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As normas e a fantasia na transcrição e interpretação de música antiga
em guitarra

Paulo Vaz de Carvalho
Universidade de Aveiro
paulo.carvalho@ua.pt

Abstract
The growing knowledge of early music interpretation made possible the appearance of
recordings, editions and transcriptions presumably similar to the originals. Other interpretations,
with less historic foundations distance themselves from the original texts, whereas others are
more faithful to them. All these recordings witness the works as containers of fulfillment
gestures, which are in fact musical life, generating stimulating tension in the transcription. This
can be specially for plucked instruments in a span of exclusions and intersections.
Keywords: Transcription, guitar, early instrument, authentic.

As diferenças entre casos mostram a obra, não como monumento, mas como
recipiente de gestos de fruição que, à revelia da história purificadora, são vida
musical. Gera-se assim tensão estimulante entre interpretação históricamente
informada e a de expressão livre, designadamente no reportório de cordas
dedilhadas, num sadio leque de exclusões e intersecções entre informação e
expressão livre, informada ou não. Em poucos exemplos, observaremos
algumas direcções assumidas.
Sensibilidade à transcrição
Há peças especialmente sensíveis à transcrição, por razões históricas,
didácticas ou instrumentais. A elasticidade de factores intrínsecos e extrínsecos
desaconselha

preconceitos

sobre

a

possibilidade

de

a

transcrever,

principalmente quando se pretendam universalizantes, conduzindo outrossim o
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transcritor ao gozo de agir valorando. Sem ajuizar da bondade da transcrição,
apreciaremos alguns fenómenos que ela envolve, a benefício duma avaliação.
A música laboratorial é intranscritível. Nela se funde o criador com o
executante, a escrita com a interpretação. A improvável transcrição da
“Sinfonia para uma porta e um suspiro” de Pierre Henry, mesmo que
reconstitua o som da obra, trairá o instrumentário e
concepção/materialização

fundidos

numa

peça

infungível,

gestos de
reificada

à

nascença, como uma escultura.
Idioma instrumental gerador
O valor final dos estudos instrumentais provém, parcialmente, da causalidade
técnico-instrumental

da

peça,

a

qual

pode

atenuar-se

ou

perder-se

integralmente na transcrição.
Transcrição e costumes da época
Autores antigos transcreveram obras suas e alheias, com transfiguração
sonora, textural, formal e, até, espiritual, tolerando a substituição da sonoridade
instrumental da obra, transfiguração semântica e sintáctica. Estender essa
liberdade individual a todos os peritos do estilo, pervertendo “affetti” ou
substância em pastichos perfeitos, é minorar a autoria, ao abrigo a identidade
epocal do instrumentário e estilo utilizados.
Nas artes plásticas tradicionais, toda a obra é reificada, nas artes performativas
há uma coisa — a partitura — e um gesto recriador actual.
Transcrever música antiga ou contemporânea, remete, respectivamente, para a
reconstituição ou para a construção ex novo. A primeira viaja do exterior para o
interior dum tempo alheio ao intérprete, enquanto actor; a segunda acontece na
interacção

de

tempo,

obra,

e

intérprete,

enquanto

personagem.

A

instrumentação minuciosa do original potencia a sensibilidade da transcrição.
Família idiomática e sintaxe
A alteração de família idiomática pode perverter a expressão textural e a
sintaxe, por diferença de prolongamento de ressonâncias.
Os instrumentos de sopro não prolongam ressonâncias na melodia; os de arco
podem prolongar em algumas regiões e entre certas notas.
Tal prolongamento pode ser occasional, “harmonizando” algumas passagens e
articulando outras, mas pode ser

