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Logica lumilor posibile (XIV) 
– aplicaţie – 

 
Nicolae Brânduș 

 
 
În cele ce urmează voi prezenta o aplicaţie a principiilor 

de configurare muzicală discutate în intervenţiile anterioare din 
ciclul Logica Lumilor Posibile: va fi vorba despre un caz 
particular, cu scor prefigurat, de Match (PHTORA II); atribuit 
Ansamblului Ars Nova din Cluj-Napoca, dirijat de Cornel 
Ţăranu. 

Toate normele de constituire şi de desfăşurare a jocului 
expuse până acum în analiza lucrării Match-PHTORA II sunt 
riguros urmărite şi aplicate în lucrarea de faţă (Match II – 
Monodie I şi Polifonie IV), însă într-o desfăşurare de secvenţe 
strict măsurate ca durată pe un suport electronic alcătuit de 
compozitor. Atât în compoziţia cât şi în tratarea, după aceleaşi 
criterii, a sunetului, se urmăreşte planul transformărilor şi logica 
jocului conform criteriilor expuse în partitura generală a lucrării. 
Muzica electronică (bandă sau CD) se bazează pe două surse 
folclorice: Joc cu ţipurituri (Maramureş) şi Bocet (Oltenia), 
acestea fiind tratate divers şi transformate prin mijloace electro-
acustice de tip analogic, re-formate şi transfigurate conform 
principiilor variaţionale ale Logicii „Match”. Ele urmează a fi 
induse în practica ansamblului format din două echipe în relaţie 
antagonică. În mediul electronic sunt activate toate elementele 
de ordin transformaţional care în practica vie a actanţilor 
urmează a fi confirmate. Prestarea artistică a actanţilor va fi 
direct relaţionată, atât ideatic (prin imersia ancestralului în real), 
cât şi structural-formativ, conform transformărilor surselor 
primare instituite prin decizie componistică;  adică Match . (Ne 
aflăm într-un univers Transdisciplinar, aş zice, referindu-mă la o 
metodologie mai recentă sau, altfel spus, al schizofreniei 
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comunicării muzicale: o problemă pe care am tratat-o şi cu alte 
prilejuri).  

Aspectul  formativ al discursului muzical urmând a fi 
indus în spaţiul de execuţie de către mediul electronic dat 
(prefigurat) l-am discutat în ultimele apariţii din Logica Lumilor 
Posibile. Acesta este urmărit şi în cazul particular al acestei 
lucrări, în care secvenţele discursului muzical, măsurate ca 
durată, exclud creativitatea dirijorului (şi a actanţilor) în a-şi 
prezenta opţional dimensiunea prestaţiilor; şi alte 
predeterminări. Dar permite, ca atare, o adâncire în acest caz 
particular, a principiilor formative ale unui discurs definit 
structural în libertate; rămâne un exemplu cu autor, titlu şi dată 
de apariţie. 

În ce priveşte aspectul ideatic al acestei lucrări (Danţ şi 
Bocet) mediul electronic induce în practica vie a domeniului un 
element ancestral, atemporal, mitic, în esenţă, menit a încărca 
mişcarea (acţiunea personalizată) cu o substanţă anume, o 
expresie de dincolo de gest şi coerenţă în sistemul dat. Ar fi 
ceva despre care ne vom mai ocupa în acest context, direct 
legat de parametrul D (prezenţa persoanei în gest-stilizat) cu 
implicaţie esenţială în orice comunicare. 

Pentru mai multă desluşire a lecturii acestei lucrări îi 
vom prezenta în cele ce urmează partitura generală. Este 
indicată în textul partiturii şi compoziţia benzii, strict măsurată în 
secunde, şi tipul activităţii actanţilor, împărţiţi în două echipe, 
după cum urmează: 

Pentru partea I – Monodie I, echipele vor fi: 

 I / perc. A, coarde (violina, viola, violoncel, 
contrabas), pian, harpă 

 II / perc. B, lemne (flaut, oboi, clarinet, fagot), 
alamă (trompetă, corn, trombon) 

Pentru partea a II-a – Polifonie IV, echipele vor fi: 

 I / perc. A, coarde (idem), alamă (idem) 

 II / perc. B, lemne (idem),  pian, harpă 
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Nota 1: Nu s-a urmărit în dialogul dintre echipe plasarea 
stereofonică a actanților 

Nota 2: Numărul actanţilor poate fi multiplicat ad libitum. 

