Grupo de Teoria das Artes, já no seio do Centro de Investigação em Ciência e 
Tecnologia das Artes (CITAR), grupo que deu origem aos Cadernos de Teoria 
das Artes e que tem mostrado uma parte da sua actividade nos anteriores vo-
lumes desta colecção. 

Estas mesas redondas foram celebradas no âmbito de um Fórum que intitu-
lámos (In)Definições. O Fórum, que tinha como objectivo a reflexão transver-
sal das várias áreas envolvidas na identidade da Escola das Artes, encontrou 
como ponto de partida um primeiro denominador comum: a tarefa de definir a 
própria tarefa. Com efeito, estas diversas áreas oferecem âmbitos especializados, 
com uma forte aposta em conteúdos diferenciados, cujos critérios são forneci-
dos com base numa proposta de definição do próprio âmbito. Mas o próprio 
âmbito, todo o âmbito disciplinar, ficaria inutilizado se não considerasse aquilo 
que constantemente atinge o seu limite, questionando-o e, em definitivo, revi-
talizando-o. Por isso, foi pertinente repensar os próprios limites disciplinares, e 
repensá-los interdisciplinarmente. 

As mesas redondas que integraram o Fórum (In)Definições tiveram um to-
tal de seis sessões. A qualidade e a originalidade das diferentes intervenções, e 
a presença de algumas figuras de renome nacional e internacional, justificam 
o nosso desejo de dar a conhecer, em forma de textos escritos, algumas das 
interessantes contribuições nas diversas áreas, convictos da sua pertinência e 
actualidade. Estas contribuições nasceram no contexto específico dos assuntos 
propostos em cada uma das sessões, cuja ordem temática aqui se expõe. 

Em primeiro lugar, apresentamos dois textos ligados à mesa redonda so-
bre Música Sacra. A realidade conhecida em português como “música sacra” 
apresenta, na sua própria (in)definição, um problema de essência e de natureza. 
Grande variedade de contextos culturais, linguísticos e sociais produziu e ama-
dureceu diferentes propostas terminológicas, quer na base da função (música 
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litúrgica ou música religiosa) quer na base do contexto (Kirchenmusik ou Church 
music). Nesta procura da sua essência, não teríamos que analisar, em primeiro 
lugar – e esta é uma premissa válida para toda a arte sacra –, o sentido do 
vínculo entre o homem e o sagrado, para, a partir daí, sermos capazes de ana-
lisar as diferentes manifestações, incluindo artísticas, pelas quais este vínculo se 
manifesta? Não teríamos que pensar nas relações entre a forma artística e a sua 
função, decifrando deste modo o significado de um conteúdo que se exprime 
através do propriamente musical? Se a função da música sacra se cumpre de 
forma eminente na liturgia, não teríamos que aprofundar o significado das 
acções litúrgicas, no contexto das relações do homem com o transcendente? 
A complexidade destas interdependências não esconde, no entanto, a delicada 
problemática que relaciona liberdade artística e função ritual? O texto de José 
Paulo Antunes, A Música Sacra: Contributos para uma Definição, aborda algu-
mas destas questões, com uma proposta a partir de uma confluência de três 
realidades: a linguagem musical, que enquanto expressão artística ultrapassa as 
fronteiras da acção litúrgica cristã; a própria acção celebrativa cristã, contexto 
vital do acontecer litúrgico; e o ser humano, enquanto sujeito e protagonista da 
celebração da sua fé. O ensaio Lo Sagrado y la Música Contemporánea, da auto-
ria de Yolanda Espiña, tenta explorar o horizonte em que o sagrado e a música 
se encontram e relacionam, sob a base de um critério explícito: o critério de 
referencialidade, a partir do qual se ratifica a abertura da música (também) con-
temporânea à  possibilidade de expressão genuína dessa relação com o sagrado. 

O texto de Ana Calvo Manuel, intitulado Conservação vs Restauro, foi apre-
sentado na sessão com esse mesmo título, sendo a intenção da autora com-
preender a relação que existe entre esses termos e a sua significação actual, no 
contexto da temática geral proposta na mesa redonda. Com efeito, Conservação 
e Restauro aparecem como duas aproximações a uma mesma questão, cujas (in)
definições exigem o confronto capaz de encontrar o equilíbrio entre os diver-
sos factores que constituem o horizonte de toda obra de arte, desta vez sob o 
prisma e perspectiva duma materialidade submetida à passagem e ao vestígio do 
tempo. No entanto, como encontrar um critério que assuma a responsabilidade 
de preservar a configuração formal da obra de arte, sem alterar o seu significado 
artístico? É suficiente o tradicional conceito de Restauro (a intervenção fáctica, quer 
curativa quer reintegrativa, no material) para se responsabilizar por esta tarefa? 
Por sua vez, sob Conservação foi entendido o aspecto meramente preventivo da 
preservação da obra de arte. Mas estará aqui incluída, realmente, a necessária 
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consideração sobre a fidelidade à obra original e à sua contextualização histórica, 
ligada aos valores documentais e aos vestígios do tempo? Poderá ela levar a uma 
mudança fundamental na orientação da abordagem dos tratamentos? 

A Interactividade, inserida particularmente no horizonte das artes digitais, 
foi o tema de uma sessão que teve como ponto de partida a sua abordagem 
como uma reciprocidade de acção entre dois ou mais elementos de um grupo ou 
conjunto, isto é, um intercâmbio de comunicação que se processa entre diversos 
media através de um código de signos estabelecido previamente. Na sequência 
desta (in)definição, e antes de tentar uma resposta, a primeira questão seria se 
o desenvolvimento tecnológico propiciou algum tipo de mudança conceptual, 
dada a especificidade da comunicação nas artes digitais. Partindo deste ponto 
de vista, seria possível distinguir entre interactividade passiva (na hipótese de 
associá-la às artes ditas “clássicas” como a pintura, escultura, teatro ou litera-
tura) e activa (ligada ao desenvolvimento tecnológico e, desde logo, intrínseco à 
existência das artes digitais)? No entanto, levantam-se, entre outras, mais algu-
mas questões. Dado o conceito de não-linearidade subjacente à interactividade, 
não seria pertinente explorar a sua relação com a narrativa e com o tempo, 
com a superfície e com o espaço? E, porque não, analisar em que medida pode 
ser o conceito de autoria aplicado a cada um dos elementos que concorrem 
para o intercâmbio interactivo? O contributo de Hélder Dias, A Interactividade 
como a Construção do Outro, mostra, especialmente no âmbito das artes digi-
tais, o caminho que vai de um conceito de interactividade que implica apenas 
uma decisão entre caminhos possíveis a uma abordagem que tem a sua base na           
construção a cada momento de novos possíveis, transformando representações 
em simulações meta-compostas.

Na sessão intitulada Poética das Artes pretendeu-se, de uma maneira abran-
gente, encontrar esse lugar, comum, onde o horizonte de cada uma das artes 
resulta esclarecido em termos do que, precisamente, pôde avocar a sua categoria 
“artística”. A partir daqui, poderíamos perguntar: é compreensível a arte sem a 
remitência a uma certa e específica capacidade da linguagem, apta para conferir 
de modo imediato um grau de significação? Será esse lugar um logos “poético”, 
o qual, como uma “sombra” dum outro logos, cernir-se-á sobre a qualidade in-
trinsecamente material da arte e das artes, para garantir o seu aspecto de con-
teúdo? Será a pergunta por esse logos poético a pergunta pela irredutibilidade 
da arte a outras instâncias alheias a ela mesma? O texto de António Salgado 
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sobre A Po(i)ética Musical reflecte sobre a música e a performance musical no 
seu carácter intencional e expressivo, tornado natural por um acto continu-
ado de produzir sapiente, inserindo-o assim num corpo de saber, precisamente,          
po(i)ético. Manuel Forcadela, no ensaio Sobre a Autoria, a Autoridade e o Autori-
tarismo, aceita o desafio da sessão, centrando-a desta vez na questão da autoria, 
no contexto do que aqui se denomina construção autoral. Esta construção, um 
outro modo de poética, insere o seu logos na dimensão da crença, uma dimensão 
na qual, na continuada avaliação dos princípios de uma “fé elaborada”, o autor 
garante a sua presença no carácter ficcional e mítico que se assegura no relato 
historiográfico, para previver como tal relato. 

Dois textos finais mostram a riqueza e diversidade da noção de Argumen-
to, termo que, como parte de um mundo de terminologias do audiovisual, é         
geralmente aplicado a um texto que constitui a base de uma obra, quer se trate 
de uma “longa-metragem”, de uma “curta-metragem”, um documentário ou sé-
rie televisiva. A este conceito de escrita em imagens são associados outros termos 
como “guião”, “roteiro” ou “sequência e diálogos”. Para uma escolha do termo 
“argumento”, que critérios fundamentam esta opção terminológica? Trata-se de 
uma questão formal ou conceptual? A reflexão sobre terminologia e conceito 
escolhidos, não está intimamente ligada à importância dada a esse “filme em 
papel” que, sendo por vezes pouco reconhecido, representa uma garantia de 
qualidade de qualquer objecto audiovisual? O primeiro texto, da autoria de 
Arnaldo Saraiva, realiza uma viagem semântica e literária pelo mundo das “es-
pécies textuais”, fazendo uma paragem no território de novos profissionais da 
escrita, calibrando nomeações autorais e lançando um apelo para a sua correcta 
definição … só possível a partir da análise das suas (in)definições. 

O último texto que oferecemos, no contexto ainda da sessão sobre Argu-
mento, tem um carácter excepcional, por duas razões: por ser um texto inédito 
do realizador Manoel de Oliveira, e por ser um texto póstumo1. Não é um texto 
escrito por ele, mas um texto transcrito da sua intervenção oral. Como tal, 
apresenta uma frescura e vivacidade que reflectem, no entanto, o inegociável 
valor de verdade que Manoel de Oliveira transparecia. O título que atribuímos 

1. A sessão foi celebrada no dia 15 de Dezembro de 2004. Manoel de Oliveira faleceu a 2 de Abril de 2015. 
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ao texto escrito, (A Propósito do Argumento no Cinema), responde à amplidão 
com que o assunto proposto foi tratado e alargado, acabando por ser uma lição 
magistral sobre os princípios de uma arte que, como ele próprio afirma neste 
contributo, pode ser (in)definida como um monumento com quatro colunas 
– imagem, palavra, som e música – que encontram a sua vocação na unidade. 
Uma promessa de contemplação.

Yolanda Espiña 
Directora dos Cadernos de Teoria das Artes 

Pedro Monteiro 
Secretário do Gabinete de Estudos de Teoria das Artes 
e Ciências Humanas (2004-2007) 
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I Introdução

Gostaria de iniciar esta minha intervenção saudando todos os colegas e      
pessoas presentes, e congratular-me vivamente com esta iniciativa. De facto, 
esta é a verdadeira instância onde a problemática da busca de uma definição de 
música “sacra” deve ser debatida. A reflexão das últimas décadas sobre esta ma-
téria mostrou que esta questão precisa de um horizonte inter e trans-disciplinar 
que a acolha, a vivifique e a fecunde, permitindo enquadrar o fenómeno musical 
(adjectivado como sacro, religioso, litúrgico, ou outro) num horizonte de com-
preensão mais vasto que englobe todas as suas perspectivas e representações.

Considero também fundamental que, ao reflectir-se sobre esta problemática, 
cada um defina claramente a perspectiva de análise em que se coloca, o ângulo 
de reflexão, o ponto de partida sob o qual reflecte sobre a música “sacra”. Este 
fórum manifesta bem essa pluralidade de abordagens e pressupostos que podem 
ser assumidos na reflexão sobre o tema. Já ouvimos aqui reflectir sobre a relação 
da arte com o sagrado, da música como veículo de relação e diálogo com Deus; 
já ouvimos abordar o contexto da celebração litúrgica cristã. Como veremos, 
tentarei situar-me num espaço de confluência destes vários âmbitos. Ou seja, 
situar-me-ei num horizonte de compreensão da música que é delimitado pela 
confluência de três realidades:

– A própria linguagem musical - enquanto expressão, linguagem e fenómeno 
artístico, com elevada capacidade de representação simbólica, que ultrapassa as 
fronteiras da acção litúrgica cristã;

A Música Sacra: Contributos para uma Definição**

José Paulo Antunes*

* Doutor em Teologia (Ciências da Liturgia e Teologia Prática) pela Faculdade de Teologia da Universidade 
de Regensburgo, Alemanha. 
** Versão revista e aumentada da intervenção realizada no Fórum In(definições), organizado pelo Gabinete 
de Estudos de Teoria das Artes e Ciências Humanas a 13 de Outubro de 2004.
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– A acção celebrativa cristã - espaço de concretização e vivência dessa música, 
contexto vital do seu acontecer, mas que não esgota toda a vida e toda a missão 
da existência cristã;

– O próprio ser humano – homens e mulheres sujeitos e protagonistas em 
todos estes acontecimentos e expressões: que se exprimem e manifestam pela 
música e também celebram a sua fé e o seu diálogo salvífico com Deus na 
liturgia.

Ora é exactamente no espaço de intersecção entre a expressão musical em 
geral, a liturgia cristã e o ser humano que celebra, que se deve buscar uma      
possível definição de música “sacra”. É por isso que a reflexão sobre a música e o 
seu lugar nas acções celebrativas da Igreja deverá partir de um fecundo diálogo 
entre a competência teológico-litúrgica e a competência músico-litúrgica, que é 
exactamente o que temos aqui neste fórum.

A discussão e reflexão sobre este tema surge muitas vezes desfocada e até 
distorcida, pois parte de pressupostos anacrónicos e historicistas, envolvendo-
-se numa teia de imprecisões terminológicas que conduzem a um uso bastante 
indiscriminado e sem critérios de termos como: música sacra, música religiosa, 
música litúrgica, música cristã, música da igreja, música cultual cristã, música 
ritual, etc…

Nesse sentido, torna-se urgente superar alguns conceitos (talvez seja melhor 
falar de alguns pre-conceitos) e equívocos que têm estado na base da reflexão 
da problemática do fenómeno musical integrado na acção litúrgica da Igreja, a 
começar pelos equívocos resultantes da imprecisão terminológica.

 

II A Questão Terminológica

Esta questão constitui-se fundamentalmente numa utilização imprecisa e quase 
aleatória de conceitos, como os descritos anteriormente, empregues em situações e sen-
tidos diversos, partindo muitas vezes de visões e pressupostos diferentes, que, natural-
mente, apontam perspectivas em várias direcções.

É importante lembrar que o termo música sacra é bastante recente na História, 
aparecendo pela primeira vez na obra de Michael Praetorius Syntagma musicum (1614-
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1615), como título do seu 1º volume – “de musica sacra vel ecclesiastica”.1 Olhando para 
o contexto global do fenómeno musical no século  XVII, no qual esta obra surgiu, o 
sentido deste termo usado por Praetorius não é o que temos actualmente, ainda muito 
impregnado de concepções cecilianistas surgidas no séc. XIX, mas sim aquele que nós 
hoje designaríamos genericamente por música religiosa. Na verdade, naquela época não 
era conhecida o conceito de música sacra como um determinado estilo musical ou como 
o carácter supostamente sacro de determinadas composições, como mais tarde o movi-
mento Cecilianista do séc. XIX veio a advogar. Neste contexto, pretendia-se somente 
distinguir, ou melhor classificar, dois tipos de repertório, sem defender qualquer critério 
de ordem estilística.

Mas, já anteriormente, Johannes de Grocheo (cerca de 1300), no seu tratado “De 
musica“,2 classifica a arte musical em: musica vulgaris ou simplex – correspondente ao 
que chamaríamos música popular; musica composita ou mensurata - música composta        
segundo regras e cânones bem definidos (a que chamaríamos hoje música erudita); e 
musica ecclesiastica - música eclesiástica ou música da Igreja. Mais uma vez, mesmo sem 
aparecer ainda o termo sacro, se pretende com esta classificação distinguir reportórios e 
não estilos. O caso do compositor Cláudio Monteverdi (1567-1643), que pretende inau-
gurar uma nova linguagem musical a que chama “prima pratica”, por contraste com o 
anterior estilo, a “secconda pratica” (também designados por stile antico e stile moderno), 
é um exemplo claro dum músico que usa o novo estilo, quer no domínio das obras 
“sacras”, quer nas obras seculares, apesar de alguma suspeita que a “prima pratica” le-
vantava nos meios eclesiásticos. No entanto, muitas obras sacras foram compostas neste 
novo estilo. Podemos salientar, a título de exemplo, as célebres “Vésperas à Virgem Maria” 
de 1610. Mas o facto dos compositores manterem a sua linguagem musical quando 
compunham música “sacra” ou “secular” é um dado muito evidente ao longo da História 
da Música. Compositores como Bach, Haendel, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, 

1. Michael Praetorius nasceu em Krenzberg, na Turíngia (Alemanha) a 15 de Fevereiro de 1571. Fez os seus 
estudos na Universidade de Frankfurt-am-Oder, foi Mestre-Capela em Lüneburg, tendo uma notável obra 
musical. No entanto, ganhou especial notoriedade como autor do “Syntagma musicum”, uma magnífica enci-
clopédia que trata com pormenor dos géneros musicais cultivados desde a Antiguidade, um estudo muito 
completo e de grande interesse dos instrumentos de música, bem como das formas e práticas musicais 
dos inícios do séc. XVII. Trata-se de uma obra em 3 volumes, existindo ainda um 4º volume inacabado.
2. Johannes de Grocheo (também citado com o nome de Jean de Grouchy ou Grochieo) terá vivido no 
período aproximado entre 1255 e 1320. O seu tratado “De musica” encontra-se em dois manuscritos: no 
British Museum em Londres (Ms. Harl. 281) e na Biblioteca Estadual de Darmstadt (Ms. 2663, Fol. 56-69).
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Bruckner, etc. (só para referir alguns mais conhecidos), mantiveram a sua linguagem 
musical em todo o tipo de obras por si compostas, independentemente do contexto 
religioso ou secular para o qual as compunham. Não mudavam quando compunham 
sinfonias e quartetos ou quando compunham motetes, missas ou cantatas. Sem dúvida 
que algumas personalidades da Igreja defendiam algumas características típicas para a 
música sacra, como a gravidade, a seriedade, a piedade, etc., mas, na prática, esses critérios 
e indicações tiveram sempre leituras e interpretações muito diversificadas, sem influência 
na linguagem musical própria de cada compositor e sem usufruírem de um estatuto de 
legalismo exclusivista e castrador da veia criadora dos compositores. 

Concluindo, podemos afirmar que, até ao séc. XIX, o termo “música sacra” tem 
apenas o sentido de divisão entre dois repertórios e não entre dois estilos. 

A partir daí, assistimos a uma evolução semântica do termo, no sentido da definição 
de um ideal estético, presente em certos estilos de música do passado, mais concreta-
mente, na polifonia renascentista (especialmente de Palestrina) e no canto gregoriano. 

O contexto histórico da formação deste conceito de música sacra esteve profun-
damente ligado ao aparecimento do Movimento Cecilianista, no séc XIX, o qual 
procura em modelos do passado, um estilo musical diferente, que contrariasse a 
tendência italianizante da época e o gosto pelos malabarísmos operáticos que tinham 
entrado na música litúrgica. Esta atitude historicista do Cecilianismo inseriu-se no 
movimento mais geral de índole restauracionista da arte do séc. XIX, que levou, na 
música, à redescoberta dos compositores dos séculos XV e XVI. Este movimento cul-
tivou a distinção de estilos, entre música sacra e profana. Uma distinção estilística que 
é fundamentada a partir da sacralização dos repertórios históricos referidos - o canto 
gregoriano e o antigo canto polifónico “a capella”. Isso significou a supressão de toda 
a música litúrgica autóctone e a pretensão de instaurar uma linguagem musical uni-
versal segundo o modelo do canto gregoriano. Este movimento influenciou todas as 
concepções de música para a liturgia que foram surgindo nos vários documentos do 
Magistério até ao II Concílio do Vaticano, continuando ainda hoje a estar claramente 
presente nalgumas tomadas de posição da hierarquia e nalguns documentos sobre a 
problemática da música litúrgica.3

3. Ver: Rainoldi, Felice. Sentieri della musica sacra: dall’ottocento al Concilio Vaticano II. Roma: CLV, 1996. 
(Bibliotheca Ephemerides Liturgicae Subsidia 87)
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Neste sentido são muito significativas as determinações do Concílio de 
Colónia, realizado em 1869, e que uma publicação posterior, a propósito da 
celebração do Jubileu dos 1300 anos do Pontificado de S. Gregório Magno (em 
1890) nos dá um importante testemunho. Neste documento está bem manifes-
tada a forma como, no século XIX, a música sacra era entendida, fruto dos ideais 
cecilianistas. De uma forma muito curiosa, são aqui já referidas as insuficiências 
das definições de música sacra:

“O que é a música sacra? Responde um: Aquela música que é executada na 
Igreja durante a celebração; - como se a natureza de uma tão sublime arte pu-
desse ser abordada unicamente através de referências ao lugar e ao tempo. Um 
outro diz: Música sacra é uma música que não é profana; - apenas uma resposta 
negativa, com a qual nada de positivo é dito.

Novamente um outro diz: música sacra é aquela que contribui para a devoção 
e está de acordo com ela; - como se também a música nas casas de oração de 
outras associações religiosas e mesmo as Oratórias em salas de concerto não 
pudessem contribuir e estar de acordo com a devoção. Devemos esclarecer estas 
definições insuficientes com o Concílio Provincial de Colónia, de modo que 
apenas o Coral Gregoriano seja a verdadeira música da Igreja e ao mesmo tempo 
a fonte dos cânticos da Igreja, que não podem ser substituídos por outros.” 4

Ora, esta concepção de sacralidade intrínseca ao acontecimento musical 
é absolutamente estranha à tradição bíblico-cristã. De resto, como já referi-
mos, é a própria História da Música europeia que se impõe como exemplo da                   
superação da antítese entre música sacra e profana. Um dos maiores composi-
tores de música sacra do séc. XX, Olivier Messiaen (1908-1992), também defen-
dia que não deveria ser feita uma separação entre a linguagem estético-musical 
dentro e fora da liturgia. Para ele, deve distinguir-se entre a linguagem musical 
e os sentimentos ou a mensagem a ser veiculada por ela, tratando-se de dois 
domínios diferentes. Ele dava como exemplo Mozart, “(...) que utilizou exac-
tamente a mesma linguagem para obras de tendência marcadamente profana e 

4. Böckeler, Heinrich (hrsg.). Wesen und Eigenschaften der katholischen Kirchenmusik. Festgabe zum 1300 jähri-
gen Jubiläum der Thronbesteigung des h. Gregor des Grossen am 3. September 1890 �reedi��o da publi-�reedi��o da publi-
ca��o de 1890].  Walluf 1974, pp. 18-19.
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para obras de carácter profundamente religioso - sendo bem sucedido nos dois 
casos e isso sem modificar os seus cânones estéticos (...), parece-me ridículo e 
nocivo contradizer o estilo e adoptar diferentes estéticas sob o pretexto que se 
muda de tema e de ideia a exprimir.”5

György Ligeti (1923 – 2006), importante compositor do séc. XX, defende 
exactamente o mesmo princípio: “Se me perguntam (...) pela relação entre músi-
ca religiosa em geral e a chamada música profana ou de concerto, eu não vejo 
aqui qualquer separação clara. É mais uma questão da localização: igreja - sala 
de concertos, (...) segundo a minha concepção, não é correcto transferir para 
o íntimo do compositor uma distinção entre religioso e profano, eclesiástico e 
mundano.”6

III O Concílio do Vaticano II

Sem dúvida que foi um percurso penoso, difícil e resistente até o II Concílio 
do Vaticano ter recuperado a dignidade do acontecimento musical litúrgico, ao 
considerá-lo como verdadeira acção litúrgica e verdadeiro ministério.7

Temos que admitir no entanto que, mesmo após o Concílio, e apesar de todo 
o novo contexto onde a problemática da música litúrgica está inserida, os dois 
documentos fundamentais onde esta questão se coloca - a Constituição sobre 
a Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium (SC) de 1963 e a Instrução sobre 
a Música na Sagrada Liturgia Musicam Sacram (MS) de 1967 - deixam trans-  
parecer facilmente a inconsequência terminológica das definições. 

Assim, encontramos:
– A música sacra enquanto “parte integrante e necessária da liturgia”. (SC 112)
– A música sacra como uma forma fundamental da “participação activa de 

todo o povo” na celebração litúrgica, pois a assembleia “expressa pelo canto toda a 
sua fé e piedade”. (IMS 16)

5. Messiaen, Olivier . Musique et couleur. Nouveaux entretiens avec Claude Samuel. Paris : Belfond, 1986, 
pp. 21-22.
6. Citado em Söhngen, Oskar . Erneuerte Kirchenmusik: eine Streitschrift. Göttingen: Vandenhoeck 
und Ruprecht, 1975, p. 40.
7. Ver a Constitui��o sobre a Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium (no que segue, SC), nºs 29, 30, 11.
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– A música sacra como aquela que “criada para o culto divino, possui qualidades de 
santidade e de perfeição de forma”. (IMS 4a)

Incluem-se no conceito de música sacra os seguintes géneros musicais (IMS 4b):
– o canto gregoriano;
– os vários géneros de polifonia sagrada antiga e moderna;
– a música sacra para órgão e outros instrumentos;
– o canto popular litúrgico;
– o canto popular religioso;

Analisando estas afirmações, vemos os seus diferentes pontos de partida e os 
seus diversos referenciais, trazendo como consequência uma clara dificuldade na sua 
concordância. Os pontos 1 e 2 referem pressupostos importantes que resultam da 
própria essência e natureza da liturgia cristã. O ponto 3 é uma limitação de ordem 
formal, que manifesta uma total ausência de critérios para definir o que se entende 
por “santidade” aplicada a uma peça musical litúrgica. Além disso, são divergentes 
as perspectivas que estão por trás do conceito de “perfeição de forma”. Na verdade, a 
IMS 4a, ao descrever desta forma a música sacra, apresenta sinais evidentes de um 
formalismo de influência claramente cecilianista, que se revela insuficiente e impre-
ciso. O ponto 4 (IMS 4b) procura uma definição abrangente que sai fora do próprio 
âmbito dos pressupostos litúrgicos e das limitações formais dos pontos anteriores. 
A ordem apresentada tem uma fundamentação puramente histórica e não litúrgica. 
Neste ponto fala-se de toda a música com temática religiosa da Igreja, e não apenas 
da música que deve acontecer na liturgia, como veículo das acções litúrgicas.

Na nossa perspectiva, o termo música sacra continua a apresentar-se como            
inadequado para designar as acções rituais litúrgicas da Igreja que devem acontecer 
através da linguagem musical, ou, por outras palavras, trata-se de um termo insu-
ficiente para designar a configuração musical litúrgica nas celebrações cristãs como 
parte necessária e integrante da dramaturgia ritual litúrgica.8 

8. Cf. SC 112.
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IV A Música Litúrgica. Fundamentos para uma Opção Terminológica

A música impregna a nossa mente e memória com a situação e o contexto 
vivêncial em que ela é ouvida ou executada. De tal forma o faz que, muitas 
vezes, e noutra situação completamente diferente e até distante da original, 
se ouvimos novamente esse determinado trecho musical, imediatamente nos 
salta à memória aquela situação primária, com todo o conjunto de sentimen-
tos e emoções que aí experimentamos e que agora novamente nos invade. É 
este o fundamento que nos leva a admitir como música litúrgica aquela que, 
em primeira linha, é composta com o objectivo da sua utilização na liturgia. 
Ou seja, na mente e na intenção do compositor está bem claro o contexto, o 
objectivo e a intenção com que está a produzir uma determinada peça musical. 
No entanto, se uma peça musical se revela na prática celebrativa apta a desem-
penhar a função que dela é esperada pela acção litúrgica, e com ela os fiéis se 
sentem participantes no momento ritual em que ela se insere, deve esta também 
ser considerada música litúrgica. A praxis celebrativa é um critério fundamental 
para o discernimento do que sob ponto de vista musical é apto ou não para a 
liturgia.

A música litúrgica não o pode ser apenas pelo facto de acontecer na                   
celebração, mas na medida em que se faz expressão e veículo da própria acção 
litúrgica, ou seja, quando a linguagem musical se faz linguagem litúrgica. O 
termo “música litúrgica” sublinha, pois, a ligação estreita entre a arte musical e 
a “arte litúrgica”, devendo ser este o ponto de partida para a reflexão sobre toda 
a actividade musical litúrgica.

Tudo isto tem outros fundamentos teológicos incontornáveis:

1. O Cristianismo, com a sua nova concepção de Deus e do relacionamento Deste 
com o ser humano, bem claros na dinâmica da incarnação, onde o Filho de 
Deus é o verdadeiro Emanuel, Deus connosco. Acontece aqui uma superação da 
aparente dicotomia entre o sagrado e o profano, pela eliminação dos elementos 
de tensão que sempre lhe têm sido atribuídos. Elas não são mais duas realidades 
paralelas, separadas, mas duas dimensões de uma mesma realidade existencial, 
que reencontram a sua ligação original (onde tem origem a palavra religião –  
religio), interpenetrando-se e interagindo, por força da acção de Deus, que, ao 
“invadir” a História, fecundou o profano.
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2. A distinção metodológica entre o sacro e o profano, que pode ter utilidade 
para melhor compreendermos a riqueza e diversidade de dimensões dentro das 
quais a existência humana se espraia, mas trata-se de uma distinção para com-
preender a totalidade, e não uma separação conflituosa que pretenda colocar em 
confronto estes dois lados da mesma realidade existencial.

Este aspecto tem uma grande importância para a nossa reflexão, pois aju-
da-nos a relativizar e delimitar a perspectiva cecilianista e a sua discussão em 
torno do sacro na música, ainda hoje tão presente em certos meios eclesiásticos 
e académicos. Fruto dessa perspectiva, a discussão sobre a música na liturgia 
gravitou durante muito tempo à volta da questão da sua sacralidade. O próprio 
termo música sacra, que ainda hoje goza da preferência de muitos autores e está 
presente nos documentos do Magistério, é um convite a uma concentração de 
interesses à volta da questão do sacro na música, sem que essa discussão traga 
qualquer conclusão fecunda para uma melhor compreensão do fenómeno musi-
cal litúrgico.

