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RESUMO

Carlos Guastavino (1912-2000) é um dos mais destacados compositores argentinos do
século XX, dono de um particular estilo composicional que conseguiu encurtar a
distância existente entre a música erudita e folclórica na Argentina. Este trabalho aborda
as peças para clarinete e piano do compositor, Tonada y Cueca e a Sonata para clarinete
y piano, com o objetivo de informar possíveis intérpretes sobre questões estilísticas
próprias de Guastavino, assim como influências da música folclórica argentina. Esta
pesquisa também procura fornecer ferramentas ao estudo e à performance destas obras.

Palavras-Chave: Carlos Guastavino; Clarinete; Tonada y Cueca; Sonata para clarinete y
piano.
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ABSTRACT
Carlos Guastavino (1912-2000) is one of the most well-known Argentinian composers
from the 20th century, with a unique compositional style that was able to shorten the
distance between classical and folk music in Argentina. This work deals with his pieces
for clarinet and piano, Tonada y Cueca and the Sonata para clarinete y piano, with the
goal of informing possible interpreters about some stylistic issues proper of Guastavino,
as well as influences from Argentinian folk music. This research also aims to provide
tools for the study and performance of these pieces.

Keywords: Carlos Guastavino; Clarinet; Tonada y Cueca; Sonata para clarinete y piano.
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INTRODUÇÃO
A música latino-americana para clarinete é bastante numerosa. A procedência
dos seus compositores está polarizada principalmente entre Brasil e Colômbia, sendo que
a Argentina ainda não possui muita música para clarinete divulgada. Esta é uma das
principais razões da escolha das obras Tonada y Cueca e a Sonata para clarinete y piano
de Carlos Guastavino como foco de estudo, procurando contribuir à pesquisa da música
latino-americana, promovendo o conhecimento destas peças e oferecendo minha visão de
performance das mesmas.
Ao mesmo tempo, as peças escolhidas merecem ter uma maior difusão no
Brasil, pois elas apresentam uma complexidade e beleza semelhantes a muitas outras
peças que já integram o repertorio tradicional dos clarinetistas no mundo inteiro, mas
ainda são pouco conhecidas.
As peças escritas para clarinete dentro da música de câmara argentina são
bem escassas e, ao mesmo tempo, muito diversas entre si. Os compositores argentinos
mais destacados e renomados, dentro do ambiente erudito, como Alberto Ginastera
(1916-1983) e Astor Piazzolla (1921-1992), dedicaram-se a escrever muita música
sinfónica e de câmara, com seus estilos pessoais, mas quase sem a participação do
clarinete. Astor Piazzolla escreveu apenas uma pequena peça para clarinete solista e
acompanhamento de cordas, chamada Contemplación y Danza, que também pode ser
considerada como música de câmara. A maioria dos outros compositores que escreveram
para clarinete utilizou a música contemporânea como estilo, com peças vanguardistas,
tais como Trio de las Proporciones de César Franchisena (1923-1992), Fantasia para
clarinete y piano, Soloneiron de Gerardo Gandini (1936-2013), Cuatro piezas de Juan
Carlos Paz (1897-1972), Tres monogramas de Salvador Ranieri (1930-2012), entre
outras.
Carlos Guastavino considerou o clarinete de forma relevante em suas
composições, que foram ganhando espaço nos programas das escolas de música e
conservatórios da Argentina, e ocupando um lugar no qual, até esse momento, havia um
grande vazio, fato que demonstra a importância das mesmas no desenvolvimento do
estudo acadêmico do instrumento. Com a edição das suas obras, a música erudita
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argentina ganhou mais um compositor destacado, com um estilo próprio. É por isso que a
figura do Carlos Guastavino adquire grande importância no panorama da música de
câmara argentina.
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1. CAPÍTULO 1: O COMPOSITOR E SEU CONTEXTO HISTÓRICO

1.1. BIOGRAFIA
Carlos Vicente Guastavino foi um compositor e pianista argentino, nascido na
cidade de Santa Fé no dia 5 de abril de 1912. Guastavino nasceu numa época muito
singular da história da Argentina, principalmente no que se refere à música. Segundo
Veniard (2000), o grupo de compositores que conviviam com ele foi o primeiro formado
exclusivamente no país, por causa da 1ª Guerra Mundial, que obrigou um retorno
antecipado de muitos estudantes que tinham saído para aperfeiçoarem-se na Europa ou
Estados Unidos. Estes fatos tiveram diversas consequências. Os músicos desta etapa, por
não terem se formado fora da Argentina, estavam mais propícios a iniciar uma corrente
nacionalista; ao mesmo tempo, sua formação foi mais universalista, por terem se formado
com professores das mais diversas escolas.
Guastavino iniciou seus estudos de piano com Esperanza Lothringer aos
quatro anos de idade, em 1916 (MANSILLA, 2011). Sua disposição com o instrumento
levou-o a iniciar suas apresentações musicais logo na adolescência. Segundo relata
Mansilla (2011), foi graças a uma bolsa do Ministerio de Instrucción Pública e Fomento
de la província de Santa Fe que Guastavino pôde mudar-se a Buenos Aires em agosto de
1938 para realizar estudos de composição no Conservatorio Nacional de Música y Arte
Escénico. Seus estudos no conservatório, juntamente às aulas particulares de harmonia,
contraponto e orquestração, que tinha com Athos Palma, ajudaram sua carreira como
compositor e como intérprete a tomar rumos profissionais.
Um fato importante na carreira de Guastavino foi a obtenção, em 1939, de um
prêmio que permitiu a publicação de uma de suas obras por meio da editora Ricordi
Americana, começando ali um longo e frutífero relacionamento do compositor com esta
empresa. Guastavino foi um pianista talentoso, que se destacou pela interpretação de suas
próprias obras nos cenários da Argentina. Esta atividade simultânea como compositor e
intérprete singularizou-o entre os seus colegas argentinos, aproximando-o à figura dos
compositores pianistas do século XIX (MANSILLA, 2011).
Gonzalez (2003) ressalta alguns fatos importantes na vida de Guastavino,
como a obtenção de uma bolsa para estudar por dois anos em Londres, a realização de
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turnês pela Irlanda, Rússia, China e América do Sul tocando sua música para canto e
piano e seu trabalho como professor de harmonia, coral e regência no Conservatorio
Nacional “Carlos López Buchardo” e no Conservatorio “Manuel de Falla”, entre os
anos 1959 e 1974.
De acordo com Fuenzalida (1998), podemos estabelecer as seguintes etapas
na vida de Guastavino:
Primeira etapa: abrange o período de formação, que vai desde o ano 1912 até
1939. Anos em que começa os estudos musicais, compõe suas primeiras canções e entra
em contato com Hector Ruiz Diaz, pianista que será uma grande influência para a carreira
musical de Guastavino.
Segunda etapa: são os anos de maturidade artística e criativa, entre 1940 e
1974. Neste período, realiza turnês na Argentina, Europa, China e Rússia como
concertista de piano. Suas composições são influenciadas por Manuel de Falla, com quem
mantinha correspondência. É também nesta etapa que começa a compor num estilo
marcadamente nacionalista, com a intenção de incorporar essas peças aos seus recitais de
piano. Por volta de 1959, diminui sua atividade como concertista e aumenta sua atividade
na docência. Dentro das composições desta etapa, encontram-se Las Presencias, as Doce
Canciones Populares e a Sonata para clarinete y piano.
Terceira etapa: os anos entre 1975 e 1987 foram de profundo silêncio,
provavelmente devido à morte de sua mãe e à situação política na Argentina, com a
ditadura militar.
Quarta etapa: entre 1988 e 1992, graças a Carlos Vilo, regente coral que
morou na França e divulgou as músicas de Guastavino durante sua estadia lá, voltou a
compor e fazer transcrições de suas peças já escritas, a maioria destas para coro ou piano.
Já nesta época, suas músicas, conhecidas e tocadas pelo mundo inteiro, fizeram dele um
compositor reconhecido e permitiram-lhe viver dos benefícios por elas gerados.
Quinta etapa: desde 1992 e até sua morte, Guastavino morou quase
aposentado da atividade musical, pois sua saúde deteriorou-se e ele foi levado de volta
para Santa Fe pela sua família, onde morreu em 29 de outubro de 2000.
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1.2. CONTEXTO HISTÓRICO
O campo musical na Argentina, na época em que Guastavino desenvolveu
suas atividades musicais, estava dividido em dois grupos: o denominado tradicionalnacionalista e o innovador. O primeiro constituiu-se formalmente em 1915 com a criação
da Sociedad Nacional de Música (posteriormente denominada Asociación Argentina de
Compositores), enquanto que o segundo grupo posicionou-se no outro extremo do campo
musical, com a criação do Grupo Renovación a partir de 1929, que por volta de 1950
transformou-se na Agrupación Nueva Música. Entre seus objetivos estava o acesso a um
internacionalismo musical e o afastamento das posturas locais. O primeiro grupo estava
em superioridade de condições pela existência de vínculos com entidades oficiais, como
o Conservatorio Nacional de Música (posteriormente Conservatorio de Música “Carlos
López Buchardo”), que organizava e legitimava recitais e concertos desses compositores
(VÁZQUEZ, 2009). Guastavino foi um dos compositores nacionalistas por excelência,
cuja produção manteve-se sempre afastada das técnicas composicionais de vanguarda.
Segundo Veniard (2000), nos anos 60 o nacionalismo musical na Argentina estava
chegando a seu fim e só se mantinha graças ao trabalho composicional de Guastavino.
“Seu estilo musical, fortemente ligado ao século XIX, permaneceu
completamente afastado do entorno musical moderno da Argentina. Seu isolamento
estilístico é evidente quando comparado com os trabalhos de Alberto Ginastera (19161983), seu contemporâneo quase exato”. (ESPINOSA, 1996)1. Segundo Espinosa,
Guastavino transformou-se em um modelo para os autores da música popular dos anos
60, os quais começaram aplicar as inovações dele em suas próprias músicas.
A vida de Carlos Guastavino (1912-2000) abrangeu praticamente todo o
século XX. Todavia, é difícil imaginar como um compositor que – vivendo em um
período que testemunhou tamanha efervescência de estilos, tamanha multiplicidade de
tendências, tantas novidades arrojadas – manteve-se corajoso e convictamente fiel a seu
doce anacronismo durante toda sua carreira:

1

Texto original: Su estilo musical, firmemente arraigado al siglo XIX, ha permanecido completamente
apartado del entorno musical moderno de Argentina, su aislamiento estilístico será prontamente evidente
comparando los trabajos de Guastavino a aquellos de Alberto Ginastera (1916-1983), casi su
contemporáneo exacto.
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Não estou interessado na música atual. Ela nasceu morta, meu amigo. Estou
contente com meu trabalho. Eu não mudaria nem uma nota musical... O que
deseja? Que eu escreva música dodecafônica? Nunca! Se eu nascesse vinte
vezes, vinte vezes escreveria “La Rosa y el Sauce”; vinte vezes escreveria
“Pueblito, mi Pueblo. […] O atonalismo, a música concreta! Isso é uma
porcaria! Eu o digo aos gritos a todo mundo. São mentiras, falsidades. […] A
música autêntica é harmonia, melodia, ritmo, perfeitamente tonal. É a única
forma de fazer música. (VENIARD, 2000)2.

Vários outros compositores argentinos e latino-americanos tiveram suas fases
nacionalistas-folclóricas, mas depois abandonaram estas tendências em busca de um
estilo mais internacional, cosmopolita e experimental (KULP, 2001, p. 61). O
conservadorismo de Guastavino, porém, fez com que ele permanecesse atrelado a seu
temperamento estético até o final de sua vida. Poucos compositores poderiam dar-se ao
luxo de ir contra a correnteza de forma tão firme e persistente; porém, a qualidade
musical e a enorme habilidade artesanal encontrada na obra de Guastavino certamente
deu-lhe esse direito de isolar-se estilisticamente das diversas tendências avant-garde
presentes ao seu redor durante o século XX.
O intercâmbio de elementos da “música culta” e da “música popular” na obra
de Guastavino possui de fato uma qualidade absolutamente sui generis; como Kulp
(2003) menciona, o compositor não apenas inseria elementos populares para dar à sua
música de concerto um caráter nacional; ele era capaz de criar “obras que [...] poderiam
facilmente e de forma convincente prosperar em ambos ambientes [ou seja, clássico e
popular]” (p. 42). Esta habilidade faz com que suas obras pareçam enganosamente
simples; porém, esta aparente simplicidade é obtida por meio de uma grande habilidade
composicional, que permite que Guastavino crie obras que parecem ser absolutamente
naturais, fluindo de forma espontânea, algo que pode ser percebido na descrição do
próprio compositor a respeito de seu processo de trabalho:
2

Texto original: No estoy interesado en la música actual. Ella ha nacido muerta, mi amigo. Estoy contento
con mi trabajo. Yo no cambiaría ni una sola nota música... ¿o qué es lo que quieres? Que escriba música
dodecafónica? ¡Nunca! Si yo naciera veinte veces, veinte veces yo escribiría "La Rosa y el Sauce"; veinte
veces escribiría "Pueblito, mi Pueblo. [....]¡El atonalismo, la música concreta! ¡Eso es una porquería! Y lo
digo a los gritos a todo el mundo. Esas son mentiras, falsedades. […] La música auténtica es armonía,
melodía, ritmo, perfectamente tonal. Es la única forma de hacer música".
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Quando leio um poema que me toca, fico muito comovido. Meu corpo todo se
contorce, vibro totalmente, aparecem lágrimas em meus olhos... É muito forte!
Então pego um papel com pentagrama e escrevo as notas. Tudo é muito rápido,
não posso parar; é como se estivesse possuído. Quando me dou conta de que
encontrei o que queria, me ponho de pé, faço gestos, caminho, dou voltas, rio e
choro e dou graças a Deus. A música sai sozinha e não sou responsável: uma
parte de meu cérebro tem música. (ESPINOSA, 1996)3.

3

Texto original: "Cuando leo una poesía que me llega, me conmociono mucho. Se contorsiona todo mi
cuerpo, vibro totalmente, aparecen lágrimas en mis ojos... ¡Es muy fuerte! Entonces tomo un papel
pentagramado y escribo las notas. Todo es muy rápido, no puedo parar; es como si estuviera poseído.
Cuando me doy cuenta de que encontré lo que quería, me pongo de pie, hago gestos, camino, doy vueltas,
río o lloro y doy gracias a Dios. La música sale sola y no soy responsable: una parte de mi cerebro tiene
música".
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2. CAPÍTULO 2: PEÇAS PARA CLARINETE E PIANO

As peças compostas originalmente para clarinete e piano pelo compositor
Carlos Guastavino são Tonada y Cueca (1965) e Sonata para clarinete y piano (1970).
Existe também um arranjo da obra Rosita Iglesias (1966), peça para violino e piano do
ciclo Las Presencias, já incorporado ao repertório de música argentina para clarinete,
feito pelo reconhecido clarinetista Luis Rossi (1947- )4:

Guastavino me fez ouvir Rosita Iglesias, bonita peça escrita originalmente para
violino e piano. Apaixonei-me por esta peça e também consegui falar muitas
vezes com Rosita Iglesias, que ministrava aulas de violino no Conservatorio
Nacional [...].

Perguntei para Guastavino se eu poderia tocar essa peça no

clarinete, já que ele tinha aprovado um arranjo feito para tocar com viola e
piano. Ele me disse que eu deveria experimentar... Eu fiz um arranjo, mas a
saúde dele foi se deteriorando e a família do compositor decidiu levá-lo desde
Buenos Aires para Santa Fe, sua terra, onde logo ele faleceu. Minha versão
para clarinete e piano foi um sucesso. Eu a gravei num CD que foi publicado
pela Radio Clásica e posteriormente em outro CD chamado Live in Boston.
Jonathan Cohler e outros clarinetistas me pediram a peça e gravaram também.
Acho que Guastavino teria aprovado esta versão, francamente. Pois, na opinião
do meu maestro John McCaw, ouve-se a peça como se fosse original para
clarinete, e não como um arranjo (entrevista realizada pelo autor; ver Anexo
I)5.