sistemático transformando a melodia em
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tecido harmónico arpejado ou contrapontístico.
Forma sonora dos instrumentos
Quanto à forma sonora das notas produzidas, determinante para a identidade
de textura musical, o som dos instrumentos pode ter intensidade variável ou
fixa. O som pode ser cadente ou sustentado; a sustentação pode ser de
intensidade fixa ou variável.
Articulação
A facilidade de execução de algumas texturas, como arpejos e acordes nos
instrumentos dedilhados, e a maior facilidade dos arcos em passagens velozes
melódicas ou ornamentais contribuem para que, nas transcrições entre estas
ordens de instrumentos, aconteçam alterações de carácter na sucessão de
trechos texturalmente diferenciados: em lugar da extrema legatura das tiratas
do violino, originam, os instrumentos dedilhados articulam texturas mistas de
notas articuladas e ligadas, com eventual reeleição de episódios por razões
mecânicas, de articulação e sustentação, eventualmente mais perturbadores
do que a diferença tímbrica entre instrumento original e transcritor, alterando a
relação entre elementos em acção, a sintaxe e o carácter da obra.
Capacidade polifónica dos instrumentos
Os instrumentos podem classificar-se como:
Unifónicos: são todos os instrumentos de sopro, apesar de, residualmente,
poderem emitir multifónicos;
Proto-harmónicos, são os instrumentos de arco e os de plectro;
Harmónicos irregulares: são os cordofones dedilhados, cuja harmonicidade
varia na tessitura;
Harmónicos condicionados: são o cravo, o órgão, o clavicórdio, cuja
sustentação sonora exige a constância da acção do dedo;
Plenamente harmónico: é o piano, instrumento que pode prolongar as notas
para além da acção dos dedos.
Esta classificação visa facilitar a equação dos efeitos texturais da transcrição
entre os grupos instrumentais nela referidos;
Transcrição e textura
Abaixo referem-se exemplos de alteração textural na transcrição para
instrumentos de famílias diferentes dos originais, de que são exemplo:
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–Chaconne de Bach transcrita por Segovia, Yepes, Walker, Brahms, Busoni,
Leonard e Stokowsky.
– Danças de Gaspar Sanz por Pujol, Yepes, E. Bitetti e Hopkinson Smith.
Transcrição sem adição ou supressão de notas:
Ressoante, de natureza proto-harmónica cria atmosferas de ressonância
alargada mas sem estabelecer um discurso harmónico.
Harmonizante: por sustentação de sons, estabelece um discurso harmónico.
Polivocalizante ou contrapontística: por sustentação de sons, cria novas vozes,
dando lugar ao surgimento ou emergência de episódios implícitos no original.
De

faseamento

harmónico:

se

altera

a

disposição

dos

elementos

harmónicos—harmonie brisée— ou cria o efeito inverso.
Fragmentação linear por oitavação de excertos
A transcrição pode provocar alteração de pontuação frásica.
Em "Canários", Yepes oitava elementos de natureza motívica diferente
colocando-os em quase oposição linear.

Figura 1: Sanz /Bitteti, Canários
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Figura 2: Sanz /Yepes, Canários

A quebra dos planos originais transfigura o uno em diversos justapostos, a
continuidade de frase longa em sucessão de episódios.
Yepes, em Sanz, toma o fragmento ou frase como unidade tessitural. Walker,
na Chaconne, procede assim, ao nível da variação: por visita aos sobreagudos, à oitava superior, alude ao esforço de execução em violino(comp.
161).
Distância entre vozes
A realização da polifonia com oitavações pode respeitar a sintaxe mas afectar
o sentido emocional do trecho.
Comparem-se os diferentes resultados de eventuais transcrições da “Ária para
a corda sol” da Suite BWV 1043 de Bach e o lento de "Eine Kleine Nachtmusik"
de Mozart.
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Figura 3: W. A Mozart, “Romanze” de “Eine Kleine Nachtmusik” e transc. de B. Popek

O baixo dos primeiros compassos da peça de Bach é uma progressão
melódica de ligação entre ré e sol.

