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Preliminarii

Alessandro Rolla (1757-1841)

Instruirea unui student în clasa de violă presupune însuşirea unui repertoriu cât mai vast şi

cât mai divers ce cuprinde lucrări în diferite stiluri (de la Baroc la modernitate) şi diferite genuri

muzicale (de la studii şi miniaturi la sonate şi lucrări concertante). Un rol important în procesul

didactic revine studierii concertelor. Concertul, ca şi sonata, este o formă de amploare ce presupune

abilitatea de cântare în ansamblu (în cazul sonatei acest ansamblu fiind mai restrâns). După

coeficientul de virtuozitate concertul poate fi comparat cu studiul, însă în concert secţiunile de

virtuozitate se încadrează într-un edificiu artistic complex, pluridimensional în care exprimarea

eclatantă şi strălucitoare alternează cu cea lirică, contemplativă, melodioasă.

Concertul fiind unul dintre cele mai complexe genuri ale muzicii instrumentale pune în faţa

interpretului multiple probleme artistice şi tehnice. Anume în concert instrumentistul poate să-şi

manifeste în cel mai pregnant mod capacităţile interpretative, măiestria, maturitatea şi originalitatea

gândirii artistice. Aceasta explică prezenţa concertelor în programele tuturor examenelor la toţi anii

de studii şi la toate probele de concurs pentru angajarea în orchestre.

În epoca clasicismului au apărut mai multe concerte pentru violă semnate în majoritate de

compozitori germani, austrieci şi cehi, printre care G. Benda, C. F. Zelter, J. B. Vanhal, Carl şi

Anton Stamitz, J. A. Amon, Fr. Benda, F. A. Hoffmeister, R. Hofstetter, I. Pleyel, J. Reicha, G. A.

Schneidet, J. Schubert. Cele mai multe concerte pentru acest instrument au ieşit de sub pana lui

Alessandro Rolla. Majoritatea din aceste opusuri, însă, au fost date uitării și nu se interpretează

rămânând necunoscute atât publicului cât şi muzicienilor profesionişti. Lucrarea de față este

consacrată analizei celui mai cunoscut dinte concertele pentru violă semnate de A. Rolla –

Concertul op.3 Es-dur care spre deosebire de alte opere ale compozitorului a intrat în repertoriul

didactic și concertistic activ al interpreților la viola. An încercat să relevăm problemele tehnice și

artistice cu care se confruntă un tânăr instrumentist în procesul de studiere și de interpretare a

Concertului pentru violă de A. Rolla și să propunem soluții și procedee pentru depășirea acestora.
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1. Locul şi funcţiile genului de concert în palmaresul artistic al lui A. Rolla

Alessandro Rolla (22.04.1757, Pavia – 15.09.1841, Milano) este unul dintre muzicienii azi

aproape daţi uitării care, însă, au fost pe larg recunoscuţi în timpul vieţii. El a fost un veritabil virtuoz al

viorii, compozitor, dirijor, profesor şi, mai ales, un excelent interpret la violă, a cărui contribuţie la

dezvoltarea tehnicii şi repertoriului acestui instrument precum şi aportul în istoria muzicii sunt

subestimate. Astăzi A. Rolla mai mult este cunoscut  ca marele profesor al lui Paganini, însă rolul

său şi importanţa lui în dezvoltarea tehnicii viorii si violei nu se reduce doar la acesta. Unele dintre

inovaţiile tehnice care astăzi îi sunt atribuite lui Paganini, cum ar fi, de exemplu, pizzicato la mâna

stângă, scalele cromatice ascendente şi descendente, pasajele în octave ş.a. au fost pe larg utilizate

de Rolla atât în propriile interpretări, cât şi în lucrările componistice.

A. Rolla a fost un muzician de viziune europeană, un inovator în domeniul său, în special în

ceea ce priveşte dezvoltarea procedeelor tehnice în interpretare la vioară şi mai ales la violă.

A. Rolla a lăsat o imensă moştenire artistică care include circa 600 de lucrări şi acoperă

practic toate genurile muzicale: 12 simfonii, numeroase concerte pentru diferite instrumente (printre

care 20 pentru vioară, 15 pentru violă, câte un concert pentru corn şi fagot), 8 balete, numeroase

creaţii camerale (duete, trio, cvartete, cvintete, sextete), precum şi mai multe lucrări didactice

(exerciţii, studii şi game pentru vioară şi violă).

Lucrările sale componistice şi performanţele ce le-a avut ca violonist, violist şi dirijor au fost

înalt apreciate de contemporani. Drept dovadă poate servi şi faptul că în timpul vieţii creaţiile lui A.

Rolla au fost publicate la cele mai cunoscute edituri Le-Duc şi Imbault din Paris, Artaria de la Viena,

Breitkopf & Hartel la Leipzig, Monzani & Hill din Londra, André la Offenbach, Ricordi de la Milano.