4

Clarinetista argentino de destacada carreira solista internacional, professor de clarinete na Universidade
Simón Bolivar da Venezuela, ministrou aulas e masterclasses em vários países. Também é reconhecido
como construtor de clarinetes.
5
Texto original: Guastavino me hizo escuchar Rosita Iglesias, obra hermosa originalmente escrita para
Violín y piano. Me enamoré de esa obra y además hablé muchas veces con Rosita Iglesias, quien enseñaba
violín en el Conservatorio Nacional y me contaba que había tocado en la Orquesta del Colón junto a
Spátola, clarinetista a quien ella admiraba mucho. Le pregunté a Guastavino si podría tocar esa pieza en
clarinete, ya que él había aprobado un arreglo para tocarla en viola. Me dijo que debía probar…Hice mi
arreglo, pero en tanto su salud se deterioró y su familia lo llevó a Santa Fé, donde luego falleció. Mi versión
para clarinete resultó muy exitosa. La grabé en un CD que publicó la Radio Clásica y posteriormente en
otro CD llamado Live in Boston. Jonathan Cohler y otros clarinetistas me pidieron la música y la grabaron
también. Creo que Guastavino habría aprobado esta versión, francamente. Pues en opinión de mi maestro
John McCaw,
suena no como arreglo, sino
como si fuera original para clarinete.
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A Tonada y Cueca é uma peça breve para clarinete e piano, dividida em dois
movimentos. A obra é formada por arranjos de duas peças escritas anteriormente por
Guastavino. De acordo com Mansilla (2011), a obra foi editada em 1995 pela Editorial
Lagos, sendo que um dos manuscritos conserva-se no arquivo familiar e outro, com
dedicatória, com Luis Rossi.
A Tonada foi, originalmente, uma peça para piano intitulada Presencia no. 4,
'Mariana', também pertencente ao conjunto de obras conhecido como Las Presencias,
que foram compostas entre os anos 1959 e 1972. A Presencia no. 4 foi escrita em 1961 e
arranjada para clarinete e piano pelo próprio Guastavino no ano de 1966 (MANSILLA,
2011).
Já a Cueca é um arranjo da canção Mi Viña de Chapanay, escrita no ano 1964
e publicada em 1968, dentro do ciclo de Doce Canciones Populares. O poema desta
canção é uma expressão alegre de um trabalhador que cuida de seu vinhedo todos os dias,
sem jamais cansar-se de sua beleza. Esta peça foi arranjada pelo próprio Guastavino no
ano de 1966 para clarinete e piano (MANSILLA, 2011).
Luis Rossi (1947- ), reconhecido clarinetista argentino de carreira
internacional, teve uma importante participação na escrita das duas peças. Rossi
conheceu o Maestro Carlos Guastavino quando tinha 16 anos e cursava seus estudos no
Conservatorio Nacional de Música, na cidade de Buenos Aires. Guastavino, que era
professor de Harmonia nesse conservatório, assistiu um recital de alunos, do qual Luis
Rossi participou. Ao final, cumprimentou-o e parabenizou-o, e aí começou um
relacionamento que, um tempo mais tarde, daria nascimento à peça Tonada y Cueca.
Rossi conta que “uma vez, eu pedi para ele compor uma peça para clarinete e
piano. Especificamente, eu lhe pedi que a parte do piano não fosse só acompanhamento.
Assim, um dia, ele apareceu com a partitura de Tonada y Cueca, onde a dedicatória diz
“Dedicada especialmente al chico Luis Rossi”. Na verdade, foi um milagre que ele me
dera atenção, já que eu era bem novo. Ele me falou: ‘fiz ela como você pediu para mim,
com muito diálogo’ (2015, comunicação pessoal). Guastavino assistiu à estreia da Tonada
y Cueca, num recital organizado pelo Conservatorio Nacional de Música no Museo de
Artes Plásticas de Buenos Aires, e ficou emocionado e motivado para escrever outra
peça. Era sua primeira peça feita para clarinete como instrumento principal e
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protagonista. Uma semana depois desse recital, Luis Rossi e Carlos Guastavino já
conversavam sobre como poderia ser a próxima peça para clarinete. O compositor já
tinha algo na sua cabeça e comentou que “vai ser uma sonata, não em estilo folclórico,
mas de inspiração internacional”.
Rossi encontrou-se com Guastavino, e tocou para ele uma Sonata de Brahms
e a Sonatina de Antony Szalovski. O compositor fez anotações. Um ano depois convidou
Rossi a sua casa para mostrar o trabalho que tinha feito, tocando ao piano e cantando a
parte de clarinete, e comentou que ainda não estava acabada. Passados dois anos, e
estando Luis Rossi no Peru integrando a Orquestra Sinfónica Nacional, recebeu uma
partitura com a frase: “aqui está sua sonata”. A Sonata para clarinete y piano, publicada
no ano 1971, é uma obra que consta de três (3) movimentos: I. Allegro Deciso. II
Andante. III. Rondo. Allegro spiritoso. Estando Rossi fora da Argentina, a estreia da peça
foi feita pelo clarinetista argentino Martin Tow no auditório da Radio Municipal, em
Buenos Aires, no ano de 1969.

2.1. TONADA Y CUECA
Tonada y Cueca é uma obra que não apresenta para o clarinetista grandes
dificuldades técnicas, mas é complexa nos aspectos interpretativos e expressivos. A
riqueza e abundância de melodias simples e delicadas é uma das características da peça;
certos detalhes contêm um valor agregado que, com os devidos conhecimentos prévios,
pode ser abordado de forma a ressaltar o “sabor popular” da obra. A maior exigência da
peça está em conseguir uma interpretação adequada, aproximada às ideias e ao estilo
composicional de Guastavino, para poder então retratar fielmente cada um das paisagens
sonoras que ele apresenta. Este trabalho procura colaborar com aportes e sugestões para
uma interpretação estilística, a partir do conhecimento mais profundo dos ritmos,
estruturas e formas, melodia principal, harmonias destacadas e fraseados.

2.1.1. Tonada
Segundo Aguilar (2007), existem vários gêneros folclóricos baseados na
superposição dos compassos 6/8 e 3/4, como é o caso da zamba, chamamé, galopa,
chacarera, cueca, tonada, e estilo. No caso especifico da tonada, a base rítmica tem
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acentos sobre a segunda colcheia e sobre o terceiro tempo do ¾, como se observa na
figura 1.

Figura 1: padrão rítmico da tonada extraído do livro Folklore para armar (2007, p. 30).

Falú (2011) considera que uma grande parte dos gêneros musicais folclóricos
do país utiliza esta polirritmia, com a superposição de compassos 3/4 e 6/8, geralmente
predominando melodias em 6/8 e acompanhamentos rítmicos da percussão e dos violões
em 3/4 (Figura 2). Podemos estabelecer, observando o quadro, que temos batidas

coincidentes em muitos ritmos folclóricos argentinos, nos quais a figura

do

segundo tempo do 6/8 é considerada uma batida aguda e com pouco som, enquanto que o

terceiro tempo do ¾ utiliza uma batida grave e com mais som. A figura

não é uma

pausa.