Figura 4: J.S.Bach, “ Ária para a corda sol”

Esse baixo progride formando intervalos harmónicos crescentemente amplos e
vazios, provocando uma tensão que culmina na 7ª maior entre fá # e sol,
dissipada pelo posterior movimento melódico de colcheias dos violinos.
Transpor o baixo à oitava superior, fecha esse espaço vazio de uma oitava e 7ª
maior com prejuízo dessa tensão.
A melodia de Mozart assemelha-se à de Bach; contudo a estabilidade do baixo,
expressa uma amenidade distinta da tensão do trecho de Bach.
A comparação sugere a diferente importância expressiva das mesmas
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oitavações em elementos que, pela sintaxe, as admitiriam igualmente.
Em Mozart, a oitavação do baixo não provocaria fractura semântica; em Bach,
resultaria aiguma perda dessa eloquência do vazio amplo entre melodias
distantes.
Gestos, idioma e afectos
O afecto dum trecho também pode ser ferido por alteração de ressonâncias e
articulações.
Uma eventual transcrição de Clair de Lune de Debussy mostra a necessidade
de manutenção de ressonâncias para afirmação harmónica das matérias de
mão direita, entre a melodia e o arpejo.

Figura 5: Claude Debussy, Clair de Lune

Numa possível transcrição para duas guitarras, a soma das cordas pouco
aumentaria as ressonâncias por simpatia, contudo, possibilita-se o clima de
ressonâncias prolongadas, em scordatura adequada à textura da peça.
Desvios da expressão de esforço
O equilíbrio dinâmico de um trecho pode ser perturbado por diferenças de
tensão mecânica geradas por eventuais desvios da distância dos elementos
expressivos ao centro tessitural dos instrumentos em causa.
Restituição idiomática
Algumas realizações modernas de música antiga são idiomaticamente
abstratizantes, quando reduzem a interpretação aos padrões técnicos gerais
dos instrumentos modernos, prescindindo de traços relativos à interpretação
nos instrumentos antigos.
A tanscrição é restitutiva se reaproxima a peça do idioma que a inspira. A
Chaconne de Bach desenvolve uma dança ternária que, desde a origem, sofria
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alterações texturais conforme os grupos e espaços em que se tocava.
T. Walker, age historicamente quando:
a) Utiliza timbres contrastantes, pizziccatos, harmónicos e oitavações,
sugerindo espacialidade e diversidade:

Figura 6: J. S. Bach, Chaconne Transc. T. Walker: os harmónicos evocam um espaço aberto.

Figura 7: J. S. Bach, Chaconne Transc. T. Walker: Pizziccato

b) Evoca a guitarra barroca, dobrando notas em uníssono, utilizando o
rasgueado, em golpes de “battre” a preceito dos guitarristas antigos.

Figura 8: J. S. Bach/T. Walker, Chaconne
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Figura 9: J. S. Bach/T. Walker, Chaconne

Assim, Walker, mais atento às razões remotas da escrita de Bach do que às da
técnica do violino, assume uma “interpretação extensiva”

de especulação

historicista.
Transcrição com adição ou supressão de notas
A transcrição pode limitar-se a adicionar baixos pontuais ou fazer
preenchimento sonoro vertical por dobragens;
Pode linearizar baixos pontuais por repetição ou adição de notas de passagem
ou ornamentos;
A adição de vozes manifesta-se, por ordem de distanciamento ao original,
como adição de voz pedal, de voz em movimento paralelo ou em movimento
contrário.
Pode fazer reforço harmónico com adição de funções.
Todas estas adições podem ser, do ponto de vista do ritmo, isométricas ou
heterométricas.
Supressão de notas, linhas ou funções
É frequente nas peças de conjunto transcritas para alaúde por Pierre
Attaignant; Hopkinson Smith evitou-as no CD dedicado ao compositor.
A natureza da adição de notas pode ser:
sonora, se consiste em dobragens ou inversões;
de preenchimento funcional, se apenas realiza harmonia implícita na obra;
derivada: desenvolve ou altera a harmonia.
Adição vocalizante é linear ou textural, conforme acrescente linhas ou
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tramas sonoras.
Consolidação idiomática: a transcrição de Andres Segovia
Segovia, na Chaconne, mantém considerável proximidade ao original.
Contudo, quando resulta em guitarra um efeito de rarefacção estranho ao da
leitura em violino, prevista por Bach, Segovia acrescenta baixos pontuais,
transcende ocasionalmente os conceitos harmónicos de Bach, inverte alguns
acordes, adensa funcionalmente outros, acrescenta discretas linhas de baixo a
algumas melodias a descoberto para ajustar a obra ao idioma guitarrístico.

