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Concertul pentru vioară și ansamblu de soliști  
„Capricii și Rāgas” de Aurel Stroe 

Perspective analitice 
 

Florin-Cristian Neagoe 
 

 
Aurel Stroe: parcursul componistic între 1975 – 1990 

După definitivarea Concertului pentru clarinet și orchestră, 
Aurel Stroe întrerupe ciclul lucrărilor concertante. În 1973 începe 
lucrul la Trilogia Cetății Închise, compusă din cele trei Orestii: I. 
Agamemnon (1979 - 1981), II. Choeforele (1973 - 1977) și III. 
Eumenidele (1985). În cadrul acestor lucrări se vor dezvolta tehnicile 
componistice enunțate în lucrările de tinerețe: teoria catastrofelor, 
morfogeneza, palimpsestul, suprapunerea diferitelor sisteme de 
acordaj, folclorul planetar, elemente de teatru instrumental etc. Tot în 
cadrul universului lirico-dramatic, anii 1987 și 1989 aduc completări 
prin creațiile Conciliul mondial și Copilul și diavolul. 

În privința lucrărilor instrumentale există următoarele repere: 
1978 – 10 piese pastorale pentru clavicord și orgă în care 

Aurel Stroe folosește tehnica colajului și a citatului.  
1984 – Sonata a II-a pentru pian ”Thermodynamic”, lucrare 

construită pe tehnica modurilor complementare și a procedeelor 
morfogenetice.  

Tot în 1984 a compus și Quintandre, lucrare scrisă în 
memoria lui Edgar Varèse, precum și Anamorfoze canonice.  

1985 – Nocturnă, lucrare camerală pentru voce, clarinet, 
percuție și harpă. 

1986 – Sonata pentru saxofon și percuție. 
1987 – J. S. Bach sound introspection, lucrare marcată de 

procesualitate sonoră.  
         – Patru lieduri pentru soprană și saxofon, pe versuri de 

Christian Morgenstern 
1988 – Accords et comptines, pentru orchestră. 
1989 – Aleph sau Alpha, pentru cvartet de saxofoane 
         – Fiicele Soarelui, piesă pentru chitară, revizuită în 1992 

– Saxtuor mit Kientzy 

CREAȚII 
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Concertul pentru vioară și ansamblu de soliști 

 
Acest concert a fost scris în anul 1990, la Mannheim, fiind 

comandat de către Ministerul Culturii din Franța și este dedicat lui Ami 
Flammer, violonist din cadrul ansamblului „2e2m”, cel care a și 
interpretat concertul pentru prima oară, acompaniat de un ansamblu 
condus de Bernard Cavanna.  

Instrumentație 
Formația cu care vioara solistă dialoghează în cadrul acestei 

lucrări este reprezentată de un ansamblu de soliști. Pachetul 
instrumental cuprinde instrumente de suflat din lemn (un flaut piccolo, 
două clarinete în si bemol și un contrafagot) și din alamă (două 
tromboane), instrumente cu coarde și arcuș (patru viole și două 
contrabasuri cu patru corzi), un instrument cu coarde ciupite (harpă) 
și, bineînțeles, instrumente de percuție (un glockenspiel și cele trei 
grupe de percuție cu care ne-am obișnuit din celelate lucrări 
concertante ale compozitorului, ale căror componență o vom expune 
mai jos): 
 

Grupa I Grupa II Grupa IIII 

Tobă mică (cu 
cordar, fără cordar) 

Clopote 
Tobă medie  

(fără cordar) 

Tobă medie (cu 
cordar, fără cordar) 

Gong grav în re bemol Tobă mare 

Tobă mare Tam-tam grav 
2 Cinele 

suspendate 

4 Temple blocks 
 

Mașină de vânt 

Vibrafon 
  

 

Construcție formală 
Arhitectura formală a acestui concert este organizată în jurul a 

două mari secțiuni ce se repetă alternativ de trei ori (șase secțiuni): 

- Paganiniana I (1) 
        - Écoute fine I (2) 
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- Paganiniana II (3) 
        - Écoute fine II (4) 

- Paganiniana III (5) 
        - Écoute fine III (6) 

Aceste două secțiuni aparțin, fiecare, unei culturi diferite și se 
află în relație de antonimie: Paganiniana, reprezentantă a  spațiului 
european și încadrată temporal în perioada romantismului muzical, și 
Écoute fine, exponentă a culturii orientale cu o temporalitate veche, 
mult îndepărtată în timp. Opera muzicală se dorește a fi mediul în 
care aceste două muzici se întâlnesc, își prezintă una alteia 
argumentele și, în încercarea de a lega punți între ele, își împrumută 
anumite elemente.  

 
Partea I, Paganiniana I 
 
Prima secțiune  a acestei părți conține 20 de măsuri, 

durează până la Reper B, Lo stesso tempo și o vom numi A1. În 
cadrul acesteia materialul muzical mai suportă o altă fragmentare, de 
această dată într-o formă bipartită cu mică repriză, de tipul a1 – a2 – 
a1 redus. 

 
a1, opt măsuri: 

 Vioara intonează o linie melodică de factură modală, 
construită din grupări de câte patru șaisprezecimi, cu alternarea 
momentelor de arco battuto și pizzicato la mâna stângă, derivată, 
conform lui Ami Flammer1, chiar din variațiunea numărul nouă din 
Capriciul numărul 24, opus 1 de Niccolò Paganini: 

 
 
pe care Aurel Stroe o prelucrează în: 
 

 
 

                                                
1 Mărturisire făcută de Ami Flammer în filmul Aurèle Stroë realizat de  
Bernard Cavanna și Laurence Pietrzak. 
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Modalitatea de articulare sonoră, precum și cristalizarea 

acestei melodii în jurul notei la, într-un mod major-minor (nota do este 
mobilă) dovedesc înrudirea acestei Teme I cu fragmentul lui Paganini. 

Încă de la început se realizează o scindare între membrii 
acompaniamentului, o împărțire după caracterul determinist 
/indeterminist al structurilor muzicale pe care aceștia le interpretează. 
Așadar, deși suntem încă în Paganiniana, conflictul, sau mai bine zis 
prezența elementelor particulare celor două lumi sonore se arată deja. 
Astfel, se constituie grupul format din viola solo, grupa a II-a de 
percuție (tam-tam grav), cele două clarinete și flautul piccolo, ce 
susțin traseul viorii printr-o pedală acordică, împărtășind caracterul, 
expresia și agogica acesteia (Giocoso, Tempo giusto, pătrimea 112), 
și grupul format din cele două contrabasuri care expun tot pedale 
sonore, însă în glissando, în sistem netemperat, cu discursuri 
eterofonice, caracterul și agogica fiind total opuse (Notation 
proportionelle, Libre, Rubato – synchronisation approximative).   
  

 
 
Fundalul acordic al viorii este constituit din două fragmente ce 

conțin întârzieri la clarinete (clarinet 1 si bemol – la, clarinet 2 sol 
bemol – sol) și salt descendent la piculină (fragmentul 1 mi bemol – re 
și fragmentul 2 mi bemol – sol). 

Elementul comun al celor două grupuri acompaniatoare este 
dat de caracterul static al formulelor lor (îndeosebi fragmentele 
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acordice), ce contrastează puternic cu caracterul motoric al 
instrumentului solist.  

După expunerea primei fraze, în care melodia este 
interpretată de două ori, urmează fraza a doua care aduce o singură 
modificare în discursul muzical, apariția trombonului 2 cu trasee 
patinate în notații netemperate, asemănător contrabasurilor. 

 
a2, opt măsuri: 
A doua structură componentă a acestei subsecțiuni 

debutează la Reper A, aducând o variație a temei instrumentului 
solist, augmentându-se materialul muzial și insistându-se, în initium,  
asupra arpegiului de la major (Tema II). 

 
 

 
 
În cadrul acompaniamentului se adaugă și trombonul 1, ce va 

aduce crescendo-uri puternice și, mai târziu, formula de triolet de 
pătrimi, tot în notație netemperată. 

Celelalte structuri ale acompaniamentului se păstrează 
intacte.  

a1 redus, 4 măsuri: 
Vioara readuce Tema I la nivelul unei singure fraze, iar 

acompaniamentul rămâne cel expus în a2.   
A doua secțiune, începe la Reper B, Lo stesso tempo, 

conține 16 măsuri, și o vom numi B1. Aceasta durează până la Reper 
D, Lo stesso tempo (Giocoso). 

Se remarcă aici, în primul rând, schimbarea 
acompaniamentului. Singurul instrument ce va însoți vioara solistă, de 
la început, va fi toba mică din grupa I de percuție. Acesteia i se vor 
adăuga din a doua jumătate a secțiunii, cele două clarinete, iar ceva 
mai târziu și cele patru viole. 
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Vioara solistă aduce o temă nouă (Tema III), alcătuită în 
continuare din grupuri de șaisprezecimi. Traseul melodic al 
instrumentului solist este împărțit în nouă structuri melodice, delimitate 
prin pauze, de proveniență diferită, fie variațiuni ale celor din urmă, fie 
recurențe, fie structuri noi. 

