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RESUMO 

 

O objetivo central desse trabalho é aproximar o viés dialógico enunciado pelo 

pensador russo Mikhail Bakhtin das obras do compositor ítalo-americano Mario 

Castelnuovo-Tedesco. Nesse sentido, conceituei genericamente o dialogismo 

apontando, em seguida, diversos exemplos na música erudita e na música popular 

brasileira. Escolhi como corpus da pesquisa o ciclo para coro e violão Romancero 

gitano op. 152 baseado em poemas do livro Poema del cante jondo do artista 

espanhol Federico Garcia Lorca. O livro de Lorca resultou de uma pesquisa sobre 

cantos folclóricos andaluzes realizadas juntamente com o compositor Manuel de 

Falla. Depois de analisar diversas obras de Castelnuovo-Tedesco, além da leitura de 

biografias, excertos de uma autobiografia e artigos de próprio punho do compositor, 

conclui que o opus de Tedesco é genuinamente imbuído do dialogismo. Procedi, em 

seguida, a uma verificação de afinidade entre os escritos de Lorca, do compositor 

Manuel de Falla e do seu mentor Felipe Pedrell, além dos escritos do compositor 

florentino e, em conjunto com uma análise musical, demonstro que o ciclo 

tedesciano promove uma contundente homenagem à música e cultura espanholas. 

 

Palavras-chave: Coro, violão, dialogismo, música espanhola, análise musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

ABSTRACT  

 

The main objective of this work is to approximate the dialogical bias statement by 

Russian thinker Mikhail Bakhtin of the works of the Italian-American composer Mario 

Castelnuovo-Tedesco. In this sense, I generally conceptualized dialogism pointing, 

then, several examples in classical music and Brazilian popular music. Chosen as 

the corpus of the research the cycle for choir and guitar Romancero gitano op. 152 

based on poems Poema del cante jondo book by Spanish artist Federico Garcia 

Lorca. The book of Lorca resulted of a research on Andalusian folk songs performed 

with the composer Manuel de Falla. After reviewing several works by Castelnuovo-

Tedesco, besides reading biographies, excerpts from an autobiography and articles 

handle the composer himself, concluded that the Tedesco opus is genuinely imbued 

with the dialogism. I proceeded then to verification of affinity between the writings of 

Lorca, the composer Manuel de Falla and his mentor Felipe Pedrell, besides the 

writings of the Florentine composer and together with a musical analysis, I show that 

the tedesciano cycle promotes a resounding tribute to the music and Spanish culture. 

 

Keywords: Choir, guitar, dialogism, Spanish music, musical analysis. 
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1 ENCONTROS ENTRE ANDALUZIA E TOSCANA: UMA INTRODUÇÃO 

 

Segundo o poeta espanhol Federico Garcia Lorca (1898 – 1936), em uma 

Conferência intitulada Importância histórica e artística do primitivo canto andaluz 

chamado cante jondo, proferida no Centro Artístico de Granada em 19 de fevereiro 

em 1922, o compositor Robert Schumann (1810 – 1856) teria dito que o “amor ao 

popular” é a “única fonte” de “toda arte verdadeira e característica” (SCHUMANN 

apud LORCA, 2000 p. 23). 

O procedimento de se debruçar sobre materiais populares e folclóricos 

sempre foi uma fonte inesgotável de inspiração para a pintura, escultura, teatro, 

dança e música. Nesta última, temos exemplos diversos de compositores eruditos 

que utilizaram cantos populares como matéria-prima de suas composições. Além do 

próprio Robert Schumann, o austríaco Franz Schubert (1797 – 1898), o húngaro 

Béla Bartók (1881 – 1945), o russo Mikhail Glinka (1804 – 1857), o espanhol Manuel 

de Falla (1876 – 1946) e o brasileiro Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959). De Falla, 

juntamente com Federico Garcia Lorca acreditava tanto na importância da 

manutenção da música popular para indicar caminhos para a música de vanguarda 

que empreendeu, junto com o poeta, uma pesquisa de grande fôlego, excursionando 

pela Andaluzia, recolhendo os cantes folclóricos andaluzes e transcrevendo-os 

posteriormente. A partir dessa experiência, Lorca escreveu seu livro Poema del 

cante jondo (1921)1 e Manuel de Falla escreveu “O cante jondo: suas origens, seus 

valores musicais e sua influência na arte musical europeia”2. Ambos os materiais 

redundaram no Concurso de cante jondo em 1922. Esse festival, organizado pelos 

dois artistas espanhóis, teve a Conferência citada acima como abertura dos 

trabalhos. 

Paralelamente a isso, em 1924, depois de uma lua-de-mel encurtada devido a 

um enorme temporal (OTERO, p. 84 – 85), o compositor italiano Mario Castelnuovo-

Tedesco (1895 – 1968) se dirigiu a Nápoles, onde escreveu sua Rapsodia 

Napoletana op. 32, baseada em temas napolitanos3. Tedesco possuía habilidades 

                                                           
1 Em LORCA, Federico Garcia. Obra Poética Completa (Tradução de William Agel de Mello).São 
Paulo. 5. ed. Martins Fontes, 2012.  
2 Em FALLA, Manuel de. La proposición del ‘Cante Jondo’. El Defensor de Granada, Granada, 21 mar 
1922. 
 
3 GUALDI, Paolo André. A study of Castelnuovo-Tedesco´s Piedigrotta 1924: Rapsodia Napolitana. 

Tese (Doutorado), University of Georgia, 2010.  
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composicionais que lhe permitiam transitar entre diversos estilos musicais. Ele 

conseguia emular a maneira de escrever desse ou daquele compositor, culminando 

numa sucessão de homenagens (Ommagi, em italiano) que perpassou toda a sua 

obra, sobretudo seu repertório composto para guitarra solo. 

Ao pesquisar um relevante material escrito pelo próprio Castelnuovo-Tedesco, 

além de biografias sobre o mesmo, foi possível traçar um panorama que revela o 

processo de tributo ou homenagem como um processo criativo muito particular deste 

compositor. Somados a esse material os escritos de de Falla e Lorca a respeito do 

cante jondo, podemos apontar que o ciclo de canções Romancero gitano op 152 

(1951) é uma homenagem aos principais norteadores do cante jondo, além de 

homenagear a própria manifestação folclórica e a música espanhola em geral. 

Este trabalho tem como objetivo compreender a diversidade de processos 

composicionais empregados por Mario Castelnuovo-Tedesco na obra Romancero 

gitano op. 152 (1951). Utiliza definições de alguns termos da música espanhola 

apresentadas por musicistas/compositores de renome tais como as definições de 

cante jondo. Demonstra como Tedesco se relaciona com essas personalidades, seja 

por anotações biográficas ou correspondências contidas na bibliografia consultada. 

Do meu ponto de vista, a pesquisa se mostra relevante, ao empregar o conceito de 

dialogismo elaborado pelo pensador russo Mikhail Bakhtin em consonância com o 

enfoque discursivo-musical desenvolvido por LANNA.4 Aponto também, o fazer 

discursivo-musical como um processo composicional predominante não só em 

Romancero gitano, mas em toda a obra do compositor florentino. 

 No Capítulo 2 conceituarei, em linhas gerais, o que é o dialogismo além de 

demonstrar como a dimensão dialógica aproxima-se da música com exemplos 

eruditos e populares. 

O Capítulo 3 traça em linhas gerais, o histórico e contexto da escrita dos 

poemas de Garcia Lorca e da composição do ciclo Romancero gitano.  

No Capítulo 4, esboçarei um panorama da obra violonística de Mario 

Castelnuovo-Tedesco sob a luz do dialogismo, com a análise de pequenos excertos 

que comprovem esse fato. Em seguida, partirei para a análise propriamente dita do 

Romancero gitano com a contribuição do enfoque analítico discursivo-musical. 

                                                           
4 LANNA, Oiliam José. Dialogismo e polifonia no espaço discursivo da ópera. Tese (Doutorado em 
Linguística) – Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. 
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Por fim, na Conclusão (Capítulo 5) além de apresentar as concatenações 

obtidas entre música e discurso, proponho novos caminhos a serem investigados, 

tanto no vasto opus de Castelnuovo-Tedesco quanto no viés dialógico para análises 

musicais vindouras. 

Para apontar boa parte das influências que integram o discurso de 

Castelnuovo-Tedesco foi importante pinçar escritos dos diversos personagens 

envolvidos. Sendo assim, os escritos acessados pelo pesquisador, de autoria de 

Manuel de Fallla, Federico Garcia Lorca, Felipe Pedrell e do próprio Mario 

Castelnuovo-Tedesco compõem um imbricado mosaico o qual disseca o cante jondo 

e forma o “fiel” retrato dessa manifestação realizado através desse ciclo para coro e 

violão composto por Castelnuovo-Tedesco. 
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2 CONCEITUAÇÃO GERAL SOBRE DIALOGISMO 

 

“O enunciado é pleno de tonalidades dialógicas, e sem levá-las em conta é 
impossível entender até o fim o estilo de um enunciado. Porque a nossa 
própria idéia – seja filosófica, científica, artística – nasce e se forma no 
processo de interação e luta com os pensamentos dos outros, e isso não 
pode deixar de encontrar o seu reflexo também nas formas de expressão 
verbalizada do nosso pensamento”5  

 

Na primeira metade do século XX, o pensador Mikhail Bakhtin refletiu sobre 

diversos temas nas áreas das ciências humanas. Dentre essas reflexões, Bakhtin 

apresenta a noção de que cada discurso pessoal é perpassado pelo discurso do 

outro. Em outras palavras,  

 

“[...] o ouvinte ou o leitor, ao receber e compreender a significação 
lingüística de um texto, adota, ao mesmo tempo, em relação a ele uma 
atitude responsiva ativa: concorda ou discorda, total ou parcialmente; 
completa; adapta, etc. Toda compreensão é carregada de resposta”6. 

  

Dessa forma, as unidades que formam a língua, tais como as palavras, sons, 

fonemas, etc. quando assumidas por um enunciador, isto é, alguém que vá de fato 

dizê-las ou escrevê-las, adquirem um sentido próprio, tornando-se um enunciado, o 

qual depende do contexto e das influências do enunciador e do destinatário. Este 

último, em conseqüência do enunciado emitido, sente uma necessidade de resposta. 

Estamos diante, portanto, do “modo de funcionamento real da linguagem”, pois “todo 

enunciado constitui-se a partir de outro enunciado, é uma réplica a outro enunciado”7 

e outras vozes se fazem presentes. A mesma unidade enunciativa, um vocábulo, por 

exemplo, adquire significados diversos de acordo com os contextos nos quais esse 

vocábulo é enunciado. Por exemplo, a frase “Vou embora”, ganha sentidos 

diferentes caso o enunciador esteja finalizando uma aula de Performance Musical ou 

se o mesmo enunciador acabar de ter uma desavença com alguém. Com isso, 

temos que compreender que analisar uma obra, inclusive musical, é “dialogar” com a 

mesma e procurar compreender os diálogos que estão presentes nela. Segundo 

BAKHTIN:  

                                                           
5 BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. Martins Fontes, São Paulo, 2011 

6 FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2006. (p. 21). 
7 FIORIN, p. 24.  
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“A obra, como réplica do diálogo, está disposta para a resposta do outro 
(dos outros), para a sua ativa compreensão responsiva, que pode assumir 
diferentes formas: influência educativa sobre os leitores, sobre suas 
convicções, respostas críticas, influência sobre seguidores e continuadores; 
ela determina as posições responsivas dos outros nas complexas condições 
de comunicação discursiva de um dado campo da cultura”8  

 

Apesar de o dialogismo ser normalmente discutido na área da Linguística, 

diversas áreas do conhecimento, sobretudo das ciências humanas, amparam suas 

análises e discussões através desse viés. No contexto musical, uma ópera, um 

concerto, uma música de câmara ou um Lied podem ser enunciados profundamente 

dialógicos. Como cita LANNA, existe todo um universo no qual “a música fala e 

revela o canto do poema”9. Diversos compositores trabalham estreitamente essa 

relação música e poesia o que nos faz indagar se o processo composicional que 

gerou aquela peça foi intuitivo ou plenamente estruturado como uma resposta a uma 

série de questões de ordem musical, literária, artística, social ou pessoal. 

A música por si só também pode ser considerada como uma unidade 

enunciativa, uma vez que é composta por alguém (compositor), baseado nos 

exemplos musicais que teve (tradição) e que, uma vez composta, aguarda possíveis 

reconhecimento ou desaprovação (atitudes dialógicas). 

FURTADO (2012) descreve o que Bakhtin diz serem as três particularidades 

constitutivas do enunciado. São elas, “(1) a delimitação de fronteiras pela alternância 

dos sujeitos falantes, (2) o acabamento específico e (3) a relação com o próprio 

locutor e com os outros parceiros da comunicação verbal”.10 

A primeira particularidade diz respeito ao limite de cada discurso, sobretudo 

quando pensamos em um diálogo real.11 É a alternância entre os falantes que 

possibilita a diferenciação entre os enunciados. Sendo assim, cada enunciado é uma 

resposta a outro enunciado, ou seja, “todos os enunciados constituem-se a partir de 

outros”.12 É importante ressaltar também que esses enunciados fazem parte de uma 

rede comunicativa formada por outros enunciados que os sucedem e, também, por 

enunciados que os precedem. A delimitação de cada um deles é demarcada pelo 

                                                           
8 BAKHTIN, p. 279. 
9 LANNA, p. 7. 

10 FURTADO, Thayane de Oliveira Ferreira. Dialogismo no percurso composicional de György Ligeti. 

Dissertação (Mestrado), Escola de Música, Universidade de Minas Gerais, 2012. (p. 13) 
11 “Por sua precisão e simplicidade, o diálogo é a forma clássica de comunicação discursiva.” 
BAKHTIN, p. 275. 
12 FIORIN, p. 30. 
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tipo de abordagem dada ao objeto tratado e que será responsável pelo acabamento 

específico ou estilo de cada autor.  

Nesse sentido a segunda particularidade diz que o enunciado, ao mesmo 

tempo que diz tudo aquilo que autor gostaria de ter dito, também anseia e solicita a 

resposta de outrem. Esse processo se dá através da intencionalidade de comunicar 

algo, o intuito com o qual se comunica, além de um conhecimento do autor a 

respeito dos gêneros literários pelos quais deseja trafegar. O sucesso dessa 

comunicação depende também do interlocutor que reconhecerá nuances de 

determinado autor em obras diversas. O enunciado, portanto, necessita de uma 

“arte-final”. Em outras palavras, uma vez que esse “acabamento” do enunciado é 

moldado pelo gênero no qual está inserido, o primeiro solicita o diálogo de quem 

está lendo. Nesse sentido, o conhecimento das articulações e domínios pertinentes 

ao gênero escolhido para elaborar o enunciado é determinante para o efeito de 

individualidade inerente ao discurso.  

Esse limite ou fronteira delimita aquilo que conhecermos como estilo e que 

será determinante para distinguirmos a obra de um autor de obras de outros autores. 

Ou seja, o estilo é uma particularidade constitutiva do enunciado. 

Chamaremos atenção para a terceira particularidade constitutiva do 

enunciado. Segundo FURTADO: 

 

“[...] na escolha de uma determinada palavra, o locutor parte da 
intencionalidade que dirige o todo do seu enunciado e cuja expressividade é 
conduzida para tal palavra, incutindo nela a expressividade do todo 
enunciativo. Logo, tal propriedade expressiva do enunciado se constrói no 
contato entre a língua e a realidade, entre a significação linguística e a 
realidade concreta da comunicação verbal, o que significa dizer que a 
expressividade não é própria da palavra, mas do enunciado. Ocorre que, 
frequentemente, o locutor não escolhe uma palavra diretamente do sistema 
da língua, mas de outros enunciados. Isso faz com que o seu enunciado 
seja repleto de ecos dos enunciados aos quais se vincula dentro de uma 
dada esfera da comunicação verbal, constituindo, sobretudo, uma resposta 
aos enunciados anteriores, seja refutando-os, confirmando-os, baseando-se 
neles.”13 

 

Mario Castelnuovo-Tedesco mostra-se como um compositor profundamente 

dialógico no seu fazer composicional. Através do acesso aos ensaios, partituras, 

biografias e autobiografia do compositor foi possível concatenar as idéias 

bakhtinianas com os processos criativos de Tedesco, sobretudo nas peças nas quais 

                                                           
13 FURTADO, 2012, p. 21. 
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existem uma homenagem do compositor florentino a outros compositores, 

musicistas, pintores e artistas em geral. Essa forma de compor, prestando tributo a 

alguém, e que ocupa boa parte do fazer composicional de Castelnuovo-Tedesco, é 

uma homenagem idiomática no sentido musical pois ele se vale de recursos, estilo, 

instrumentação relacionados ao gosto do compositor homenageado, dentre outros, 

e, nesse tributo realça os mesmos na peça, o mesmo ocorrendo com o idiomatismo 

no sentido literário quando se trata de peças para canto, ou seja, com texto poético 

ou literário. Nesse caso, Tedesco toma o cuidado de preservar o idioma original no 

qual foram elaborados os textos e realça figuras de linguagem ou estruturas 

linguísticas expressivas através da música composta para esses textos. Ao fazer 

isso, Tedesco não elimina as vozes do poeta ou escritor, muito menos a do 

compositor homenageado; na verdade ele as evoca de diversas maneiras e realça 

essas vozes através dos procedimentos composicionais empregados, estruturando 

um discurso que, expressivamente, se integra ao seu discurso particular. 

Ainda sobre Bakhtin, MONTEIRO DE CASTRO (2009) afirma que o pensador 

russo:  

 

“[...] considera o diálogo como uma relação que ocorre entre interlocutores 
em ações históricas compartilhadas socialmente, isto é, realizadas em um 
tempo e local específicos, mas sempre mutáveis e consoantes às variações 
do contexto. ”14 

 

No Romancero Gitano op. 152, de Tedesco, foco desse estudo, o diálogo com 

a obra de Garcia Lorca se dá a partir do local onde o compositor morava à época 

(Estados Unidos), suas experiências físicas na Espanha (viagem) e seus contatos 

com procedimentos composicionais específicos da música espanhola (encontro com 

Manuel de Falla, o qual detalharemos no capítulo 3). 

Este fato é uma constante no trabalho de Tedesco como afirma VELAZSCO: 

 

“A obra de Castelnuovo-Tedesco é consistente e de acordo com a sua 
cultura e seus interesses artísticos fora da área da música. A presença 
constante de um impulso emotivo originário da Toscana e baseado em suas 
impressões paisagísticas e sociológicas, junto com a ênfase que o 

                                                           
14 MONTEIRO DE CASTRO, Luciana. Traduções da lírica de Manuel Bandeira na canção de câmara 
de Helza Camêu. Tese (Doutorado em Estudos Literários – Literatura Comparada) Universidade 
Federal de Minas Gerais - UFMG, Faculdade de Letras, 2009. (p. 32) 
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compositor sempre colocou em Shakespeare, nos falam muito claramente 
de seus interesses e suas fontes de inspiração”.15 

 

No presente trabalho, aproximaremos os procedimentos composicionais de 

Mario Castelnuovo-Tedesco da concepção dialógica de Bakthin, assumindo a 

música como sendo uma linguagem e, portanto, possível de paralelos com essa 

forma de expressão. Será objetivo desse trabalho mapear as diversas vozes 

inerentes à obra Romancero gitano (op. 152), as quais dialogam com a manifestação 

folclórica do cante jondo, os poemas de Federico Garcia Lorca, utilizados como 

espinha dorsal da música, e as obras, sobretudo para violão, do compositor 

florentino. Iremos ainda destacar as relações entre Tedesco e a tradição musical 

espanhola formada por compositores de renome tais como Manuel de Falla, Joaquin 

Rodrigo, Joaquin Turina, Isaac Albeníz, Felipe Pedrell, dentre outros. 

 

2.1 O dialogismo em Música 

 

“As pessoas, as culturas, as músicas comunicam-se umas com as outras. 
Há sempre influências novas como disse Radamés Gnatalli, pois, de outro 
modo, a única música brasileira mesmo seria a dos tupis e guaranis, que, 
por sua vez, dizem os antropólogos, tem a sua origem na Oceania.” 16 

 

Se considerarmos que o modo de funcionamento real da linguagem é 

dialógico e que a concepção de que música como linguagem é fundamental para 

esse trabalho temos que a obra musical é essencialmente dialógica.  

Nessa pretensão por parte do enunciador em dizer algo elaborado por ele, 

esse mesmo enunciador dialoga com uma série de enunciados pré-existentes a qual 

se denomina normalmente por tradição. Essa tradição é algo que sempre é 

levantado como questão pertinente à construção de uma análise do discurso, ou 

mesmo uma análise discursivo-musical, conforme proposto por LANNA. 

Constantemente, o fazer musical admite a existência de uma espécie de cânone ao 

qual ele faz referência. 

                                                           
15 VELAZCO, JORGE. Mario Castelnuovo-Tedesco (Presencia Toscana en la música). Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas, Volume XIV, número 54, 1984, Universidad Nacional Autonoma 
de México. p. 4 “La obra de Castelnuovo-Tedesco es consistente y acorde con su cultura y con sus 
aficiones artísticas fuera del área de la música. La constante presencia del impulso emotivo derivado 
de Toscana y basado en sus impresiones paisajísticas y sociológicas, junto con el énfasis que el 
compositor puso siempre en Shakespeare, nos hablan muy claramente de sus intereses y sus fuentes 
de inspiración.” Tradução nossa. 
16 AMARAL, Chico. A Música de Milton Nascimento, Editora Gomes, 2013. (p. 20). Fala de Tom Jobim 

citada pelo autor. 
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Tomemos como exemplo a peça Ein musikalischer Spaß (Uma Brincadeira 

Musical), K. 522, divertimento para orquestra de cordas e duas trompas, no qual o 

compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) constrói uma peça 

instrumental, ou seja, que não possui um texto como facilitador para a compreensão 

das relações dialógicas inerentes a ela. Segundo uma das interpretações possíveis 

para a peça, é possível identificar a ironia nos momentos nos quais Mozart 

apresenta “erros de afinação” na partitura como se os instrumentistas tocassem sua 

partitura com completa displicência.  O clímax da peça é justamente o final, no qual 

cada instrumento conclui em diferentes tonalidades (Mozart grafa na partitura 

diferentes armaduras de clave para reforçar esse efeito). Apesar de demonstrar 

habilidade com processos composicionais extremamente engenhosos, não se pode 

afirmar que a única intenção do compositor com Ein musikalischer Spaß tenha sido 

ironizar os instrumentistas da época. Mozart também ironizava o estilo pouco criativo 

de compositores menores do classicismo.17 

Outro exemplo que ainda reforça as vozes de outras personalidades e/ou 

compositores através da figura da ironia é uma das peças integrantes do Carnaval 

dos Animais, do compositor francês Camille Saint-Saëns (1835 – 1921). Todo o ciclo 

instrumental utiliza metáforas de figuras de animais para ironizar algum aspecto do 

fazer musical da época. Uma das peças, por exemplo, conhecida como Pianistas, é 

uma série de escalas sobrepostas, que ironizam a incessante busca pelo virtuosismo 

dos instrumentistas ou jovens alunos de piano da época. Contudo, é na peça 

Tartarugas que Saint-Saëns desfila seu dialogismo irônico de maneira refinadíssima. 

Nesse movimento para cordas e piano, enquanto este último realiza uma série de 

tercinas num registro bem agudo, as cordas tocam lentamente o tema do “Galope 

Infernal”, também conhecido como “Cancan”, provavelmente o excerto musical mais 

famoso do compositor alemão Jacques Offenbach (1819 – 1880) como se imitasse o 

andar de uma tartaruga. Não podemos deixar de citar que esse trabalho, de acordo 

com a vontade do compositor, só foi publicado postumamente, em abril de 1922. 

Contudo, os exemplos de dialogismo em música não são formados somente 

por exemplos que utilizam a voz do outro de maneira sarcástica. Existem diversos 

                                                           
17 “Mozart [...] parodiou os incompetentes compositores menores da sua época, suas construções 
mecânicas e seus parágrafos de curta respiração no sexteto Ein musikalischer Spass k522 (1787)”. 
No original: “Mozart [...] parodied the incompetent lesser composers of his day, their mechanical 
constructions and short-breathed paragraphs, in the sextet Ein musikalischer Spass k522 (1787).” 
Tradução nossa. TILMOUTH, Michael, verbete “Parody” IN GROVE DICTIONARY OF MUSIC AND 
MUSICIANS. 
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compositores que se valeram de outras vozes da tradição para edificar o discurso 

particular. 

LANNA trata, em sua tese, de elucidar sobre o dialogismo inerente à obra do 

compositor francês Claude Debussy (1862 – 1918), utilizando o exemplo de um dos 

prelúdios para piano: La Cathédrale Engloutie. LANNA comenta: 

 

“Nesse Prelúdio para piano, inspirado numa lenda medieval, o compositor 
recorre a procedimentos arcaicos como o organum e o falso-bordão. Sinos, 
harmonias, corais, tudo está edificado sobre um movimento de notas 
graves, condutoras, à semelhança de um Cantus Firmus, e o prelúdio, numa 
relação polifônica discursivo-musical, transcende a mera descrição para se 
transformar em uma paráfrase e homenagem ao organum melismático da 
Escola de Notre-Dame.”18 

 

Ora, notamos que o processo dialógico da homenagem já era utilizado por 

Debussy várias décadas antes do próprio Tedesco. Como veremos a seguir, o jovem 

Mario Castelnuovo-Tedesco foi influenciado por Debussy no período inicial de sua 

obra para piano, valendo-se, inclusive, de ideias tais como nome para algumas 

peças alusivos à natureza (Cipresi, árvore típica da região de Florença; Alghe, Cielo 

di settembre, dentre outras). 