3. A concepção cristã de liturgia e de celebração deriva das perspectivas anterior-
mente referidas, com tudo o que elas implicam. Tendo o Cristianismo inaugurado 
um novo paradigma nas relações de Deus com o ser humano, superando defini-
tivamente a dicotomia entre o sagrado e o profano a partir da sua Teologia da 
Incarnação, não surpreende que a liturgia cristã apareça como um dos últimos 
estádios de desenvolvimento da expressão cultual, tendo atingido, na nossa per-
spectiva, a síntese mais perfeita das relações entre Deus e os homens, pois é na 
e pela liturgia que a dimensão salvífica do Mistério Cristológico se vai concreti-
zando e perpetuando na História. Por isso, a liturgia cristã tendo características 
comuns a todas as outras expressões cultuais, dá-lhes um sentido diferente, e 
possui, além disso, características que a distingue de outras formas cultuais.

Na perspectiva cristã, o mundo e o ser humano são realidades criadas por 
Deus num acto de amor, de perfeição e de beleza. Deus criador é também Deus 
salvador, é Pai, é o Emanuel. O homem não é mais escravo nem servo, mas um 
amigo capaz de dialogar com Ele: “já não vos chamo servos, porque o servo não 
sabe o que faz o seu senhor, mas amigos.” (Jo 15, 15). O mundo não é mais um 
“vale de lágrimas”, espaço de ruptura e de ausência do sagrado, mas o ponto 
de encontro entre o sagrado e o humano; é o espaço de actuação de Deus e, 
por isso, a história humana vai-se transformando em História da Salvação. A 
liturgia surge, assim, como uma realidade complexa, onde Deus e o Homem se 
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encontram, dialogam, comunicam, partilham as suas intimidades, se redesco-
brem e recriam. A música está presente na liturgia exactamente para dar forma 
a esta dramaturgia humano-divina. A linguagem artística tem revelado, ao 
longo de todos os tempos, uma especial aptidão para exprimir e concretizar este       
diálogo entre Deus e o Homem e realizar o Seu plano salvífico. Por isso, a Arte 
está presente na liturgia. De entre todas as formas de Arte, a música ocupa 
um lugar de excelência e desempenha um papel privilegiado e insubstituível na 
liturgia, como reconhece o nº 112 da SC: “a tradição musical da Igreja é um 
tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte…”. 

V A Função Ministerial da Música na Liturgia

Outro elemento estruturante da nossa problemática é a complexidade do 
fenómeno musical litúrgico e a forma específica como ele, na liturgia, manifesta 
a sua natureza de Arte. Será essa natureza artística da música (dimensão esté-
tica) um obstáculo à função litúrgica que é chamada a exercer? 

A música litúrgica não possui uma estética autónoma, abstracta, mas antes 
uma estética integral dos gestos e acções que a acção litúrgica lhe confere, com 
os seus respectivos significados e funções. Não a podemos considerar apenas 
numa perspectiva artística e estética, sem a contextualizar no ambiente vital 
em que acontece, que é a liturgia cristã. Neste exagero, apenas se salientam os 
elementos de ordem estética e de qualidade artística, desenquadrados do con-
texto litúrgico e da sua textura ritual onde a linguagem musical acontece e que 
ela mesma deve exprimir. 

Quando falamos de música litúrgica não podemos abdicar da referência 
à qualidade artística, pois a música na liturgia não prescinde da sua identi-
dade como arte. Apesar disso, a música como arte pura não é o seu primeiro              
objectivo; ela não pode ser abordada em primeiro lugar como actividade artís-
tica, desenraizada do contexto vital onde acontece e se desenvolve. Na verdade, 
se é importante distinguir e ter em conta a qualidade artística e a qualidade 
litúrgico-celebrativa, não as podemos separar. Uma boa qualidade artística 
não tem como consequência necessária e automática a boa qualidade litúrgico-     
celebrativa. No entanto, a qualidade litúrgico-celebrativa pressupõe a qualidade 
artística, pois ela faz parte dos seus elementos estruturantes e determinantes. 
Ou seja, podemos afirmar que a qualidade artística é um dos elementos que 
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faz parte da qualidade litúrgico-celebrativa. Por qualidade artística entendemos 
aqui o conjunto de elementos que fazem uma peça musical ser reconhecida 
como arte, pelo nível dos meios expressivos usados e pelo valor que possui, não 
só por si mesma, mas no confronto com o contexto em que é executada e com 
as realidades que pretende exprimir. Ela não pode, no contexto litúrgico, ser 
sinónimo de inacessibilidade ou de dificuldade transcendental, ou ainda de ex-
pressão artística apenas acessível a uma minoria especializada. Para isso, devem 
ser tomados em consideração o contributo e as condições da assembleia que 
ouve e participa pelo canto, a variedade das celebrações e dos momentos rituais.

É por isto que a questão acerca da possibilidade da música litúrgica dever ou 
poder ser arte está, à partida, mal colocada. A música e o canto são expressões 
artísticas e é como tal que eles integram a acção litúrgica. Na liturgia, porém, 
para além desta dimensão artística, outros factores têm que ser considerados: a 
estrutura e a dinâmica ritual-celebrativa. A qualidade artística deve, pois, ser 
entendida como resposta da linguagem musical às exigências da acção litúrgica. 
Eis a tensão dialéctica em que a música litúrgica se move: ao mesmo tempo 
que ela, na liturgia, é convidada a exprimir os ritos com as suas acções verbais 
e simbólicas, é também convidada a exprimir-se, ou seja, ela não pode exprimir 
sem exprimir-se. 

VI Conclusões

É importante termos consciência de que o modo como fazemos música na 
liturgia não é indiferente nem inócuo, mas afecta profundamente a estrutura, 
o sentido e a eficácia do que é celebrado, para bem e para mal. Esta tomada de 
consciência do papel da música na liturgia tem sido difícil e enfrentado muitos 
obstáculos. Desde logo, porque temos uma tendência para pensar que em litur-
gia tudo funciona com uma dinâmica próxima da magia – faz-se um conjunto 
de rituais e dizem-se uma série de palavras (orações) e tudo acontece. Ora isso 
não é assim, e o II Concílio do Vaticano chamou claramente a atenção desse 
equívoco terrível: 

“Para assegurar esta eficácia plena, é necessário, porém, que os fiéis celebrem 
a liturgia com rectidão de espírito, unam a sua mente às palavras que pronun-
ciam, cooperem com a graça de Deus, não aconteça de a receberem em vão. Por 
conseguinte, devem os pastores sagrados velar para que, na acção litúrgica, não só 
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se observem as leis da válida e lícita celebração, mas também que os fiéis partici-
pem nela consciente, activa e frutuosamente”.9

Está bem claro no texto anterior que, na liturgia, a recepção da Graça de 
Deus, da Sua acção salvífica pelos fiéis, não acontece automaticamente, nem 
em qualquer circunstância. Pode ser que ela seja recebida “em vão”. O que pode 
fazer com que as acções litúrgicas sejam mais ou menos eficazes (para usar um 
termo que o próprio documento utiliza)? Uma deficiente participação pode ser 
causadora dessa ineficácia, dessa má recepção da Graça de Deus derramada 
nas acções litúrgicas. O mesmo número também nos chama a atenção que, 
para alcançar essa boa, consciente, activa e frutuosa participação, não chega a 
“observância das leis da válida e lícita celebração”. Ou seja, a frutuosa vivência 
de uma celebração litúrgica não se consegue apenas pelo respeito estrito das 
leis e dos regulamentos, está muito para além disso. E nesta matéria, o clero 
tem responsabilidades acrescidas, conforme o documento salienta, já que dele 
depende em muito o criar as condições que permitam a referida participação 
activa, consciente e frutuosa dos fiéis. Ora ,a acção musical litúrgica é uma das 
condições fundamentais que permitem uma maior qualidade participativa dos 
cristãos nas celebrações. Só com o incremento dessa qualidade participativa, 
que o Concílio adjectiva como plena, activa, consciente e frutuosa, se poderá ter 
“um acesso mais seguro à abundância de graças que a mesma liturgia encerra”, 
como verdadeiros sujeitos da liturgia.10

No passado, quer o valor da música na liturgia, quer o papel da assembleia 
na celebração eram bem diferentes dos de hoje. Tentar harmonizar na prática 
litúrgica a nova perspectiva conciliar com antigas formas e práticas musicais 
é, no mínimo, de difícil concretização, se não queremos criar desequilíbrios e 
equívocos. Do mesmo modo, manifesta-se insuficiente continuar a reflectir so-
bre a aptidão litúrgica da música com termos e conceitos do passado, não dando 
resposta satisfatória aos desafios que a liturgia e a música, hoje, nos colocam.

9. SC 11.
10. SC 21.
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A situação actual da música litúrgica pode caracterizar-se por uma grande 
assimetria de conceitos, de posturas e de situações. O panorama nacional não 
é animador e pode servir de exemplo das clivagens existentes na vivência da 
expressão musical litúrgica que encontramos, em geral, na Igreja. Nas diversas 
dioceses portuguesas, e mesmo dentro de cada diocese, somos confrontados 
com as situações mais diversas e divergentes, manifestando uma pluralidade de 
concepções acerca do lugar que a música deve ocupar nas acções litúrgicas da 
Igreja. Além disso, mesmo quem partilha de posturas e concepções idênticas, 
muitas vezes traduz isso para a prática de uma forma multifacetada. A Igreja em 
Portugal, globalmente considerada, tem investido muito pouco nesta questão. 
As excepções existentes fazem jus à sua condição, permanecendo ao longo do 
tempo isoladas, como tal. Só muito dificilmente elas conseguem romper a inér-
cia e algum desinteresse que se vive nesta área. 

A música que acontece nas nossas liturgias apresenta-se com características 
de uma enorme descaracterização e desigualdade, que não tem a ver com a 
saudável diferença resultante da diversidade de tradições e culturas existente 
nas várias regiões do país. Essa desigualdade é sinal de falta de critérios e de 
formação nesta área, deixando espaço para o provisório e para o medíocre,             
segundo o mote “qualquer coisa está bem, desde que feita com boa vontade, 
boas intenções e muita fé”. Ora na música, como em qualquer arte que acon-
teça nas celebrações cristãs, a boa vontade, a rectidão de intenções e a fé, são 
pressupostos, condições necessárias, mas não suficientes. A competência artís-
tica e o conhecimento da realidade litúrgica são condições fundamentais para 
o exercício competente e consciente do ministério musical na liturgia. Assim, 
na maioria dos casos, a música que acontece nas nossas igrejas é de um nível 
medíocre, que aposta num tipo de participação que não dignifica nem contribui 
para a boa qualidade celebrativa.

Nalguns casos, somos confrontados, nas nossas assembleias litúrgicas, com 
algumas expressões musicais de boa qualidade artística – musical e interpreta-
tiva –, mas que, normalmente, enfermam de uma grande fragilidade no que 
respeita à sua integração e adequação litúrgicas. Nestes casos, a música é, de 
novo, remetida para um papel exterior à própria textura celebrativa, pouco ou 
nada tendo a ver com ela; existe apenas para dar maior beleza e solenidade à 
celebração – o exercício da sua dimensão ministerial, como veículo do mistério 
e da sacramentalidade, não tem aí lugar.
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Concluiremos esta reflexão afirmando que a determinação dos princípios da 
liturgicidade da música não pode limitar-se a nenhuma minoria elitista que 
monopolize a perspectiva de análise segundo um determinado “filtro”: seja uma 
minoria de índole clerical, seja profissional (neste caso, músicos ou musicólogos). 
Se isso acontecer, só muito dificilmente as assembleias litúrgicas se poderão 
verdadeira e autenticamente exprimir na liturgia através da música e, por meio 
dela, terem acesso à Palavra de Deus nas suas várias formas. Trata-se de uma 
tarefa e de um desafio que necessita do contributo de todos os intervenientes na 
acção litúrgica: os músicos, os liturgistas, os responsáveis pela pastoral litúrgica 
e os fiéis que exercem algum ministério litúrgico. A História testemunhará em 
que medida o nosso tempo, caracterizado por vazios, por sincretismos e para-
doxos neste campo, contribuiu para o aprofundamento e evolução do lugar que 
a expressão musical deve ocupar nas celebrações litúrgicas cristãs.
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Lo Sagrado y la Música Contemporánea**

Yolanda Espiña*

La discusión sobre la (in)definición del concepto música sacra se sitúa en el 
horizonte de una cuestión más amplia y que la precede. Me refiero a la propia (in)
definición de todo aquello que denominamos sagrado y, con ello, a su relación 
con la música. Atendiendo a la intención de este ensayo, lo sagrado se propone 
como una “presencia” en esa determinada música que (de modo no uniforme) 
denominamos “sacra” o a la que atribuimos un determinado tipo de relación con 
la propia música. Por lo tanto, estamos hablando de algo que en ella asumimos 
como “presente”, pero que no es ella. Y a ese algo, que ya vislumbramos como una 
relación, nos estamos refiriendo con el nombre de lo sagrado. Pero, de qué esta-
mos hablando realmente? Estamos hablando, en primer lugar, de música, y por 
tanto, de un arte intrínsecamente vinculado al tiempo. A la vez, al nombrar lo sa-
grado entrevemos ya unos rasgos que parecen situarse en el límite mismo - cuando 
menos - del tiempo. El horizonte de esta cuestión que surge de la música nos va a 
conducir por caminos que se hunden en la raíz de una dimensión que podemos 
denominar antropológica - sin duda - de lo sagrado, pero que entretejen su di-
mensión temporal con hilos sonoros que apuntan a una dimensión intemporal.

“El tiempo es la limitación misma del ser finito
o es la relación del ser finito con Dios?”

E. Lévinas, El Tiempo y el Otro

* Professora Associada da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa. 
** Este texto reproduce parte de una conferencia proferida el 7 de Junio de 2005 en el marco de los Semi-
narios Interfacultativos organizados por el Instituto de Antropología y Ética de la Universidad de Navarra, 
a propuesta y convite de su entonces director, el Prof. Dr. D. Miguel Lluch Baixauli, reciente e inesperada-
mente fallecido (en Febrero de 2015), y cuya memoria quiero hacer presente en estas páginas. La conferencia 
se incluye en este volumen por estar situada en el horizonte (tanto temporal como temático) de las sesiones 
que aquí se presentan, y haber estado en el origen de algunas de las cuestiones e intervenciones convocadas. 
He tenido que actualizar algunas referencias (pocas, y lo especifico siempre en nota  pie de página), pero el 
escrito mantiene su forma y expresión originales, consistentes todavía en relación al tema principal. 
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Voy a comenzar con una afirmación que va a enfilar este ensayo desde su 
inicio hasta el final: en lo que a una genuina relación con lo sagrado se refiere, la 
música no ha sido nunca, ni es, ni puede ser otra cosa que canto. Esta afirmación 
no se sostiene, evidentemente, sin más. Para justificarla, tenemos en primer lu-
gar que acercarnos a la música. 

I

Como bellamente ha expresado George Steiner, sólo el arte puede hacer        
accesible “la alteridad profundamente inhumana de la materia”1. Por eso el arte 
de la música, como todo arte, no se nos hará nunca comprensible si no aborda-
mos, antes de nada, su materialidad específica. La materia de la música es el so-
nido. Ahora bien, el sonido, ya en su misma materialidad, es algo que precisa de 
un particular ejercicio del concurso humano: porque el sonido sólo existe siendo 
percibido por el oído. Pero el sonido, sin más, no es todavía música. El sonido 
comienza a ser música cuando es considerado en sí mismo - esto es, sin adjudi-
carle inicialmente otra significación - según un cierto orden u organización. Esta 
imposición - todo arte implica un teorización aplicada sobre la materia - de un 
orden sobre los sonidos acontece en el tiempo. Pero este primer acercamiento 
a la música nos desvela ya algo de la singular y paradójica condición humana, 
instalada en el tiempo; una condición paradójica que se refleja en diversas di-
alécticas que la música contiene en sí. En efecto, si hablamos de la música como 
una organización sonora en el tiempo, esto implica ya una primera dialéctica 
entre orden y tiempo, que se unifican en el conjunto del fenómeno sonoro que 
llamamos musical. Esta dialéctica (la primaria en la constitución de la música) 
aparece porque el orden sugiere una concepción estructurante (captar un orden 
implica captar una cierta totalidad), pero que se aplica y sólo es consumada en 
su sucesión temporal continuada. 

   

1. Steiner, George. Reelles présences. Les arts du sens. Paris: Gallimard, 1991, p. 172.
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Este orden remite, a su vez, a la racionalidad propia de esta organización mu-
sical. Y nos conduce a otra perspectiva de ese orden: el aspecto matemático de la 
música. La parte estrictamente racional de la música es expresable en términos 
numéricos. Y esto es así tanto en la descripción de los fenómenos puramente 
acústicos del sonido aislado (su frecuencia o altura, su cualidad tímbrica y su 
intensidad), como en la valoración del mismo en su relación con otros sonidos    
(elementos rítmicos; relaciones entre alturas, tanto horizontales o sucesivas, 
como verticales o simultáneas, etc.). Pero, a la vez, el tiempo tiene que ver con 
algo que permanece estable en el desarrollo sonoro del tiempo: esto es, un yo, 
una identidad capaz de establecer (al captarla) la lógica del proceso musical. Esto 
lo podemos definir en términos de interioridad, Ahora bien, esta interioridad no 
permanece intocada en esa percepción procesual: el yo es afectado por la pura 
dinámica del movimiento, produciéndose una sucesión de sensaciones internas 
que podemos, sin duda, trasladar a un contenido verbal o conceptual, pero que 
en sí mismas, y como producto de la dinámica específica que se produce en 
la sucesión musical de los sonidos, pertenecen exclusivamente al campo de lo 
podemos denominar emociones2. El término emoción quiere referir la propia in-
terioridad en movimiento, en una dinámica específica de carácter no discursivo, 
que cualifica el desenvolvimiento del proceso musical, exonerando su –aparente 
– pura formalidad y haciendo surgir lo que podemos llamar lo expresivo.

   Esta última dialéctica nos conduce a la pregunta por el fundamento de 
ese orden, de cualquier orden, siendo que todo proceso musical necesita de un 
sentido para justificar su carácter de orden. Es el sentido de ese proceso lo que 
revierte en la construcción de la noción (en sus múltiples abordajes) de forma, 
que remite a la captación de algún tipo de estructuración o de articulación de 
una totalidad. Pero entonces confrontamos la pregunta por el contenido de esta 
forma. Tal pregunta remite, sin duda, a una de las cuestiones fundamentales 
en relación a la esencia misma de la música, pues en ella el contenido parece 
identificarse, efectivamente, con su forma; en el interior de la música no parece 

2. Con el término emoción, a falta de uno más apropiado, no me refiero a aquello que podríamos describir 
como “sentimentalismo musical” (distinción más importante de lo que parece, al hablar, precisamente, 
del tema de lo sagrado), y que en todo caso no es específicamente musical. El significado que atribuyo al 
término se irá esclareciendo a lo largo de este escrito.
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acontecer ninguna otra cosa que, en expresión de Eduard Hanslick, “formas 
sonoras en movimiento”3. La dialéctica que de esta reflexión emerge, la que se 
produce entre forma / contenido, define la historia misma de la música, y hace 
emerger desde tiempo inmemorial  la interpelación sobre su rara capacidad, en 
cualquier sentido, de influenciar las facultades humanas.

   Por ello surge, consecuentemente, la pregunta por el carácter de su inteli-
gibilidad (no verbal); y ahí nos encontramos con la dialéctica entre el aspecto 
horizontal y el aspecto vertical de la música. El aspecto horizontal refiere al 
aspecto de sucesión, a la acentuación del carácter dinámico, y por tanto, al 
aspecto del poder expresivo de la música, directamente ligado a las emociones 
que provoca en su sucederse y por (o a causa de) su sucederse. El aspecto vertical 
remite al aspecto de simultaneidad de los sonidos y a la relación estructural de 
la obra musical. Implica, por tanto, la incidencia en el aspecto más racional. 

   Vemos en estos aspectos la dualidad esencial que caracteriza a la música, 
y la consecuente exigencia de un tratamiento capaz de hacerle justicia en su         
inherente extrañeza. Pero esta compleja idiosincrasia axial de la música no es 
ajena a la transmutación inmediatamente humana que presenta en su aspecto 
material, y que identifica un elemento que constituye, sin duda, la base misma 
de su aparición y existencia: el ritmo. El ritmo es la necesidad primaria de or-
ganizar el continuum temporal sonoro (en sus aspectos vertical y horizontal), 
mediante su ruptura articulada. El ritmo es, por tanto, la condición de inteligi-
bilidad de la música, ligada a un cierto tipo de dominio sobre el tiempo. 

   Percibimos ya la inherencia del hecho musical al sustrato antropológico del 
hombre. En efecto, la música ha acompañado las funciones más significativas 
de su vida individual y social, cotidiana y ritual, y la constatación de su aptitud 
para la expresión del anhelo de transcendencia propia de lo que caracterizamos 
como específicamente humano. Tal poder expresivo de la música iba y va ligado 
a su capacidad de articular la interioridad, una articulación entre lo racional y 
lo emotivo, a la búsqueda siempre de un equilibrio entre ambos. Privilegiar el 
aspecto puramente emotivo significaría apostar, como ya temía Platón, por el 
éxtasis que sucumbe al arrebatamiento, cuestionando así el orden del cosmos y 

3. Hanslick,Eduard.  De lo bello en la música. Buenos Aires: Ricordi, 1947, p. 48.
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el orden moral y social. A la vez, en su equilibrio fundamental, la música había 
sido siempre un referente de postulados éticos y educativos, beneficiosos para 
el orden del individuo y de la comunidad, como se manifiesta en la bella teoría 
griega del ethos musical  El aspecto puramente expresivo de la música conduciría 
ya en la Modernidad a su consideración como una vía de acceso y transgresión, 
ruptura, de la identidad entre ser y pensar (identidad clara en Hegel, por ejem-
plo), privilegiando de este modo sus aspectos a-racionales y abriendo una modo 
de acceso directa al Absoluto (como acontece en las expresiones de los primeros 
románticos). Así se privilegiaba también el acceso más específicamente musical 
a la propia música. 

   Sin embargo, lo cierto es también que la música muestra históricamente 
una relación inicial con la palabra, como se revela en la historia de largos                
siglos. Como en la música occidental esto tiene que ver con su desarrollo en el 
ámbito de su función al servicio de la religión, la problemática de la dialéctica de 
la música entre forma y contenido se centró, fundamentalmente, en su vínculo 
con un texto, afirmando el carácter conceptual del contenido. Ciertamente, ya 
los antiguos griegos habían abordado la relación entre palabra y música, es-
pecialmente en el análisis sobre el melos, que aislaba en la palabra el elemento 
específicamente musical, distinguiéndolo de su logos4. En el caso de una música 
ligada a un texto, esta relación es particularmente clara. Pero la progresiva au-
tonomización de la música instrumental, hecho del que la historia de la música 
es testigo, ha ido fraguando cada vez más nítidamente la idea de lo específica-
mente musical.

   

4. Platón, por ejemplo, afirmaba que el melos se compone de tres partes: logos, harmonía y ritmo (cf. Repúbli-
ca, 398d). Aquí se considera el conjunto de lo poético-musical, pero en realidad analiza ya separadamente 
el logos y el melos (del cual forman parte, propiamente, la harmonía y el ritmo). En efecto, y tal como nos 
informa Plutarco en la obra a él atribuída, Diálogo sobre la música, la teoría clásica sobre la téchne de la 
composición poético-musical se recoge en tres aspectos fundamentales: de la sílaba nace la lexis, del sonido 
entonado nace la harmónica; de la duración de uno y otro nace la métrica y la rítmica: pero, en rigor, la 
métrica es una abstracción referida a los valores temporales de las sílabas (su duración), cuya exteriorización 
por el sonido – hablado o entonado - da nacimiento al ritmo. (Cf. Pseudo-Plutarch, Plutarch’s Morals. Cor-
rected and revised by. Goodwin, W.W.  Ph. D. Boston. Little, Brown, and Company. Cambridge. Press Of 
John Wilson and son. 1874. 1. The Perseus Catalog). 
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Esto es particularmente importante para nuestro tema. Ya he mencionado que 
la música estaba inicialmente vinculada al servicio religioso, lo que aconteció hasta 
bien entrada la Edad Media. Heredera de las influencias griegas y también de los 
cantos sinagogales, la música litúrgica del cristianismo primitivo estaba intrínseca-
mente asociada al canto, esto es, al texto y a la palabra. En este medio se configu-
rará el canto gregoriano, y con base en los modos griegos que apoya su expresión 
monódica en el acento prosódico del texto litúrgico. Del canto gregoriano se de-
senvolverá, a su vez, la música europea, la música occidental, en sentido amplio. En 
efecto, bajo la matriz de la música religiosa, comienza a surgir en la Baja Edad Media 
la música profana. Paralelamente, algunos aspectos de la música popular se introdu-
cen en la música destinada al servicio religioso. La progresiva independencia de la 
música como arte y como ciencia se orienta a su desarrollo ya imparable, ganando 
terreno, particularmente, como música instrumental. De la monodia gregoriana a 
la polifonía del ars nova, se va consumando el progreso de las líneas sonoras simul-
táneas enfrascadas en su propio contenido formal y enlazadas por la consonancia 
armónica (que refuerza cada vez más el sentido tonal). La polifonía muestra todavía             
maravillosos ejemplos eclesiásticos, como Palestrina, Lasso o Victoria (en el espíritu 
de la Contrarreforma), pero una irreversible profanidad, galante, se revela con gracia 
y con poder ya en madrigales y otras formas afines.  

   Significativo aquí, desde el punto de vista histórico, es el hecho de la Reforma 
y las traducciones al alemán y lenguas vernáculas de la Biblia. La devoción ya no se     
alimenta de imágenes, sino de música y canto, subrayándose de esto modo la dimen-
sión más interior de la experiencia religiosa. Por eso la música gana fuerza particular 
como expresión de la interioridad, siendo el contorno sonoro de la subjetividad de 
tal experiencia en relación con la objetividad de la Palabra. No es casualidad el gran 
desarrollo musical de los países protestantes (ni tampoco el particular desarrollo de 
la música en las iglesias católicas de los países protestantes5). Y dentro de la expresión 

5. Ejemplo de ello son las grandes Pasiones. Estas recreaciones litúrgicas ya habían existido anteriormente, 
como la recitación de la Pasión del Señor en el triduo sacro de Semana Santa (con tres voces diferenciadas: 
Cristo, el cronista, y el pueblo), y texto tomado de todos los evangelios. Pero desde la Reforma, las Pasiones 
se hacen tomándolas de un solo evangelista - con la estructura de una introducción orquestal coral, recita-
tivos del narrador que une las partes, arias de uno o varios solista, corales tomados de cantos tradicionales, 
y la orquesta consiguiente. Tienen estas Pasiones un sentido claramente litúrgico, constituyendo parte del 
oficio divino luterano.
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musical, es sin duda el canto la forma más directa de expresión de la devoción o de 
cualquier otro sentimiento religioso. Porque el canto es, en realidad, algo más, y esto 
lo había captado perfectamente la liturgia de cualquier época: el canto es expresión 
subjetiva de un logos objetivo. En efecto, el canto es la expresión que se adecua mejor 
a una manifestación subjetiva de la Revelación: una manifestación subjetiva cuya 
letra (el texto de los corales, de los himnos, de los libros sagrados) es objetivamente 
letra de la Iglesia, es decir, Palabra de Dios. Sin duda, esta dialéctica entre logos y 
melos (entendiendo por melos el contorno melódico del canto, abstraído del texto) se 
había expresado siempre en el canto litúrgico, como lo fue en el canto llano6. Pero 
en el contexto de la Reforma, la presencia de la música es una necesidad, ligada a 
un concepto de la religión cada vez más entretejido con la interioridad religiosa, y 
sustentado, por otra parte, en su dependencia de la Palabra. 

El teólogo protestante Karl Barth ha señalado la importancia de la música 
como expresión de lo subjetivo (la fuerza del melos) para explicar el proceso que, 
según él, acontece con el canto en el seno de la iglesia luterana, que a partir del 
siglo XVII transformaría su carácter de “himno” en “autoconfesión”7. Existe, 
afirma Barth, un peligro subsiguiente, y es que el canto de la iglesia puede per-
der ese carácter objetivo del texto, y por eso se da paso a los “excesos” (en lo que 
a música ligada al culto divino se refiere) del XIX, siglo ya marcado por una sig-
nificativa grandilocuencia y sentimentalismo presentes en la música litúrgica8. 
Se produciría aquí, sin duda, una pérdida del equilibrio entre logos y melos.

6. Y de hecho, la reforma realizada por San Gregorio no tenía otro objetivo que purificar el sentido de esta 
relación entre Palabra revelada y expresión subjetiva de acomodación a esa Palabra; por lo tanto, de purificar 
el sentido de la relación entre logos y melos. 
7. Cf. Barth, Karl. Dogmática, vol. I., citado en: Sopeña, Federico. “Las mañanas musicales del teólogo 
Barth”, in: Música y literatura. Madrid: Rialp. 1974.
8. Karl Barth, ibid. 
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Por eso denuncia Barth una dirección irracional en la música originariamente 
litúrgica, que conduciría a una problemática subjetivización del sentimiento re-
ligioso9.

A su vez, la idea del arte como lugar de la experiencia de lo infinito, que se 
configura a partir de la Ilustración y culmina en la idea de una religión universal 
(o “auténtico cristianismo”), encuentra en la música y su capacidad de lenguaje 
universal supra-conceptual una expresión única, alcanzando su punto álgido 
en la religión del arte postulada por los románticos. Son los teólogos como 
Schleiermacher los que toman una posición clara frente a todo esto, apostando 
por la música ligada a la Palabra cuando se trata de música sacra o litúrgica, y 
dejando el ámbito de lo profano para el libre desenvolvimiento de la música 
instrumental. Pero comparece aquí, ya, la idea de una superioridad de la música 
instrumental sobre la música vocal, propiciando la idea, acuñada por Wagner10, 
de música absoluta.