Aproape pe întreg parcursul melodic vioara va fi însoțită 
izoritmic de toba mică, traseul celor două instrumente migrând către 
imitație ritmică, prin prezența decalajelor.  

 
 
Vom expune mai jos cele 8 formule melodice ale viorii, cu 

particularitățile lor: 

- F1 – 7 celule, traseu melodic diferit, însă păstrează 
pulsația de șaisprezecime: 

 
 
 

- F2 – 5 celule, traseu melodic diferit, însă repetitiv, prima 
celulă este repetată de trei ori 

 
 
 

- F3 – 1 celulă, traseu concentrat, modulație a primei celule 
din F2 

 
 
 

- F4 – 3 celule, prima celulă derivă din ultima celulă din F2 
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- F5 – 7 celule, simetrii interioare, combinatorică între 
celulele din F4 
 

 
 

- F6 – 3 celule, derivate din F4 

 
 

- F7 – 4 celule, variații ale celulei 5 din F2 

 
 

- F8 – 8 celule, F1 variat 

 
 

- F9 – F1 și F2 recurent, cu schimbări de registrație. 
 

 
 

 
 
 
 

 

În ceea ce privește acompaniamentul, acesta se îmbogățește 
progresiv: la F6 se adaugă cele două clarinete cu pedala armonică pe 
secunda re – mi bemol iar la F8 vor intra și cele patru viole cu 
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acordică glisată, pornind de la sunetele sol – la bemol – re – mi 
bemol. 

 
Secțiunea numărul trei a acestei părți se deschide la Reper 

D, Lo stesso tempo (Giocosso) și o vom nota A2. Aceasta conține 20 
de măsuri și reprezintă o variație a primei secțiuni. De această dată, 
însă, nu vom avea aceeași construcție interioară de tipul bipartit cu 
mică repriză, ci o formă tripartită, de tipul a1 – a2 – a3, păstrându-se 
cantitatea în măsuri. 

 
a1 variat, opt măsuri: 
 
Se reexpune același material sonor din prima secțiune, 

singura excepție fiind întâlnită la tromboni. Aceștia vor avea un traseu 
recurent față de ce s-a prezentat în A1, adică vor debuta cu formulele 
de triolet de pătrimi, care acum sunt mai frecvente, trecând apoi la 
pedale în glissando, totul în sistem netemperat.  

 

 
 
 

 
 
 
a3, opt măsuri: 
 
Aici intervine variația, ce constă în prezentarea unui material 

melodic diferit de a2 din A1. Pe lângă linia melodică diferită (Tema 
IV), aici se schimbă și modalitatea de articulare sonoră, caracterul mai 
incisiv fiind subliniat de indicațiile compozitorului, spiccatissimo, quasi 
percussione. 

Se remarcă în cadrul acompaniamentului traseele 
netemperate ale contrabasurilor ce glisează în jurul anumitor sunete, 
creând impresia de căutare sonoră, de meditație.  



Revista MUZICA Nr. 1 / 2021   

17 

 
 

a2 variat, patru măsuri: 
 

La Reper E este adusă de către solist Tema II, adică a2 din 
A1, însă este prezentată concentrat, la nivelul a patru măsuri. 

Acompaniamentul realizează o magmă sonoră, trombonii 
adăugându-se și ei preocupărilor reflexive ale contrabasurilor. 

 
 
Următoarea secțiune, numărul patru, debutează la Reper F, 

conține 15 măsuri și o vom intitula C. În cadrul acesteia se disting trei 
subsecțiuni, fiecare compuse din cinci măsuri, pe care le vom numi c1 
– c2 – c3. 

c1: 
Instrumentul solist realizează niște arcade sonore invesate, 

puternic cromatizate – Tema V – acompaniate fiind doar de structura 
acordică a celor patru viole, structură ce a fost întâlnită în cadrul celei 
de-a doua jumătăți din B1, dar care, aici, pleacă de pe alte sunete sol 
– la bemol – fa diez – fa.   
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Din a treia măsură se va adăuga și tam-tam-ul din cadrul 

grupei II de percuție care va marca notele lungi prin alternarea 
modului de atac, glisarea cu bagheta trianglului pe margine și lovirea 
cu ciocanul de lemn. 

 

 
 
c2: 
Se păstrează structurile melodice din c1, îmbogățindu-se 

acompaniamentul.  
Flautul piccolo preia traeul prezentat la contrabasuri și 

realizează patinări fine în jurul sunetului fa.  
La sectorul percuției se vor adăuga toba mică (grupa I) și toba 

mare (grupa III) care împreună vor intona un ritm hipnotic alcătuit din 
trei durate: pătrimi cu punct, pătrimi și optimi. 

Pe lângă acestea, o contribuție importantă o prezintă 
glockenspiel-ul care este investit solistic și expune o linie melodică 
(Tema VI) ce subliniază în repetate rânduri intervalul de terță mică re 
– si, sunetele de repaus ale liniei melodice.  
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c3: 
 Linia melodică a instrumentului solist se concentrează acum 

în expunerea celor două trasee cromatice descendente din Tema V.  
Peste acestea se vor suprapune cele patru viole, care de 

această dată au renunțat la acordul glisat și vor realiza 
contraexemplul viorii (traseu cromatic ascendent), însă dilatat în timp 
prin augmentare ritmică (pătrimi, pătrimi cu punct și doimi față de 
șaisprezecimile violinei). 

În a doua măsură se vor alătura și clarinetele care, de 
asemenea, vor realiza o linie melodică ascendentă, ele respectând 
valorile de șaisprezecimi din exemplul instrumentului solist. Aceste 
semnale de la cele două clarinete se vor repeta la distanță de o 
măsură, rămânând ca la a treia expunere să prezintă doar jumătate 
din structura muzicală, cealaltă jumătate fiind preluată de către vioara 
solistă în debutul următoarei secțiuni. 

 
 

 
 

O altă contribuție în cadrul formulei de acompaniament o 
realizează piculina care va prelua discursul melodic al glockenspiel-
ului (Tema VI) și îl va expune într-o maineră variată, puțin diminuată, 
cadențând pe alte sunete: la bemol și fa diez.  

 
 

 
 
Reper G, Lo stesso tempo aduce a cincea secțiune, B2, care 

conține doar opt măsuri și este o variațiune a B1.  
În ceea ce privește discursul viorii acesta este mult diminuat, 

prezentând doar primele trei formule. Variația are loc chiar de la F1, 
unde la final se adaugă o celulă. Continuând cu următoarea formulă 
melodică se observă că motivul este despărțit în mijloc printr-o pauză, 
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fapt ce conduce la o scriitură diferită a F2. În final, secțiunea se 
încheie cu motivul concentrat F3.  

În privința acompaniamentului se remarcă izoritmia perfectă, 
de această dată, a instrumentului solist cu toba mică. Acestora li se 
alătură clarinetele, întâi cu sunetele lungi, la interval de secundă, apoi 
cu semnalele sonore ascendente din c3.  

În ultimele două măsuri apare și contrafagotul care reia, din 
nou variat, Tema VI, prezentată inițial de glockenspiel și apoi de 
piculină. Acesta este mult mai fidel desenului melodic original decât 
flautul piccolo, însă renunță la sunetele cadențiale și acordă o 
importanță mai mare intervalului de octavă micșorată fa – fa diez.  

 
  
Secțiunea numărul șase începe la Reper H, Lo stesso 

tempo, conține 24 de măsuri și o vom numi A3. Și în cadrul acestei 
secțiuni distingem existența a două părți, inegale ca lungime: a4 – un 
material melodic cu totul nou, în ce privește instrumentul solist, Tema 
VII și a1 variat revenirea Temei I la vioară. 

a4, 17 măsuri: 
Ceea ce denotă revenirea A–ului este acompaniamentul. Pe 

lângă pedalele patinate ale contrabasurilor și formulele de triolet de 
pătrimi de la tromboane se vor adăuga și trioletele contrafagotului. În 
schimb, acordul clarinetelor cu piculina și viola solo nu mai este 
prezent. 

Vioara schimbă discursul său melodic renunțând la agitația 
șaisprezecimilor și dobândind un caracter reflexiv prin intonarea 
pedalei sonore în registrul acut, urmată de momentele glisate în care 
expune intervalul de terță mică, totul realizându-se în flageolete. În a 
opta măsură, vioara abordează din nou duratele mici realizând o 
cădere intonațională abruptă, schimbând octavele în jurul sunetului la, 
un fel de broderie prin registre: la bemol 3 – la becar 2 – la bemol 1 – 
la bemol – sol. 
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Împreună cu acest desen abrupt al viorii reintră în planul 

muzical și ritmurile celor două tobe mari de la grupele I și III de 
percuție. 

