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Resumo: O presente trabalho se propõe a analisar gravações da canção Morgen! (op. 27) de Richard 
Strauss, com o intuito de tentar trazer um outro olhar sobre este repertório, cuja forma de execução 
atualmente se encontra demasiadamente padronizada ou “engessada”. Por outro lado, as gravações 
analisadas nos revelam que os intérpretes, que tinham contato direto com o compositor, mostram 
outro quadro de referências que diverge da atual padronização. Neste trabalho, seguiremos o modelo 
de análise de gravações e de escuta crítica tal qual efetuado por Michael Scott em The Record of 
Singing.  
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A prática vocal no início do século XX 

A prática vocal sofreu diversas mudanças ao longo do processo histórico, 
desde o que tange questões puramente estéticas a questões técnicas – embora 
reconheçamos a existência de uma ampla relação entre esses dois polos. Atento a 
esse fato, o presente trabalho procura revisitar o início do século XX e sua produção 
vocal, fartamente documentada através de registros fotográficos, críticas, 
depoimentos e tratados acerca do canto. Partindo desta documentação, busca-se 
ressaltar os diversos aspectos das práticas interpretativas, de maneira a mapear as 
exigências da performance dentro de seu contexto interpretativo, histórico e estético.  

Como a performance vai muito além do que está meramente escrito 
(partitura), este trabalho se propõe a analisar gravações do início do século XX – 
mais especificamente a canção Morgen! (Op. 27) de Richard Strauss – com o intuito 
de tentar trazer um outro olhar sobre este repertório cuja forma de execução 
atualmente se encontra, de certa maneira, demasiadamente padronizada ou 
“engessada”. Repertorio este geralmente abordado pela contemporaneidade de 
forma muito literal no que diz respeito à leitura da partitura, enquanto os intérpretes 
que tinham contato direto com o compositor, e que estavam consequentemente 
inseridos naquele contexto de produção das obras, demonstram, em seus registros, 
outro quadro de referências.  

No caso específico da música de câmara do início do século XX, mais do que a 
presença de uma estética que a aproxima da ópera vigente – com seus gestos vocais, 
uso particular dos registros vocais, recursos dramáticos etc., evidencia-se a tênue 
linha existente entre as tipologias musicais/vocais, tais como o canto dramático (de 
ópera) e o canto de câmara, na interpretação da canção de concerto, demonstrando 
a continuidade de práticas interpretativas que se constroem e sedimentam no teatro 
lírico novecentista. Além disso, as canções eram escritas pressupondo que seriam 
executadas em todas as formações possíveis, com diversos arranjos e adaptações. As 
orquestras, número de componentes e instrumentos, variavam e, 
consequentemente, as orquestrações também - as primeiras gravações contam com 
efetivos reduzidos (muitas vezes com obras reorquestradas), algumas poderiam até 
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ser chamadas de “orquestras de câmara”, pois o próprio equipamento de som das 
gravadoras não conseguia registrar um orquestra inteira satisfatoriamente (SCOTT, 
1979). Portanto, a prática vocal estava relacionada e se adaptava às possibilidades do 
local (tamanho dos teatros, das salas etc.), às forças disponíveis (instrumento(s), 
maestro(s) - quando orquestrada). Desta forma, era mais uma questão de “como é 
possível fazer?”, do que “tem que ser feito desta ou daquela forma para ser um lied?”. 
Este segundo tipo de questionamento é algo atual e completamente anacrônico ao 
repertório aqui analisado. 

Morgen! 

Embora o Lied1 pretenda ser uma pequena obra completa em si mesma, 
compositores procuraram expandir seu escopo de alguma forma, ainda que 
mantendo em vista suas características únicas. Sendo assim o ciclo de canções se 
desenvolveu naturalmente a partir do Lied, pois agrupando canções com um tema 
poético comum, ou que sigam o fio narrativo de uma mesma história, compositores 
estenderam a miniatura que é o Lied em uma maior e impressionante obra. 