En los contornos de este enfervorizado ambiente, se dilucida en el siglo XIX 
la problemática de la música religiosa y la religión de la música (y del arte). No 
es vano, por tanto, el renovado interés por las obras de carácter sacro de siglos 
anteriores (Palestrina, o Bach, mostrándose así un interés proveniente tanto del 
mundo católico como del luterano). E.T.A. Hoffmann entra en la discusión, 
descifrando a Palestrina como el paradigma del arte religioso… del pasado!, y 
declara a Beethoven el exponente de un arte, según él, plenamente cristiano. 
Pero no nos engañemos: se habría producido una pérdida de la “substancia cris-
tiana”, ya irrealizable (al menos, al modo de Palestrina, y su sujeción estricta al 
logos), y Beethoven encarnaría ese espíritu plenamente cristiano no en sus pro-

9. Esta dialéctica entre logos y melos tiene una correspondencia, en la terminología de Barth, con los tér-
minos objetivo y subjetivo. Y si para Barth el perfecto equilibrio de esta dialéctica se daría en la música de 
Mozart (teniendo siempre en cuenta la intrínseca sujeción del melos, al servicio del logos), Bach representaría 
la supremacía de lo objetivo. Beethoven sería ya el triunfo de lo subjetivo.  Esto es, en Mozart se daría el per-
fecto equilibrio entre melodía y palabra. Esto lo afirma, en mi opinión, de una manera arbitraria, pero esta 
arbitrariedad no elimina el hecho de la agudeza del análisis que Barth hace entre lo objetivo y lo subjetivo 
(diferenciando, por tanto, el carácter propio de lo que aquí se está llamando melos), y las conclusiones a las 
que llega con respecto a Bach y Beethoven. No menos interesante es la reflexión que esto esconde, respecto 
al criterio de lo que podemos denominar auténticamente humano (Mozart, según Barth). 
10. Cf. Dahlhaus. Carl.  Cf. Dahlhaus. Carl. La idea de la música aboluta. Trad. de Ramón Barce. Barcelona: Idea Books, 1999, 
especialmente p. 22ss.
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ducciones de carácter eclesiástico11, sino en la música pura, instrumental, par-
ticularmente en la sinfonía, que sería “el arte misterioso de los nuevos tiempos, 
que miran a la espiritualización interior”. La sinfonía, música auténticamente 
“religiosa”, representaría así el paradigma de una Cristiandad precursora de las 
“maravillas del reino lejano”12. Liberada la religión del texto, se abre la puerta a 
la experiencia de lo inefable.   

Podemos comprobar que se produce aquí un retorno a un aspecto de la músi-
ca, contemplado en la Antigüedad griega, que incidía en lo entusiástico, en la 
pérdida de individualidad, para llegar a un estado de abertura a aquello más allá 
del logos. Ahora bien, lo que ciertamente ocurre es que esta absolutización de la 
música dificulta, e incluso inhibe completamente, la percepción genuina de lo 
sagrado, dado que, como vamos a ver inmediatamente, la música, cuando sirve 
a lo sagrado, necesita mantener una necesaria relación con el logos. 

Si profundizamos todavía más en esta cuestión, observamos que en ningún 
caso se puede desligar este aspecto de absolutización de la música (en su aspecto 
a-racional, a-discursivo) con un desenvolvimiento y crítica al propio logos, que 
comenzó en el siglo XIX - sobre todo como una fuerte reacción contra las ideas 
totalizantes de Hegel -, y que podemos ver ya en Nietzsche. No es por  casualidad. 
No es este texto el lugar adecuado para profundizar en esta cuestión, pero sí es 
preciso señalar que, si queremos comprender a fondo la problemática última de 
toda esta cuestión, veremos que la consideración de la música y su relación con 
el sentimiento religioso tiene una importancia realmente insospechada.

Ha habido otras reacciones a ese absolutismo de la razón (hegeliana) que no 
han renunciado, sin embargo, a la consistencia de una alteridad. Una de las más 
interesantes en nuestra época, en mi opinión, es la de E. Lévinas, cuya relectura 
de la historia del pensamiento se traduce, frente a la inmanencia, en términos 
de repensar el tiempo. En su temprana obra El Tiempo y el Otro, Lévinas lanza 
la siguiente cuestión: ¿El tiempo es la limitación misma del ser finito, o es la 

11. “En su Misa, Beethoven nos ofrece una música absolutamente bella, y sin duda genial, pero en absoluto  “En su Misa, Beethoven nos ofrece una música absolutamente bella, y sin duda genial, pero en absoluto 
una Misa”. Hoffmann. E.T.A. Autobiographische, musikalische und vermischte Schriften. Zürich: Atlantis 
Verlag, 1946, p.330ss.
12. Hoff mann. Ibid Hoffmann. Ibid. 
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relación del ser finito con Dios?13. Es decir, se pregunta Lévinas si el tiempo es 
el límite de la inmanencia, o será, por el contrario, el acceso a la transcendencia. 
No interesa ahora el desarrollo mediante el cual Lévinas responde optando por 
lo último. Pero sí interesa señalar que quiere dejar muy clara la diferencia entre 
el ser finito y Dios, y no sólo eso, sino que afirma que es precisamente esa no-
comunidad entre el ser finito y el Otro la que garantiza la persistencia del Otro, 
la Alteridad. Ahora bien, este modo de acceso al Otro debe ser concebido desde 
una concepción diferente del tiempo. Lévinas propone una noción de tiempo 
como diacronía. Diacronía significa negar el tiempo continuo: esto es, aceptar la 
discontinuidad en el tiempo, convirtiendo al tiempo mismo en la expresión de 
esa no-continuidad entre el sujeto y el Otro. El tiempo, así, es concebido como 
un tiempo determinado por el Otro, y no por la unidad de pensamiento del su-
jeto (que Lévinas identifica con la conciencia, y que implicaría una concepción 
del tiempo como la explanación en diversos momentos de la unidad del Uno, 
lo que se volvería a recuperar en la noción de totalidad: eso sería, precisamente, 
Hegel, paradigma de una identidad de la cual no es posible salir). Diacronía 
implica, por tanto, un tiempo discontinuo, pues rompe la unidad del pensami-
ento, mediante la negación de la linearidad irreversible de la continuidad de la 
presencia (una presencia construida por el sujeto). Ahora bien: esto no significa 
una pura ruptura. Muy al contrario, diacronía expresa la anterioridad del Otro, 
que nunca ha estado “presente” (eso sería: “pensar” el Otro; “presencia” enten-
dida como “conciencia”). Porque no se trata, en palabras de Lévinas, “pensar 
el Otro”, sino de “pensar a partir del Otro”. Esta anterioridad es un pasado 
que puede pasar por encima del presente, pero no por su absoluta lejanía, sino 
por su inconmensurabilidad con el presente. Lévinas encuadra aquí el concepto 
de lapso, como el modo propio de “concernir la diacronía al sujeto”. El lapso 
es la expresión misma de la diacronía, es la figura que muestra, en su radical 
desigualdad, la radical pasividad de una subjetividad constituida en un tiempo 
que no es su tiempo. Así, el sujeto no comienza en la conciencia, sino que 
existe algo previo a toda conciencia: la imposición de la Alteridad sobre la con-
ciencia. Diacronía significa, por tanto, la no-coincidencia entre la subjetividad 
(que Lévinas diferencia claramente de la mera conciencia, propia de la filosofía 

13. Cf. . Lévinas, E.  Cf. . Lévinas, E. Le temps et l´outre,. Paris : Presses Universitaires de France, 1988. 
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moderna del sujeto) y la alteridad, el Otro. Pero significa también (y subrayo 
el “también”) la relación que se establece entre ellos. Es una relación siempre 
asimétrica, en razón de su no-coincidencia; pero una no-coincidencia que sigue 
siendo una relación, en razón de la anterioridad del Otro. Por consiguiente, no 
es que el sujeto esté en el tiempo, sino que él mismo constituye la diacronía. Y 
así es posible la trascendencia. 

Lo que nos interesa aquí de toda esta interesante propuesta de Lévinas es, 
precisamente, la asimetría. Es decir, nos interesa esa inconmensurabilidad de la 
representación (en definitiva, conciencia) con la noción de infinito; y a la vez, las 
posibilidades que ofrece a las formas de no-representación, y por lo tanto, a toda 
forma de arte, si consideramos éste en su esencia disruptiva. Profundizar en esta 
cuestión, en relación, sobre todo, al tiempo, nos llevaría por otros caminos que 
no son los previstos en este ensayo. Pero estamos ya en disposición de compren-
der mejor lo que vamos a ver a continuación, directamente orientado al análisis 
de la relación entre la música y lo sagrado, y lo que eso significa en las relaciones 
temporales que se establecen en la música contemporánea

II

Existe con respecto al arte un interesante matiz en la distinción que el 
idioma español (también el portugués, por ejemplo) manifiesta entre los tér-
minos “sacro” y “sagrado”.  En una primera aproximación, hecha desde el uso 
cotidiano de la palabra, el término “sacro” parece presentar, incluso en su substan-
tivación - “sacralidad” - un carácter eminentemente adjetivo. Este carácter re-
fuerza su aspecto de cualificación o determinación de aquello que adjetiva: por 
lo tanto parece, en efecto, que añade algo a aquello que adjetiva. Esto significa, 
también, que lo que añade no pertenece a la naturaleza o esencia de aquello que 
califica. El término “sagrado”, por el contrario, parece presentar en sí mismo un 
carácter eminentemente sustantivo. Incluso aunque lo utilicemos como adjetivo 
(“vaso sagrado”, por ejemplo), parece que esa “sagralidad” que añade pasa a for-
mar parte, de alguna manera, de la esencia de la cosa. Lo cierto es, sin embargo, 
que el uso de ambos términos, en el lenguaje cotidiano e incluso en el lenguaje 
especializado de muy diversos ámbitos, manifiesta una imprecisión que juega 
con ambos sentidos (el sustantivo y el adjetivo), y ello da origen a ciertas con-
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fusiones, que se manifiestan ya en el mismo rechazo que experimentamos ante 
ciertos usos indiscriminados de ambas expresiones (por ejemplo, nos suena bien 
la expresión “música sacra”, pero si decimos “música sagrada”, nos parece ya 
que conferimos a la música algo que no le corresponde; o que estamos optando 
determinadamente por una muy específica  noción de lo sagrado).

En todo caso, lo que el análisis de este uso común del lenguaje parece in-
dicarnos es que existe una bidireccionalidad en el concepto mismo de aquello 
que calificamos como “sacro/sagrado”. En el caso del arte, lo que llamamos           
“sacro” o “sagrado” (juego aquí con la indefinición propuesta) está referido a 
algo del mundo material que adquiere una determinada cualificación. Pues 
bien, mediante esta referencia del nombre/adjetivo se nos señala una proceden-
cia, que es la que justifica esta adjetivación/sustantivación. Así, lo sacro/sagrado 
pertenece al mundo de la realidad, tiene una cualidad objetual; pero refiere a 
algo que no encontramos en ese ámbito: es más, que pertenece radicalmente a 
otro. A la vez, esa cualificación que nosotros nombramos, se la ponemos 
nosotros, con un determinado sentido. Y cuando digo sentido, me refiero aquí al 
doble aspecto que podemos observar en el término: como significado, y como 
direccionalidad (afirmaba Hans-Georg Gadamer que todo sentido es sentido 
direccional).

Y es que, en efecto, en aquello que designamos como “sacro/sagrado” se ex-
presa materialmente una direccionalidad hacia eso que es radicalmente Otro. 
Lo sacro, en su sentido adjetivo, que expresa una acepción dinámica que parte 
del hombre, es - y así me gusta definirlo - un gesto desde el hombre. Pero en su 
aspecto de “sagrado”, su “sagralidad” sólo puede proceder del sentido que esa 
Alteridad confiere al gesto: una direccionalidad desde el/lo Otro. A esta alteridad 
podemos ponerle un nombre: lo Santo. Todo lo sagrado (sustantivo) que refleja 
el gesto sacro (adjetivo) tiene su origen en lo Santo (que sería, con palabras de 
Lévinas, la “divinidad de lo divino”, la absoluta alteridad en tanto que alteridad). 

Ahora bien, lo radicalmente Otro no necesita manifestarse, y cuando lo 
hace, lo hace para el hombre bajo la forma, precisamente, de lo sagrado. Por 
eso podemos afirmar que lo sagrado no es la forma propia de Dios, sino la 
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forma propia en que el hombre se relaciona con Dios14. Y toda forma, en efecto, 
para serlo realmente, precisa de una configuración. En la clave de lectura de 
ese sentido bidireccional del gesto del hombre, este gesto configurador, cuando 
explícitamente dirigido a lo Santo, implica una acogida previa. Por eso, la “sa-
cralidad” de cualquier arte no viene del arte, sino de esa idea de lo sagrado que 
implica un acogimiento delo divino, de lo Santo, a partir del reconocimiento 
de su precedencia fundante. La constatación de esta precedencia, de múltiples 
consecuencias en diversos ámbitos, tiene en el arte en general una consecuen-
cia fundamental: la paralela necesidad del reconocimiento de una delimitación 
específica, en su configuración también formal. Por eso esta delimitación ha de 
ser materialmente clara. Y por eso la fundante dialéctica entre forma y conte-
nido en el arte adquiere aquí una significación nueva y exclusiva, en base pre-
cisamente al modo singular de precedencia de su contenido. 

Así, desde el punto de vista del contenido del arte, lo sagrado no es mera-
mente un tema, sino un Objeto (un objeto que, sin duda, podemos tematizar, y 
de hecho, tematizamos). Pues bien, es en la diferencia entre Objeto y tema donde 
nos encontramos con las muy diversas formas de aproximación a lo sagrado, 
que da, también, diferentes grados de aproximación15, como vamos a ver inme-
diatamente. Si comenzamos con la cuestión de la tematización de lo sagrado, 
habría una primera aproximación, un ejemplo de cuya errónea derivación señala 
muy bien Titus Burckhardt: “El pensamiento cristiano [se refiere a los prim-
eros tiempos del cristianismo], con su orientación soteriológica, exigía un arte 
figurativo; el cristianismo no pudo, pues, prescindir del legado artístico de la 
antigüedad; pero al asumirlo, se incorporó ciertos gérmenes de naturalismo, 
en el sentido anti-espiritual de este término,  y a pesar de todo el proceso de 
asimilación que este legado experimentó a lo largo de los siglos, su naturalismo 

14.  Lévinas expresaba esta distinción, sin resolverla realmente, cuando hablaba de la confusión entre lo 
sagrado y la hechicería, diferenciándolo de la pureza que caracterizaba a lo Santo. Cf. Lévinas, E: : De lo 
Sagrado a lo Santo. Cinco nuevas lecturas talmúdicas- Barcelona: Riopedras, 1997, p. 91 ss. En mi opinión, 
no se daban las condiciones para resolverla, por el significado de la suprema encarnación del sagrado/santo 
que es Jesucristo, una significación omisa, como es obvio, en el judaísmo.
15. La concreción de esta idea en el término “grados de aproximación” la debo a Paulo Bernardino, antiguo  La concreción de esta idea en el término “grados de aproximación” la debo a Paulo Bernardino, antiguo 
alumno mío de Estética Musical Sacra en la Escola das Artes de la Universidad Católica Portuguesa y       
actualmente organista titular de la Catedral de Coimbra. 
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latente no dejó de manifestarse cada vez que la conciencia espiritual se debili-
taba”. Prosigue aún este autor, en una nota a pie de página: “Se puede decir otro 
tanto de los gérmenes de racionalismo filosófico incrustados en el pensamiento 
cristiano, y esto corrobora singularmente lo que decimos del arte”16. En un 
extremo contrario, tematizar consistiría en no establecer esa separación entre 
lo Santo y su relación con Él (lo sagrado), que conduciría a “sacralizar”, no la 
relación que puede expresar el arte, sino el arte mismo, desvinculándolo de su 
sentido originario. 

Una vez dicho esto, vamos a centrarnos en la música. Los niveles de aproxi-
mación a lo sagrado en la música tienen que ver con la consideración del arte 
en dos sentidos, que implican, a su vez, dos niveles de consideración de lo           
transcendente. En primer lugar, como manifestación - común a todo arte - de 
un grado eminente de una inmanencia que alcanza su propio límite.  En este 
sentido, y como todo arte, la música es expresión de la búsqueda y encuentro del 
hombre con ese más allá de sí mismo, y que ha sido definido de muchas maneras 
a lo largo de la historia. Este sentido que roza lo transcendente de lo inmanente 
no es en absoluto indiferente, sino que refiere al sustrato antropológico de la 
búsqueda y expresión de lo transcendente en el hombre. 

En segundo lugar, como manifestación de una relación explícita con lo   
transcendente entendido en sentido propio, esto es, como una relación con una 
Alteridad como tal reconocida.  La música se muestra, aquí, también en dos 
niveles. El primero es el nivel de la pretensión de una perfecta adecuación de los 
medios musicales (partiendo, por tanto, de lo que la música realmente es). Aquí 
nos encontramos con lo que propiamente podemos llamar “música sacra”, como 
su máxima expresión. 

16. Burckhardt, Titus.  Burckhardt, Titus. Principios y métodos del arte sagrado. Palma de Mallorca: Sohpia Perennis (José J. de 
Olañeta, Editor), 2000, p.51.
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La música sacra se inscribe en el marco más perfecto de explicitación de lo 
sagrado: esto es, en la función litúrgica17. La música auténticamente sacra (y 
con ello me refiero a toda música que cumpla nítidamente esa función ritual) 
presenta tres elementos que la caracterizan, se entretejen y se complementan 
para realizar esa función: intencionalidad, adecuación y, aunque es un elemento 
externo a los dos anteriores, contextualización. Todo ello constituye el campo 
de lo propiamente litúrgico. La intencionalidad refiere a su fin específico (litúr-
gico), explícitamente considerado, y que determina los restantes elementos. La 
adecuación refiere a la correspondencia entre su fin específico y la forma artís-
tica propuesta para que éste sea alcanzado, a la correspondencia entre la música 
y su función. La contextualización sitúa la obra musical en el ámbito para el que 
fue concebida18.

Existe también un segundo nivel, que es el de una explícita declaración de 
la Alteridad de la referencia, que se hace a través de lo musical, pero sin entrar 
directamente en la función ritual (o una extensión de ella) sino, precisamente, 
a través de un uso más libre de la música y sus recursos. Este es el nivel de lo 
que podríamos llamar religioso. Pero aquí sigue siendo fundamental lo explícito 
de la referencia, que va a guiar, también, ciertos aspectos de la composición, 
porque el elemento referencial lleva en sí mismo la necesidad de esa separación 
(separación que, por ejemplo, en el caso de la arquitectura se configura bajo lo 
que denominamos “espacio sacro”). 

La cuestión es: cómo se da musicalmente esta separación? Decía al inicio de 
este ensayo que toda relación genuina de la música con lo sagrado sólo podía ser 
bajo la forma de canto. Vamos ya teniendo los elementos necesarios para com-
prender esta afirmación, y que ahí reside su funcionalidad musical. Porque en la 
esencia misma del canto existe un elemento referencial (textual) inherente. Con-

17. Muy interesante a este respecto es la conferencia pronunciada en la catedral de Notre-Dame el 4 de Di- Muy interesante a este respecto es la conferencia pronunciada en la catedral de Notre-Dame el 4 de Di-
ciembre de 1977 por Olivier Messiaen, donde describe tres modos de adecuación de la música a lo sagrado: 
la música litúrgica (que él adscribe únicamente al canto gregoriano), la música religiosa (toda aquella que 
busca expresar el misterio divino) y la música-color (que nos conduce al “deslumbramiento” que abre las 
puertas a la fe). Cf.  Messiaen, Olivier. Conferênce de Notre-Dame. Paris: Leduc, 1978. 
18. Una  Una Pasión  de J.S, Bach puede ser representada, sin duda, en el mes de Agosto en una sala normal de 
conciertos, pero, aunque igualmente magistral, estaría siendo interpretada fuera de su contexto, que es el 
que le da todo su sentido: la liturgia de la Semana Santa. 
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secuentemente, se ha de dar el respeto a determinados criterios formales que, 
siendo diferentes en cada época, se aglutinan en torno a esa idea de referenciali-
dad. Para entender esto, analicemos brevemente una clave para la comprensión 
del canto en general: su significado antropológico.

El canto va ligado a la voz humana y como tal es, a la vez, como una               
continuación de lo corporal; como una extensión del propio cuerpo que en-
cuentra, en su exteriorización, un modo de expresión. En efecto, si el sonido, 
considerado en sí mismo, ya presuponía un particular concurso del elemento 
propiamente humano, en la emisión del sonido realizado por la voz humana se 
produce una cohesión inmediata entre el acontecimiento puramente físico de 
emisión del sonido y la naturaleza específicamente espiritual de la voz19 . Por eso 
un músico como Pierre Schaeffer, famoso iniciador de la música concreta, podía 
afirmar que la voz era el único instrumento común a todas las civilizaciones20. 
A la vez, el pensamiento vincula desde su origen el estudio de lo específica-
mente musical al canto, y a su substancial unión con la palabra: ahora bien, en 
esta unión, el canto codifica el aspecto expresivo de la palabra, y dinamiza 
el movimiento del corazón. Pero hay todavía más: el canto, incluso abstraído 
de las palabras, representa siempre su referencia a ellas. El canto es siempre 
un  melos que refiere, directa o indirectamente, a un logos. Si no, no es canto. 
Aunque, sin duda, fue la progresiva abstracción del melos lo que fue conducien-
do a la independencia de la música instrumental. Pero la música instrumental 
no es, rigurosamente hablando, canto.

Existe aún un sentido del canto que ya San Agustín contemplaba. Es lo que 
él llamaba jubilare sine verbis: “[…] Él mismo [Dios] te sugiere la manera cómo 
has de cantarle: no te preocupes por las palabras, como si éstas fuesen capaces 
de expresar lo que deleita a Dios. Canta con júbilo. Este es el canto que agrada 
a Dios, el que se hace con júbilo. ¿Qué quiere decir cantar con júbilo? Darse 
cuenta de que no podemos expresar con palabras lo que siente el corazón”. Y con-
tinuaba: “En efecto, los que cantan, ya sea en la siega, ya en la vendimia o en 
algún otro trabajo intensivo, empiezan a cantar con palabras que manifiestan 

19. Hegel decía  Hegel decía que la melodía expresa en la música lo que la voz humana es en el hombre.
20. Cf. Schaeff er, Pierre.  Cf. Schaeffer, Pierre. Traité des objets musicaux. Paris: Éditions du Seuil, 1977.
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su alegría, pero luego es tan grande la alegría que los invade que, al no poder 
expresarla con palabras, prescinden de ellas y acaban en un simple sonido de júbilo. 
El júbilo es un sonido que indica la incapacidad de expresar lo que siente el 
corazón”. Muy interesante es aún lo que añade: “Y este modo de cantar es el más 
adecuado cuando se trata del Dios inefable. Porque, si es inefable, no puede ser 
traducido en palabras. Y, si no puedes traducirlo en palabras y, por otra parte no 
te es lícito callar, lo único que puedes hacer es cantar con júbilo. De  este modo, 
el corazón se alegra sin palabras y la inmensidad del gozo no se ve limitada por 
unos vocablos. Cantadle con maestría y con júbilo”21. Aquí se vuelve a reiterar 
la profunda unión entre el canto y la voz humana, como un elemento dinami-
zador de todo un conjunto de emociones que, en cuanto que configuradas por 
su manifestación sonora, manifiestan la expresividad más pura del interior del 
hombre. Pero tenemos que hacer notar aquí que San Agustín, puesto que está 
hablando de cantar con júbilo ( jubilare) a Dios, no pierde nunca el elemento de 
referencialidad: “empiezan a cantar con manifestación de palabras su alegría”. 
Es sólo después cuando el melos puro cumple su función de dinamizar el mundo 
de emociones que en torno a ese conocimiento se congregan. Y al hacerlo, libera 
en el más alto grado la dinámica de la subjetividad receptora y acogedora.

Así pues, la música, en cuanto ligada a ser expresión del vínculo con lo sa-
grado, es siempre canto. Esto significa que mantiene, necesariamente, la referen-
cialidad con el logos que la precede.

III

Y por fin, cómo se cumple todo esto en la música contemporánea? Mi tesis 
es que se cumple de igual forma, mostrando un vínculo referencial, pero sim-
plemente dentro de parámetros diferentes. La adecuación que se exige entre 
la forma musical y el contenido religioso que se hace manifiesto en lo sagrado 

21. San Agustín.  San Agustín. Enarr. In Ps. Salmo 32, sermón 1, 7-8. (los énfasis son míos). Para un análisis en pro-
fundidad del significado del jubilare, cf. el ya clásico y magnífico estudio de Walter Wiora: “Jubilare sine 
verbis” , in:  Higini Anglés et al. In memoriam Jacques Handschin. Strassburg: P.H. Heitz, 1962, pp. 32-65.
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implica, en efecto, la adecuación de la forma, para que pueda servir a la 
referencialidad del logos. Pero “adecuación de la forma” no implica uniformidad 
de estilo. Interesa únicamente que se mantenga esa referencialidad. La referen-
cialidad se mantiene mediante parámetros antropológicos y formales (unidos a 
la esencia misma del canto, como acabamos de ver), que también se codifican 
mediante parámetros culturales.

La música contemporánea (llamo así a la que se ha desarrollado a partir del 
fin de la II Guerra Mundial hasta nuestros días) manifiesta una serie de ten-
dencias, cuyo denominador común sería la búsqueda de las posibilidades que el 
sonido tiene en sí mismo, y consecuentemente, la búsqueda de sus posibilidades 
de nueva estructuración. Evidentemente, el desarrollo de nuevas tecnologías in-
crementa el aspecto experimental de gran parte de estas músicas. A la vez, no se 
puede desligar su análisis de un contexto estético en el que parecen concentrarse 
dos corrientes básicas de todo el arte contemporáneo: una, conceptualista, liga-
da a una estética de la experiencia; y otra, muy centrada en la investigación de la 
naturaleza del material de cada arte. La exploración de las posibilidades del so-
nido llevó, desde las primeras décadas del siglo XX, a la búsqueda de fenómenos 
sonoros independientes de los instrumentos tradicionales, y por tanto, de los 
sonidos habitualmente producidos por ellos (lo que conocemos por “notas”, de 
carácter fundamentalmente abstracto). Aquí podemos ver el origen de la música 
concreta, la música electrónica o de la fusión de ambas, la música electroacús-
tica. Por su parte, en el aspecto de la música que refiere al orden sonoro de la 
sucesión, ya con el dodecafonismo de Schönberg se había alterado la idea de 
centralismo inherente a las formas modales de la música (incluida la tonalidad). 
Pero la idea de organización musical, en consonancia con ese renovado interés 
en el sustrato material de la música que es el sonido, derivó hacia un nuevo con-
cepto de organización capaz de contemplar otros aspectos inherentes al sonido 
en sí mismo, mucho más allá de la altura o la duración. Esto condujo a lo que se 
denominó serialismo integral. A la vez, al racionalismo inherente a una música 
producida en laboratorio (con lo que de ruptura con la tríada tradicional de la 
ejecución musical – compositor, intérprete, oyente - traía consigo), se contrapuso 
una música que, instalada en una estética que pretendía unir el arte a la vida, 
abogaba por el elemento de espontaneidad. Surge así la música aleatoria, la in-
determinación, etc. (que también implica una ruptura con la tríada tradicional, 
suprimiendo, esta vez, las barreras entre compositor, público e intérprete). Por 
otra parte, no es menos importante el hecho del desarrollo tecnológico inhe-
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rente a los ordenadores o computadores, que abre ya también nuevos horizontes 
en la música electrónica y abrirá todavía nuevas formas de sonoridad, aunque 
lo más interesante en este tipo de música es, en mi opinión, la idea de un nuevo 
modo de componer y los desafíos aque lanza a la propia percepción musical 
como tal. Y, en la más rigurosa actualidad, tenemos aún las posibilidades 
abiertas con la revolución iniciada con la expansión de la música por internet, 
etc., que posibilita nuevas formas de experimentación espacio/temporales en la 
producción musical.

Naturalmente, conceptos tradicionales como armonía, melodía y ritmo, que 
siempre han sido (y siguen siendo, en su sentido más amplio de horizontalidad, 
verticalidad y necesidad de articulación) fundamentos de la música, precisan 
una nueva lectura conforme a los nuevos parámetros. En este sentido, quizá 
pensamos que tenemos que abdicar de muchas cosas. Sin embargo, eso no es 
necesariamente verdad. Veamos lo que escribe el compositor Olivier Messiaen 
en su Técnica de mi lenguaje musical: “Sabiendo que la música es un lenguaje, 
procuraremos primero que “hable” la melodía. La melodía es el punto de par-
tida. Que no deje de ser soberana! Y por muy complejos que sean nuestros rit-
mos y melodías, no han de arrastrar tras ellos; al contrario, la obedecerán como 
fieles servidores; en particular, la armonía ha de ser siempre la “verdadera”, la 
que existe en estado latente en la melodía y de ella ha nacido desde siempre.  No 
por ello desecharemos las viejas reglas de la armonía y de la forma: constante-
mente habrá que recordarlas, sea para acatarlas, sea para ampliarlas, o bien para 
añadirles otras aún más viejas (las del canto llano y  la rítmica hindú) o más 
recientes”22. Quien esto dice fue (murió en 1992) además el maestro de muchos 
de los grandes nombres de nuestro tiempo, como Stockhausen, Boulez o Xena-
kis. Era Pierre Boulez quien hablaba, en el mismo horizonte, de intentar crear 
la estructura sonora a partir del material23. La melodía como un continuum 
temporal es algo, evidentemente, que hay que pensar en otros términos (en 
este sentido se manifiesta Boulez: lo que prima no debe ser la estructura –y por 

22. Messiaen, Olivier.  Messiaen, Olivier. Técnica de mi lenguaje musical. Trad. de Daniel Bravo López. Paris: Leduc, 1993, 
p.8. El énfasis es mío. 
23. Cf. su famoso y controvertido artículo “Schoenberg est mort”, in:  Cf. su famoso y controvertido artículo “Schoenberg est mort”, in: hoenberg est mort”, in: Reléves d´apprenti. Paris : Editions 
du Seuil, 1966. 
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tanto, no la sucesión-, sino la materia sonora). Pero, por ejemplo, la melodía así 
anteriormente concebida se encuadra en parámetros preexistentes de carácter 
cultural. Hoy en día se da, por el contrario, y ante la abstracción creciente de 
la música, una universalización de los parámetros de creación que dificulta, sin 
duda, el contacto emocional inicial con el oyente que escucha desde determina-
das retóricas musicales. Pero, a la vez, tal abstracción ayuda a la incorporación 
a la escena universal de otros compositores y sensibilidades24, y esto constituirá, 
sin duda, junto con el creciente desenvolvimiento tecnológico y las consecuentes 
posibilidades sonoras, uno de los factores de mayores sorpresas y renovación en 
la música del futuro.