Figura 10: J. S. Bach, Chaconne, original

Figura 11: Bach, Chaconne transc. A. Segovia

Preenchimento harmónico
É a realização dedutiva de harmonia implícita num original; há motivos para
que não se preencha “ad libitum” música solista dos séculos XVII e XVIII,
embora não exista norma excepcionante da adequação à música solista, da
arte de acompanhar.
Alargamento do espaço do transcritor: o caso de F. Busoni
A versão para piano da Chaconne de J.S.Bach feita por Busoni amplia o
original a nível harmónico, contrapontístico e dinâmico, alterando o jogo de
densidades e significados das variações, criando mesmo momentos de tensão
harmónica não contida no original, com eventual fragmentação da estrutura
linear da obra.
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Figura 12: J.S.Bach, Chaconne no original e em transcrições, respectivamente, de Segovia e
Yepes

Figura 13: J. S. Bach-Busoni, Chaconne: adição de elementos lineares e aumento de
densidade.
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Figura 14: J. S. Bach-Busoni, Chaconne.

Figura 15: J. S. Bach, Chaconne, transc. T. Walker: retexturação por segmentos

Adição de vozes em contraponto
As transcrições de partitas e suites de Bach, por John W. Duarte, Paul
Galbright e na Chaconne de Bach, por Hopkinson Smith, Yepes, Walker e
Busoni, mostram graus diversos de ampliação polifónica como monodias
acrescidas de baixos, reforçados por acordes, baixos pontuais unidos por notas
adicionadas gerando linhas melódicas, etc.

Figura 16: J.S. Bach :"Chaconne", por Hopkinson Smith.
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Figura 17: J. S. Bach, Chaconne, versão de Busoni

Figura 18: J.S. Bach-Segovia, Chaconne: adição de baixos pontuais, linhas e acordes.

Figura 19: J.S.Bach: Chaconne: fragmento da versão original
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Figura 20: J. S. Bach, Chaconne: original e transcrições de A. Segovia e de N. Yepes
(respectivamente).

Este modo de transcrever – ou reescrever – situa-se entre a reconstituição
alargada ou interpretação extensiva.
A liberdade de acrescentar melodias a outras melodias, mesmo quando sejam
conformadas a uma linguagem idónea para expressar a sensibilidade e cultura
do compositor da obra de origem, não pode deixar de sugerir a questão de
Bach ter escolhido instrumentos monódicos para cultivar e proteger o
esplendor da melodia, evitando toda a eventual compressão do seu espaço
expressivo por enxertos contrapontísticos que, no mínimo, a conduzem à
categoria de linha principal, negando-lhe a essência duma melodia a
descoberto como factor único de expressão.
As transcrições ampliativas podem trazer valências sensoriais apelativas ou
potencializar o efeito das vozes, mas negam a essência finalística de um
campo de obras que, só pela renúncia à abundância sonora podem,
independentemente das formas, constituir um género e tocam a esfera da
escolha explícita de Bach que não desenhou linhas de baixo, não cifrou, e
deixou escrito na capa dessas melodias “Senza Basso accompagnato”, para
soarem sobre o silêncio. Não teriam os antigos o privilégio de delimitar os
campos de aplicação de uma instrumentação pessoal?

Figura 21: Manuscrito das Partitas para violino de J. S. Bach “Senza Basso”
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A versão de Leopold Stokowsky
A versão de Stokowsky da Chaconne para orquestra inscreve-se já no plano da
partilha de autoria e representa um novo cúmulo de uma cadeia evolutiva da
chaconne. Bach estabelece um cume ao levar ao supremo desenvolvimento e
perfeição formal o conceito de chaconne, acumulado no decurso dos sec. XVII
e XVIII; Stokowsky quebra o monólogo de Bach dando um sopro de
materialidade sonora tão impressiva que provoca uma dissipação parcial da
autoria. Para a dissipação autoral contribuem a indeterminação e variedade de
autores que precederam Bach, assim como a projecção ampliada da sua
escrita nas transcrições