Următoarea măsură readuce patinările fine din jurul sunetului 
fa, la flautul piccolo, fragment prezentat inițial în c2.  

O altă structură ce iese în evidență în traseul instrumentului 
solist este reprezentată de pasajele cromatice în flageolete, care 
expun procesul de trecere de la forma de articulare precisă din cadrul 
căderii în octave la ambiguitatea și flexibilitatea glissando-urilor 
terțelor ce urmează. 

a1 variat, 7 măsuri: 
Vioara reia Tema I, pe care o va interpreta de trei ori, a patra 

oară expunând doar jumătate din construcția acesteia. Revine în 
cadrul acompaniamentului acordul format din viola solo, cele două 
clarinete și piculină.  

O particularitate a acestei subsecțiuni este dată de prezența 
celor două tobe mari care, începând cu cea de-a doua expunere a 
Temei I la vioară vor executa același ritm, însă decalate.  

 
 

 
Secțiunea cu numărul șapte, și ultima din Paganiniana I, 

este Coda ce începe la Reper J, Poco più mosso, pătrimea 120 
(Tempestoso). 

În cadrul acestui segment cu rol de încheiere participarea 
instrumentului solist este mult limitată, acesta prezentând încă o dată 
structura F2 din Tema III, augmentată cu încă o celulă față de 
prezentarea acesteia din B2. Pe parcursul întregului moment, 
participă și toba mică realizând izoritmia cu care ne-am obișnuit. 
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Materialul folosit în cadrul acompaniamentului este și el 
derivat din secțiunea B1.  
 Astfel, Coda este alcătuită din patru momente sonore: 

- M1 – cele patru viole expun variat structura F4 din B1. 
După o pauză de pătrime, discursul se continuă, 
adăugându-se și contrabasurile, cu structura F5 din B1, 
expusă variat. Pe întreaga durată a acestui moment sunt 
prezenți și cele două tromboane care au trasee diferite, ei 
interpretând pedale sonore, la nivel de secundă. 

 

- M2 – cele două clarinete expun structuri asemănătoare 
semnalelor din c3 (acele trasee ascendente din 
șaisprezecimi), iar sub acestea compartimentul 
instrumentelor cu coarde și arcuș vor executa o structură 
repetitivă, bazată pe o variație din celula 1 a fragmentului 
F4 din B1. Singurii care rămân cu o notă individuală în 
această izoritmie întreținută de pulsația de șaisprezecimi 
de către toba mare (gr. III) sunt cei doi tromboni. Aceștia, 
în a doua măsură a momentului, realizează o pedală 
sonoră glisată pe intervalul de secundă mare, în frullato. 
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- M3 – se repetă M2, cu mențiunea că la jumătatea 
acesteia debutează duetul viorii cu toba mică, ce are și rol 
de legătură cu ultimul moment. 
 

 

- M4 – se repetă M2 
 

Redăm pe scurt, forma primei secțiuni, Paganiniana I: 
 

1. A1, început – Reper B. Construcție bipartită cu mică 
repriză: a1 (Tema I) – a2 (Tema II) – a1 redus. 

2. B1, Reper B – Reper D. Vioara intonează Tema III, 
compusă din 9 formule melodice. Acompaniamentul 
începe rudimentar și se dezvoltă din a doua jumătate 
a secțiunii. 

3. A2, Reper D – Reper F. Material tributar primei 
secțiuni, însă cu o altă formă de organizare interioară: 
a1 variat (Tema I) – a3 (Tema IV) – a2 variat (Tema 
II). 

4. C, Reper F – Reper G. Formă ternară: c1 – trasee 
descendente și ascendente puternic cromatizate la 
instrumentul solist – Tema V; c2 – structură tematică 
nouă – Tema VI – expusă de glockenspiel; c3 – 
semnale ascendente la clarinete și vioară, piculina 
expune Tema VI. 

5. B2, Reper F – Reper H. Vioara prezintă materialul din 
B1 diminuat, reapar semnalele clarinetelor din c3, 
contrafagotul expune Tema VI. 
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6. A3, Reper H – Reper J. Alcătuire bipartită: a4 – 
instrumentul solist prezintă un discurs muzical nou, 
Tema VII; a1 variat – Tema I.  

7. CODA, Reper J – final. Împărțită în patru momente 
sonore, desprinse din fondul B-ului, vioara expune o 
formulă melodică ce asigură unitatea între ultiumele 
două fragmente muzicale. 

Uitându-ne înapoi, asupra schemei succinte prezentate mai 
sus, se poate observa că această construcție este organizată pe o 
formă de arc, o formă palindromică, binecunoscut fiind interesul 
compozitorului pentru astfel de structuri. 

 

Partea a II-a, Écoute fine I  

Această parte contrastează foarte mult cu Paganiniana I. 
Izvorul muzicii este reprezentat aici de modurile tradiționale ale Indiei, 
numite rāga. Este o zonă a reflexiei, a meditației, în care fiecare sunet 
aduce o încărcătură semantică extraordinar de mare. Partea 
introductivă, improvizatorică, în care interpretul se acordează pentru a 
găsi modul se numește alâp. Este ceea ce ni se prezintă în această 
primă variantă de Écoute fine. 

Prima secțiune, A prim, durează până la Reper K. 

Atmosfera se schimbă total. Dispar barele de măsură, 
instrumentele de percuție, precum și orice structură construită cu 
valori mai mici decât pătrimea. Asistăm la o dilatare temporală, o oază 
de liniște, un spațiu în care nu mai există agitație, freamăt, 
aglomerație. 

Instrumentul solist își schimbă atitudinea și caracterul, debutul 
său nu mai coincide cu cel al acompaniamentului. Se gândește, 
așteaptă starea prielnică. Și, în ceea ce privește fondul muzical ce 
susține vioara, lucrurile sunt așezate treptat. Indicația Liberamente, 
Tranquillo este asumată de toți.   

Întâi apar instrumentele cu coarde și arcuș, cele patru viole și 
cele două contrabasuri, care expun în nuanță mică, piano dolce, 
acordul format din sunetele Re bemol – Sol – re bemol – mi bemol – 
sol diez – si bemol. Urmează apoi semnalul contrafagotului, care 
anunță prin căderea sa (re – Re bemol) că instrumentul solist poate 
începe. Gongul grav în re bemol preia sunetul de la contrafagot, 
asigurând legătura cu discursul solistului.  

Vioara debutează cu o melopee în sistem netemperat, axată 
în jurul sunetelor terței si – re. Considerăm că acest desen melodic 
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provine din Tema VI, de la glockenspiel, expusă în cadrul C-ului din 
prima parte.  

 
 

 

 

 

 

Se remarcă momentul de odihnire pe sunetul re și încercările 
de căutare a înălțimii potrivite. Acest procedeu a fost întâlnit și în 
Paganiniana I, la contrabas, inițial, într-o variantă redusă (A1) și apoi 
la flautul piccolo (C). 

Linia melodică a solistului se împarte în două fragmente: 
a – fragment de factură meditativă, centrat pe intervalul terței 

si – re și alcătuit din două sunete principale si și re. 
b – fragment de natură procesuală, accelerare ritmică, 

prezența duratelor de pătrimi și a grupurilor divizionale cu profil 
melodic descendent, centrat pe intervalul de cvintă la – re și alcătuit 
din trei sunete principale la, re și si (augmentare a a-ului atât la nivelul 
ambitusului, cât și la nivelul melodic). 

  
Secțiunea următoare, B prim, debutează la Reper K. 
Se păstrează scenariul introductiv – pedala acordică a 

instrumentelor cu coarde și semnalele contrafagotului și gongului – cu 
mențiunea că acordul se va modifica, fiind construit din sunetele la – 
si – fa bemol – sol bemol – do – sol bemol.  

Și în cadrul melodiei instrumentului solist apar modificări, 
păstrându-se însă cele două zone generale a și b. De această dată, 
în formula meditativă intervalul de sextă (la – fa) este cel în jurul 
căruia se brodează preocupările sonore, iar în fragmentul dinamic se 
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păstrează tendința augmentării registrale și melodice, adăugându-se 
sunetul si.  

Acompaniamentul se îmbogățește prin alăturarea vibrafonului, 
la început pe nesimțite (ppp), întărind pedala sonoră cu sunetul la 
(baza intervalului generator al discursului viorii). 

La scurt timp după debutul formulei de tip b la vioară, 
vibrafonul este învestit cu valențe melodice angajându-se în dialog cu 
instrumentul solist. Cele două instrumente se ascultă unul pe celălalt, 
intervențiile unuia fiind susținute prin pedale sonore de către celălalt. 
În prima expunere a acestui tandem fragmentul melodic expus de 
vibrafon derivă din cadrul traseului viorii din b. Acesta este însă 
îmbogățit prin augmentare melodică, alături de la, fa și si fiind 
încorporate și sunetele si bemol, la bemol și sol bemol. 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

În înfățișarea secundă a acestui dialog vibrafonul preia și 
variază metric și melodic fragmentul expus de vioară.  

