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Resumen 

Neste trabalho exploramos o uso de figuras e 

significados da retórica musical na última fantasia de 

Fernando Sor, composta em 1835 poucos anos antes de 

sua morte. O período conhecido como música retórica, 

que abrange o Renascimento e Barroco, continua sua 

influência durante o período clássico através do que se 

conhece hoje como teoria das tópicas. O objetivo é 

demonstrar como estes conhecimentos formavam parte 

das ferramentas intelectuais e musicais dos compositores 

no século XIX, seja por tradição, seja por formação, e 

que podiam ser empregados para a construção de 

significado quando a situação o requeresse. Este é o caso 

da Fantaisie Élégiaque de Sor, obra que por diversas 

razões era significativa para seu autor.        

Palavras-chave: Sor; Beethoven; Retórica; Tópicas 

musicais 

 Abstract 

Music and Rhetoric in the Fernando Sor’s 

Fantaisie Élégiaque 

In this work we explore the use of figures and meanings of 

musical rhetoric in Fernando Sor's last fantasy, composed 

in 1835, a few years before his death. The period known as 

rhetorical music, which covers the Renaissance and 

Baroque, continues its influence during the classical period 

through what is known today as topics theory. The objective 

is to demonstrate how this knowledge formed part of the 

composers' intellectual and musical tools in the 19th century, 

either by tradition or by training, and that could be used to 

construct meaning when the situation required it. This is the 

case of Fantaisie Élégiaque by Sor, a work that for several 

reasons was of personal importance for its author. 
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Introdução 

 

Comumente associamos o uso de elementos da retórica em música aos períodos renascentista 

e barroco, e se bem sua influência não se perde durante o período clássico, ao nos referirmos a 

esta época encontramos o conceito das tópicas, que são os elementos entendidos como lugares 

comuns segundo a retórica aristotélica. Estes elementos formam parte da construção da base de 

um raciocínio, e se tratando de lugares comuns, a associação das ideias pode ser compreendida 

por todos (ao menos pelos iniciados). No campo da música, Leonard Ratner foi um dos princi-

pais propulsores da teoria das tópicas, desenvolvida em seu livro Classic Music: Expression, 

Form, and Style de 1980. Nele o autor recopila e apresenta uma grande quantidade de elementos 

estilísticos e figuras musicais que portam um sentido de significação semântica dentro do dis-

curso musical, como por exemplo: estilo militar, estilo de caça, estilo brilhante, pastoral, canta-

bile, estilo erudito, os diversos tipos de danças, etc. Ainda segundo Ratner, as tópicas podem ser 

encontradas como peças musicais; completas ou como figuras e progressões dentro de uma peça; 

no primeiro caso se trata de tipos musicais, e no segundo, de estilos musicais. A distinção entre 

tipos e estilos é flexível, marchas e minuetos representam tipos completos de composição, mas 

também podem fornecer o elemento estilístico para outras peças.  

Com a geração romântica e a exacerbação da busca de uma expressão completamente pessoal 

e subjetiva, grande parte destas práticas foi olvidada, conservando-se apenas as mais óbvias, 

quiçá por causa de sua longínqua ubiquidade, como os famosos motivos das trompas de caça ou 

os toques militares, ou o eventual uso de uma forma de dança antiga, justamente para construir 

o imaginário de um mundo pretérito.  

Contudo, é importante ter em conta que o abandono da construção de música retórica não 

significa uma ruptura, senão uma mudança de direção, que continua utilizando elementos das 

gerações anteriores. Ratner (1980) explica que muitas das características do estilo clássico se 

originaram no começo do século XVIII e formaram uma linha contínua que perdurou até muito 

depois de que a era clássica passasse a ser história. Durante o período clássico, muitas caracte-

rísticas do barroco se encontravam ainda vivas e presentes; a mudança de estilo foi devida a uma 

imbricação de duas tendências de continuidade estilística antes que a uma abrupta mudança de 

direção. A música dos períodos barroco e clássico estavam baseadas sobre as mesmas premissas, 

apesar de suas claras diferenças; utilizaram uma única linguagem e suas diferenças representam 

sub-linguagens dentro do discurso do século XVIII. 
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Da mesma maneira, não obstante as mudanças de pensamento musical e portanto, de estilo, 

durante as primeiras décadas do século XIX, entendemos que muitos dos preceitos herdados da 

linguagem clássica permearam o fazer musical do incipiente romantismo, principalmente devido 

a sua veneração dos já clássicos Haydn, Mozart e Beethoven. 