Concertele pentru violă ale lui Rolla, inexplicabil neglijate în secolul XX, idiomatic sunt scrise pentru

acest instrument. Scriitura instrumentală, în special în concertele pentru vioară şi pentru violă, este

foarte apropiată celei practicate de N. Paganini. Rolla foloseşte cele mai diverse şi dificile procedee atât

în tehnica mâinii stângi, cât şi a celei drepte. Bertini, un istoric al timpului, într-un dicţionar de

muzicieni menţionează că lui Alessandro Rolla i-a fost interzis să evolueze în public, deoarece „femeile

nu-l puteau asculta fără de a fi afectate de atacurile de nervi şi fără să leşine!” [citat după 12].

2. Locul şi funcţiile Concertului op. 3 Es-dur în creaţia compozitorului

Concertul op. 3 Es-dur1 pentru violă şi orchestră este o lucrare de proporţii datată

aproximativ din perioada anilor 1780-1790, pe când A. Rolla era capelmaistru la curtea din Parma.

Acest concert există în două variante: partitura, restabilită pe baza partiţiilor orchestrale,

1 Am dori să atragem atenţia asupra tonalităţii Es-dur, tonalitate destul de rară pentru concertele destinate
instrumentelor cu coarde multe dintre care sunt scrise în tonalitatea D-dur deoarece aceasta oferă
posibilitatea utilizării a două coarde libere la şi re şi obţinerea unei sonorităţi mai ample, mai bogate în
armonice naturale.
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manuscrisele cărora se păstrează la biblioteca Conservatorului din Milano şi partitura editată în

1800. Aceste două variante diferă considerabil. În anul 1951 muzicologul şi violistul american

Sydney Beck la comanda editurii Ricordi a pregătit pentru editare partitura şi clavirul Concertului.

Încercând să adapteze Concertul la cerinţele interpreţilor din sec. XX S. Beck a lucrat cu ambele

partituri existente, reunindu-le şi utilizând ceea ce era în opinia lui mai preţios din cele două

variante. S. Beck a introdus unele modificări în orchestraţia primelor două părţi, a prelucrat partida

solistică, ţinând cont de cerinţele contemporane. Anume această redacţie a fost reprodusă în ediţia

sovietică a Concertului apărută la editura Музыка în anul 1979, unica accesibilă pentru noi, pe baza

căreia este realizată analiza noastră.

Concertul op. 3 Es-dur pentru violă şi orchestră de A. Rolla constituie un ciclu tripartit cu o

repartizare tradiţională a părţilor: p. I Andante sostenuto. Allegro; p. II Largo: p. III Rondo. Allegro.

3. Specificul compoziţional şi interpretativ al părţii I

Partea întâia este un Allegro de sonata (cu o foarte scurtă introducere şi dublă expoziţie)

construit după canoanele vremii2. Tematismul ambelor expoziţii reflectă stilistica clasicismului. Ca

şi în cazul concertelor pentru vioară de W. A. Mozart cele două expoziţii din p. I a Concertului Es-

dur pentru violă şi orchestră de A. Rolla sunt construite pe material tematic diferit. Tema grupului

principal din expoziţia orchestrală (exemplul 1) este bazată pe forme generale de mişcare, pe

numeroase repetări de motive şi secvenţe, formând o perioadă simfonică cu cele trei faze –

expozitivă (5 m.), dezvoltatoare (9 m.) şi conclusivă (4 m.).

Puntea începe cu o formaţiune tematică care, dacă nu ar suna în tonalitatea tonicii, cu uşurinţă

ar putea fi confundată cu tema grupului secundar (exemplul 2). Spre o asemenea opinie ne orientează

şi remarca dolce, şi desenul melodic, însă la o analiză mai atentă observăm că această temă este

urmată de modulaţia spre tonalitatea dominantei în care este expusă cea de-a doua temă de bază a

expoziţiei orchestrale (cifra 2). Aceasta are anumite elemente comune cu tema punţii, dar structura ei

tonală foarte stabilă confirmă funcţia temei secundare în formă (exemplul 3).

2 Forma compoziţională a concertul fiind orientată spre manifestarea plenară a virtuozităţii are unele
caracteristici speciale, principala dintre care constă în utilizarea expoziţiei duble în forma de sonată din
prima parte a concertelor. Acest tip de formă este subordonat ideii de concertare-competiţie între solist şi
orchestră. Expoziţia orchestrală, de regulă, are o funcţie introductivă. Expoziţia solistică poate avea teme noi
în partidele principală şi secundară pentru a evidenția şi mai mult opoziţia între orchestră si solist (nu şi în
concertul de faţă). Episoadele de virtuozitate necesare pentru concert sunt de obicei localizate în punte şi în
concluzie. Specificul genului îşi lasă amprenta şi asupra tratării. Deoarece structura ei nu este fixă, aici se
deschid numeroase oportunităţi pentru introducerea secţiunilor de virtuozitate, care în acest caz nu afectează
integritatea formei. Repriza frecvent este comprimată, însă ca un atribut quasi obligatoriu apare coda care
include şi cadenţa solistică.
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Exemplul 1. A.Rolla Concert pentru violă p.I, expoziţia orchestrală, TP

Exemplul 2. A.Rolla Concert pentru violă p.I, expoziţia orchestrală, puntea

Exemplul 3. A.Rolla Concert pentru violă p.I, expoziţia orchestrală, TS
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După o pedală desfăşurată (13 m.) pe noua tonică, care într-un anumit moment se egalează cu

dominanta tonalităţii principale, sună concluzia. Ea conţine două compartimente, fiecare având la bază

elemente tematice destul de bine individualizate, ambele însă reafirmă tonalitatea Es-dur.