É interessante observar que Debussy, assim como Tedesco, retratou a 

Espanha através de peças tais como Ibéria, La sérénade interrompue e no segundo 

movimento do Quarteto para cordas de 1893. Segundo Manuel de Falla citado por 

LANNA, esse movimento, “por sua sonoridade mesma, poderia passar, quase por 

inteiro, por uma das danças andaluzas mais belas que jamais foram escritas”. 

A opinião de Federico Garcia Lorca acerca de Debussy corrobora a do amigo 

Manuel de Falla: 

 
“O mais admirável disso tudo é que Debussy, mesmo que tenha estudado 
seriamente nosso cante, não conhecia Granada. Trata-se, pois, de um 
estupendo caso de adivinhação artística, um caso de intuição genial, que 
ressalto no elogio ao grande músico e honra de nosso povo.”19 

 

Não podemos deixar de citar o próprio Tom Jobim (1927 – 1994), presente na 

epígrafe dessa seção, como um compositor com uma linguagem eminentemente 

dialógica. O compositor estudou com grandes compositores de renome no meio 

erudito tais como Hans-Joachim Koellreutter (1915 – 2005) e com eles, teve lições 

                                                           
18 LANNA, p. 60. 

 
19 LORCA, Federico Garcia. Conferências. Brasília/São Paulo: Ed. UnB/Imprensa Oficial. 2000. (p.27) 
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de piano, abordando peças de compositores eruditos. Encontramos aproximações 

também na forma musical que Tom mais abordou em sua carreira, a canção, e obras 

eruditas com as quais o compositor teve contato. Um exemplo muito evidente de 

relação dialógica é a canção “Insensatez”, que dialoga, passo a passo, com o 

Prelúdio em Mi menor, do op. 28, de Chopin.  

Já a introdução de “Sabiá”, por exemplo, lembra muito o “Prélude à l'après-

midi d'un Faune” de Debussy, não só por utilizar também a flauta transversa como 

instrumento, mas pelos direcionamentos melódicos proporcionados pelo compositor.   

Outro compositor da música popular brasileira, citado pelo próprio Tom Jobim 

no livro de Ruy Castro “A onda que se ergueu no mar: novos mergulhos na Bossa 

Nova”, e que aqui nos interessa, é Noel Rosa (1910 – 1937). Um exemplo 

interessante é a canção “Três apitos”, na qual Noel musica os versos “Da buzina do 

meu carro?” com a “sequencinha melódica das buzinas de antigamente”.20 Nesse 

caso, o sambista carioca utiliza uma estruturação melódica que lembra o som de 

buzinas à época da composição. Noel Rosa era um cronista musical do seu tempo e 

sabia como representar o cotidiano das pessoas através de melodia e de texto.   

Como podemos ver, muitos exemplos de dialogismo perpassam a História da 

Música, sendo possível identificar diversas influências musicais através do estilo de 

escrita do compositor. A forma como Tedesco se utiliza das vozes dos outros, 

sobretudo no corpus dessa pesquisa, será melhor explicitada no capítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 CASTRO, 2001, p. 55. 
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3 O ROMANCERO GITANO DE MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO 

 

Mario Castelnuovo-Tedesco possuía um enorme amor ao seu país o qual foi 

devidamente homenageado com composições ora retratando as paisagens italianas 

(Alghe, Cipresi) ora as danças típicas (Rapsodia Napoletana e Tarantella). Contudo, 

OTERO (2011) reconhece que o “lado espanhol” aflorava de vez em quando nas 

composições de Tedesco. Os maiores incentivadores dessa vertente do compositor 

florentino eram Andrés Segovia e Manuel de Falla. 

É importante lembrar que Manuel de Falla e Mario Castelnuovo-Tedesco se 

encontraram pessoalmente em Florença no ano de 1923 e, depois disso, 

mantiveram troca de correspondências até a morte do primeiro, em 1946, inclusive 

quando ambos estavam exilados, de Falla na Argentina, por ocasião da Guerra Civil 

Espanhola, e Tedesco em Los Angeles, fugindo do anti-semitismo de Mussolini. 

Dizia Tedesco: “Os dois músicos mais afortunados do mundo, estamos longe cada 

um de nossas belas cidades: Granada y Florencia.”21 

A primeira obra resultante do viés espanhol de Castelnuovo-Tedesco foi 

justamente a obra corpus dessa pesquisa, Romancero gitano op. 152. Ao contrário 

da maioria das peças para violão compostas até então, que tinham o violonista 

espanhol Andrés Segovia como seu principal solicitador, esse ciclo foi concebido a 

pedido do violonista e regente germânico Sigfried Behrend (1933 – 1990). Isso 

explica, em parte, o porquê de diversas orientações ao longo da partitura estarem 

escritas em alemão.22 

A formação coro e violão, inédita na história da música, não desencorajou 

Mario Castelnuovo-Tedesco. À época, já havia escrito o Concerto para Violão em Ré 

Maior op. 99 (1939) e a Suite para Violão e Orquestra op. 133 (1947), peças nas 

quais já havia demonstrado acuidade na escrita frente à orquestra camerística para 

violão. 

Na verdade, parece-nos que a própria combinação coro/violão da peça ajudou 

a demonstrar um certo grau de familiaridade com a música popular espanhola: as 

                                                           
21 “Los dos músicos más afortunados del mundo, estamos lejos cada uno de nuestras bellas 

ciudades: Granada y Florencia”, p. 204 – 205, CASTELNUVO-TEDESCO apud OTERO. Tradução 
nossa. 
22 Além de Castelnuovo-Tedeco ser fluente em alemão conforme ele mesmo afirma no artigo “Music 
and Poetry: Problems of Song-Writer”, a partitura do ciclo do Romancero foi publicada em Berlim pela 
primeira vez em 1961 pela editora alemã Bote & Bock. 
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melodias, os ritmos e as harmonias, todos eles, sugerem e evocam a Espanha. 

Tedesco musica os versos de Lorca com naturalidade e espontaneidade.  

Sobre a estreia da peça, as informações são divergentes: apesar da data de 5 

de Outubro de 1957 e do local (a capital do Japão, Tóquio) serem concordantes, 

algumas fontes dizem que o violonista que tocou a peça publicamente pela primeira 

vez foi o japonês Jiro Matsuda (1933), enquanto outras afirmam que o próprio 

Behrend estreou a peça. 

Vale lembrar que, o próprio Segovia menciona em duas cartas que chegou a 

estudar algo que parece ser o Romancero. Em uma carta enviada de Siena, Itália, 

provavelmente do ano de 1951, e endereçada a Tedesco, o violonista espanhol 

afirma que assim que retornasse de viagem para os Estados Unidos iria “começar a 

trabalhar nos poemas de Lorca”23.  

Em outra carta, aproximadamente do mesmo período, Andrés Segovia 

esboça a vontade de incluir o Romancero como uma das peças a serem registradas 

para a gravadora Decca: “O plano geral a seguir compreende (a gravação) do teu 

Quinteto, o Concerto de Ponce, suas sete canções de Lorca”.24 

O Romancero, para OTERO, representa uma recordação da viagem à 

Espanha que Castelnuovo-Tedesco havia feito em 1913. Segundo a autora: 

 

“Suas (de Tedesco) memórias espanholas afloram em seu Romancero a 
cada passo. Escolheu sete poemas de diversos caráteres e os colocou 
música à maneira madrigalista, para um quarteto com acompanhamento do 
violão. A cada canção, incluiu um breve Prelúdio e Poslúdio que une todas 
as canções formando um verdadeiro ciclo”25 

 
Em um determinado relato biográfico de Mario Castelnuovo-Tedesco, 

conseguimos ter algumas pistas sobre o conhecimento do compositor florentino 

sobre os madrigalistas italianos. Tedesco conta que assistiu a uma récita da ópera 

Ariadne em Naxos de Richard Strauss (1864 – 1949) ao lado de Igor Stravinsky 

(1882 – 1971) e, durante o intervalo, tentou iniciar uma conversa sobre Giovanni 

                                                           
23 “[...] comenzaré a trabajar los poemas de García Lorca.” SEGOVIA apud OTERO, p. 275. Tradução 
nossa. 
24 “El plan general a seguir, comprende tu Quintetto, el Concierto de Ponce, tus siete canciones de 
García Lorca”. SEGOVIA apud OTERO, p. 282. Vale lembrar que o Romancero de Tedesco é 
composto por sete movimentos, daí a possibilidade do contato de Segovia com a obra. 
25 “Su recuerdo español aflora en su Romancero a cada paso. Escogió siete poemas de diversos 
caracteres y les puso música a la manera madrigalista, para un cuarteto de voces con 
acompañamiento de guitarra. A cada canción le incluyó un breve Preludio y Postludio que los une 
formando así un verdadeiro ciclo” OTERO, p. 272 – 273. Tradução nossa. 
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Gabrieli (1554 – 1612), mas verificou que o conhecimento de Stravinsky sobre os 

primeiros polifonistas italianos era “vago e incerto”.26 

Tedesco considerava o Romancero como uma das suas obras para guitarra 

mais poéticas, ao lado de Platero y Yo, op. 190 (1960) baseado em livro homônimo 

de Juan Ramon Jimenez (1881 – 1958). Atribuía essa excelência justamente ao 

material poético de extrema qualidade de Garcia Lorca e Jimenez.27  

É interessante observar também que o ciclo Romancero gitano era para Mario 

Castelnuovo-Tedesco uma das suas melhores obras para violão. No trecho abaixo 

de uma carta enviada ao violonista e compositor Angelo Gilardino (1941) em 16 de 

Outubro de 1967, um ano antes do falecimento do compositor, podemos identificar 

uma espécie de “ranking” elaborado pelo próprio Tedesco: 

 

“Considero entre meus melhores trabalhos o Concerto (para violão) Número 
1 (talvez a única obra-prima; o Quinteto (para violão e cordas); o 
Romancero Gitano; o Concerto (para violão) número 2; Platero y Yo; Os 
Caprichos de Goya; e as Guitarras Bem-Temperadas. Entre os trabalhos 
“bons”: A Sonatina para Flauta e Violão e o Concerto para Duas Guitarras. 
Entre os trabalhos “menores” (definitivamente): Aranci in Fiori; as Variazoni; 
a Serenata; a Fantasia; Escarramán; O Ecloghe e (naturalmente) todas as 
greeting cards” 28 

 

Apesar de organizado em sete movimentos (Baladilla de los tres rios, La 

guitarra, Puñal, Procesion29, Memento, Baile e Crótalo) o Romancero gitano possui 

10 poemas musicados (o quarto poema, Procesion é dividido, na verdade, em três 

outros poemas, correspondendo cada um deles a uma subsessão: Procesion, Paso 

e Saeta). Além de 6 movimentos baseados em um poema cada, este quarto 

movimento é uma junção de três poemas distintos, que no livro de poemas de Lorca 

estão localizados bem distantes um do outro. Segundo Tedesco, em nota de rodapé 

da partitura (escrita em alemão e inglês), os poemas se seguem de maneira lógica. 

A escolha dos temas dos poemas parece ser proposital uma vez que Tedesco 

aparenta construir uma “introdução ao cante jondo” elencando os principais 

                                                           
26 SACHS, p. 15 
27 OTERO, p 335 – 336. 
28 “Considero entre mis mejores trabajos el I Concerto (tal vez la única obra maestra); el Quintetto; e l 
Romancero Gitano; el II Concerto; Platero y Yo ; Los Caprichos de Goya; y Les Guitares bien 
Temperées . Entre los trabajos“buenos”: La Sonatina per Flauto e Chitarra y el Concerto per due 
Chitarre. Entre los trabajos“menores” (definitivamente): Aranci in Fiori; Le Variazioni ; la Serenata; la 
Fantasía; Escarramán; Le Ecloghe y (naturalmente) todas las greeting cards.” OTERO, p. 407 – 408, 
Tradução Nossa. 
29 Apesar da grafia no espanhol ser Procesión, Tedesco opta por escrever na partitura sem o acento. 
Dessa maneira, ao longo do trabalho, iremos grafar esse verbete conforme a escolha do compositor. 
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elementos dessa manifestação no ciclo composto para coro e violão: a geografia 

(Baladilla de los tres rios), o fato musical e seus instrumentos (La Guitarra, Crótalo, 

Baile), e a relação dos gitanos com a morte (Punhal e Memento) e com os 

elementos místicos e religiosos (Procesion).  

Imerso em uma enorme tradição de compositores de outras nacionalidades, 

os quais se aventuraram na produção de peças derivadas ou inspiradas na tradição 

da música popular espanhola, Tedesco desenvolve seu estilo espanhol minimizando 

ao máximo uma espécie de sotaque italiano30. Essa fluência no idiomatismo 

espanhol muito provavelmente advém da larga utilização de procedimentos 

composicionais embasados nas pesquisas e teorias de Manuel de Falla e de seu 

mentor Felipe Pedrell. 

 

3.1 Procedimentos Composicionais do Romancero gitano op. 152 e a 
inspiração maior do lado espanhol de Castelnuovo-Tedesco: Manuel de Falla 

 

Em Janeiro de 1923, Tedesco escreve um artigo intitulado “Músicos 

Contemporâneos: Manuel de Falla” no qual discorre acerca de diversos 

procedimentos composicionais do discípulo de Felipe Pedrell31 e que podem nos 

ajudar a compreender possíveis inspirações tedescianas para escrever o ciclo, além 

de apontar possíveis influências fallianas no mesmo. 

Tedesco diz que Manuel de Falla possui a tendência instrumental comum a 

quase todos os músicos modernos: tentar obter o máximo de efeitos com meios 

mínimos. Da mesma forma, o Romancero possui uma instrumentação bem estrita, 

coro e violão, os quais são explorados em seu potencial e recursos. 

                                                           
30 Aqui cabe uma discussão bastante peculiar. J. J. Moraes, no texto: “Falla – da sensualidade à 
ascese” afirma sobre os possíveis “sotaques” em música que entre o final do século XIX e início do 
século XX “A França continuava em plena febre musical espanhola: Le cid, de Massenet, Carmen, de 
Bizet, España, de Chabrier, Symphonie Espagnole, de Lalo, Caprice Andalou, de Saint-Saens, Iberia, 
de Debussy, e Rapsodie Espagnole, de Ravel, esforçavam-se em pronunciar os requebros da 
Península Ibérica com o mínimo possível de sotaque francês” (MORAES, J.J.. Música da 
modernidade, p. 157 e 158). Contudo, como já vimos anteriormente, Manuel de Falla afirma sobre 
Debussy que o segundo movimento do Quarteto, “por sua sonoridade mesma, poderia passar, quase 
por inteiro, por uma das danças andaluzas mais belas que jamais foram escritas”. (LANNA, p. 61).   
31 Felipe Pedrell (1841 – 1922) foi um musicólogo, editor musical e compositor espanhol que escreveu 
importantes trabalhos abrangendo temas como Folclore Espanhol, História da Música e dos 
Instrumentos e Teoria Musical. Foi professor de grandes nomes da Música Espanhola tais como 
Enrique Granados (1867 – 1916), Isaac Albéniz (1860 – 1909)  e o próprio Manuel de Falla. 
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 Nas vozes, por exemplo, a respeito de recursos vocais utilizados, podemos 

destacar:  bocca chiusa (Baladilla - compassos 17 até 20, por exemplo) e imitação 

dos sons percussivos das castanholas (Baile – compassos 17 até 27, por exemplo).   

 

Figura 1: Compassos 17 a 20 da Baladilla: bocca chiusa de contralto, tenor e baixo. 

 

Figura 2: Naipes de sopranos e contralto imitam o som de castanholas no sexto movimento, Baile 
(Kastagnetten imitierend). 

 

As combinações entre naipes e solos são utilizadas: tutti (ao longo de toda a 

peça), solo de soprano (Baladilla, compassos 13 até 20), contralto (Baladilla, 

compassos 48 até 50), baixo (Baladilla, compassos 56 até 59) e barítono (solos de 

Procesion e Baile):  

 



31 

 

Figura 3: Tutti do coro (textura coral) no segundo movimento do ciclo Romancero gitano, La guitarra  
(compassos 11 a 13) 

 

 

Figura 4: Solo de soprano no primeiro movimento do ciclo (Baladilla de los tres rios). 

 

 

Figura 5: Solo de contralto no primeiro movimento (Baladilla de los tres rios). 

 

 

 

Figura 6: Solo de baixo no primeiro movimento, Baladilla de los tres rios.  

 

 

Figura 7: Solo de barítono no sexto movimento (Baile) 

 

Existem também combinações de vozes duas a duas como maneira de 

diversificar a textura predominante da partitura que é polifônica (em cânone). Temos, 

então: soprano e contralto (Baladilla, compassos 14 até 16), tenor e baixo (Baladilla, 
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compassos 8 até 16), soprano e tenor (Procesion, compassos 87 até 91), contralto e 

baixo (Procesion, compassos 92 até 94).  

 

Figura 8: Cânone imitativo com exposição de soprano e contralto e “eco” de tenor e baixo 
(Primeiro movimento, Baladilla). 

 

 

 

Figura 9: Cânone imitativo entre Soprano e Tenor (Quinto movimento, Procesion). 

 

Figura 10: Cânone imitativo entre Contralto e Baixo (Quinto movimento, Procesion). 
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 O violão cumpre diversos papéis como acompanhador e solista durante todos 

os movimentos do ciclo. Quanto aos efeitos utilizados por Tedesco nesse 

instrumento, temos: rasgueado (Baladilla, compassos 17 até 24), trêmolo (La 

Guitarra, compassos 26 até 40), percussão (Crótalo, compassos 33 até 42), 

harmônicos naturais (Memento, compassos 35 e 36). 

 

 

Figura 11: Efeito de rasgueado no Violão no primeiro movimento (Baladilla de los tres rios) 

 

 

Figura 12: Trêmolo do violão no segundo movimento (La guitarra) 

 

 

Figura 13: Efeito percussivo no violão no sétimo movimento (Crótalo) 

 

 

Figura 14: Uso de harmônicos naturais no quinto movimento (Memento) 

 

Contudo, é como persona integrante do ciclo que o violão desponta como 

grande fio condutor da obra. Nesse sentido, os prelúdios e poslúdios de cada 

movimento, além dos interlúdios violonísticos no quarto movimento, Procesion, são 

bons exemplos para entendermos o violão personagem. 
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Em geral, os prelúdios instrumentais guitarrísticos não possuem indicações 

textuais de que são trechos introdutivos ao movimento, pois, esse fato é facilmente 

verficável na partitura. Esses prelúdios aparecem com indicações de caráter e 

andamento (Mosso – Feroce/Movido – Feroz no terceiro movimento, Puñal, por 

exemplo). 

Já os poslúdios são indicados pelo termo Postlude32 no primeiro e segundo 

movimentos. A partir do 3º movimento, os poslúdios aparecem sem inscrições que 

os determinem, pois duram apenas de 1 a 9 compassos cada.  

 No primeiro movimento, tanto o prelúdio quanto o poslúdio são semelhantes 

quanto à duração (sete compassos), materiais melódicos e harmônicos com a 

diferença de que os compassos 110 e 111 servem de coda, com um ritardando e um 

acorde rasgueado. Essa introdução determina o material composicional que irá 

acompanhar as vozes durante os primeiros compassos. Os compassos ¾ e 6/8 e os 

movimentos escalares em semicolcheias, iniciados por um acorde, retornarão 

transformados ao final do movimento (compassos 96 até 99), de maneira a preparar 

o fechamento de maneira cíclica dessa seção, através do poslúdio. 
 

 

 

Figura 15: Prelúdio do primeiro movimento (Baladilla de los tres rios) 

 

 

Figura 16: Poslúdio do primeiro movimento (Baladilla de los tres rios) 

 

                                                           
32 Poslúdio, em inglês. 
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Quanto ao segundo movimento, novamente o prelúdio e o poslúdio possuem 

a mesma quantidade de compassos (dez). O procedimento composicional é o 

mesmo nos dois: exposição do tema dentro de uma textura coral que, no prelúdio, 

introduz o que será entoado pelo coro alguns compassos depois e no poslúdio 

aparece transposto de lá maior para ré maior.  No primeiro caso, o prelúdio também 

se torna acompanhamento, mas, diferentemente da Baladilla de los tres rios, o 

acompanhamento aqui se torna uma espécie de correpetição, dobrando os naipes 

vocais. Os compassos finais de ambas as partes de La Guitarra interrompem a 

textura coral com um movimento escalar ascendente em articulação staccato que 

culmina num acorde de tônica. É importante destacar que o último bicorde do 

poslúdio é feito utilizando o efeito de harmônicos naturais com as notas da 

fundamental e terça do acorde de tônica de ré maior. 

 

 

Figura 17: Prelúdio do segundo movimento (Baladilla de los tres rios). 

 

 

 

Figura 18: Poslúdio do segundo movimento (Baladilla de los tres rios). 

 

A partir do terceiro movimento, Puñal, os prelúdios passam a se tornar 

maiores que os poslúdios, que passam a funcionar como breves codas ou codettas. 

Esse movimento especificamente possui o menor poslúdio, com apenas duas notas 
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que funcionam como uma espécie de eco do acorde final entoado pelo coro. Quanto 

ao prelúdio, com duração de oito compassos, nos 6 primeiros o violão realiza 

acordes com uma articulação rítmica incisiva, que retornará como acompanhamento 

do coro ao longo de todo o movimento. Os dois compassos finais realizam um arpejo 

ascendente sobre o bicorde “lá-ré”, uma quarta justa, portanto, que servirá de 

material inspirador para a primeira intervenção do coro no movimento, uma série de 

quartas que vão sendo emparelhadas compasso a compasso pelos naipes de 

soprano (compasso 9), contralto (compasso 10), tenor (c. 11) e baixo (c. 12).  Esse 

movimento introduz também uma idéia que será melhor desenvolvida na peça 

seguinte do ciclo, Procesion: pequenos interlúdios violonísticos que servem aqui 

como “alívio” para as intervenções enérgicas das vozes. 

 

 

Figura 19: Prelúdio do terceiro movimento (Puñal) 

 

 

Figura 20: Codetta que serve como Poslúdio do terceiro movimento (Puñal) 

 

O quarto movimento, Procesion, é dividido em três poemas-movimentos 

(Procesion, Paso e Saeta) que, segundo Castelnuovo-Tedeco, embora sejam de 

seções diferentes do livro de poemas de Garcia Lorca, se encaixam de maneira 

“lógica” no Romancero.  
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Figura 21: Trecho descrito acima que se encontra na primeira página desse movimento A legenda 

bilíngue (alemão/inglês) diz “Este número (peça) é um conjunto de três poemas diferentes, Procesion, 

Paso, Saeta, os quais se seguem de maneira lógica”. (Tradução nossa) 

 

O prelúdio possui uma indicação, logo no início, que atesta a sua função: Un 

poco mosso – quase Introduzione/Um pouco movido – quase uma Introdução. Essa 

introdução servirá de acompanhamento para o solo de Baixo que realiza o primeiro 

poema. Ao final do terceiro poema, ou seja, no fim do movimento, o poslúdio retoma 

o tema inicial da Saeta dentro de uma textura coral.  

 

 

Figura 22: Prelúdio do quarto movimento (Procesion). 

 

 

Figura 23: Poslúdio do quarto movimento (Procesion) retomando o tema do terceiro poema nas notas 
mais agudas da textura coral. É sobre esse tema (“Cristo moreno”) que gravita todo o 

desenvolvimento do último trecho do movimento, como veremos adiante neste trabalho. 
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Essa peça traz os interlúdios como elo entre os três poemas, uma vez que 

cada um apresenta uma atmosfera parecida, porém não igual. Os dois interlúdios 

são formados por movimentos escalares ascendentes e descendentes que 

precedem uma série de acordes os quais se estabelecem como acompanhamento 

para o encadeamento de vozes que se sucedem. 

 

 

Figura 24: Interlúdio entre o primeiro poema (Procesion) e o segundo poema (Paso). 

 

Figura 25: Interlúdio entre o segundo poema (Paso) e o terceiro poema (Saeta). 

 

No quinto movimento, Memento, encontramos, mais uma vez, o mesmo 

número de compassos tanto no prelúdio quanto no poslúdio (4 cada um). No 

primeiro (compassos 1 até 4), uma série de acordes são escritos em Tempo di 

Tango, os quais servirão de acompanhamento às vozes ao longo de praticamente 

todo movimento, com pequenas sutilezas nos encadeamentos, mas mantendo a 

mesma estrutura rítmica.  

 

 

Figura 26: Prelúdio quinto movimento (Memento) 

 

O poslúdio se inicia no compasso 33 da peça, sucedendo uma pequena 

reexposição de dois compassos do prelúdio. Do compasso trigésimo terceiro até o 

trigésimo sexto o que verificamos é uma espécie de “contaminação” dos acordes do 
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prelúdio pelo tema inicial, exposto pelo naipe de soprano que, agora, aparece 

reexposto através de textura coral. 

 

Figura 27: Poslúdio quinto movimento (Memento) 

 

O Baile, sexto movimento, apresenta um prelúdio de 15 compassos que 

apresenta padrões rítmicos e melódicos típicos de Seguidilla (andamento Tempo di 

Seguidilla), uma dança rápida em compasso de três tempos que é capaz de evocar 

a atmosfera solicitada pelo poema de Lorca. Os materiais dessa introdução são a 

alternância entre compassos com ágeis materiais melódicos descendentes que se 

compensam por um acorde arpejando ascendentemente. Ao final dessa seção, são 

estruturados acordes nas unidades de tempo (colcheia) para preparar o 

acompanhamento do coro que é, justamente, o início dessa parte.  

 

 

Figura 28: Prelúdio do sexto movimento (Baile) 

 

Já o poslúdio dessa peça, embora evoque o andamento do prelúdio, 

apresenta materiais derivados dos apresentados anteriormente (movimentos 

descendentes que culminam nos acordes estruturados em colcheias, compassos 96 

a 104). Temos 9 compassos, portanto, uma seção final menor do que a introdutiva. 