  

Alguns exemplos de significado simbólico em Beethoven 

 

O próprio Beethoven consegue ressignificar a utilização de conhecidas tópicas, à par que in-

tegra o uso dos motivos de maneira magistral, de modo que percebemos que não se trata apenas 

de contar uma anedota, mas sim uma estória rica e complexa, cujo cabal sentido se desvenda 

para nós se entendemos os símbolos utilizados e sua transformação. 

Vejamos por exemplo, o início da sonata para piano n° 26, em Mi bemol maior, Opus 81a, 

intitulada Les Adieux (Das Lebewohl): 

Figura 1: Beethoven: sonata Opus 81ª (primeiro movimento). 

 

Esta sonata foi composta para e dedicada ao Arquiduque Rodolfo de Áustria, no ano de 1809, 

que devido à iminência do arribo de Napoleão a Viena, iria se exilar por tempo indeterminado. 

O Arquiduque era o mais fiel protetor de Beethoven, seu amigo e seu único discípulo de piano e 

composição, e essa partida que podia não ter retorno, era sentida profundamente por ambos. As 

três primeiras notas da introdução trazem expressada a palavra alemã Lebewohl (adeus) ou seja, 

a despedida. Os bicórdios da clave de sol reproduzem a famosa chamada de trompa, e o fazem 

no tom e registro adequado a elas. Este motivo pertence à tópica de música de caça, que com-

porta a associação à nobreza, pois eram os grandes senhores os que organizavam partidas de 

caça, movimentando para isso homens, armas, cavalos, cães, instrumentos musicais e provisões, 

claramente muito além do que um simples cidadão ou um camponês poderia se permitir nas 
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suas próprias excursões de caça. Desta maneira, o início da sonata, que começa com uma intro-

dução lenta, nos permite associar esse motivo à nobreza, com seu tom de dignidade, porque é 

claro aqui que não estamos num contexto pastoral.    

O detalhe notável é que se por uma parte o motivo das trompas é reproduzido de maneira 

idêntica, na sua resolução entram as vozes graves, que tingem de melancolia o significado ao 

transformar o que seria o primeiro grau, o da tônica, no sexto, que funciona como uma cadência 

deceptiva. Este acorde de Dó menor introduz assim a sensação de dor da despedida próxima. 

Com estes simples gestos Beethoven consegue criar uma série de significados simbólicos que, 

por meio de associações, vão além da própria música. 

 

Em 1826, um ano antes de sua morte, Beethoven compôs seu último quarteto de cordas, em 

Fá maior, Opus 135. No último movimento, ele escreve a frase: Der schwer gefasste Entschluss 

(a decisão difícil de tomar), e coloca dos motivos: a pergunta Muss es sein? (deve ser assim?) e a 

resposta Es muss sein! (assim deve ser!).  

 

 

Figura 2: Beethoven: quarteto de cordas opus 135, c.1-6 (quarto movimento). 

  



Revista 4’33’’ Marcos Pablo Dalmacio – Música e Retórica na  
Fantaisie Élégiaque de Fernando Sor – pp. 59-70 Año IX – N° 19 – Diciembre 2020 

  

 

Revista on line de investigación musical ● Departamento de Artes Musicales y Sonoras– UNA                                                      63 

Embora aqui não estejamos frente a uma tópica, a forma em que estão construídos os motivos 

deixa claras as intenções. A pergunta é realizada na tonalidade de Fá menor, no andamento 

Grave em compasso de 3/2, com a viola e o violoncelo tocando no registro grave o motivo de três 

notas que inclui um intervalo ascendente de quarta diminuída para dar o tom de dúvida. Depois 

de um desenvolvimento, que parece ser a meditação sobre essa questão, se chega à luminosa 

resposta, na tonalidade de Fá maior, em Allegro no compasso de 2/2, com os violinos tocando 

num registro mais agudo, uma inversão do motivo, resolvendo a quarta diminuída da pergunta 

numa contundente resposta dada com o gesto de quarta justa descendente. 