 
 
Indicaţii de lectură: 
 

Semne convenţionale 

 = sunetul cel mai înalt al instrumentului 
 
= sunetul cel mai grav al instrumentului 
 
 

 
= se cântă pe cordar 

         = se cântă pe căluş  

         = se loveşte corpul instrumentului 

 

  

[ 
  

 ]
   

= cluster pe sunetele cuprinse între acolade 

 [ ]
= se cântă pe sunetele cuprinse între acolade 
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2 
-
 = semiton ascendent sau descendent, pornind de la orice 

sunet 
 
2 = secundă mare (idem) 
 

3
 -

 = terţă mică (idem) 

 
3 = terţă mare (idem) 
 
4 = cvartă perfectă (idem) 
 

4
+
  = cvartă mărită (idem) 

 

(± n 8 
ves

) = intervalului notat i se pot adăuga ascendent sau 

descendent orice număr de octave 
 
 
 

Note:  
1. Când se atribuie pe o secvenţă dată intervale generice de la 

secundă mică la cvartă mărită, ele vor fi intonate aplicând principiul 
identităţii de n octave ascendente sau descendente, pornind de la 
orice sunet de origine. 

2. Se înţelege prin invenţie motivică înlănţuirea, în orice ordine, 
a motivelor notate în valori proporţionale. 
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 În urma audierii diferitelor prezentări în concert a lucrării 
şi – mai ales – a înregistrării apărută şi pe CD am constatat 
următoarele: 

În primul rând dependenţa actanţilor de timpul şi de locul 
execuţiei, de dispoziţia şi de capacitatea de concentrare atât a 
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acestora, cât şi a asistenţei. De unde, acelaşi tip de influx viu, 
telepatic în esenţă, de la om la om, caracteristic oricărei 
producţii culturale, De astă dată cu repercusiuni atât în ce 
priveşte consistenţa calităţii gestului artistic (vorbei) cât şi în 
cea a consistenţei (conştiinţei) structurale a rostirii.  

O problemă de fundamentală importantă în ce priveşte 
participarea actanţilor în acest context al libertăţii de formare 
este sinceritatea, asumată de fiecare în parte. Aici nu se poate 
pune problema controlului strict al emisiei de sunet, cu atât mai 
mult cu cât acesta scade proporţional cu numărul actanţilor. 
Deci într-o astfel de interpretare a jocului se pune acut o 
problemă de moralitate în abordarea acestui comportament 
interpretativ-formativ. Ceea ce apare altfel din punctul de 
vedere al corectitudinii în acest meci faţă de unul de baschet, 
de exemplu, este că nu se poate avea alt „arbitru” decât 
convingerea fiecăruia în ce priveşte desfăşurarea propriei 
prestaţii, că trebuie să-şi asume total şi nesilit de nimeni 
corectitudinea participării. Aici se află exact acea graniţă care 
desparte obiectul cultural dat, astfel întocmit al jocului, de „orice 
poate să sune”… I-am zis cândva (i s-a  zis, de fapt) free-music 
şi am discutat-o destul de substanţial.1 Pentru a fi performant în 
libertate trebuie să te supui unei discipline riguroase, unei 
adânciri maxime a subiectului spre a te exprima (şi forma), 
cultural vorbind. Calitatea estetică-artistică a performanţei într-
un joc de această factură transpare la fel de evident ca şi 
bâlbâiala, incapacitatea şi prostia (culturală): în sport i se spune 
auto-gol, offside, coş ratat, fault etc.… Nu ştiu în ce domeniu 
criteriile de performanţă sunt mai dure. Ar fi cazul (poate) ca şi 
cei care se îndeletnicesc cu muzica (în toate formele şi 
contextele) să le judece bine singuri, si să privească la toate 
performanţele fizice şi nu numai (!) ale mişcării şi proliferării 
energiei în tot ce ne înconjoară, de orice fel ar fi… Unii poate se 
mulţumesc să dea cu bâta în cartier (sau în baltă), alţii luptă cu 
sabia şi cu gestul cultivat prin maximă concentrare şi 
cunoaştere, chiar cu mâinile goale… Nu poţi accede la un 
stadiu aş zice post-alfabetic decât prin alfabetizare - şi nu 
neapărat cu litere! 

Voi adânci acest subiect în apariţiile ulterioare. 

                                                
1
 vezi Nicolae Brânduș - Some Considerations on the Freies 

Zusammenspiel Practice, Musicology Today nr. 2. 