Pues bien, desde este contexto, cómo es posible la adecuación entre estas 
nuevas maneras de concebir la música y el vínculo con lo sagrado, según los 
parámetros que explicábamos anteriormente? Voy a comenzar afirmando que se 
ha hecho y se hace en nuestra época gran música sacra. Y toda ella sigue siendo 
canto. Lo primero que constatamos es que los grandes compositores que han 
escrito explícitamente música sacra, o al menos de tema religioso, han vuelto 
siempre, cuando han escrito este tipo de música, a algún tipo de comprensi-
bilidad melódica25, ligada, sin duda, al sentido del canto. Por eso, y desde los 
presupuestos dados anteriormente, vamos a intentar establecer una especie de 
tipología del acercamiento a lo sagrado, de la mano de significativos compositores 
contemporáneos.

24. Así podemos entender el uso que el compositor Toru Takemitsu (1930-1996) hacía de instrumentos  Así podemos entender el uso que el compositor Toru Takemitsu (1930-1996) hacía de instrumentos 
tradicionales japoneses en el marco de una orquesta sinfónica occidental.
25.Esta necesidad es evidente, por ejemplo, en la obra de Karlheinz Stockhausen Cántico de los adolescen-
tes (1956), una de las primeras composiciones electroacústicas.  Dentro de la novedad que representaba la 
unión de la música concreta y la música electrónica, y dentro del universo de sonidos que se abría en la 
composición musical al utilizar estas nuevas técnicas, era nuevamente la voz (de un adolescente) la que re-
presentaba el único elemento “concreto” (real, no generado electrónicamente), vinculando la composición a 
una semántica verbal, necesario elemento de inteligibilidad sensible. La voz personificada en el adolescente 
que entonaba el Salmo 150 del Libro de Daniel, era el elemento humanizador. Esto implicaba, también, el 
necesario concurso humano (del intérprete) en la estética de la creación serial integral. Pero desde el punto 
de vista del contenido extra-musical, no existía, además, otra manera de mantener el sentido del canto. El 
resultado sigue siendo de una gran belleza. Hay que señalar aquí que Stockhausen pretendía, de inicio, 
componer una Misa. 
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Tenemos que comenzar con Olivier Messiaen, paradigma del serialismo integral. 
Messiaen es un católico confeso, que revela en toda su obra y toda su vida una         
inequívoca posición espiritual. Muchas obras por él compuestas manifiestan un 
vínculo explícito con lo sagrado. Los títulos de sus obras y su intención así lo expre-
san. A la vez, Messiaen nunca compuso nada estrictamente litúrgico ligado a un tex-
to. Esto, que parece realmente muy curioso, se debe, pienso, a las condiciones dadas 
por su propio lenguaje musical. Casi toda la música vocal de Messiaen tiene un texto 
compuesto por él, debido a la exploración que hace del ritmo, y que haría inadecua-
dos muchos textos (litúrgicos, y por tanto, ya dados) a su pretensión musical (existen 
varias excepciones, que no hacen sino confirmar el criterio principal de Messiaen). 
Por eso, por ejemplo, su única Missa (Misa de Pentecostés) es, en realidad, una obra 
para órgano (retomando la gran tradición de órgano litúrgico francesa) en la que 
están escritas las fases requeridas del acompañamiento instrumental (Entrada, Ofer-
torio, Comunión…). Esto indica la clara posición del revolucionario Messiaen con 
respecto al tratamiento explícito de lo sagrado en su música: un profundo respeto 
por lo litúrgico, de manera que renuncia a tratarlo en forma de texto, cuando eso 
representa una quiebra con su lenguaje estructural musical. Por otra parte, y como 
señal de la profundidad de su posición espiritual, no renuncia a tratar explícitamente 
lo sagrado desde ese su propio lenguaje. Así, son numerosísimas las obras en las que 
Messiaen refiere programáticamente lo que su música quiere expresar. Un ejemplo 
claro es su obra para órgano Meditaciones sobre el Misterio de la Santísima Trinidad.  
El sentido de canto apuntado a lo largo de toda esta intervención se puede ver en 
el contexto de cómo Messiaen interpreta aquí el sentido del logos en el puro melos. 
Messiaen inicia estas Meditaciones (precedidas por una detallada descripción escrita 
de las intenciones del autor, en las que señala los textos que va a meditar, algunos 
de ellos de la Sagrada Escritura, otros de Santo Tomás, etc.) con un melodía modal 
al órgano, que remite claramente a la tradición textual de un melos gregoriano; o 
con una explicitación de un código musical ligado a su discurso organístico (que, 
aun sin serlo, vive de la referencialidad del melos gregoriano). Asegurado el punto 
de  referencia, Messiaen utiliza después todos los poderosos recursos seriales en el 
órgano para engrandecer la dimensión de lo sugerido por la voz principal, que es 
aquello que, en definitiva, se medita. En lo que respecta al resto de su obra, Messiaen 
la contagia de esa exuberancia espiritual que une el cielo con la tierra (la naturaleza, 
el amor humano, etc.). Pero no quiero dejar de citar unas palabras suyas, escritas 
como prefacio, precisamente, a esa magna obra organística que acabo de mencion-
ar: “Las investigaciones científicas, las demostraciones matemáticas, los incontables 
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experimentos biológicos no han conseguido liberarnos de nuestra incerti-
dumbre existencial. Muy al contrario, han aumentado más aún nuestra ignorancia, 
mostrando siempre nuevas realidades más allá de lo que creíamos ser la realidad. 
De hecho, la única realidad es de otro orden: se sitúa en el dominio de la Fe. Y sólo 
mediante el encuentro con un Otro podemos comprenderla. Pero antes hay que 
pasar por la muerte y la resurrección, lo que supone la salida fuera del tiempo. De 
un modo bien extraño, la música puede prepararnos para ello, como imagen, como 
reflejo, como símbolo. De hecho, la música es el eterno diálogo entre el espacio y el 
tiempo, entre el sonido y el color, dialogo que conduce a una unión: el tiempo es un 
espacio; el sonido es un color”26.

Otro ejemplo eminente de grande música religiosa de nuestro tiempo es la 
Pasión según San Lucas de Krystof Penderecki. Aunque compuesta ya hace algunos 
años (estrenada en 1966), en mi opinión es una de las obras sacras más poderosa-
mente actuales. Fue realizada por encargo para la celebración de los 700 años de la            
catedral de Münster (el elemento de contextualización está aquí perfectamente 
representado). El vanguardista Penderecki, que tenía entonces poco más de 30 años, 
no renunció al uso de los clusters junto con esquemas gregorianos, en una magna 
obra concebida en latín, y en la que de paso revolucionó el papel del narrador, al 
hacerle, exactamente, narrar, hablar. Su uso de elementos seriales y de sonoridades 
electroacústicas no hace sino reforzar la idoneidad del recurso a medios más tradi-
cionales (por ejemplo, la tonalidad), cuando el deseo expresivo exige tal claridad o 
brillantez (en su magnífico final, por ejemplo). La obra de Penderecki resulta ser, 
así, un compendio de la religiosidad cristiana enunciada en su intemporal texto en 
latín y recurriendo a todos los medios musicales que una tradición tan larga como 
el tiempo en el que vivimos ha ido acumulando, para hacerla, una vez más, viva. 
Como comentario quiero añadir que Penderecki ha compuesto muchas otras obras 
de carácter sacro, aunque en los últimos años ha variado su lenguaje, utilizando me-
dios musicales menos vanguardistas. Es una opción del compositor, pero a mí  me 
sigue gustando mucho más esta extraordinaria Pasión, que reconcilia la tradición 
con la vanguardia, expresando en nuestro tiempo ese elemento intemporal de lo 
divino que cruza la historia y los estilos. 

26. Messiaen, Olivier.. Au lieu de la préface a  Messiaen, Olivier.. Au lieu de la préface a Méditations sur le Mystére de la Sainte Trinité,, Dabringhays 
und Grimmm. Production by Werner Dabring haus. 1995. 
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Un ejemplo, de rigurosa actualidad, de música perfectamente litúrgica es la 
del compositor estonio Arvo Pärt. Toda su obra manifiesta la clara referenciali-
dad del canto. El próprio Part afirma: “La Palabra (de Cristo) escribe la música”. 
Pärt, cristiano ortodoxo, une en su música la tradición de Oriente y Occidente, 
aportando a la composición occidental el sosiego y el talante contemplativo de la 
espiritualidad oriental, expresado en una música que se suele calificar de “mini-
malista” por su compleja simplicidad. Respecto a su forma propia de expresión, 
Pärt dice: “Mi música llega siempre después de que he guardado durante largo 
tiempo silencio, en el sentido próprio de la palabra. (…) He descubierto que es 
suficiente cuando una simple nota es tocada maravillosamente. Esta simple nota, 
o un momento de silencio, me conforta. Yo trabajo com muy pocos elementos –
con una voz, con dos voces. Construyo con los materiales más primitivos: com la 
tríada, com una tonalidad específica”. Es evidente ya la importancia dada al juego 
con el silencio: “el silencio es siempre más perfecto que la música. Sólo hay que 
aprender a escucharlo”. Los títulos de la obras de Pärt son perfectamente signifi-
cativos. De entre ellas, desaca la Misa Berlinesa (encargo para el 90 aniversario del 
“Deutscher Katholikentag”, en 1990), cuya versión original era para cuatro voces 
y órgano, aunque posteriores versiones ampliaron las voces a coro, y el órgano a 
cuerda. Pero sobre todo destacan sus Pasiones, con las que vuelve a la práctica de 
la gran composición de carácter litúrgico-religioso. Introduce en ellas un carácter 
claramente universalizante (alterando la tradición alemana, como ya había hecho 
Penderecki), al usar el texto latino de la Vulgata, y unificando así el concepto de 
dos liturgias. El uso compositivo señala (como en toda la obra de Pärt) un sentido 
intemporal de la música, que pretende transcender el tiempo en una sucesión que 
se detiene en cada sonido, haciéndola así apta para el diálogo con lo divino, la 
eternidad. El resultado nos retrotrae, también, a ámbitos modales y a una simul-ámbitos modales y a una simul-modales y a una simul-
taneidad que recupera el sentido vertical de las grandes catedrales góticas o la 
música de Perotino27. Como afirma Pärt: “Yo soy el servidor de otra instancia”. 

27. Tengo que resaltar aquí, y no es secundario, que su música, por ejemplo, sus  Tengo que resaltar aquí, y no es secundario, que su música, por ejemplo, sus Pasiones han sido frecuen-
temente interpretadas por grupos musicales especializados en música anterior al 1600.
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Una segunda tipología la tenemos en algunas obras específicas de composi-
tores que, sin postular ninguna creencia precisa, sin embargo han compuesto 
obras de contenido tradicionalmente sacro, con una referencialidad clara, y que 
han accedido a una expresividad particularmente poderosa, al aliar su talento 
creador y compositivo a un acercamiento humilde al misterio del límite. Un 
ejemplo de ello es el famoso Réquiem de Gyorgy Ligeti, una obra que trasciende 
lo temporal para situarse en lo ultaterreno. El Requiem, compuesto en 1965, 
confiere ese sentido del límite, en el que el recurso a medios electrónicos y otros 
afines, no hace sino reforzar el dramatismo de la oración de los muertos, con 
una progresiva ascensión hacia la luz (en una última parte compuesta, en reali-
dad, posteriormente) que la técnica de su música realza magníficamente. Ligeti, 
fiel a lo que había pretendido, renuncia aquí en parte a un lenguaje vanguard-
ista extremo, para poder expresar, en definitiva, ese sentido último del canto, 
obedeciendo al espíritu del texto y al sentido transcendente de su contenido. El 
elemento de referencialidad está asegurado por el propio texto, que es, en efecto, 
el texto en latín de la misa de difuntos de uso colectivo durante siglos (tiene In-
troito, Kyrie, De die judicii sequentia, y Lacrimosa; su Lux Aeterna, como acabo 
de referir, fue compuesto posteriormente28). Ligeti ha declarado con respecto a 
esta composición: “Mi Réquiem (…) no es litúrgico. Yo no soy católico, soy de 
origen judío pero no sigo ninguna religión. Tomé el texto del Réquiem por su 
imagen de la angustia, por su imagen del miedo ante el fin del mundo”. Pero lo 
cierto es que, aunque aquí tendríamos aplicar el concepto de tratamiento musi-
cal de un tema religioso (por lo tanto, se puede afirmar que esta obra carece de 
intencionalidad en sentido estricto), el Réquiem llega realmente a atisbar el Ob-
jeto: al menos, desde el punto de vista de lo humano enfrentado al misterio de la 
muerte. Ligeti usa en esta obra, como decía, numerosos recursos vanguardistas, 
particularmente recursos electrónicos. Pero realiza una lectura, también, de la 
tradición, al no evitar tratamientos de la polifonía vocal clásica, modelos de 
expresión fugados, o un particular uso de la orquesta, por ejemplo. Esto parecía 
necesario en esta obra, pienso, por dos motivos: la fidelidad a la referencialidad 

28. Cf. la tesis de doctorado, referencial sobre esta obra, Cf. la tesis de doctorado, referencial sobre esta obra, de la autoría de Pedro Monteiro, de próxima pu-
blicación: “Ordem, Caos e Percepção. Um modelo teórico e analítico para Lux aeterna de Gyorgi Ligeti” 
(2013),
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del texto, comprendido en su esencia por el gran compositor, que exigía que 
los medios29 musicales tuvieran algún aspecto de comprensibilidad ligado a la 
tradición. Y para expresar, de nuevo, la intemporalidad del enfrentamiento del 
hombre con la muerte, recogiendo en su Réquiem también, de alguna manera 
(y un poco como el propósito de Penderecki, aunque los lenguajes de ambos son 
muy diferentes), el recorrido de cientos de años de tradición musical. Hay que 
decir que esta obra representa una cierta excepción en el conjunto de la obra de 
Ligeti, en cuanto a medios musicales se refiere.

Aún podríamos establecer más distinciones en este acercamiento tipológico. 
Por ejemplo, algunas de las obras de John Tavener, también considerado (en la 
línea de Arvo Pärt) un minimalista. Su posición como compositor de música 
religiosa debe ser definida desde su confesada conversión a la religión ortodoxa. 
Siguiendo los patrones de la liturgia ortodoxa, Tavener defiende la idea de lo 
que él llama un icono musical. El referente es, por supuesto, el icono pictórico, 
que en la liturgia ortodoxa tiene una importancia fundamental. Y, de hecho, el 
propio Tavener transfiere a su música los elementos de “simplicidad”, “contem-
plación” y “simbolismo” que caracterizan a las bellas pinturas litúrgicas, a a la 
vez que un sentido “lo más intemporal (tímeles) posible” 30. Esto puede implicar, 
por parte de Tavener, una determinada posición con respecto al sentido de la 
forma artística en el contexto ortodoxo  (bizantino), que tendríamos aquí que 
identificar con estilo. 

29. Preguntado una vez Ligeti sobre sus referentes musicales para escribir um  Preguntado una vez Ligeti sobre sus referentes musicales para escribir um Requiem, respondió que, aun-
que conocía los de Mozart y Verdi, no conocía los de Cherubini o Berlioz, pero que en todo caso estaba in-
fluenciado por Perotino y Machaut. En la misma entrevista, Josef Häusles le hizo notar que en ciertas obras 
vocales tradicionales estamos acostumbrados una música que sigue el mood del texto por medios musicales, 
y que así le parecía también en varios momentos de su Requien. Ligeti respondió escuetamente: “Casi como 
en los madrigales”. Györgi Ligeti, Ligeti in conversation (with Péter Várnai, Josef Häusker, Claude Samuel 
and himself ).  London: Eulenburg Books,1983, p. 48-49.
30. Tavener:  Tavener: In conversation with Michael Stewart, contenido en el CD de la obra “Mary of Egypt” (Clo-
risters of Ely Cathedral, Britten-Pears Chamber Choir, Aldeburgh Festival Ensemble, conductor Lionel 
Friend, Regis Records Ltd.,). 
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Esto, que no es aplicable a la reflexión sobre el arte sacro en general, sí lo 
es para entender el sentido intemporal del icono, como imago de Cristo, y la 
correspondiente restricción, en término formales, a las que se ve sometida su 
ejecución artística. Tavener, con su declaración, postula este modelo para la 
música sacra. A la vez, no deja dudas sobre el propósito de su obra: “Yo he in-
tentado restaurar la estética y la teología en una, no en oposición, sino siendo 
una”31.

Podríamos todavía hablar de otros aspectos, como el sentido difuso de lo 
sagrado en tantas obras de compositores que nunca admitieron una creencia 
en la Alteridad, pero que su gran arte, de alguna manera, la ha tocado, como 
lo hace todo gran arte. Podemos mencionar, por ejemplo, a Morton Feldman 
y su composición The Rothko Chapel, que pretende ilustrar musicalmente una 
atmósfera espiritual (objetivo de la propia capilla). No es indiferente el sentido 
del presente que Feldman siempre declaró: “el presente de las cosas, planteado en 
términos absolutos, niega cualquier sistema referencial”. Para la música adecua-
da a esta capilla, Feldman escribe: “[La] Capilla Rothko es un ámbito espiritual 
creado por el pintor americano Mark Rothko como un lugar de contemplación, 
donde hombres y mujeres de todas las creencias, o incluso de ninguna, pueden 
meditar con tranquilidad a solas o con otros. […] [La música] debía exten-
derse por el espacio total, no solamente ser escuchada la distancia. […] En La 
Capilla Rothko [se refiere a la obra musical] tienen importancia algunos rasgos 
personales. La melodía del soprano, por ejemplo, fue escrita para el funeral en 
New York del compositor Igor Strawinsky. La melodía casi hebrea que la viola 
interpreta al final la compuse cuando tenía 15 años. Determinados intervalos 
que atraviesan toda la obra, tienen un sonido sinagogal”32. En fin, son signifi-

31. Ibid. En este punto, es necesaria una actualización en relación a John Tavener, fallecido en 2013, y que  Ibid. En este punto, es necesaria una actualización en relación a John Tavener, fallecido en 2013, y que 
en los años transcurridos desde la lectura de la conferencia que está en el origen de este ensayo, presentó 
alguna evolución en relación a este sentido de la expresión religiosa musical, y precisamente en el sentido 
aquí esbozado, cono manifiesto en un reportaje aparecido en el New York Times (12 de Noviembre de 2013), 
firmado por Allan Kozinn, con motivo de su fallecimiento. “I reached a point where everything I wrote 
was terribly austere and hidebound by the tonal system of the Orthodox Church, and I felt the need, in my 
music at least, to become more universalist: to take in other colors, other languages.” El reportaje señala 
que “[he] hasn’t abandoned Orthodoxy. He remains devotedly Christian.”
32. Essl, Karlheinz.  Essl, Karlheinz. Morton Feldman Projekt,, Konzert am 22.1.1994, Klangforum Wien (http://www.
cnvill.net/mfessl.htm).
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cativas estas conexiones del compositor con sus raíces judías, lo que implica 
una necesidad por parte del compositor de ligar esta obra en concreto a un logos 
religioso específico. Pero lo que tocamos aquí no es la dialéctica finito/infinito, 
sino lo que podríamos llamar una  (todavía) “mística de lo finito”, ligada a una 
concepción del tiempo como presencialidad de la conciencia (recordemos lo di-
cho más arriba en relación a Lévinas). Aquí encontramos un ejemplo eminente 
del tratamiento tangencial de lo sagrado, en cuanto tema.

Querría concluir abogando por la desdramatización de las relaciones entre lo 
sagrado y las vanguardias artísticas o el arte de nuestro tiempo. Los medios del 
arte, y de la música en particular, de nuestro tiempo no presentan ningún tipo 
de imposibilidad formal para manifestar esa relación. Tal supuesta imposibili-
dad tendría que ser entendida solo en el contexto de una superficial relación del 
hombre integral con lo sagrado, lo cual conduciría a una mermada capacidad 
para encontrar el medio artístico de expresar ese vínculo. Las innovaciones for-
males del arte actual, también de la música, obedecen, en lo que a sus paráme-
tros de creación se refieren, a una profundización en determinadas posibilidades 
abiertas por desenvolvimientos anteriores. La música que en el ámbito occiden-
tal consideramos modélica ha tenido, en realidad, unos pocos siglos de existen-
cia. El conocimiento que poseemos actualmente de los patrones culturales de 
pueblos antes muy alejados de nosotros abren nuevas vías para la innovación y 
renovación de nuestros presupuestos formales, y nos dan una prueba más de 
la relatividad temporal de nuestros parámetros culturales. Eso es la realidad 
de las formas artísticas. Pero no sólo eso: identificar determinados parámetros 
artísticos formales con una determinada religión es altamente cuestionable, en 
mi opinión, pues significaría ligar unos principios universales a aspectos que 
son, en realidad, muy relativos y circunstanciales. Y acabaríamos identificando 
cultura (cultura determinada, por tanto) y religión. Por eso es importante distin-
guir, también en el arte, lo que es substancial y lo que es mudable.

Lo substancial en el arte es que es expresión en lo material del ser del hombre: 
un ser con una naturaleza cultural que se expresa diversamente en las diferentes 
culturas. Siendo expresión en lo material, cada arte tiene como substancial la 
sujeción a las reglas que su propia naturaleza material le impone. Esas reglas las 
va descubriendo cada artista y cada época, renovándolas, y reutilizándolas al 
servicio de nuevas combinaciones visibles de aquello que, sin el arte (como pos-
tulaba el pintor Paul Klee) permanecería invisible. En cuanto al contenido del 
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arte, más allá del juego de la materialidad con la forma, no tendrá otros límites 
que los que el hombre mismo se imponga. Por eso es fundamental pensar el 
hombre, también el artista, en la integralidad de sus diferentes dimensiones, 
que quedarán expresas en el objeto artístico. 

   En el caso de un arte que pretende manifestar genuinamente la presen-
cia de lo sagrado, como ya hemos visto, el límite del arte es la adecuación al 
carácter de misterio (la no-continuidad diacrónica!), y por lo tanto, al carácter 
de Alteridad allí presente. Esta aproximación al misterio sólo podrá derivar 
del reconocimiento de la precedencia radical del misterio, que implicará algún 
modo de lo que aquí he venido llamando referencialidad.33 En el caso de la 
música (forma sonora), sólo puede ser bajo la forma del canto porque, dadas 
las características materiales de la música, sin la referencialidad inherente al 
canto no existiría el reconocimiento de la precedencia a lo largo de la estructura 
musical. Cabe entonces al hombre creador discernir, de entre todos los medios 
(musicales, en este caso) de que dispone, cuál es el que se adecua al misterio, 
desde el punto de vista de su subjetividad creadora.  

33. Esta noción en relación otras formas de arte, aparte de la música, la desarrollo en un libro titulado:  Esta noción en relación otras formas de arte, aparte de la música, la desarrollo en un libro titulado: 
Fundamentos estéticos del arte sacro, de próxima aparición. 
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Conservación y restauración son dos términos que, en unas ocasiones, apare-
cen como sinónimos y, en otras, casi se podría decir que como opuestos. Com-
prender la relación que existe entre ellos y el significado actual que han ad-
quirido estos términos, sobre todo en el mundo profesional, nos obliga a hacer, 
en primer lugar, un breve recorrido histórico1.

El concepto de restauración actual tiene como precedente más directo el 
pensamiento del siglo XVIII. Sin embargo, ya desde la Antigüedad clásica, 
griegos y romanos se preocuparon de la permanencia de las obras de arte, por 
medio del cuidado en la elección de los materiales, como se puede apreciar en 
el tratado de Vitrubio, De Architectura2, y en Plinio cuando cita, por ejemplo, 
como Protógenes dio “cuatro veces colores para defender la pintura de las in-
jurias del tiempo y de la vejez y que, faltando el color de encima, quedase el de 
abajo”3. Aunque los tratados antiguos no son de restauración sino de técnicas4, 
nos describen los materiales y la forma de trabajo, lo que nos permite conocer 
mucho mejor la naturaleza de las obras, y en algunas ocasiones citan también 
intervenciones de restauración. En general, las referencias de la Antigüedad son 
más numerosas para escultura y arquitectura, y el criterio de las restauraciones 
era la reparación de daños.

En la Edad Media se procedió a la restauración de imágenes y pinturas por 
motivos religiosos y de devoción, en medio de periodos de invasiones bárbaras, 
de destrucciones y de movimientos iconoclastas. Era frecuente sustituirlas por 
obras nuevas o modificarlas, al repararlas, en el estilo imperante en aquel mo-

* Profesora Titular de Conservación y Restauración de la Universidad Complutense de Madrid.
1. Las reflexiones que figuran a continuación se encuentran más desarrolladas en: Calvo, Ana. Conservación 
y restauración de pintura sobre lienzo. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2002,  pp. 25-55.
2. Vitruvius, De Architectura. Madrid: Ediciones de Arte y Bibliofilia, 1973.
3. Plinio. Historia Natural. Madrid: Universidad Nacional de México, Visor, 1999, p. 1096 / Plinio, Textos 
de Historia del Arte (Ed. de Esperanza Torrego). Madrid: Visor, 1987.
4. Bordini, Silvia. Materia e imagen. Fuentes sobre las técnicas de la pintura. Barcelona: Serbal, 1995.
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mento. En algunos casos se seguía el estilo imitativo, como en los arreglos 
realizados por los Reyes Católicos en la Alhambra de Granada, valiéndose de 
artífices moriscos “tan hábiles que difícilmente se distingue lo hecho de lo 
primitivo”. De aquella época nos han llegado importantes recetarios y tratados 
que nos permiten conocer las técnicas artísticas, como el Manuscrito de Lucca, el 
tratado del monje Theophilus De Diversus Artibus5, y la obra de Cennino Cen-
nini Il libro dell’Arte o Trattato della Pittura6. Este último, editado por primera 
vez en Roma, en 1821, es un documento fundamental para conocer las técnicas 
y procedimientos de la pintura medieval, los materiales y las recetas empleadas.

Durante el Renacimiento tendrá lugar el debate en torno a la diferenciación 
entre el valor histórico y el valor estético de las obras antiguas, y surgirá la di-
visión de criterios en las intervenciones. En Italia será frecuente realizar adiciones 
a las obras, como la incorporación de nuevos marcos, así como la sustitución 
de pinturas por otras al estilo del nuevo gusto imperante, pero, también, se 
llevarán a cabo auténticas restauraciones, sobre todo de estatuas antiguas. Entre 
estas últimas, un ejemplo clásico de intervención reconstructora e interpreta-
tiva, es la del Laoconte.

Existen importantes tratados de ese momento relacionados con las técnicas 
artísticas, como los Commentari de Ghiberti donde preconiza la primacía de 
la forma sobre el color, Della Pintura de Alberti7, o el Trattato della Pintura 
de Leonardo Da Vinci8 con su concepto del claroscuro. Pero, sobre todo Gior-
gio Vasari, en su Introduzione alle arti del disegno9 (1568), constituye la mejor 
fuente de información para conocer el pensamiento sobre la restauración en 
torno al 1500. Se muestra a favor de las reconstrucciones en esculturas, pero en 
contra de los retoques en pintura, apuntando que “sería mejor, algunas veces,             

5. Theophilus, On Divers Arts, New York: Dover, 1979.
6. Cennini, Cennino.Tratado de la pintura. Barcelona: Meseguer, 1968. (El Libro del Arte. Madrid: Akal, 
1988).
7. Alberti, Leon Battista. Sobre la pintura. Valencia: Fernando Torres, 1976.
8. Da Vinci, Leonardo. Tratado de Pintura. Madrid: Editora Nacional, 1976.
9. Vasari, Giorgio. Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Cimabue a 
nuestros tiempos (Antología). Madrid: Tecnos, 1998. Si bien hay otras ediciones completas, ésta presenta la 
novedad de ser la primera que traduce al español la “Introducción”, que contiene numerosos datos sobre 
las técnicas artísticas.
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quedarse con las cosas hechas por hombres excelentes un poco destruidas, que 
hacerlas retocar por quien sabe mucho menos”. También, en este momento, 
surge la preocupación por el mantenimiento de ciertas obras, como la “desem-
polvadura periódica” de la Capilla Sixtina, a la par que se reconstruyen zonas 
perdidas, como la que realizó Cornavale, o se cubren los desnudos como haría 
Volterra.

En España, durante el siglo XVI, se constatan documentalmente interven-
ciones por parte de pintores para “refrescar”, “arreglar”, “renovar”, “realizar la 
compostura”, de cuadros y retablos, tanto en las grandes catedrales como en 
pequeñas iglesias. Así consta, por ejemplo, en el contrato que firma Juan de Bor-
goña para “reparar” las pinturas de Pedro Berruguete y Santos Cruz en el reta-
blo Mayor de la Catedral de Ávila. También Francisco Comontes, que “renovó” 
varias pinturas en la Catedral de Toledo, a la vez que realizaba obras propias. En 
la Catedral de Sevilla trabajan, a mediados del siglo XVI, Antón Pérez y su hijo, 
“renovando y repasando” diversas pinturas y retablos, y también en Medina 
del Campo donde, entre otros detalles de carpintería, debían limpiar el oro y la 
pintura, y lo que estuviera saltado aparejarlo de nuevo y pintarlo como estaba. 
En estas intervenciones se restauraban los deterioros pero también se pintaban 
elementos nuevos al gusto del momento, como parece que son los ángeles que 
rodean la figura de la Virgen de la Antigua en la Catedral de Sevilla10.

El propio rey Felipe II se muestra muy preocupado por la conservación de los 
cuadros de sus colecciones. En una carta de 1566, expone una serie de instruc-
ciones, que parecen más propias de un tratado, acerca de las medidas de conser-
vación más adecuadas para las pinturas: sobre las cosas que se han de tocar y las 
que no, cómo ha de tratarse el soporte de madera, la aclimatación de las obras a 
sus nuevos emplazamientos, cómo proteger los cuadros de la luz y de los pájaros, 
la importancia de la colocación de amplios marcos, la protección para el polvo 
con telas o lienzos, el hecho de colgarlos a cierta altura para evitar el polvo y el 
riego de los suelos, o la necesidad de guardar adecuadamente los embalajes11. 