Cea de-a doua expoziţie cu participarea solistului, după cum am menţionat mai sus, nu

reproduce temele expoziţiei orchestrale, ci expune altele noi. Toate cele patru secţiuni ale acestei

expoziţii au la bază teme diferite prezentate de viola solistică.

Tema grupului principal (din expoziţia solistică) este destul de laconică (12 măsuri,

exemplul 4), cu un caracter avântat, graţie arpegiului ascendent pe sunetele trisonului tonicii din

debutul temei. Ea constă din două propoziţii asimetrice (7+5), formând o idee muzicală unitară.

Această temă, ca de fapt şi celelalte teme din prima parte, nu conţine mari dificultăţi tehnice. Cel

mai greu în interpretarea acestei muzici este obţinerea caracterului adecvat – energic şi avântat, dar nu în

exces, ci foarte echilibrat, interpretul respectând exact toate remarcile de dinamică, de agogică şi de

articulaţie care sunt foarte importante pentru stilistica clasicismului. În interpretarea trioletelor din

măsura a doua a temei recomandăm a alege în calitate de punct de reper primele sunete din fiecare

triolet pentru a se echilibra mișcarea arcușului astfel încât ultimul sunet să nu fie accentuat. Dorim să

atenționăm asupra necesității respectării exactității ritmice în măsurile ce conțin desene cu forșlag. Ca un

exercițiu pregătitor pentru aceasta se recomandă studierea acestor locuri fără forșlag într-un tempo lent

care se va accelera treptat și doar după obținerea stabilității ritmice va fi adăugat forșlagul.

Exemplul 4. A.Rolla Concert pentru violă p.I, expoziţia solistică, TP

Puntea se percepe iniţial ca o continuare şi o dezvoltare a temei principale, discursul muzical

oscilând permanent între armoniile tonicii şi ale dominantei, ceea ce creează o anumită ambiguitate

tonală (exemplul 5).
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Exemplul 5 A.Rolla Concert pentru violă p.I, expoziţia solistică, puntea

Modulaţia definitivă în tonalitatea dominantei se realizează doar în ultima măsură a punţii.

Întreaga punte este un exemplu de muzică motorică, bazată pe forme generale de mişcare

materializate în pasaje şi arpegii, interpretarea cărora necesită o bună pregătire tehnică şi abilităţi ce

se formează prin studiul sistematic al gamelor. În interpretarea forșlagurilor scurte din prima măsură

din cifra 4 (și locurile asemănătoare) este indicată accentuarea nesemnificativă a notelor lungi

folosind tot arcușul. O dificultate prezintă pasajul ascendent de la sfârșitul măsurii 7 din punte, pentru

interpretarea corectă a căruia recomandăm organizarea strictă a celor opt note din acest pasaj în

ultimele două optimi ale măsurii odată cu mărirea intensității sunetului. Exemplul 6.

Exemplul 6. A.Rolla Concert pentru violă p.I, expoziţia solistică, puntea

Dorim de asemenea să atragem atenţia şi asupra nuanţelor dinamice care trebuie respectate cu

stricteţe, în special în măsurile 13-19 ale punţii bazate pe efectul de ecou (exemplul 7).

Construcţia grupului secundar pare să repete întocmai structura celui principal: aceleaşi 12

măsuri împărţite în trei propoziţii asimetrice (4+3+5). Tema secundară (exemplul 8) are un caracter

de dans graţios şi spre deosebire de cea principală sună atât la solist, cât şi la orchestră.

Recomandăm începerea temei în poziția V, astfel sunetul fa fiind cântat cu degetul 1. Ca o
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alternativă poate fi folosit și degetul 3 în poziția III, însă doar pentru sonorizarea primului din cele

trei sunete, următorul fiind deja cântat cu degetul 1 în poziția V.

Exemplul 7. A.Rolla Concert pentru violă p.I, expoziţia solistică, puntea

Exemplul 8. A.Rolla Concert pentru violă p.I, expoziţia solistică, TS

Majoritatea studenților întâmpină dificultăți în interpretarea pasajului ce conține grupetto

(măsura 7 din cifra 5, exemplul 9). La o etapă inițială el poate fi exersat fără figura ornamentală

care se va adăuga ulterior după ce studentul va însuși bine desenul ritmic.
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Exemplul 9. A.Rolla Concert pentru violă p.I, expoziţia solistică, TS

Concluzia se bazează pe arpegierea acordurilor tonicii şi dominantei şi pe pasaje cu caracter

conclusiv în partida violei. Şi aici observăm repetarea unor fraze cu efect de ecou, ca şi în punte.

