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De facto, Nadia Boulenger (1887-1979) influenciou 
decisivamente a história da música, praticando um 
método em que Aaron Copland (1900-1990) reconhece, 
como princípio agregador, a criação de uma longa 
linha, que designou apropriadamente de la grande 
ligne. 
Nas palavras de Copland, esta ideia inclui... the 
sense of forward motion, of flow and continuity in 
the musical discourse; the feeling for inevitability, for 
the creation of an entire piece that could be thought 
of as a functioning entity (Copland On Music, 1960, 
p. 90).
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/ La Grande Ligne

/ Nas atividades e nas interações entre as pessoas 
são percorridas longas linhas mais ou menos sinuosas, 
mais ou menos tortuosas, com mais ou menos incidentes, 
com mais sucessos ou insucessos, mantendo um fluxo. 
Essas longas linhas aproximam-nos e afastam-nos, 
interrogam-nos e respondem-nos, desafiam-nos e 
confortam-nos, mantendo o fluxo. 
Ao longo dessas linhas construímos e destruímos, 
amamos e odiamos, mostramo-nos e escondemo-nos, 
mantendo o fluxo. Continuamente. Inevitavelmente. 
Funcionalmente.
A ideia da longa linha é explorada no domínio da 
música. 
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Nas artes plásticas, e em particular na pintura, 
também é necessário percorrer uma grande ligne 
para criar percursos criativos que constituam entidades 
funcionais, ou seja, que possam ser observados como 
explorando uma ideia agregadora e em evolução, 
como exprimindo a inevitabilidade da criação e do 
resultado da imaginação, como criando um todo 
intangível que liga os diversos episódios e artefactos 
que constituem uma linha criativa. 
A linha criativa é mais ou menos tortuosa, mais ou 
menos sofrida, mais ou menos sujeita a influências 
externas. Quando no entanto é reconhecida como 
uma grande ligne, pode ser assumida como uma entidade 
funcional.
Para ser autêntica e exprimir verdadeiramente a 
natureza do seu criador, cada obra de arte deve ser 
realizada de forma autónoma, livre e, se possível, 
carregada de insubmissão em relação a ideias pré-
concebidas, em relação a tabus e a juízos enviesados. 
Mas mais importante ainda, é que seja constituída 
por episódios e artefactos que se relacionem, que 
determinem uma inevitabilidade entre si, que possam 
posteriormente ser observados como uma entidade 
funcional, que expresse o percurso de uma grande 
ligne. 
Afinal, se forem mostrados através de uma exposição 
ou se forem posteriormente objecto da atenção de 
um observador, terão de se exprimir desse modo, 
mostrando a realidade dessa grande ligne. Será ainda 
assim apreciada ou reconhecida? Pode ser que sim, 
tal como pode acontecer que não, mas isso será 
possivelmente o menos importante.

Por vezes esta continuidade acontece em obras que 
são reconhecidas como sendo de exceção. Noutros 
casos, provavelmente a maioria, essa continuidade 
não é tão evidente, ou não existe de todo. 
A inevitabilidade do fluxo, mais ou menos bem 
conseguido, é em qualquer caso um imperativo. 
Quando o fluxo é interrompido antes da sua conclusão, 
a obra fica incompleta. 
No entanto, quando se atinge uma conclusão, 
reconhece-se o resultado como sendo uma entidade 
funcional: a uma nota segue-se inevitavelmente outra, 
algumas notas conjugam-se, por vezes de forma 
tranquila, noutras mais tempestuosa, as notas 
acomodam-se, repousam, e ficam prontas para serem 
finalmente executadas e escutadas. É nesse momento 
conclusivo que o equilíbrio pode ser alcançado. As 
sinuosidades adotam formas mais harmoniosas e 
coerentes, algumas respostas aproximam-se das 
interrogações, os amores e os ódios confundem-se. 
As notas sossegam, a sinfonia está concluída. Podemos 
agora escutá-la, primeiro baixinho, depois mais alto, 
a sua essência está agora disponível e liberta a sua 
expressão.