10. Serrera, J.M.  “La Virgen de la Antigua: informes y restauraciones. Siglos XVIII-XIX”, in:  Serrera, J.M.  “La Virgen de la Antigua: informes y restauraciones. Siglos XVIII-XIX”, in: Archivo 
Hispalense, nº 223, Sevilla, 1990, pp. 171-177.
11. Macarrón Miguel, A.M�.  Macarrón Miguel, A.M�. Historia de la Conservación y la Restauración. Madrid: Tecnos, 1995, 
pp. 55-56.
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Mandó restaurar varias obras de Tiziano que llegaron dañadas de Flandes, 
instando al pintor, en una carta de 1558, para que se cuidara personalmente 
del embalaje en cajas de otras dos obras suyas que debía enviar, y eligiendo el 
propio rey el itinerario del viaje12. Pero, también hay que citar otras actuaciones 
contrarias a estos criterios de conservación preventiva que parecen tan actuales, 
como son las modificaciones realizadas en las pinturas para acomodarse más al 
gusto del monarca o a una ubicación determinada. En este sentido se puede ci-
tar el recorte del lienzo de La Última Cena de Tiziano, pintado para el refectorio 
conventual del Escorial, y que, según Palomino, el pintor de cámara Navarrete 
el Mudo -a su vez  restaurador real- se ofreció a copiar en versión más reducida 
para no cortar obra tan bella13.

La mentalidad con la que se ha actuado sobre las obras de arte está ínti-
mamente unida a la cultura y a las ideas de cada momento histórico. Si en la 
Edad Media el arte es concebido como un medio de información al creyente 
y como una forma de trasladar las ideas a unas imágenes fácilmente comp-
rensibles, también la restauración es abordada como un mero vehículo para la 
reparación de daños y repristinación de la imagen. El cambio cultural y artístico 
del Renacimiento, por el que la pintura pasará a considerarse un arte liberal, 
influirá decisivamente en la nueva mirada que se dirige a las obras de la antigüe-
dad y del pasado. Se valorará así el acto de creación como algo único que limita 
las intervenciones de otros en las obras originales.

Durante el siglo XVII se extiende la práctica de la restauración con el obje-
tivo de “arreglar” las galerías privadas. Generalmente, se encargaba este trabajo 
a pintores menores, y con frecuencia sus actuaciones fueron muy criticadas por 
los escritores especializados en Arte.

Ya en la transición del siglo XVII al XVIII, se incorporan conceptos muy 
modernos como la reversibilidad de las intervenciones gracias al empleo de 
acuarela o pastel en el retoque de pintura mural. En Venecia, centro del 
mercado de antigüedades, surgieron gran cantidad de restauradores y 

12. Palomino, Antonio.  Palomino, Antonio. El Museo Pictórico y Escala Óptica. Madrid: Aguilar, 1947, p. 794.
13. Sobre la restauración de este lienzo véase:  Sobre la restauración de este lienzo véase: Tiziano. La Última Cena y San Juan Bautista. Madrid: 
Fundación Argentaria-Patrimonio Nacional, 1998.
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se difundieron formularios para limpiar pinturas o dar pátinas, y, a finales del 
XVII, se extendió la práctica de la forración o entelado de lienzos.

Baldinucci, en su Vocabulario toscano dell’arte del disegno (1681), denuncia el 
peligro de arrastrar en las limpiezas veladuras, medias tintas y retoques que son 
las últimas pinceladas y constituyen gran parte de la perfección de una obra, e 
incluso de destruir por completo una pintura; y distingue entre rifiorire o re-
pristinar y restaurar o resarcir conduciendo de nuevo una obra a buen estado, y 
dice: “sin embargo, muchos, no del todo inexpertos en arte, consideran que las 
buenas pinturas no se deben retocar ni mucho ni poco, incluso por quien sepa, 
porque es bastante difícil que, poco o mucho, inmediatamente o con el tiempo, 
no se reconozca la restauración por pequeña que sea; también es verdad que la 
pintura que no es genuina va siempre acompañada de cierto descrédito”14.

Hasta el siglo XVIII, los propios pintores reales fueron habitualmente los 
encargados de las restauraciones, retoques y aderezos de las obras deterioradas 
de las colecciones. Pero, en el siglo XVIII la figura del restaurador se diferencia 
de la del artista. A principios de siglo se formulan nuevas técnicas, como el            
arranque de frescos y el traspaso de la película pictórica de tabla a lienzo que 
hizo famosos a Robert Picault y Louis Hacquin, en Francia, suscitando ad-
miración pero también muchas críticas.

En España contamos con numerosas referencias escritas sobre el pen-
samiento acerca de las intervenciones realizadas. Se citan, por ejemplo, datos 
sobre numerosos “aficionados y desaprensivos restauradores” que repintaron 
gran cantidad de obras. Antonio Ponz –ilustre escritor y viajero- critica los la-
vados indiscriminados de agua y jabón con estropajo, en pintura, escultura y 
arquitectura, realizados, según él, por “cuadrillas o bandas de limpiadores de 
iglesias y retocadores de pinturas, algunos incluso extranjeros”15. Con la llegada 
de Rafael Mengs a España, en 1761, se produce el cambio del llamado pintor de 
cámara del rey al conservador del patrimonio real, exigiéndose que las interven-
ciones se lleven a cabo por restauradores oficiales, y cuya actividad se clasificaba 

14. Martínez Justicia Martínez Justicia, M� J. Historia y Teoría de la Conservación y Restauración Artística,. Madrid: Tecnos, 
2000, p. 137, citando a Conti.
15. Ponz, Antonio. Ponz, Antonio.Viaje de España. Madrid: Aguilar, 1947.
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en “restauración artística”, por un lado, que se aplicaría a la reintegración del 
color, y la denominada “restauración mecánica”, por otro, que comprendería 
por ejemplo la forración, la limpieza y el engatillado (parquetage) en las tablas.

Goya también insistió en el peligro de la restauración, cuando fue encargado 
de supervisar las intervenciones que el afamado Angel Gómez Marañón estaba 
llevando a cabo, incluyendo forraciones y limpiezas. La carta que Goya escribe 
con este motivo, con fecha de 2 de enero de 1801, constituye por sí sola un 
auténtico tratado de criterios16. Critica la destrucción de la pincelada y toques 
del original, considera que cuanto más se toquen las pinturas con el pretexto 
de conservarlas más se destruyen, y hace referencia a la importancia del paso 
del tiempo en los materiales, con su famosa frase de “el tiempo también pinta”, 
e insiste en que no se puede devolver el irrepetible toque del artista. También 
desconfía del secretismo en los materiales usados para la limpieza y tratamien-
tos. Termina la carta con la reflexión de que si esto es realizado por un experto 
“¿qué ha de suceder cuando lo emprenda el que carece de sólidos principios?”. 
El rey Carlos IV y su ministro Pedro de Ceballos piden también consejo a Goya 
ante el ofrecimiento de varios pintores para restaurar las pinturas de la colección 
real. En su carta de 7 de febrero de 180117, además de ofrecer una fascinante 
visión de las intrigas palaciegas y las batallas sobre el cuidado de las pinturas 
reales, añade “el tiempo solo destruye una pintura por siglo, mientras los restau-
radores destruyen cientos”.

Pietro Edwards fue, en Venecia, el director de la restauración de las pinturas públi-
cas hasta 182118. Se ocupó de montar unos talleres, analizó las causas de alteración, 
clasificó los trabajos, y defendió la reversibilidad en los materiales que debían em-
plearse. Entre las causas de deterioro citaba, por ejemplo, que “el tiempo no es la causa 
material y orgánica de ninguna destrucción, sino solamente medida de duración en 
la acción destructiva”. En 1819 escribió Proyecto para una escuela de restauración de 

16. Publicada por M� D. Ruiz de Lacanal, “¿Qué ha de suceder cuando emprende la restauración el que  Publicada por M� D. Ruiz de Lacanal, “¿Qué ha de suceder cuando emprende la restauración el que 
carece de sólidos principios?...”, Actas del X Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Cuenca, 1994, p. 122.
17. Carta de Francisco de Goya, pintor de la Corte, al ministro real Pedro de Ceballos, de 7 de febrero  Carta de Francisco de Goya, pintor de la Corte, al ministro real Pedro de Ceballos, de 7 de febrero 
de 1801, subastada en Sotheby’s, en 1998.
18. Conti, Alessandro.  Conti, Alessandro. Storia del restauro e della conservazione delle opere d’arte. Milano: Electa, 1988, 
pp. 154-187.
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pintura, primer intento moderno de establecer un modo reglado de aprendizaje de 
conocimientos en materia de conservación-restauración.

El siglo XIX verá la consolidación de la figura del restaurador profesional, dictán-
dose leyes y normas que supervisarán las Academias de Bellas Artes con el criterio de 
las llamadas restauraciones de estilo que debían seguir las reglas del buen gusto. El 
espíritu ilustrado va a marcar una pauta decisiva en la conservación y restauración de 
la estética del pasado, defendiendo el disfrute social de la obra de arte y de la cultura 
frente a la mentalidad burguesa, con su sentido de uso y disfrute, y su gusto de lo 
nuevo contrapuesto a lo viejo y usado.

También, a finales del siglo XVIII pero sobre todo en el XIX, junto al desarrollo 
de los nuevos métodos científicos físicos y químicos, se estudiarán los materiales de las 
pinturas, fundamentalmente los pigmentos y los barnices, dando lugar a numerosos 
manuales y textos. Así, por ejemplo, Pasteur ocupó la cátedra de Geología, Física y 
Química en la École de Beaux-Arts de París, entre 1863 y 1867, y sus Lecciones de 
Física y Química aplicadas a las Bellas Artes se publicaron en el Boletín del Laboratorio 
del Museo del Louvre.

En 1800 se imprimieron los primeros textos sobre restauración, en los que se puede 
apreciar la confrontación existente en el momento, entre el empirismo de la tradición 
artesanal de la profesión y la apuesta por los métodos científicos derivados de los 
nuevos avances de las ciencias19.

Los académicos reconocen los progresos de la restauración por medio de nuevos 
procedimientos. Por ejemplo, Boutelou reconoce, en 1882, los progresos de la restau-
ración por medio de procedimientos más perfectos y dice “además se ha reconocido 
como un axioma, que en las producciones antiguas se deje intacto o se conserve lo más 
posible lo que el autor hiciera: lo principal consiste hoy en asegurar los objetos para 
que no se destruyan, limpiarlos con prudencia suma y quitar los repintes, barnices y 
agregaciones y todos los daños causados por la ignorancia y por manos imperitas”20.

19. Ferrucci, Fabiano. “Th e Regenerative Method for Oil Paintings and its Diff usion in Italy”, in:  Ferrucci, Fabiano. “The Regenerative Method for Oil Paintings and its Diffusion in Italy”, in: Kermes, 
nº 36, Nardini, Fiesole, 1999, p. 16.
20. Boutelou, Claudio. “Restauraciones de Obras de Arte y de objetos artísticos y arqueológicos”, in:  Boutelou, Claudio. “Restauraciones de Obras de Arte y de objetos artísticos y arqueológicos”, in: Bole-
tín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, año II, nº 16, Madrid, 1882, p. 179.
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En este mismo siglo Violet le Duc, Ruskin y Winckelmann defienden sus 
diferentes posturas en torno a la restauración. Surgen en arquitectura las in-
tervenciones eliminando todas las adiciones para dejar a la vista los presuntos 
“originales”. Violet le Duc, arquitecto francés, propone las restauraciones de 
restablecimiento, completar en el estilo de la obra, basándose en las posibili-
dades técnicas para remediar los daños21. Ruskin, escritor y crítico de arte in-
glés, por el contrario, teorizaba sobre el fin inevitable de los edificios como el de 
los hombres y, por tanto, preconizó sólo un mantenimiento controlado y cuida-
doso, defendiendo la ruina por el valor que el tiempo le confería. Consideraba 
que la obra de arte pertenecía a su autor, sin estarle permitido a nadie variar el 
espíritu que aquel quiso darle22.

Los nuevos avances técnicos, el desarrollo de la óptica con potentes microsco-
pios y lupas, el daguerrotipo, la fotografía, e, incluso, los rayos X descubiertos 
por Röentgen en 1895, van a tener importantes aplicaciones en la conservación 
de objetos artísticos.

A principios del siglo XX las cuestiones de criterios estéticos y éticos en torno 
a las restauraciones se debaten en revistas especializadas, como, por ejemplo, 
muestran las discusiones mantenidas en Alemania y Austria23. En Austria se 
había encargado a Riegl un informe para abordar la conservación del patrimo-
nio, cuyas reflexiones, publicadas en 1903, van a marcar sin duda las orienta-
ciones de la restauración en el nuevo siglo24. 

21. Viollet Le Duc, Eug�ne E.  “Restoration”, in:  Viollet Le Duc, Eug�ne E.  “Restoration”, in: “Restoration”, in: Historical and Philosophical Issues in the Conservation of 
Cultural Heritage, GCI, 1996, pp. 314-318.
22. Ruskin, John. “Th e Lamp of Memory, II”, in:  Ruskin, John. “The Lamp of Memory, II”, in: Historical and Philosophical Issues in the Conservation of 
Cultural Heritage, GCI, 1996, pp. 322-323.
23. von der Goltz, Michael. “Is it useful to restore paintings? Aspects of a 1928 discussion on restoration in  von der Goltz, Michael. “Is it useful to restore paintings? Aspects of a 1928 discussion on restoration in 
Germany and Austria”, in: 12th Triennial Meeting, ICOM-CC, Lyon, 1999, vol. I, p. 200-205.
24. Riegl, Alois.  Riegl, Alois. El culto moderno a los monumentos. Madrid: Visor, 1987.
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La crítica de arte en España también toma posiciones con respecto a los proble-
mas derivados de la conservación de pinturas, causas de alteración, y las interven-
ciones de repintes, como puede apreciarse en los comentarios de Gestoso y Pérez25, 
o de Gómez Moreno que, en 1919, aboga porque no se toquen las obras ante los 
cambios que introducen los restauradores y preconiza que se impongan medidas 
de conservación preventiva. También Elías Tormo alaba una intervención “sólo” 
de limpieza en una obra de Yáñez de la Almedina. Se va imponiendo la colabo-
ración internacional, como por ejemplo los restauradores italianos, expertos en 
pinturas murales, que son solicitados para los arranques de pinturas románicas 
en Cataluña.

En 1931, como consecuencia de la Conferencia Internacional de Atenas, se 
publica la Carta del Restauro, y posteriormente toda una serie de documentos 
que, con el nombre de “cartas”, van marcando los criterios y pautas que guían la 
conservación contemporánea26. El Istituto Centrale per il Restauro de Roma fue 
dirigido por Cesare Brandi hasta 1960 que, al publicar su Teoría de la Restaura-
ción27, ofrecerá la reflexión más relevante, hasta el momento, en materia de crite-
rios de intervención.

Los principios teóricos y técnicos que atañen a la restauración se debaten, en el 
siglo XX, en foros internacionales y en publicaciones desde una perspectiva cada 
vez de mayor exigencia técnico-científica. 

El Comité de Conservación del Consejo Internacional de Museos (ICOM-
CC) aprobó, en septiembre de 1984, un documento titulado “El conservador-
restaurador: una definición de la profesión”. En éste se determina la actividad del 
conservador-restaurador concretándose en tres funciones: el examen técnico, la 
preservación y la conservación-restauración. La preservación se entiende como la 

25. Gestoso y Pérez, José.  Gestoso y Pérez, José. Guía Artística de Sevilla. Sevilla: Oficina Tipográfica de V.G.-Zarzuela, 1921, 
p. 174, refiriéndose a la Inmaculada de Murillo, de la Sala Capitular de la Catedral de Sevilla, dice: “Se 
limpió en 1882, sin tocarle en lo más mínimo con los pinceles, y en tal concepto, acaso sea el único de los 
que ejecutó aquel soberano ingenio que se conserva sin repintes”. Y, también, en la p. 205: “El lienzo de 
Roelas, que representa Nuestra Señora de las Angustias, está muy maltratado a causa de las restauraciones”.
26. Para este tema véase: Martínez Justicia, M� J.  Para este tema véase: Martínez Justicia, M� J. Antología de textos sobre restauración. Jaén: Universidad 
de Jaén, 1996.
27. Brandi, Cesare.  Brandi, Cesare. Teoría de la Restauración. Madrid: Alianza, 1988.
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acción emprendida para retardar o prevenir el deterioro y los desperfectos que los 
bienes culturales son susceptibles de sufrir, como por ejemplo el control de su en-
torno y el tratamiento de su estructura, con el fin de mantenerlos el mayor tiempo 
posible en una condición estable. Mientras que la restauración es la actividad 
llevada a cabo para hacer identificable un objeto deteriorado o con desperfectos, 
sacrificando el mínimo de su integridad estética e histórica. En el documento se 
recoge el sentido de lo que debe ser hoy un conservador-restaurador en relación 
con otras profesiones afines; define el marco de sus actividades y funciones; hace 
referencia a su responsabilidad por la significación de los objetos que ha de mane-
jar, resaltando la importancia de su naturaleza documental; destaca la relevancia 
de los exámenes metódicos y científicos previos y el conocimiento de su interpre-
tación, así como la metodología científica que debe seguir toda intervención; com-
para la actividad práctico-manual del restaurador con la de un cirujano “...donde 
la destreza debe alcanzarse por conocimientos teóricos...”. Distingue específica-
mente la actividad profesional del restaurador de las artísticas y artesanales, ya 
que el restaurador no crea nuevas obras culturales. Reconoce como necesaria una 
formación con un nivel de estudios equivalente a una licenciatura universitaria.

Los trabajos de conservación-restauración sobre las obras deterioradas               
requieren por tanto conocimientos científico-técnicos y habilidad manual. La res-
tauración ha pasado de ser una actividad meramente artesanal, a una disciplina 
que exige, además de la capacidad técnica del restaurador, unos conocimientos 
básicos histórico-artísticos, científicos y de materiales, factores de degradación y 
de conservación, y cuyos planteamientos deberían hacerse a partir de una visión 
interdisciplinar contando con otros especialistas.

Las interpretaciones terminológicas de estos términos vienen también deriva-
das de sus acepciones en las distintas lenguas. En español, se viene denominando 
tradicionalmente “conservador” al profesional que se ocupa de la investigación 
histórica y documental, de la catalogación y ordenación de las colecciones, o de la 
conservación preventiva, y “conservador-restaurador”, o sólo “restaurador”, a los 
que actúan sobre los objetos. En inglés, conservator es propiamente el restaurador, 
y curator el conservador como historiador del arte. De hecho se reconoce que 
tradicionalmente, para la misma profesión, el término “conservador” se emplea 
en los países anglosajones, y “restaurador” en los países de lenguas románicas y 
germánicas. De ahí que el documento del ICOM denomine esta profesión con el 
término compuesto de “conservador-restaurador”.
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Sin embargo, todavía sigue vigente en algunas mentalidades el concepto de 
restauración como reparación, como habilidad artesanal para devolver a un ob-
jeto o a una pintura la pretendida imagen “original”. Es evidente que, desde el 
punto de vista del profesional actual, es este un concepto no sólo anticuado sino 
erróneo, ya que el restaurador lo que debe pretender es que se conserve del mejor 
modo posible un objeto para su estudio, disfrute y transmisión al futuro, con la 
mínima intervención posible, y con los máximos medios de prevención de los 
deterioros. Y, además, el conservador-restaurador sabe que debe tener en cuenta 
el paso del tiempo, incluso considerando la conservación de los desperfectos 
que éste haya podido ocasionar. En ciertos casos se debate o se ha procurado 
mantenerlos como huella histórica de los avatares de su vida28.

El término restauración se identifica en muchos casos con la reintegración 
de la imagen, es decir, la reparación estética con idea de disimular al máximo 
las alteraciones o deterioros de la superficie. Pero, en la actualidad ha pasado a 
considerarse tan importante el valor documental e histórico como el valor es-
tético de las obras. De este modo, la reintegración puede considerarse como un 
aspecto en cierto modo menor entre los objetivos de la conservación.

Puede que, en este sentido, tenga cierta influencia el cambio de gusto de 
nuestra época, o el reconocimiento del desagrado que nos producen defectuosas 
reintegraciones o repintes antiguos o recientes. Puede que nos moleste menos 
estéticamente observar un objeto mutilado, como muchas esculturas clásicas, 
que otros erróneamente reintegrados, pues nuestra apreciación de la obra va más 
allá de lo meramente estético y profundiza en los valores históricos y culturales. 
Incluso nuestra mente es capaz de percibir lo que falta sin que ello nos moleste 
en la contemplación de una imagen, al permitirnos apreciar y diferenciar lo 
auténtico de lo falso, valorar por sí mismo lo que queda de una pintura, o res-
petar el valor de antigüedad que imprime el paso del tiempo en contraposición 
al estado de conservación perfecto que correspondería a una obra nueva. Estos 
planteamientos no son nuevos. Ya Aloïs Riegl, en 1903, en su obra El culto mod-

28. Un ejemplo signifi cativo fue la intervención llevada a cabo en Italia en el  Un ejemplo significativo fue la intervención llevada a cabo en Italia en el Cristo de Cimabue. Y, pode-
mos citar, el reciente tratamiento realizado, en el Centro de Conservação e Restauro de la Escola das Artes, 
de unas pinturas sobre tela, procedentes de Amarante, con daños de las guerras napoleónicas que se han 
respetado, de acuerdo con la DGEMN.
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erno a los monumentos29, hizo una magnífica disertación, todavía vigente, acerca 
de los distintos valores de nuestra apreciación de los objetos antiguos.

Es cierto que en muchos casos, sobre todo en la pintura, el aspecto estético 
tiene un gran peso específico en el conjunto de la obra, y por lo tanto nunca 
debe descuidarse. Para ello existen técnicas de reintegración de la imagen que, 
junto al uso de materiales inocuos y reversibles, permiten el respeto al original 
a la vez que se recupera la imagen dañada.

Por todo lo expuesto no está desencaminada la idea de quienes son partidarios 
de denominar conservación a esta actividad, con objeto de olvidar las connota-
ciones antiguas, desfasadas y erróneas o peyorativas que la palabra restauración 
podría imprimir. Otros en cambio, pretenden que se impongan los nuevos crite-
rios manteniendo el término de restauración para la intervención material en las 
obras, siempre entendido dentro del contexto más amplio de la conservación.

Para conservar los objetos desde el punto de vista material sólo hay dos cami-
nos: la prevención del deterioro (conservación preventiva o preservación) y la 
reparación de los daños (conservación-restauración o intervención). Cada día 
se tiende más a prevenir, dados los problemas y costes que suponen las inter-
venciones, pero evidentemente hay muchas obras que en su estado actual no 
admiten más que actuaciones de conservación-restauración para su salvación 
temporal, pues ninguna materia es eterna.

Nuestra misión en estos momentos es la de transmitir a los propietarios y 
custodios de los bienes culturales la importancia de este cambio de criterios y, 
quizás, el término conservación ayuda más a entenderlo.

29. Riegl, Alois,  Riegl, Alois, op. cit.
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Em primeiro lugar gostava de situar o contexto desta comunicação. Quando 
me foi feito o convite para falar sobre interactividade, senti que depositavam so-
bre mim uma enorme responsabilidade porque me pediam para desmontar um 
conceito que é uma espécie de tábua de salvação contemporânea para designar 
um conjunto de práticas, de tensões e de acontecimentos muito díspares entre 
si. A interactividade é, simultaneamente, uma pergunta e uma resposta, uma 
necessidade e um excesso, uma definição e um caos, uma explicação e um vazio.

Talvez em resposta a esta excessiva abrangência do termo interactividade, 
as reflexões teóricas têm-se dirigido preferencialmente para a sua classificação 
e para uma análise centrada na redefinição da relação entre sujeito e objecto, 
retomando a crise desta dicotomia clássica.

Optei por pensar num tema que alargasse o problema a outras perspectivas: 
“A Interactividade como a construção do Outro”. Ao longo dos próximos minutos 
procurarei situar, resumidamente, a interactividade como fazendo parte de um 
longo processo de credibilização dos objectos técnicos, enquanto interlocutores 
comunicacionais. Por último, referirei as Artes Digitais, como uma forma par-
ticular de ocupação, de reconstrução e de reflexão sobre esta generalização do 
aparelhamento técnico da experiência.

Fruto de sucessivas ligações, a consequente indiferenciação em termos de 
fronteiras, entre o natural e o artificial, entre o nascido e o construído, é gera-
dora de uma crise que se estende à própria noção de sujeito e de objecto. A pos-
sibilidade de ser mutuamente alterável, de ser interactivo, é a abertura que cada 
interlocutor dá ao Outro para que o transforme. O sujeito estava habituado a 
alterar-se no diálogo com os objectos, mas estes, agora, respondem-lhe em tem-
po real e também fazem questão de se alterarem de acordo com o sujeito, num 

* Investigador do Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes – CITAR da Universidade Católica 
Portuguesa.



66

Hélder Dias

jogo de espelhos sem fim. Neste processo cria-se um híbrido… uma condição 
partilhada. Em última análise, a interactividade pode ser entendida como a 
credibilização do derradeiro objecto técnico, o computador, enquanto o Outro. 

A diluição pós-moderna da noção de sujeito e de objecto na comunicação faz-
se, em termos técnicos (objectualizando o sujeito - convertendo-o em números, 
em parâmetros, em inputs e, humanizando o objecto – dotando-o de inteligência, 
de mecanismos de percepção, aproximando-o à imprevisibilidade da vida…

Para que o objecto técnico seja um oponente capaz e verosímil e não apenas 
uma ferramenta como uma chave de parafusos ou um alicate, deve aproximar-
se do funcionamento do sujeito. Paradoxalmente, o preço que tem a pagar por 
esta aproximação: o tornar-se transparente e ubíquo, parece contrastar com a 
normal condição dos objectos.

Por isso, a interactividade tal como a entendemos hoje, coloca-se como 
problema ontológico já numa fase avançada da evolução destes objectos. A ac-
tual noção de interacção está directamente ligada ao surgimento do computa-
dor, um meta-objecto, que deve ser entendido não apenas no sentido restrito dos 
objectos físicos que nos rodeiam, mas também, nas derivações simbólicas que o 
trespassam e que nele se projectam.

As categorias tradicionais que nos auxiliavam no questionar dos artefactos 
técnicos, revelam-se pobres perante os computadores. Expressa-se aqui a ne-
cessidade de pensar novas categorias para designar estas novas ligações técnicas: 
a interacção, o hipertexto, o multimédia, a realidade aumentada, o interface… 
O computador acentuou esta capacidade técnica de operar ligações onde antes 
pareciam existir fronteiras. As linhas de separação entre elementos distintos são 
colocadas em causa. O que distingue o jogo do não jogo, o programa da pro-
gramação, o real do virtual, o objecto da simulação, o biológico do matemático?

Os interfaces são os responsáveis pela mediação destas ligações. Apesar da 
mediação ter sempre uma dimensão física (os interfaces digitalizam a acção e 
o contexto que a envolve) é no simbólico, no campo das representações, que 
ainda se joga a credibilização do computador como Outro comunicacional. Ou 
seja, os objectos que contém uma maior capacidade de processamento simbólico 
e uma gama mais transparente de interfaces são aqueles que, actualmente, se 
apresentam como capazes de assumir processos de interacção mais complexos.
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Retomando a noção de transparência, Heidegger referia que os objectos em 
uso tendem para o desaparecimento. As próteses e as extensões tendem para a 
integração. Os objectos tornam-se parte sujeito no cumprimento repetido de 
uma tarefa.

Curiosamente o computador representou, numa primeira fase, um                      
retrocesso a este nível porque, devido à artificialidade dos interfaces, aprofun-
dou a clivagem entre o sujeito e a sua representação simbólica. O meu corpo e o 
objecto mouse têm ambos representantes simbólicos (um avatar ou um cursor). 
O monitor traduz uma linha de fronteira clara, entre dois modos de funciona-
mento ligados segundo linhas condutoras pobres e incómodas.

Para que a ligação que une o sujeito ao computador se torne difusa, para que 
o artificial se naturalize no sujeito, é necessário que os interfaces de diluam na 
acção.

A interactividade parece ser uma das premissas fundamentais para que os ob-
jectos consigam sobreviver na actual economia da atenção, por isso fazem-nos 
crer que os objectos e os processos interactivos estão mais aptos a responder às 
necessidades do fruidor/utilizador contemporâneo.

Paradoxalmente, para que o objecto possa ascender a esta condição de 
interactivo necessita de ter ou de conter uma estrutura dotada de plasticidade. 
Tal como referimos, precisa de prescindir de parte da sua condição objectual. A 
resposta mais eficaz a esta necessidade é dada pelo processo de digitalização. Por 
exemplo, a transformação operada através da digitalização, de uma fotografia 
num mapa de números, possibilita que esses mesmos números sofram operações 
matemáticas que os alterem. O digital coloca em funcionamento a derradeira 
máquina das conexões – a matemática. Depois de convertidos em informação, 
os códigos genéticos, as imagens, os sons, a actividade de uma intranet ou o 
bater do meu coração, estão disponíveis para novas ligações, moldáveis e interac-
tivas. Estes novos objectos-informação virtualizados estão prontos para o jogo 
comunicacional contemporâneo.

Resumindo, para que o objecto técnico possa recobrir as várias dimensões 
do real, necessita de assimilar e de incluir no seu funcionamento, as carac-
terísticas desse mesmo real onde se pretende inscrever: a imprevisibilidade, a 
contingência, a interactividade, a conectividade, a imersão, a transformação e 
a emergência.
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Existe por isso, uma dificuldade em isolar a noção de interactividade de um 
processo longo de artificialização e de aparelhamento técnico da experiência. 
Bragança de Miranda fala-nos na técnica como o gesto total. 

A sociedade ocidental está no meio de uma revolução quanto às técnicas 
que dizem respeito à vida e à experiência vivida… a modelação, a simulação, 
a engenharia, a biotecnologia, a decomposição… uma matematização geral do 
vivo que questiona as fronteiras anteriores e que é, posteriormente, transportada 
para a arte. 

Tal como no filme Matrix, é esta matematização geral que permite a comuni-
cação cibernética entre corpos e máquinas e que dá forma através do computa-
dor ao real. Mas esta derradeira máquina em que se transforma a  respiração 
matemática do computador, precisa de ser recoberta por uma ilusão estética que 
deixe por questionar os mecanismos que lhe dão origem. Retomando Bragança 
de Miranda para quem a acentuação da forma estética como decorre esta li-
gação geral do mundo, faz com que apenas uma obra se torne possível, o próprio 
mundo. Este recobrir total da fractura que indicia o ponto de onde provém a 
simulação cria uma unidade aparente e alucinatória.