Recomandăm interpretarea concluziei la mijlocul arcuşului cu un poignet foarte moale şi elastic,

evitând mişcări excesive ale cotului. În ultimele 8 măsuri ale concluziei solistul trebuie să calculeze

foarte exact creşterea dinamicii, creând senzaţia de acumulare ce duce spre culminaţia realizată pe

trilul din penultima măsură şi rezolvat în sunetul tonicii de la începutul tratării.

Tratarea debutează cu un compartiment orchestral destul de desfăşurat care reia parţial

materialul expoziţiei orchestrale (în tonalitatea B-dur), dar conţine şi un episod (cifra 7) în care viola

expune şi dezvoltă două teme noi în tonalitatea paralelă (c-moll). Acest episod aduce un contrast

destul de pronunţat, în special datorită utilizării unei tonalităţi minore în contextul celor două tonalităţi

majore (Es-dur şi B-dur) ce au sunat anterior. Prima din temele episodului (exemplul 10) pare să

provină din tematismul punţii şi al concluziei (şi aici observăm arpegierea acordurilor în partida

solistului).

Exemplul 10. A.Rolla Concert pentru violă p.I, episod în tratare
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Aceste arpegii contribuie la crearea unui caracter tumultuos şi dau senzaţia de mişcare

perpetuă. Cu cât mai bine îi va reuşi interpretului redarea acestui caracter, cu atât mai pronunţat va fi

contrastul între cele două teme ale episodului, secunda fiind o temă expresivă cu tentă lirică şi

graţioasă (exemplul 11).

Exemplul 11. A.Rolla Concert pentru violă p.I, episod în tratare

În interpretarea acestei teme trebuie să fie asigurat un sunet nobil, moale și expresiv și să se

respecte nuanța de piano pentru a realiza ulterior contrastul dinamic ce se produce în

compartimentul final al tratării.

Spre deosebire de concertele lui Mozart reprizele cărora, de regulă, sintetizează materialul

tematic din ambele expoziţii, repriza din Concertul pentru violă de A. Rolla reia materialul din a

doua expoziţie (cu participarea solistului) cu unele modificări neînsemnate: puntea este omisă, iar

grupul secundar şi concluzia, din contra, sunt puţin lărgite. Relaţiile tonale între temele celor două

grupuri corespund întru totul canoanelor formei de sonată clasică.

Un compartiment foarte important al concertului solistic îl reprezintă cadenţa de virtuozitate

care precede încheierea primei părţi (uneori şi a tuturor părţilor) a concertului, devenită tradiţională la

hotarul sec. XVII-XVIII. În acea perioadă ea era „marcată prin cuvintele solo, tenuto, ad arbitrio

introduse în partitură deasupra pauzei sau fermatei ce preceda secţiunea finală a piesei. Alături de

cuvântul Cadenza (Kadenz, Cadence) se mai întâlnesc de asemenea şi aşa termeni ca Capriccio şi

Point d’Orgue. În unele tratate ale timpului în calitate de sinonim al cadenţei apare fantezia, iar

cadenţa însăşi era înfrumuseţată de epitete: liberă, voluntară, înfrumuseţată, finală, de încheiere,

„improvizată”, „inventată”. Ultimele două adjective sunt destul de convenţionale din care motiv sunt

luate în ghilimele: de regulă cadenţele nu se improvizau şi nu se inventau, fiind compuse şi învăţate

din timp!” [8]. După cum menţionează J. Quantz în tratatul său Versuch einer Anweisung die Flöte

traversière zu spielen (1752) „sensul cadenţelor constă în dorinţa de a uimi încă odată auditorul şi de a



13

amplifica impresia de la piesa interpretată” (citat după 8). Rolul cadenţelor este determinat şi de locul

lor în formă din punctul de vedere al retoricii. O vom cita în acest context pe O. Zaharova, cunoscut

specialist în domeniul retoricii muzicale care scrie: „În compartimentul dispositio se evidenţiază

partea patetică predestinată anume pentru excitarea pasiunilor. Ea era amplasată înaintea încheierii

sau făcea parte din aceasta. Funcţiile ei constau, pe de o parte, în introducerea elementului de surpriză,

iar pe de alta – în amplificarea afectului principal. În muzică ca analogie a acestor compartimente pot

servi cadenţele improvizate plasate de asemenea înaintea secţiunilor de încheiere a celor mai diverse

genuri muzicale: în concerte, arii, piese instrumentale” [7, p. 19].

După cum menţionează A. Merkulov, în practica interpretativă contemporană se observă trei

tendinţe în abordarea cadenţelor: unii interpreţi compun cadenţe proprii, alţii încearcă să găsească şi

să reconstituie cadenţele originale sau nişte cadenţe mai vechi rămase în manuscris şi de aceea

necunoscute publicului. A treia categorie de interpreţi se adresează unor compozitori contemporani

cu rugămintea de a compune cadenţe în special pentru concertele la care nu s-au păstrat cadenţele

originale [8]. Cadențele la Concertul pentru violă și orchestră Es -dur de A. Rolla au fost redactate

de S. Beck în baza cadențelor violistului american Emanuel Vardi care pe lângă tradiţionala cadenţă

de la sfârşitul primei părţi a introdus şi o cadenţă la finele părţii lente (despre care vom vorbi

ulterior). Cea mai desfăşurată şi cea mai dificilă sub aspect tehnic din cele două cadențe este

cadența de la sfârșitul primei părți. Ea conţine cele mai diverse procedee interpretative: note duble,

acorduri, pasaje ascendente şi descendente prin game şi arpegii, utilizând mişcarea uniformă cu

triolete de optimi, grupuri de şaisprezecimi și treizecidoimi ş.a. Problemele de bază ce stau în faţa

oricărui interpret în cadenţele solistice sunt: calitatea şi frumuseţea sunetului, bogăţia paletei sonore

