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Logica lumilor posibile (XIII) 
– studiu de caz (continuare) – 

 
Nicolae Brânduș 

 
 
Partea a doua a lucrării MATCH II, Polifonie IV se va 

desfășura în același context al dispoziției actanților în spațiul de 
execuție (vezi Logica  Lumilor Posibile XII, Revista  Muzica, 
nr.3/2012) și va pune concomitent în emulație parametrii 
menționați și anume Tempo, Intensitate și Registru, adoptându-
se următoarele reguli de lectură: 

 
Secvența 1 – Tempo 
Nota1. Vor fi enunțate în invenții durate generale pentru 

fiecare intervenție. Structura internă ritmică este la latitudinea 
fiecărui interpret și nu se raportează la un metru comun. 

a) Percuțiile din ambele echipe (I și II) vor interveni 
concomitent în mod liber, enunțând fragmente muzicale 
în invenție, utilizând oricare registru și nuanță. Fiecare 
intervenție va fi urmată de o pauză generală. Duratele 
fiecărei intervenții vor fi stabilite de fiecare percuționist, 
independent de cel din echipa opusă. 

b) Dirijorul va selecționa una din propunerile de durată 
generală provenite de la percuții care va putea fi 
eventual măsurată în secunde. 

c) Întregul context se va desfășura ulterior în secvențe de 
această durată, la care vor participa ambele echipe. 

 
Secvența 2 – Registru 

a) Intervin concomitent instrumentele C și D la indicația 
dirijorului pe secvențe măsurate conform celor 
anterioare. 

b) Fiecare intervenție se va petrece într-un registru (A, M, 
G) selecționat de fiecare actant. În fiecare echipă se va 
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enunța alt registru față de cel propus de partenerul din 
echipa opusă. 

c) Fiecare propunere de Registru va fi adoptată de 
partenerii de echipă în continuarea invenției. 

d) Dirijorul va selecționa o propunere de Registru de la una 
dintre echipe care se va generaliza pe întregul context 
în invențiile ulterioare ale ambelor echipe. 
 
Secvența 3 – Intensitate 

a) Intervin concomitent în invenție, la indicația dirijorului, 
instrumentele E și F, pe duratele generale selecționate 
și în registrele respective. 

b) Fiecare intervenție va propune o nuanță generală 
imediat adoptată de partenerii de echipă și diferită de 
cea a partenerilor din echipa opusă. 

c) Dirijorul va selecționa una dintre propunerile de nuanță 
care se va generaliza pe întregul context. 
În cadrul general astfel constituit se va putea executa o 

secvență finală concluzivă conform indicațiilor dirijorului. 
 
O partitură individuală va arăta astfel: 

I. Percuții A și B 

1. Tempo (durate globale) 

- La semnul de intervenție al dirijorului enunță 
în invenție un fragment muzical în orice 
nuanță și în orice registru. Enunțurile sunt 
concomitente cu cele ale partenerului din 
echipa opusă. 

- Duratele generale ale fiecărui enunț vor fi 
diferite de cele ale percuției opuse. 

- Între enunțuri poți adăuga o pauză generală. 
- Dirijorul va selecționa la semn o durată 

generală fie propusă de tine, fie de partener, 
care se va generaliza pe ambele echipe. 

2. Registru 

- Continuă-ți invenția încadrându-te în duratele 
generale măsurate de dirijor. 
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- Preia pentru fiecare intervenție Registrul 
propus de partenerul de echipa. . 

- Adoptă în intervențiile ulterioare Registrul 
selecționat de dirijor. 

 
3.  Intensitate 

- Continuă-ți invenția în Registrul selecționat. 
- Preia pentru fiecare intervenție nuanța 

propusă de partenerul de echipă. 
- Adoptă până la sfârșitul părții nuanța 

selecționată de dirijor de la una dintre echipe.          
Secvența concluzivă se va desfășura conform indicațiilor 

dirijorului în cadrul general astfel constituit. 

II. Instrumentele  (Grupe) C și D 

1. Tempo (durate generale) 
- tacet –  

2. Registru 

- la semnul de intervenție al dirijorului enunță 
concomitent cu partenerii din echipa opusă 
registre diferite, câte unul pentru fiecare 
intervenție (A, M, G) în care îți vei desfășura 
invenția proprie. Aplică în invenție o structură 
modală anumită, diferită de cea a 
partenerului din echipa opusă, urmărind (sau 
nu) regula identității octavei pentru orice 
sunet. Structurile modale vor fi enunțate după 
următoarele reguli: 

a) Enunțurile se vor încadra în durata 
generală selecționată anterior (de la 
percuții) 

b) Atribuie sunetelor derivate din 
structura modală aplicată valori-
durată raportate sau nu la un metru. 

c) Enunțul unei structuri modale poate 
începe de la orice sunet. Se pot 
introduce în cadrul enunțului unei 
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structuri sau între două structuri 
pauze de orice durată. 

d) Ultimul sunet al unui enunț poate fi 
considerat sau nu primul sunet al 
enunțului următor. 

e) Exploatează toate resursele timbrale 
ale instrumentului, creează liber zone 
trill, flatt., tremollo și urmărește o 
diversificare permanentă a expresiei 
muzicale. 

f) Dirijorul va marca secvențarea 
intervențiilor conform duratei generale 
adoptate (în secunde) concomitent 
pentru ambele echipe. 

g) Enunță în fiecare intervenție un 
registru diferit de cel al partenerului 
din echipa opusă. 

- Odată un registru selecționat, acesta va fi 
adoptat până la sfârșitul piesei de ambele 
echipe. 

- În secvența următoare (Intensitate) vei 
adopta fiecare propunere de Nuanță a 
partenerului  de echipă în invenția proprie, iar 
în secvența concluzivă vei adopta nuanța 
generală selecționată. 

III. Instrumentele (Grupe)  E & F 

1. Tempo (durate globale) – tacet 
2. Registru – tacet 
3. Intensitate (nuanță) 

 
- La semnul de intervenției al dirijorului enunță 

concomitent cu partenerul din echipa opusă 
fragmente muzicale în intensități (nuanțe) 
diferite, încadrându-te pe fiecare enunț în 
durata generală și în registrul general 
selecționate anterior. 

- Aplică liber în invenție o structură modală 
anumită, aceeași cu a partenerului de echipă. 
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Structurile modale vor fi enunțate după următoarele 
reguli: 

a) Enunțurile vor fi încadrate în registrul selecționat 
și durata măsurată de dirijor. 

b)  idem (conform 2. Registru) 
c)  idem (conform 2. Registru) 
d)  idem (conform 2. Registru) 
e)  idem (conform 2. Registru) 
f)  idem (conform 2. Registru) 
g) Enunță în fiecare intervenție o nuanță diferită de 

cea a partenerului din echipa opusă.  
- Odată o nuanță selecționată conform celor 

de mai sus de către dirijor,  aceasta va fi 
adoptată până la sfârșitul piesei de către 
ambele echipe. 

Nota 2: S-a intitulat Polifonie IV această parte a lucrării 
Match II deoarece intervențiile (propunerile) echipelor 
participante sunt concomitente și structurile modale 
(generative) sunt diferite între echipe.  

Nota 3: În cazul când C, D, E, F sunt grupe de 
instrumente, regulile de formare a enunțurilor vor fi de același 
tip pentru toți membrii aceleiași grupe. 

În intervenția noastră ulterioară din ciclul Logica Lumilor 
Posibile vom înfățișa una dintre interpretările date acestei logici 
muzicale de către Formația Ars Nova din Cluj-Napoca în anul 
1973, concentrându-ne asupra unor implicații de ordin estetic. 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 


