Debussy
Sobre:
Aluna de Chopin, madame Mauté de Fleurville ficou impressionada com o talento de
seu aluno Achile-Claude Debussy, de onze anos, e pediu aos pais a permissão para
iniciá-lo como músico profissional. No Conservatório de Paris, o garoto ganhou a
amizade de professores como Albert Lavignac, que lhe mostrou as partituras de
Richard Wagner.
Seis anos depois, ele ingressou como pianista no trio de música de câmara mantido
pela milionária russa Nadejda von Meck, e excursionou pelas principais cidades
européias.
A viagem apresentou a Debussy novidades como assistir à ópera "Tristão e Isolda"
em Viena e visitar casas noturnas russos, onde soava a música dos ciganos.
Ao voltar ao Conservatório; escreveu suas primeiras peças. Ele começou a
conquistar a fama como compositor ao vencer o Prêmio de Roma em 1884, aos 22
anos. Ficou conhecido por ter quebrado a tradição do romantismo alemão,
desenvolvendo um. As suas composições mais conhecidas são: "Claire de Lune"
(1890-1905), "Prélude à l'aprés-midi d'un faune" (1894), e "La Mer" (1905).
Além de ser moda no meio musical europeu no final do século 19, Wagner
influenciou fortemente a obra de Debussy, como na cantata "La demoiselle élue"
(1888), em "Musique javanese" à Paris (1889) e em "Cinq poèmes de Baudelaire"
(1889).
As artes se renovavam para inaugurar o novo século. Neste contexto, Debussy criou
sua própria linguagem musical: um sistema original de harmonia e de estrutura
musicais inspirados nos pintores impressionistas e nos poetas simbolistas. Sua
abordagem teve uma enorme influência na música do século 20.
Em sua obra pianística, Debussy resgatou o rococó. Seu último volume, "Études"
(1915), possui variantes de estilo e textura baseados nos exercícios para o piano,
com nítida influência do jovem Stravinsky. Em 1902, compôs a sua única ópera,
"Pelléas et Mélisande", a que somou novos recursos dramáticos, como a declamação,
e a técnica já consagrada de Wagner.
Famoso por seu gosto pelos bons vinhos e restaurantes caros, ele era freqüentador
assíduo de circos, teatros populares e cafés-concertos. Criava gatos e era tido como
conquistador. Debussy se envolveu seriamente com ao menos três mulheres:
Gabrielle Dupont, Rosalie Texier e Emma Bardac.

Curiosidades:
Contestação
No final do século XX a música de Wagner predominava com força total. Apesar da forte
influência wagneriana que sofreu no início da carreira, passou a renegá-lo. Não concordava
com a supervalorização dada às orquestras. Segundo Debussy, elas sufocavam a voz
humana e exaltavam de maneira errônea os sentimentos individuais.
Exótico
Em 1889, durante a famosa Exposição Internacional de Paris, conheceu um pouco da cultura
japonesa, e passou a demonstrar grande interesse pela música oriental.
Fora dos padrões
Suas idéias estavam longe das normas aceitas e consumidas pela sociedade da época.
Chegou a negar um convite de trabalho na Academia de Belas Artes por considerá-la
ultrapassada.
Novos horizontes
Tentando sempre se libertar dos cânones tradicionais, foi muito incompreendido. Mas nada o
incomodava. Chegou até mesmo a propor a criação de uma 'sociedade de esoterismo
musical'.
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