 

Figura 29: Poslúdio do sexto movimento (Baile). 
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Por fim, Crótalo, o movimento último, apresenta o maior de todos os prelúdios 

instrumentais: 18 compassos. O maior prelúdio do ciclo compensa a falta de 

poslúdio nessa peça. O principal material desenvolvido nessa introdução é um 

pequeno motivo descendente em terça menor (fá-mi-ré) que é exposto em 3 oitavas 

diferentes do violão (compassos 1 e 2). O segundo material é um baixo pedal com 

uma sobreposição de paralelismos em terças (3 e 4). Ambos os materiais adiantam 

as idéias as quais serão expostas pelo coro nos compassos seguintes. Nesse 

sentido, o prelúdio antecipa também o acompanhamento em dobramento das vozes, 

que será desenvolvido pela guitarra na parte majoritária do movimento. 

 

Figura 30: Prelúdio do sétimo movimento (Crótalo) 

 

Mario Castelnuovo-Tedesco explora sua formação camerística em toda a sua 

diversidade e requinte seguindo, de perto, o princípio, observado por ele na obra de 

Manuel de Falla da exploração máxima dos recursos disponibilizados. 

Outra citação do artigo sobre de Falla que corrobora com a idéia da obra do 

compositor granadino como uma das fontes de inspiração para o Romancero é um 

“truque” observado por Tedesco na obra falliana. Segundo o compositor: “Se você 

olhar de perto um dos truques rítmicos favoritos por De Falla é acentuar seis 

colcheias alternativamente, de dois em dois (como ¾) ou três em três (como 6/8).”33 

Tedesco utiliza esses “truques fallianos” no primeiro e último movimentos do ciclo, 

Baladilla de los tres rios e Crótalo. Na abertura do ciclo, essa acentuação, embora 

                                                           
33 “Se osservate bene uno degli artifici ritmici prediletti da De Falla è di accentuare sei crome 
alternativamente due per due e tre per tre”. CASTELNUOVO-TEDESCO, Mario. Musicisti 
contemporanei – Manuel de Falla. Il pianoforte, Ano IV, Número 1,(Janeiro de 1923), pp. 8 – 16. 
Tradução nossa. 
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não apareça num primeiro momento, é dedutível na partitura. Já na finalização do 

ciclo, os acentos aparecem, à maneira de Tedesco, na “cabeça” de cada tempo. 
 

 

Figura 31: Truque rítmico falliano utilizado por Tedesco na Baladilla (primeiro movimento). 
 

 

Figura 32: Outra utilização do truque rítmico falliano por Castelnuovo-Tedesco, agora em Crótalo 
(sétimo movimento).  

 

Ao comentar sobre a obra Sombrero de tres picos, Castelnuovo-Tedesco diz 

que “o balé de De Falla une a vivacidade rítmica de Stravinsky à perfeição estilística 

de Ravel”34. Segundo OTERO, o compositor florentino sempre “admirou o 

compositor espanhol e o considerava como um dos grandes compositores de sua 

geração ao lado de Debussy, Ravel, Stravinsky e Pizzetti.”35 Em relação a Ravel, 

inclusive, a admiração era tanta que Tedesco fez uma versão para violão em 1953 

de Pavane pour une infante défunte, obra originalmente escrita para piano em 1899 

e orquestrada pelo compositor francês em 1910 além de escrever um breve texto 

sobre o mesmo36. 

Castelnuovo-Tedesco comenta também sobre sua visita ao complexo de 

Alhambra: 

 
“Lembro-me de em uma noite haver contemplado a distante Granada das 
torres vermelhas de Alhambra: a cidade adormecida entre os dois rios 
confluentes; o Albaicin (bairro de Granada) escavado das cavernas dos 
ciganos, eriçada de figos, e no fundo a Serra dura e maciça. Me lembrou 
tanto a minha Florença, e naquele instante senti uma saudade aguda: tão 
diferentes na aparência, mas tão próximas idealmente (Granada e 
Florença)! E depois de mais de uma ocasião, quando no meu passeio 
noturno, abracei-o com o olhar a partir do topo de uma colina a minha 
cidade harmoniosa com o vale florescente e luminoso do Arno (rio) lembrei-
me daquela noite distante em Granada; e imaginei Manuel de Falla 

                                                           
34  “[...] Il balletto di De Falla unisce la vivacità ritmica di Strawinski alla perfezione stilistica di Ravel.” 
CASTELNUOVO-TEDESCO, 1923, p. 12. Tradução nossa. 
35 “Siempre admiró al compositor español, lo consideraba como a uno de los grandes maestros de su 
generación, junto con Debussy, Ravel, Stravinski y Pizzetti.”, OTERO, p. 204, tradução nossa. 
36 CASTELNUOVO-TEDESCO,Mario. Lettera di Firenze. Il pianoforte, Vol. , n. 5, (maggio,1922), pp. 
155-156 
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intencionado como eu a ouvir a música divina da “noite dos jardins da 
Espanha”, muito semelhantes às da Toscana. “37 

 
 Podemos deduzir desse comentário que Tedesco se considera “em casa” 

quando esteve em Granada. Consequentemente, quando o compositor florentino 

escreve alguma música sobre Granada é como se ele escrevesse sobre a sua terra 

natal, Florença, mas com as devidas particularidades espanholas. Dessa forma, o 

compositor revela uma identidade espanhola que será desenvolvida não só no 

Romancero, mas em outros ciclos e peças dedicadas a essa temática.  

Ao escrever sobre a iminente publicação de El Retablo de Maese Pedro em 

1924, Mario Castelnuovo-Tedesco afirma que aguarda ansioso a publicação e de 

que podemos esperar de Manuel de Falla mais uma “evocação poética e 

apaixonada da Espanha”. Assim nos parece o ciclo Romancero gitano. Em carta ao 

violonista Angelo Gilardino datada de 29 de Outubro de 1967, Tedesco diz se 

considerar mais um “narrador de notas” do que um compositor.38  

Nesse sentido, as notas escritas por Tedesco narram e evocam, à maneira 

falliana, uma Espanha através de um olhar gentil e fraterno da Toscana. 

 

3.2 Relações texto/música: a forma musical madrigal e os madrigalismos em 

Romancero gitano 

 

Dentre seus processos composicionais, talvez um dos que sempre instigou 

Mario Castelnuovo-Tedesco foi justamente as relações entre texto e música ou 

poesia e música. Particularmente esta última foi objeto de um artigo intitulado 

“Música e poesia: problemas de um compositor de canções”.39 Neste artigo, além de 

esmiuçar as particularidades de diversos idiomas de seu conhecimento para os 

quais havia escrito canções (italiano, espanhol, francês, alemão, inglês, hebraico e 

                                                           
37 “Rammentavo di aver contemplato in una sera lontana Granata dalle torre vermiglie dell´Alhambra: 
la città addormentata tra i due fiumi confluenti; l´Albaicin scavato dalle caverne dei gitani, irto di fichi 
d´india, e nello sfondo la Sierra aspra e massiccia. Mi ricordò tanto la mia Firenze, e in quell´instante 
nee sentii più acuta la nostalgia: cosi diversa nelle apparenze ma pure cosi vicina idealmente! E dopo 
piú d´una volta, quando nelle mie passegiate serali ho abbracciato collo sguardo dall´alto di una 
collina la mià città armoniosa e la valle fiorente e l` Arno luminoso, ho rippensato a Granata e a quella 
sera lontana: e mi sono immaginatto Manuel de Falla intento come me ad ascoltare la musica divina 
della notte nei giardini di Spagna, tanto simili a quelli di Toscana.”  CASTELNUOVO-TEDESCO, 1923, 
p. 2-3. Tradução nossa. 
38 OTERO, p. 416 – 417. 
39 CASTELNUOVO-TEDESCO, Mario. Music and poetry: Problems of a Song-Writer. The Musical 
Quarterly,Vol. 30, No. 1 (Jan., 1944), pp. 102-111. 
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latim), Tedesco detalha os seus procedimentos composicionais em relação às 

músicas para voz e acompanhamento que escrevia. Essas descrições podem servir 

para entendermos melhor como um dos pontos mais interessantes do Romancero se 

desenvolve, justamente, a relação texto/música: 

 

“Quando eu acho um poema que particularmente me interessa ou desperta 
minha emoção, eu me empenho em memorizá-lo e, ao mesmo tempo, de 
maneira natural, eu analiso sua forma, seu caráter, sua distribuição de 
frases, suas probabilidades de contraste, etc. Depois de algum tempo, 
quando o poema adentrou o meu sangue, por assim dizer (isso pode levar 
de um dia a vários meses), eu canto muito naturalmente: a música nasce. 
Para mim, amar um poema é conhecê-lo, é poder cantá-lo! ”40 

 
Não deixa de ser interessante notar que Tedesco, conscientemente ou não, 

evoca um princípio básico da forma Madrigal: os madrigalismos. Os madrigalismos, 

ou word painting, são “os usos dos gestos musicais em um trabalho com um texto 

real ou implícito para retratar, muitas vezes de maneira pictórica, o sentido literal ou 

figurativo de uma palavra ou frase. ”41   

LANNA afirma que o Madrigal corresponde a um espaço privilegiado da 

unidade discursiva texto-música. Essa dissertação pretende elucidar melhor esse 

ponto deixado em aberto na Tese de LANNA, já que o Romancero gitano não só é 

uma sequência de madrigais como se utiliza francamente de madrigalismos para sua 

construção de sentido. Ao utilizar a forma Madrigal e os madrigalismos, Tedesco 

estabelece um diálogo com a sua própria tradição musical regional (Camerata 

Fioretina42). Essa utilização dos madrigalismos será melhor explicada a seguir. 

 Contudo, continuemos com os pontos de vistas explicitados por Mario 

Castelnuovo-Tedesco em seu artigo a respeito das relações poema/música. Em 

certo ponto do texto, Tedesco descreve como ele escolhe o poema a ser musicado: 

 

                                                           
40 “[...] when I find a poem that particularly interests me or arouses my emotion, I commit it to memory 
and, at the same time, naturally, I analyze its form, its character, its distribution of phrases, its 
possibilities for contrast, etc. After some time, when the poem has entered my blood, so to speak (this 
may take anywhere from a day to several months), I sing it quite naturally: the music is born. For me to 
love a poem is to know it, it is to sing it!” CASTELNUOVO-TEDESCO, 1944, p. 9. Tradução nossa. 
41 Madrigalism or word painting “The use of musical gesture(s) in a work with an actual or implied text 
to reflect, often pictorially, the literal or figurative meaning of a word or phrase.” The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians. Tradução nossa. 
42 Grupo reunido pelo Conde Bardi di Vernio, em Florença, no século XIV, e que reinterpretava ideais 
Platônicos e Aristotélicos da Música. Propunham que a melodia deveria vir da palavra e criticavam 
ferozmente o contraponto que feria a inteligibilidade do texto dentro da música. Nesse sentido, os 
madrigalismos eram efeitos recorrentes discutidos e utilizados em larga escala pelos participantes da 
Camerata. Dentre seus participantes podemos destacar: Vicenzo Galilei, Giovanni Battista Doni e 
Girolamo Mei (teóricos musicais) e Giulio Caccini, Emilio de’ Cavalieri e Jacopo Peri (compositores). 
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“O poema deve ter um núcleo expressivo; ele deve expressar um estado da 
alma, sejam quais forem as preferências do músico [..] devendo, de 
qualquer forma, ser capaz de despertar uma ressonância na alma do 
compositor. Este deve ser capaz de expressar o “núcleo” em uma forma 
perfeita, simples e direta, clara e harmoniosa, rica, mas sem muitas 
palavras. “43 

 

 Encontramos um exemplo dessa utilização do núcleo expressivo do poema no 

terceiro movimento do Romancero, Puñal. Poema curtíssimo, possui o vocábulo 

“não” (“no”) como o núcleo expressivo, que, de fato, expressa o desejo do eu lírico 

do poema de não ser perfurado pelo punhal. Tedesco acentua esse núcleo ao 

repetir o vocábulo “No” num tutti do coro, no qual a melodia da soprano se eleva em 

graus conjuntos até chegar no ponto culminante (lá 4) para descer um grau conjunto, 

no compasso seguinte, com um sinal de acento no último “no”. As tercinas dentro do 

compasso 34 contribuem para aumentar a ênfase na palavra “no”, já que nesse 

artifício rítmico pode-se inserir três articulações da mesma duração (colcheias) onde 

só caberiam duas. Assim a palavra núcleo do texto é repetida mais vezes, 

simultaneamente, pelas 4 vozes do coro. 

 

Figura 33: Repetição do “no” que não existe no poema e pode ter sido uma alternativa de Tedesco 

para reforçar o “núcleo expressivo” do mesmo. Em detalhe, também, as tercinas comentadas acima. 
 

O compositor florentino segue explicando as características do poema a ser 

musicado: 

                                                           
43 [...] the poem must have an "expressive core"; it should express a "state of soul", whatever the 
musician's preferences [...]; it should, in any case, be capable of awakening a "resonance" in the 
composer's soul; it should express the "core" in a perfect, simple and direct, clear, and harmonious 
form, rich, but without too many words” CASTELNUOVO-TEDESCO, 1944, p. 6. Tradução nossa. 
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“Há também outras condições, as relativas às dimensões da forma.  O 
poema não deve ser muito longo (a não ser que a canção seja para voz e 
orquestra, um tipo que, como eu já disse, oferece outras possibilidades); [...] 
por outro lado, não deve ser muito curto (a menos que sejam diversas 
canções estruturadas em um ciclo).”44 

 
Tedesco escolheu poemas relativamente curtos de Federico Garcia Lorca 

para musicar e os estruturou num ciclo, o Romancero gitano. 

Outro fator determinante para as escolhas de Tedesco para esse ciclo advém 

da musicalidade inerente aos poemas de Federico Garcia Lorca utilizados nas 

canções. Em artigo a respeito dos Cinq poems de Charles Baudelaire obra de 

Debussy baseado em poemas do autor francês (1821 – 1867), LIMA afirma: 

 

“[...] a música como essência fundamental da linguagem poética. No rigor da 
métrica, das rimas, da recorrência e do jogo de palavras, a musicalidade 
perpassa os poemas de Baudelaire”45 

 

Algo semelhante ocorre com os poemas de Lorca pois os mesmos esbanjam 

musicalidade em todos os parâmetros elencados por LIMA. Os jogos de palavras, 

por exemplo, na Saeta, que pertence ao quarto movimento do ciclo de Tedesco 

estão presentes na estrofe: Cristo moreno/ passa/ de lírio de Judea/ a clavel de 

España – Cristo Moreno/ passa/ de lírio da Judéia/ a cravo da Espanha”. O verbo 

“passa” pode ser entendido como passagem, afinal, uma Imagem do Cristo Moreno 

está passando pelas ruas na cena que é evocada ou pode ser entendido como 

transformação no sentido de apropriação daquela figura (o Jesus da Judéia que se 

torna o Jesus cigano andaluz)? 

Tedesco não só compreende esse jogo de palavras como também o transfere 

para a peça através de imitações dessas frases “melódicas” entre os naipes. Além 

disso, as frases ganham direcionamentos melódicos madrigalistas. Enquanto a frase 

“Jesus lírio da Judéia” possui uma melodia ascendente, “a cravo da Espanha” se 

estrutura através de uma melodia descendente: 

                                                           
44 “There are also other conditions, those of dimensions, of form. The poem should not be too long 
(unless the song is for voice and orchestra, a type which, as I have said, offers other possibilities); [...] 
on the other hand, should it be too short (unless there are to be several songs in a cycle).” 
CASTELNUOVO-TEDESCO, 1944, p. 6. 
45 LIMA, Cecília Nazaré. "Cinq poèmes de Charles Baudelaire": literatura e música em interação. In: 
XI Congresso Internacional da ABRALIC, 2008, São Paulo. Anais do XI Congresso Internacional da 
Associação Brasileira de Literatura Comparada,2008: tessituras, interações e convergências. 
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Figura 34: Jogos de palavras se transformam em imitações entre os naipes além de 

madrigalismos entre as frases. 

 

Podemos verificar outro procedimento madrigalista utilizado por Tedesco na 

palavra “pasa”. O movimento melódico descedente no qual essa palavra se encaixa 

possui uma nota de passagem e uma bordadura como ornamento do trecho. 

 

 

 

 Figura 35: Ornamento que reforça o sentido da palavra “pasa” (compasso 88) 

 

Demais cotejamentos entre música e poesia, além de outros exemplos de 

madrigalismos poderão ser vistos no capítulo a seguir. 
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4  O PERCURSO DIALÓGICO NA OBRA DE MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO 

 

“Para a recuperação do percurso dialógico, textos produzidos por 
compositores, a respeito de obras próprias ou de outrem, ocupam lugar de 
destaque. É surpreendente encontrar, nesses textos, reflexões próximas ao 
conceito de dialogismo, mesmo quando o termo não é empregado.”46 
 

Mario Castelnuovo-Tedesco compôs em diversos gêneros musicais, incluindo 

óperas, balés e músicas para trilha sonora de filmes em Hollywood para estúdios 

como MGM, Columbia, Universal, Warner Brothers, 20th Century Fox e CBS.47 

Segundo conta OTERO, em sua biografia sobre o compositor, Tedesco, 

quando jovem, mantinha ao lado do piano diversos bustos em terracota de grandes 

compositores. De certa forma, Castelnuovo-Tedesco contava com uma bagagem 

cultural proporcionada pelo alto nível intelectual de sua família, que o auxiliou nas já 

referidas habilidades de emular características de outros compositores moldando o 

seu próprio discurso musical. 

A respeito da influência do meio nas dimensões dialógicas de uma 

determinada obra, BAKHTIN diz que 

 
“Em cada época, em cada círculo social, em cada micromundo familiar, de 
amigos e conhecidos, de colegas, em que o homem cresce e vive, sempre 
existem enunciados investidos de autoridade que dão o tom, como as obras 
de arte, ciência, jornalismo político, nas quais as pessoas se baseiam, as 
quais elas citam, imitam, seguem. Em cada época e em todos os campos da 
vida e da atividade, existem determinadas tradições, expressas e 
conservadas em vestes verbalizadas: em obras, enunciados, sentenças, 
etc.”48 

 

Além das mais de 200 obras de seu catálogo, Castelnuovo-Tedesco deixou 

diversos escritos sobre os seus procedimentos composicionais e seus pensamentos 

acerca de arte, poesia, e relatos biográficos, os quais incluem encontros com 

grandes compositores seus contemporâneos, tais como Puccini, Schoenberg e 

Stravinsky. 

Existe uma descrição desses encontros em um recorte da autobiografia de 

Castelnuovo-Tedesco realizado pelo pesquisador Harvey Sachs em 1989. Por 

                                                           
46 LANNA, Oiliam. Aventuras dialógicas. In: NASCIMENTO, Guilherme; ZILLE, José Antônio Baeta; 
CANESSO, Roger. A música dos séculos 20 e 21. (Série Diálogos com o Som. Ensaios; vol. 1). 
Barbacena: EdUEMG, 2014. 
47 “When Castelnuovo-Tedesco moved to California, he began to work with film companies and 
compose music for films. From 1940–1956, he composed for Hollywood studios including MGM, 
Columbia, Universal, Warner Brothers, 20th Century Fox and CBS.”  (WONG, p. 19.) 
48 BAKHTIN, 2011, p. 294. 
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acreditarmos nas contribuições que esses encontros trouxeram para a obra musical 

de Tedesco como um todo, iremos relatar alguns deles, nos próximos parágrafos. 

No ano de 1924, em Viareggio, na Itália, Castelnuovo-Tedesco encontrou 

Puccini (1858 – 1924). Este tomou conhecimento da ópera “A Mandrágora”, baseada 

em obra de Maquiavel, e pediu para que Tedesco a mostrasse. O último se disse 

surpreso, pois “Pucccini sempre foi retratado como sendo um típico compositor 

italiano de óperas, ou seja, extremamente ocupado e com poucos interesses 

gerais”49. Nesse encontro, Tedesco revela em fala a Giácomo Puccini que ele o 

considera o compositor com maior experiência teatral à época50. Depois que 

Tedesco lhe apresentou a Ópera, Puccini fez diversas observações, que 

possivelmente51 influenciaram em “A Mandrágora” e nas obras que se seguiram, 

sobretudo quanto aos aspectos teatrais. 

Intitulados por Mario como “Patriarcas da Música Moderna”, Schoenberg 

(1874 – 1951) e Stravinsky viveram em Hollywood, onde o compositor italiano 

também fixou residência a partir da década de 40, depois de fugir do regime 

totalitário (1922 – 1943) de Benito Mussolini. Sobre Schoenberg, Tedesco afirma 

que nunca gostou muito da música que o alemão compunha e que achava “suas 

atitudes ácidas, mordazes e polêmicas absolutamente injustificáveis”.52 Isso se 

reflete na produção do compositor florentino, uma vez que não se tem notícia de 

alguma composição feita por ele, nos moldes dodecafônicos schoenbergianos.  

Sobre Stravinsky, além de um encontro relatado no capítulo 3, Castelnuovo-

Tedesco conta que se aproximou do compositor russo durante a composição da 

ópera The Rake’s Progress, estreada em 1951 (mesmo ano de composição do 

Romancero). Em jantar na casa de Igor Stravinsky, o mesmo executou a ópera, 

enquanto Tedesco acompanhava a partitura. Não deixou de notar a orquestração de 

certos acordes, e que a Gavota para cordas que acompanha o coro era 

                                                           
49 Texto original: “[...] Puccini had often been described to me as a typical Italian opera composer, 
completely absorbed in his work and having few general interests.” (SACHS, p. 151). 
50 Texto original: “[…] no one has as much theatrical experience as you”. Fala de Mario Castelnuovo-
Tedesco com Gíácomo Puccini.” (SACHS, p. 152). 
51 Segundo OTERO, quando Tedesco tocou diversos trechos da ópera Puccini mostrou-se muito 
interessado em todos os detalhes cênicos e musicais e gostou, particularmente do terceiro ato. (p. 87)  
52 Texto original: “[...] his bitter, acidulous, polemical attitude […] was absolutely unjustified” (SACHS, 
1989, p. 162).  
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extremamente engenhosa. 53 Além disso, ao contrário de Schoenberg, Tedesco 

“sempre admirou Stravinsky como músico”.54 

No tocante ao percurso composicional de Tedesco, é possível identificar 

diversas facetas do compositor com o que o pensador russo Mikhail Bakhtin define 

como “estilo” pessoal. Segundo FIORIN, para o pensador russo, “[...] estilo é o 

conjunto de particularidades discursivas e textuais que cria uma imagem do autor, 

que é o que denominamos efeito de individualidade”55. Através desse efeito é 

possível, portanto, diferenciar e até mesmo aproximar por meio da análise musical 

as obras de Castelnuovo-Tedesco das obras de outros compositores.  

O compositor americano Aaron Copland define muito bem a relação 

compositor e estilo: 

 

“Se examinarmos mais de perto essa questão do caráter individual do 
compositor, descobriremos que ele é feito de dois elementos distintos: a 
personalidade com que ele nasceu e as influências do tempo em que viveu. 
Pois, naturalmente, cada compositor vive em um período determinado, e 
cada período tem o seu caráter. Seja qual for a personalidade de um 
compositor, ela se expressa dentro da moldura da sua própria época. É a 
interação da personalidade e da época que resulta na formação do estilo de 
um compositor.”56 

  

Mario Castelnuovo-Tedesco conviveu com diversos compositores, como 

citamos anteriormente, além de ser leitor ávido de Marcel Proust e William 

Shakespeare. Inspirado em textos deste último, escreveu um número razoável de 

obras: onze aberturas orquestrais, duas óperas e diversas canções. Sobre o 

dramaturgo inglês, Tedesco afirmou: 

 

“Em Shakespeare encontrei meu ideal, a maior das riquezas humanas, a 
maior profundidade psicológica, unida com a mais completa e variada 
poesia. Frequentemente me perguntam se, ao adaptar Shakespeare para 
música, estive preocupado com considerações históricas – isto é, compor 
música ao modo Elisabetano. A resposta é ‘não’, pois Shakespeare parece-
me o mais vivo e o mais moderno, o mais eterno e universal de todos os 
poetas (mais ainda que Dante) sinto-o como sendo um ‘contemporâneo’. ”57 

                                                           
53 Texto original:  “I [...] admire the instrumentation of this or that chord […] and the gavotte for strings 
that accompanies the chorus  were highly ingenious”.(SACHS, p. 164).  
54 Texto original: “I have always admired Stravinsky as a musician” (SACHS, p. 164) 
55 FIORIN, p. 46. 
56 COPLAND, Aaron. Como ouvir (e entender) música. 1974. Editora Arte Nova. Tradução de Luiz 
Paulo Horta.  
57 In Shakespeare I found my ideal, the greatest human richness, the greatest psychological 
profundity, united with the most supple and varied poetry. I have often been asked whether, in setting 
Shakespeare to music, I had been pre-occupied with historical considerations-that is to say, with com-
posing music in the Elizabethan manner. The answer is "No", because Shakespeare has seemed to 
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Para enfatizar essa citação, mais à frente, Mario Castelnuovo-Tedesco faz o 

seguinte comentário: 

 
“Quando eu compus as minhas Shakespeare Songs (sic) as duas derivadas 
de “Hamlet” – “Ophelia” e “The Clown in the Churchyard” – eu construí 
ambas neste acorde: mi bemol, sol, lá e ré e então, quando eu (sic) mais 
tarde iniciei minha abertura para Hamlet, o tema inicial era construído sobre 
o mesmo acorde, naturalmente; o que pode significar que este acorde é 
singularmente “Hamletiano” ou, pelo menos, está associado no meu 
subconsciente com a idéia de Hamlet – Deixo isso para os psicanalistas. “58 

 

Como podemos constatar, Castelnuovo-Tedesco elaborou um elemento 

estilístico, com base em um acorde, para reforçar as idéias de Shakespeare na peça 

Hamlet em suas próprias composições “Hamletianas”. Em outras peças musicais de 

Tedesco, inspiradas nas obras do dramaturgo inglês, existem outros procedimentos 

composicionais os quais dialogam com as peças de Shakespeare59. Entretanto, as 

peças não necessitam ser, estilisticamente falando, compostas “ao modo 

Elisabetano” para dialogar com William Shakespeare, como afirmou o próprio 

compositor. 