 

Figura 3: Beethoven: quarteto opus 135, c.12-18 (quarto movimento). 

 

Há uma série de símbolos e analogias expressadas através destes motivos e a maneira como 

são trabalhados ao longo do movimento, mas sua análise escapa aqui ao propósito deste texto. 

Baste dizer que este quarteto de 1826, uma obra importante escrita ao final da vida de seu autor, 

lida com elementos que pertencem ao mundo da retórica, e não representa um caso isolado nesta 

época.   

  

Música e retórica na última fantasia de Sor 

 

A obra referida no título deste trabalho é a Fantaisie Élégiaque Opus 59 do compositor Fer-

nando Sor (1778-1839) da mesma geração que Beethoven. Sor era espanhol e depois de estadias 

na França, Inglaterra, Rússia e Alemanha, fixou-se definitivamente em Paris até o final de sua 

vida. Esta obra, escrita em 1835, é a última de suas treze fantasias para guitarra e sua última 
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grande obra para o instrumento. Entre as fantasias é a única que contêm um epíteto descritivo 

no título além da palavra fantasia1. A palavra elegíaca faz, portanto, referência a seu caráter, já 

que está dedicada a Madame Beslay2 (née Levavasseur, como lemos no frontispício da obra) 

cuja morte havia acontecido recentemente ao dar à luz a seu filho.  

Nesta fantasia encontramos uma diversidade de símbolos gráficos e musicais que convergem 

na elaboração de um significado que vai além da própria música, mas também fazendo parte 

dela. É importante ter em conta que a formação de Sor foi realizada no mosteiro de Monserrat 

nas proximidades de Barcelona (Jeffery, 1994) ao qual ingressou quando contava entre 11 e 12 

anos de idade. É muito provável que os estudos nessa instituição tivessem lhe proporcionado 

uma sólida formação em diversas disciplinas, além da própria prática musical de caráter secular 

e religioso, de onde certamente Sor deve ter aprendido a utilização dos recursos da retórica.       

Quanto a elementos gráficos na publicação da Fantasia, que carregam significado, chamare-

mos a atenção de dois: uma figura no frontispício e duas palavras escritas sob os compassos 

finais da obra. 

Na figura 4 podemos apreciar a imagem gravada no frontispício da primeira edição da obra: 

trata-se de uma urna funerária que em proporção se apresenta de grande tamanho, e a árvore, 

um salgueiro, é do tipo frequente encontrado nos cemitérios. 

 

Figura 4: Urna funerária no frontispício da Fantaisie Élégiaque, Opus 59. 

  

                                                           

1 A sexta fantasia para guitarra, opus 21, leva o subtítulo Les Adieux! Composta em Londres 20 anos antes da elegíaca e dedicada 
a seu amigo, o violinista italiano Francesco Vaccari (1775-d.1823) na despedida de Sor da Inglaterra. Também está escrita na 
tonalidade de Mi menor. 
2 Charlotte Beslay havia sido aluna de piano de Fernando Sor. Existe uma longa tradição de música de caráter elegíaco composta 
para instrumentos de corda dedilhada manifestada no gênero Tombeau, que encontramos nos séculos XVII e XVIII, dando passo 
posteriormente à marcha fúnebre ou à elegia como gênero. 
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Na figura 5 podemos ver duas palavras: Charlotte! Adieu! Se trata de uma despedida quase 

verbalizada, onde o nome de três sílabas da falecida corresponde às três notas da voz da soprano, 

e as duas sílabas do ‘adeus’ às duas notas que sugerem um suspiro inacabado.   