Figura 2: Tábua extraída do livro Cajita de Música Argentina (FALÚ, 2011, p. 27).
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Segundo a pesquisa de Lopez Alzate (2012), o termo tonada significa tom ou
melodia. É uma canção praticada no Chile e na Argentina, mais precisamente na região
de Cuyo, que compreende as províncias de San Juan, Mendoza e San Luis. Usualmente é
cantada por duas vozes femininas em terças paralelas, com versos octossílabos. As
tonadas são acompanhadas por violões, que normalmente fazem introduções e interlúdios
bem elaborados. Uma característica importante do género é a ambiguidade métrica:
ainda que as tonadas normalmente se escrevam no compasso composto de 6/8, é bem
normal alternar pés binários e ternários. Também é muito comum encontrar ritmos
atravessados entre a voz e acompanhamento. A harmonia, mesmo sendo bastante
tradicional, tem tendências a modular de forma frequente. O gênero é geralmente em
tonalidades menores (e, nestes casos, são frequentes as modulações à tonalidade relativa
maior), mas também podem se encontrar em tonalidades maiores ou em outros modos.
O termo TONADA é definido no New Grove Dictionary (2001, p. 581) da
seguinte maneira:

No Chile e na Argentina a tonada é uma canção de amor, que pode ser cantada
ou como um solo ou em dueto em terças paralelas; tonadas são geralmente no
modo maior, muitas vezes modulando para dominante ou a uma terceira menor
descendente. As estrofes, pelo geral, são unidas umas às outras por interlúdios
do violão6.

Um dos aspectos musicais mais interessantes da tonada de Guastavino são as
transferências melódicas entre o clarinete e o piano, feitas de maneira quase
imperceptível, geralmente por meio de uma nota que um instrumento toca e é então
continuada pelo outro no mesmo registro, criando a ausência de 'costuras' em sua música
mencionada na seção anterior. Essa troca sutil entre as vozes acontece seis vezes na peça,
nos compassos 4, 7-8, 12, 14-16, 21-22 e 46 (Figuras 3 e 4). Isso, juntamente com o ritmo
sincopado do acompanhamento do piano e antecipações rítmicas na melodia do clarinete,
6

Texto original: In Chile and Argentina the tonada is a love song, which may be song either as a solo or as
a duet in parallel 3rds; tonadas are usually in the major mode, often modulating to the dominant or to a key
a minor 3rd away. Stanzas are usually set off from each other by guitar interludes.
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cria uma sensação de fluidez na peça, como se houvesse uma conversa improvisada
(porém totalmente sincronizada) entre os dois parceiros.

Figura 3: Tonada, compassos 1-8.

Figura 4: Tonada, compassos 13-16.

Outro aspecto que merece destaque na Tonada é sua instabilidade tonal;
apesar dela ser em Si bemol menor, a resolução para este acorde só acontecerá no final.
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Antes disso, há apenas duas outras ocasiões em que o acorde de tônica aparece, sendo
uma destas com caráter de acorde de passagem, na 1a inversão (compasso 11), e outra
com um dissonante Mi natural que não permite que a cadência se concretize (compassos
23-24). A peça começa com uma progressão que não somente evita a tônica, mas cria
breves modulações para o IV grau, Mi bemol menor, (IV grau da escala) e o III grau, Ré
bemol maior (Figura 5). Percebe-se, portanto, como Guastavino usa um gênero folclórico
de maneira altamente estilizada, com progressões harmônicas que dificilmente seriam
encontradas no modelo original.

Figura 5: Tonada, compassos 1-7 (círculos marcam as modulações para Mi bemol e Ré bemol).

A seção B da peça, marcada Poco più animato (compasso 26), exibe
excursões harmônicas ainda maiores (Figura 6). Nos compassos 27-29, há uma breve
modulação para Sol bemol maior (mesmo acorde que já havia aparecido na cadência de
engano do compasso 3); a 3a do acorde é então baixada em um semitom, transformando o
acorde no VI grau de Lá maior, tonalidade para qual a música modulará nos compassos
31-36. O compasso 37 apresenta uma tentativa de modulação para Si menor, que é
abortada, seguindo-se então uma modulação para Dó maior nos compassos 38-40. Este
acorde é então prolongado, com um pedal no baixo durante sete compassos; no compasso
43, a nota Si bemol é introduzida, fazendo com que ele torne-se um acorde de sétima da
dominante (no caso, dominante da dominante, ou seja, V de Fá, na tonalidade original de
Si bemol). Conclui-se que Guastavino, apesar de usar uma simples forma ABA para a
peça, transforma a seção B praticamente em um “desenvolvimento” que poderia ser
encontrado em uma forma-sonata, com a tonalidade passando por diversas regiões e
chegando à dominante da dominante, que é então prolongada antes da “recapitulação” da
seção A (que não começa com a tônica, como seria mais tradicional).
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Figura 6: Tonada, compassos 26-43.

Um detalhe digno de menção é o fato que o compositor introduz o retorno de
uma frase da seção A (um salto de oitavas que havia aparecido originalmente no
compasso 12) justamente quando surge o pedal no Dó, fazendo com que haja uma
“recapitulação” melódica antes mesmo do retorno do início da melodia no tom correto,
que só ocorrerá no compasso 41 (Figura 7). Isso cria uma complexidade formal que
aumenta a fluidez da peça, pois é como se o ouvinte fosse enganado em relação ao
encaixe das seções ABA, com o retorno de parte da melodia ocorrendo de forma
deliberadamente prematura.
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Figura 7: Tonada, comparação entre compassos 12 e 41.

Outro detalhe interessante é que, por causa do acorde de sétima da dominante
(Dó maior com sétima), o retorno da melodia inicial tem que ser alterado: no lugar de um
Mi bemol sobre um acorde meio diminuto, o clarinete toca um Mi natural (Figura 8).

Figura 8: Tonada, compassos 1-2 e 46-48.

O retorno da seção A é diferente, pois, desta vez, as alternâncias melódicas
entre o clarinete e o piano não são mais usadas. A melodia permanece firmemente no
clarinete, enquanto que Guastavino escreve um acompanhamento deliciosamente
dissonante no piano, nos compassos 50-56 (Figura 9). Percebe-se que a vasta maioria das
notas da mão direita não 'pertencem' aos acordes da mão esquerda; Guastavino, desta
forma, novamente injeta um caráter moderno, pessoal e inesperado em uma peça de
caráter folclórico.
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Figura 9: Tonada, compassos 50-56.

2.1.2. Cueca
A Cueca oferece um grande contraste com a Tonada, considerando que é uma
dança folclórica, cujas principais caraterísticas são o ritmo vivo, o caráter alegre e a
leveza da dança.
Migliozzi (2004) afirma que a cueca tem origem na zamacueca, que do Peru
passou ao Chile e posteriormente às províncias argentinas de Cuyo. A cueca chilena é
ligeira e dança-se de forma saltada; já a cueca argentina ou cuyana é um poema de amor
que se declama por meio de movimentos simbólicos, coreografada com uma linguagem
muda de panos (que ondulam-se suavemente) e olhares. Os dançarinos mandam
mensagens com seus panos e o jogo amoroso progride gradualmente, até o momento em
que eles rendem-se ao amor, com os panos encostados nos ombros dos seus
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companheiros, representando um abraço7. Os violonistas cuyanos tem o costume de
realizar prelúdios “punteados” de grande beleza e virtuosismo, no ritmo de 6/8. Os textos
desta dança foram criados em forma de seguidillas (quartetas nos quais os versos ímpares
têm sete sílabas e os versos pares, cinco), o que se observa na maioria das composições.
Geralmente, a tonalidade usada para este gênero é a maior.
Abaixo podemos observar o texto da canção original:

Mi Viña de Chapanay

Con el alba me levanto
Porque debo cuidar mi viña.
Delicada como una niña
Es mi viña de Chapanay.
En enero y en febrero
La hojarasca le voy quitando,
Con fineza despampanando
A mi viña de Chapanay.
Con el alba me levanto
Y no ceso de trabajar.
Todo el año la estoy queriendo
A mi viña de Chapanay.
Desde marzo, lindamente,
La cosecha ya conseguimos
Y me alegro con los racimos
De mi viña de Chapanay.
Riego en mayo, podo en junio,
Y en noviembre, ya floreciendo,
¡qué bonita se está poniendo
Mi viñita de Chapanay!
A letra desta poesia foi escrita por León Benarós, poeta e advogado nascido
em 1915 na província de San Luis, na Argentina, e falecido no dia 25 de agosto de 2012.
7