 Mario Castelnuovo-Tedesco também se vale do diálogo com outros 

compositores no sentido de utilizá-los como influência para a elaboração de suas 

próprias obras. Segundo CAMPOS (2008): 

 

“[...] Castelnuovo-Tedesco revela uma tendência de reconciliação com os 
antigos estilos composicionais, prezando a forma e manifestando interesse 
na história da música antiga italiana. Esta visita aos valores tradicionais 

                                                                                                                                                                                     
me the most alive and most modern, the most eternal and universal of all poets (more so even than 
Dante), and I feel him to be a "contemporary". CASTELNUOVO-TEDESCO, 1944, p. 111. 
58“When I added to my Shakespeare Songs two derived from “Hamlet” – “Ophelia” and “The Clown in 
the Churchyard” – I constructed them both on this chord: and that, when I later began an Overture to 
“Hamlet”, it was on this same chord that the initial theme was built, quite naturally; which would signify 
that this chord is singularly “Hamletesque” or, at least, that is associated in my subconscious mind with 
the idea of “Hamlet” – I leave it to the psychoanalysts).”Tradução nossa.  
59 Num artigo escrito em 1940 intitulado Shakespere (sic) and Music, Tedesco traça um panorama 
das diversas composições e compositores que foram inspirados pelas peças do dramaturgo inglês 
além de sinalizar, historicamente, como William Shakespeare se relacionava com a música à sua 
época.  Neste ensaio, o compositor florentino também discute as melhores formas de se dialogar 
musicalmente com Shakespeare. Um exemplo: “No século 19, a tendência dos músicos para 
idealizar, romantizar, e amplificar, trouxe-os por preferência à forma Abertura, no qual, em vez de 
seguir passo a passo o desenrolar de uma peça de teatro, eles expressam sua ´impressão pessoal´ 
da peça em si. [...] Mas eu acredito que [...] a forma Abertura pode encontrar fontes maravilhosas de 
inspiração no teatro de Shakespeare” “In the 19th century, the tendency of musicians to idealize, 
romanticize, and amplify, brought them by preference to the Overture form, in which rather than follow 
step by step the unfolding of a play, they express their "personal impression" of the play itself [...]But I 
believe [...] that the Overture form can find marvelous sources of inspiration in the theatre of 
Shakespeare”  CASTELNUOVO-TEDESCO, Mario. SHAKSPERE AND MUSIC, 1940, p. 168. Tradução 
nossa. 
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convencionou-se chamar, na biografia de Castelnuovo-Tedesco, de período 
neoclássico, pois trata-se de um período no qual se tenta reavivar a prática 
do equilíbrio formal, com temas bem definidos, típicos do classicismo, que, 
segundo ele, teriam sido substituídas pelos excessos gestuais e pela 
absoluta falta de forma na música do romantismo tardio.”60 

 
Ainda segundo CAMPOS, uma obra contundente de Tedesco deste período 

composicional neoclássico de Tedesco é o Concerto Italiano in G minor, de 1924. 

“Trata-se de um pout-pourri para violino e orquestra em estilo vivaldiano, com temas 

extraídos de canções folclóricas italianas dos séculos XVI e XVII.” O diálogo aqui 

compreende: o veneziano Antonio Vivaldi (1678 – 1741) e seu “ponto de vista 

estilístico”; uma ênfase nessa homenagem ao realizar um Concerto para violino, 

forma e instrumento para o qual Vivaldi dedicou um expressivo número de obras; e o 

material temático, extraído do folclore italiano. 

A primeira peça para violão composta por Mario Castelnuovo-Tedesco, 

““Variazioni attraverso i secoli”,” em 1932, demonstra outra forma de dialogismo do 

ponto de vista estilístico. Nela, o compositor utiliza a forma musical conhecida como 

Tema e Variações, na qual o tema é exposto através de uma Chacona, dança e 

forma do período musical conhecido como Barroco.  A escolha por iniciar a peça 

com esse movimento reside no fato, segundo CAMPOS, de que o violonista Andrés 

Segovia (1893 – 1980), instrumentista para o qual a peça foi dedicada, havia 

estreado em Paris, no ano de 1930, uma versão para violão solo da Chaconne da 

Partita Nº 2, BWV 1004, para violino solo, de Johann Sebastian Bach, “causando 

grande alvoroço no meio musical da época”61. Contudo, as referências à obra 

estreada pelo violonista espanhol, não param por aí. Ambas modificam a afinação 

da corda mais grave do violão, de Mi para Ré, e estão na mesma tonalidade: Ré 

Menor. Além disso, a exposição temática da Chaconne, nas duas peças, dura 

exatamente 8 compassos. 

                                                           
60 CAMPOS, J. H. Variazioni attraverso i secoli, op 71 de Mário Castelnuovo-Tedesco: um estudo 
sobre a história da forma Tema e Variações no repertório violonístico. Dissertação (Mestrado).  São 
Paulo: IA/UNESP, 2008. (p. 20) 
61 CAMPOS, p.41. 
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Figura 36: Chaconne das “Variações através dos séculos” de Mario Castelnuovo-Tedesco (1º 
movimento) (REFERÊNCIAS partituras TEDESCO) 

 

 

 

Figura 37: Chaconne da Partita Nº 2 de J. S. Bach para violino transcrita para violão solo. 

 

Em seguida, o mesmo tema é desenvolvido em um Prelúdio62, forma que 

ganhou notoriedade na célebre obra O Cravo Bem Temperado (1722), composta de 

prelúdios em todas as tonalidades os quais sempre eram sucedidos por fugas, 

também de J. S. Bach. Em seguida, seguem-se duas valsas, composições 

                                                           
62 Vale lembrar que, “através dos séculos” esse gênero, com forma livre, ganhou independência com 
os Prelúdios de Chopin e Debussy. 
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características do período romântico e, por último, um fox-trot, dança norte-

americana representativa do século XX, representa a última variação do tema 

 Nessa obra musical, Castelnuovo-Tedesco demonstra conhecimento acerca 

do estilo dos grandes compositores românticos e barrocos, além de “flertar” com a 

música popular no movimento do fox-trot. Ao recolher procedimentos composicionais 

característicos dos períodos Barroco e Romântico e utilizá-los em uma obra sua, 

Mario elabora um estilo único, a partir dos outros pré-existentes. Em relação a essa 

idéia, Copland adiciona: 

 

“Há tantos estilos quantos são os compositores, e cada compositor 
importante tem vários estilos diferentes, de acordo com as influências do 
seu tempo e com o amadurecimento da sua personalidade. ”63 

 

 Ao assumir o estilo composicional como “resultante de uma visão de 

mundo”64, torna-se imprescindível destacar as habilidades dialógicas de Mario 

Castelnuovo-Tedesco, seja em peças inspiradas na dramaturgia shakespereana ou 

em obras que dialoguem de maneira aberta, consciente e bem estruturada com a 

própria História da Música. Essa filosofia de trabalho transparece numa fala do 

próprio compositor que, mesmo desconhecendo as teorias bakhtinianas, mostra uma 

aproximação com a concepção dialógica: 

 

“Nunca acreditei em modernismo, ou em neoclassicismo, ou qualquer outro 
‘ismo’. Acredito que a música é uma forma de linguagem capaz de progredir 
e renovar-se (e creio para mim que tenho sensibilidade para o 
contemporâneo e, portanto, sou suficientemente moderno). Ainda assim, a 
música não deve descartar as contribuições das gerações precedentes. 
Qualquer meio de expressão pode ser útil e justo, se for usado no momento 
oportuno (fruto de uma necessidade interior, e não de um modismo ou 
capricho). Os meios mais simples são geralmente os melhores. Penso que 
minha personalidade atingiu um grau decisivo muito cedo, mas o que tenho 
pretendido fazer, durante minha evolução artística, tem sido expressar-me 
de modo mais simples e direto, em uma linguagem mais clara e mais 
precisa. ”65 

 

Contudo, Mario Castelnuovo-Tedesco não “reage” somente ao impacto das 

obras musicais de outros compositores. Um fato interessante, relatado na biografia 

de OTERO, diz respeito à influência sobre a cidade de Florença da Segunda Guerra 

Mundial. 

                                                           
63 COPLAND, p. 71. 
64 FIORIN, p. 47. 
65 CAMPOS, p.26-27. 
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Quando a Itália decidiu tomar parte na Guerra, o sino do Palácio Vecchio em 

Florença badalou, o que indicava para os habitantes da cidade que os italianos 

estavam em guerra. Tedesco, ao ouvir os toques se sentou ao piano e junto do 

irmão compôs uma espécie de hino italiano, Fuori I Barbari. OTERO conta: 

 

“Por ocasião da guerra Castelnuovo-Tedesco sentia a necessidade de 
contribuir com um canto patriótico e pediu a seu irmão Ugo que escrevesse 
a letra de um hino. Uma manhã surgiu Fuori i Barbari[...] 
 
Poucas semanas depois, os soldados marchavam até as trincheiras 
cantando o hino de Castelnuovo-Tedesco.” 66 

 
O impacto de um conflito de nível global no qual a pátria de Castelnuovo-

Tedesco estava envolvida não passou despercebido ao compositor. A reação do 

mesmo foi justamente responder à situação instalada, compondo um hino patriótico.  

Apesar de não ser adepto dos “ismos” (conforme vimos na citação da página 

anterior) e de não ter composto música nos “moldes schoenbergianos”, um dos 

procedimentos utilizados pelo grande compositor austríaco acabou sendo utilizado 

por Tedesco à sua maneira em um grupo de composições as quais nos interessam 

muito do ponto de vista dialógico: os Greeting cards op. 170.  

Com mais de 51 peças (várias não publicadas), compostas entre 1954 e 

1967, portanto, um ano antes do falecimento do compositor, essas peças possuem 

uma proposta bastante engenhosa: utilizar as letras dos alfabetos, prioritariamente o 

italiano, como uma série cromática de notas para que Castelnuovo-Tedesco possa 

homenagear diversos músicos e compositores organizando pequenos temas seriais. 

Nesse sentido, podemos afirmar que Tedesco compôs também música serial, mas 

sempre com a preocupação de que a série possa dialogar com outros assuntos, 

nesse caso, as letras do alfabeto e contexto do musicista homenageado. Tomemos 

como exemplo a peça Greeting card número 44 - Brasileira - composta sobre o 

nome do violonista brasileiro Laurindo Almeida (1917 – 1995). 

Composta em 1967 junto com outras nove Greeting cards, a peça é uma 

homenagem ao brasileiro que morava em Los Angeles na época e era um dos 

visitantes mais frequentes da casa de Tedesco.67 

                                                           
66 “Con motivo de la guerra, Castelnuovo-Tedesco sentía la necesidad de contribuir con um canto 
patriótico y lepidió a su hermano Ugo que escribierala letra de um himno. Una mañana surgió Fuori i 
Barbari [...]Pocas semanas después, los soldados marchaban hacia las trincheras cantando el himno 
de Castelnuovo-Tedesco.” OTERO, P. 61. Tradução nossa.  
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As séries alfabética-musicais utilizadas pelo compositor fiorentino nessa peça 

são duas, uma para melodias ascendentes e outras para melodias descendentes: 

 

 

Figura 38: Série cromática ascendente (extraído de ASBURY, 2005, p. 32). 

 

Figura 39: Série cromática descendente (extraído de ASBURY, 2005, p. 32). 

 

Sendo assim, os temas seriais com o nome de Laurindo Almeida são escritos 

da seguinte maneira: 

 

Figura 40: Tema serial ascendente (extraído de ASBURY, 2005, p. 130). 

 

 

Figura 41: Tema serial descendente (extraído de ASBURY, 2005, p. 130). 

 

Além disso, existe uma marca dialógica muito interessante nessa peça: além 

de intitular a peça como Brasileira, Castelnuovo-Tedesco pede no 

caráter/andamento um “Vivace e Rítmico (Tempo di Samba)”. Então, além de 

contemplar o nome do violonista e compositor brasileiro, Tedesco decide fazer ao 

modo de Laurindo: um samba repleto de síncopes. 

                                                                                                                                                                                     
67 ASBURY, David S. 20th Century Romantic Serialism: The Opus 170 Greeting Cards of Mario 
Castelnuovo-Tedesco. University of Texas at Austin, 2005. 
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Figura 42: Primeira página da Brasileira sobre o nome de Laurindo Almeida, Greeting card de número 
44. Detalhe para a inscrição Tempo di Samba e as síncopes. 

 

Apesar de terem sido escritas para diversas formações, o maior número 

desses “cartões de visita” foi composto para violão. Grandes violonistas foram 

homenageados por essas peças tais como Andrés Segovia, Sigfried Behrend, 

Christopher Parkening (1947), Oscar Ghiglia (1938), Ruggero Chiesa (1933 – 1993) 
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e Angelo Gilardino (1941) (esses dois últimos foram também importantes editores de 

obras de Mario Castelnuovo-Tedesco para violão). 

A primeira peça para violão desse ciclo também traz apontamentos dialógicos 

interessantes. A Tonadilla sobre o nome de Andrès Segovia, opus 170, número 5 

(1954) é uma homenagem ao violonista espanhol que usa o nome e sobrenome do 

compositor como tema da peça. Nesse caso, a série alfabética utilizada é a do 

idioma espanhol conforme figuras abaixo e que se apresenta como diferente da 

série alfabética do italiano o “ch”, o “ll” e o “ñ”: 

 

Figura 43: Série cromática ascendente do idioma espanhol (extraído de ASBURY, 2005, p. 32) 

 

Figura 44: Série cromática descendente do idioma espanhol (extraído de ASBURY, 2005, p. 33) 

 

 Já os temas seriais com o nome de Andrès Segovia foram estruturados da 

seguinte forma por Tedesco: 

 

Figura 45: Tema serial ascendente 

 

Figura 46: Tema serial descendente 

 

A Tonadilla é uma forma espanhola derivada do teatro lírico. Contudo, existe 

uma citação curiosa dentro da peça que remete a outro opus do compositor 

florentino. Três vezes dentro da peça, o compositor cita o tema principal do segundo 

movimento do Concerto em Ré maior op. 99 para Violão de sua própria autoria, peça 

estreada por Segovia e que, com certeza, dentre as colaborações entre os dois foi a 
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peça que os uniu mais profundamente. A tonalidade e as notas utilizadas são 

praticamente as mesmas na primeira e na terceira citação: 

 

Figura 47: Tema principal do segundo movimento do op. 99 de Castelnuovo-Tedesco 

 

 

Figura 48: Primeira citação do tema dentro da Tonadilla 

 

 Existem diversos outros exemplos nos Greeting cards nos quais podemos 

apontar questões dialógicas, mas que não trataremos aqui devido à dimensão do 

trabalho68. Além disso, o nosso maior foco nessa dissertação é o dialogismo no ciclo 

Romancero gitano, assunto que aprofundaremos a seguir. 

 Em suma, podemos ver que o dialogismo é inerente à obra de Mario 

Castelnuovo-Tedesco, inclusive para violão em diversas frentes. O Romancero 

gitano nada mais é do que um dos grandes exemplos de uma obra que preza por 

comunicar com outras linguagens, situações históricas e homenagear tudo aquilo 

que Tedesco considera como sendo relevante. No ciclo sobre os poemas de 

Federico Garcia Lorca, como veremos adiante, Tedesco dirige sua homenagem à 

Música Espanhola como que evocando uma Espanha gitana e andaluz. 

 

 

 

 

                                                           
68 Para maiores informações sobre os Greeting cards recomendo a leitura completa do trabalho de 
ASBURY (2005). 
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4.1 O dialogismo na obra Romancero gitano op. 152: uma abordagem 

discursivo-musical 

 

O panorama musical do século XX foi caracterizado pela pluralidade e 

coexistência de diversas tendências musicais e pelo desenvolvimento de afinidades 

entre elas.  

A herança pós-Wagneriana provocou, de certa forma, uma reação à 

hegemonia musical austro-alemã por parte dos compositores de outras partes da 

Europa, os quais se debruçaram sobre o material folclórico dos seus países de 

origem. Nesse sentido, Béla Bartók e Zoltan Kodály (1882 - 1967), na Hungria, 

iniciaram um processo de coleta, transcrição e catalogação de melodias e canções 

folclóricas de origem húngara com o objetivo de, sistematicamente, incorporar esses 

elementos à música erudita.  

Simultaneamente, um processo similar ocorreu numa região peculiar da 

Espanha. O compositor Manuel de Falla (1876 – 1946) e o poeta Federico Garcia 

Lorca (1898 – 1936) se conheceram na cidade de Granada e decidiram, em 1920, 

recolher canções e baladas dos ciganos que representassem musicalmente toda a 

profundidade sócio-cultural da região da Andaluzia. No sentido de aprofundar os 

conhecimentos adquiridos nessa experiência, Garcia Lorca escreveu no ano de 

1921 a obra Poema del Cante Jondo. Já em 1922, no Centro Artístico de Granada, 

ocorreu a famosa conferência de Federico, “Importância histórica e artística do 

primitivo canto andaluz chamado cante jondo”, que possuía o objetivo de elucidar 

sobre essa manifestação musical, também conhecida como “canto profundo” ou 

“canto flamenco”. Cerca de um mês depois, de Falla publicou “A Proposição do 

Cante Jondo”69, artigo que anunciava a criação do Concurso do Cante Jondo. 

Realizado nos dias 13 e 14 de junho de 1922, este concurso reuniu 

manifestações de dança, canto e música no Castelo de Alhambra nos arredores da 

cidade de Granada, na região da Andaluzia, símbolo da mítica cultura muçulmana e 

junção das raízes orientais e ocidentais.  

Outra personalidade presente no Concurso foi o violonista Andrés Segovia, 

grande responsável pelo ressurgimento do violão no século XX. Vanguardista, 

Segovia realizou recitais com o instrumento em locais antes tidos como impróprios 

                                                           
69 FALLA, Manuel de. La proposición del ‘Cante Jondo’. El Defensor de Granada, Granada, 21 mar 
1922 
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para apresentações do mesmo70, além de buscar incessantemente repertório 

diversificado e de qualidade que pudesse prestigiar o violão nas salas de concerto 

de todo mundo.  Nesse sentido, era importante para o violonista buscar 

compositores que tivessem experiência em escrever para formações mais 

consagradas, tais como música orquestral ou para piano solo. Foi então que, em 

1932, no Festival Internacional da Música de Veneza, Segovia, acompanhado de 

Manuel de Falla, encantou-se pelo trabalho do compositor italiano Mario 

Castelnuovo-Tedesco, ao apreciar o Quintetto per Pianoforte ed Archi (1931-32). Os 

dois expressaram extrema admiração pelo trabalho de Tedesco e Andrés, firme no 

empenho de conseguir mais adeptos à “causa” do violão, iniciou uma série de 

encomendas ao músico italiano, que perdurariam por toda a vida deste último.  

 O violão, de fato, consumiu boa parte da obra de Tedesco, ora solo, ora em 

obras camerísticas (Quintetto para violão e quarteto de cordas op. 143, Fantasia 

para piano e violão op. 145, Sonatina op. 205 para flauta e violão), ora nos 

concertos para violão e orquestra.  

Em 1951, Mário Castelnuovo-Tedesco compõe a peça que é o objeto de 

análise dessa dissertação: Romancero Gitano Op. 152, para coro misto e violão, 

sobre poemas de Federico Garcia Lorca. 

Além de ser baseado em poemas de um poeta andaluz, Garcia Lorca, o estilo 

musical empregado por Castelnuovo-Tedesco nessa composição lembra muito as 

composições de eminentes compositores nacionalistas espanhóis tais como Enrique 

Granados (1867 – 1916), Isaac Albeníz (1860 – 1909), Joaquín Turina (1882 – 

1949), Joaquín Rodrigo (1901 – 1999) e o já citado Manuel de Falla. 

Na biografia de Castelnuovo-Tedesco, escrita pela pesquisadora Corazón 

OTERO71, também é relatado o encontro entre Tedesco e Manuel de Falla na cidade 

de Florença. Em Janeiro de 1923, Tedesco escreveu o ensaio crítico “Músicos 

Contemporâneos: Manuel de Falla”72, exaltando os processos composicionais em 

algumas das obras do compositor espanhol. De Falla, por sua vez, muito satisfeito 

com a minúcia da análise de Tedesco, além da forma como expressava suas 

                                                           
70 “Um passo decisivo para a carreira de Segovia foi a realização de um concerto no Palau de Música 
de Barcelona, sala considerada não apropriada para o violão devido às suas dimensões. [...] A 
apresentação de Segovia no Palau de Música foi um sucesso, chegando algum tempo depois a se 
apresentar em salas como o Royal Festival Hall em Londres, para um público de quatro mil pessoas. ” 
CAMPOS, 2008, p. 33-34 
71 OTERO, Corazón. Mario Castelnuovo-Tedesco: su vida y obra para guitarra, 2011. 
72 CASTELNUOVO-TEDESCO, Mario. Musicisti contemporanei: Manuel de Falla, Il pianoforte, Janeiro 
de 1923. 



61 

opiniões, escreveu-lhe que iria visitá-lo em Florença, uma vez que haveria uma 

encenação da ópera Sombrero de Tres Picos de Falla, em Roma, nesse mesmo 

ano. 

 Quando os dois se encontraram (1923), Manuel de Falla relatou que 

estiveram a passear nas proximidades do Hotel no qual estava hospedado, em 

Florença, e afirmou que a cidade italiana lembrava demais Granada. Castelnuovo-

Tedesco respondeu dizendo que havia gostado muito da cidade espanhola, quando 

viajou com sua família para Espanha, em decorrência de um prêmio pela formatura 

no Liceu no ano de 1913.  

 Nas andanças pelas ruas florentinas, Mario Castelnuovo-Tedesco e Manuel 

de Falla seguiram admirando cada obra de arte e/ou construção da cidade, 

encontrando diversas semelhanças entre Granada e Florença, além de discutirem 

sobre as composições de cada um e sobre música em geral. Na ocasião, de Falla 

disse: “Somos os dois compositores mais afortunados do mundo, você por ter como 

cidade Florença e eu por ter a cidade de Granada”.73 

 Vale a pena lembrar que um ano antes, além de ter realizado o Concurso 

Nacional do Cante Jondo, Manuel de Falla publicou o artigo “A Proposição do Cante 

jondo”, no qual elucida sobre as características musicais dessa manifestação 

folclórica. Sendo assim, é muito provável que esse assunto tenha aparecido na 

conversa dos dois compositores e que tenha influenciado, mesmo que 

postumamente (1951), a composição do Romancero gitano. Podemos, portanto, 

levantar uma primeira hipótese: o Romancero é uma espécie de resposta ao impacto 

da viagem a Granada, em 1913, e à conversa pessoal com de Falla, em 1923. 

Nesse ponto, surge uma questão muito peculiar: apesar do poema ser do livro 

de Federico Garcia Lorca de 1921, Poema del Cante jondo, o título se refere à obra 

Romancero gitano, do mesmo autor, (escrito entre os anos de 1924 e 1927). Na obra 

de 1921, Federico homenageia a manifestação musical folclórica conhecida como 

Cante jondo, e no livro Romancero gitano, os antigos Romances, tradicionais formas 

espanholas de versificação. Nesse sentido, qual seria a intenção de Castelnuovo-

Tedesco? Como o discurso do compositor italiano se apropria do discurso do outro 

para elaborar uma obra musical de seu cunho? Não podemos nos esquecer que 

                                                           
73 “Somos los dos compositores más afortunados del mundo, tú por tener como ciudad a Florencia y 
yo a Granada.”OTERO, Corazón, p. 78.  Tradução nossa. 
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Garcia Lorca era também músico e harmonizou algumas canções andaluzas e 

poderia, ele mesmo, ter musicado seus poemas. 

Seria muito cômodo tomar o cante jondo como referência única e exclusiva 

para a composição do Romancero. Entretanto, a contundência do título e a forma 

como está situado na obra de Federico Garcia Lorca nos impede de desconsiderar 

essa informação, inclusive numa situação de recriação/execução/apresentação 

musical da obra. Uma execução que se baseia apenas no cante jondo, portanto, se 

mostra limitada e não consegue dar conta da complexidade dialógica inerente à 

obra. 

 

4.1.1 Análise da obra Romancero gitano 

 

Nossa análise enfocará procedimentos composicionais tais como estruturação 

melódica e harmônica, texturas, relação texto/música, além de ressaltar a dimensão 

dialógica da obra através do viés discursivo-musical desenvolvido por LANNA. Para 

isso, utilizarei trechos da edição da Boosey e Hawkes de Romancero gitano editada 

em Berlim em 1998. Para estabelecer as comparações entre o corpus e outras 

obras, diversos trechos serão extraídos das respectivas partituras para que 

possamos estabelecer as comparações necessárias, de acordo com o caminho 

analítico escolhido.  
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4.1.1.1  A Baladilla de los tres rios: introdução ao cante jondo 

 

Baladilla de los tres rios 
 
El río Guadalquivir 
va entre naranjos y olivos. 
Los dos ríos de Granada 
bajan de la nieve al trigo. 
 
¡Ay, amor 
que se fue y no vino! 
 
El río Guadalquivir 
tiene las barbas granates. 
Los dos ríos de Granada, 
uno llanto y otro sangre. 
 
¡Ay, amor 
que se fue por el aire! 
 
Para los barcos de vela 
Sevilla tiene um camino; 
por el agua de Granada 
sólo reman los suspiros. 
 
¡Ay, amor 
que se fue y no vino! 
 