Ao longo do século XIX, o Lied foi assim transformado de uma forma em 
miniatura para o consumo privado a uma forma grande, expansiva para a 
sala de concertos públicos. No entanto, se realizada por Schubert e seus 
amigos músicos amadores em uma reunião privada em 1820, ou por Strauss 
e sua esposa Pauline em um concerto orquestral em 1903, o Lied exige uma 
estreita comunicação entre o cantor e acompanhador e fornece uma 
experiência íntima entre artistas e público (ELLIOT, M. 2006 p. 162)2 

Há de se ter em mente que não deveria existir distinção, no âmbito de técnica 
vocal, entre cantar ópera e cantar Lied. Pelo menos é o que diz um dos maiores 
expoentes na interpretação da canção na segunda metade do século XX, Dietrich 
Fischer-Dieskau (1925 – 2012). Ele ressaltava que “Não deveria haver diferença. É 
preciso cantar o lied com uma voz verdadeira" (FISCHER-DIESKAU Apud Machart, 
2001). O cantor desenvolvia seu raciocínio expressando que "somente ao preço de 
uma verdadeira técnica que se pode permitir perder o timbre ou mesmo tornar feia 
uma cor em proveito da expressão do texto, de uma palavra específica" (FISCHER-
DIESKAU Apud Machart, 2001). 

Os compositores foram ainda além do ciclo de canções e desenvolveram as 
canções orquestrais (Orchestral Lieder), nas quais era possível manipular uma 
maior gama de cores, texturas e intensidades do que com o piano. Uma das grandes 
contribuições de R. Strauss para o Lied foi a quantidade de canções compostas com 
acompanhamento orquestral e/ou a orquestração de suas canções para voz e piano. 
Morgen! é um exemplo perfeito desta prática. 

Morgen! é a última canção de um conjunto de quatro canções, compostas em 
1894, que constituem o Op. 27 de R. Strauss: 

 

 
1 Definido por Sadie como “(Al. canção) Termo geralmente usado para a canção de câmara romântica, 
de Schubert a Wolf e Strauss” (SADIE, S. 1994, p. 536). 
2 Tradução nossa, a não ser que indicado. No original: “Over the course of the nineteenth century, the 
lied was thus transformed form a miniature form for private consumption to a large, expansive 
form for the public concert hall. Yet, whether performed by Schubert and his amateur musician 
friends at a private gathering in 1820 or by Strauss and his wife Pauline at an orchestral 
subscription concert in 1903, the Lied demanded close communication between singer and 
accompanist and provide an intimate experience between performers and audience.” 
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● Ruhe, meine Seele! (poema de Karl Henckell) (composta em 7 de maio de 
1984 – orquestrada em 1948 por Richard Strauss) 

● Cäcilie (poema de Heinrich Hart) (composta em 9 de setembro de 1984 – 
orquestrada em 1897 por Richard Strauss) 

● Heimliche Aufforderung (poema de John Henry Mackay) (composta em 
22 de maio de 1894 – orquestrada por Robert Heger) 

● Morgen! (poema de John Henry Mackay) (composta em 21 de maio de 1894 
– orquestrada em 1897 por Richard Strauss) 

O poema3 de John Henry Mackay (1864 – 1933) relata a esperança de dois 
amantes em que a manhã os unirá, perdidos para o mundo nos olhos um do outro. 
Uma característica do texto é a maneira em que ele começa como se no meio de uma 
frase, 'Und morgen wird die Sonne wieder scheinen' ( 'E amanhã o sol voltará a 
brilhar') e isso deu a Strauss a ideia de escrever um prelúdio de piano que parece 
suspenso no tempo, e com a escrita vocal diretamente influenciada por uma 
inspiração instrumental (SCOTT, 1979, p. 6): 

A primeira entrada da voz emerge perfeitamente do piano e frases vocais 
subsequentes juntam-se ao piano em uma textura integrada. A maneira pela 
qual a voz inicia nos faz acreditar que vai somente comentar sobre a beleza 
da cena, mas rapidamente estabelece seu próprio lirismo devido à variação 
rítmica e fraseado[...]. (Kimball, C. 2006 p. 134-135)4 