A cueca cuyana pode ser considerada uma zamba ligeira, sendo que a diferença entre estas é que a cueca
nunca deve ser acompanhada com bombo (instrumento de percussão tradicionalmente usado no folclore
argentino, construído com madeira e couro).
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Junto com Guastavino, foi co-autor de mais de sessenta obras vocais. Algumas dessas
obras são as que integram os ciclos Pájaros, Canciones coloniales, Quince canciones
escolares e Canciones del alba.8
Chapanay é um pequeno povoado dentro do departamento de San Martín, na
província de Mendoza (Argentina), onde a principal atividade econômica é precisamente
a produção de vinhos. A poesia Mi viña de Chapanay descreve uma cronologia das
atividades que se realizam durante todo o ano para cuidar e manter em ótimas condições
o vinhedo.
No primeiro verso, o autor fala que acorda bem cedo para cuidar da vinha,
como se fosse uma delicada criança. No segundo verso, ele começa a falar dos cuidados
que tem que ter nesses meses para manter a vinha, tirando a folharada para ela se ver
mais charmosa. No terceiro verso, declara o amor com que trabalha todo ano. Este é o
refrão, que se repete novamente após o quarto e quinto versos, ressaltando esse amor pela
vinha e por seu trabalho. O quarto verso mostra sua alegria com a colheita dos cachos de
uva, sendo que o último verso narra o que ele faz para que sua vinha fique linda.
O clarinetista encontra neste trabalho, com a incorporação do texto
correspondente à Cueca “Mi viña de Chapanay”, informação de grande importância na
hora da interpretação. Conhecer o significado da poesia ajuda com o estabelecimento do
caráter da música. Sabendo que a temática da letra é de alegria e celebração, as dinâmicas
que têm crescendo podem ser bem amplas, como se fosse toda essa alegria contida que o
instrumentista quer expressar. As articulações podem ser bem mais curtas, o som bem
pleno, definido, e o fraseado bem direcionado. Devemos pensar que, originalmente, é um
trabalho vocal, por isso o nosso fraseado deve conhecer e respeitar a letra de acordo com
as respirações que seriam feitas por um cantor.
Na próxima figura (Figura 10), pode-se observar a partitura original da peça
Mi Viña de Chapanay para canto e piano.

8

MANSILLA, SILVINA LUZ. La obra musical de Carlos Guastavino: Circulación, recepción,
mediaciones. Buenos Aires, Argentina: Gourmet Musical Ediciones, 2011. 102 p
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Figura 10: Mi viña de Chapanay.

Guastavino, ao escrever o arranjo de Mi viña de Chapanay para clarinete e
piano, realizou mudanças que merecem ser destacadas. A tonalidade original (Mi Maior)
foi modificada para Fá Maior, fato que provavelmente tem a ver com as dificuldades
técnicas que resultariam se o clarinete tocasse em Fá# Maior (para que se soasse o Mi
Maior original). A melodia original do canto não foi simplesmente transcrita; muito pelo
contrário, assim como aconteceu na tonada, Guastavino distribui a melodia entre o
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clarinete e o piano, usando recursos composicionais que demonstram sua excelência
como compositor.
Em relação à estrutura do movimento, cuja forma é Introdução-AAB, as
seções que correspondem às estrofes não foram alteradas no que se refere à quantidade de
compassos, mas na introdução e no refrão foram adicionados compassos, sempre para
favorecer um maior trabalho contrapontístico entre os dois instrumentos.
A forma da peça é a seguinte:


Introdução9 (16 compassos), que é só instrumental.



Parte A ou primeira estrofe (12 compassos). Na peça original para
canto e piano, é aqui onde começa o canto. Contém quatro versos,
com uma repetição do terceiro e quarto versos, sendo isto uma
característica da cueca cuyana.



Parte A ou segunda estrofe (12 compassos), com estrutura igual à
primeira estrofe.



Parte B ou refrão (14 compassos). Aqui Guastavino agrega dois
compassos numa estrofe que normalmente deveria ter 12. São os
compassos 44 e 45 (Figura 11), onde ele usa figuras mais longas para
simular um momento de tensão na melodia, coloca a indicação sin
retener, a tempo riguroso e silêncios, criando certo suspenso na peça,
como se ela ficasse detida, destacando assim os dois últimos versos
deste estribilho.

Depois realiza-se um Da Capo al Fine, repetindo toda a peça. Neste ponto, é
interessante destacar uma observação feita pelo Maestro Luis Rossi relacionada à
repetição da Cueca. Ele afirma ter visto vários clarinetistas que, ao interpretarem esta
peça, fazem a repetição a partir da entrada do tema principal, na anacruse para o
compasso 17. Rossi afirma que isso é um erro e que deve respeitar-se a estrutura da
dança, fazendo a repetição completa da peça, sem tirar a introdução. Durante a introdução

9

A cueca cantada, assim como na dança original, normalmente possui uma introdução instrumental feita
por violão. Em Tonada y cueca, Guastavino mantem a seção correspondente à introdução, mas agora são os
dois instrumentos que dialogam: o clarinete e o piano.
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de uma cueca tradicional, os dançarinos estariam de frente uns para os outros e só
bateriam palmas. Depois, ao iniciar o tema, eles começariam dançar.

Figura 11: Cueca. Compassos 41-48.

A cueca começa com uma introdução rápida e rítmica em que o clarinete toca uma
escala cromática com grandes saltos (Figura 12). Percebe-se também a alternância de
grupos rítmicos, que criam uma impressão sincopada no segundo compasso, com a
divisão do 6/8 em quatro grupos de três semicolcheias, algo que irá repetir-se nos
compassos 4, 12, 15, 27, 39 e 53 (Figura 13).
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Figura 12: Cueca, compassos 1-2.

Figura 13: Cueca, compassos 4, 12, 15 e 27.

Assim como na tonada, a cueca também apresenta dois momentos em que a
melodia é transferida do piano para o clarinete de forma muito sutil, nos compassos 1819 (Figura 14) e 30-31. Esta é realmente uma técnica composicional que Guastavino sabe
usar de forma magistral; é impressionante como a melodia começa no piano e, no meio, é
transferida para o clarinete, que estava até aquele momento tocando uma contramelodia
em semicolcheias. Um procedimento mais 'normal' teria sido que as trocas entre os
instrumentos ocorressem nas junções das frases (ou seja, na 4a colcheia do compasso 18),
porém isso não criaria a fluidez que Guastavino procurou atingir.
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Figura 14: Cueca, compassos 18-19.

Apesar da cueca não explorar outras regiões harmônicas com a mesma
intensidade que a tonada, encontramos alguns detalhes que trazem grande riqueza à peça,
como, por exemplo:
(1) Nos compassos 19-20, Guastavino primeiramente introduz um acorde de
Mi maior de passagem, cuja resolução é retardada. Logo em seguida, ele uma o Mi como
uma appoggiatura inesperada no piano (Figura 15). No compasso 25, Guastavino coloca,
sobre um acorde de Fá maior com 7a, um acorde de Lá maior com 7a, que resolve para Ré
menor na mão direita, enquanto a mão esquerda permanece no acorde de Fá maior com 7a
(Figura 16). A resolução para Si bemol menor no compasso seguinte é então retardada
por uma appoggiatura cromática no acorde de Dó bemol maior.

Figura 15: Cueca, compassos 19-20.

34

Figura 16: Cueca, compassos 25-26.

2.2. SONATA PARA CLARINETE Y PIANO
“... obra Maestra del repertorio argentino y diría también mundial…” (Tow, 2015,
comunicação pessoal).