Guadalquivir, alta torre 
y viento em los naranjales. 
Dauro y Genil, torrecillas 
muertas sobre los estanques. 
 
¡Ay, amor 
que se fue por el aire! 
 
¡Quién dirá que el agua lleva 
um fuego fatuo de gritos! 
 
¡Ay, amor 
que se fue y no vino! 
 
Lleva azahar, lleva olivas, 
Andalucía, a tus mares. 
 
¡Ay, amor 
que se fue por el aire! 
 
 
 

Baladinha dos três rios 
 
O rio Guadalquivir 
corre ente laranjeiras e oliveiras. 
Os dois rios de Granada 
baixam da neve ao trigo. 
 
Ai, amor 
que foi embora e não voltou! 
 
O rio Guadalquivir 
tem barbas granadinas. 
Os dois rios de Granada, 
um, pranto; e outro, sangue. 
 
Ai, amor 
que se foi pelos ares! 
 
Para os barcos de vela 
Sevilha tem um caminho; 
pelas águas de Granada 
só remam os suspiros. 
 
Ai, amor 
que foi embora e não voltou! 
 
Guadalquivir, alta torre 
e vento nos laranjais.  
Dauro e Genil, torrezinhas 
mortas sobre os reservatórios. 
 
Ai, amor 
que se foi pelos ares! 
 
Quem diria que a água leva 
um fogo-fátuo de gritos! 
 
Ai, amor 
que foi embora e não voltou! 
 
Leva flor de laranjeira, leva olivas, 
Andaluzia, a teus mares. 
 
Ai, amor 
que se foi pelos ares! 
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Em relação à escolha do título do poema74, CONDE SUAREZ afirma no 

artigo “Balladilla de los tres rios de Federico Garcia Lorca: raices populares del 

cante jondo”: "O poema é uma ‘Baladilla’, diminutivo de balada que, de acordo 

com o dicionário da RAE75, significa "composição poética provençal dividida em 

várias rimas, que terminam em um mesmo verso, à maneira do refrão."76. O 

poema se divide em dois tipos de estrofes: descritivas e exclamativas. As 

primeiras, descrevem cenários andaluzes, os quais, como veremos a seguir, 

podem ser interpretados como contundentes metáforas acerca da formação da 

população andaluza. As exclamativas, grifadas em itálico, são duas, repetidas 

três vezes cada e representam uma “quebra” no poema, fato esse que será 

enfatizado pelo compositor italiano em seu opus 152. 

CONDE SUAREZ diz também que: ´A Balladilla de los tres rios` 

representa a abertura geográfica e temática do Poema del cante jondo”77. De 

fato, os protagonistas dos poemas e das peças musicais são os três rios, 

inclusive em relação à etimologia dos nomes: Guadalquivir, o principal rio da 

Andaluzia, tem origem árabe; os rios Dauro (ou Darro) e o Genil têm origem 

latina e são afluentes do principal. Os três, juntos, representam as diferentes 

origens do povo andaluz. Contudo, Garcia Lorca, em cada estrofe descritiva, 

compara Genil e Dauro ao imponente Guadalquivir. Os rios se “plasmam em 

metáforas”, utilizando um termo do próprio poeta, levando os acontecimentos 

históricos, pensamentos e sentimentos do povo andaluz “a desaguar no infindo 

mar”, como anuncia a última estrofe. 

 É importante observarmos que Castelnuovo-Tedesco também escolhe 

como abertura para sua obra musical o mesmo poema. Ou seja, o compositor 

italiano constrói o seu discurso a partir de outros (no caso, o do poeta andaluz), 

muito provavelmente entendendo a “Baladilla” como uma excelente introdução 

ao universo andaluz. 

Mario Castelnuovo-Tedesco consegue transpor as intenções líricas do 

poema através de procedimentos composicionais muito bem escolhidos.   A 

                                                           
74 Poema e tradução extraídos de GARCIA LORCA, 2012, p. 180-181. Todos os outros poemas 
e respectivas traduções que se seguirão foram extraídos da mesma fonte. 
75 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 21ª edición, tomo I, Madrid, 1992. 
In: CONDE SUAREZ, 2001. 
76 CONDE SUAREZ, 2001. Acessado em: 
<http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=1972> 
77 “La “Baladilla de los tres ríos” representa la apertura geográfica y temática del Poema del 
Cante Jondo[...]” Tradução nossa. 

http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=1972
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escolha dos instrumentos musicais para a peça é um procedimento 

significativamente dialógico. Tedesco, que à época da composição desse ciclo 

possuía larga experiência na escrita para violão, decide estruturar essa obra 

para a formação coro e violão.  Em relação a este último, não haveria 

instrumento de melhor referência para reforçar a voz do cante jondo e de 

Garcia Lorca do que a guitarra78. Além de ser o instrumento acompanhador 

principal dos cantes flamencos, junto das castanholas79, esteve presente no 

aprendizado de Federico sobre a cultura andaluza. Não podemos esquecer 

também que os cantes jondos eram realizados coletivamente, e a 

instrumentação vocal em coro SATB80 reforça a ligação com a manifestação 

folclórica da qual compositor e poeta fazem referência em suas respectivas 

obras. 

O pesquisador Josef Buades nos descreve na obra “Os espanhóis”81, as 

características do cante jondo: 

 

“Embora o flamenco seja frequentemente animado, com melodias em 
modo maior e tempos rápidos, o seu canto pode expressar como 
poucos a dor e amargura. Essa profundidade da cantiga, que faz 
brotar todos os sentimentos mais íntimos, é denominada cante jondo 
(jondo é a pronunciação andaluza de hondo, com o h aspirado, isto é, 
fundo) [...] uma música para espíritos sensíveis e que condensa o 
sentimento de um povo que canta a sua dor.”82 
 

O flamenco citado por BUADES é o canto flamenco, muitas vezes 

confundido com o cante jondo. Segundo o poeta Federico Garcia Lorca,  

 
“As diferenças essenciais entre cante jondo e flamenco consistem no 
fato de que a origem do primeiro pode ser encontrada nos primitivos 
sistemas musicais da Índia, que dizer, nas primeiras manifestações 
do canto, enquanto o segundo, consequência do primeiro, creio, toma 
sua forma definitiva no século XVIII.”83 

  

                                                           
78 Como “guitarra” pode ser traduzida como violão em espanhol, alternaremos entre os dois 
vocábulos no decorrer da dissertação. 
79 O compositor italiano dialoga com esse instrumento ao colocar os naipes de soprano e 
contralto para imitá-lo no movimento/poema intitulado “Baile” a ser analisado no item 4.1.1.6 
desta dissertação. 
80 Formação coral “clássica” composta por Soprano, Contralto, Tenor e Baixo. 
81 BUADES, Josep Maria. Os espanhóis. 2 ed. Editora Contexto, São Paulo, 2013 
82 BUADES, 2013, p. 266. 
83 LORCA, 2000, p. 17. 
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 BUADES segue descrevendo uma cena típica de cante jondo na 

Espanha: 

“À frente de um cenário despojado, vestindo as roupas da rua, duas 
pessoas sentam-se em cadeiras de cânhamo: o cantaor, que 
acompanha seu canto com as palmas das mãos, e o guitarrista, que 
cria uma estrutura harmônica que segura a melodia. A forma básica 
do cante jondo é a siriguilla (ou siriguiya), que começa com um grito 
esgarçado, sendo seguido de um prolongado silêncio ainda mais 
inquietante. De verso em verso o cantaor vai entoando uma história 
de amores, ciúmes, solidão e vingança. A lua, o fogo, as árvores, os 
pássaros, o amado, a amada, o fado e a morte se sucedem nas 
estrofes de um cantar que exige o máximo do intérprete, do canto a 
plenos pulmões ao falsete mais delicado. Ao seu lado, o violão 
contribui com seus acordes, toques, arpégios(sic), e batidas na caixa 
de ressonância criando todo um universo de esperanças e 
lamentações.”84 
 

Logo de início, uma das características inerentes ao cante jondo é 

apresentada pelo compositor italiano: o percurso fluvial dos três rios até a foz 

marítima. Segundo Garcia Lorca, no cante “Todos os objetos exteriores 

ganham uma aguda personalidade e chegam a plasmar-se até tomar parte 

ativa na ação lírica”85. Tedesco desenvolve essa idéia e, para isso, o 

instrumento primordial dos gitanos, o violão, é escolhido para representar essa 

paisagem fluvial ao realizar uma introdução que, compassos depois, assumirá 

função de acompanhamento e perdurará por quase todo o movimento. Ao 

longo dele, perceberemos momentos “fluvialmente” ora tranqüilos, ora mais 

caudalosos. Essa alusão aos cursos fluviais proposto no início da música é 

reforçado pelo caráter solicitado pelo compositor no início do movimento: 

“Fluent (like rushing waters)”, que pode ser traduzido como “Fluente (como 

águas correntes)”. 

Sobre o ato de compor canções, o que pode ser aplicado, no caso dessa 

peça, uma vez que nesse movimento do Romancero gitano há o 

desenvolvimento de um acompanhamento pelo violão em paralelo à 

predominante textura contrapontística por imitação, no tocante à construção de 

um acompanhamento, Mario Castelnuovo-Tedesco diz: 

 

“Para produzi-lo (o acompanhamento) mais apropriadamente é uma 
questão de encontrar a atmosfera certa, o “background”, o 
envolvimento que circunda e desenvolve a linha vocal. É também 
uma questão de expressar através do instrumento aquilo que a voz 

                                                           
84 BUADES, 2013, p. 266. 
85 GARCIA LORCA, 2000, p. 34  
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sozinha não consegue expressar. [...] É também uma questão de criar 
algo que irá combinar com a linha vocal de modo a formar uma 
unidade inseparável e completa.”86  
 

 

Figura 49: Início do primeiro movimento com andamento em destaque. 

 

A leitura do francês Marcel Proust87, fato já citado anteriormente, pode 

ter influenciado na obra, de acordo com uma frase citada por Garcia Lorca em 

suas conferências e tida como de autoria do pensador parisiense: “Somente a 

metáfora pode dar uma espécie de eternidade ao estilo”. É curioso notar que 

tanto Garcia Lorca quanto Castelnuovo-Tedesco88 eram leitores de Proust, o 

que demarca uma polifonia discursiva: a frase do pensador francês se justapõe 

ao pensamento do cante jondo e ambos influenciaram Lorca na redação do 

poema. Da mesma forma, Tedesco pode ter usado idéias proustianas para 

reforçar musicalmente as intenções dos poemas. 

                                                           
86 “To produce it properly is a matter of finding the right atmosphere, the “background”, the 
environment that surrounds and develops the vocal line. It is also a question of expressing 
through the instrument what the voice alone cannot express.  […] It is also a question of 
creating something that will combine with the vocal line to form a quite inseparable and 
complete unity.” CASTELNUOVO-TEDESCO, 1944, p. 10. Tradução nossa. 
87 Tedesco escreveu sobre o escritor francês: “Eu aprendi mais dele do que de outros 
compositores, Proust alcançou a “reconstrução” de um vasto e poderoso organismo, sólido na 
sua arquitetura e denso em seu significado. (...) A Marcel Proust ofereço toda minha gratidão 
como um de meus mestres e, mais do que isso, um de meus mestres da música”. OTERO 
apud CAMPOS, p. 21. Castelnuovo-Tedesco ainda escreveu em 1936 Trois fragments de 
Marcel Proust para canto e piano, baseado em poemas do próprio Proust, 
88 Mario Castelnuovo-Tedesco escreveu uma autobiografia intitulada “Una vita di musica: un 
libro di ricordi”. Um dos capítulos se intitula “Lettura di Proust” (Leitura de Proust). (Fig. 4) 
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Figura 50: Parte do índice da autobiografia de Castelnuovo-Tedesco com destaque para o 
capítulo 50 sobre a “Leitura de Proust”, com aproximadamente 3 páginas. 

 

Outra metáfora e que perdura durante todo o poema é a vegetação. Em 

destaque, os laranjais e os olivais. As últimas fazem parte das paisagens 

andaluzas há um século, e são plantas que tipicamente representam a 

Andaluzia, mundialmente. Já o laranjal, representa, assim como o cante jondo, 

a influência indiana89, uma vez que esse povo foi responsável por trazer as 

primeiras sementes e mudas para a região90.  

Uma vez preparado o cenário, no compasso 7 entram os naipes de 

soprano e contralto, entoando a melodia com os primeiros versos do poema e, 

no compasso seguinte, tenor e baixo iniciam um processo de cânone com a 

melodia apresentada. Esse processo canônico irá se repetir diversas vezes ao 

longo de todos os movimentos da peça.  

Nesse ponto, existe um diálogo com a tradição da música polifônica. 

Segundo KIEFER, o cânone é: 

 

                                                           
89  “[...] o cante jondo, aproximando-se dos primitivos sistemas musicais da Índia, é tão 
somente um balbucio, uma emissão mais aguda ou mais grave da voz, é uma maravilhosa 
ondulação bucal que rompe as células sonoras da nossa escala temperada [...]”. GARCIA 
LORCA, 2000, p. 18 (COLOCAR pág) 
90 Carlos Fuentes, escritor mexicano, ao explicar o título do livro “A Laranjeira” de sua autoria 

diz que: "É quase o protótipo de uma imagem do mundo espanhol. As laranjas e a Espanha 
caminham juntas. A fruta veio da Índia para a Espanha, e então Cortez a trouxe para o Novo 
Mundo. Daí seguiu para a Califórnia e Flórida iniciando toda uma indústria. É uma árvore 
migratória, uma testemunha natural da História." Acessado em 
<http://www.editoras.com/rocco/022040.htm> 

http://www.editoras.com/rocco/022040.htm
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“[...] uma forma que se difunde no século XIV sob os nomes de 
‘chasse’ em francês e ‘caccia’ em italiano. Como o assunto dos textos 
é muitas vezes relacionado à caça, ficamos livres na interpretação do 
termo: ou corresponde ao assunto ou sugere as entradas sucessivas 
das vozes, em imitação, uma espécie de caça entre as vozes. ”91 

 

 O compositor italiano, portanto, dialoga com uma tradição de 

compositores vocais italianos do século XIV ao privilegiar o cânone como 

procedimento composicional nesse movimento inicial. Estabelece, também, um 

diálogo possível com o próprio desenrolar do texto poético, uma vez que as 

vozes também parecem estar caçando umas às outras, pelo rio na qual 

“navegam”. 

Posteriormente, há uma segunda melodia iniciada no compasso 11 e 

que acompanha os versos “bajan de la nieve al trigo”, seguindo os processos 

composicionais canônicos iniciados anteriormente. Contudo, vale ressaltar que 

a melodia desenha um caminho descendente, como se remetesse ao caminho 

do Rio Genil, que desce da Serra Nievada (“neve”) até as plantações (“trigo”) 

banhadas pelo Rio Guadalquivir.  

 

 

Figura 51: Melodia descendente em todos os naipes acompanhando os versos “Baixam da 
neve ao trigo”. 

 

O cânone é sucedido por um ritardando do violão, em arpejo, (ré-fá-lá) 

que introduz o verso exclamativo. Nessa parte, o violão toca no estilo 

                                                           
91 KIEFER, 1981, p. 42. 
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rasgueado, e o coro realiza, em bocca chiusa, o acompanhamento para a 

exclamação do solista. Dos compassos 17 ao 20, sopranos cantam os versos 

“Ay, amor que se fue y no vino!/ Ai, amor que foi embora e não voltou” e , dos 

compassos 21 ao 24, o tenor solista canta os mesmos versos. A melodia, em 

ambos os solos, é a mesma e se desenvolve em graus conjuntos em torno do 

ré 4 que é a nota inicial e final desse trecho. Por fim, há que se frisar o caráter 

do texto dos solistas, appassionato, que ressalta a profundidade de sentido que 

o cante jondo possui como característica marcante92. 

 

 

Figura 52: Compassos 17 ao 20 com o rasgueado do violão, bocca chiusa do coro e caráter 
appasionato desse trecho. 

 

 O trecho retratado acima dialoga com dois elementos da tradição 

musical espanhola: a obra Concierto de Aranjuez para violão (1939) de Joaquín 

Rodrigo e os “Princípios Essenciais do Cante Jondo”93, texto onde Falla elenca 

diversos procedimentos musicais, os quais caracterizariam o cante jondo. 

 No caso da obra de Rodrigo, a melodia dos compassos 7 e 8 do 

segundo movimento do Concerto assemelham-se bastante à do trecho acima 

do Romancero: 

                                                           
92 Conforme citação de BUADES na pág. 64. 
93 In: FALLA, Manuel de. La proposición del ‘Cante Jondo’. El Defensor de Granada, Granada, 

21 mar 1922. 
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Figura 53: Compassos 7 e 8 do 2º movimento do Concierto de Aranjuez. 

 

No segundo94 dos “Princípios Essenciais” descritos por de Falla, temos a 

seguinte sentença: “Reconhecemos como peculiar do Cante jondo o emprego 

de um âmbito melódico que raramente ultrapassa os limites de uma sexta. ”. 

Nos dois trechos, as melodias não ultrapassam o limite de uma quinta 

justa. No trecho da Baladilla, o âmbito intervalar está situado entre dó e sol, 

enquanto no trecho do Aranjuez está entre mi e si. 

Já o terceiro dos “Princípios” afirma que na melodia ocorre “uso reiterado 

e obsessivo de uma mesma nota, frequentemente acompanhada de apojatura 

superior e inferior. ” É notável que no trecho em questão, da peça de Tedesco, 

os movimentos melódicos “giram” em torno da nota ré, enquanto no excerto da 

peça de Joaquín Rodrigo é a nota fá sustenido que assume o “posto” de nota 

“obsessiva”.  

Por fim, o quarto princípio afirma que, “embora a melodia cigana seja 

rica em giros ornamentais, estes só serão utilizados em determinados 

momentos, como expansões ou explosões sugeridas pela força emocional do 

texto. ” 

Ora, de acordo com a divisão de estrofes estabelecidas no poema de 

acordo com a página 26 dessa dissertação, estamos diante do aparecimento 

da primeira estofe exclamativa na peça de Castelnuovo-Tedesco, e a utilização 

de uma “autêntica” melodia do cante jondo contrapõe-se ao procedimento 

imitativo de cânone utilizado até então. No Concerto para violão, de Rodrigo, 

embora seja uma peça instrumental, o excerto em questão diz respeito ao 

segundo movimento, um Adagio, que normalmente é um movimento mais 

meditativo e lírico do que o movimento que o antecede.  

                                                           
94 De Falla elenca quatro princípios essenciais do cante jondo. Optei por não utilizar em minha 
análise somente o primeiro princípio, o enarmonismo como meio modulante. 
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Essa autenticidade gitana tem nome: Polo gitano. Segundo Felipe 

Pedrell, o polo gitano é  

 

“Canto, e frequentemente canto dançado, muito característico da 
Andaluzia; um dos melhores modelos do gênero chamado cigano ou 
flamenco, adjetivos que na Andaluzia costuma-se falar como sendo 
sinônimos. Em compasso 3/8 e andamento allegro bastante 
moderado. Modula da dominante à tônica do tom menor, rondando 
algumas vezes, por assim dizer, uma das notas constitutivas da 
subdominante, enquanto o acompanhamento borda uma infinidade de 
rasgos, verdadeiros orientalismos musicais, cheios de contrastes 
rítmicos cada qual mais novo e ousado que o outro. 
 
Começa uma voz, depois desse típico ritornello, gemendo, melhor 
que entoando, um “Ai!” em alguma nota da dominante. Segue o 
ritornello alternado com outros “Ai!”, com essa separação especial 
das vogais “a” e “i”, de cuja terminação só pode dar a idéia de um 
andaluz puro sangue”95  

 

Tanto esse trecho da Baladilla quanto o trecho do concerto de Rodrigo 

demonstram ter sido influenciados pela dança Polo. Manuel de Falla, por sinal, 

na única obra de seu próprio punho construída a partir de material folclórico 

espanhol bruto (Siete Canciones Populares Españolas)96, escreve uma canção 

intitulada Polo, que possui uma alternância entre subdivisão ternária e binária 

dos tempos do compasso demarcada pelos acentos, que pode ser encontrada 

também no início da Baladilla, como podemos ver nos exemplos a seguir: 

                                                           
95 PEDRELL, 1918, p. 208 
96 Segundo GRIFFITHS, Manuel de Falla, na maioria de suas composições “encontrou sua 
maneira própria de tratar os materiais locais” e “extraiu idéias abstratas da música folclórica 
sem citá-la diretamente [...]”(GRIFFITHS, Paul. A Música Moderna: Uma História Concisa e 
Ilustrada de Debussy a Boulez (Tradução de Clóvis Marques). Rio de Janeiro: Editora Jorge 
Zahar, 1998, p. 59). O próprio Tedesco diz “Uma definição para De Falla? É o estilizador do 

elemento popular espanhol.” (CASTELNUOVO-TEDESCO, 1923, p. 16). 
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Figura 54: Início da canção Polo de Manuel de Falla com a demarcação dos acentos 
(alternância 2 e 3). 

 

Figura 55: Alternância de compassos no início da Baladilla. 

 

Podemos, aqui, levantar uma segunda hipótese, que dá continuidade à 

hipótese primeira (pág. 23), a respeito de como Mario Castelnuovo-Tedesco 

responde aos diversos estímulos espanhóis, musicais ou não, através de sua 

obra: como o Concierto de Aranjuez é anterior ao Romancero gitano, o excerto 

analisado da peça de Rodrigo pode ter sido um modelo para a elaboração do 
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trecho destacado acima da Baladilla. O próprio Tedesco, em um texto de sua 

autoria intitulado “A Guitarra, esse belo e misterioso instrumento”, o qual 

explicaremos melhor no próximo movimento, mostra conhecer obras de 

Rodrigo e o intitula “eminente compositor espanhol”.97 

Os “Princípios” elaborados por Manuel de Falla pautam o 

desenvolvimento dos dois trechos analisados acima. Sabe-se do impacto da 

visita de Falla a Castelnuovo-Tedesco, sendo possível que o compositor 

florentino tenha tomado conhecimento desses princípios à época da visita e 

vários anos depois tenha decidido empregá-los em uma composição. Não 

deixa de ser curioso, contudo, que, de acordo com as informações acima, seja 

possível inferirmos que o Romancero seja uma espécie de homenagem aos 

criadores do Concurso do Cante Jondo, através dos princípios filosófico-

estéticos (Garcia Lorca), musicais (de Falla) ou na intrínseca relação texto-

música. 

O interlúdio violonístico retorna, nos compassos 25 e 26, para nova 

entrada dos naipes alternados, primeiro soprano e contralto, em seguida tenor 

e baixo, mantendo a mesma melodia dos primeiros extratos melódicos. Já a 

partir do compasso 32, a dinâmica cresce a partir de um mezzoforte na palavra 

llanto (“pranto”), e um forte na palavra sangre (“sangue”), realçado pela nota mi 

bemol 4, entoado pelo naipe de soprano e, até então, ponto culminante 

melódico. Os últimos intervalos de tenor e baixo, na palavra “sangre”, são 

repetidos duas vezes em meio a um decrescendo. 

 

                                                           
97 Texto encartado na capa do disco de vinil “Jubileu de Ouro” do violonista espanhol “Andrés 
Segovia” (1958, DECCA). 
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Figura 56: Compassos 32 ao 35 com destaque para a dinâmica mezzoforte e compasso 34 
com o ponto culminante melódico, dinâmica forte e palavra expressiva “sangue”. 

 

A partir do compasso 36, o solo acompanhado do rasgueado do violão 

reaparece com os versos “Ay, amor que se fue por el aire/ Ai, amor que se foi 

pelos ares”, e utiliza a mesma melodia, no tom de fá menor, sendo as 

cadências transpostas para esse novo tom (a cadência original se encontra em 

sol menor).  

Nesse momento, inicia-se uma nova parte na peça, com as seguintes 

inscrições do compositor: “Mosso ed arioso/ movido e arioso” e “like a sailor 

song/ como uma canção de marinheiro”. O acompanhamento violonístico 

também recebe comentários (“dolce e armonioso”). A mudança de tonalidade 

para dó maior também evidencia um caráter de calmaria, nesse percurso 

“fluvial” da música. Castelnuovo-Tedesco se apropria dos versos “Para los 

barcos de vela Sevilha tiene um camino;/ Para os barcos de vela Sevilha tem 

um caminho”; interpretando essa afirmativa do poeta espanhol como um alívio, 

uma forma de respirar no meio das turbulências fluviais e emocionais do povo 

andaluz. Esse caminho é o Rio Guadalquivir, que, como veremos no final do 

poema, hidrograficamente tem importância cabal para Sevilha. Nesses versos, 

soprano e contralto entoam a melodia em terças em meio à bocca chiusa dos 

tenores e baixos que compõem o acompanhamento em conjunto com os 

arpejos do violão. Os próximos versos, relacionados aos rios Darro e Genil 

dizem “Por el água de Granada solo reman los suspiros/pelas águas de 

Granada só remam os suspiros”, indicando que esses dois afluentes são 

poucos navegáveis em relação ao Guadalquivir e transportam somente os 

suspiros daqueles, vistos no caminho.  
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Figura 57: Compassos 44 ao 47 com marcações do caráter/andamento (Mosso ed arioso), 
tonalidade dó maior (6/8) e caráter do violão (dolce e armoniso). 

 

O vocábulo “suspiros” é tratado pelo compositor como um importante 

ponto de articulação discursivo-musical (figura 58)98: o acompanhamento 

violonístico que vinha se desenvolvendo cessa num acorde rasgueado e o coro 

realiza extratos melódicos ritmicamente iguais, nos quais baixo e tenor 

ascendem e contralto e soprano descendem, com destaque para o naipe 

agudo feminino, que chega ao ápice melódico do registro vocal na peça, sol 4.  

Somados ao ritardando existente, o que se ouve no compasso é um enorme 

suspiro, o que demonstra a perícia do compositor italiano em dialogar com o 

poeta espanhol ao criar ênfase numa palavra através de soluções 

musicalmente bem engendradas. 