E a verdade é que os artistas têm lidado de perto com estes mecanismos. As 
artes digitais traduzem este campo de circulação, onde convergem os disposi-
tivos tecnológicos disponíveis para ocupação estética por parte dos artistas.

A convergência possibilitada pela digitalização, não só de conteúdos, mas 
também de técnicas, processos, sistemas e métodos de trabalho que, metaforica-
mente, surgem como parte integrante de softwares e dos mais diversos interfaces, 
traduz-se em alterações visíveis no relacionamento do fruidor com o objecto 
artístico, e algo que não tem sido tão analisado, do artista com o seu projecto 
de trabalho.

Parece-nos que o termo multimédia é vago na definição deste território. 
Vago, porque remete para algo mais abrangente e que se situa na recusa de uma 
prática artística centrada na especificidade do meio, iniciada muito antes da im-
plantação do computador como suporte artístico. Consideramos que o digital 
limita-se a acentuar esta erosão das fronteiras e as estratégias de contaminação 
entre linguagens, impulsionadas pela emergência do vídeo como linguagem 
artística.
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No digital, todas estas questões se extremaram dada a sua capacidade de 
facilmente estabelecer uma topologia de indiferenciação onde antes operavam 
fronteiras. Ao nível da arte, abre-se um ponto de comunicação pós-media que 
procura agora a convergência com áreas tão distintas como a biologia ou a       
nano-tecnologia.

Conectividade. Tudo pode ser conectado a tudo. Imagens a sons, modelos 
3d a texto, informação genética a padrões de comportamento… Qualquer 
software produz elementos que podem ser utilizados de outra forma dentro do 
computador ou noutra parte do globo, difundidos em rede. A digitalização 
uniformiza e produz conexões entre actividades. Mas da mesma forma que as 
produz propõem-nas como forma de criação e de composição: copy paste, sam-
pling, modularidade, conectividade, emergência.

O termo Artes Digitais, sob este ponto de vista, parece-nos que espelha       
melhor a existência de uma prática artística sediada no computador, que tem 
como elementos operativos mais visíveis, a interactividade e a noção de multi-
média. Numa primeira fase, a nosso ver introdutória, as artes digitais definiram-
se, por vezes, de uma forma pouco crítica em torno destes dois vectores. Muito 
contribuiu para este sentimento, a sensação de ruptura instaurada pelas artes 
digitais, ou para usar um termo mais repleto de conotações, o retorno de alguns 
mitos associados às vanguardas. Existe uma promessa encantatória de um novo 
campo para a prática artística.

Por vezes, as artes digitais assumem a interactividade como uma estratégia 
de redundância. Este fascínio pela interactividade tornada visível e operacional 
levou ao esquecimento de que a experiência estética tem sempre um fundo de 
interactividade, por se formar numa reconstrução individualizada, do emara-
nhado de tensões que participam na definição do objecto. Da mesma forma, 
a nossa vivência oscila entre uma interactividade técnica e uma social. O fun-
cionamento semântico de um texto parte de articulações que contextualizam e 
interagem com outros textos. A interactividade digital assenta o seu funciona-
mento na desmaterialização da relação do sujeito com o objecto. 

Associada à arte, a interacção teve a virtude de problematizar a recepção 
como um acto de negociação e de promover a já referida dessacralização do 
objecto artístico.



70

Hélder Dias

Nos últimos anos as Artes Digitais têm evoluído para questões que ultra-
passam, na minha opinião, os dois pontos referidos no início: interactividade 
e convergência. Julgo importante destacar o aparecimento de um conjunto de 
práticas e de dispositivos que imprimem à composição e ao funcionamento do 
objecto artístico digital um registo diferente. 

Já não se trata apenas da substituição de uma linearidade rígida por uma 
estrutura hipertextual dinâmica que possibilite a construção de um sentido e 
de uma leitura que se assemelhe mais ao nosso funcionamento mental. Neste 
modelo, cada novo elemento remete-nos para uma pluralidade de sentidos mais 
ou menos concretizados em hipóteses, ainda pré-definidas pelo autor. 

O que nos parece estar em causa, nas mais estimulantes obras de arte digitais 
recentes, é o envovimento da arte num processo mais radical de indetermi-
nação, análogo ao da comunicação e ao da própria existência. A este nível, já 
não falamos de uma resposta interactiva mas da construção interactiva de uma 
resposta, com todas as implicações que este processo contém ao nível da criação 
e da fruição.

Para usar uma expressão de Roy Ascott, já não está em causa o comporta-
mento das formas mas as formas de comportamento.

O crescente envolvimento da inteligência ou da vida artificial e as capaci-
dades de processamento actuais, possibilitam-nos trabalhar a um nível mais 
estrutural. Já não criamos imagens mas apostamos em contextos de relaciona-
mento com representações gráficas, robots, agentes inteligentes, elementos 
telemáticos… A partir de um emaranhado estrutural de possíveis, concebemos 
regras para que os objectos se definam perante o utilizador.

Propõe-se se ao fruidor uma incompletude pronta a recebê-lo, fazê-lo seu, 
para em conjunto definirem uma arte à medida da experiência estética. A práti-
ca artística passa a ser generativa. Dá-se uma metamorfose paralela do ambiente 
e da organização. A cada movimento do observador a estrutura responde com 
uma nova proposta. E quanto mais o objecto artístico se assemelha ao fruidor 
em termos de inteligência, de sensibilidade e de acaso, mais este jogo de 
espelhos se assume como realidade. A interpretação e a construção da reali-
dade são operativas no jogo da simulação. Cumprem o jogo ideal proposto por 
Deleuze onde as regras se produzem em simultâneo com o jogo.
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Trata-se de uma meta-criação que já não implica a distribuição das partes 
na construção de um todo. Deixam de existir estas categorias, substituídas por 
regras e interfaces. Em vez da representação a simulação. Em vez do objecto um 
processo.

A composição assumiu entusiasticamente o sampling e o VJing como recri-
ação e/ou sequenciação de um conjunto de formas já existentes. A digitalização 
facilitou essas recombinações de possíveis ao reduzir os elementos a usar a bits 
e ao estruturar uma forma de união e de apresentação para esses elementos. 
O VJing, que começou por ser a problematização da narrativa visual e a sua 
dessacralização interactiva, está a evoluir conjuntamente com novos modos de 
processamento em tempo real de imagens. A construção de estruturas, que 
se completam no fruidor através de sensores e de actuadores cada vez mais 
ubíquos, estabelece um trabalho de parceria capaz de resgatar o utilizador para 
o interior de construção comunicacional. 

O digital enquanto interlocutor comunicacional parece cada vez mais credível.

Concluindo, as Artes Digitais mantém a interactividade como eixo essencial 
de funcionamento. Mas já não se trata de uma interactividade que implica 
apenas decidir entre caminhos possíveis… trata-se da construção a cada mo-
mento de novos possíveis. Cabe aos artistas esse espaço, ainda de estranheza, em 
que as representações se transformam em simulações meta-compostas.
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Para responder ao desafio proposto pela temática deste Forum – A Poética 
das Artes – devemos considerar, antes de mais, a questão da dilatação do sen-
tido corrente do conceito de Poética, e o da sua aplicabilidade, ao contexto mais 
generalizado de todas as Artes. No sentido corrente, tal como nos foi trans-
mitido pela tradição, a poética designa, quer o estudo da poesia, quer a “teoria 
geral das obras literárias”1. Esta última acepção, remonta a Aristóteles, e foi 
retomada recentemente pelos teóricos da “ciência da literatura” que procuraram 
generalisar aquilo que começou por ser, e foi-o durante muito tempo, segundo 
aqueles autores, uma “etnoteoria” inscrita no quadro da tradição greco-romana. 
No sentido mais comum, poesia (do grego poiesis), bem como poética (do latim 
poetica) seria a “arte de fazer versos”, e Poesia poderia ainda significar nesta 
acepção mais comum da sua etimologia - “o que desperta o sentimento do 
belo”2.

O estudo dos sentimentos, conceitos e juízos resultantes da apreciação das 
diferentes artes, ou das diferentes manifestações artísticas consideradas to-
cantes, belas ou sublimes tem sido o objecto da Estética. Segundo Blackburn, a 
estética procupa-se com problemas tais como:  “o que é uma obra de arte? O que 
torna uma obra de arte bem sucedida? Pode a arte ser um veículo da verdade? 
É a arte a expressão ou a comunicação dos sentimentos do artista? Funciona 
ela ao invés, por provocação, simbolização ou catarse de sentimentos? Tem a 
percepção da beleza alguma relação com a virtude moral, e estão a educação e a 
práctica estéticas associadas a estas capacidades?”3

*Baritono. Professor Coordenador da Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (Porto). 
1. Greymas, A.J. & Courtés, J. Semiotique: Dictionnaire raisonné de la Théorie du Language. 
Paris: Hachette, 1979, p. 283.
2. Pinheiro, E. Dicionário da Língua Portuguesa. Porto/Lisboa: Figueirinhas, 1974, p. 1090.
3. Blackburn, S. The Oxford Dictionary of Philosophy. Oxford University Press, 1994, p. 142.

A Po(i)ética Musical

António Salgado*
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Estas e outras questões, que são objecto de estudo da Estética enquanto dis-
ciplina do Espírito Humano, encontram-se já equacionadas em Platão, nos 
diálogos Íon, Banquete e Fedro.

A discussão de algumas destas questões encontra-se, também, em Aristóte-
les, na sua obra Poética. Embora Aristóteles vise nessa obra, segundo Ducrot 
e Todorov4, explicitamente a constituição de uma teoria geral da literatura, 
que ele desenvolve apenas a propósito de dois géneros, a Tragédia e a Epopeia, 
Aristóteles ocupa-se aí, também, da natureza da Tragédia, para dar origem à id-
eia de catarse (Kátharsis), ou “purificação das emoções”, considerando-a como 
“o efeito mais profundo resultante de se assistir à representação de Tragédias”5 
(Blackburn, 1994:142). Se nos permitirmos um uso mais lato desta ideia aristo-
télica, poderemos talvez conceber que assistir à representação de manisfestações 
artísticas de uma forma geral, teria como efeito resultante gerar um processo de 
depuração de emoções, um processo catártico, portanto, que se daria quando 
uma determinada assistência experimentasse ou sentisse essas emoções no con-
texto estético a que  teria sido “exposta”.

Este processo catártico, que segundo Aristóteles estaria presente na poesia e, 
porque não considerá-lo, nas diferentes manifestações artísticas, enquanto efeito 
mais profundo resultante do acto de assistir ao contexto estético dessas represen-
tações, é aquilo que, segundo o ponto de vista aqui adoptado, poderá constituir 
uma possivel hipótese à ideia proposta para este fórum, ou seja, a da existência de 
uma Poética que fosse aplicável ao conjunto de todas as Artes. Ao invés da ambição, 
presente no primeiro dos sentidos aqui referidos ao conceito de Poética, i.e., a am-
bição de poder explicitar e elaborar as leis que permitam compreender simultanea-
mente a unidade e a variedade das obras de arte, o que se propõe aqui como Poética 
das Artes, seria o trabalho de investigar e de procurar compreender, e produzir, a 
idiossincrasia dos processos subjacentes a cada contexto estético e estilístico, e a 
singularidade dos mecanismos inerentes a cada uma das diversas re-presentações 
artísticas existentes, capazes de, por exemplo, gerar fenómenos da ordem da catarse 
aristotélica.

4. Cf. Ducrot, O. & Todorov, T. Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du Langage. 
Paris: Ed. du Seuil., 1972
5. Blackburn. The Oxford Dictionary, p. 142. 
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O sentido aqui proposto para Poética é, portanto, o que se encontra no sentido 
grego da palavra “poiesis” que Heidegger ajudou a resgatar. Poiesis é neste sentido 
um “fazer”, e antes de mais uma “técnica”. Ou seja, como Guimarães6 bem o ex-
plicitou, poiesis “significa o saber que acompanha e se exprime no acto de criar, um 
produzir sapiente”. As representações artísticas, porém, nem sempre são acompan-
hadas por este produzir sapiente, ou deste “saber consciente”, que se exprime no acto 
de criar. Muitas vezes elas são apenas acompanhadas de um “saber não-consciente”, 
isto é, de um saber inconsciente. A Poiética das Artes seria, então, neste sentido, 
considerada como o esforço em tornar consciente este “fazer”; o trabalho de tornar 
explícitos e conscientes os mecanismos singulares e os processos idiossincráticos através 
dos quais as diferentes representações artísticas se constituem “sentido”, produzindo 
uma comunicação intensa, onde a catarse seria apenas um exemplo entre outros 
exemplos possiveis .

É exactamente neste sentido que toda uma série de pesquisas nas áreas da per-
formance musical e da psicologia da música têm vindo a ser desenvolvidas7. Evitando 
as obsoletas e estéreis discussões metafísicas em torno do sentido ou da significação 
musical, os estudos em performance musical deslocam essa problemática para o 
“terreiro” da existência quotidiana, e consideram a música como existindo factual-
mente no mundo, e o sentido comunicado através dos sons da música como pert-
encente a um processo inerente à comunicação humana, e à sua própria condição 
existencial.

6. Guimarães, Fernando. O Problema da Expressão Poética. Lisboa: Eros, 1959, p. 32.
7. A este respeito consultar, por exemplo, Sloboda, J.A. & Juslin, P.N. Psychological perspectives on music 
and emotion, in:  Juslin, P.N. & .Sloboda, J.A (Eds.),Music and Emotion: Theory and Research, Oxford: 
Oxford University Press, pp. 71-104. Ao longo dos últimos anos, tenho vindo a realizar, enquanto cantor/
investigador, um trabalho pioneiro de pesquisa na área do Canto dito “clássico”, e mais particularmente 
no reportório do Lied, isto é, da canção de língua alemã dos séculos XIX e XX (por considerar que na 
investigação em curso, o objecto de estudo se encontra aí mais circunscrito à relação intrinseca entre mú-
sica, texto, voz, e gestualidade facial). Esta investigação tem-se centrado, precisamente, na explicitação da 
singularidade dos mecanismos inerentes ao Canto, enquanto representação artística, ou seja, enquanto 
performance (práctica) musical e comunicação artística, e na explicitação da idiossincrasia dos processos 
subjacentes ao Lied, enquanto contexto estético e estilístico, no intuito de tentar compreender o sentido ou 
a significação musical de toda uma gama de fenómenos da mesma ordem “estética” da catarse, que se experi-
mentam aí (nesse território artístico) através da percepção, do reconhecimento e, até mesmo, da indução de 
um certo número de emoções re-presentadas através da expressão corporal (vocal e facial), musical e verbal 
intrínsecas ao Canto, e subjacentes ao Lied. A este respeito, consultar na bibliografia adjacente os títulos 
detalhados da minha autoria.
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A este respeito, os resultados antropológicos do “Cantometrics Project” – um 
projecto de investigação levado a cabo a todos os cantos do mundo por Lomax8, 
e onde se pretendia investigar até que ponto a música, o canto e a canção faziam 
parte da cultura humana, ou melhor, de todas as culturas humanas – são abso-
lutamente conclusivos:

i) a Música é uma parte integrante de todas as culturas até agora conhecidas; 

ii) o Canto é um traço universal do comportamento humano; 

iii) a canção é, ela também, uma parte integrante de todas as culturas, porque 
ela simbolisa e reforça certos aspectos da estrutura social em todas as cul-
turas. Em geral, diz-nos,  Lomax, “o estilo em que se executa e interpreta 
uma canção de uma determinada cultura representa aspectos gerais do sis-
tema social e comunicativo dessa cultura.”9

Tradicionalmente, e especialmente relacionado com a concepção do sentido 
e do valor musical durante os últimos três séculos, a Música tem sido consid-
erada, muitas vezes, como um acontecimento autónomo. Segundo a concepção 
da teoria formalista, o sentido musical seria apenas inerente às estruturas in-
trínsecamente musicais. De acordo com Hanslick10, o defensor mais acérrimo, 
no sec. XIX, do valor puramente musical, a música seria objectiva e autónoma, 
em vez de arbitrariamente subjectiva e heterónoma como pretenderiam as teo-
rias referencialistas. Embora não negando a possibilidade da existência de um 
sentido referencial em música, a perspectiva formalista reclama para a música 
apenas a importância daquilo que é pura e estritamente musical. 

Pratt11, outro proeminente formalista, apresenta uma importante clivagem 
na teoria de Hanslick. Pratt argumenta que Hanslick tem uma ideia muito 
restrita do que uma determinada “forma” pode transmitir. Tal como Hanslick, 
ele considera que a música não pode conter emoções, ou mesmo, ter como sen-

8. Cf. Lomax, A. Folk song style and culture. New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1968.
9. Lomax, Folk song style. vii, ix, xi.
10. Cf. Hanslick, Eduard  Cf. Hanslick, Eduard Hanslick, Eduard The Beautiful in Music. Reprinted in Morris Weitz (Ed.) (trans. Gustav Cohen) 
(7th ed. of 1885), 1957. New York: Liberal Arts Press. (1st ed. 1854). 
11. Pratt, C.C. Th e Design of Music, in:   Pratt, C.C. Th e Design of Music, in:  Pratt, C.C. The Design of Music, in:  Journal of Aesthetics and Art Criticism, 12, 1954, pp. 289-300. 
Princeton, NJ: Princeton, University Press, 1954.
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tido referencial as emoções, porque estas são parte de um processo corporal, 
ou corpóreo, do sujeito. No entanto, Pratt admite que “devido ao seu carácter 
dinámico, a música apresenta propiedades formais com um carácter objectiva-
mente similar ao das emoções, e portanto a respeito das quais é possivel dizer-se 
que possuem e apresentam um carácter emocinal”12 Assim, para Pratt, a música 
pode apresentar formas que são acusticamente percebidas como correlatos de 
sensações orgánicas e quinestésicas, tais como: a agitação, a calma, etc. Neste 
sentido, Pratt13 afirma que as emoções “são encorporadas em música não di-
rectamente, mas indirectamente através de desenhos tonais que se assemelham 
de perto, nos seus contornos formais, aos movimentos internos do espirito hu-
mano”. Embora pareça que Pratt quer afirmar que a música é capaz, através 
do seu carácter, de criar uma espécie de forte campo de ressonância com as 
emoções (ou quaisquer outros referenciais de significação), as suas explicações 
de como a música realiza este facto são incapazes de ultrapassar as dificuldades 
criadas pela sua concepção dualística do sentido musical.

O abismo ontológico assim criado pelas concepções dualísticas da signifi-
cação musical (mesmo as mais bem sucedidas, como a de Meyer de 1956) são 
um resultado do legado metafísico (filosófico e estético) cujo rasto se pode 
seguir desde as discussões mais modernas entre “absolutismo vs referencialis-
mo” ou “ formalismo vs expressionismo” até às velhas querelas do Iluminismo 
entre “racionalismo vs empirismo”.

Para os racionalistas do Iluminismo, a experiência musical não poderia ser 
o resultado de um cego prazer sensual. Pelo contrário, música é ordenada, pa-
dronizada, sistemática, portanto, o resultado de regras e princípios só acessíveis 
através da lógica e da razão humana.

Para o empirismo, a experiência musical era mais a resposta a um estímulo 
psicológico do que lógico. As respostas musicais eram para os empiristas me-
diadas por faculdades como a imaginação e o gosto, que não são tanto funções 
da razão mas do prazer sensorial. Assim, no enfoque empirista era enfatisado o 
lado sensorial da música, a sua capacidade de despertar emoções. Seguindo esta 

12. Davies, S.  Davies, S. Davies, S. Musical meaning and expression. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1994, p. 135. 
13. Pratt. Th e Design of Music, p. 290. Pratt. The Design of Music, p. 290.
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velha discussão entre “empiristas vs racionalistas”, os subsequentes contribu-
tos teóricos que reflectiram sobre o sentido musical continuaram sublinhando 
(muitas vezes inadvertidamente) o dualismo das suas categorias e da sua mútua 
exclusão. Mente e corpo, subjectividade e objectividade, vida interior e mundo 
exterior, razão e emoção, intelecto e sentimento, universal e particular, cultura e 
natura tornaram-se opostos irreconciliáveis nesta lógica binarista da concepção 
da realidade, comum a uns e a outros. Assim, desta lógica dualista, cujas origens 
ainda remontam a Platão14, ainda se encontram hoje vestígios que contami-
nam muitas vezes o pensamento teórico e as ferramentas conceptuais que fazem 
parte da pesquisa mais actual sobre o sentido e a significação musical.

Foram as perspectivas fenomenológica e ecológica, que já em pleno século 
XX, nos abriram finalmente as portas da percepção para podermos encarar o 
sentido musical como um evento inserido no mundo existencial e quotidiano, 
e a considerar a música como factualmente presente no mundo e fazendo parte 
integrante da comunicação humana. Segundo Baily, um dos teóricos da per-
spectiva ecológica, existem múltiplos modos, ou níveis, de consciência musical; 
a música “tanto pode ser um evento motor, como um evento sónico, como tam-
bém um facto social” 15(Baily, 1985:258). Assim, as perspectivas teóricas mais 
tradicionais sobre a música seriam, segundo alguns autores mais contemporâ-
neos, apenas “um modo de consciência musical entre vários”16(Shove e Repp, 
1995:59). A este nível de consciência (o das perspectivas teóricas tradicionais), o 
movimento em música é apenas considerado abstractamente, ou virtualmente 
ou, ainda, como uma ilusão. E portanto, ainda segundo esta perspectiva, os 
movimentos do performer (do intérprete musical) apenas poderiam existir do 
“lado de fora” da “música própriamente dita”, criando assim, como já foi 
referido, um abismo intransponível entre a música como evento audível e músi-
ca como evento performativo (isto é, como evento musicalmente executado e 
interpretado). 

14. Plato. Plato.The Republic, Livro VII. The Dialogues of Plato (translated by B. Jowett), in: Great Books of the 
Western World, Vol. 1. Chicago:Encyclopaedia Britannica, 1952, p. 531.
15. Baily, J. Music structure and human movement., in: P. Howell, I. Cross, and R. West (Eds.),  Baily, J. Music structure and human movement., in: P. Howell, I. Cross, and R. West (Eds.), Baily, J. Music structure and human movement., in: P. Howell, I. Cross, and R. West (Eds.), Musical 
Structure and Cognition, London: Academic Press,  p. 358.
16. Shove, P. & Repp, B.H. Musical motion and performance: Th eoretical and empirical perspectives.,  Shove, P. & Repp, B.H. Musical motion and performance: Th eoretical and empirical perspectives., Shove, P. & Repp, B.H. Musical motion and performance: Theoretical and empirical perspectives., 
in J. Rink (Ed.), The Practice of Performance. Studies in Musical Interpretation. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1995, p. 59.
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Pelo contrário, e de acordo com as perspectivas fenomenológica e ecológica, 
parece que o movimento musical está, acima de tudo, directamente relacionado 
com os movimentos do performer. Segundo Clarke, e ainda de acordo com a 
abordagem ecológica, a fonte sonora “é especificada através do estímulo sonoro 
à medida que este chega ao sistema sensitivo do ouvinte: a sua localização espa-
cial, material, separação das outras fontes, etc”17. Assim, Shove e Repp podem 
afirmar que “ao nível ecológico, a fonte do movimento é o próprio intérprete, o 
próprio performer. Neste sentido, movimento musical é movimento humano”18.

Na tentativa de compreender o sentido ou o conteúdo musical da perfor-
mance do Canto, dentro dos parâmetros acima expostos (ou seja, na explicitação 
da singularidade dos mecanismos inerentes a esse tipo de performance musical 
e da idiossincracia dos processos subjacentes ao Lied enquanto contexto estético 
e estilístico), coloquei, num primeiro momento, o foco do meu trabalho po(i)
ético no carácter emocional da música, tendo levado a cabo toda uma série 
de estudos empíricos onde considerei os gestos e os movimentos do performer, 
neste caso do cantor, como sendo consistentes com o conteúdo emocional trans-
mitido e percebido através da performance musical apresentada (i.e., da música 
executada/interpretada em performance).

Nos estudos empíricos realizados, a emoção pretendida foi expressa inten-
cionalmente, i.e., especificada na informação presente no estímulo musical     
executado e comunicada (visual e acústicamente) ao sistema sensitivo do recep-
tor (ouvinte-observador), o qual, baseado nessa informação (nessa percepção) 
tentaria reconhecer o sentido emocional assim comunicado. São actualmente 
muitos os estudos empíricos na área de investigação em Performance Musical 
que se debruçam sobre a relação da música com a emoção. A relação entre 
o canto e emoção tem sido também objecto de várias pesquisas, mas o que       
constituiu originalidade na investigação que tenho realizado foi o estudo da 
relação expressiva entre o sentido emocional do Canto com os elementos acús-
ticos da voz  na sua relação intrinseca e extrinseca com os movimentos e a 
gestualidade da face. 

17. Clarke, E. Meaning and the specifi cation of motion in music, in:  Clarke, E. Meaning and the specifi cation of motion in music, in: Clarke, E. Meaning and the specification of motion in music, in: Musicae Scientiae, Fall, vol. V, 2, p. 219.
18. Shove, P. & Repp, B.H. Musical motion, p. 60. Shove, P. & Repp, B.H. Musical motion, p. 60.Shove, P. & Repp, B.H. Musical motion, p. 60.
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O ponto de partida desta investigação foi a intercepção dos princípios expres-
sivos do Bel Canto, com os estudos em psicologia da expressão facial de Ekman 
e Friesen19. O Bel Canto pode ser entendido, segundo Lucie Manén20 (1974), 
como a capacidade de comunicar emoções humanas ao cantar frases musicais, 
notadas com precisão, e com um amplo leque de qualidades vocais baseadas 
em três vogais exlamatórias, usadas através de várias oitavas, como meio eficaz 
de interpretação e de expressão emocional – a, para prazer, i, para ódio, u, para 
medo e horror.

Os resultados dos vários estudos empíricos realizados, permitiram chegar 
a conclusões claras acerca do sentido da comunicação musical e do trabalho 
po(i)ético realizado e a realizar. Esses estudos indicam e corroboram a ideia de 
que a comunicação do sentido musical (neste caso, de conteúdo emocional e 
através da performance do Canto) está directamente relacionada com a poiesis 
do performer, ou seja, com a intenção e a capacidade do cantor em transmitir o 
sentido musical pretendido através de “sinais”  acústicos e visuais (expressiva-
mente) claros. A interpretação musical do performer (que numa situação ideal, 
se viria a fundir com o trabalho po(i)ético acima referido, i.e. como o outro 
lado da mesma moeda “performer/investigador”), deveria encontrar nestes “si-
nais expressivos” um importante dispositivo criativo ao serviço da música e do 
seu sentido. A interpretação musical poderia servir-se, assim, de uma intenção 
expressiva (baseada em sinais expressivos) que tentaria por sua vez corroborar o 
sentido musical manifestado através, e por meio da estrutura musical (ela mes-
ma determinada em cada manifestação específica, pelos mecanismos singulares 
da sua práctica, ou representação artística, e pelas idiossincracias subjacentes ao 
contexto estético e estílistico em que se insere).

Vista por este prisma, e referentemente ao trabalho empírico realizado, a 
performance musical, pode ser vista como um meio estruturado e estruturante 
capaz de expressar um conteúdo musicalmente emocional. A música poderia, 
assim, ser considerada como parte integrante de um sistema de comunicação 
em que o intérprete actuaria como um pivot entre diversos factores: a música (a 

19. Cf. Ekman, P. & Friesen, W.V.  Cf. Ekman, P. & Friesen, W.V. Ekman, P. & Friesen, W.V. Pictures of facial affect. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1956. 
20. Cf. Manén, Lucie.  Cf. Manén, Lucie. The Art of Singing. London: Faber Music Ltd, 1974
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estrutura musical), o compositor, o ouvinte, e o contexto. O papel interactivo 
do intérprete passaria, assim, a ser uma parte relevante em todo este sistema de 
comunicação musical. Ou seja, neste sistema de comunicação, no qual “o com-
positor codifica ideias musicais através de notação, os performers re-codificam 
a notação musical em “sinais” musicais (acústicos e visuais), e os ouvintes re-
codificam para ideias e sentimentos os sinais acústicos e visuais re-presentados, 
parece poder-se reivindicar para os movimentos do performer, quando inten-
cionalmente usados para produzir sapientemente uma interpretação musical, 
um papel fundamental no processo de gerar e comunicar sentido musical.

Para fornecer apenas um exemplo, pensemos na primeira parte do Lied Die 
Post, 13� Canção do ciclo “Viagem de Inverno” (Winterreise, op. 98) de F. Schu-
bert, e relembremos como o início da canção deverá reflectir, de acordo com o 
poema de Müller e a escrita musical de Schubert, o carácter alegre e esperan-
çoso do viajante, pelo facto de poder vir a receber, com a chegada do carteiro, 
uma carta do seu amor. Schubert articula estruturalmente o referido carácter 
do início da canção, a partir do modo maior da tonalidade de mi bemol. O 
ritmo 6/8 e a indicação Etwas Geschwind (um pouco vivo), e a articulação em 
staccato no piano (mão esquerda) do acorde descendente de mi bemol maior 
(no estado fundamental), dão-nos estruturalmente a indicação do carácter es-
perançoso do viajante (ao mesmo tempo, a sua batida de coração/e o galope do 
cavalo do carteiro). A entrada da mão direita “anuncia” a chegada do correio 
com a articulação da 1� inversão do acorde da Tónica, e posteriormente com a 
articulação da 2� inversão, usadas como elemento estrutural mimético-descrip-
tivo, simulando a trompeta do carteiro. Segue-se a entrada do canto que para 
corroborar o carácter atrás referido e o conteúdo emocional do viajante (alegre 
e esperançoso), deverá usar (de acordo com os inúmeros estudos empíricos em 
performance musical e emoção realizados): uma impostação vocal com timbre 
claro e com bastantes harmónicos agudos, o ataque das notas rápido e incisivo, 
articulando a voz numa espécie de quasi-staccato, com forte nível sonoro, e 
pronunciação precisa e dinâmica das consoantes, vibrato leve e rápido, e forte 
contraste entre notas longas e notas curtas. A face deverá realçar este carácter ao 
mesmo tempo alegre e esperançoso do viajante: involvendo a articulação activa 
e dinâmica dos músculos do riso (Zygomaticus Maior e Menor, e Risorius), os 
Orbiculares Oculi (dos olhos) e o Frontalis. 
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É claro que estes movimentos, estes sinais visual e acústicamente expressivos, 
pertencem integralmente, ou parcialmente, ao vocabulário sonoro e gestual de 
todos os dias. No caso do conteúdo emocional da música, esses movimentos e 
esses sinais expressivos, pertencem também ao vocabulário da quotidiana co-
municação emocional. Eles funcionam ao nível básico do movimento expres-
sivo da comunicação de todos os dias. No entanto, ao considerarmos o estudo 
da performance musical sob o ponto de vista do processo comunicativo, estes 
dispositivos básicos de expressão emocional devem ser considerados de uma 
importância fundamental, precisamente devido à sua natureza inata e univer-
sal, como o comprovaram os trabalhos de Ekman e Friesen21. Há ainda quem 
vá mais longe nesta questão e afirme, como faz Swanwick22, que o carácter 
expressivo da música é um desenvolvimento directo da representação mimé-
tica (sonora e gestual) da infância. Por tudo o que foi dito, parece então natu-
ral e justificável aceitar que a expressividade musical esteja relacionada com os 
movimentos e os gestos quotidianos. Naturalmente, os movimentos e gestos do 
performer também estão relacionados com ajustamentos mais técnicos, e com 
componentes mais estruturais e sintácticas da comunicação musical. Segundo 
Davidson, por exemplo, “a produção de música através do corpo (em perfor-
mance) envolve geralmente movimentos e gestos específicos que foram cultural-
mente aprendidos para fins técnicos, musicais e de comunicação social.”23. No 
entanto, esses gestos e esses movimentos também fazem parte de um vocabu-
lário aprendido culturalmente e ao serviço da expressividade musical, a qual 
concorre em última instância para uma melhor comunicação do conteúdo mu-
sical que intencionalmente se pretende comunicar.