O universo sonoro no qual R. Strauss estava inserido, e como nos é apontado 
nas gravações da época, caracterizava-se pela proximidade das tradições românticas. 
Traduzindo-se, se comparado ao canto atual, musicalmente, em uma liberdade 
maior dos cantores, “seja no uso do tempo rubato, seja nas ornamentações ou 
cadências” (FARAH; NEVES, 2012, p. 298), e, vocalmente, em “uma dicção mais 

 
3 Und morgen wird die Sonne wieder scheinen, 
und auf dem Wege, den ich gehen werde, 
wird uns, die Glucklichen, sie wieder einen 
inmitten dieser sonnenatmenden Erde . . . 
 
Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen, 
werden wir still und langsam niedersteigen, 
stumm werden wir uns in die Augen schauen, 
und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen... 
 
E amanhã o sol voltará a brilhar, 
e no caminho que irá tomar, 
ele vai nos unir novamente, os sortudos, 
pelo caminho, eu vou, 
e nós, os sortudos, nos reuniremos 
em meio a esta terra que respira pelo sol ... 
 
E para a praia, a vasta costa com ondas azuis, 
desceremos em silêncio e lentamente, 
vamos olhar silenciosamente nos olhos uns dos outros, 
e o silêncio da felicidade cairá sobre nós ... (tradução da presente autora) 

 
4 The first entry of the voice emerges seamlessly from the piano and subsequent vocal phrases join 
the piano in a integrated texture. The manner in which the voice begins makes us believe it will only 
comment on the beauty of the scene, but it quickly establishes its own lyricism in due to varying 
rhythmic stress and phrasing [...]. 
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clara e vogais mais puras, um uso mais amplo dos diferentes registros vocais, 
particularmente nas vozes femininas” (FARAH; NEVES, 2012, p. 298). 

As gravações 

A gravação e sua consequente validade e importância para análise  é tema 
antigo na literatura, de maneira que revisitar os pensamentos de Walter Benjamin 
(1936), em seu ensaio A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, ou de 
Theodor W. Adorno (1934 e 1963, respectivamente) em The Form of the Phonograph 
Record e O fetichismo na música e a regressão da audição,  torna-se crucial para o 
trabalho. Adorno, em especial, demonstrou-se defensor das antigas gravações não só 
no que tange à sua qualidade, nomeadamente em se tratando da voz cantada, capaz 
de captar toda uma sutileza de cores, mas em relação à própria autenticidade do 
produto de uma performance original. Isso significa validar a gravação enquanto 
reprodução de uma performance, tanto enquanto termos de comportamento vocal, 
quanto em termos estilísticos. Nesse sentido, tais ideias devem ser complementadas 
por aquelas de Nicholas Cook, que, em seu artigo “Between process and product: 
Music and/as performance”, frisa a importância do trabalho analítico com gravações 
e mostra como elas afetam e difundem maneiras de cantar.  

Ao analisar gravações antigas, de certa maneira, devemos ter em mente que 

Mudanças no método e técnica vocais, nos instrumentos da orquestra, na 
estrutura e acústica dos teatros, e até mesmo, de certa forma, nos ouvidos 
do público, foram testemunhas disso. Ao comparar gravações feitas há 
setenta anos atrás com as feitas hoje, devemos ser cautelosos antes de 
condenar os cantores mais antigos – [...] por causa de quaisquer mudanças 
que eles façam. Muitas vezes, essas mudanças são parte de uma tradição de 
execução tão antiga quanto a própria música e fornecem uma visão sobre as 
maneiras interpretativas de uma idade muito distante da nossa. 
Naturalmente, temos o direito de não gostar delas, mas antes de atribuí-las 
ao descuido ou ao capricho indecoroso, devemos ser capazes de reconhecê-
las quando as ouvimos. Essas maneiras - apoggiatura, por exemplo - são 
muitas vezes uma parte da música. Não é desrespeitoso fazer mudanças que 
o próprio compositor teria esperado. (SCOTT, M. 1979 p. 4, tradução 
nossa)5  