A Sonata para Clarinete e Piano foi um trabalho que Guastavino começou
após a estreia da Tonada y Cueca, e que, com os anos, foi ganhando importância dentro
do repertório acadêmico dos clarinetistas dentro e fora da Argentina. O compositor afastase de forma deliberada do caráter nacionalista do qual falávamos na Tonada y Cueca,
tentando fazer uma música mais universal (2015, comunicação pessoal), utilizando o
estilo de compositores que ele adorava.
Martin Tow (1940- ), destacadíssimo clarinetista argentino, foi o encarregado
de fazer a estreia da peça, junto com a pianista Renée Derks, no auditório da Radio
Municipal, em Buenos Aires, no ano de 1969. Segundo Tow (2015, comunicação
pessoal), foi Luis Rossi, clarinetista para quem foi escrita a peça, que entrou em contato
com ele para lhe pedir que fizesse a estreia da obra, já que ele se encontrava trabalhando
na Orquestra Sinfonica Nacional no Peru. Aconteceram alguns encontros entre
Guastavino e Tow, para falar sobre a peça, tocar e receber umas poucas sugestões. A peça
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foi editada no ano de 1971. Tanto Luis Rossi quanto Martin Tow colaboraram na difusão
deste trabalho, incorporando a Sonata para Clarinete dentro do seu repertório de música
de câmara, e tocando-a fora da Argentina. A primeira vez que a Sonata foi tocada na
Europa foi no ano de 1982, num congresso de clarinetistas em Paris, com a interpretação
de Martin Tow (Tow, 2015, comunicação pessoal). A estreia nos Estados Unidos foi feita
por Luis Rossi, no ano de 1991, no Festival Internacional de Flagstaff, Arizona (Rossi,
2015, comunicação pessoal). A obra foi gravada pela primeira vez por Luis Rossi no seu
CD “Fantasia Sul America”. A Sonata possui três movimentos:
I. Allegro Deciso.
II. Andante.
III. Rondo. Allegro spiritoso.

2.2.1 Primeiro movimento: Allegro Deciso
Dos três movimentos que compõem esta sonata, o primeiro é o que demonstra
maior caráter camerístico, exigindo mais da parte do piano, tanto do aspecto técnico
como do interpretativo. Observa-se aqui uma textura densa, com um notório fluxo da
melodia principal entre clarinete ao piano, que se alternam entre os papeis de protagonista
e acompanhante. Também se percebe uso de acordes que fazem lembrar composições de
compositores neorromânticos como Rachmaninov, assim como o uso de determinados
ritmos que evocam a música tradicional argentina.
Os elementos mais importantes para serem trabalhados neste movimento são
os relativos à melodia, ritmo, equilíbrio, articulações e as texturas. A indicação inicial do
caráter é Allegro deciso, um tempo tranquilo, que deve ser respeitado. O principal erro
aqui é interpretar a peça num tempo muito rápido, de forma quase virtuosística, o qual
faria com que um dos elementos fundamentais das composições de Guastavino perdesse
sua importância: a melodia.
Os acentos que aparecem durante todo o movimento podem ser tocados com
determinação, caráter, muito ar e apoio de diafragma, e quase sem bater com a língua,
dando prioridade ao som do clarinete no lugar do barulho da batida da língua. Estes
acentos sugerem imitações do toque de bombo, que tem participação em muitas músicas
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folclóricas de Argentina. O motivo rítmico principal da introdução são esses acentos
(Figura 17). Detrás dos acentos estão diversas notas que unem um motivo com outro,
fazendo conexão entre o diálogo dos instrumentos. Essas notas não devem sumir nem se
igualar em intensidade aos acentos.

Figura 17: Sonata para Clarinete y Piano. Primeiro movimento, compassos 1-11.

O movimento encontra-se estruturado na tradicional forma sonata, com a
apresentação do tema principal começando no compasso 35. Do ponto de vista da
harmonia, é interessante notar como o movimento inicialmente evita o acorde de tônica
(fá menor). A introdução começa com um acorde de sétima da dominante que resolve
inesperadamente para um acorde VI com sétima maior, que então se alterna com a
dominante até o compasso 18, no qual a sétima deste acorde transforma-se em menor,
sugerindo outro acorde sétima da dominante. No compasso 23, porém, este acorde revelase de forma enarmônica como um acorde de sexta aumentada (apesar do dó bemol não ter
sido escrito como si dobrado sustenido), resolvendo na dominante. Porém, esta
dominante continua a evitar resolução para a tônica de forma repetida nos compassos 35,
45 e 58, que já apresentam o tema principal. O acorde de fá menor aparece finalmente na
repetição do tema que começa no compasso 69, momento que então merece uma atenção
especial dos intérpretes. Entre os compassos 58 e 66, percebemos a habilidade de
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Guastavino de combinar uma melodia com uma contra-melodia de forma que ambas
complementam-se perfeitamente e acentuam a fluidez do diálogo entre os instrumentos.
O tema principal apresenta frases delicadas, bem ligadas, com ritmos
regulares e irregulares, polirritmia e hemiolas (de uso muito comum no folclore argentino
entre o canto principal e o acompanhamento, em danças como a chacarera, o gato, o
escondido, o bailecito, o malambo, entre outras). O uso de polirritmia de figuras binárias
e ternárias também é uma característica de obras de Brahms e Rachmaninov,
compositores cuja influência percebemos na obra de Guastavino. Em relação aos levares
marcados na figura 18, é importante interpretá-los com o ritmo exato, pois é um erro
comum tocá-los como se já fossem partes das quiálteras binárias.

Figura 18: Sonata para Clarinete y Piano. Primeiro movimento, compassos 40-53.

A obra atinge a dominante da dominante (Sol maior) no compasso 83; após
um breve momento parentético que leva a música ao acorde de Ré bemol maior (bII6 na
tonalidade de Dó maior, ou seja, um acorde napolitano), o Sol maior retorna no compasso
97. O tema secundário então começa no compasso 100, com o piano tocando a melodia e
o clarinete fazendo uma contra-melodia sinuosa; no compasso 121, os papeis invertem-se
durante a repetição do tema. É interessante notar que o tema secundário inicia-se de
forma similar com o que aconteceu com o tema principal anteriormente: em vez de
começar na dominante (Dó menor), como seria esperado, há um movimento de engano
para um acorde de Fá meio diminuto com sétima no compasso 101, que funciona como
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um 2o grau em Mi bemol (relativa maior da dominante), acorde que aparece no compasso
103, preparado por sua dominante no compasso anterior. Porém, o Sol maior (V/V)
retorna logo em seguida e continua como acorde mais frequente desta seção, sem que o
Dó menor esperado seja atingido em nenhum momento. No compasso 140, atingimos o
Sol maior novamente, com um pedal que permanece até o compasso 154, sendo que o
desenvolvimento inicia-se no compasso 149. Ou seja, a seção secundária da exposição
não começa nem termina com a dominante, como seria normalmente esperado, mas com
o acorde de dominante da dominante. Os intérpretes devem estar cientes deste
procedimento, que cria parte do caráter fluido, indefinido e mágico da peça; é importante
especialmente estar atento aos momentos em que acordes inesperados dão uma qualidade
especial à música, como no início do tema secundário.
A parte do piano nesta seção também apresenta hemíolas, como nos
compassos 113 e 114, que, segundo Aguilar (2007), é uma característica própria do
acompanhamento rítmico das danças argentinas da família da chacarera (Figura 19):

Figura 19: Sonata para Clarinete y Piano. Primeiro movimento, compassos 109-119.

O trecho anterior ao início do desenvolvimento, entre os compassos 141 e 144, apresenta
síncopes na mão esquerda do piano e uma grande diminuição de textura, o que faz com
que as notas longas da mão esquerda nos compassos 145 e 147 devam ser claramente
acentuadas, para que o clarinetista possa ouvi-las claramente e entrar sem insegurança no
levare par o compasso 149 (Figura 20).
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Figura 20: Sonata para Clarinete y Piano. Primeiro movimento, compassos 140-151.