şi bineînţeles virtuozitatea care, însă, nu trebuie să fie un scop în sine, ci să contribuie la

plenitudinea imaginii artistice generale. Pentru interpretarea pasajelor de virtuozitate din această

cadență recomandăm studierea gamei Es-dur în crescendo astfel încât să fie foarte bine sonorizate și

articulate toate sunetele.

După cadența solistică sună o scurtă încheiere orchestrală care repetă fără modificări al

doilea compartiment din concluzia expoziţiei orchestrale.

Ca un semn distinctiv al acestei părţi apare alternarea dintre mişcarea prin optimi în triolete

şi şaisprezecimi. Întâlnim asemenea alternări în punte (vezi exemplul 7), în concluzie, în episodul

din tratare etc. Instrumentiştii care au un simţ ritmic bine dezvoltat nu întâmpină dificultăţi în

interpretarea corectă a acestor desene ritmice, însă mulţi violişti mai puţin experimentaţi au tendinţa

de a cânta trioletele mai rar, ceea ce denaturează structura ritmică a muzicii. Le recomandăm

exersarea acestor pasaje cu metronomul pentru a-şi disciplina simţul ritmului, dar şi ascultarea

atentă a acompaniamentului.
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4. Specificul compoziţional şi interpretativ al părţii II

Partea II Largo este o romanţă lirică ce sună în tonalitatea c-moll (enunţată în episodul din

tratarea p. I) şi articulează forma tripartită în care observăm şi unele trăsături ale formei de sonată.

Schema 1

forma A B A
a a1 b c a c

planul tonal c-moll Es-dur c-moll

Expusă iniţial la orchestră şi reluată ulterior de viola solistică, tema de bază se desfăşoară în

valuri. Ea are un caracter meditativ, interiorizat, accentuat de intonaţia lamento ce apare frecvent pe

parcursul părţii secunde şi de sunarea tensionată a septacordului micşorat (exemplul 12).

Exemplul 12. A.Rolla Concert pentru violă p.II

În interpretarea acestei teme solistul poate din plin să-și manifeste muzicalitatea, dar și

cunoașterea stilisticii clasiciste. Astfel, toate forșlagurile trebuie cântate în timp, ca apogiatură lungă

spre deosebire de forșlagurile scurte din p.I.

Compartimentul central al formei tripartite (Es-dur) conţine două elemente tematice: primul

aminteşte de unele din temele din prima parte (exemplul 13), cel de-al doilea conţine intonaţia

lamento într-o variantă mai puţin dramatică asigurată de armoniile preponderent consonante şi

tonalitatea majoră (exemplul 14).
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Exemplul 13. A.Rolla Concert pentru violă p.II, secțiunea mediană, primul element

Exemplul 14. A.Rolla Concert pentru violă p.II secțiunea mediană, al doilea element

Repriza este una sintetică şi îmbină tema compartimentului de bază şi al doilea element

tematic al părţii mediane care sună aici în tonalitatea de bază. Anume graţie acestei transpoziţii

tonale constatăm manifestarea în Largo a trăsăturilor formei de sonată.

Acest Largo este o mostră elocventă a stilisticii clasiciste, amintind pe alocuri unele teme

lirice mozartiene. Aici solistul are posibilitatea de a-şi demonstra plenar simţul dramaturgic.

Sugerăm construirea unor fraze cât mai lungi respectându-se logica expunerii şi schimbarea

armoniei. O sarcină importantă este căutarea coloritului sonor, frumuseţii sunetului pentru redarea

adecvată a caracterului interiorizat, meditativ al muzicii.

După cum am menționat anterior, la sfârșitul părții secunde se presupune o cadență. Ea

dezvoltă materialul tematic din Largo antrenând diverse mijloace tehnice caracteristice pentru

cadențe, însă fără a se face abuz de virtuozitate deoarece, totuși, este o cadență la partea lentă și

atenția principală trebuie să fie acordată expresivității. Redactorul folosește note duble, polifonie

latentă care conferă discursului un caracter improvizatoric.

După o scurtă cadenţă improvizatorică şi o mică încheiere orchestrală care se opreşte pe

acordul dominantei din tonalitatea c-moll attacca subito începe Rondo final, readucând printr-o

contrapunere destul de bruscă tonalitatea de bază a Concertului – Es-dur.
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5. Specificul compoziţional şi interpretativ al părţii finale

Acest final este un exemplu de rondo septapartit cu trei episoade (vezi schema 2) şi

compartimente tranzitorii ce leagă episoadele de reprizele refrenului.