Partea finală a acestei secțiuni coincide cu debutul 
următoarei, A secund. În planul acompaniamentului revine semnalul 
de la contrafagot și gong, însoțit de schimbarea acordului 
instrumentelor cu coarde (Re bemol – Sol – re bemol – mi bemol – sol 
diez – si bemol). Instrumentul solist continuă linia acelerării ritmice 
prin expunerea a trei fragmente melodice, variații ale motivului din b. 

Așadar, secțiunea B prim se închide la Reper M iar a treia 
secțiune, A secund, debutează la Reper L. 
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 Un lucru interesant se petrece în cadrul acestei secțiuni. 
Construcția sa este organizată pe o formă bipartită, actorii principali 
fiind chiar cele două fragmente a și b din A prim. Acest lucru este 
evident, în primul rând, în cazul melodiei solistului.  
 a: 
 După introducerea decalată vioara va prezenta tema 
fragmentului melodic a, identic din punct de vedere al configurației 
sonore, la octava superioară. Ceea ce diferă de prima secțiune este 
prezența vibrafonului care, asemănător secțiunii precedente, va 
dialoga cu solistul prezentând motive melodice derivate din b. Așadar, 
putem spune că această secțiune poate fi interpretată ca o sinteză a 
primelor două.  

 
 

 Observăm că traseul melodic al vibrafonului este format din 
sunetele sol – la – si – re, sunete care, cu excepția lui sol, sunt 
prezente în fragmentul b din discursul viorii. După prezentarea celor 
două momente, vibrafonul cadențează pe sunetul re bemol, care va fi 
susținut până la momentul diluării sale în sonoritatea mașinii de vânt. 

După adăugarea mașinii de vânt acordul instrumentelor cu 
coarde și arcuș se va schimba, fiind format din sunetele fragmentelor 
melodice expuse de vioară și vibrafon: si bemol – re becar – re bemol 
– la – mi bemol. 

b: 
Precedat de semnalul dat de contrafagot și gong, instrumentul 

solist își continuă discursul cu fragmentul b.  
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De această dată, gongul nu se mai retrage, ci continuă pedala 
pe re bemol. Este însoțit de punctările tobei mari ce va intona un ritm 
în notație proporțională.  

O ultimă modificare importantă are loc în acordul cordarilor. 
Violele păstrează tetrasonul specific secțiunii A prim¸ iar 
contrabasurile rămân consecvenți în sunetele si bemol – re bemol.  

O structură diferită se remarcă în melopeea viorii. Aflându-se 
la finalul secțiunii meditative, aceasta prevede revenirea Paganinianei, 
”dezbrăcându-se”, parțial, de intonațiile netemperate și adoptând un 
caracter mai precipitat, trădat inițial de maniera de articulare sonoră 
tremolo, a punto d’arco, apoi de punctările în pizzicato.   

 
 

 
 

 
Din acest moment debutează o structură concluzională, 

Codetă. Aceasta închide partea a II-a a concertului, Écoute fine I, și 
asigură puntea către partea a III-a, Paganiniana II. Așa cum spuneam 
mai devreme, elementul principal al acestei construcții puntice este 
dat de comportamentul diferit al instrumentului solist, acele renunțări 
parțiale la netemperanță împreună cu precipitarea sonorității. O altă 
contribuție o oferă contrafagotul care va expune repetat semnalul 
introductiv. Aceste două momente sunt susținute de către mașina de 
vânt, gongul grav în re bemol, ritmul alb al tobei mari și acordul 
instrumentelor cu coarde, care se va încheia printr-un glissando 
ascendent. Ultima măsură, de aproximativ șase secunde, este lăsată 
doar mașinii de vânt și tobei mari. 

 
Redăm mai jos arhitectura formală a părții a II-a, Écoute fine I: 

1. A prim, început – Reper K.  
2. B prim, Reper K – Reper M. 
3. A secund, Reper L – momentul a punto d’arco la solist. 
4. Codetă, momentul a punto d’arco – final. 
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Partea a III-a, Paganiniana II 
 
Prima secțiune o vom nota A1 și conține 17 măsuri. 
  
Formula de acompaniament reia structurile melodice 

prezentate în partea I: pedalele glisate netemperate ale 
contrabasurilor, formulele de triolet de pătrimi la tromboane, care 
acum sunt întâlnite și la contrafagot precum și notele lungi ale tobei 
mari. În ceea ce privește instrumentul solist observăm o diferență ce 
își are originea în Écoute fine I: viorii i se va acorda un timp de 
așteptare, de așezare a acompaniamentului, după care își va expune 
discursul său. Pe lângă acest lucru, momentul viorii este separat, 
împreună cu acompaniatorii ei într-o structură izolată, încadrată în 
chenar. Vioara, împreună cu cele patru viole, cu clopotele, 
glockenspiel-ul și cele două clarinete sunt grupate separat. Ia naștere 
o suprapunere de muzici, un palipmsest în palimpsest. Pe de o parte 
contrabasurile, tromboanele și contrafagotul care expun fragmente din 
sisteme intonaționale diferite și de cealaltă parte vioara cu cele patru 
viole, clopotele și glockenspiel-ul care prezintă alte fragmente 
melodice, unele preluate din teme deja expuse, altele făcând referire 
la moduri oligocordice în dezvoltare (tritonii – tetratonii - pentatonii). 
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Instrumentul solist prezintă motivul inițial din Tema II din 

Paganiniana I, ce expune profilul melodic al unui arpegiu de la major. 
Acordul celor patru viole susține această apartenență tonală în jurul lui 
la major prin sunetele la – si – do diez – mi. După finalul celor șapte 
celule de șaisprezecimi ale viorii, cadrul tonal migrează către cel 
modal prin intervenția glockenspiel-ului. Acesta va relua grupul de 
șapte celule de șaipsrezecimi, expunând un material muzical de 
factură oligocordică, o tritonie compusă din sunetele la – re – mi. Cele 
patru viole participă și ele în schimbarea de decor, modificându-și 
acordul. Sunetele la – si bemol – si – re asigură fundalul traseului 
glockenspiel-ului. 

Clopotele vor fi cele care vor prelua ștafeta de la glockenspiel, 
dezvoltând materialul muzical, inițial ca tetratonie (re – sol – la – do), 
ca mai apoi să se definitiveze într-o construcție pentatonică (re – mi – 
sol – la – do). Acordica se schimbă din nou, violele interpretând 
sunetele si bemol -  la, iar cele două clarinete sunetele do – re. La o 
măsură distanță revine și vioara care va readuce aminte semnalul de 
contrafagot din Écoute fine I, de această dată mult augmentat ritmic. 

 

 
Ultima modificare în melodia clopotelor va consta în alterarea 

sunetului do în do diez. Aceasta va fi însoțită de o nouă expunere 
acordică, realizată de viole, clarinete și vioară, formată din sunetele 
melodiei clopotelor: re – mi – sol – la – do diez. Ultima măsură aduce 
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un profil repetitiv, simplificat, construit pe sunetele la – do diez – re, ce 
pregătește revenirea profilulului arpegiat din Tema II a viorii. 

Reluarea temei viorii ne duce cu gândul la o construcție 
interioară a acestei secțiuni de formă bipartită cu mică repriză, lucru 
ce este confirmat de revenirea discursului inițial, redus de această 
dată, al glockenspiel-ului. 

 
 

 
 

Secțiunea numărul doi a acestei părți debutează la Reper P, 
conține 18 măsuri și o vom nota B1. 

Materialul melodic folosit aici constituie o parafrază a 
capriciului nr. 6, op.1 de Niccolò Paganini. Melodia constă într-un 
descensio puternic cromatizat în tonalitatea sol minor,  care 
debutează cu intervalul de secundă mărită (fa diez – mi bemol), 
amprentă a muzicii orientale. Se observă existența unei construcții 
variaționale, compusă din tema originală și două variațiuni ale 
acesteia.  
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În ceea ce privește instrumentația, vioara domină planul sonor. 
Acompaniamentul este format din instrumentele cu coarde și arcuș, 
actorii cei mai prezenți în această scenă, instrumentele de percuție și 
contrafagot. Remarcăm o particularitate timbrală în cazul instrumentelor 
de percuție, aceștia vor trebui să producă sunetele, pe lângă lovirea cu 
baghetele obișnuite, și cu ajutorul arcușului.  
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Tema este prezentată în tonalitatea originală, sol minor, și 
conține șase măsuri. Acompaniamentul este condus de contrabasuri 
și viole, care se află în izoritmie cu vioara, și punctările de la percuție.  