para alaúde, guitarra, cravo e piano e, por fim, a

versão orquestral de Stokowsky, em atitude idêntica à de Joaquin Rodrigo na
“Fantasia para un Gentilhombre”, versão em textura de concerto, das danças
de Gaspar Sanz, concebidas para guitarra barroca.
Esta fragmentação de autoria é familiar em outras artes como a arquitectura,
ou a improvisação jazzística. Na música clássica é uma situação menos usual
que pode constituir um golpe no sagrado brio da autoria unipessoal e, por isso,
afasta o produto acabado das listas de referência histórica, denunciando a
complexidade do acto contemplativo que retira a obra da condição de objecto
portador de virtualidades lúdicas para a elevar à categoria de monumento de
expressão autoral realizado com fidelidade de meios.
Obra testemunho
Peças como o Prelúdio da IV suite de Bach, da Chaconne em ré menor ou a
Partita para flauta, são portadores de valor histórico, no domínio do processo
musical ou da gramática subjacente à obra. São demonstrações da
potencialidade dos meios extremamente exíguos para exprimir ideias
polifónicas sem vazios danosos da sua coerência e, por isso, lição do princípio
da escrita necessária e suficiente, comum ao discurso científico, útil aos
compositores e a toda a classe dos artistas.
Ante a eventual transcrição de peças como esta, para instrumentos de famílias
diferentes mas da mesma época, ou para instrumentos congéneres evoluídos a
partir dos originais, coloca-se a questão de ajuizar se, ao escrever tais peças,
terá Bach pensado primeiramente no deleite sensorial resultante do som do
violino barroco, com o seu calor, com a sua brandura, ou terá pensado,
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primeira, ou ... exclusivamente, na técnica discursiva que toma como baliza o
mapa textural do tetracórdio ou a homofonia da flauta, aceitando, para a
realização das suas obras, estes instrumentos no seu estado de antanho.
Dar preferência à ampliação intra-epocal é presumir mais informada e justa a
interpretação que recorra aos meios instrumentais e costumes técnicos e
contextuais mais próximos das circunstâncias do criador, ainda que consumem
uma obra apócrifa, transfigurada no seu carácter pela adição de notas, vozes e
processos sonoros estranhos ao original, embora consentâneos com a prática
do autor ou da sua época.
Preferir a transcrição para instrumento congénere evoluído, conforme a
classificação acima exposta, conduz a eleger uma interpretação que, apesar do
instrumento diacrónico, toma em consideração o conteúdo sintáctico de todos
os elementos sonoros e expressivos da partitura, veiculando a expressão
minuciosa do pensamento do autor, na sua forma sonora e textural, em obras
representantes do florescimento da arte solista — note-se que a diferença
sonora e idiomática entre um alaúde e a sua contemporânea teorba não é
menor do que a diferença entra esta e uma guitarra moderna.
Essa expressão de punho autoral ficaria necessariamente soterrada por
embelezamentos e abundância sonora, e negada