Schema 2

forma A B A C A D A
a a1a b c a d e d a f g a

planul Es Es B Es As                Es Es Es
tonal

Vioaie şi graţioasă, tema refrenului acestui Rondo (exemplul 15) provine direct din tema

grupului secundar al expoziţiei solistice din p. I (vezi exemplul 6), contribuind astfel la unitatea

tematică a Concertului.

Exemplul 15. A.Rolla Concert pentru violă p.III, refren

Articulând o formă bipartită cu mica repriză, refrenul determină caracterul general dansant

al Finalului.

Iniţial tema refrenului este expusă de viola solistică în nuanţa de piano care îi conferă  eleganţă

şi supleţe. Acest caracter poate fi asigurat de mișcări lejere și sprintene ale arcușului în combinație cu o

gândire muzicală în care accentele logice sunt distribuite corect pe timpii tari din măsurile 1, 3 și 4. Nici

într-un caz nu trebuie accentuat timpul relativ tare al măsurii 4 cu care se termină prima propoziție a

perioadei. O atenție specială merită pasajele cu apogiaturi din măsurile 6 și 7.

Fiind reluată ulterior de tutti-ul orchestral la forte tema sună cu totul altfel, căpătând nuanţe

solemne.
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Tematismul primului episod are o tentă mai lirică, păstrând însă trăsăturile dansante ale

refrenului. De dimensiuni ceva mai reduse în comparaţie cu primul compartiment al rondoului,

acest episod prezintă o variantă a formei bipartite mici în care ambele perioade sunt construite pe un

material tematic şi pe un tip de mişcare diferit. Aici trebuie asigurată lejeritatea și eleganța

trăsăturilor de arcuș, respectându-se cu strictețe hașurile recomandate de redactor.

Atât ambele reprize mediane, cât şi cea finală sunt comprimate şi reiau doar prima perioadă

a refrenului.

Episodul C aduce un contrast de caracter mai pronunţat şi este realizat în forma tripartită

urmată de o tranziţie destul de desfăşurată bazată pe un element tematic relativ nou (exemplul 16).

Exemplul 16. A.Rolla Concert pentru violă p.III, episodul C

În aceste episod observăm o abundență de figuri ornamentale – forșlaguri, grupetto, triluri.

Pentru interpretarea lor corectă se cere o stabilitate ritmică care poate fi asigurată prin exersarea

inițială fără ornamente care vor fi descifrate separat și adăugate ulterior.

Dorim să atenţionăm asupra planului tonal mai puţin obişnuit al tranziţiei: după o

reîntoarcere destul de rapidă în tonalitatea de bază (Es-dur) discursul modulează în c-moll şi se

finalizează cu o cadenţă pe dominanta acestei tonalităţi după care, ca şi la hotarul între Largo şi

Final destul de neaşteptat (la fel prin contrapunere) apare refrenul în Es-dur. În opinia noastră

solistul poate improviza aici o scurtă cadenţă, astfel încât trecerea spre tonalitatea refrenului să se

realizeze în această cadenţă (vezi exemplul 17).

Cele două episoade (B şi C) denotă anumite similitudini în construcţia lor, antrenând forme

simple bazate pe contrast tematic şi mai ales ritmic între perioadele constituante, prima având un

tematism mai individualizat, iar a doua provenind din forme generale de mişcare (diverse pasaje şi

arpegii motrice cu o ritmică aproape uniformă).
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Exemplul 17.

Ultimul episod D conţine de asemenea două elemente tematice diferite, doar că de data

aceasta ele sunt inversate cu locul, elementul tematic mai individualizat fiind plasat în compartimentul

median al episodului (exemplul 18).

Problemele principale cu care se confruntă violistul în procesul de studiere şi ulterior de

interpretare a acestui final ţin mai întâi de toate de articulaţie şi de alegerea corectă a trăsăturilor de

arcuş. Multe momente ale discursului predispun spre o interpretare romantică, însă este foarte

important de a respecta stilistica clasicismului. O atenţie deosebită trebuie acordată dinamicii.

Destul de frecvent pe parcursul finalului observăm o dinamică terasată, cu treceri subite de la forte

la piano (fără crescendo şi diminuendo) care generează efectul de ecou.

Exemplul 18. A.Rolla Concert pentru violă p.III, episodul D
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6. Concluzii şi recomandări metodice finale

Clasicismul muzical este un curent artistic care se caracterizează prin armonie (între raţiune şi

pasiune, între voinţă şi destin, între  individ şi societate), universalitate (revenirea la subiecte din

mitologia antică, la teme eterne), unitate (diferite genuri reunite în operă sau în simfonie), claritate şi

simplitate (ea se adresează tuturor), firesc şi lipsă de exces. În această epocă predominant devine

concertul solistic, centrat pe interpretul virtuoz, devenind o replică muzicală la una din ideile

fundamentale ale Iluminismului despre valoarea individului şi rolul acestuia în societate. Dialogul

între solo şi tutti din concertul baroc care ilustrează conceptul complementarismului treptat este

înlocuit în concertul clasicist de rivalitatea între solist şi orchestră ce ilustrează conceptul egalităţii

în drepturi promovat de iluminişti (microcosmul este egal cu macrocosmul). În acest context

opoziţia partidei solistice şi a celei orchestrale devine una din particularităţile definitorii ale

concertului.