No desenvolvimento, encontramos momentos de uma textura maior na
partitura do piano, incremento gradual das dinâmicas, utilização e combinação de valores
irregulares e regulares na melodia, ornamentações e transições harmônicas, o que cria
grandes dificuldades para o clarinetista na preparação da peça. Minha sugestão é que o
intérprete estude cada um desses compassos bem devagar, analisando o que acontece com
o ritmo tanto horizontalmente quanto verticalmente, treinando com metrônomo, primeiro
tocando sem os ornamentos, e, posteriormente, quando já tiver segurança no ritmo e na
direção da melodia, incorporar os ornamentos. O trecho entre os compassos 161 e 189 é
um dos pontos mais difíceis da peça para o clarinetista, pois, além do ritmo, a tessitura
não favorece o instrumento, que fica em desvantagem com a densidade da textura da
parte do piano. O final do desenvolvimento possui uma pequena cadenza, tecnicamente
bem simples, que passa pelo registro agudo, médio e grave do clarinete, trecho que
possibilita o uso de cores diferentes, tentando um som escuro e penetrante.
O final do desenvolvimento atinge um acorde de Fá meio diminuto com
sétima no compasso 190, em vez da dominante (Dó maior) esperada. Guastavino então
repete a ponte do final da introdução, com um acorde de Ré bemol maior com sexta
aumentada nos compassos 198 a 202, que resolve na dominante no compasso 203. A
recapitulação começa então no compasso 211, com características bem similares à
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exposição e pequenas variações na melodia. A ponte que inicia-se no compasso 250 é
alterada em relação à exposição, como era de se esperar, para preparar o retorno do tema
secundário na tônica. O acorde de dominante sétima é atingido no compasso 269 e
permanece até o compasso 278, trecho com um diminuendo e allargando no qual
Guastavino dissipa a energia da peça e prepara o ouvinte para seu momento mais mágico:
o retorno do tema secundário acontece em Fá maior (ao invés de Fá menor, como seria o
esperado), com um caráter dolce sereno e um tempo Pochissimo Meno Mosso. Assim
como anteriormente, a dominante não resolve para a tônica no início do tema, mas desta
vez Guastavino finalmente permite que haja uma breve resolução para Fá maior nos
compassos 293-94.
A melodia do clarinete na recapitulação do tema secundário é apresentada
com um ritmo binário contra o acompanhamento ternário do piano; Guastavino, portanto,
usa a polirritmia que havíamos visto apenas no tema principal (Figura 21).

Figura 21: Sonata para Clarinete y Piano. Primeiro movimento, compassos 276-296.

No exemplo acima (Figura 21), considero bem mais simples pensar os
primeiros compassos como se a escrita fosse 2/4 em vez de 6/8. A cor desta melodia pode
ser escura desde o início até o compasso 310, onde a melodia torna-se novamente ternária
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e prepara-se para voltar ao Tempo I. É interessante destacar as cadências, fazendo as
colcheias um pouco mais devagar, como se tivéssemos que cantar cada uma delas, para
ressaltá-las ainda mais, entre os compassos 290 e 294, e também nos compassos 303 e
304. Este último trecho apresenta um movimento totalmente inesperado para Sol bemol
maior (IIb de Fá), que também merece ser tocado com atenção especial. Apesar deste
trecho da obra não apresentar grandes dificuldades técnicas, estas considerações são bem
importantes para o aspecto expressivo da música.
O Tempo I retorna no compasso 315 com hemíolas seguidas de quiálteras de
quatro. A precisão rítmica é a maior dificuldade, com uma mistura de motivos rítmicos
binários e ternários até o final, acompanhado de um incremento de energia. Além do
ritmo, o caráter tem que ser bem definido, decidido, com muito som, temperamento,
segurança e confiança. Mesmo sendo o final do movimento, devemos tocar forte, sem
abrir o som, e tentar manter essa dinâmica até o fim. Os acentos não devem ser muito
marcados, só pronunciados. A música cadencia em Fá maior no compasso 338, porém os
últimos dois compassos apresentam um acorde de Fá aumentado seguido de Fá em
oitavas, como se fosse uma última piscada de olhos de Guastavino para o ouvinte. A nota
de Dó sustenido do acorde aumentado é claramente uma referência à importância que Ré
bemol teve no movimento, como nas pontes para o tema principal dos compassos 18-22 e
198-202, no acorde napolitano dos compassos 91-95 e na nota no topo do tema
secundário nos compassos 102 e 123 (deliciosamente dissonante em relação à nota de Ré
maior da harmonia).

2.2.2 Segundo movimento: Andante
O segundo movimento apresenta uma forma ABA’, possuindo as seções A um
caráter de improviso. A primeira seção A (compassos 1-28) apresenta uma série de
modulações harmônicas que nos levam a um acorde de Dó maior com sétima menor no
compasso 19, sugerindo portanto que a música será em Fá. A seção B apresenta a melodia
principal da peça três vezes: na primeira vez, entre os compassos 29 e 76, a melodia está
no clarinete e os acordes do piano sugerem que a tonalidade da música é Fá menor,
porém de forma propositadamente pouco convincente, sem nenhuma cadência que
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confirme esta impressão. No final desta primeira apresentação da melodia, chegamos na
dominante verdadeira da peça, Si bemol, entre os compassos 71 e 76, com um grande
crescendo.
A segunda aparição da melodia, no piano, começa então no tom “correto” no
compasso 77, com o clarinete fazendo uma contra-melodia em sextinas. Isso cria uma
grande sensação de resolução, após Guastavino ter negado a tônica ao ouvinte por 76
compassos, algo que pode ser explorado pelos intérpretes. Já na terceira aparição da
melodia, entre os compassos 101 e 116, piano e clarinete tocam-na em uníssono e, a
partir do compasso 11, a música novamente escapa para Fá menor. O retorno da seção A
acontece de forma resumida, a partir do compasso 117, com uma rápida progressão de
acordes que resolve em Mi bemol no compasso 127, seguido de um breve gesto plagal no
final do movimento.
No referente à performance do segundo movimento da sonata, podemos fazer
diferentes sugestões, tanto técnicas quanto interpretativas. Os aspectos nos quais
focaremos serão: articulações, fraseado, ataques, afinação, cor e respirações. O caráter
Andante deste movimento e a indicação inicial come improvisando, senza rigore situanos dentro de um panorama tranquilo, às vezes monótono, quase livre, no qual devemos
tocar com muita delicadeza, considerando a importância dos ataques ao iniciar cada frase.
Uma ideia é fazer os ataques sem o uso da língua, usando sempre o ar. Dessa forma,
garantimos ataques leves, com a possibilidade de tocar pianíssimo (pp) e conseguir um
grande crescendo. Para treinar esses ataques, podemos fazer exercícios de notas longas
(Figura 22), com crescendo e decrescendo, sem bater com a língua na palheta,
incrementando gradualmente a quantidade e a velocidade do ar e controlando a afinação.
A embocadura deve estar relaxada e o ar deve ter muito apoio desde o diafragma.
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Figura 22: Il suono: arte e técnica. (CARBONARE, 2000, p. 40).

No fraseado do início, podemos relacionar mudanças na cor do som de
acordo com as alterações harmônicas. A memorização desses trechos com mudanças de
cor ajuda na expressividade. Na parte central, de ritmo mais preciso (onde o compositor
coloca a indicação sereno, dolce, cantabile), além dos ataques também temos intervalos,
ao começo de cada frase, que devem ser tocados com muita expressividade, ressaltando
com pouco rubato as duas primeiras notas. Cada um dos fraseados vai ganhando
protagonismo e aumentando junto com a dinâmica, seguindo o caminho da melodia, até
atingir o registro agudo (Figuras 23, 24, 25).

Figura 23: Sonata para Clarinete y Piano. Segundo movimento, compassos 34-36.

Figura 24: Sonata para Clarinete y Piano. Segundo movimento, compassos 52-55.
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Figura 25: Sonata para Clarinete y Piano. Segundo movimento, compassos 68-73.

As respirações estão marcadas pelas grandes ligaduras que marcam as frases.
Cada grande frase acaba na mesma nota que inicia a seguinte (Figura 26), sendo muito
importante destacar o começo de cada uma delas, usando uma articulação bem leve feita
com a ponta da língua.

Figura 26: Sonata para Clarinete y Piano. Segundo movimento, compassos 27-48.

O estudo da flexibilidade é bem efetivo na hora de tocar grandes intervalos.
Considero importante treinar a flexibilidade de nossa embocadura, com exercícios como
o seguinte (Figura 27):

Figura 27: Il suono: arte e técnica. (CARBONARE, 2000, p. 4).