Especificamente sobre as gravações que servem de exemplo neste trabalho, 
podemos lembrar o que diz Elliot: 

Temos a sorte de ter gravações de Strauss acompanhando suas próprias 
canções, nenhuma das quais foram atribuídas as marcações de metrônomo. 
Strauss estava perfeitamente disposto a adaptar o fluxo de uma música para 
se adequar aos gostos e necessidades de diferentes cantores, e suas 

 
5 Changes in vocal method and technique, in the instruments of the orchestra, in the design of the 
theaters, and even, in a way, in the ears of the audience, have seen to that. When comparing 
recordings made seventy or so years ago with those made today, we should be cautious before 
condemning the older singers – […] because of any changes they make. Very often these changes are 
part of a performing tradition as old as the music itself and provide an insight into the interpretative 
manners of an age far removed from our own. We are, of course, entitled to dislike them, but before 
ascribing them to carelessness or wanton caprice, we should be able to recognize them when we 
hear them. Such manners – appoggiatura, for example – are very often a part of the music. It is not 
disrespectful to make changes that the composer would himself have expected. 
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gravações revelam uma considerável flexibilidade e variedade de 
andamento. (ELLIOT, M. 2006 p. 188 – 189, tradução nossa)6 

 

 

Exemplo 1: Morgen!, Op. 27 (STRAUSS, 1894). Interpretação de Julius Patzak, tenor. Orchester 
des Bayerischen Rundfunks, Richard Strauss (conductor). (PATZAK, 1944). 

 

 

Exemplo 2: Gott, welch Dunkel hier - ária do Florestan - Ópera Fidelio (BEETHOVEN, 1864). 
Interpretação de Julius Patzak, tenor. Wiener Philharmoniker; Karl Böhm, regente. (PATZAK, 

1950). 

Neste trabalho, em específico, seguiremos o modelo de análise de gravações e 
de escuta critica tal qual efetuado por Michael Scott em The Record of Singing, para 
analisarmos as performances de Morgen! de Richard Strauss cantadas pelo tenor 
austríaco Julius Patzak (1898 – 1974) (com regência do compositor) e pela mezzo-
soprano/contralto italiana Cloe Elmo (1910 – 1962) (essa em italiano, ilustrando 
uma tradição da época de traduzir o repertório - conferir Exemplo 1). Utilizaremos 
também gravações destes mesmos cantores cantando árias de ópera, indicando 
aspectos técnico-interpretativos destes cantores nestas gravações, que possibilitem 
fazermos uma análise comparativa entre a prática vocal de câmara e a dramática. 

Estas gravações foram selecionadas por sua relevância e por oferecerem um 
contraste entre tipologias vocais: Julius Patzak por sua estreia como Radamés (ópera 
Aida, de G. Verdi) e seu famoso Florestan (ópera Fidélio, de Beethoven) – papéis 
escritos para uma voz de tenor lírico-spinto e/ou dramático –, assim como por suas 

 
6 We are fortunate to have recordings of Strauss accompanying his own songs, none of which have 
assigned metronome markings. Strauss was perfectly willing to adapt the flow of a song to fit the 
tastes and needs of different singers, and his recordings reveal considerable flexibility and variety 
in tempo. 
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performances como Tamino e Belmonte (óperas A Flauta Mágica e O Rapto do 
Serralho respectivamente, ambas de Mozart), papéis notadamente escritos para uma 
voz de tenor lírico e/ou lírico-ligeiro (Exemplo 2). Cloe Elmo, que por sua ampla 
extensão vocal foi inicialmente considerada soprano sendo sua estreia operística em 
1934 no papel de Santuzza – papel escrito para soprano dramático – (ópera 
Cavalleria rusticana, de Mascagni), seguido por papéis escritos para mezzo-soprano 
e contralto como Azucena (ópera Il Trovatore, de G. Verdi) e suas famosas gravações 
de papéis Wagnerianos como Brangäne (ópera Tristan und Isolde). 