Shepherd e Wicke argumentam a este propósito que “ao ser corporalmente e 
somáticamente manifestada, a música é simultâneamente estruturada e estru-
turante. Como tal, ela ressoa fortemente com a experiência somática e corpo-
ral, vivida pelo receptor (o público). Ouvir uma voz, um som musical, é tomar     

21. Cf. . Ekman, P. & Friesen, W.V.  Cf. . Ekman, P. & Friesen, W.V. Ekman, P. & Friesen, W.V. Pictures of facial affect.
22. Cf. Swanwick, K. Musical development: the fi rst years, in:  Cf. Swanwick, K. Musical development: the fi rst years, in: Swanwick, K. Musical development: the first years, in: Music, Mind and Education, IV. London: 
Routledge, 1988, pp. 36-54.
23. Davidson, J. W. & Correia, J.S. Body Movement, in:. R. Parncutt and G.E. McPherson (Eds.),  Davidson, J. W. & Correia, J.S. Body Movement, in:. R. Parncutt and G.E. McPherson (Eds.), Body Movement, in:. R. Parncutt and G.E. McPherson (Eds.), The 
Science and Psychology of Music Performance: Creative Strategies for Teaching and Learning,. Oxford: Oxford 
University Press, 2002, p. 242.
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conhecimento do estado corporal e somático que o produziu. A reacção é, por-
tanto, ao mesmo tempo, de simpatia (simpatética) e de empatia (empatética).”24

Nem toda a música, porém, pode receber todos os sentidos que intencional-
mente lhe queremos atribuir, e nem todos os sentidos pretendidos são passiveis 
de ser investidos em qualquer música. Aquilo a que Nattiez25 chamou o nível 
imanente da música, é um nível de materialidade musical que delimita as pos-
sibilidades das variáveis de sentido atribuíveis a esse nível imanente durante o 
processo da (re)produção do sentido musical (compositor, intérprete e receptor). 
Deste modo, convém ao intérprete tomar conhecimento dessa materialidade 
imanente, das suas possibilidades de investimento de sentido, e saber que, quer 
intrinsecamente quer extrinsecamente codificado, o sentido musical, quando 
chega ao nível da performance, se transformará num acto de sentido encorpo-
rado, constituído e exprimido pelos mesmos movimentos e pela mesma ges-
tualidade que está perceptualmente disponível e compreensível por todas as 
plateias do mundo e que, factualmente, estará ao mesmo nível da comunicação 
gestual de todos os dias.

O domínio artístico da performance musical não é portanto um domínio au-
tónomo e separado da realidade, dos gestos reais e das emoções verdadeiras, mas 
um domínio que vai buscar a sua autenticidade à validade ecológica da música 
como um evento social, expressivo e comunicativo. Sendo que na pesquisa aqui 
considerada, o sentido musical é de conteúdo emocional, podemos afirmar 
que o sentido emocional da performance musical compreende todos aqueles 
gestos, movimentos e padrões de movimentos cujas características gerais se 
assemelham ao movimento corporal simptomático das emoções humanas, e 
que todo o intérprete musical deveria ser capaz de exprimir através dos seus ges-
tos corporais (visual e acústicamente). Evidentemente, que sentir uma emoção 
não é o mesmo que expressá-la. Expressividade em performance não se con-
segue só através da perícia musical e técnica. Expressividade musical tem 
de ser aprendida e deve também ser ensinada. O intérprete deve aprender 
a expressar sentimentos e emoções que fazem parte do sentido musical do rep-

24. Shepherd, J. & Wicke, P.  Shepherd, J. & Wicke, P. Shepherd, J. & Wicke, P. Music and Cultural Theory. Cambridge: Polity Press, 1997, p. 180.
25. Cf. Nattiez, J.J. Fondements d´une sémiologie de la musique. Paris: Union Génerale d´éditions, 1975.
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ertório a executar. Este “know-how” tem de ser aprendido e ensaiado para se 
tornar natural, intencional e expressivo. Este saber é, evidentemente, parte do 
produzir sapiente, e parte do saber que acompanha e se exprime no acto de criar, e 
insere-se, portanto, no corpo de saber daquilo a que chamaria a Po(i)ética Musi-
cal, e de uma forma mais geral ao sentido que atribuí à Poética das Artes.
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Partamos da ideia de que o autor (tanto na sua versão grande como menor) 
resulta de uma construção sociológica e que, portanto, as percepções que de si 
se vão gerando ao longo da história são o resultado da interação de complexos 
processos semióticos, certamente instáveis. É por sua consequência que se leva a 
cabo o que aqui denominamos Construcção Autoral.

Estes processos de Construção Autoral não são alheios à literatura, tanto 
entendida como corpus textual, uma vez que incidem claramente nas diferentes 
percepções epocais dos textos, como entendida nas suas modalidades histori-
ográficas, teóricas ou críticas.

Os processos de construção autoral são, em grande medida, incontroláveis 
e, normalmente, inconscientes. Claro está que, enquanto o autor está vivo, o 
grau de intervenção sobre o seu próprio discurso historiográfico é importante 
(podendo gerar polémicas com os críticos adversos, matizar interpretações da 
sua figura ou da sua obra, etc.) mas o certo é que, logo após a sua morte (e a 
nossa história literária fornece-nos exemplos suficientes), a sua passagem pelos 
relatos da crítica pode seguir os caminhos mais insuspeitados. De maneira que 
a capacidade do autor vivo para intervir na sua construção autoral não quer 
dizer que esses processos não estejam em marcha, senão que, ao contrário, essa 
capacidade se manifesta como a demonstração efectiva da existência dos proces-
sos assinalados. Estes formariam parte desse inconsciente social de que falava 
Jameson  (1989) e que, segundo o crítico americano, nos seria desvelado no 
texto do romance. Só temos de substituir os textos das novelas pelos textos das 
histórias da literatura. Leiamos pois, os grandes textos canónicos da historiogra-
fia literária como relatos de ficção; apostemos por ver detrás de cada uma dessas 
fantásticas personagens um personagem literário, por trás de cada incidente 
um motivo literário; dirijamos o nosso olhar sobre o texto historiográfico, entre 
Jameson e White, com a suspicácia de quem se dirige a um relato que se quer 

Sobre a Autoria, a Autoridade e o Autoritarismo

Manuel Forcadela*
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fazer passar por fidedigno, mas que resulta finalmente falaz. Hume dizia que a 
história não é mais do que a ficção que a gente considera desde há tempo como 
a verdade.

Analisar os mecanismos que regem os processos de Construção Autoral re-
sulta, como se verá, numa tarefa de enorme importância, na medida em que nos 
reporta dados que estão vinculados intimamente com a construção do Cânon e 
do próprio sistema, na medida em que um autor canónico precisa de aproximar-
se do modelo delimitado por uma morfologia implícita (ainda que não desve-
lada, latente, ainda que não manifesta) para incrementar o seu capital simbólico 
dentro dum determinado sistema ou campo literário. É nossa vontade desvelar 
agora essa morfologia, introduzir, melhor, a Morfologia da Construção Autoral 
como um novo elemento no amplo debate da teoria literária do nosso tempo. 

As tradições literárias, desde esta perspectiva, engendrariam um modelo de 
Super-Actante que derivaria no modelo canónico de autor, o actor-autor. As 
diferenças substanciais entre o autor e o actor-autor estribar-se-iam em que este 
último seria a representação do primeiro na História da Literatura. As aquisições 
de valor simbólico por parte dum autor estariam vinculadas à aproximação a 
este modelo de Super-Actante por meio do seu actor-autor que, como quase 
todo, estaria sujeito às oscilações epocais. Desde a rebeldia ou a submissão, des-
de a vanguarda ou a retaguarda, o Super-Actante daria sentido a todos os mod-
elos de escritores possíveis, uma vez que estes fossem reconvertidos pelo discurso 
crítico canónico e transfigurados, cada um, no seu correspondente actor-autor.

Não importa o que os escritores sejam “realmente”; a sua reconversão em 
actores-autores derivados do Suuper-Actante converte-os em elementos do 
macro-relato mítico que denominamos História da Literatura.

A persistência do Super-Actante que supera, sem perigos, todas as crises      
epocais, as mudanças de estética e de compreensão da realidade, tem a ver com 
a sua capacidade para absorvê-lo todo, convertendo-se, desta forma, no herói do 
cânon literário, o cavaleiro conquistador do Graal do Cânon, por mais que este 
cavaleiro seja uma abstracção e uma mera hipótese.
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Portanto, o Super-Actante é o Sujeito do Esquema Narrativo Canónico da 
História da Literatura, apelando à terminologia cunhada por Greimas1.

Se aceitarmos a proposta de Pascale Casanova (2001) de que o “capital         
literário se acumula de jeito nacional”, dela concluiremos que o Super-Actante 
tem nação. E, em consequência, uma das características deste Super-Actante 
seria a da sua intraduzibilidade. A análise comparativa das diferentes tradições   
literárias revelar-nos-ia em que medida as condições do Super-Actante local con-
tribuem para a construção do Super-Actante global, no caso de que este possa 
ser construído. Se frente às literaturas nacionais existe uma literatura mundial 
(ou pelo menos, a ideia), o Super-Actante da segunda resulta construído sob 
condições muito diversas, ainda que, em parte, herdeiras das somas de todos os 
Super-Actantes com nação.

Em qualquer caso, cabe ter claro que este Super-Actante (e todas as suas        
atualizações menores em actores-autores) é manejado pelo crítico e, escassa-
mente, o autor tem competência para incidir no seu relato fora das necessárias 
aproximações que, consciente ou quase sempre inconscientemente, manifeste 
através da sua obra. A diferença apontada entre o autor e o actor-autor, repre-
sentação do autor na História da Literatura, é que a sua construção imaginária 
está em mãos de um novo ficcionista: o crítico literário.

O Super-Actante é, portanto, o Sujeito da história que conta o crítico. No 
processo de actor-alização o Super-Actante derivará em cada um dos actores que 
aqui denominamos actor-autor. Como na novela, a ilusão referencial ou, se se 
preferir, a falácia referencial, não é mais do que isso: uma mentira. De maneira 
que qualquer um que se assome à História da Literatura, mesmo se o faz em 
qualidade de autor, terá que acostumar-se a deslindar, a separar, a estabelecer 
um marcado hiato entre o autor, que realmente é, e o seu actor-autor, mera     
representação fantasmagórica no relato ficcional da crítica. Porque, digamo-
lo de vez, o crítico não tenta, essencialmente, aproximar-se da veracidade das 
coisas; o seu império não é o do Real, senão o da representação puramente 
simbólica da Realidade, isto é, a Ideologia. O crítico é, como demanda George 
Steiner (1997), um activista da interpretação, isto é, um ideólogo.

1. Greimas, A. J. Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje. Madrid: Gredos, 1982, p. 275.
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Segundo a teoria de Bakhtin2, tudo o que é ideológico possui um signifi-
cado e remete a algo situado fora de si mesmo. Noutros termos, tudo o que é            
ideológico é um signo. Sem signo não existe ideologia. Para Bakhtin3, 

“cada signo ideológico é, não só um reflexo, uma sombra da realidade, mas 
também um fragmento material dessa realidade. Todo o fenómeno que funcio-
na como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como sonoridade, 
como massa física, como cor, como movimento do corpo ou como qualquer ou-
tra coisa. Nesse sentido, a realidade do signo é totalmente objectiva e, portanto, 
possível de um estudo metodologicamente unitário e objectivo. Um signo é um 
fenómeno do mundo exterior”. 

Bakhtin4 também fala da Interacção Social, afirmando que é através dela que 
se formam as consciências e se definem os signos.

O diálogo que se estabelece entre o autor e o crítico é, assim, um diálogo de 
fantasmas, um mudo que fala para um surdo, um paralítico que baila para um 
cego. E o curioso do caso é que, em geral, ambos, autor e crítico, parecem igno-
rar esta peculiar circunstância, de modo que as acrobacias do escritor, dirigidas 
intencionalmente para o crítico, são contestadas como acrobacias de crítico, 
dirigidas intencionalmente para o escritor, numa pantomima onde se impõe, 
sobretudo, a linguagem. Digamos que o crítico já sabe quem é o actor-autor que 
participa na ficção do seu discurso. Ele desenha o seu destino tentando adaptar 
o modelo à realidade concreta do autor real. Assim, este não deve afastar-se do 
Esquema Narrativo Canónico5 prefixado.

Portanto, o autor contempla, na figura fantasmagórica do seu actor-autor, a 
apropriação ideológica da sua biografia e da sua obra. Os seus acenos são mera 
coreografia, representações de um teatro que constrói o devir nacional das le-
tras e das culturas. O autor contempla as peripécias do seu actor-autor para se 
converter em Herói nacional. E é que o Super-Actante é um Herói Nacional. 

2. Bakhtin, Mijaíl. Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus, 1989;. Estética da Criação Verbal São 
Paulo:   Martins Fontes, 1997; Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1992.
3. Bakhtin, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1992, p. 23.
4. Cf. Bakhtin, Marxismo.
5. Cf. Greimas, A. J. Semiótica. p. 275.
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Sem dúvida alguma, assistir a esta representação, ao teatro de projetar-se so-
bre a história da cultura, é um dos grandes alicientes da aventura da escrita e de 
qualquer outra actividade artística. Nesta situação esquizofrénica o autor deve 
discernir a sua identidade daquela do actor-autor que o representa e com o que, 
em parte, tem muito que ver e ao que, em parte, contempla como uma figura 
demoníaca e perversa. O singular do caso é que, chegado um certo momento, 
a partir da sua irrupção no relato do crítico, o autor vê-se obrigado a planifi-
car esse diálogo, de modo que o seu comportamento real pode ser modificado 
pelo comportamento imaginário do seu correlato, o actor-autor. O trabalho do 
crítico consiste pois, entre outras coisas, em converter o ficcionista em ficção. A 
diferença radica em que, enquanto o trabalho do ficcionista é livre ou sujeito a 
uma morfologia implícita menos configurada — quando menos em aparência 
—, o trabalho do crítico, logo dum preâmbulo falacioso no que adverte 
do carácter não ficcional do seu relato, decanta-se pela ficcionalização do 
ficcionista.

Para que tudo isto seja possível, é necessária uma instituição, a História da 
Literatura, um discurso de autoridade, a Crítica Literária, e um proprietário 
desse discurso: o crítico.

A construção autoral é, portanto, a construção de uma personagem, levada a 
cabo pela crítica na qual o autor só participa enquanto emissor de signos; signos 
que podem ser ou não recebidos e, igualmente, interpretados ou não segundo 
a sua vontade. Adicionalmente, tal e como acontece com os temas e motivos     
literários, a sua ficção não é unívoca e todos os seus signos, incluindo os próprios 
textos que produz, podem ser interpretados de maneiras coincidentes ou não, de 
modo que, além de ser o Sujeito de uma história, pode converter-se no Objecto 
de outra, tendo esta como Sujeito e Anti-sujeito [a]os críticos enfrentados.

Todo o escritor quer ser como o Super-Actante nacional, o seu Deus, o seu 
molde, o seu Herói, toda a vez que um escritor não pode ver-se a si mesmo, em 
tanto que actor-autor, mais que através do relato (em críticas, resenhas, comen-
tários, inclusões ou exclusões em antologias, menções em histórias da literatura, 
etc.) ao que ele acede, convertido em mero actor derivado desse Super-Actante.

O escritor contempla-se, pois, no espelho da crítica e considera se os seus 
acenos foram ou não recebidos correctamente pelo cristal de azougue. A sua 
esquizofrenia pode partir da contemplação de como esses acenos reais são de-
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volvidos pelo espelho, convertidos em acenos diferentes e desproporcionados. 
Esse horror só se pode diluir estabelecendo a distinção entre os dois discursos: 
o da realidade e o da crítica, sabendo-se igualmente diferente do seu correlato 
ficcional, o actor-autor. A esquizofrenia do escritor reside no assumir, como 
próprio, o fantasma do seu reflexo no espelho da história da literatura. Ambos, 
o autor real e o seu reflexo são entidades tão distintas como aguda é a defor-
mação do cristal, mais ou menos opaco, côncavo ou convexo, com que o crítico 
o contempla.

A crítica tenderia a repetir um mesmo relato, um relato de índole proppiana que 
aqui tentaremos revelar nas suas estruturas constituintes, empregando essa morfo-
logia do conto melhorada que é a teoria semiótica do texto de Greimas. O singular 
desse relato é que situa o actor-autor em posição de ser valorizado, segundo se ajuste 
ou não ao padrão predeterminado. Digamos que o actor-autor, sendo o correlato do 
autor na ficção que escreve o crítico é, também, uma entidade transida pelo valor; 
o que denominaremos aqui, brincando com as palavras, o feitiço do fictício: o fetiche.

Na quarta parte do primeiro capítulo d’ O Capital, intitulada O carácter de       
fetiche da mercadoria e o seu segredo, Marx6 ocupa-se explicitamente desta transfor-ocupa-se explicitamente desta transfor-
mação dos produtos do trabalho humano, convertidos em aparências de coisas, em 
fantasmagorias.

“Uma mercadoria parece, à primeira vista, algo trivial e perfeitamente compreen-
sível […] Enquanto valor de uso, não há nela nada de misterioso, satisfaça ela as 
necessidades humanas com as suas propriedades naturais ou que essas propriedades 
sejam produzidas pelo trabalho humano. É evidente que o trabalho do homem 
transforma as matérias-primas proporcionadas pela natureza de modo a que se fa-
çam úteis. A forma da madeira, por exemplo, muda se com ela for produzida uma 
mesa. Todavia, a mesa continua a ser madeira, que dizer, um objecto comum que 
cai sobre os sentidos. Mas se apenas é apresentada como mercadoria daquela, a 
questão é inteiramente diferente. Ao mesmo tempo atingível e inatingível, já não 
lhe basta colocar os pés sobre a terra; endireita-se, por assim dizer, sobre a sua cabeça 
de madeira, frente às outras mercadorias, e abandona-se a caprichos mais estranhos 
que se se botasse a bailar.” 

6. Marx, Karl. El Capital. México: Fondo de Cultura Económica, 197, p. 104
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Digamos que o actor-autor é o autor convertido em mercadoria. A ficção do 
crítico formula-se, portanto, como mercado em que os autores são submeti-
dos a subastaçao pública. Como a mercadoria, o actor-autor é social. E o sur-
preendente desta descoberta é que o expectável, aquilo que de algum modo 
poderíamos esperar, é que fosse a obra de arte literária, em tanto que objecto 
livro, a que se submetesse à transformação fantasmagórica da mercadoria. Mas 
não o autor. Contudo, tal e como estamos a observar, o actor-autor não é apenas 
o correlato do autor na ficção do crítico mas também o autor convertido em 
mercadoria e, ainda mais, em mais-valia.

Como vimos, Marx escreveu no primeiro capítulo d’O Capital uma teoria 
espectral sobre a mercadoria enquanto relação social, na qual o social se mostra 
ao homem como uma fantasmagoria. A mercadoria é um objeto fantasmago-
rizado. Do mesmo modo, o actor-autor é o fantasma do autor no relato da 
história da literatura, convertida em metáfora do mercado. O crítico constrói 
uma metáfora do mercado. Faz flutuar os valores fantasmagóricos das obras e 
dos autores, joga a somar-lhes ou restar-lhes mais-valia. Mesmo no delírio, o 
crítico (certo modelo de crítico) é um agente do capitalismo.

Na mercadoria se corporiza uma forma social. Esta forma constitui uma 
relação de substituição, abstracção e coisificação. Eis a relação entre o autor e 
o actor-autor. O crítico substitui o autor por uma série de expressões lexicais; 
abstrai os seus traços, as suas peculiaridades, e devolve-o coisificado, envolto 
em pacote, perfeitamente disposto para o consumo imediato. A actor-autor é o 
autor prêt à porter, o autor mercadoria, o autor mais-valia. Em muitas ocasiões, 
este processo é levado a cabo já logo na capa do livro que compramos. O ob-
jecto livro contém o actor-autor incorporado. O crítico já dispôs o seu feitiço do 
fictício, o seu fetiche ali, onde ninguém duvida da sua veracidade, no paratexto 
prévio à ficção.

Nas mercadorias, portanto, torna-se tangível o intangível: a forma de 
produção do capitalismo. Neste sentido as mercadorias são coisas sensualmente 
suprassensíveis, cristais sociais, coisas que se converteram em socialidade. Este é 
o seu mistério. Um raro espelho. A gente não capta o misticismo da mercadoria. 
Pensa que é completamente normal e natural que as mercadorias tenham um 
valor e que possam ser intercambiadas. Pensa que é normal que um autor seja 
melhor que outro; que um ocupe um posto de referência na tradição literária e 
outro, pelo contrário, seja considerado um autor menor. Mesmo muitos críticos 
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parecem não perceber esta circunstância. Repetem sem cessar os mesmos tópi-
cos, as mesmas recorrências, frases que, no delírio, são impossíveis ou mesmo 
apontam definitivamente cara ao imaginário a escassa referencialidade histórica 
do seu discurso. Álvaro Cunqueiro funda em 1933 o neo-trovadorismo. Qualquer 
poderia imaginar Álvaro Cunqueiro em 1933 (um dia, uma noite, durante todo 
o ano) abrindo uma garrafa de champanhe, a dizer algo assim como “declaro 
solenemente inaugurado o neo-trovadorismo”, olhando sério para o fotógrafo 
que capta a instantânea de tal momento histórico. Sabemos, porém, que Ál-
varo Cunqueiro e o neo-trovadorismo são duas construções culturais separadas, 
ainda que vinculadas, o primeiro enquanto actor-autor e o segundo enquanto 
movimento literário, e que a sua biografia é certamente diferente. E sabemos, 
igualmente, que Cunqueiro, em 1933 — ano em que publica um livro de po-
esia extraordinário, Cantiga nova que se chama ribeira —, dificilmente podia 
calcular a dimensão histórica do seu acto e muito menos a fortuna, em termos 
lexicográficos, do vocábulo neo-trovadorismo que mesmo possivelmente descon-
heceria.

Marx, que desvelou este espectro, é um decifrador que deixa claro, mesmo 
assim, que com esta decodificação o espectro não pode ser arrebatado da mer-
cadoria. Desaparecerá só quando se passar a outra forma de produção. Já que, 
tal como afirma Marx, desde uma posição que mistifica a racionalidade da 
revolução, assim como nos mudamos a outras formas de produção, desaparece 
imediatamente todo o misticismo do mundo das mercadorias, toda a magia e a 
fantasmagoria que rodeiam de névoa os produtos do trabalho, sobre a base da 
produção do valor.

O actor-autor é, portanto, um fetiche, alguém possuído pelo feitiço do fictício, 
uma mercadoria que exige mais-valia. Seguindo o raciocínio de Marx, o seu 
espectro desaparecerá quando se modifique a forma de produção.

Aura e fetiche são dois conceitos que reclamaram atenção na história da 
filosofia, dois conceitos que devem ser explicados, delimitados. A aura da obra 
de arte e o carácter de fetiche da mercadoria. O primeiro, tal e como o cria 
Walter Benjamim no seu ensaio Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit (A obra de arte no tempo da reprodução “tecnificada”). O 
segundo, cunhado por Marx no seu Das Kapital, situa-se no marco das análises 
económicas. A aura estaria, portanto, situada no território da arte e o fetiche 
no território da economia. Ainda assim, resulta evidente que a palavra aura (so-
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pro, brisa e, figuradamente, rumor; irradiação luminosa de carácter paranormal 
que alguns indivíduos dizem perceber à volta dos corpos humanos, animais 
ou  vegetais) procede claramente da linguagem religiosa e que a palavra fetiche 
(objeto animado ou inanimado, natural ou artificial, a que se presta culto por 
se lhe atribuir poder sobrenatural) adquire toda a sua dimensão na teoria do 
desejo da psicanálise. 

Como assinala Ruiz Zamora7, para Benjamin, a reprodução técnica da obra 
de arte corresponde exactamente à reprodução técnica das mercadorias, o que 
significa, metodologicamente, a localização da análise no plano radicalmente 
materialista das condições de produção: a dialéctica de transformação nas 
condições de produção, ainda que mais lenta, é tão perceptível no nível da 
superestrutura como o que Marx detectara no da infraestrutura. A vantagem 
que, para Benjamin, oferece este tipo de análise consiste na possibilidade 
de abandonar uma série de categorias que se configuram como um obs-
táculo insanável para estabelecer una verdadeira contextualização da obra 
de arte. Benjamim propõe a substituição destas categorias, típicas do idealismo 
romântico (criatividade, mistério, genialidade, perenidade, etc.), que “levam à 
elaboração do material fáctico em sentido fascista”, por uma série de conceitos 
“utilizáveis para a formação de exigências revolucionárias na política artística”8. 
Estes conceitos serão, naturalmente, as categorias do materialismo dialéctico. 
Vemos, adicionalmente, como a noção de autor está totalmente contagiada das 
categorias românticas, de maneira que a linguagem dos críticos, mesmo daque-
les que se reivindicam como pertencentes ao materialismo dialéctico, emerge 
ateigada destes tópicos, noções que se instituem de forma apriorística e não 
discutível.

Que é daquela “a aura”, essa realidade difusa que envolve a obra de arte e 
que, de certa forma, a constitui? Numa definição que se tornou justamente 
célebre, Benjamim9, caracteriza-a como “a manifestação irrepetível de uma dis-

7. CF. Ruiz Zamora, Manuel. Walter Benjamin: la obra de arte em la época de su reproductibilidad técnica 
in: Fedro, revista de estética y teoría de las artes 1 (Março 2004), p. 14.
8. Benjamin, Walter.  El arte en la época de su reproductibilidad técnica, in: W. Benjamin, Discursos 
interrumpidos I. Madrid: Taurus, 1982. p. 18
9. Benjamin. El arte en la época. p. 24.



96

Manuel Forcadela

tância (por próxima que possa estar)”. Pois bem, esta distância sucumbe perante 
a       irrupção das massas e a sua aspiração de fazerem-se donas dos objectos 
através da reprodução mecanizada. Isto significa que a preeminência material 
da reprodução técnica sobre a singularidade irredutível do fetiche artístico, pro-
duz uma “des-teologização” da produção artística e uma dissolução, portanto,      
dessas categorias que configuraram a arte burguesa (expressão que, para Benja-
min, quase constituiria uma tautologia). De algum modo, isto é também per-
ceptível, nos dias de hoje, no mundo das letras, no qual a abundância de escri-
tores, resultante do acesso maioritário da população à educação superior, trouxe 
consigo um notório incremento no número de pessoas capacitadas para levar 
adiante a redacção de um texto com vontade artística. No âmbito das nossas 
letras, isto é uma realidade incontrovertível, no sentido em que jamais existiu 
semelhante proliferação de autores, mesmo com obra publicada. 

Enquanto que, para Heidegger, a obra de arte supõe um âmbito de recepção 
fenomenologicamente privilegiado para a manifestação do ser na sua essên-
cia — na medida em que não impõe nenhum obstáculo de carácter lógico ou 
metafísico na sua revelação — para Benjamin, essa revelação não é senão o 
produto específico de determinadas condições políticas e sociais radicalmente 
injustas, de maneira que a função do artista não seria tanto a de reflectir passi-
vamente no que se revela, como na sua denúncia e transformação, a partir das 
possibilidades de difusão que oferecem os novos meios técnicos da fotografia, o 
cinema e o jornalismo. Daí, o contra-manifesto político que constitui o epílogo 
do ensaio: frente às teses esteticistas da política e da guerra que propunham os 
manifestos futuristas e que se plasmavam nas grandes concentrações de massas 
do fascismo, Benjamim opõe uma politização radical da arte: “A humanidade, 
que outrora, em Homero, era um objecto de espetáculo para os deuses olímpi-
cos, converteu-se agora em espectáculo de si mesma. A sua autoalienação logrou 
um nível que lhe permite viver a sua própria destruição como um gozo estético 
de primeira ordem. Este é o esteticismo da política que o fascismo propunha. 
O comunismo contesta-lhe com a politização da arte”10. Eis a formosíssima 
consigna do judeu alemão: “Ganhar as forças da ebriedade para a revolução”. 

10. Benjamin, El Arte en la época. p. 57. Benjamin, El Arte en la época. p. 57.Benjamin, El Arte en la época. p. 57.
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Na literatura moderna (a literatura sob influência do capitalismo) a aura 
converte-se em fetiche, a obra literária em mercadoria. O autor, oculto sob a 
aparência de ser real, numa mercadoria que fica por debaixo no actor-autor.