Variațiunea I augmentează puțin tema conținând șapte 
măsuri. Debutul ei este cu o octavă mai jos, dar către final schimbă 
desenul melodic îndreptându-se către registrul acut și cadențând 
deschis. 

A doua variațiune diminuează materialul muzical al temei, 
conținând cinci măsuri. Melodia insistă asupra secundei mărite din 
debutul temei ce întărește ethosul oriental și va cadența tot deschis. O 
particularitate în cadrul acestei variațiuni o reprezintă intervenția 
contrafagotului care va expune semnalul sonor întâlnit în Écoute fine. 
I. 

 

 
 

A treia secțiune, A2, începe la cu o măsură înainte de Reper 
Q și conține 18 măsuri. 

Am intitulat această secțiune A2 deoarece acompaniamentul 
prezintă, în mare, aceleași formule melodice ca în prima secțiune din 
Paganiniana I.  

În a treia măsură glockenspiel-ul va enunța un motiv melodic 
derivat din Paganiniana I, acea cădere prin registre, însă nu în octave 
ci în cvinte (mi bemol – la – la bemol – re) aflată în subsecțiunea a4 
din A3. 

 
 

 
 

Vioara are un comportament destul de retras în această 
secțiune. Prezența ei va fi auzită abia în măsura a șaptea, când va 
expune motivul abrupt din a4, augmentat către final. 
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Glockenspiel-ul rămâne ca principal interlocutor cu 

instrumentul solist, expunând variat o structură muzicală din B1 
(Paganiniana I) și anume formula melodică F2. 

În răspunsul acestuia se angajează și cele patru temple-
blocks, cu ritmuri de șaisprezecimi. Le urmează vioara, care readuce 
pasajele cromatice în flageolet, într-un traseu ascendent ce subliniază 
intervalul de secundă mărită. Dedesubtul viorii glockenspiel-ul 
intonează intervalul de nonă descendentă, ce amintește de semnalul 
contrafagotului din Écoute fine I. 

 
 

 
 
Ceea ce urmează este o Codetă, Tempestoso, pătrimea 120, 

ce începe cu două măsuri înainte de Reper S. Aceasta este o 
versiune redusă a Codei din Paganiniana I, aici dimensiunea ei fiind 
de doar opt măsuri (dintre care ultima reprezintă o pauză generală). 
Structurile muzicale sunt aceleași sau variații ale motivelor prezentate 
la finalul primei părți. 
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Secțiunea finală a acestei părți aduce o schimbare 

neașteptată de atmosferă. A cincea secțiune, C, oferă o structură 
statică, hipnotică, prin existența unui singur acord în care ritmul tobei 
fără cordar reprezintă singurul reper temporal. Instrumentele care 
participă în structura acordică sunt contrabasurile, violele, clarinetele 
și piculina. Acordul este puternic disonant fiind alcătuit din sunetele Mi 
– Si bemol (contrabas 2) – La – mi bemol (contrabas 2) – do – re 
bemol 1 (viola 4) – do – si (viola 3) – sol – fa 1 (viola 2) – sol – fa diez 
1 (viola 1) – re – la bemol (clarinet) – mi bemol 3 (piculina). Întreaga 
construcție susține fragmentele ritmice ale tobei medii întretăiate de 
pauze, realizând un decrescendo de proporții.  

De la Reper U se desprind din structura acordică piculina și 
cele două clarinete, iar instrumentele cu coarde vor glisa acordul 
descendent, ajungând pe sunetele Mi – Fa – do –mi bemol – mi – mi 
bemol 2 (flageolet), ce formează acordul din Écoute fine II. 
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Redăm mai jos forma părții a treia, Paganiniana II: 

1. A1, început – Reper P. Vioara expune motivul inițial din 
Tema II. Traseu tono–modal (glockenspiel și clopote). 

2. B1, Reper P – o măsură înainte de Reper Q. Parafrazare 
după Capriciul nr. 6 opus 1 de Paganini. 

3. A2, o măsură înainte de Reper Q – Tempestoso, 
pătrimea 120. Motive melodice din Paganiniana I, căderi 
abrute și trasee puternic cromatizate. 

4. Codetă, Tempestoso, pătrimea 120 – Reper T.  
5. C, Reper T – antepenultima măsură. Secțiune de tranziție 

către Écoute fine II, punctări ritmice pe acompaniament 
acordic, hipnotism. 

 
Partea a IV-a, Écoute fine II 
Prima secțiune, A1, debutează chiar din ultima măsură din 

Paganiniana II și la nivelul expresiei se poziționează într-un contrast 
neașteptat cu ultima secțiune a părții anterioare, Dramatico, față de 
Liberamente, scherzando cerut aici. Însuși discursul melodic este ușor 
mai precipitat față de staticismul sonor din secțiunea anterioară. În 
această primă secțiune vioara solistă este acompaniată doar de 
instrumentele cu coarde și arcuș care vor intona acordul format din 
sunetele Mi – Fa – do – re bemol – re – mi bemol 2 (cu flageolet).  

Deasupra acestui fundal sonor instrumentul solist adoptă un 
desen melodic ce derivă din melodia clopotelor prezentată în A1 din 
Paganiniana, denumit motivul w. Prezența șaisprezecimilor împreună 
cu componența oligocordică în expansiune (de la tetratonie, re – fa – 
sol – do,  la pentatonie, re – mi – fa – sol -do) constituie argumentele 
apartenenței acestui fragment la traseul clopotelor din A1/ 
Paganiniana II. Cu toate acestea, motivul este variat intonațional, 
particularitatea orientală a acestei secțiuni fiind asigurată prin armura 
netemperată.  
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Următoarea configurație melodică a viorii o vom denumi 
motivul z. Acesta reprezintă un semnal la nivel de nonă descendentă, 
ce se va regăsi în diverse forme în construcțiile muzicale următoare. 
Inițial, motivul z îl regăsim în dublă ipostază, îngrădind formulele 
cadențiale ale viorii. 

După expunerea secundă a acestui motiv debutează 
secțiunea numărul doi, B1. Cadrul intonațional comportă modificări 
subliniate de noua armură netemperată, iar în sonoritatea 
acompaniamentului se remarcă o ușoară modificare prin executarea 
unui glissando lent cu profil descendent, de către viola 1.  

 Indicația de expresie devine mai liniștită, propice melodiei Più 
cantabile, liberamente, lucru de care instrumentul profită din plin 
enunțând Tema x, o melopee destul de scurtă cu centrul pe sol, dar 
care schimbă instant atmosfera.  

 
 
Aceasta nu durează prea mult, căci imediat ce vioara 

finalizează Tema x, armura revine la forma de început și, odată cu 
acest lucru, se deschide secțiunea a treia, A2, Scherzando. 
Observăm că are loc o fărâmițare a subsecțiunilor acestei părți, 
dimensiunile reduse fiind din ce în ce mai folosite. Vioara nu are timp 
să amintească prea mult tiparele melodice din A1. Expune pe scurt 
motivul w și o formulă cadențială, lăsând motivul z să fie interpretat 
de viola 1 la finalul glissando-ului lent. 

 
 
Secțiunea a patra, B2, urmează imediat. Se schimbă din nou 

armura, revine indicația Più cantabile, dar vioara va interpreta o temă 
nouă, mai amplă, pe care o vom nota Tema y. Acum se va adăuga și 
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harpa, executând un fragment melodic compus din sunetele si – re, 
sunetele din melodia viorii din Écoute fine I. Ceea ce reprezintă o 
particularitate a momentului harpei este faptul că  interpretează într-o 
altă zonă temporală (doimea 66) și cu alt caracter (Rigorosamente). 
Avem de-a face, așadar, cu un palimpsest. 

Revine și momentul glissando-ului lent, dar acum la 
contrabasul 2 care va preda ștafeta, puțin înainte de finalul acestei 
secțiuni, contrabasului 1. 

 

 
 
Odată cu reschimbarea armurii debutează și secțiunea a 

cincea, C. Aceasta are o dimensiune mult mai amplă și reprezintă o 
etapizare a nivelurilor palimpsestului. Inițial, se păstrează cele două 
niveluri din A1 și B1. Vioara expune motive prelucrate din discursul 
clopotelor din Paganiniana II, iar viola 3 preia panta glissando-ului 
lent. După aceste două momente, instrumentul solist expune o nouă 
construcție melodică, tributară A-ului, dar în planul intonațional al B-
ului.  
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Către finalul temei noi, vioara va încorpora fragmente din 
Tema y, reexpunând fragmentele derivate din desenul clopotelor ca 
tranziție spre ultima structură, acel glissando lent care va sfârși în 
motivul z. 