nos seus postulados de

retórica e teleologia que fizeram da música solista um género maior.
A discussão oscila, pois, entre o primado da mensagem intrínseca que,
obviamente, incorpora todo o feixe causal, sintáctico e teleológico da peça, e o
primado das circunstâncias materiais e sensoriais — mas não discursivas — da
sua escuta, que vogaram ao tempo da sua primeira consumação, implicando
que a valia da transcrição dependa menos da contemporaneidade entre obra e
instrumento transcritor do que da soma qualitativa das alterações ao original,
não só no trajecto entre o meio e a obra, mas também no que vai da obra ao
autor, nomeadamente quando se trate de obras de grande rigor construtivo, de
raiz idiomática ou com indicações minuciosas do autor.
Técnicas da época
Apesar da investigação já feita no domínio da técnica instrumental em música
antiga, a impossibilidade última de aferir o estilo técnico, nomeadamente no
que respeita à condução da mão direita, pelos preceitos antigos, deve
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contribuir para a relativização da fronteira entre interpretação historicamente
informada e interpretação convencional. Esta salutar temperança foi,
informalmente sintetizada num diálogo informal que estabeleci com Hopkinson
Smith, durante a preparação do seu recital em Amarante, 2005, a quem
perguntei: “de onde extrais os ensinamentos técnicos para interpretar Bach?”
ao que H. Smith respondeu prontamente e com sorriso prevaricador: “...Emílio
Pujol, escuela razonada de la guitarra!...” soltando em seguida uma
desconcertante gargalhada. Na mesma conversa, a uma pergunta acerca da
sua guitarra barroca, asseverou: “Não é cópia de nenhuma guitarra barroca, é
uma guitarra feita sob os princípios estéticos do barroco!”
Britten-Karamazov: o instrumento-sujeito
O “Nocturnal” de B. Britten, para guitarra, foi gravado por Edin Karamazov em
alaúde, destinatário da Passacaglia de Dowland, tema da obra que, com a
Chaconne e o duo Karamazov/Sting, cantando Dowland, destrói a ordem
habitual, gozando a confrontação da transcrição homo-crónica, diacrónica
restitutiva, romantismo de intérprete e fidelidade instrumental, confrontando o
texto com suas causas, circunstâncias e consequências remotas, num
caleidoscópio de espelhos curvos separados por séculos.
Fieis ao original, estas transcrições demonstram a importância do triângulo
autor-intérprete-ouvinte. Ao substituir a guitarra moderna e meridional, pelo
alaúde coevo e multi-espacial, Karamazov representa o alaudista antigo,
assimilando Britten a Dowland. Acrescenta, paradoxalmente, uma dinâmica
exuberante, como na Chaconne, criando uma tensão, entre obra e meios,
perturbadora do equilíbrio que Yepes procura a tocar com temperança as
variações de Bach, apesar de lhe adicionar polifonia e explicitar subjectividade
nas anotações verbais à transcrição.
A inversão do sentido temporal da transcrição de Karamazov amplia o seu
impacto e evidencia o poder semântico da transcrição. Na versão para guitarra
existe

contemporaneidade

entre

ouvinte,

intérprete-instrumento

e

desenvolvimento da obra, em Karamazov, ela existe entre tema e instrumento
e há diacronia entre ouvinte e intérprete — simbolizado pelo instrumento coevo
— conturbada ainda pelo estilo romântico de Karamazov.
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Na Chaconne, Segovia acrescenta harmonia e, como mostram documentos
filmados das suas aulas, exorta alunos a um pendor subjectivante que encontra
paradoxal paralelo na gravação de Karamazov em alaúde barroco, marcada
por arroubos de dinâmica e agógica comuns aos pianistas virtuosos, com
particular incidência no longo rallentando final, cruzando a matéria sonora e
instrumental

do

barroco

com

uma

atmosfera

interpretativa

de

uma

subjectividade próxima da do romantismo. Na Toccata e Fuga em Ré menor,
Karamazov manifesta igualmente uma subjectividade e comunicação passional
que flexibilizam a densidade formal da escrita e elevam o momento à altura de
uma obra prima incomparável.
Transcrever o essencial
Quais são os factores elegíveis para a autenticidade de uma versão e quem
pode designá-los? O culto da reconstituição histórica não pode sobrevalorizar a
contemporaneidade organológica em detrimento dos factores intrínsecos da
música. Mais que a idade dos instrumentos, a ponderação das alterações é
que pode fundamentar preferências ou determinar a necessidade de
pluralidade de leituras. Também o possível conhecimento das reacções do
compositor à evolução do instrumento condiciona fortemente o valor da
contemporaneidade entre instrumento transcritor e tempo da obra. A relação
entre o público, instrumento, obra e intérprete era, ao tempo da obra, uma
fruição da actualidade; na separação secular entre obra e intérprete é
reequacionada pela distância histórica, com necessária tradução de affetti.
Postas lado a lado algumas das necessárias adaptações do original ao
momento lúdico, mostram o dilema entre liberdade e autenticidade; mais belo
do que alcançar a verdade monumental numa versão, é acompanhar as vidas
que uma peça une, resistindo à usura dos tempos, das culturas, morrendo um
pouco para renascer a cada recriação, mas transportando uma apostila
inefável e duradoura para além da contradição das leituras.
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