Dificultăţile interpretative din Concertul pentru violă și orchestră de A. Rolla, ca de altfel şi din

celelalte concerte din acea epocă, ţin, în special, de respectarea stilisticii clasiciste. În zilele noastre

tratarea romantică cu exaltarea şi emotivitatea ei excesivă pare inadecvată pentru interpretarea muzicii

din epoca clasicismului. Ea presupune utilizarea unor procedee simple, fireşti. Este necesar de a atrage

atenţia interpretului mai întâi de toate la emiterea sunetului care trebuie să apară chiar în primul moment

al mişcării arcuşului şi „însufleţit de dinamică” (expresia lui N. Harnoncurt). Sunetul fiind luat cu o

anumită forţă, sonoritatea lui se diminuează treptat, notele lungi, stingându-se în mod natural şi oferind

timp pentru apariţia altor sunete. În asemenea condiţii cea mai dificilă sarcină devine interpretarea

legato – reunirea flexibilă a notelor în melodie, formarea unor linii extinse.  Mişcările arcuşului se vor

calcula astfel încât să cuprindă întreaga frază chiar din momentul apariţiei primei note. Sunetul trebuie

să fie întotdeauna curat, fără impurităţi, cristalin, fără exces de vibrato şi fără apăsări în interiorul notei.

Urmând aceasta tehnică interpretarea capătă o lejeritate, sonoritatea devine aerisită şi transparentă.

Aceasta se creează printr-o manieră de cântare fără apăsarea excesivă a arcuşului în coardă respectând

anumite reguli de frazare bazate pe succesiunea armoniilor care urmează mersul firesc al acumulărilor şi

destinderilor de tensiune, pe rezolvarea disonanţelor conform tinderii.

În epoca clasicismului alegerea modalităţilor de articulare revenea aproape în totalitate pe

seama interpretului, deoarece compozitorii făceau indicaţii doar în cazurile când doreau să se facă

anumite abateri de la normele şi tradiţiile existente. Astfel, de exemplu, pe timpurile lui Mozart nu era

necesar de a se pune liga între nota ce formează o disonanţă şi rezolvarea acesteia, deoarece era de la

sine înţeles că acestea trebuie interpretate legato, iar nota rezolvării întotdeauna trebuie cântată mai

încet decât disonanţa premergătoare.
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Un impact simţitor asupra aspectului melodic, armonic şi ritmic al muzicii îl aveau

ornamentele. În practica timpului a existat un anumit mod comun pentru toţi muzicienii instruiţi

care erau familiarizaţi cu tradiţiile şi convenţiile de interpretare a ornamentelor existente la acel

moment, astfel încât remarcile compozitorilor păreau a fi inutile, la fel ca şi în cazul indicaţiilor de

articulaţie. O sursă importantă de documentare în problema executării corecte a ornamentelor din

muzica epocilor barocului și clasicismului o constituie tratatul lui Leopold Mozart Principiile

fundamentale ale cântării la vioară apărut în 1756 la Salzburg.

Printre principalele tipuri de ornamentaţie L. Mozart indică: apogiaturile lungi şi scurte

(care se mai numesc și forșlaguri), trilul şi grupetto. El menţionează că, dacă o apogiatură este

indicată înainte de o pătrime, o optime sau o şaisprezecime într-o mişcare descendentă, ea trebuie

cântată ca o apogiatură lungă, valoarea ei constituind o jumătate din valoarea notei principale. Deci

această apogiatură împarte nota principală în două jumătăţi egale.

Exemplul 19. A.Rolla Concert pentru violă p.II

Aşa este scris Aşa trebuie cântat

În cazul în care o apogiatură este scrisă înainte de o doime într-o mişcare ascendentă ea

trebuie cântată rapid şi uşor, astfel încât să fie subliniată următoarea notă principală.

Exemplul 20. A.Rolla Concert pentru violă p.II

Iar dacă o apogiatură apare cu un grup de note într-o mişcare descendentă consecutive sau în

cadrul unui triolet în tempo-ul allegro sau altul asemănător, ea trebuie tratată ca apogiatură scurtă

(forşlag).

Exemplul 21. A.Rolla Concert pentru violă p. III
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Trilul  reprezintă o alternanţă a două note vecine, situate la o distanţă de un ton sau de un

semiton. Interpretul este cel ce decide dacă să cânte trilul folosind tonul sau semitonul în

conformitate cu tonalitatea piesei, cu excepţia cazurilor în care compozitorul a indicat acest lucru.

Mai frecvent trilul începe de la nota superioară spre cea inferioară, adică se cântă pornind de sus.

Dacă trilul apare în mijlocul unui pasaj cadenţial descendent, este de preferat să fie adăugate

câteva note scurte, ca o turnură după tril. Aceste note scurte ar trebui să fie cântate un pic mai lent

decât nota de încheiere.