O nouă etapă de suprapuneri tematice debutează cu 
momentul atacării de către vioară a parcursului glisat (întâlnit inițial în 
B1). Harpa își variază discursul, păstrând intervalele, însă modificând 
sunetele, la – do (întâlnit inițial în B2). Temele viorii vor fi aduse în 
acompaniament, realizându-se suprapuneri de tempo. Viola 2 va 
expune Tema y (din B2), iar viola 1, la câteva momente distanță, va 
aduce Tema x (din B1).  Nu mult după aceste momente se alătură și 
flautul piccolo cu motive variate din A1, inclusiv motivul z. Cele două 
viole vor face schimb de teme, către final prezentând variații ale 
acestora. Secțiunea se încheie cu motivul z expus de către vioară și 
glissando-urile celor două contrabasuri. 
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Recapitulăm construcția formală a părții a patra, Écoute fine II: 

1. A1, vioara prezintă fragmente melodice derivate din 
discursul clopotelor din A1/ Paganiniana II, apoi motivul 
z, deasupra unei structuri acordice în acompaniament. 

2. B1, Tema x la vioară și apare în acompaniament 
momentul descendent în glissando lent. 

3. A2, revin elemente din prima secțiune, se păstrează 
glissando-ul lent din B1. 

4. B2, se adaugă harpa, vioara expune Tema y, glissando 
lent la contrabas. 

5. C, palimpsest gradual: fragmente din A1, temă nouă și 
glissando lent la vioară, apoi motivul z. Violele 1 și 2 
expun Temele x și y, se adaugă flautul piccolo cu 
elemente din A1.  

 
Partea a V-a, Paganiniana III 
Prima secțiune, A, conține 24 de măsuri, până la Reper BB.  
Formulele ritmice alerte ale contrabasurilor și tromboanelor, 

formate din șaisprezecimi, împreună cu cele două tobe mari (gr. I și 
III), ce dublează totul izoritmic creează senzația de motricitate, de 
permanentă agitație, legiferată de indicația de tempo și caracter 
Presto dramatico, optimea 210. 

Motivele melodice prezentate de cele două grupe 
instrumentale (contrabas și trombon) sunt constituite din mersuri 
cromatice la nivel de terță și cvartă, inițial, în sensuri contrare 
(contrabasurile ascendent, tromboanele descendente). O diferență se 
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remarcă în partitura contrabasurilor, care vor alterna momentele de 
mers cromatic cu cele de glissando.  

 

 
Formația se mărește treptat, după trei măsuri adăugându-se 

contrafagotul, care expune o scurtă pedală pe sunetul mi, și, la o 
măsură distanță, tam-tam-ul (gr. II). Odată cu apariția contrafagotului,  
contrabasurile și tromboanele vor schimba sensurile expunerilor lor. 
Acest lucru se întâmplă în cadrul secțiunii de patru ori și pe durate de 
timp variabile.  

A doua expunere a pedalei fagotului, de această dată mai 
lungă,  introduce și grupul celor două clarinete. Acestea vor prezenta 
o frază alcătuită din două motive muzicale ce realizează un ascensio 
și descensio pe parcursul a patru măsuri. Motivul antecedent pornește 
din registru grav (re – mi) și păstrează paralelismul secundelor mari în 
mers cromatic până la mi bemol 1 – fa 1. În ceea ce privește 
consecventul, debutul este în registru mediu (do 2 – si bemol 1), însă 
prezintă o pantă mai abruptă din cauza dislocării din a doua măsură 
(de la la bemol 1 – sol bemol 1 sare la la – sol), paralelismul 
secundelor mari fiind păstrat, excepție făcând ultimul interval (do - mi). 
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A patra pedală a contrafagotului aduce modificări. Înainte de 

aceasta cu o măsură, tam-tam-ul părăsește formația instrumentală, iar 
în aceeași măsură cu ea se adaugă glockenspiel-ul, tot cu o pedală, 
pe sunetul la bemol, și instrumentul solist, susținând, de asemenea, 
un singur sunet, același la bemol, dar în flageolet.  

A doua secțiune, B, începe la Reper BB. Cadrul sonor se 
schimbă total. Formulele ritmice dominate de șaisprezecimi dispar din 
discursul contrabasurilor, aceștia realizând acum, împreună cu cele 
patru viole, structuri acordice ce vor constitui primul strat al 
palimpsestului: un coral repetat. Deasupra acestei structuri armonice 
se vor desfășura celelalte două straturi: desenul esențializat al 
contrafagotului (mi – re – do - mi) și expunerile clopotelor și 
glockenspiel-ului. Acestea prezintă fragmente melodice variate ale 
motivelor sale din A1 / Paganiniana II. 

 
Participarea viorii este întârziată de renunțarea tardivă la 

pedala pe la bemol (în flageolet) și expunerea unui fragment de note 
lungi pe sunetele re – do – mi (variație a motivului contrafagotului). 
Traseul melodic al instrumentului solist constituie al patrulea nivel al 
palimpsestului. Desenul viorii este unul agitat, compus exclusiv din 
șaisprezecimi în dètachè, motricitatea discursului său fiind 
consemnată prin adnotația perpetuum mobile. O particularitate 
deosebită este aceea că la final compozitorul a inclus un mic fragment 
din Capriciul nr. 5, opus 1 al lui Paganini.  
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Acesta reprezintă primul nivel al palimspestultui, în care toate 
cele patru straturi sonore, respectă aceeași unitate temporală, 
enunțată la început Piu mosso, pătrimea 120. Din momentul aderării 
flautului piccolo la ansamblul instrumental va debuta al doilea nivel al 
acestui palimpsest, caracterizat prin suprapuneri de muzici, sau 
fragmente muzicale, în tempo-uri diferite, poli-temporale. 

Astfel, piculina aduce un nou tempo, pătrimea 80, Évolution 
sèparèe. Motivele expuse sunt derivate din cele expuse de către 
vioară în A din Écoute fine II, lucru confirmat de prezența cvintoletelor 
și a motivului z. Acesta este stratul cinci al palimpsestului.  

 

 
 
Însă, lucrurile nu se opresc aici, structura aceasta 

conglomerată îmbogățindu-se cu încă patru straturi sonore.  
Straturile șase, șapte și opt sunt date de către grupul 

clarinetelor și de cele două tromboane. Aceștia deși împart același 
tempo, Giusto, doimea 72, prezintă diferențe de expunere. Prima 
diferență o constituie faptul că discursul clarinetelor este dilatat în timp 
prin dublarea valorilor de notă. Astfel, deși au același desen melodic, 
se produce o ruptură între cele două grupe instrumentale. A doua 
diferență constă în faptul că, chiar dacă cele două tromboane au 
discurs muzical identic, și în cazul lor va apărea o ruptură dată de 
decalajul dintre ei.  
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Și ultimul strat este adus de toba medie, fără cordar, și toba 
mare (gr. I și III) care vor expune un ritm palindromic, structură ce 
face parte din materialul secțiunii următoare.  

 

 
 

 
 
A treia și ultima secțiune a acestei părți debutează la Reper 

CC.  
Coralul interpretat de instrumentele cu coarde și arcuș devine 

acum acordul format din sunetele Mi- la – mi – sol – la – si. Înainte de 
acest moment instrumentele au pregătit terenul prin expunerea acelui 
ritm palindromic ce constituia stratul numărul nouă din palimpsestul 
secțiunii precedente.  

După o introducere de câteva momente a instrumentelor de 
percuție (tobă medie, fără cordar, și tobă mare la ambele grupe, I și 
III), vioara solistă va intona un marș burlesc, construit din acorduri de 
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trei sunete dispuse în intervalică de cvintă perfectă peste cvartă 
mărită, organizare preluată din capriciul nr. 14, adnotare lăsată de 
compozitor în partitură: marche burlesque sur un ryhtme 
nonrétrogradable – avec des harmonies du 14ᵉ Caprice.  

 
 Capriciul 14: 

 
 

 Prelucrare în Paganiniana III: 

 
 

 
 

 
 
Procedeu specific compozitorului, reluarea după axa de 

simetrie nu este fidelă total expunerii inițiale, observându-se varierea 
discursului viorii atât prin prezentarea altor acorduri, cât și prin 
augmentarea oglinzii cu alte două acorduri în plus față de început. 
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Aceste două acorduri suplimentare reprezintă cele două doimi lipsă 
din sectorul percuției.  

Încă un lucru interesant se observă în ceea ce privește 
fragmentul următor al instrumentului solist. Acesta reia oglinda, 
variind-o din nou, intonațional și ritmic, iar acompaniamentul percuției 
este același cu motivul prezentat în secțiunea precedentă ca al 
nouălea strat din palimpsest.  

 
 

 
 
Secțiunea va fi închisă prin glissando-ul cordarilor.  
Prezentăm pe scurt, forma secțiunii numărul cinci, 

Paganiniana III: 

1. A, început – Reper BB.  Semnale la contrabasuri și 
tromboane, ascensio – descensio la clarinete, pedale pe 
la bemol la vioară și glockenspiel. 