Figura 5: Compassos finais da Fantaisie, com as palavras Charlotte! Adieu! 

  

Vejamos agora alguns significados provindos do próprio texto musical. A fantasia elegíaca é 

uma obra extensa (de aproximadamente 17 minutos de duração) estruturada em duas partes, 

uma ampla introdução (andante largo) seguida de uma marcha fúnebre (andante moderato). 

Como podemos comprovar pelos andamentos das seções, o tempo geral da obra é lento. A tona-

lidade escolhida foi Mi menor, resulta entre as mais idiomáticas para o instrumento e ao mesmo 

tempo uma tonalidade à qual segundo Mattheson (1713, apud Carpena): 

Dificilmente poderíamos atribuir algo alegre, porque, independentemente do que se faça, ela leva 

a [pensamentos] profundos, aflitos e tristes, mas de tal modo que tenhamos mesmo assim a espe-

rança de nos consolarmos. Algo ágil pode certamente ser criado a partir dela, o que não quer dizer 

que venha a ser alegre. (Carpena, 2012: p.234) 

Para Rameau (1722) o tom de Mi menor expressa doçura e ternura (López Cano, 2000). Estas 

considerações e o uso continuado através do tempo, foram estabelecendo uma tradição, que de 

maneira tácita ou explícita, condiciona as escolhas do compositor, reforçando ainda mais o sig-

nificado outorgado.   

Se bem Mi menor é uma tonalidade tecnicamente accessível para a grande maioria dos ins-

trumentos, resulta interessante comprovar que Mozart e Beethoven a utilizaram raramente, jus-

tamente pelo significado que tradicionalmente davam a ela. Curiosamente Mozart escreveu ape-

nas sua célebre sonata para violino e piano K.304 nesta tonalidade, dentro de sua enorme pro-

dução. Beethoven compôs em Mi menor o quarteto de cordas Opus 59, n° 2, a sonata para piano 

Opus 90 e o segundo movimento de seu quarto concerto para piano, Opus 58. Haydn faz maior 

uso do Mi menor e um exemplo especialmente notável é sua sinfonia n° 44, a Trauer-Sinfonie 

(sinfonia fúnebre).  
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O próprio Sor compôs em Mi menor duas de suas treze fantasias, sendo a outra a sexta, Opus 

21, Les Adieux! de 1815. Enquanto a elegíaca é umas das mais extensas, Les Adieux! é a mais 

breve, mas ambas compartilham a temática da despedida.  

Possivelmente Sor não conhecesse diretamente as ideias de Matthesson, mas ao tomar como 

modelos composicionais a Haydn, Mozart e Pleyel, ele estava, indiretamente, absorvendo seus 

próprios usos. A tradição austro-germânica consolidou os significados retóricos das tonalidades 

através do exemplo reiterado de alguns modelos bem sucedidos. A prática da música de Haydn 

era muito frequente nos âmbitos de ensino na época de estudante de Sor, que conheceu como 

músico de orquestra durante seus anos de formação em Monserrat, e ainda imperava a ideia do 

músico como artesão, que devia imitar o exemplo de seus modelos para alcançar um grau ele-

vado de domínio de sua arte. 

 

O início da fantasia emprega um dispositivo que anuncia a urgência do discurso, começando 

com um acorde dissonante de sétima diminuta, se trata de uma poderosa exclamatio: 

 

Figura 6: Exclamatio no começo da fantasia elegíaca. 

 

Encontramos esse procedimento na introdução de dois quartetos de cordas em Dó maior, o 

Razumovsky Opus 59 n° 3 de Beethoven (1806) e o quarteto opus 47 de Georges Onslow3 (1832-

33). Mattheson (apud Bartel, 1997) apresenta três tipos de exclamatio, o terceiro deles consiste 

em um grito ou clamor que resulta do medo ou horror causado por eventos atrozes onde reina a 

desesperação. Embora as três obras citadas comecem com um acorde de sétima diminuída, no 

caso dos quartetos segue-se um caminho que conduz à luminosidade do Dó maior no começo do 

                                                           

3 Georges Onslow (1784-1853) foi um compositor francês muito apreciado durante todo o século XIX pela sua música de câmara, 
que inclui mais de 30 quartetos e 30 quintetos de cordas. Sua música se escutava com muita frequência nos salões franceses e é 
provável que Sor tivesse contato com sua música. O quarteto Opus 47 mencionado aqui foi composto apenas dois anos antes que 
a fantasia elegíaca de Sor.  