 

Figura 58: Destaque para o compasso 51 no qual ocorre o ponto de articulação discursivo-
musical (elipse). 

                                                           
98 Aqui aproximo dois conceitos para cunhar uma expressão: os pontos de articulação advindos 
de GRELA (1986) e o discursivo musical de LANNA (2005). 
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Novamente se segue outra seção baseada no verso exclamativo “Ay, 

amor que se fue y no vino”, dessa vez com solos de contralto e baixo, 

respectivamente. A anotação do caráter do solo desta vez é “espressivo” e o 

rasgueado do violão aparece com um pianíssimo, como se antevesse a 

próxima seção. 

Os versos seguintes, iniciados no compasso 60, dizem: “Guadalquivir, 

alta torre y viento en los naranjales./ Guadalquivir, alta torre e ventos nos 

laranjais.” O processo de cânone entre as vozes retorna novamente, sempre 

com naipes femininos primeiro e os naipes masculinos em resposta. O caráter 

solicitado pelo compositor é movido (“Mosso”), mas um pouco majestoso (“ma 

um poco maestoso”). Aqui, a intenção parece ser a de realçar a majestade do 

maior rio da Andaluzia. Os versos “Dauro y Genil, torrecilhas muertas/Darro e 

Genil, torrezinhas mortas” são repetidos, ainda em cânone, utilizando todos os 

naipes nos nomes dos rios e com a supressão dos baixos nos vocábulos 

“torrezinhas mortas”, até que os naipes restantes cantem, em textura coral, os 

versos seguintes: “sobre los estanques/ sobre os reservatórios”.  

Dos compassos 78 ao 81 existe um outro ponto de articulação 

discursivo-musical, inclusive na categoria de sobreposição de idéias e de 

versos do poema: a exclamação “Ay, amor que se fue por el aire” entoada 

pelas sopranos com o tema melódico da primeira vez é sobreposto ao 

“torrecilas muertas”, com o fragmento temático do último entoado pelo baixo. 

Além disso, pela primeira vez na peça, o violão dobra uma das vozes do coro 

(nesse caso, a melodia do baixo).  
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Figura 59: Dobramento da voz do baixo pelo violão, inclusive na mesma oitava. Primeira vez 
que esse procedimento composicional aparece. 

 

O “Subito mosso” indicado a partir do compasso 82 evidencia uma 

mudança de rumo, pois o esquema de estrofes que falam sobre os três rios do 

titulo, em alternância com as exclamações sobre os amores que se foram, 

ganham uma nova inquietação nos versos “Quién dirá que el agua lleva un 

fuego fatuo de gritos!/ Quem diria que a água leva um fogo fátuo de gritos!”. 

Essa estrofe é cantada pelos naipes femininos e tenor, e a partir do compasso 

85 pelo baixo. O acompanhamento tecido pelo violão é movido e com a 

dinâmica forte, como se os versos tivessem uma urgência a ser realçada por 

cada detalhe musical. 

As exclamações dos versos “Ay amor.” retornam mas, dessa vez, em 

vez de alternar os solistas, Castelnuovo-Tedesco prefere manter os contraltos, 

realizando a melodia enquanto os naipes restantes realizam um 

acompanhamento vocal em bocca chiusa. Essa seção participa da tensão 

construída na seção anterior, descrita no parágrafo acima. 

 A estrofe “Lleva azahar, lleva olivas, Andalucía, a tus mares/ Leva flor de 

laranjeira, leva olivas, Andaluzia, a teus mares” marca outro ponto de 

articulação discursivo-musical extremamente relevante para o fechamento 

desse primeiro movimento. Os procedimentos canônicos, amplamente 

utilizados em compassos anteriores, dão lugar a uma textura coral resoluta e 

imponente. A indicação de caráter “Mosso (e un poco maestoso)” e o 

acompanhamento instrumental repleto de movimentos escalares contribuem 

para a ambientação.  
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Figura 60: Novo ponto de articulação discursivo-musical com textura coral, caráter majestoso e 
acompanhamento movido. 

 

O Guadalquivir leva as flores de laranjeiras, símbolo da presença 

indiana, para outros lugares, tais como a América Espanhola, sobretudo os 

estados espanhóis da Califórnia e da Flórida onde, tempos depois, a laranja 

floresceria gerando, inclusive, uma indústria alimentícia no setor. A oliva 

andaluza segue junto da outra flor. Novamente, os símbolos da “mistura 

cultural” do cante jondo e do orgulho nacional, seguem juntos, em direção ao 

Oceano Atlântico. 

O ponto de articulação é mais enfático no verso “Andalucia, a tus 

mares/Andaluzia a teus mares”, com um ritardando em dinâmica mezzo piano, 

e somente o naipe de tenor, e um movimento escalar ascendente do violão, 

resolvem a tensão construída anteriormente. O percurso fluvial sinuoso alcança 

a imensidão do mar e os suspiros, dos compassos 102 em diante, utilizando 

todos os naipes exceto o baixo e, em conjunto com as dinâmicas e os 

ritardandos, constroem uma rarefação gradual.  

A partir do compasso 110 em diante possui a indicação de Poslúdio 

(“Postlude”) e o trecho representam a introdução instrumental, com a adição 

das 3 notas do ritenuto mais o acorde final. Nesse ponto o compositor italiano 

utiliza um recurso discursivo-musical ao demonstrar que o movimento fluvial é 
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cíclico e que novas histórias dos andaluzes irão percorrer as mesmas águas 

com todos sentimentos entoados pelo cante jondo. 

  

4.1.1.2 La Guitarra: “esse belo e misterioso instrumento” 

 

La Guitarra99 

 

Empieza el llanto 

dela guitarra. 

Se rompen las copas 

dela madrugada. 

Empieza el llanto 

dela guitarra. 

Es inútil callarla. 

Es impossibile 

callarla. 

Llora monótona 

como llora el agua, 

como llora el viento 

sobre la nevada. 

Es impossible 

Callarla. 

Llora por cosas  

lejanas. 

Arena del Sur caliente 

que piede camelias blancas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99Poema e tradução extraídos de GARCIA 

LORCA, 2012, p. 218-219. 

A Guitarra 

 

Começa o pranto 

da guitarra. 

Quebram-se os copos 

da madrugada. 

Começa o pranto 

da guitarra. 

É inútil calá-la. 

É impossível 

calá-la. 

Chora monótona 

como chora a agua, 

como chora o vento 

sobre a nevada. 

É impossível 

calá-la. 

Chora por coisas 

distantes. 

Areia do Sul quente 

que pede camélias brancas. 
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Llora flecha sinblanco, 

la tarde sin mañana, 

yel primer pájaro muerto 

sobre la rama. 

¡Oh guitarra! 

Corazón malherido 

por cinco espadas. 

Chora flecha sem alvo, 

a tarde sem manhã, 

e o primeiro pássaro morto 

sobre o ramo. 

Oh! Guitarra! 

Coração malferido 

por cinco espadas. 

 

Na década de 1960, o violonista Andrés Segovia decidiu lançar um LP 

chamado “Jubileu de Ouro”, no qual iria reunir as principais gravações feitas 

por ele até o momento. No encarte, além de textos de sua própria autoria em 

relação às peças selecionadas e sobre sua própria vida violonística, Segovia 

decidiu chamar o amigo Mario Castelnuovo-Tedesco para escrever um texto 

sobre a história da Guitarra.  

“A guitarra: esse belo e misterioso instrumento” foi o nome desse texto 

que discorre acerca das relações de diversos compositores violonistas ou dos 

compositores que não necessariamente possuíam o violão como primeira 

opção para compor obras. Nesse texto, Tedesco demonstra um farto 

conhecimento sobre a literatura do instrumento. Alguns compositores citados 

por ele são: Luigi Boccherini (1743 – 1805); Niccolò Paganini (1782 – 1840); 

Franz Schubert (1797 – 1828); Hector Berlioz (1803 – 1809) (“desconhecendo 

o piano, tinha a guitarra como seu instrumento ´confidente´”); Fernando Sor 

(1780 – 1839),(“graça de jovem Beethoven e qualidades líricas de Jovem 

Schubert”); Francisco Tárrega (1854 – 1909); Mauro Giuliani (1781 – 1829); 

Manuel Ponce (1882 – 1948); Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959); Alexandre 

Tansman (1897 – 1986); Joaquin Rodrigo (1901 – 1999); Arnold Schoenberg 

(1874 – 1951), (“Serenade op. 24”); Anton von Webern (1883 – 1945), (“Cinco 

peças para Orquestra op. 10”  e “Três canções op. 18”). 

Garcia Lorca, só no Poema del Cante Jondo, dedica mais de um poema 

ao violão: além do próprio La Guitarra temos “Las seis cuerdas” e “Adivinanza 

de la guitarra”. 

Já para Manuel de Falla, no cante jondo, a guitarra é responsável por 

ditar os ritmos e o que poderíamos chamar de “chão” harmônico. Esse 
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processo é realizado através do “toque peculiar do povo andaluz”100 e que de 

Falla chama sugestivamente de toque jondo.101Nada mais poético do que o 

toque jondo da guitarra para acompanhar o cante jondo. 

Se analisarmos todo o ciclo Romancero gitano de Tedesco, iremos 

verificar que todos os movimentos são introduzidos pelo violão, que dita, sim, o 

ritmo proposto para cada um deles. Em três movimentos, essa determinação é 

literalmente proposta pelo compositor: Tempo di Marcia (na Saeta, dentro do 

quarto movimento, Procesion), Tempo di Tango (em Memento que veremos 

logo a seguir em nossa análise) e Tempo di Seguidilla (Baile). 

Antagonicamente à Baladilla, na qual o violão realiza uma introdução 

que se plasmará em acompanhamento, logo em seguida, em La guitarra temos 

o violão, introduzindo, no primeiro compasso, o tema que será entoado pelas 

sopranos no compasso 11. Aqui, ocorre uma situação especial na relação 

texto/música: a guitarra inicia o seu “pranto” ou toque jondo antes da vozes do 

coro (“Empieza el llanto de la guitarra/ Começa o pranto da guitarra”). O caráter 

proposto pelo compositor é dolce, com dinâmica piano e andamento Andantino. 

 

Figura 61: Introdução do movimento “La guitarra” 

 

A harmonização do compasso 1 segue praticamente a mesma das 

vozes no compasso 11, o que faz com que as cadências introdutórias sirvam 

adiante de acompanhamento para a textura coral dos compassos 11 a 13. 

Esse procedimento do acompanhamento dobrar boa parte das vozes irá ser 

recorrente ao longo da peça (compassos 22, 44 e 48, por exemplo.) 

                                                           
100 FALLA, 1922, p. 23. 
101 E o toque jondo não tem rival na Europa. Os efeitos harmônicos que inconscientemente 
produzem nossos guitarristas, representam uma das maravilhas da arte natural. Y es que el 
toque jondo no tiene rival en Europa. Los efectos harmónicos que inconscientemente producen 
nuestros guitarristas, representan una de las maravillas del arte natural.  
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Figura 62: Harmonização da introdução do movimento, semelhante à harmonização do coro. 

 

Embora a textura coral seja predominante nessa peça, os naipes do coro 

irão realizar algumas imitações e procedimentos canônicos, como ocorre em 

praticamente todo o ciclo. Temos imitações por parte dos tenores e baixos, no 

compasso 15 do tema, e das sopranos e contraltos, iniciado no compasso 13 

(“Se rompe las copas de la madrugada/ Quebram-se os copos da madrugada”). 

 No compasso 26 o coro é reduzido aos naipes de tenor e baixo, com o 

violão realizando um trêmolo que se inicia na nota lá 2 e vai até o lá 3, ao longo 

dos próximos compassos, em movimento de segundas ascendentes 

(compassos 26 até 33). Enquanto isso, uma linha melódica descendente, 

parecida com um baixo contínuo de um passacalle realiza um movimento 

contrário em relação à voz do trêmolo, descendo em graus conjuntos do lá 2 

até o ré 2, para em seguida saltar para o lá 1 que, por sua vez, retorna ao lá 2 

para executar a linha melódica acima descrita, por mais dois compassos. Esse 

jogo de vozes contrárias permanece do compasso 26 até o compasso 40. 
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Figura 63 e 64: Caráter monótono no mesmo momento no qual aparecem os vocábulos 
“monotona” (setas). Em destaque também, o trêmolo e o baixo contínuo juntos (retângulo). 

 

O caráter solicitado pelo compositor para o violão, a partir do compasso 

26, é “monótono” e os versos dos compassos que se seguem dizem que a 

guitarra “Llora monotona / Chora monótona”. O trêmolo, portanto, é um artifício 

violonístico para indicar o “choro” da guitarra/violão retratado pelos versos de 

Lorca. Vale a pena destacar que diversos autores espanhóis utilizam o trêmolo 

como recurso expressivo no violão, tais como Tárrega (Recuerdos de la 

Alhambra) e Rodrigo (na homenagem a de Falla conhecida como Invocación y 

Danza). 

 Segundo Tedesco, o título do texto “A Guitarra: esse belo e misterioso 

instrumento” não foi escolhido por acaso: 

 

“Compreendo os românticos quando fizeram dela (a guitarra) seu instrumento 
favorito e companheira dos seus sonhos. [...] Espero que, assim como eu, 
também possam os contemporâneos ter por companheira dos seus sonhos a 
guitarra”.102  

 

                                                           
102 CASTELNUOVO-TEDESCO, Mario. A guitarra, esse belo e misterioso instrumento. Encarte 
do LP “Jubileu de Ouro” de Andrés Segovia, 1958. 
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Ou seja, o uso da guitarra/violão para o compositor florentino não diz 

respeito somente a um artifício de reforço do sentido do poema de Garcia Loca. 

Com a frase acima, Castelnuovo-Tedesco justifica toda a sua enorme produção 

para violão a partir de 1932 como sendo um apontamento em direção à 

modernidade.  

 

4.1.1.3  Puñal:  

 

Puñal103 

 

El puñal 

entra en el corazón 

como la reja del arado 

en el yermo. 

 

No. 

No me lo claves. 

No. 

 

El puñal, 

como um rayo de sol, 

incendia las terribles 

hondonadas. 

 

No. 

No me lo claves. 

No. 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Poema e tradução extraídos de GARCIA 

LORCA, 2012, p. 190-191. 

Punhal 

 

O punhal 

entra no coração 

como a relha do arado  

no ermo. 

 

Não 

Não mo craves 

Não. 

 

O punhal, 

como um raio de sol, 

incendeia as terríveis 

funduras. 

 

Não 

Não mo craves 

Não. 



86 

O poema mais curto do ciclo faz parte de uma série dentro do livro 

Poema del cante jondo intitulado Poema de la Soleá. Segundo Felipe Pedrell, 

Soleá é o diminutivo “andaluz” de Soledad (Solidão) e é caracterizada como: 

 

“Canto e dança espanhola, de caráter altamente melancólico, em 
compasso 3/8, de movimento allegretto. Tonalidade menor: ao 
terminar modula para o relativo maior, fazendo uma breve pausa na 
subdominante para recomeçar de novo. ” 104 

 

Nesse trecho, Tedesco escolhe utilizar uma ambiguidade tonal/modal (ré 

frígio/sol menor) com o intervalo lá-mi bemol (5ª diminuta) construindo uma 

tensão expressiva que só se resolverá no acorde de ré menor (compasso 7). 

 

Figura 65: Em destaque, acorde com 5ª diminuta (compasso 1) e o acorde de ré menor 
(compasso 7). 

 

O caráter melancólico sugerido por Pedrell em relação à dança andaluza 

da Soleá é substituído pelo caráter Mosso Feroce, o que resulta num prelúdio 

instrumental mais incisivo do que os anteriores. O compasso 3/8 é preterido em 

favor da alternância dos compassos 2/4 e ¾, o que nos remete à relação 2 x 3 

dos “truques rítmicos fallianos” citados por Tedesco e devidamente tratados por 

nós no capítulo 3 dessa dissertação (pág.38). Porém, ao invés da acentuação, 

essa relação é estabelecida através da alternância dos compassos binário e 

ternário simples. 

A primeira intervenção do coro na peça (compasso 9) continua a forma 

madrigalesca do ciclo, dessa vez com um cânone de entradas sucessivas dos 

naipes de soprano, contralto, tenor e baixo. Essas entradas sucessivas são um 

intervalo de quarta justa ascendente sob a palavra “puñal” que repousam em 

                                                           
104 PEDRELL, 1918, p. 212 
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uma nota longa. Os intervalos e as notas de repouso, são, respectivamente aos 

naipes: lá/ré, fá/si bemol, ré/sol, sol/dó os quais formam um acorde de mi 

bemol maior com 7ª maior.  

O crescendo no intervalo resultando em notas com acento (soprano e 

contralto) e tenuto (tenor e baixo) reforça a relação texto/música do vocábulo 

“punhal” ao evocar um efeito similar a alguém sendo apunhalado 

(madrigalismo). 

 

Figura 66: Entradas sucessivas dos naipes (compasso 9 a 12) resultando num acorde de mim 
bemol maior com 7ª maior (compasso 13). O jogo de dinâmica somado aos intervalos de quarta 

evocam um procedimento madrigalesco. 

 

Desprovido do acompanhamento do violão, dos compassos 14 ao 18, o 

coro é responsável por evocar as atmosferas sugeridas pelo poema de Garcia 

Lorca. No compasso 14 e início do compasso 15, uma textura coral isorrítmica 

para todos os naipes acompanha os versos “entra en el corazon/ entra no 

coração” que resulta num bicorde ré-lá. Em seguida, após uma pausa de 

colcheia, os naipes femininos entoam os versos seguintes (“como la reja del 

arado en el yermo/como a relha do arado no ermo”) enquanto os naipes 

masculinos funcionam como uma espécie de “eco” dos primeiros 
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Figura 67 e 68: Ecos em forma de cânone dos compassos 15 até 19 

 

 O violão retorna no compasso 19 para realizar um interlúdio instrumental 

que se inicia com um material melódico com predominância de graus 

conjuntos. Acompanha esse material a inscrição com slancio (“com impulso”) e 

a fórmula de um compasso 6/8 que finda na retomada do compasso ternário 

simples (compasso 23) que se dá numa tríade de ré menor com acento e um 

reforço de dinâmica (forte). Retoma-se o grau de subdominante do início da 

peça nos compassos 23 e 24 inclusive com o mesmo ritmo. A partir da nova 

intervenção do coro (compasso 25) aparece na pauta do acompanhamento a 

inscrição “ostinato”, indicando que esse padrão irá se repetir por alguns 

compassos. 

 Do compasso 25 em diante, Mario Castelnuovo-Tedesco irá lançar mão 

de um recurso até agora não empregado por ele: a alteração, mesmo que de 
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maneira sutil, de parte do texto do poema, com o objetivo de reforçar um ponto 

de vista expressivo do próprio Federico Garcia Lorca. De acordo com o viés 

dialógico, Tedesco demonstra concordar com a negativa do vocábulo “No” e 

decide enfatizá-lo diversas vezes, entre os compassos 26 e 35. A cada 

repetição da palavra, o compositor sucede uma vírgula e cada uma das 

repetições aparece de uma maneira diferente dentro da textura polifônica.  

Utilizando-se de acentos, crescendos e decrescendos que acompanham a 

melodia (ascendente e descendente, respectivamente), a peça se desenvolve 

até o compasso 38, no qual o acompanhamento do violão cessa, e a partir do 

compasso 39, inicia-se um movimento contrário entre as vozes (soprano e 

contralto ascendem; tenor e baixo descendem) em tercinas (que reforçam uma 

sensação de urgência nesse momento, na peça) que culminam num bicorde 

sol-ré no compasso 35. 

Nesse mesmo compasso ocorre uma retomada do acompanhamento do 

violão na forma de um breve interlúdio que alterna, novamente, os compassos 

binário e ternário simples, sendo que no primeiro aparecem os acordes 

(compasso 35, por exemplo) e, no segundo, a melodia inserida nos acordes do 

compasso 3 aparece transposta uma 6ª abaixo (ré-mi-fá-sol-mi-fá/lá-si-dó-ré-si-

dó). 

 

Figura 69: Repetição do vocábulo “no” para criação de um efeito expressivo e interlúdios 
instrumentais. 
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 Os compassos 44 até 48 repetem o cânone de entradas sucessivas do 

início da peça com a diferença da entrada do baixo: em vez do intervalo de 4ª 

justa (sol-dó) os compassos 47 e 48 apresentam o intervalo mi bemol – lá 

bemol. Temos, portanto, no compasso 48 um acorde napolitano com sétima 

menor. 

 

Figura 70: Entradas sucessivas dos naipes culminando num acorde napolitano com 7ª (c. 48). 

 

O acorde napolitano formado indica a mudança que vem através dos 

versos “como um rayo de sol/como um raio de sol”. A textura coral aparece 

com inscrição “espr”. (expressivo) e um decrescendo que acompanha o 

movimento melódico predominantemente descendente das vozes (movimento 

direto das vozes). Os encadeamentos repletos de cromatismos repousam num 

acorde de ré maior, dominante de sol menor (compasso 50).  
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Figura 71: Dinâmica decrescendo e melodias descendentes que culminam no acorde 
de ré maior (dominante) (em destaque). 

 

No mesmo compasso 50 se inicia um cânone, similar ao que ocorre dos 

compassos 15 ao 18, só que dessa vez com os versos “incendia las teribles 

hondonas/incendeia as terríveis funduras”. Novamente, Tedesco utiliza do 

recurso da repetição porém, em vez de uma só palavra, o verso inteiro é 

entoado mais uma vez, através do mesmo procedimento canônico (compassos 

50 a 58).  
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Figuras 72 e 73: Cânones de eco entre soprano e contralto (exposição) e tenor e baixo (eco). 

 

Ocorre um novo interlúdio instrumental em compasso 6/8, similar 

também ao dos compassos 19 ao 24, mas dessa vez utilizando articulações em 

staccato nos momentos melódicos (compassos 59 a 62). No compasso 63, a 

fórmula de compasso binário composto é substituída pelo ternário simples 

(novamente, a utilização dos truques rítmicos fallianos)105, e por um acorde de 

ré com quinta e nona que se reestabelece como o acompanhamento 

predominante dos compassos finais do movimento. 

 A textura coral isorrítmica é retomada dos compassos 65 ao 76, com 

nuâncias de dinâmica que colocam as notas mais agudas da linha melódica 

como final de um crescendo. Novamente, os versos finais do poema ganham 

“nos/nãos” a mais por conta do compositor, como forma de enfatizar a negativa 

dos versos finais. 

A interrupção do acompanhamento violonístico no compasso 73, similar 

ao que ocorre no compasso 33, precede a textura coral estruturada sobre o 

vocábulo “no/não”. Nesse ponto, ao contrário dos compassos 33 a 35, soprano 

e contralto “desenham” uma linha melódica descendente nos compassos 73 a 

75, enquanto tenor e baixo traçam uma linha melódica ascendente.  

Os compassos finais (75 e 76) apresentam “salto” de oitava para todos 

os naipes, acompanhados de um crescendo súbito, com acento na nota final. 

Contudo, as vozes que apresentam intervalo de oitava ascendente, 

desenvolveram uma linha melódica descendente nos compassos anteriores (e 

vice-versa).  

                                                           
105 Ver página 38. 
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O violão, nos compassos referidos acima, toca o 

ostinato/acompanhamento final, em dinâmica fortíssimo, preparando para o seu 

compasso final, que tem o acorde em semicolcheia formado pelo coro e o 

menor poslúdio, conforme vimos no capítulo 2: um ornamento em salto de 

oitava com dinâmica sforzato. 

 

Figura 74: Vozes em movimento contrário com o vocábulo “no”, saltos de oitava em movimento 
contrário aos compassos anteriores e “menor” poslúdio violonístico do ciclo. 

   

 

4.1.1.4 Procesión: Três momentos místicos 

 

Procesión106 

 

Por la calleja vienen 

extraños unicórnios. 

De qué campo, 

¿de qué bosque mitológico? 

Más cerca, 

ya parecen astrónomos. 

Fantásticos Merlines 

y el Ecce Homo, 

Durandarte encatado, 

Orlando furioso. 

                                                           
106 Poema e tradução extraídos de GARCIA 

LORCA, 2012, p. 200-201. 

Procissão 

 

Pela ruela vêm 

estranhos unicórnios. 

De que campo, 

de que bosque mitológico? 

Mais de perto, 

já parecem astrônomos. 

Fantásticos Merlins 

e o Ecce Homo, 

Durandarte encantada, 

Orlando furioso. 
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 Mario Castelnuovo-Tedesco era originário de uma família judia sefardita 

que fugiu da Espanha em direção a região de Toscana na Itália em 1492.107 A 

temática bíblica sempre foi um tema recorrente nas composições de Tedesco. 

Segundo WONG, 

 

"Le Danze del Re David (op 37, 1925, obra para piano) foi o ponto de 
partida de Castelnuovo-Tedesco para composições judaicas e 
bíblicas. Depois de Le Danze del Re David, vieram muitas outras 
obras como Tre Corali Su Melodie Ebraiche (op 43, 1926, piano), o 
segundo concerto para violino, I Profeti (op 66, 1931, concerto para 
violino e orquestra), The Sacred Service for Sabbath Eve (op 122, 
1943, coro e órgão), Songs and Processionals for a Jewish Wedding 
(op 122, 1950, coro e órgão), Memorial Service for the Departed (op. 
192, 1960, coro e órgão), e Prayers My Grandfather Wrote (op 
R200a, 1962, órgão). Essas obras refletiam sua vida judaica, a 
música na sinagoga, e a influência bíblica. ”108 

 

Outros exemplos não citados acima são Evangelion – The Story of Jesus 

para piano solo op. 141 e a obra colaborativa para narrador, coro e orquestra 

Genesis Suite (1945) na qual passagens do Velho Testamento foram divididas 

em movimentos os quais foram compostos por sete músicos diferentes: Arnold 

Schoenberg (1º movimento, Prelude – Earth without a form), Nathaniel Shilkret 

(1889 – 1982; 2º movimento, Creation), Alexandre Tansman (1897 – 1986; 3º 

movimento, Adam and Eve), Darius Milhaud (1892 – 1974; 4º movimento, Cain 

and Abel), Tedesco (5º movimento, The Flood ou Noah´s Ark), Ernst Toch 

(1867 – 1964; 6º movimento, The Covenant ou The Rainbow) e Igor Stravinsky 

(7º movimento, Babel). 