2. B, Reper BB – Reper CC. Palimpsest de nouă straturi pe 
două nivele: 

I. 1- coral la cordari 
2- desen esențializat la contrafagot 
3 - elemente ritmico-melodice tributare A1 / 
Paganiniana II la clopote și glockenspiel 
4 - vioara – perpetuum mobile cu elemente 
din Capriciul 5 în final 
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II. 5 - flaut piccolo, motive derivate din A / Écoute fine 
II + motivul z 
6 - cele două clarinete 
7- trombon 1 
8 - trombon 2 
9- ritm palindromic, din secțiunea următoare 

3. C, Reper CC – Reper EE. Marș burlesc palindromic, cu 
dublă oglindă variată 

 
Partea a VI-a, Écoute fine III 
Prima secțiune debutează la Reper EE, odată cu enunțarea 

caracterului calm și relaxat al muzicii, Tranquillo, doimea 72. Aceasta 
conține 17 măsuri și o vom nota A1.  

Se remarcă puternica apartenență la spațiul sonor din Écoute 
fine I, astfel încât poate fi considerată o variație a acelei secțiuni. 
Asemănările dominante sunt în cazul traseului muzical al 
instrumentului solist care, la fel ca în Écoute fine I, enunță o formulă 
introductivă, acel alâp, al modurilor rāga, de această dată pe alte 
sunete (Écoute fine I terța si – re, Écoute fine III terța re – fa). În 
cadrul acompaniamentului nu avem formula introductivă a 
contrafagotului, aceasta fiind schimbată cu formula quasi-arpegiată a 
contrabasurilor, susținute de pedalele instrumentelor de percuție (tam-
tam și mașină de vânt).  

 

 
Discursul viorii se rezumă la a expune o frază muzicală 

formată din două motive aproape identice (al doilea suferă o mică 
variație față de primul, ce constă în eludarea primei note), cu profil 
ascendent, ce cadențează pe sunetul si bemol. A doua frază 
reprezintă repetarea celei dintâi la octava superioară.  

 
 

  
Odată cu motivul secund din fraza întâi se alătură și cele 

două clarinete cu cvarte paralele, preluate în pizzicato, la o măsură 
distanță, de contrabasuri.  
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Secțiunea se încheie cu revenirea formulei quasi-arpegiate la 
contrabasul 2.  

 
A doua secțiune, A2¸ se deschide la Reper FF, conține 13 

măsuri și aduce o nouă relaxare de tempo, Poco meno mosso, 
doimea 69. Întâlnim același parcurs melodic în ce privește 
instrumentul solist, modificările fiind prezente doar în acompaniament. 
Singurii reprezentanți ai percuției vor fi toba medie și glockenspiel-ul 
(acesta pe jumătate deoarece va folosi arcușul în producerea 
sunetelor). Dar contribuția principală o vor aduce cele patru viole, care 
vor intona două fraze muzicale alcătuite din câte șapte acorduri, la 
finalul cărora se vor prelungi sunetele ultimului acord, transformându-
se în pedală sonoră. Microvariația se observă și aici, în cadrul celei 
de-a doua fraze existând permutări între pozițiile inițiale ale 
acordurilor. 

 
 

 
 

Se alătură și harpa în acompaniament, reluând variat 
discursul prezentat în A2 / Écoute fine II, cu sunetele si – re. 

 
 
Înainte de a debuta fraza secundă la vioară revin la 

contrabasuri cvartele paralele ce vor fi preluate apoi de către 
clarinete. 
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Secțiunea a treia, A3, conține șapte măsuri și începe la 
Reper GG. Se remarcă în continuare tendința de diluare a tempo-ului, 
doimea având valoarea 66. Vioara expune de această dată o singură 
frază muzicală. În ce privește acompaniamentul acesta revine la 
elementele întâlnite în prima secțiune, cu mențiunea că locul 
glockenspiel-ului va fi luat de către vibrafon. 

Ultima secțiune, B, conține 18 măsuri și debutează la Reper 
HH. Cu o măsură înainte harpa readuce momentul muzical pezentat 
în A2 / Écoute fine II, însă acum cu sunetele la – do. Cu toate că la 
nivel agogic, fragmentul harpei realizează o fluctuație (Più mosso, 
doimea 72), după acest moment se păstrează tendința dilatării 
temporale. 

 
Vioara va prezenta un discurs muzical esențializat pe sunetul 

netemperat si bemol ↑ întrerupt doar de enunțarea a cinci semnale în 
glissando de terță mică cu flageolet, semnale expuse în Tema VII din 
Paganiniana I. Acest episod aduce și cea mai mică indicație de 
tempo, doimea 63.  

După aceste cinci semnale, tempoul va reveni – doimea 66 – 
iar instrumentul solist își va continua expunerea sunetului si bemol ↑, 
lăsând în urmă acompaniamentul ce se diminuează treptat.  

 

 



Revista MUZICA Nr. 1 / 2021 

50 

 
Privire de ansamblu 

 
Concertul pentru vioară și ansamblu de soliști se dorește a fi 

o lucrare ce încearcă să reconcilieze două spații sonore diferite: 
spațiul romantismului muzical european, reprezentat de Capriciile lui 
Niccolò Paganini și spațiul tradițional indian, mult mai puțin alterat de 
trecerea timpului, reprezentat de modurile rāga. Cele două lumi 
sonore sunt luate ca puncte de plecare, izvoare, de care autorul s-a 
folosit în realizarea materialului muzical. Acest lucru este mult mai 
observabil în cazul structurilor tematice din Paganinana, unde 
observăm un limbaj muzical postmodern, ce depășește conținutul 
expresiv al romantismului. Schimbările aduse etosului romantic sunt 
evidente, Aurel Stroe pornind de la parafraze ale unor citate din 
Capriciile lui Paganini. Așadar, conținutul muzical nu se încadrează în 
estetica romantismului, deși își află sursa originară în aceasta. În ce 
privește secțiunile Écoute fine, fidelitatea etosului este mult mai bine 
păstrată. Izvorul modurilor indiene este mult mai bine conservat. 
Astfel, compozitorul lucrează cu paradigme incomensurabile, cele 
două lumi sonore neavând criterii de valorificare comune. Articularea 
formală a concertului presupune alternarea celor două avatare: 
Paganiniana și Écoute fine. Cu toate acestea, analiza structurală a 
lucrării a arătat în repetate rânduri că elementele acestor spații 
exercită influențe unele asupra celorlalte și, uneori, chiar în cadrul 
unei singure părți se manifestă această dualitate.  

Încă de la început, din Paganiniana I, acompaniamentul este 
scindat în două grupuri: acordurile clarinetelor, piculinei și violei în 
sistem intonațional temperat – Giocoso, Tempo giusto – și formulele 
melodice glisate ale contrabasurilor și tromboanelor în sistem 
intonațional netemperat – Notation proportionelle, Libre, Rubato.  

Astfel, factura deterministă coexistă cu cea indeterministă, 
aproape în totalitate. Mai târziu, tot în discursul contrabasurilor din 
partea I regăsim elemente melodice ce vor fi dezvoltate în secțiunile 
meditative, Écoute fine. Acele căutări în jurul sunetelor, broderii 
netemperate ce formează jocul acesta al împletirii diferitelor sisteme 
de acordaj.   

Un alt exemplu de suprapunere al celor două paradigme, 
prezent tot în partea I, este Tema VII, intonată chiar de instrumentul 
solist, moment în care elementele tributare spațiului indian domină 
Paganiniana. Aceste elemente vor fi prezente și în ultima parte a 
concertului, Écoute fine III, reprezentând chiar ultima frază muzicală a 
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viorii. Așadar, putem spune că partea I reprezintă un fel de rezumat al 
întregii lucrări.  

Aceste exemple continuă și în părțile meditative, în care 
rolurile se inversează, instrumentul solist devenind reprezentantul 
suprem al netemperanței, iar acompaniamentul disciplinându-se cu 
discursuri în sistem temperat. Se păstrează o constanță.  

În ceea ce privește complexitatea structurală, lucrurile ajung 
la o culminație în Paganiniana III, acolo unde am întâlnit acel 
palimpsest cu nouă straturi, pe două nivele, e adevărat, doar în sistem 
intonațional temperat.  

 
În cele ce urmează lăsăm compozitorul să ne împărtășească 

puțin din izvoarele concepției care a stat la baza creației acestui 
concert: 

 
Aurel Stroe: Mi s-a comandat un concert pentru vioară, așa că m-

am adaptat situației CONCERTULUI PENTRU VIOARĂ ... Am observat că 
situația Concertului pentru vioară se potrivea foarte bine (rima) cu ceva ce mă 
preocupa, și anume un fel de palimpsest pe două niveluri.  

Bernard Cavanna: Un palimpsest, o suprapunere (super-poziție / 
super-poziționare)? 