Revista 4’33’’ Marcos Pablo Dalmacio – Música e Retórica na  
Fantaisie Élégiaque de Fernando Sor – pp. 59-70 Año IX – N° 19 – Diciembre 2020 

  

 

Revista on line de investigación musical ● Departamento de Artes Musicales y Sonoras– UNA                                                      67 

allegro, e na fantasia, sabemos que essa exclamatio é oriunda da expressão de dor causada pela 

morte de uma pessoa querida, portanto interpretada como esse grito de desespero atribuído na 

figura retórica.  

A continuação da música confirma esse estado, em seguida aparece outro elemento da tra-

dição da música retórica, que traduz a dor e a aflição, são os cromatismos descendentes conhe-

cidos como passus duriusculus, que surge aqui na voz do baixo: 

Figura 7: Passus duriusculus, c.6-13 

  

Ademais da própria linha do baixo com esta figura, as harmonias são sempre inesperadas, 

sem fixarem um centro tonal. 

A presença do semitom, ascendente ou descendente, tem grande importância na construção 

de significado e na expressão desta obra, assim como também alguns motivos rítmicos e suas 

combinações com elementos melódicos. Várias destas ideais não pertencem necessariamente ao 

amplo catálogo de figuras musicais utilizadas na música retórica, mas seu significado expressivo 

e construtivo resulta claro, e por essa razão, decidi outorgar nomes às diferentes figuras que são 

apresentadas em contextos diversos mantendo a intenção de seu sentido, e formando parte desta 

maneira da análise musical, como complemento imprescindível para a interpretação afetiva e 

efetiva da obra.   

A explicação detalhada de cada um destes pontos excederia facilmente o espaço disponível 

neste trabalho, portanto ilustraremos alguns apenas com dois exemplos: 

 

Figura 8: Fantaisie Élégiaque, c.30-34. 
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A figura 8 mostra os compassos finais da introdução da introdução, que poderíamos conside-

rar como um extenso exórdio. Até esse momento só foram apresentados motivos rítmicos e me-

lódicos, sem nenhuma definição temática. No primeiro compasso do exemplo, o motivo do se-

mitom ascendente com o ritmo ponteado (denominado na análise como súplica expectante) é 

seguido pelo motivo rítmico das três notas repetidas (destino) e resolvido pelo semitom descen-

dente (motivo da dor) na semicadência sobre a dominante. Neste ponto surge o primeiro tema 

melódico da obra, que começa com um motivo rítmico conhecido, mas empregando o expressivo 

salto de sexta menor, que enfatiza sua expressividade pelo contraste com toda a seção anterior 

constituída quase exclusivamente de intervalos de segunda. 

A partitura com estas anotações se pode encontrar em Fernando Sor – Fantaisie Élégiaque 

(com anotações). 

 

A segunda parte da fantasia consiste numa marcha fúnebre seguida de uma extensa coda. A 

marcha em si é um dos tipos musicais codificados por Ratner entre as tópicas do classicismo e 

resulta evidente que a marcha fúnebre contém características que a transformam num sub-

gênero com direito próprio dentro do gênero das marchas. 

Um dos momentos significativos nas marchas fúnebres é a seção central, que comumente en-

contraremos na tonalidade homônima maior, e configurada como um canto consolatório, onde 

a arestas rítmicas são suavizadas e a melodia passa a ser essencialmente diatônica, evitando sal-

tos grandes ou abruptos.  

Figura 9: Primeira parte da seção central da marcha fúnebre. 