Exemplul 22. A.Rolla Concert pentru violă p. I

Aşa se scrie Aşa se cântă

Ultimul tril înainte de o Cadență, numit Ribattuta, trebuie să fie tratat în mod diferit.

Începutul notei superioare are timp mai flexibil determinat de interpret, spre deosebire de un tril

comun, care trebuie să înceapă mai repede.

Exemplul 23. A.Rolla Concert pentru violă, p. II

L.Mozart a indicat că în conformitate cu viteza interpretării trilurile pot fi împărţite în patru

categorii: lent, mediu, rapid şi de accelerare. Trilul lent este indicat pentru piesele lente, cu un

caracter mai trist (ca, de exemplu, părţile secunde din concerte). Trilul rapid, din contra, este indicat

pentru o mişcare vioaie, plină de viaţă, cum ar fi părţile I şi III din concerte. Trilul de accelerare este

potrivit pentru Ribattuta, care poate începe lent apoi accelerând împreună cu un crescendo înaintea

unei Cadențe.

În Violineschule de L.Mozart încă nu există semnul contemporan pentru notarea grupetto-

ului. Cu toate acestea, autorul descrie un astfel de ornament compus din patru note scurte şi rapide

care apare între două note ascendente, numindu-l Doppelschlag. El scrie că prima notă principală

trebuie cântată cu un accent, fiind urmată de o mică turnură însoţită de un diminuendo continuu spre

a doua notă principală.
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Exemplul 24. A.Rolla Concert pentru violă p.III

Aşa se scrie Aşa se cântă

O sarcină dificilă, dar foarte importantă în executarea concertelor clasiciste, este menţinerea

unei pulsaţii fără devieri de tempo pe parcursul întregii părţi. În interpretarea unor muzicieni mai puţin

experimentaţi trecerile dintr-un pasaj în altul, schimbarea desenelor ritmice şi a nuanţelor dinamice

frecvent se asociază cu modificarea involuntară a tempoului: pasajele ascendente se accelerează, cele

descendente se cântă mai lent; creşterea dinamicii determină accelerarea tempoului, în timp ce

diminuarea ei îl încetineşte ceea ce denotă lacune destul de serioase în educaţia muzicală. Folosirea

metronomului în scopul depăşirii acestor dificultăţi este recomandată doar pentru etapa iniţială de

studiu şi pentru o perioadă scurtă, în caz contrar apare pericolul transformării mişcării vii a muzicii

într-una mecanică.

Respectarea acestor indicaţii în procesul studierii şi interpretării concertelor pentru violă şi

orchestră analizate în prezentul capitol va uşura sarcina violiştilor şi va asigura redarea corectă a

stilisticii clasicismului trăsăturile definitorii ale căreia sunt: frumuseţea şi claritatea melodică;

caracterul echilibrat şi puritatea formei; reţinerea expresiei şi bunul gust.

Concertele clasiciste prezintă o treaptă mai avansată de pregătire față de concertele baroce şi

se studiază în anii II şi III de facultate. Recomandăm studenţilor din anul II interpretarea concertelor

de Hoffmeister şi Stamitz, în timp ce concertul de Rolla, fiind cel mai dificil, poate fi studiat în anul

III. Lucrul asupra concertelor clasiciste educă la student o ordine în gândire şi simţul ritmului.

Alegerea corectă a tempourilor de interpretare a concertelor din secolele XVII-XVIII este destul de

problematică, deoarece denumirile se referă mai mult la caracterul sunării şi doar tangenţial indică

tempoul ca atare. Din acest motiv pentru o lectură cât mai adecvată a partiturilor concertelor din

secolele XVII-XVIII şi pentru o interpretare corectă a lor muzicienii-interpreţi trebuie să aibă anumite

abilităţi de lectură a textelor muzicale bazate pe un fundament teoretic şi istoric solid, să fie

familiarizaţi cu tradiţiile practicii interpretative de odinioară. Concertele clasiciste contribuie de

asemenea şi la dezvoltarea virtuozităţii, studiul lor reprezentând un pas important în creşterea

nivelului profesionist al unui tânăr muzician.

Johann Wolfgang von Goethe scria: „La distanţă desluşeşti doar luminile conducătoare în

artă şi adesea oamenii se mulţumesc doar prin a le cunoaşte numele. Însă odată ce te apropii de

aceste ceruri înstelate începi să observi şi licărirea altor stele de magnitudine secundă care încep să

lumineze şi să se evidenţieze tot mai pronunţat, separat de constelaţiile din care fac parte, şi atunci
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acest univers al artei se lărgeşte devenind mai bogat”3. Aceste cuvinte ale marelui poet german ni se

par relevante pentru cercetătorii de astăzi şi pentru situaţia din ştiinţa şi practica muzicală

contemporană când tot mai mult se manifestă interesul şi curiozitatea faţă de numeroşi compozitori

mai puţin cunoscuţi din secolele XVII-XIX uitați pe nedrept.
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Anexă:
Prima pagină din manuscrisul partiției de violă solo din
Concertul pentru violă și orchestră Es-dur de A. Rolla