 
 

 
 

Exemplo 3 - Morgen!, Op. 27 (STRAUSS, 1984). Texto em versão para o italiano. Interpretação de 
Cloe Elmo, mezzo-soprano, e Mario Salerno, piano (ELMO, 1942). 

 
 

 
 

Exemplo 4 - Aria de Brangäne, da ópera Tristan und Isolde. Interpretação de Cloe Elmo e 
Orchestra Sinfonica dell´EIAR (ELMO, 1941). 

Podemos observar um discreto, porém marcante, rallentando, na entrada da 
voz, entre 1’11” e 1’17” (Exemplo 1), rallentando, este presente também em outros 
pequenos trechos da obra. Existe uma certa variação de dinâmica, mesmo que não 
escrita de forma clara. Este mesmo rallentando acontece no Exemplo 2, entre 8’59” 
a 9’33” e, assim como em Morgen!, não está escrito na partitura.  

No Exemplo 3 a presença de um rallentando expressivo de 1’01” a 1’06”; de 
um portamento entre 1’22” e 1’23”; entre 1’46” a 1’56” ouvimos um accelerando, 
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seguido de um portamento e um ligeiro ritardando para o andamento original; e 
uma certa liberdade rítmica entre 2’25” e 3’00”; todas essas intervenções sem haver 
sem haver nenhuma indicação na partitura. Já no Exemplo 4 observamos a sensação 
de legato eterno, vibrato constante, e o mesmo tipo de ressonância vocal é utilizada 
tanto em Morgen! quanto na aria de Wagner. 

Nas gravações de Julius Patzak e Cloe Elmo a não distinção na abordagem do 
repertório fica evidente quando falamos de fraseado, vibrato, legato e variações de 
dinâmica por eles empregados. Podemos perceber que estes elementos são utilizados 
de forma semelhante tanto na canção de Strauss quanto nas árias de Beethoven e 
Wagner. 

 

 
 
 

Exemplo 5 - Morgen!, Op. 27 (STRAUSS, 1894). Interpretação de Jonas Kaufmann, tenor, e 
Helmut Deutsch, piano (KAUFMANN, 2013). 

 
 

Exemplo 6 - Morgen!, Op. 27 (STRAUSS, 1894). Interpretação de Renée Fleming, soprano 
(FLEMING, 1979/2009). 

Ao analisar as gravações que contam com a participação do próprio Strauss, 
podemos perceber como a leitura do compositor é flexível e nada metronômica. Hoje 
em dia as gravações revelam um tempo mais justo e a tendência por uma escolha de 
um andamento mais lento, como podemos observar nos Exemplos 5 e 6. 

Por sua vez, no que diz respeito à dinâmica, as gravações com Strauss 
mostram uma gama maior de variações, enquanto nas gravações modernas as 
variações de dinâmica se perdem um pouco, quase tudo é cantado em pianíssimo. 
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Conclusões 

Um ponto que chama a atenção nas gravações de Morgen! aqui analisadas é a 
maior variedade de abordagens, tempos e uso de dinâmicas nas gravações mais 
antigas (que são mais livres interpretativamente e em termos de canto). O uso do 
rubato e, em especial, do portamento é constante e enfatiza a idéia de um “legato 
eterno” (uma questão tanto estética quanto técnica). No caso das vozes femininas, há 
sempre um componente de registro de peito, mesmo nas cantoras que utilizam quase 
que predominantemente o registro de cabeça. 

Com estes registros fonográficos, podemos ter uma compreensão maior de 
formas e aspectos da vocalidade no início do séc. XX, assim como de uma 
imperceptível ou inexistente diferença na abordagem do repertório ópera e canção. 
As gravações aqui analisadas, sugerem que, tanto por parte dos cantores, quanto por 
parte dos compositores, havia pouca ou nenhuma distinção entre a prática do 
repertório operístico e o de câmara. Este estudo caso, é um ponto de partida para 
entendermos melhor a prática vocal no início do século passado.  
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