 

 Neste caso, a tonalidade é Mi maior, da qual Mattheson opina que:  

Exprime de maneira inigualável uma tristeza desesperada ou mesmo mortal; é a mais adequada 

para situações de extremo, desesperançado e abandonado apaixonamento, e, em determinadas cir-

cunstâncias, tem algo tão cortante, abandonado, sofrido e penetrante, que não pode ser comparado 

senão com uma separação fatal entre corpo e alma. (Carpena, 2012: p.234) 

https://bit.ly/3jMZpOY
https://bit.ly/3jMZpOY
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Podemos achar curiosa sua descrição desta tonalidade maior e nos perguntarmos se um com-

positor como Sor a consideraria desta maneira. Recordando os exemplos citados de obras com-

postas em Mi menor por Haydn, Mozart e Beethoven, nos chama a atenção justamente a utili-

zação do contraste com Mi maior que eles empregam. No caso da Trauer-sinfonie de Haydn, os 

movimentos alternam entre ambas as tonalidades. A sonata Opus 90 de Beethoven consta ape-

nas de dois movimentos, o primeiro em Mi menor e o segundo em Mi maior. O quarteto Opus 

59 n° 2 em quatro movimentos, tem seu adagio em Mi maior, algo inusual para uma obra em 

quatro movimentos de tal extensão na época. Este adagio representa um dos pontos altos de sua 

segunda época, e o próprio compositor comenta em cartas a origem de sua inspiração para este 

movimento, surgida de uma contemplação profunda de uma noite estrelada. 

O movimento lento do concerto em Dó menor para piano e orquestra de Beethoven (n° 3 opus 

37) está composto nesta tonalidade, e representa uma expressão espiritualizada que contrasta 

fortemente com os tempos em Dó menor e sua retórica austera e veemente.   

A sonata para violino e piano de Mozart utiliza o Mi maior à maneira de um consolo na seção 

central do Tempo di menuetto. Haydn faz um uso explícito deste tom na obra Die sieben letzten 

Worte unseres Erlösers am Kreuze (As sete últimas palavras do redentor na cruz), na sonata III, 

na qual Jesus se despede de seus seres mais queridos, de sua mãe e de seu discípulo predileto, 

João. Haydn escolhe o Mi maior para a expressão da ternura que contém em si uma profunda 

tristeza. 

Os exemplos poderiam se suceder extensamente, mas com estes é suficiente para mostrar o 

especial uso simbólico que os compositores atribuíram à tonalidade de Mi maior.   

 

Por último, vejamos outro elemento da mesma seção, reminiscente do estilo coral, apropriado 

aqui para a conclusão, onde a prece individual (monodia acompanhada) representada pelo que 

denominamos canto consolatório se funde com outras vozes na frase final de estilo polifônico. 

Simbolicamente representa a união do indivíduo que sofre ao coletivo que o acolhe. 

 

Figura 10: Exemplo de escrita polifônica no final da seção central da marcha fúnebre. 
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Conclusões 

 

Neste trabalho tentei mostrar através de diversos exemplos, como a tradição do significado 

simbólico, que num tempo foi domínio da retórica musical, passou através das chamadas tópicas 

do classicismo e continuou influenciando o pensamento composicional dos autores também du-

rante a primeira metade do século XIX. A Fantaisie Élégiaque de Fernando Sor comentada aqui, 

data de 1835, e possui um significado pessoal importante para o autor, que versado no conheci-

mento da retórica pela sua própria formação no mosteiro de Monserrat a finais do século XVIII, 

empregou de maneira sutil e efetiva uma série de símbolos e significados para a construção de 

sua obra. Embora não estejamos habituados a considerar as composições da época romântica 

desde o ponto de vista da retórica musical, justamente porque esta geração representa uma es-

pécie de ruptura com essa prática, fica demonstrado que a tradição possui raízes profundas, e os 

compositores podiam recorrer a elementos simbólicos de uma época passada para conferir di-

versos sentidos a suas obras quando assim o queriam. 
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