Dado toda a produção musical sacra apresentada acima, é possível 

verificar que Mario Castelnuovo-Tedesco possui um apreço por esse tipo de 

música e, por isso mesmo, a parte “sacra” do Romancero possui um tratamento 

especial por parte desse compositor. 

Os três poemas do quarto movimento do ciclo fazem parte, na obra de 

Federico Garcia Lorca, do Poema de La Saeta, uma música que está 

umbilicalmente ligada à religiosidade andaluz. 

                                                           
107 WONG, p. 23. 
108 WONG, p. 22-23. 



95 

 Segundo BERLANGA109: 

 

“Por um lado, as [Saetas] que se ouvem durante a Semana Santa nas 
cidades andaluzas: [...] cantos a solo muito elaborados e de extrema 
dificuldade interpretativa nos quais a saetera ou o saetero expressam 
um sentimento pessoal, do tipo devocional religioso, para uma 
imagem (habitualmente de Jesus ou da Virgem) caminhando em 
procissão pelas ruas da cidade”110 

 
 Nessa parte do quarto movimento, Mario Castelnuovo-Tedesco evoca, 

portanto, com sua música, a religiosidade da Andaluzia e dos gitanos através 

de uma Procissão (Procesion). Todas as três seções são em andamentos mais 

contidos o que nos revela o movimento mais lento da peça devido à procissão 

que o mesmo representa.   

A descrição de BERLANGA vai ao encontro da combinação violão e voz 

utilizados por Tedesco nessa primeira seção do movimento. Pela primeira vez, 

somente uma voz entoa as linhas do poema de Garcia Lorca, em vez do coro 

inteiro. O naipe do solista escolhido é o baixo o qual realiza o seu solo entre os 

compassos 19 e 42.  

BERLANGA prossegue ao citar Luis Montoto que afirma que as saetas: 

 

“Podem se classificar em dois grandes grupos: algumas que afetam a 
natureza da narrativa e parecem restos de romances populares 
ocultos à pesquisa acadêmica; outras são essencialmente afetivas”111 

 

Nesse movimento, teremos as “duas” saetas descritas acima. A primeira 

parte, Procesion, se encaixa melhor na descrição do primeiro tipo de saeta. Já 

a terceira parte do movimento, Saeta, como veremos mais adiante, é melhor 

comparado com o segundo tipo, as essencialmente afetivas. 

Antecedendo o baixo solista, temos um longo prelúdio instrumental (18 

compassos) o qual vem acompanhado da seguinte indicação: “Un poco mosso 
                                                           
109 BERLANGA, Miguel Àngel. Musica y religiosidad popular em Andalucía: las saetas. Folklore 
y Sociedad, III Jornadas Nacionales: Cultura Tradicional en España. Proyectos de investigación 
en fase de realización y resultados recientes, Madri, 2006. 
110 “Por un lado, las que se oyen durante la Semana Santa en las ciudades andaluzas: 
[..]cantos a sólo muy elaborados y de extrema dificultad interpretativa en los que la saetera o 
saetero expresa un sentimiento personal, de tipo religioso devocional, hacia una imagen 
(habitualmente de Jesús o de la Virgen) que recorre en procesión las calles de la ciudad.” 
BERLANGA, 2006, p. 3. Tradução nossa. 

111 “Pueden clasificarse en dos grandes grupos: unas que afectan el carácter de narrativas y 
parecen restos de romances populares ocultos a la investigación erudita; otras son 

esencialmente afectivas” BERLANGA, 2006, p. 14. Tradução nossa. 
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– quasi Introduzione/Um pouco movido – quase introdução”. O compasso 

binário simples e a tonalidade de ré menor auxiliam na construção de um 

caráter solene e marcial.  

Esse prelúdio apresenta o solo do baixo que será entoado compassos 

mais tarde, mas com adaptações violonísticas, por assim dizer. Os compassos 

1 e 2 parecem um acompanhamento simples mas, a partir do compasso 3, 

identificamos a melodia do solista na voz aguda do violão e que, do compasso 

4 ao 7, continua no mesmo registro, mas aparece transformado em grupo de 

semicolcheias, assemelhando-se ao efeito instrumental de trêmolo. Já do 

compasso 8 ao 13, a voz do solista aparece no registro grave do violão. Os 

jogos de dinâmica são realizados entre as dinâmicas piano, mezzopiano e 

forte. 

 

Figura 75: Prelúdio da primeira seção do quarto movimento. 

 

 A simbologia desse poema de Lorca é bastante intrincada. De acordo 

com ARANGO112: 

“O unicórnio é um símbolo de poder, de alegria e de pureza [...] que 
apresenta a espiritualidade e a sublimação [...] é o animal que sem 
equívocos se constitui no mais profundo símbolo religioso, porque 
veio a personificar Cristo em virtude de sua nobreza e de sua 
vontade.”113 

 

                                                           
112 ARANGO, Manuel Antonio. Símbolo y Simbologia em la obra de Federico Garcia Lorca, 
Editora Fundamentos, 1998. Acessado no Google Books em 25 de julho de 2014.  
113 “El unicornio es un símbolo de poder, de alegria y de pureza [...] que presenta la 

espiritualidad y la sublimación [...] es el animal que sin equívocos constituye el más profundo 
símbolo religioso, porque el há llegado a personificar Cristo en virtud de su nobleza y de su 
voluntad.” ARANGO, p. 272, Tradução nossa. 
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 ARANGO cita especificamente o poema Procesion, no qual ao símbolo 

do unicórnio são adicionados outros significados: 

 

“No poema Procesión, Lorca evoca um novo símbolo do unicórnio 
mas desta vez os unicórnios são classificados de estranhos e o poeta 
se pergunta de que campo e de que bosque mitológico [eles] vêm”114 

 

 Mesmo o unicórnio sendo um animal que representa Jesus Cristo na 

obra de Federico Garcia Lorca, esse “estranhamento” em relação aos 

unicórnios nesse poema específico diz respeito a um amálgama mitológico e 

literário que se segue: 

 

“O simbolismo é múltiplo neste poema: Lorca liga as imagens do 
bosque mitológico às lendas de Merlin e termina com a imagem de 
Cristo, quando é apresentado por Pilatos ao povo romano e o 
simbolismo de Jesus se opõe ao personagem literário medieval de 
Orlando furioso.”115 

 

 Os versos a que se referem a citação acima são “Fantásticos Merlins e o 

Ecce Homo, Durandarte encantada, Orlando Furioso.” O ecce homo (“eis o 

homem”) foi a expressão usada por Pôncio Pilatos para apresentar Jesus ao 

povo romano antes da crucificação, fato esse que conseguimos relacionar 

diretamente à Via Crucis da qual a Procissão na Semana Santa trata. Orlando 

furioso116 é um poema épico escrito por Ludovico Ariosto (1474 – 1533) em 

1516, no qual o personagem homônimo possui a espada “encantada” 

Durandarte, recebida das mãos do tio (pelo menos, na literatura) Carlos Magno 

ou Carlos I.   

Na partitura de Tedesco, as indagações sobre os unicórnios e de onde 

esses animais vêm seguem com o acompanhamento estabelecido como 

prelúdio nos compassos iniciais da peça. Contudo, antes do solista entoar a 

parte da reunião mitológica proposta por Garcia Lorca, nos versos finais 

                                                           
114 “En el poema Procesión, Lorca evoca un nuevo símbolo del unicornio pero esta vez los 

unicornios son calificados de extraños y el poeta se pregunta de qué campo o de qué bosque 
mitologico vienen”. ARANGO, p. 274. Tradução nossa. 
115 “El simbolismo es múltiple en este poema: Lorca liga las imagenes del bosque mitológico a 

las leyendas de Merlin y termina com la imagen de Cristo, al momento de ser presentado por 
Pilatos al pueblo romano y el simbolismo de Jésus se opone ao personaje literario medieval de 
Orlando furioso.” ARANGO, p. 274. Tradução nossa. 
116 Orlando furioso foi base de muitas óperas no barroco, dentre elas, a homônima de Antonio 
Vivaldi (1727) e Alcina (1735), Ariodante (1735) e Orlando (1733) de Georg Friedrich Handel 
(1685 -1759).  
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aparece a inscrição “con fantasia/com fantasia” e o acompanhamento muda 

para grupos de semicolcheias que ascendem como arpejos e descendem com 

movimentos escalares dentro da tonalidade de ré menor.  

Nessa parte, a melodia se inicia na fundamental do tom (compasso 34) e 

vai gradualmente se elevando até o ponto culminante da peça, que coincide 

com o da linha melódica no compasso 41, sendo antecedido por um forte no 

compasso 40 e em conjunto com um sostenendo para o solista, e dois acordes: 

um acorde dominante da dominante e um V grau (dominante).  

 

 

 

 

Figura 76 e 77: Em destaque, expressão “con fantasia” (compasso 33) e clímax dessa parte da 
peça (compasso 41) 

 

Já no compasso 42, todos as notas “si” que aparecem no 

acompanhamento do violão passam a ter o sinal de bequadro, indicando, além 

da cor modal (ré dórico), a modulação para o tom homônimo maior (ré maior), 

situação essa que se concretiza no compasso 45 e que segue na sucessão de 

acordes da tônica de ré maior até o compasso 49. Esses acordes funcionam 

como pequeno interlúdio instrumental de preparação para a segunda parte do 

movimento: Paso. 
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Figura 78: Modulação sendo preparada para a mudança de tonalidade (ré maior). Em detalhe 
também, a mudança da armadura de clave e do compasso (quaternário simples) para a 

segunda parte do movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O paso é uma espécie de arca ou barca feita para procissões religiosas. 

É transportada por várias pessoas pois em cima do paso são colocadas 

imagens relacionadas à Paixão de Cristo tais como o próprio Jesus, Maria, 

entre outras figuras bíblicas. Normalmente são acompanhadas e escoltadas 

por uma banda. 117 

Depois dos penitentes, parecidos com vários “Merlins” andando em 

procissão, a cena evocada por Castelnuovo-Tedesco agora é o passo da 

imagem da Virgem Maria pelas ruas. O andamento agora é “Quiet and solemn” 

(quieto e solene) e deve ser interpretado como uma música processional ou de 

procissão (“wie ein Prozessionsgesang/ como um canto de procissão”)118. O 

coro intervém no compasso 52 com caráter expressivo, dinâmica pianíssimo (o 

                                                           
117  Acessado em http://en.wikipedia.org/wiki/Paso  
118 Vide figura 78, logo a seguir. 

Paso 

Virgen com miriñaque, 

Virgen de la Soledad, 

aberta como um inmenso 

tulipán. 

En tu barco de luces 

vas 

por la alta marea  

de la ciudad, 

entre saetas turbias 

y estrelas de cristal. 

Virgen com miriñaque, 

tú vas 

por el río de la calle, 

¡hasta el mar! 

 

Passo 

Virgem com merinaque, 

virgem da Soledade, 

aberta como uma imensa  

tulipa. 

Em teu barco de luzes 

Vais 

pela alta maré 

da cidade, 

entre setas turvas 

e estrelas de cristal. 

Virgem com merinaque, 

tu vais 

pelo rio da rua, 

até o mar! 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paso
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violão está com dinâmica piano nesse compasso) em textura coral e de logo se 

iniciam os cânones imitativos entre os naipes de soprano e contralto 

(exposição) e tenor (imitação). O naipe de baixo desenvolve linhas melódicas 

que servem de acompanhamento. 

 

 

Figura 79: Em destaque o caráter dessa seção e o início do processo imitativo de cânone que 

perdurará durante toda essa parte da peça. 
 

 A Semana Santa é um evento de extrema importância na Andaluzia e 

um dos momentos mais importantes das procissões santas são justamente o 

transporte das imagens nos pasos. No caso, a Virgem com Merinaque, Santa 

imaginada por Lorca com uma saia toda decorada. Segundo Edward F.  

Stanton: 

 
“Lorca parece ter sido fascinado pela imaginação desenfreada de 
decoração barroca populares andaluzes: santos cobertos com rendas 
e bugigangas, virgens em cornijas de bordados, teatros de fantoches 
com um pouco de cortinas e arabescos. “119 

  

 O cotejamento entre texto e música no Paso é algo muito engenhoso de 

Mario Castelnuovo-Tedesco. A palavra “Virgen/Virgem” aparece sempre como 

um acorde em textura coral executado pelo coro ou por parte dele. No 

compasso 32, o acorde formado é um ré maior. A dinâmica de pianíssimo 

realça o caráter contemplativo da cena que esse movimento pretende evocar: 

                                                           
119 STANTON, Edward. F. The Tragic Myth: Lorca and Cante jondo.  University Press of 
Kentucky, 1978. Original: “Lorca seems to have been fascinated by the unrestrained Baroque 
imagination of popular Andalusian decoration: saints covered with lace and trinkets, virgins in 
embroidered mantels, puppet theaters with a little curtains and arabesques.” P. 107 
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Figura 80: Primeira aparição da palavra “Virgem” no movimento. 

 

 A partir desse acorde do compasso 52, a articulação entre as melodias 

que se seguirão usa o predominante estilo imitativo, primeiramente com a 

exposição das melodias pelos naipes de soprano e contralto (compasso 52 e 

53) e “eco” pelo naipe de tenor (compasso 53 e 54).  

 A próxima imitação traz consigo um madrigalismo interessante: nos 

versos “abierta como um inmenso tulipán/ aberta como uma imensa tulipa.” a 

melodia aumenta seu escopo melódico como se estivesse “abrindo a melodia”. 

Inclusive, o naipe de soprano chega à nota mais aguda até então, mi 4:  

 

Figura 81: Madrigalismo com o vocábulo abierta. No detalhe, o ponto culminante melódico até 

momento, na peça 

 

 Já que a imagem da Santa é algo central na cena que o poema evoca, 

Castelnuovo-Tedesco utiliza diversas vezes a textura coral na palavra Virgen 
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(compassos 58 e 59; compasso 73 e 74) ao longo desse movimento e sempre 

com a dinâmica pianissimo. Essa ênfase fica mais evidente ainda, uma vez que 

os acordes estruturados na palavra Virgen se contrapõem ao estilo imitativo 

predominante de todo ciclo. 

 

Figura 82: Textura coral sobre a palavra Virgen com dinâmica pianíssimo. 

 

 Nos compassos da figura acima, a melodia desenhada pelo baixo serve 

também como apresentação do tema que fará parte do contraponto imitativo 

que se segue entre as vozes soprano, contralto, tenor e retorna ao naipe do 

baixo. A partir do compasso 61, quatro melodias diferentes atreladas a frases 

distintas irão se intercalar. São elas: “en tu barco de luces/em teu barco de 

luzes”, “por la alta marea de la ciudad/ pela alta maré da cidade”, “entre saetas 

turbias/ entre saetas turvas”, “y estrellas de cristal/e estrelas de cristal”. 

  A melodia de “en tu barco de luces” é uma melodia descendente em 

graus conjuntos extraída da melodia de “Virgen de Soledad” dos compassos 58 

e 59. O soprano apresenta o “tema” no compasso 61, devidamente imitado por 

tenor, só que iniciando no lá 2 no compasso 62, no contralto no compasso 65 e 

retorna ao baixo no compasso 66.  

 A próxima “frase melódica” é “por la alta marea de la ciudad”, melodia 

ascendente predominantemente por graus conjuntos com o ponto culminante 

na palavra “marea”. O primeiro naipe a entoar essa frase é o do soprano 

iniciando a frase na nota fá sustenido 3 e com ponto culminante na nota mi 4 

no compasso 62. Já no compasso 63 os tenores repetem a mesma frase com a 

mesma ordem de notas e mesmo ponto culminante. No compasso 66, a frase é 

reexposta pelo naipe de contralto uma quinta abaixo, iniciando, portanto, na 
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nota lá 2 com ponto culminante no sol 3. Em seguida, no compasso 67 é a vez 

do naipe de baixo reexpor a mesma melodia transposta pelo contralto, porém, 

uma oitava abaixo. 

 

 

 

 

 

Figuras 83 e 84: Frase melódica “por la alta marea de la ciudad” iniciada pelo naipe de soprano 
(compasso 62) e imitada em seguida pelo naipe de tenor (compasso 63). 

 

 A terceira frase melódica “entre saetas turbias” é uma melodia que se 

inicia num recto tonum nas três primeiras notas, ascende com graus conjuntos 

e termina num salto intervalar de sétima descendente. Como nas frases 

anteriores, o naipe de soprano expõe o tema primeiro (compasso 65 e 66), 

seguido pelo tenor (compasso 66), contralto transposto uma 2ª abaixo 

(compasso 69) e baixo transposto uma décima abaixo do naipe anterior 

(mesmo compasso 69). 
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Figura 85: Terceira frase melódica com exposição no naipe de soprano (compasso 65) e 
imitação pelo naipe de tenor (compasso 66). Detalhe para o início da última frase melódica no 

naipe de soprano compasso 66. 

  

A última frase melódica “y estrelas de cristal/ e estrelas de cristal” inicia-

se com um salto intervalar de 8ª ascendente com tenutas na nota mi, 

movimento descendente por segundas até finalizar na última nota através de 

um movimento ascendente por grau conjunto. A mesma ordem das frases 

anteriores em relação aos naipes se repete aqui: soprano (compasso 66), tenor 

(compasso 67), contralto transposta uma terça maior abaixo (dó 3, compasso 

70) e baixo transposta uma oitava abaixo do tenor (compasso 71). 

 

Figura 86: Frase melódica “y estrelas de cristal” nos naipes de contralto (compasso 70 a 72) e 
baixo (compasso 71 e 72). 
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No compasso 73, novamente a palavra virgen aparece musicada como 

um acorde de ré maior (textura coral) na dinâmica piano, demarcando a 

entrada de outros temas melódicos com os versos do poema. Nesse ponto, 

além da frase sobressalente Tedesco utiliza o recurso de repetir uma frase no 

lugar ordem proposta por Garcia Lorca. A repetição apontada é justamente nos 

versos “Virgen com miriñaque/Virgen de la Soledad” utilizando, praticamente, 

os mesmos temas melódicos do início do movimento. Os responsáveis, 

novamente, por expor e imitar os temas são, justamente, os naipes de soprano 

e tenor. Porém, ao invés de continuar as imitações, contralto e baixo realizam 

notas pedais (compassos 74 a 78). 

 

Figura 87: Frase melódicas do início retornam nesses compassos (soprano e tenor) enquanto 
as vozes graves sustentam notas pedais (contralto e baixo). 

 

A partir do compasso 76, a frase “tu vas pelo rio de la calle/tu vais pelo 

rio da rua” segue o esquema correspondente ao estilo imitativo proposto para 

essa peça: soprano expõe o tema e o tenor imita (sem imitações por parte de 

contralto e baixo, portanto). 

O compasso 79 inicia-se com uma pausa de 2 tempos que prepara o 

final em textura coral do movimento na frase “hasta el mar!/até o mar!”, que 

inicia-se com tercinas e culmina num acorde perfeito de ré maior (compasso 

79) com dinâmica forte e um decrescendo. Parece-nos que a escolha desse 

acorde por parte do compositor revela uma intepretação do poema de Federico 

Garcia Lorca de que o mar é o ponto de chegada do paso. 
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.  

Figura 88: Frase final musicada na forma de Textura Coral com destaque para a dinâmica forte 
no vocábulo “mar”. 

 

Ao longo de todo o movimento o violão permanece realizando acordes 

com rasgueado. A partir do compasso 80, quando o coro cessa, o instrumento 

realiza movimentos escalares ascendentes e descendentes com bastante 

fluidez, caracterizando o interlúdio instrumental que conecta o Paso à Saeta120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 Ver página 36 dessa dissertação.  
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Chegamos à saeta propriamente dita. Depois de modular de ré maior 

para sol menor através do interlúdio violonistico anterior, o mesmo violão, 

através de acordes com rasgueio nos dois primeiros compassos (85 e 86) 

estabelece-se um acompanhamento monótono conforme anotação do próprio 

compositor, utilizando os acordes de I grau (menor) e II grau (lá diminuto). Esse 

tipo de “chão” harmônico também contribui para o caráter/andamento “Tempo 

di Marcia – Molto moderato” solicitado por Tedesco no primeiro compasso do 

movimento. Dessa forma, o caráter solene ainda predomina, uma vez que se 

trata da evocação de uma procissão. 

 De acordo com BERLANGA, o tipo de saeta possivelmente emulado por 

Tedesco nesse terceiro movimento, dentro de Procesion, é a chamada saeta 

Saeta 

 

Cristo moreno 

pasa 

de lírio de Judea 

a clavel de España. 

 

¡Miradlo por donde viene! 

 

 De España. 

Cielo limpio y oscuro, 

tierra tostada, 

y cauces donde corre 

muy lenta el agua. 

Cristo moreno, 

Com las guedejas 

quemadas, 

los pómulos salientes 

y las pupilas blancas. 

 

¡Miradlo por donde viene! 

 

Saeta 

 

Cristo moreno 

passa 

de lírio da Judéia 

a cravo da Espanha. 

 

Olhai-o de onde vem! 

 

Da Espanha. 

Céu limpo e escuro, 

terra tostada 

e álveos onde corre 

mui lenta a água. 

Cristo moreno, 

com as guedelhas 

queimadas, 

os pômulos salientes 

e as pupilas brancas. 

 

Olhai-o por onde vai! 
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flamenca. Essa forma musical, cantada predominantemente na Semana Santa, 

é estruturada na forma de um cante no qual: 

 

“[...] o cantaor121 ou cantaora expressa sentimentos pessoais em 
relação à imagem do Nazareno, o Crucificado ou Nossa Senhora das 
Dores. É feito normalmente a partir da varanda do primeiro andar (de 
uma das casas que se encontra na rua) até o passar da imagem. 
Quando a saeta começa a ser ouvida, todo mundo está olhando o 
lugar a partir de onde a voz canta122”  

 

 O proeminente compositor Joaquin Turina (1882 – 1949) também 

dedicou alguns escritos ao assunto. Segundo ele,  

 

“a saeta [...] tornou-se a exteriorização de um sentimento religioso, a 
satisfação ou o desejo de contar à imagem mais venerada, os seus 
próprios problemas.“123  

 
Neste poema, a figura religiosa da Virgen com Mirinaque dá lugar ao 

Cristo Moreno, um filho de Deus cigano, com a pele escura tais como os 

andaluzes que acompanham a procissão. 

A relação texto melodia nas três primeiras frases é construída da 

seguinte maneira: “Cristo moreno pasa/Cristo moreno passa” gravita em torno 

da dominante (ré) e depois a melodia descendente em graus conjuntos da 

escala menor natural até a fundamental (sol); “de lírio de Judea/ de lírio da 

Judéia” é uma melodia ascendente em graus conjuntos da escala menor 

natural com um tenuto no ponto culminante (fá); e “a clavel de España/ a cravo 

da Espanha” parte do ponto culminante com dois staccatos os quais enfatizam 

a palavra “clavel” e descende como escala menor melódica (alteração no sexto 

grau, de mi bemol para mi bequadro) com tenutos em todas as notas menos a 

última da frase, lá (segundo grau). A ordem do estilo imitativo do último 

movimento prevalece: soprano expõe as frases, seguido pela imitação do 

                                                           
121 Cantor ou cantora do cante jondo. 
122 BERLANGA, Miguel Angel. Música y religiosidad popular: Saetas y Misereres en la Semana 

Santa Andaluza, Universidade de Granada, 2001. Extraído em 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/4631/1/2001_M%C3%BAsica%20_religiosidad%20popula
r.pdf Original: “[...] el cantaor o cantaora expressa sentimientos personales hacia la imagen del 
Nazareno, del Crucificado o de la Virgen Dolorosa. Lo hace habitualmente desde el balcón de 
un primer piso, al paso de la imagen. Cuando la saeta comienza a oírse, y mientras todos 
buscan el lugar de donde proviene la voz”. Tradução nossa. 
123 TURINA, Joaquín. La evolución de la saeta. El Defensor de Córdoba, 1931.” [...] la saeta 
cambió por completo de carácter vino a ser la exteriorización de um sentimento religioso, la 
satisfación o el deseo de contar a la Imagem más venerada, las propias cuitas”. Tradução 
nossa.  

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/4631/1/2001_M%C3%BAsica%20_religiosidad%20popular.pdf
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/4631/1/2001_M%C3%BAsica%20_religiosidad%20popular.pdf
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tenor, contralto e baixo com algumas transposições dos temas iniciais. O único 

tema que se mantém o mesmo para todos os naipes está na figura abaixo: 

 

Figura 89: Tema da frase inicial exposto por Soprano  

 

À medida que as frases “a clavel de España” vão sendo cantadas, os 

naipes que as entoam cessam para só retornarem todos juntos no compasso 

96. Essa interrupção de canto que “enxuga” os naipes pode ser justificada pela 

mudança de acompanhamento do violão no compasso 91 que inicia um maior 

movimento nas vozes superiores dos acordes que toca através da utilização de 

colcheias em staccato. 

 

Figura 90: Mudança do acompanhamento do violão (compassos 90 e 91). 

 

No poema de Garcia Lorca, a frase “¡Miradlo por donde viene!” aparece 

em destaque como se fosse uma das pessoas da procissão comentando a 

passagem da imagem. Tedesco enfatiza esse ponto de vista ao dar um novo 
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tratamento melódico à frase do poema além de adiantar a frase “¡Miradlo por 

donde va!”, última do poema, e utilizando o mesmo tratamento musical. 