Um tema limítrofe e de vital importância é o da relação entre a construção 
autoral e o anonimato. Pode alguém subtrair-se aos processos de construção 
autoral sem passar pelo anonimato? Deveria, em consequência, ser anónima a 
vanguarda para não ficar enredada nas complexas madeixas da construção auto-
ral? Ou importa sinalizar a vanguarda como uma estratégia especial em prol da 
construção autoral? Ser construído como autor conforme a vanguarda equivale 
a justificar um espaço singular dentro do retrato literário que constrói a histo-
riografia. Como esses vídeos de famosos em que a câmara persegue o protago-
nista por ruas e lugares para que o retrato convencional se converta num retrato 
de perseguido. O escritor de vanguarda persegue assim, valha a redundância, 
um retrato de perseguido: aqui estou — exclama — apesar de que não queria. 
Tiraram-me uma foto sem licença. Importa mencionar a recursividade que este 
tema adquire nos vídeos musicais, onde a promoção de muitas canções se leva 
a cabo através deste subterfúgio. O retrato do perseguido converte-o num dese-
jado, incrementa o seu valor como mercadoria. Frente ao que mostra o seu rosto 
e se reclama como objeto, mercadoria barata que se oferece para ser comprada, o 
falso perseguido recusa-se a mostrar o seu rosto mas reivindica-se, secretamente, 
como objecto. O seu valor, enquanto objecto, vê-se incrementado já que finge, 
dá a entender que foi difícil a sua obtenção, um prato esquisito, um animal 
difícil de caçar, uma carne que não abunda, etc. A persecução, como possível 
significante do desejo, assoma agora, convertida no seu símbolo. Perseguimos o 
que desejamos, algo que está para além da nossa cultura e da nossa educação e 
que se converte em compulsivo, em corporal. Perseguimos o insólito, o inusual, 
aquilo que, em definitivo, obtém um maior apreço no mercado. Mas como já 
foi dito, e diremos, o apreço é uma crença, uma fé.

A pose de vanguarda, esse retrato de perseguido do que estamos a falar, con-
verter-se-ia, nesse sentido, numa estratégia narcisista, a mais aguda das estra-
tégias de construção autoral. Essa estratégia consistiria no seguinte: faço uma 
obra que não cabe no mercado para incluir-me nesse mesmo mercado como 
super-valor, enquanto actor-autor. A minha obra não cabe no mercado mas eu 
quero formar parte desse mercado. A estratégia da vanguarda seria pois, uma 
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estratégia de construção autoral na qual o valor da obra se entenderia como 
meramente secundário. Não é que a obra careça de valor — que carece —, já 
que situar a obra fora do mercado forma parte da sua estratégia, mas que o autor 
é o verdadeiramente valioso. A vanguarda situaria, directamente, o autor como 
mercadoria. A vanguarda seria, por tanto, um atalho face ao grande autor.

O objecto livro, como materialização da conversão do texto literário em mer-
cadoria, estaria também em contradição com a própria noção de vanguarda en-
quanto invendável, fora do mercado, inacessível para a mais-valia, etc. Recor-
demos que a literatura existiu durante séculos e séculos sem livro e que, hoje, a 
electrónica está a mostrar-nos as suas enormes possibilidades na hora de arran-
car espaço aos domínios tradicionais do livro impresso, da revista, etc. As folhas 
‘voadoras’, ressuscitadas em finais dos anos 70, por uma parte da nossa poesia, 
resultam ser um claro exemplo disto. Mas num contexto de conflito cultural 
diglóssico, tudo deveria levar-nos a outras reflexões de indubitável importância. 
Em primeiro lugar, a inferioridade do mercado cultural B situa-o em posições 
mais próximas da vanguarda, sempre que as suas mercadorias, mesmo os seus au-
tores, são menos vendáveis ou, mesmo, invendáveis. A circulação, de mão em mão 
e de boca a boca, de certos textos literários em determinados momentos da nossa 
tradição, fixou estes verdadeiros objectos de vanguarda, objectos impossíveis para 
um mercado que os excluía por razões políticas. E muitos desses objectos, assim 
circulantes, careciam da vontade vanguardista ou, quando menos, esse carácter 
insurrecional ficou esvaído durante a construção do relato historiográfico. Incor-
porou-se, portanto, uma semântica de vanguarda sobre objectos que, em muitos 
casos, eram marcadamente conservadores. Ainda, a presença duma historiografia 
literária dominante na cultura A fixou que o relato de B resultasse num relato 
marginal, situado completamente fora do sistema principal que nem sequer era 
capaz de  incluí-lo na sua lateralidade.

Poderíamos talvez assinalar que em contextos de diglossia, os textos de B fun-
cionam como uma certa vanguarda de A. Por outras palavras: os comportamentos 
das culturas menorizadas aproximam-se aos comportamentos da vanguarda.

Outro elemento importante sobre o que reflectirmos é a exclusão dos textos 
sem autoria do relato da tradição literária, nomeadamente dos textos pertencentes 
ao que denominamos “literatura popular”. Alguém poderá aduzir que se trata de 
textos que nunca foram escritos, sendo muitos deles recolhidos por investigadores 
e fixados segundo determinadas pautas da investigação etnográfica. Mas os es-
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forços por encontrarmos os autores de textos anónimos, considerados textos de 
autor (Alfonso de Valdés como autor do Lazarillo de Tormes, tal como assinala 
Rosa Navarro Durán), resultam, neste sentido, sumamente eloquentes. A per-
gunta surge imediatamente: seria possível um sistema literário sem autores? É a 
instituição literária uma instituição fundamentada sobre essa variante da ilusão 
referencial que denominamos a falácia autoral? Pois parece ser que sim. A prova 
temo-la no total abandono da literatura popular, carente de autoria, produzida 
desde a oralidade e o anonimato. 

Como salientou Pérez Parejo11 em finais dos anos 70, Roland Barthes, Michel 
Foucault e Jacques Derrida, os três pensadores mais activos da Desconstrução, 
proclamaram a crise da autoria, vinculada na crise do eu. Assim, a autoria con-
verteu-se na miragem da propriedade intelectual, enquanto que a figura do Autor 
transformou-se em marca de origem ou género, mera assinatura para classificar 
em estantes. Frente ao Autor, o Leitor e o Texto erigem-se nos verdadeiros pro-
tagonistas da escrita.

A ideia de decifrar um texto converte-se para sempre numa quimera. Isso signifi-
caria fechar o texto, impor-lhe limites, obstaculizar a sua própria jouissance. Ao morrer 
o Autor, o Leitor nasce. Barthes12 pergunta se escrever é um verbo transitivo ou intran-
sitivo, isto é, se em realidade algo pode ser escrito ou criado com palavras. Nunca 
se pode saber quem escreve, se o autor ou as personagens que, de alguma maneira, 
obrigam o indivíduo, ou a sua experiêencia pessoal, a psicologia da época ou ainda, 
em realidade, a própria escrita, pela simples razão de que pôr-se a escrever é renunciar 
à individualidade e ingressar no colectivo. Desde o instante em que pegamos na pena, 
escrevemos tal e como nos ensinaram, com uma retórica determinada, com uma sin-
taxe, uma gramática e uns tropos já fixados desde a Antiguidade, com uma linguagem 
que nos rodeia e nos envolve num murmúrio incessante: um grande armazém de 
citações e signos de muito diversos centros da cultura que operam como intertextos. 
O murmúrio da língua, Le Bruissement de la Langue: intitulará Barthes o seu livro. 

11. Cf. Pérez Parejo, Ramón. Pérez Parejo, Ramón. La crisis de la autoría: desde la muerte del autor de Barthes al renacimiento de 
anonimia em Internet, 2004. Obtido em 10 de Julho de 2007, de Espéculo: http://www.ucm.es/info/espe-
culo/numero26/crisisau.html.
12. Barthes, Roland. La muerte del autor, in: R. Barthes, Barthes, Roland. La muerte del autor, in: R. Barthes, El susurro del lenguaje. Barcelona: Paidós, [1968] 
1987, p. 66.
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Certamente, o carácter de fetiche que, segundo Marx, envolve a mercadoria 
no sistema de vida capitalista, converte em invisíveis tanto o trabalho como o 
sistema de organização social dos quais resulta essa mercadoria. O feitiço do 
fictício oculta que por toda a mercadoria se paga uma quantidade determinada 
de tempo de vida e que, contrariamente à ilusão de equivalência que gera o 
capital através do “apreço”, nem todas as vidas têm um valor homogéneo sob o 
império do Mercado. Medidas sobre essa instância que é o tempo de trabalho, 
as coisas têm preços diferentes para indivíduos de classes sociais distintas.

O crítico põe apreço na obra literária. E o mercado das sociedades 
diglóssicas adverte que as mercadorias B são, em muitas ocasiões, caras de mais. 
Este alto “apreço” obriga a uma híper qualidade. O texto B não pode ser tão 
bom mas melhor, já que tem que pagar o esforço acrescentado de ser lido em 
língua B. A tradição literária galega é, neste sentido, extraordinária, consti-
tuindo o resultado de um esforço social e criativo que não pode ser obviado. 
Enquanto estabelecer que o “apreço” é uma crença — repetimos — a tarefa do 
crítico encaminhar-se-á para a explicação das razões desse encarecimento e para 
os argumentos que explicam que tal investimento seja merecedor de atenção 
por parte do consumidor leitor. O autor da cultura B, em situações diglóssi-
cas, deve valer-se da estética dos sectores intermédios e da estética burguesa 
e prescindir, ao mesmo tempo, da cultura de massas e da vanguarda. A sua 
aventura, uma verdadeira aventura própria dum Herói letrado, consistirá em 
sobrepor-se a semelhante circunstância. Eis a aporia da vanguarda na Galiza: 
reagir contra uma cultura de massas autóctone que, além da TVG, não existe 
em caso algum. Virá-la contra a vanguarda, é pura elite. A sua luta pelo signifi-
cado dirime-se no mesmo seio da estética burguesa.

O papel do crítico é, portanto, elaborar uma crença (Bourdieu), dispor um 
“apreço” e construir uma fé que reverta directamente sobre a mais-valia do 
actor-autor. A ficção do crítico remete sempre para um texto que existe e que 
se submete em cada época a uma nova avaliação, referendando ou rejeitando os 
princípios da fé elaborada. Mas, ainda assim, se o autor já morreu, a sua ficção 
mítica está assegurada pela sua presença no relato historiográfico.
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Há uma história das espécies textuais, mesmo que, para espanto nosso, ainda 
não tenha sido escrita, pelo menos de modo sistemático e genérico. Algumas são 
antiquíssimas, fictivas e narrativas como o mito, o conto, a epopeia…, sapien-
ciais como o provérbio e a adivinha, religiosas como a oração, a litania, o hino, 
líricas como a cantiga ou a canção; outras foram inventadas pelos gregos ou pe-
los romanos, como a tragédia, a comédia, a fábula, a ode, a elegia, o epigrama…, 
ou a sátira, a epístola, a novela, a arte poética…; em tempos medievais surgiram 
espécies como o haiku, as típicas criações poéticas trovadorescas (tensão, debate 
ou peleja, alba, pastorela, cantigas de amigo, de amor, de escárnio e maldizer), 
o soneto, a farsa, o romance (em verso)…; mas a descoberta da imprensa, ou 
a imprensa, esteve na origem de espécies como a notícia, a reportagem, o edito-
rial, a entrevista, a (moderna) crónica, o cartoon, a banda desenhada…; e desde 
a segunda metade do século XIX as novas tecnologias ou as técnicas e os meios 
audiovisuais e de comunicação de massa levaram ao aparecimento de espécies 
como o anúncio, a radionovela, o argumento (o roteiro, o guião), a telenovela, 
o sketch, o blogue, o sms…

O aparecimento de algumas espécies textuais implicou naturalmente o 
aparecimento de novos tipos de produtores, ou de diversos nomes para os 
distinguir. Na Idade Média, quando pouca gente sabia ler e escrever, e pro-
liferavam os jograis, os segréis, os menestréis - que como os antigos rapsodos 
ou aedos e como os modernos locutores e radialistas podiam ser mais do que 
simples intérpretes orais -, ainda foi possível distinguir genericamente quatro 
tipos de produtores de textos escritos: scriptor, compilator, commentator, auctor. 
Este último assumia a responsabilidade total das suas ideias ou do seu texto, 
mas o primeiro – que era inicialmente ou basicamente um “copista” – é que está 
na origem do “escritor”, como está em relação com o “escriba”, o “escrevedor”, 
o “escrevinhador”, ou o “escrivão” e o “escriturário”. Mas o antigo e consagrado 
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nome genérico de escritor ou de autor tem ao longo dos séculos convivido com 
(ou cedido espaço a) nomes menos genéricos relacionados com diversas mo-
dalidades ou espécies textuais: poeta, prosador, tradutor, dramaturgo, historiador, 
biógrafo, romancista, contista, memorialista, epistológrafo… Pelos fins do século 
XIX impuseram-se, graças ao grande sucesso da ópera e da imprensa – e por 
influência italiana, francesa ou inglesa, respectivamente –, outras nomeações 
como libretista, jornalista, folhetinista, repórter. E mais recentemente a força do 
cinema, da televisão, e do computador gerou novos profissionais da escrita como 
argumentista, guionista, roteirista, bloguista, nomes que definem actividades ou 
profissões certamente mais prestigiadas ou estabilizadas do que as dos autores 
(ainda sem direito a nome consagrado) de adaptações, séries, sinopses, diálogos 
e legendas. Mais sorte tiveram os autores de cartoons, que já foram nomeados 
como ilustradores e como desenhadores de imprensa e as últimas décadas consa-
graram como cartoonistas ou cartunistas.

Algumas das novas nomeações autorais conhecem ainda – e não só na grafia 
– uma certa instabilidade, se não se prestam a lamentáveis confusões semânticas. 
É o caso de argumentista, guionista, roteirista, nomes que tanto podem traduzir 
diferenças ou especificidades como podem passar por sinónimos. Existe uma 
Associação Portuguesa de Argumentistas e Dramaturgos que abriga naturalmente 
argumentistas, mas também guionistas, anunciando até cursos de guionismo; e 
existe uma associação, GANA, que abriga “guionistas e argumentistas não alin-
hados”. Mas na comunicação social não são raras as referências a argumentistas 
que escrevem guiões ou a guionistas que fazem argumentos (e adaptações). No 
Público de 23/11/2004 podia ler-se que por ocasião da atribuição do primeiro 
Grande Prémio Europeu do Argumento foi prestada homenagem “ao argumen-
tista italiano Tonino Guerra, de 84 anos, autor de 90 guiões”. O Expresso de 
17/4/1993 referia-se a um “argumentista” que “escreveu o guião adaptando um 
romance de um escritor célebre”. E o Jornal de Letras, Artes e Ideias de 3/1/2007 
informava que Mário de Carvalho entregara, “no âmbito de um concurso de 
apoio financeiro à escrita de argumentos para longas-metragens, a primeira versão 
do guião Grã Trabalho é Viver”.

O Brasil fala muito mais em roteiro do que em argumento, e quase deixou de 
falar em guião, termo que um Dicionário de Comunicação, o de Carlos Alberto 
Barbosa e de Gustavo Guimarães Barbosa, dava em 2002 como sinónimo de 
roteiro, mas “em desuso”. Os ingleses costumam distinguir o screenplay do script, 
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tal como os franceses distinguem o scénario do découpage. Já os espanhóis parecem 
satisfeitos só com o equívoco guión. Menos equívoco ou problemático é o nome 
que eles dão ao resumo de uma história cinematográfica, televisiva, ou multi-
mediática, sinopsis, que em Portugal e no Brasil é sinopse e em França é synopsis, 
mas em Inglaterra e nos Estados Unidos é story line (às vezes storyline, story-line); 
só que esta designação, e a de sinopse, como a de roteiro, também por vezes refere 
o que comummente refere storyboard: a ordenada sequência de quadros (planos, 
cenas) com a indicação da imagem, do texto e das exigências sonoras, visuais ou 
cénicas do filme a produzir.

Um livro pioneiro de Ernesto de Sousa, O Argumento Cinematográfico - Como 
se Escreve um Filme, já em 1956 apelava para a necessidade de uma “sistematização 
internacional” do “vocabulário internacional”: “De país para país e até dentro de 
um mesmo país são grandes as diferenças de critério” no uso de muitos termos (p. 
44). À falta de uma difícil uniformização do léxico cinematográfico internacional, 
bom seria que o nacional não permitisse confusões que se vêem ainda nos mais 
recentes e mais qualificados dicionários.

Vejam-se os verbetes do Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da 
Academia das Ciências de Lisboa (2001), e do Dicionário Houaiss de Língua Portu-
guesa (2001): o primeiro define argumento como “Esquema de acção num filme, 
numa série televisiva”, enquanto o segundo o define como “apresentação escrita, 
geralmente sucinta, de enredo (ficcional, documentário, didático etc.), a partir da 
qual se desenvolve, com maior detalhamento e indicações técnicas, roteiro para 
obra cinematográfica ou de televisão”; o primeiro define guião como “Argumento 
de um filme contendo indicações rigorosas para a sua realização”, enquanto o 
segundo ignora o uso da palavra na área cinematográfica, mas não na musical; 
o primeiro define roteiro como ”Texto, baseado no argumento, que contém 
as cenas, sequências, diálogos e outras indicações técnicas de uma produção 
cinematográfica. = Guião”, enquanto o segundo o define como “texto que resulta 
do desenvolvimento do argumento de filme, vídeo, novela, programa de rádio ou 
televisão, peça teatral etc. dividido em planos, sequências e cenas, com as rubricas 
técnicas, cenários e todos os diálogos”; o primeiro define sinopse, sem assinalar 
a sua especificidade cinematográfica, como “Visão de conjunto, dada de forma 
abreviada de uma determinada matéria” ou como “Obra, tratado onde se expõe 
de forma sintética uma determinada matéria”, enquanto o segundo a define como 
“relato breve; síntese, sumário (s. de um filme, de um livro, de uma ópera)”.
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Salta à vista a imprecisão ou a falta de rigor com que estes e outros 
dicionários, até de comunicação, definem termos que também na língua quo-
tidiana suscitam confusões, ou que têm flutuante significado. Impor-se-ia dis-
tinguir com clareza uma história ou ideia geral, original ou adaptada, escrita 
para realizar um filme ou uma obra áudio-visual, com narração e/ou diálogos 
(argumento), do seu resumo (sinopse), do seu desdobramento ou estruturação 
em partes, sequências, cenas ou planos (roteiro) e da indicação sucessiva das 
componentes textuais, visuais, sonoras, musicais (guião).

De qualquer modo, não haverá razão na esfera cinematográfica para des-
valorizar ou abdicar, como estão a fazer alguns brasileiros, da palavra e do con-
ceito de argumento, palavra que existe em português, com a forma arguymento, 
desde o séc. XIV (argumentista - não argumentador - é bem recente). Decerto 
que se trata de uma palavra com longo curso – e prestígio – em áreas da filoso-
fia, do direito, da retórica e até da poesia épica. Mas o significado com que nesta 
última área a palavra é usada mais justifica o seu uso na área multimediática, 
até porque este aponta para pelo menos duas das 4 acepções que Rafael Bluteau 
já indicava no seu Dicionário da Língua Portuguesa de 1879: raciocínio exposto 
por palavras, ou escrito, a favor, ou contra alguma tese ou ponto de vista; prova; 
matéria, sujeito, assunto; exposição breve da matéria, que se contém em algum 
contexto mais largo de palavras.

O verbo latino arguere não significava só provar, porque podia indicar tam-
bém um tema ou um assunto; não demonstrava apenas, porque também mostra-
va, com brilho e clareza (argu). Desse verbo nasceram palavras bem expressivas 
como arguição, arguente argúcia, arguto, assim como a palavra argumento, que 
em castelhano se escreve como em português e se escreve com pequenas diferen-
ças noutras importantes línguas, como o francês e inglês (argument), ou como o 
italiano (argomento). Mais um argumento em favor do argumento, ou mais uma 
razão para no campo lexical cinético se privilegiar esse termo, que Ernesto de 
Sousa, cineasta e artista qualificado, não só projectou em título de livro, o já 
referido O Argumento Cinematográfico, como fez a sua defesa, desmoralizando 
até os ensaístas e publicistas que à época (década de 50) queriam optar pelo 
afrancesado cenário. 

As modernas tecnologias, os novos tipos de comunicação, os novos produtos 
artísticos podem exigir o trabalho de vários especialistas, a que convém dar 
nome apropriado. O cinema e os programas multimediáticos sempre se fizeram 
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em equipa. E se se distingue o trabalho do realizador e o do sonoplasta, o do 
fotógrafo e o do luminotécnico, bom seria que acabasse de vez a confusão que 
ainda existe entre os autores ou escritores de argumentos, roteiros, guiões, 
sinopses, e que se delimitasse de vez o significado de cada um destes termos.
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Agradeço muito o convite que me fizeram. Sinto-me muito honrado de aqui 
estar. Mas devo, antes de tudo, dizer que não sou um académico, embora, às vezes, 
passe por tal. Sou um autodidacta. Enfim, às vezes com aspecto académico, que não 
sou nem nunca fui, nem tive jamais preparação para tal. De maneira que me sinto 
aqui numa situação, como dizer, extra.

É claro que não vou falar propriamente de cinema, nem de coisas a esse respeito, 
porque já foi tudo dito: desde o documentário à ficção, sobre argumento e outras 
coisas. Não tenho nada a acrescentar sobre o que se trate de cinema e o que compõe 
e ornamenta toda esta imagem que nós temos do que é cinema. Limitar-me-ei, 
simplesmente, a dizer o que se passa comigo, porque isso sei: sei o que faço, porque 
faço e como faço.

Ouvindo as palavras sobre o roteiro, o script ou a planificação, etc., penso que a 
palavra, palavra portuguesa “planificação” é a mais justa para designar, porque, real-
mente, um filme é uma série de planos, e a planificação é, justamente, a composição 
desses planos; plano a plano se vai designando a preparação da filmagem. Portanto, 
sabe-se qual é o plano, qual é o plano que o conduz e o que é preciso fazer em cada 
um desses planos. Há directores que recorrem a pintores. Eu próprio também o 
faço, à minha maneira, desenhando o plano, utilizando uma perspectiva ou outros 
artifícios que ajudam a concretizar uma ideia que, de início, é abstracta.

Eu, no cinema, houve uma ocasião em que fazia de tudo: fazia de produtor, fazia 
de artista, se quiserem, fazia de realizador, fazia o som, a imagem; enfim, tudo, até a 
roupa e a maquilhagem. Ia buscar os produtos e fazia a maquilhagem, o que acon-
teceu no filme “A Caça” e no filme “O Acto de Primavera”.

(A Propósito do Argumento no Cinema)**

Manoel de Oliveira*

* Cineasta (1908 –2015). Im Memoriam
** Transcrição da sua intervenção na sessão celebrada a  15 de Dezembro de 2004.

Im memoriam
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“A Caça” era um argumento imaginado por mim, mas, claro, a partir de um acon-
tecimento que tinha lido no jornal sobre um rapaz que se tinha sumido e morrido 
na areia movediça. Havia um companheiro que não se atreveu a avançar porque 
sentiu que corria o mesmo risco. Então, fugiu. Até a família do rapaz que faleceu 
criticou o companheiro por não o ter ajudado, não compreendendo que sofreria a 
[mesma sorte] Com esta ideia há sempre uma base para fazer qualquer coisa. Assim, 
planeei a história que haveria de filmar depois.

[A] ideia é fundamental. Uma ideia e a formação dessa ideia para um argumento 
ou um filme são fundamentais, tal como para um arquitecto; e aqui há uma certa 
relação entre cinema e arquitectura — o seu programa. Ele pode fazer uma univer-
sidade, [um projecto] para uma igreja, hospital, uma escola, uma casa particular ou 
um hotel. Enfim, isto é um programa. O cinema não tem programa, mas tem uma 
coisa que, para mim, é importantíssima — isto é, o contexto. Uma história coloca-
-se num contexto, e o que é preciso respeitar numa história não é propriamente essa 
história, mas esse contexto em que ela se insere. Pode fazer-se tudo o que se quiser, 
desde que não se saia para fora do contexto em que se está. Não se pode fazer nada 
fora desse contexto. Isso é que é perturbante.

Outro ponto é que o cinema tem imagem. E há sempre esta ideia de que o 
cinema é movimento. Filma-se muito nesta ideia; até os americanos, quando apare-
ceu o som e a palavra, chamavam-lhe talked movies. A palavra é tão normal em 
cinema como a imagem. Descartes dizia que não é menos verdadeiro o que se 
ouve, ou que se sente ou que se vê, do que a palavra. Tudo tem a sua força e 
campo próprios. É meu hábito respeitar muito o que é histórico e o que é memória. 
A memória é fundamental e a história é uma maneira de fixar uma memória. Sem 
ela nós não existimos ou [então] existimos em face de tudo.

Nós estamos presos a textos, desde o princípio. Todos esses textos são a nossa 
formação, quer dizer, não fazemos nada — mesmo os grandes escritores — de 
verdadeiramente original. Somos mais copiadores do que criadores. A criação 
está fora do nosso alcance. No V Congresso de Autores em Paris, para onde fui 
convidado em 1945, ou coisa assim, chegou-se à conclusão que autores são: au-
tores do argumento, autores dos diálogos, realizador e [autores da] música. De 
facto, acho que acertaram. Tenho muito respeito — passei a ter cada vez mais 
— pela, digamos, autenticidade de uma história, quando se faz a adaptação 
de um livro, por exemplo. Essa autenticidade repousa, sobretudo, no contexto 
desse livro e no diálogo que, na maior parte das vezes, é do escritor. E, à medida 
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que nos seduz, passa a ser nosso. É quando ele é nosso que se torna interessante 
jogar com ele num filme.

Quando preparo uma história, minha ou de outrem, tenho sempre uma grande 
inquietação, que é a escolha dos actores, quando se trata de filmes de ficção. Isto 
porque o actor vai passar a ser personagem; deixa de ser actor para ser personagem. 
Ele vai dar o seu corpo, a sua expressão, o seu gesto, a sua voz e vai figurar como 
personagem. Portanto, se erro na escolha do actor, nunca mais acerto no filme. Esse 
é um momento muito difícil. Depois da escolha já fico mais tranquilo.

O segundo momento difícil passa-se a cada vez que expira uma cena e há um 
novo décor, e na colocação da máquina. Qual é o sítio onde a devo colocar? Ponho 
aqui…? Não há um sítio exactamente indicado em cada décor e em cada momento. 
Ali estou, e não sei por que forças estranhas decido “é aqui!”. E se me perguntarem 
porque é ali, eu não sei dizer, mas sei que é ali. É uma coisa intuitiva, não há volta 
a dar. Bem, é claro que também se me afigura o aspecto da dignidade do actor, a 
dignidade do autor, se se tratar de uma obra de outrem, e a dignidade da música. 
Não gosto de pôr música para encher bocados mais difíceis de passar, nem gosto 
de cortar a música. As músicas que ponho ultimamente são sempre completas, os 
trechos são completos. Também não gosto muito de chamar um compositor, como 
é hábito hoje, para fazer música para um filme. Não gosto porque é uma serventia. 
Escolho, dentre as músicas que existem, uma que me sirva e ponho-a por inteiro. 
Por inteiro, quer dizer, aquele trecho. Isto é uma forma de respeitar a dignidade de 
cada uma das contribuições.

É claro que há hoje uma tendência de fazer cinema como uma indústria. Inco-
moda-me muito a ideia de indústria, gosto muito da palavra “artesanato”, da forma 
de artesanato onde cada um é senhor de si e faz tudo por gosto e por amor àquilo 
que faz, e não por um caminho marcado pela indústria onde há um chefe que 
manda, põe aqui e acolá… Não gosto nada.

Mas sou muito dependente dos participantes da produção: o assistente, o director 
de produção, os electricistas, enfim, todos os elementos. Para mim, gosto muito de-
les porque são pessoas que aderem ao trabalho do filme, dão sugestões, propõem-se 
de imediato a fazer. É uma coisa comovente, mesmo. Por isso até, não gosto muito 
de mudar de equipas nem de tudo o mais. Mas, é claro, há situações em que não 
pode ser.
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Há sempre um problema para o realizador. Quando tem um determinado filme 
para fazer, onde figura o director de fotografia, o director de produção, o assistente, 
os actores, etc., é preciso que todos estes elementos se conjuguem numa data própria 
onde estejam todos. Mas, às vezes, um não pode, o outro tem compromissos. É uma 
tarefa muito difícil e não podemos ir buscar outro, se este não pode; sobretudo, se eu 
sinto que há necessidade daquele actor, é difícil substitui-lo. Se eu pensei naquele, já 
estou viciado naquela ideia. A situação da disponibilidade é um problema, às vezes, 
grave.

Queria dizer ainda uma coisa de Aristóteles que, por acaso, li nuns pensamentos 
que a minha mulher me ofereceu, em que ele dizia que a alma não pode pensar 
sem uma imagem. Achei isto muito interessante: o pensamento também se reduz 
a uma imagem. A palavra serve para explicar o pensamento e imagem. A palavra 
serve para explicar o pensamento e também para dar o nome às coisas. Se eu digo 
“cadeira”, não vejo um armário; se eu digo “mesa”, não vejo uma cadeira; e assim, 
por aí fora. De maneira que tudo se reduz, no fundo, à imagem. E a palavra é um 
elemento extraordinário para os filmes, na medida em que, se a palavra é imagem e 
se eu puser a imagem da palavra sobreposta à imagem de um lugar, é uma confusão 
muito grande. Mas, se eu puser a palavra dentro da imagem do décor que estou a 
utilizar, torna-se muito claro. A visão e a audição são dois elementos que se juntam.

Faço, às vezes, uma definição do cinema como um monumento grego em que 
tenho quatro colunas. A primeira coluna seria a imagem, a segunda seria a palavra, 
a terceira seria o som e a quarta seria a música. Estas quatro colunas, que são autóno-
mas e independentes, estão ligadas por uma coisa, uma cúpula que se lhes sobrepõe, 
segura, e lhes dá sentido e unidade. Assim, no cinema, todos os valores se juntam 
e são capazes de funcionar bem. Até há o caso de um filme de César Monteiro, 
“Branca de Neve”, onde ele fez, corajosamente, um filme sob o hino: “é a palavra 
que nos dá as imagens”. Isto é muito interessante e único; nunca se fez isto em parte 
nenhuma do mundo. Aparecem depois, vagamente, umas imagens, poucas. Temos 
também muito aquela ideia de que o branco da neve dá uma ideia de pureza que os 
homens não têm, mas que a Morte lhes dá. Ele morre na neve. É muito bonito…

Bem, não quero alongar-me mais; também não tenho muito mais para dizer. 

Muito obrigado!