A.S.: Exact, o super-poziție a două tipuri de muzică, care sunt în 
realitate incomensurabile (pe care nu le poți măsura împreună). 

B.C.: Ce tipuri de muzică? 
A.S.: Ei bine, am folosit muzica lui Paganini din romantismul 

european ... și Raga din muzica indiană. 
B.C.: Sunt apocrifele pieselor lui Paganini? (Sunt piesele lui 

Paganini ca apocrife?) 
A.S.: Da, sunt aluzii la Capriciile lui Paganini. 
B.C.: Mai mult decât citate sau colaje? 
A.S.: Nu, nu este o problematică de colaj; este nivelul cel nou al 

palimpsestului, nivelul recent, nivelul vechi fiind Raga, care transmit un 
sentiment complet diferit al timpului. 

Timpul curge implacabil (inexorabil), fără oprire, fără a fi obligat de o 
structură anume (a fi legat de niște structuri fixe). 

La fel ca într-un palimpsest medieval: textul ce a fost scris de un 
călugăr din secolul al X-lea, ... nu are nicio legătură cu ceea ce au scris alți 
călugări din secolul al XIII-lea ...  

Grijile lor, viziunile lor despre lume și modurile de exprimare 
(experiențele) sunt diferite.1 

 

                                                
1 Mărturisire făcută de Aurel Stroe în filmul Aurèle Stroë realizat de Bernard 
Cavanna și Laurence Pietrzak – traducere proprie. 
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Referitor la provocările interpretative ce apar în parcurgerea 
acestei lucrări, iată ce declara violonistul Ami Flammer, cel căruia i-a 
fost dedicat concertul: 

Când l-am cunoscut pentru prima dată pe Aurel Stroe, el mi-a cerut 
să cânt câteva Capricii de Paganini. 

Apoi a avut totul, probabil, deja în capul lui. Piesa sa este un omagiu 
dedicat în întregime viorii, istoriei și virtuozității sale și emoției fizice și mentale 
pe care o simți (într-un sens pozitiv) atunci când interpretezi piese dificile în 
fața unui public. 

Este ceva chiar mai dificil decât Capricciul lui Paganini însuși, 
deoarece Aurel l-a armonizat și construit într-un mod complet diferit, iar 
intervalele sunt mai puțin clasice decât la Paganini. 

Acest lucru duce la poziții destul de complicate, întinse, care sunt 
mai depărtate decât de obicei. De asemenea, trebuie să ai în vedere faptul că 
ești solist cu o orchestră, iar acest lucru nu este neapărat facil. 

Nu în sens negativ, dar este încă o luptă și există și parametrul 
intensității sunetului!1 

 
Poziția estetică 

 
Nivelul ridicat de complexitate structurală, lucrul cu sisteme 

de acordaj diferite și, implicit, cu paradigme incomensurabile conferă 
acestui concert o valoare inestimabilă în rândul creațiilor românești. 
Nivelul înalt de expresivitate prezent mai ales în secțiunile meditative 
aduce acestei lucrări o muzicalitate extraordinară, fină și stranie, care 
completează parafrazele paganiniene cu care se află în contrast. 
Intenția de a conecta două planuri sonore diferite ca timp și spațiu, de 
a le pune față în față și de a construi punți către ele, acestea fiind 
nevoite, pentru a împlini acest deziderat, să își schimbe structurile 
muzicale astfel încât să poată tranzacționa una de la cealaltă diferite 
particularități dovedesc amprenta morfogenetică în această lucrare. 
Acest dialog între paradigme este principalul factor care încadrează 
opusul într-o estetică de tip metastilistic. Cele două stiluri 
(romantismul european și modalismul indian) sunt prelucrate 
procesual, se transformă, păstrându-și reperele principale. Toate 
aceste tehnici componistice (diferite sisteme de acordaj, parafrazarea, 
morfogeneza, paradigme incomensurabile, prezența multiplelor 
temporalități, lucrul cu entități diferite în spațiu și timp) stabilesc 
apartenența acestui concert în estetica muzicii postmoderne. 

                                                
1 Ami Flammer în filmul Aurèle Stroë realizat de Bernard Cavanna și 
Laurence Pietrzak – traducere proprie. 
 



Revista MUZICA Nr. 1 / 2021   

53 

Asemănări cu lucrările concertante anterioare 

 

Nr. Caracteristici 

Muzica de 

Concert pentru 
pian, percuție 

și alămuri 

Concertul 
pentru clarinet 

Concertul 
pentru vioară 

și ansamblu 
de soliști 
Capricii și 

Rāgas 

1 
Componența 

orchestrei 
Percuție + 

Alămuri  
Percuție + 

Alămuri + Coarde 

Percuție + 
Instrumente de 

suflat (lemn și 
alamă) + 

Instrumnte cu 

coarde (coarde 
și arcuș și 

coarde ciupite) 

2 
Structura 
percuției 

Împărțire în trei  
grupe 

Împărțire în trei 
grupe 

Împărțire în trei 
grupe 

3 Numărul de părți 4 (3 distincte) 2 6 

4 
Utilizează ritmuri 

recurente 
Da, 2 structuri 
palindromice 

Da, 8 structuri 
palindromice 

Da, 6 structuri 
palindromice 

5 

Modificări 

timbrale ale 
instr.solist  

Da, serialism sui 

generis 

Da, efecte notate 

în legendă și pe 
parcurs 

Nu 

6 
Modificări 

timbrale ale instr. 

acompaniatoare 

Da Da Da 

7  
Tehnici 

componistice  

Serialism cu 

clustere 

Lucrul cu 
calculatorul 

Noncoincidența 
atacurilor 

Acord static 

Textură 

Aleatorism 
controlat 

Tourbilloane 

Lucrul cu 
calculatorul 

Multimobilul 

Acord static 

Textură 

Aleatorism 
controlat 

Partitura-schemă 

Morfogeneză 

Palimpsest 

Paradigme 
incomensurabile 

Parafrazarea 

Acord static 

Textură 

Morfogeneză 

Palimpsest 
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8 
Modalități de 

articulare formală 
Disjunctiv Conjunctiv Conjunctiv 

9 Încadrare estetică 
Constructivism, 

factură 

indeterministă 

Primitivism arhaic 

Procesualitate 

Procesualitate 

Metastilism 

Postmodernism 

 
Tur retrospectiv 

Concertul pentru vioară și ansamblu de soliști „Capricii și 
rāgas” reprezintă una dintre cele mai însemnate dovezi de măiestrie 
componistică a compozitorului Aurel Stroe. Rigoarea și complexitatea 
tehnicilor combinatorice ce frământă materialul muzical din structurile 
reprezentative pentru romantismul european sunt perfect 
contrabalansate de expresivitatea și sensibilitatea pasajelor 
meditative, reprezentante ale modurilor indiene. În cele din urmă, cele 
două sfere sonore, compatibile sau nu, mensurabile sau nu, vor 
ajunge să comunice, împrumutându-și una alteia din caracteristici. 
Astfel, fragmentele melodice de factură paganiniană devin mai suple, 
mai îmblânzite, iar modurile raga devin mai corpolente, îmbogățindu-și 
anvelopa sonoră.  

Ca în celebrul apolog, asinul lui Buridan va ezita pe parcursul 
întregii piese între deliciile estetice ale unei Europe romantice și 
meditația indiană. Piesa nu va exploda însă într-o manieră 
spectaculară pentru că linia separatoare a fost determinată de 
incomensurabilitatea paradigmelor și nu de incompatibilitatea lor. 
Asinul lui Buridan nu va muri pe scenă căci piesa nu se va destrăma 
decât la nivelul  înțelegerii noastre.1 
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SUMMARY 
 

Florin-Cristian Neagoe 
Concerto for violin and soloist ensemble „Caprices and Rāgas” 
by Aurel Stroe. Analitical aspects 
 
The Concerto for violin and soloist ensemble „Caprices and Rāgas” is 
composed in 1990 and it is a work that attempts to reconcile two 
different sound dimensions: the dimension of the European musical 
romanticism, represented by the Caprices of Niccolò Paganini and the 
traditional Indian dimension, much less altered by time, represented 
by rāga modes. These two universes represent a starting point, 
sources used by the author in order to compose his own musical 
material. This is much more highlighted in the theme structure of 
Paganiana, where one can notice a postmoderd musical language 
that surpases the specific Romantic expression. The changes Aurel 
Stroe makes to the Romantic ethos are obvious as they start with 
paraphrases of musical quotes from Paganini’s Caprices. Thus, the 
musical content cannot be placed under the Romantic aesthetic 
concepts, although it is originated in it. In terms of the sections of 
Ecoute fine, the allegiance to the ethos is much more obvious. The 
source of the Indian modes is much more preserved. This way, the 
composer can use paradygms that are impossible to be measured 
because these two musical dimensions don’t have a common value 
criteria.  