Soprano e tenor, a partir do compasso 96, entoam a frase em uníssono com 

dinâmica mezzoforte enquanto contralto e baixo realizam uma espécie de “eco” 

uma terça abaixo também em uníssono em bocca chiusa com dinâmica piano.  

As melodias dessas frases se caracterizam por serem alternâncias entre 

segundas com as figuras de semicolcheias. É interessante notar que no 

compasso 95 o acompanhamento do violão muda novamente para bicordes em 

semínima e um trêmolo na nota lá. 

 

 

Figura 91: Temas melódicos (soprano e contralto) com os respectivos “ecos” (contralto e tenor) 
além do acompanhamento do violão que já é alterado desde o compasso 95. 

 

A partir da anacruse do compasso 99 a inscrição appena piú mosso já 

mostra uma alteração de dinâmica, caráter, andamento, além de imitações 

melódicas mais próximas umas das outras. Ao invés dos uníssonos anteriores 

e da ordem categórica de entradas sucessivas (soprano, tenor, contralto e 

baixo), os naipes femininos atacam juntos enquanto os masculinos realizam os 

ecos. A dinâmica inicia-se com um mezzoforte e o andamento passa a ser bem 

mais movido. A frase musicada nessa seção é “De España. Cielo limpio y 

oscuro/ Da Espanha, céu limpo e escuro”.  
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 A imitação se transforma em textura coral a partir da frase “tierra 

tostada/terra tostada” que é repetida por Tedesco uma vez, a tempo da 

imitação se transformar nesse tipo de textura.  Em “y cauces de onde corre 

muy lenta el agua/ e álveos onde corre muito lenta a água” ocorre mais um dos 

madrigalismos da obra: no compasso 103 temos um diminuendo e um 

ritardando que acompanha, justamente, a água que “corre mui lenta” até um 

pianíssimo com descrescendo a tempo na palavra “água” além de um eco 

pelos naipes masculinos nos compassos 105 e 106 que se inicia num più piano 

o qual evolui para um pianississimo no compasso 106.  Nessa seção toda, o 

violão desenha um acompanhamento com predominância de semínimas, cessa 

com um acorde rasgueado no compasso 103 e retorna com um salto de oitavas  

na nota lá nos compassos 105 e 106. 

 

Figura 92: Em destaque, pontos onde ocorrem os madrigalismos com a água correndo lenta. 

 No compasso 107, o tema inicial do “Cristo Moreno” retorna, só que 

praticamente inserido dentro de uma textura coral que é assumida a partir do 

compasso 108. É importante lembrar que “Cristo Moreno” é uma repetição 
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também no poema de Garcia Lorca e, provavelmente, Tedesco quis também 

repetir a ideia musical acerca dessa frase. 

 No compasso 109, Mario Castelnuovo-Tedesco lança mão mais uma vez 

de utilizar repetições de certos versos do poema de Lorca, em sequência, para 

enfatizar os mesmos. Essas repetições se dão através da textura coral nos 

versos “los pómulos salientes/os pômulos salientes” e “y las pupilas blancas/e 

as pupilas brancas.” O primeiro verso é entoado com dinâmica piano e um 

acompanhamento de violão semelhante ao visto nos compassos 91 ao 94. Já o 

segundo verso é feito a capella com uma dinâmica que vai crescendo 

gradativamente até um fortissimo no compasso 113, que já se transforma numa 

dinâmica piano no compasso 114 nas mesma palavra, “blancas”. 

 

Figura 93: Decrescendo no vocábulo “blancas”. 

 

 Em seguida, há um pequeno interlúdio violonístico estruturado sobre 

uma nota fá pedal com acordes descendentes em um movimento oblíquo entre 

o pedal e as demais vozes.  

 Por fim, retoma-se a estrutura melódica e de frases dos compassos 96 

ao 98 repetindo, novamente, os versos “¡Miradlo por donde viene!” e “¡Miradlo 

por donde va!” com os mesmos movimentos melódicos e hierarquias 

intervalares, só que transposto uma quinta abaixo e utilizando os naipes de 
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contralto e baixo para expor o tema enquanto, os naipes de soprano e tenor 

realizam o eco. 

 O movimento se encerra com um pequeno poslúdio violonístico que tem 

um caráter dolce e malinconico (“doce e triste”) que retoma o tema do Cristo 

Moreno dentro de uma textura coral que descende em segunda até terminar 

num acorde de ré maior (terça picarda). 

 

 

Figura 94: Poslúdio que se encerra num acorde de ré maior (fá sustenido funcionando como 
terça picarda). 

4.1.1.5 Memento: “Quando eu morrer, enterrai-me com minha guitarra” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testamento 

Quando eu morrer, 

enterrai-me com minha guitarra 

sob a areia. 

 

Quando eu morrer, 

entre as laranjeiras 

e a hortelã-pimenta. 

 

Quando eu morrer, 

enterrai-me se quiserdes 

num cata-vento. 

 

Quando eu morrer!

Sobre a idéia de morte, Garcia Lorca afirma que:   

 

“Em todos os países a morte é um fim. Chega e se fecham as 
cortinas. Na Espanha, não. Na Espanha abrem-se as cortinas. Muitas 
pessoas lá vivem entre muros até o dia em que morrem. Daí os levam 

Memento 

Cuando yo me muera, 

enterrad me com mi guitarra 

bajo la arena. 

 

Cuando yo me muera, 

entre los naranjos 

y la hierba buena 

 

Cuando yo me muera, 

Enterradme si quereis 

en una veleta. 

 

¡Cuando yo me muera! 
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para fora, ao sol. Um morto na Espanha está mais vivo como morto 
que em qualquer lugar do mundo”124.  

 

 Morrer é uma libertação e não um fim, para os espanhóis assim como 

em boa parte das doutrinas das religiões. Essa visão de Lorca transparece no 

poema Memento (“Testamento”) e Tedesco coloca música nas palavras 

lorquianas de maneira a enfatizar essa visão libertadora da morte. 

 A escolha do “Tempo di Tango”, logo no início do movimento, pode se 

relacionar com a frase do compositor argentino Enrique Santos Discépolo 

(1901 – 1951) que dizia que o tango “é um pensamento triste que se pode 

dançar”. O compasso binário simples, característico do tango, perdura por toda 

a peça. O caráter solicitado por Tedesco para o violão é dolce, o mesmo 

solicitado para as vozes de contralto e soprano que se iniciam no compasso 5. 

O outro termo solicitado para o caráter do violão, “languido” pode se relacionar 

com as dinâmicas piano, pianíssimo e mezzo-piano solicitadas ao longo da 

peça e que resultam numa ambientação nostálgica. 

 

 

Figura 95: Compassos iniciais do “ 
Memento com destaque para o andamento, caráter e dinâmica solicitados. 

 

 No acompanhamento harmônico o violão oscila entre os acordes de Sol 

Maior com 7ªs maiores e menores, enquanto os naipes femininos estão 

harmonizados em terças paralelas. Os naipes de baixo e tenor entram em 

seguida em uma espécie de cânone, com a melodia da soprano transposta 

uma segunda menor acima, enquanto o baixo sustenta uma nota pedal fá 

natural. 

 Um diálogo interessante de ser observado é do fragmento inicial do 

tema, presente nos compassos 5 e 6 (versos “Quando eu morrer”) do 

Memento, com o tema inicial da peça Tango, em Ré Maior da Suíte España op. 

                                                           
124 GARCIA LORCA, 2000, p. 117. 
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165 para piano, do compositor Isaac Albéniz (1860 – 1909). Na versão para 

violão dessa peça, feita pelo violonista Miguel Llobet (1878 – 1938) fica mais 

evidente a semelhança: o tema da peça de Albéniz, com as notas fá, sol, fá, lá, 

aparece transposto uma 5ª abaixo: 

Figura 96: Extrato do Tango em Ré Maior de Albéniz com o tema inicial em destaque (azul). 
 

 

Figura 97: Extrato do Memento de Tedesco com o tema inicial em destaque. 

 

 Esse tema, o qual dialoga com o tema da peça de Albéniz, e exposto 

pelo soprano, voltará a ser imitado de duas maneiras diferentes pelos tenores: 

repetição literal (compassos 15 e 16; 24 e 25) e transposto uma 2ª menor 

acima (tenores, compasso 8). Um fragmento do tema é reexposto também 

pelos tenores, no compasso 12, com um ritmo levemente alterado na segunda 

parte desse mesmo tema (versos “Enterrai-me com minha guitarra”). 

 

Figura 98: Repetição do fragmento temático dos sopranos pela voz dos tenores (c. 14 e 15). 
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O procedimento canônico empregado nesse primeiro tema será utilizado 

à exaustão por Tedesco na reexposição de outros excertos temáticos da peça.  

O único momento no qual o processo imitativo das vozes é interrompido 

situa-se, justamente, nos compassos finais da peça. Neles, entre os 

compassos 29 e 32, a textura passa a ser coral, com o tema das sopranos 

resolvendo, afinal, na tônica sol. Como coda, o violão, logo em seguida ao 

último acorde do coro, reexpõe o tema inicial (compassos 33 a 36), 

primeiramente num registro médio (c. 33 e 34) e logo depois através dos 

harmônicos naturais. Essa reexposição evidencia o tema advindo do Tango de 

Albéniz como elemento melódico principal e unificador da peça. 

 

 

Figura. 99: Coda com o tema unificador da peça exposto em textura coral e em seguida 
utilizando os harmônicos do violão 

 

Por fim, cabe citar a especulação feita por Fábio Rizza, no site italiano 

sobre as obras de Tedesco. Segundo Rizza, Tedesco, que adorava esse 

poema de Lorca, gostava de considerar esse movimento “como seu próprio 

epitáfio para o amor que ele sentia em relação à guitarra e à Espanha”125 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.6 Baile: O toque jondo das castanholas 

 

                                                           
125No original, “che Castelnuovo-Tedesco amava considerare come il próprio epitaffio per 
l'amore che nutriva nei confronti dela chitarra e dela Spagna”. Acessado em 
http://web.tiscali.it/castelnuovo-tedesco/romancero_op152.htm em 12/10/13. 

http://web.tiscali.it/castelnuovo-tedesco/romancero_op152.htm
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A figura mítica de Carmen perpassa o imaginário dos espanhóis. Apesar 

de fazer parte da cultura andaluza, a personagem cigana foi criada pelo escritor 

francês Prosper Merimée (1803 – 1870) no conto homônimo, Carmen (1845).  

Segundo BUADES, Merimée 

 

“[...] descreve em Carmen o protótipo da mistura de raças: a 
sensualidade cigana e o mistério árabe, tão em voga em uma Europa 
do século XIX ansiosa pelas novidades estéticas que trouxessem 
toques de exotismo.”126 

 

BUADES prossegue: 

 

“Carmen é o alter ego feminino de Don Juan. Como o fidalgo do 
século XVI, ela mora em Sevilha, cidade na qual ganha a vida 
trabalhando na manufatura de cigarros, enquanto arrasa os corações 
dos homens que suspiram ao vê-la andar pelas ruas.  
 

                                                           
126 BUADES, p. 229. 

Baile 
 
A Carmen está bailando 
pelas ruas de Sevilha. 
Tem brancos os cabelos 
e brilhantes as pupilas. 
 
Meninas, 
fechais as cortinas! 
 
Em sua cabeça se enrosca, 
uma serpente amarela, 
e vai sonhando no baile 
com galãs de outros dias. 
 
Meninas, 
fechais as cortinas! 
 
As ruas estão desertas 
e nos fundos se adivinham 
corações andaluzes 
buscando velhos espinhos. 
 
Meninas, 
fechais as cortinas! 
 
 

Baile 
 
La Carmen está bailando 
por las calles de Sevilha. 
Tiene blancos los cabelos 
y brilhantes las pupilas 
 
 ¡Niñas, 
corred las cortinas! 
 
En su cabeza se enrosca 
una serpiente amarilla, 
y va soñando en el baile 
com galanes de otros dias.   
 
 ¡Niñas, 
corred las cortinas! 
 
Las calles están desiertas 
y en los fondos se adivinan, 
corazones andaluces 
buscando viejas espinhas. 
 
 ¡Niñas, 
corred las cortinas! 
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Boa parte da popularidade do mito de Carmen deve-se ao sucesso da 
adaptação operística do mesmo título, com música de George 
Bizet”127 
 

A cena evocada nesse 6º movimento do ciclo Romancero gitano gira em 

torno dessa femme fatale. O fato da Carmen de Georges Bizet (1838 – 1875) 

ser uma das óperas favoritas de Castelnuovo-Tedesco128 pode ser uma das 

justificativas para ele ter abordado o poema Baile em sua op. 152. 

Novamente, o violão inicia um dos movimentos do ciclo, desta vez 

executando uma dança tipicamente espanhola: a Seguidilla. Segundo Felipe 

Pedrell: 

 

“Dança rápida espanhola, em compasso de três tempos, análoga ao 
bolero. Tiveram sua origem em Mancha, no século XVI, e por isso 
são chamados algumas vezes de seguidillas manchegas. [...] Assim, 
desde os tempos de Dom Quixote até os modernos, se chamam 
assim como no baile [...], porque as seguidillas são originárias da 
Mancha”129 
 

 Podemos verificar a clara alusão do compositor à dança espanhola no 

andamento sugerido (“Tempo di Seguidilla”), no caráter que o violão deve 

seguir (“elegant”) e no compasso 3/8. 

 

Figura 100: Compassos iniciais do movimento Baile. Em destaque o compasso ternário 
(círculo), caráter elegante (seta) e andamento (retângulo). 

 

 Vocalmente, a peça inicia-se diferentemente dos outros movimentos 

analisados: enquanto os versos de Garcia Lorca são cantados por um solo de 

barítono, os naipes de soprano e contralto recriam vocalmente os sons das 

castanholas, com os vocábulos “ticka tick/ ticka ticka”. A inscrição na partitura 

                                                           
127 BUADES, p. 229 - 230. 
128 “[...] para sempre Carmen seria uma de suas óperas prediletas“.”para siempre Carmen sería 

una de sus óperas predilectas”. OTERO, p. 27. Tradução nossa. 
129 PEDRELL, 1918, p. 211. Original: “Danza rápida española, en compás de tres tiempos, 
análoga al bolero. Tuvieron su origen en la Mancha, eu el siglo XVI, y por eso suelen llamarse 
algunas veces seguidillas manchegas. [...]De aquí que desde los tempos de D. Quijote 
hasta[...]los modernos, se llama se como los indicados el[...] baile, porque las seguidillas son 
originarias de la Mancha.” Tradução nossa. 
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“Kastagnetten imitierend/ Imitando castanholas” reforça essa intenção do 

compositor. 

 

Figura 101: Em destaque a imitação de castanholas solicitada por Tedesco e os vocábulos 
utilizados por soprano e contralto para emular o instrumento. 

 
 Os padrões rítmicos realizados pelo violão, nesse movimento, lembram 

também os padrões rítmicos das castanholas (figura 100). O “clima” do baile 

será somente “perturbado” por um artifício texto/música já utilizado 

anteriormente por Tedesco: as estrofes exclamativas desse poema de Lorca 

são musicadas como um Polo gitano, mesmo artifício usado nas estrofes 

exclamativas da Baladillia de los tres rios. Observamos a seguir, como o solo 

de tenor aparece num momento de explosão intencional do texto, embora não 

extrapola o limite de uma sexta menor (lá – fá): 

 

 
Figura 102: solo de tenor em forma de Polo gitano. 
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 O movimento logo em seguida, Crótalo, dialoga com as castanholas, de 

outra maneira, como veremos a seguir. 

 

4.1.1.7 Crótalo: “Escaravelho sonoro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crótalo é um tipo de castanhola de metal, instrumento que já foi 

homenageado no movimento Baile, conforme vimos anteriormente. Contudo, 

Mario Castelnuovo-Tedesco consegue utilizar esse poema para homenagear o 

famoso instrumento percussivo.  

 O movimento se inicia com o caráter Furioso e uma apresentação de 

curtos excertos melódicos por parte do violão (prelúdio), os quais serão 

entoados pelo coro em seguida. A estruturação rítmica do excerto (colcheia 

pontuada, semicolcheia e colcheia) remete ao percutir de um crótalo. Já 

falamos anteriormente da alternância entre os compassos 6/8 e ¾ que foram 

Crótalo 

 

Crótalo. 

Crótalo. 

Crótalo. 

Escarabajo sonoro. 

En la araña 

de la mano 

rizas el aire 

cálido, 

y te ahogas en tu trino 

de palo. 

 

Crótalo. 

Crótalo. 

Crótalo. 

Escarabajo sonoro. 

 

Crótalo 

 

Crótalo. 

Crótalo. 

Crótalo. 

Escaravelho sonoro. 

Na aranha 

da mão 

eriças o ar 

cálido, 

e te afogas em teu trino 

de pau. 

 

Crótalo. 

Crótalo. 

Crótalo. 

Escaravelho sonoro. 
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identificados como artifícios fallianos por Tedesco e que será utilizado nesse 

movimento em larga escala. 

 Temos então a exposição do naipe de baixo e consequente imitação 

pelos naipes de tenor, soprano e contralto juntos e tenor do excerto melódico 

na palavra crótalo (compassos 19 e 20). Ao se pronunciar a palavra crótalo, o 

percutir da castanhola também se mostra, o que faz a junção dos materiais 

melódico, rítmico e da própria palavra uma perfeita emulação da castanhola. Já 

na seção do compasso ¾ existe uma textura coral que se contrapõe ao início, 

musicando as palavras “escarabajo sonoro/escaravelho sonoro”. Em ambas as 

partes, o violão dobra parte dos materiais executados pelo coro. 

 

Figura 103: Início de Crótalo com a alternância entre formas (estilo imitativo e textura coral) e 
compasso (3/4 e 6/8) com violão dobrando parte dos materiais. 

  

Em seguida temos nos compassos 23 ao 28 uma repetição dos 

compassos anteriores com uma pequena dilatação a partir do 27 na silába “no” 

de “sonoro” com um ponto culminante na sílaba “ro” e com dinâmica forte no 

compasso 29. Em seguida, o “escarabajo sonoro” é repetido em uma melodia 

descendente com um fortíssimo marcatto e repleta de tenutos em estilo 

imitativo. Soprano e contralto expõem esse material em terças paralelas as 

quais são imitadas exatamente sem transposição por tenor e baixo. Nesse 

ponto (compasso 29) o violão cessa, para enfatizar as vozes do coro. 
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Figura 104: Repetição proposital de Castelnuovo-Tedesco de um verso de Garcia Lorca para 
criar um efeito de sentido na música. 

 

A partir do compasso 33 a inscrição Lo stesso tempo-deciso já prenuncia 

a característica percussiva da próxima seção do movimento derradeiro do ciclo. 

O ritmo executado pelo violão e a inscrição Percussion não deixam dúvidas: é 

mais uma homenagem de Tedesco ao instrumento de percussão. 

O estilo imitativo segue com exposição do tema melódico de “en la araña 

de la mano/ na aranha da mão” com a seguinte ordem de entradas: exposição 

por parte do contralto e imitação por parte do baixo, soprano e contralto, 

respectivamente. O acompanhamento percussivo do violão vai crescendo e 

descrescendo com dinâmicas mezzopiano (compasso 33), mezzoforte 

(compasso 37), forte (compasso 39) e mezzopiano (compasso 42).  
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Figura 105: Entradas sucessivas dos temas melódicos com destaque para as diferentes 
dinâmicas do violão. 

 

A partir do compasso 43, as vozes do coro se encaminham para o 

clímax do movimento com movimentos melódicos por segundas ascendentes 

enquanto o violão, em dinâmica piano ascende cromaticamente em staccato do 

ré 1 até o ré 4 (compasso 47). 

 

Figura 106: Movimento cromático do violão (compassos 43 até 47). 

 

A frase “trino de palo/trino de pau” é repetida por Tedesco para se 

encaminhar para o clímax do movimento (e, provavelmente, do ciclo inteiro) 

dos compassos 49 até 53 com um “Ah!” inexistente no poema de Lorca mas 

que condiz com o mundo gitano retratado no ciclo inteiro. 
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Figura 107: Repetição da frase “trino de palo” com o clímax no “Ah!” 
 

 

Os compassos 53 ao 62 são uma repetição dos compassos 19 ao 28 

com uma pequena coda dos compassos 63 até 66, com uma textura coral final 

em dinâmica fortíssimo com uma segunda repetição de escarabajo sonoro e o 

crotálo final. O violão também acompanha, com um acorde seco de ré menor 

(tonalidade do movimento). 

 

Figura 108: Final do movimento e do ciclo com um fortíssimo em todas as vozes e instrumentos 
envolvidos. 
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5  CONCLUSÃO 

 

Ao pesquisarmos dados biográficos do compositor Mario Castelnuovo-

Tedesco e relacionarmos com sua obra, sobretudo para violão, ao longo do 

tempo, percebemos que o viés do dialogismo é recorrente na obra do 

compositor fiorentino. Ora escrevendo séries temáticas sobre nomes de 

amigos, ora utilizando princípios fallianos de composição no corpus dessa 

pesquisa, Tedesco se revela um criativo articulador de discursos e tendências, 

sempre com muito respeito à tradição musical que o antecede, mas com o 

olhar no que a vanguarda prenuncia para o futuro. 

Nesse sentido, as idéias bakthinianas se adaptam de maneira sutil e 

quase perfeita aos princípios tedescianos de composição. Castelnuovo-

Tedesco considera-se um “narrador de notas” e utiliza a poliglotia que possui 

para ir a fundo nas possíveis dimensões que o poema revela na sua língua 

original. Esse cotejamento particular entre texto e música nos remete aos 

madrigalismos, procedimentos articulatórios entre texto e música tão comuns 

no renascimento e que foram largamente utilizados em grandes obras 

camerísticas para coro, sobretudo nas da famosa Camerata Fioretina.  

Vimos também que, ao longo da História da Música, o dialogismo é uma 

dimensão da criação artística que perpassa diversos estilos, épocas e 

compositores dos mais diversos rincões e contextos. 

Em consequência disso, o enfoque discursivo-musical proposto por 

LANNA, viés esse que descortina uma série de outras possibilidades para 

vindouras análises, inclusive de outras obras de Mario Castelnuovo-Tedesco, 

se mostrou o mais apropriado possível para a abordagem do ciclo Romancero 

gitano op. 152, numa perspectiva mais integrada de análise musical. 

Como desdobramentos desse fato, pudemos perceber, ao longo da 

articulação dos discursos de Federico Garcia Lorca, Manuel de Falla, Felipe 

Pedrell e do próprio Mario Castelnuovo-Tedesco, que o compositor florentino 

pretende homenagear a música da Espanha, como um todo, além da própria 

manifestação popular do cante jondo. 

 Vimos que Tedesco encontrou-se pessoalmente com de Falla e, nesse 

encontro, pode ter absorvido boa parte das idéias de Lorca, Pedrell e do 

próprio de Falla sobre os processos criativos que envolvem a música 
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espanhola. Num momento posterior, tomando contato com a obra de outros 

compositores como Rodrigo e Albéniz, Castelnuovo-Tedesco conseguiu 

estabelecer um diálogo com as obras desses compositores também 

evidenciando a grande homenagem que o ciclo presta à essa nação ibérica.  

 O Romancero gitano de Mario Castelnuovo-Tedesco estabelece 

diversos diálogos com a arte espanhola. A cada movimento, o compositor 

florentino estabelece um “clima” diferente para cada situação, evidenciada ou 

camuflada nos versos de Garcia Lorca. Clima evocador esse aprendido 

devidamente com De Falla conforme deixam claro os escritos de Tedesco 

sobre o compositor espanhol. Esse ciclo de peças para coro e violão nada mais 

é do que uma sucessão de retratos andaluzes que busca homenagear e 

legitimar o discurso dos já citados e tantos outros artistas da Espanha. E 

mesmo não sendo espanhol de nascimento, Castelnuovo-Tedesco se mostra 

um gitano andaluz de coração e alma. 

Por fim, percebemos a preocupação de Tedesco em manter uma 

coerência entre sua produção musical e os princípios nos quais ele acredita. 

Segundo ele, no artigo sobre Manuel de Falla e os compositores 

contemporâneos de seu tempo, mas que podemos muito bem aplicar ao 

compositor fiorentino:  

 
“Por todos os lados, podemos ver este refinamento progressivo, a 
pesquisa estlística, a tendência para a eliminação; e ver com 
diferentes processos, como músicos de várias nacionalidades, 
chegam a resultados semelhantes. Claro que essa ansiedade coletiva 
possui um profundo significado; e é, em um certo aspecto, 
maravilhoso e comovente esse desejo de purificar-se, de procurar 
nas artes o essencial, para ser, em um novo sentido, clássico.”130 

 

 Tedesco busca a sua “purificação” a cada obra que produz, através de 

um incessante espirito de pesquisador e aprendiz, que faz dele um profundo 

conhecedor de estilos musicais e responsável por trazer o essencial de cada 

tradição musical com a qual dialoga para que ele mesmo possa utilizar esse 

“refinamento progressivo” para formar seu próprio estilo. 

                                                           
130 “Da ogni parte noi vediamo questo progressivo raffinamento, la ricerca stilistica, la tendenza 
all´eliminazione; e vediamo com diversi procedimenti giungere a resultati analoghi di varie 
nazionalotà. Certo quest` ansia collletiva ha un profondo significato; ed è, sotto un certo aspetto 
mirabile e commovente queste desiderio di purificarsi, di cercare in arte l´essenziale, di essere, 
in senso nuovo, classici.” CASTELNUOVO-TEDESCO ,1923, p. 15-16  
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 Espero que essa pesquisa cause inquietação em outros pesquisadores 

para que mais pessoas possam ajudar a montar esse intrincado mosaico 

tedesciano, compositor florentino, mas de alma espanhola legítima. 
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