45

Entre as dinâmicas que predominam neste movimento, devem ser atendidas
com maior cuidado aquelas suaves (piano – pianíssimo) e que estão nos registros médio e
grave da clarineta. Nosso som, muito firme, tem que estar baseado no apoio permanente
com o diafragma. Considero que, o erro principal é tocar dinâmicas suaves sem apoio do
diafragma, com pouco ar, sem apoio e pouca energia. Cada dinâmica tem que ser tocada
pensando na projeção, com consistência e mantida com muito ar.
Um dos elementos de maior destaque na música de Carlos Guastavino é a
melodia. Ela sempre é delicada, pura, clara, com articulações que são precisas. A maior
parte da música de Guastavino é para canto e tem letra, e nós temos que cantar com a
clarineta, mantendo a direção de cada ideia musical, como se estivéssemos cantando uma
letra. Minha sugestão para trabalhar as ligaduras deste movimento é fazer o seguinte
exercício, com leves movimentos dos dedos, saindo e caindo na clarineta quase sem peso,
para favorecer a ligação, como se observa no seguinte exercício (Figura 28):

Figura 28: Il suono: arte e técnica. (CARBONARE, 2000, p. 40).

Na hora da interpretação, é de grande ajuda pensar que o Maestro Guastavino
era admirador da música de Sergei Rachmaninnov. Segundo Arnaldo Ghione (2015,
comunicação pessoal), no apartamento onde Guastavino morava tinha uma grande foto
do compositor russo, e ele sempre falava dessa admiração que tinha por sua música.
Martin Tow (2015, comunicação pessoal), que fez a estréia da peça, conta que, nos
encontros prévios com o compositor para a apresentação da Sonata, ambos escutaram o
movimento lento da Segunda Sinfonia de S. Rachmaninnov (Figura 29), no qual o
clarinete tem um grande solo, para que Tow tivesse, na hora de interpretar, uma referência
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da inspiração que Guastavino teve para compor. Tow diz que e a Sonata é inspirada pela
música de Rachmaninov agregada a aspectos nacionalistas argentinos, algo que
identificam à música de Carlos Guastavino.

Figura 29: Segunda Sinfonia. Terceiro movimento (RACHMANINOV, partitura de clarinete).

Podemos perceber que, nesta melodia do terceiro movimento da Segunda
Sinfonia de S. Rachmaninov, há pontos de apoio e referência que são bem parecidos com
o que encontramos no início do 2o movimento da Sonata. A comparação destas obras é de
grande ajuda para a interpretação da Sonata, procurando-se manter uma direção no
fraseado, pensando nas semínimas como nossos pontos de apoio e de continuidade,
tentando fazer o que está entre estes pontos com muita delicadeza, quase sem levantar os
dedos, caindo levemente, com o fluxo de ar com muito apoio feito desde o diafragma.
Devemos tomar cuidado para que cada um dos ataques sejam feitos com uma
embocadura bem relaxada, apertando pouco os lábios, batendo com a língua sempre bem
perto da palheta e com respirações longas, tentando não mexer a embocadura.
Um aspecto importante para trabalhar é o relacionado com a digitação das
notas do registro médio, ainda mais considerando que existem múltiplas possibilidades e
que na maior parte deste movimento o clarinete utiliza este registro. É trabalho de cada
executante pesquisar e achar a digitação adequada. No meu caso, cubro alguns buracos
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com dedos da minha mão esquerda e também da direita para conseguir maior som e
projeção. Procurar um som firme e que tenha projeção nas notas Sib4 e La4 é importante
para se conseguir equilíbrio e igualdade de som.

2.2.3 Terceiro movimento: Rondo. Allegro spiritoso

O terceiro movimento, em forma rondó (ABACA), representa um grande
desafio para o clarinetista. O tempo e caráter são determinantes e de grande importância,
não devendo tentar tocar mais rápido do que o tempo sugerido pelo compositor, pois não
se trata de uma peça virtuosística e perderia-se o caráter Allegro spiritoso necessário.
O clarinete assume um papel principal, de liderança. Como o tema principal é
sempre executado pelo clarinete, o instrumentista quase não tem descanso. Considero
que, além das dificuldades técnicas, devemos ter em conta uma boa administração da
energia, já que é uma música muito cansativa. Desde o inicio até o final, precisamos de
muita quantidade de ar porque as frases são longas, os momentos para respirar são bem
curtos, as dinâmicas crescendo e diminuendo são frequentes e há poucos lugares nos
quais o clarinete para de tocar. Nestes lugares, é preciso recuperar energia. Uma
estratégica distribuição das respirações é de grande ajuda para não se ficar muito cansado
ao tocar o movimento.
O uso da appoggiatura é um recurso que se observa em todas as passagens
nas quais o clarinete toca semicolcheias. Estas appoggiaturas devem ser integradas às
notas que elas ornamentam como se fossem parte delas. Não é necessário que elas sejam
destacadas, tocadas de forma mais forte ou acentuadas. Minha sugestão é que sejam
tocadas na cabeça do tempo. Um exercício ótimo é tocar esses compassos tirando as
appoggiaturas, para conseguir segurança no tempo e nas notas. Quando tivermos
conseguido isso, incorporamos novamente as appoggiaturas à música. As appoggiaturas
duplas podem ser feitas como se fossem mordentes. Há casos, como nos compassos 16,
58 e 67, nos quais, para tocarmos as appoggiaturas duplas, temos que procurar e treinar
uma digitação extraordinária. Para os compassos 16 e 67, a sugestão é tocar a chave 10 e
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fazer o ornamento com a chave 10 bis. Para o compasso 58, a sugestão é tocar a chave 10
e ornamentar com as chaves 10 bis e chave 11 juntas.
O estudo deste movimento é um bom treino para o correto uso do dedo
mínimo da mão esquerda e também da mão direita. Devemos fazer todas as anotações
para saber quando usar um ou outro, já que existem momentos nos quais a digitação é
única e não permite outra alternativa, como nos compassos 75-78 (figura 30).

Figura 30: Sonata para Clarinete y Piano. Terceiro movimento, compassos 75-78.

No compasso 38, aparece o tema B, com mudança de caráter e o piano
ganhando maior protagonismo. Com a indicação seco, nervioso e o uso de articulações
mais curtas, o piano apresenta o novo tema, que é então tocado pelo clarinete no
compasso 51, com ornamentos e variações dentro de um novo caráter: giocoso. A partir
do compasso 68, com uma combinação de elementos do primeiro e do segundo tema,
aparece uma ponte, que podemos interpretar quase como uma cadência com tempo mais
livre, que vai depositar-nos de novo no tema inicial no compasso 79. Entre os compassos
94 e 97 (Figura 31), aparece uma passagem descendente que nos remete ao ritmo da
milonga argentina, a qual apresenta grupos de notas em blocos de 3+3+2, como se
observa no seguinte exemplo (Figura 32).

Figura 31: Sonata para Clarinete y Piano. Terceiro movimento, compassos 94-97.
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Figura 32: padrão rítmico da milonga extraído do livro Folklore para armar (2007, p. 33).

No levare para o compasso 113 começa uma ponte para a seção C (compassos
123-198), que apresenta caráter mais calmo e contrastante, com melodias binárias e
acompanhamento em figuras ternárias. Este momento parece ser uma bonita lembrança
da primeira peça das Fantasiestucke Op. 73 de R. Schumann (outro dos compositores
favoritos de Guastavino). Neste trecho, é importante uma boa administração da energia
do clarinetista, pois são mais de 60 compassos tocando sem interrupção. Minha sugestão
para todo este trecho é mudar a cor do som, tentando um som escuro, bem ligado,
ressaltando os finais de cada fraseado, articulando bem cada ataque e distribuindo muito
bem cada respiração. Há várias frases que começam com a mesma nota que finaliza a
frase anterior, então devemos articular muito bem nesses locais.
Entre os compassos 199 e 213, aparece uma ponte para retornar ao tema A,
com uma progressão ascendente de um motivo em semicolcheias, que vai transformandose até chegar à melodia inicial no compasso 215, que aqui se mostra com algumas
variações, que vão incrementando as dinâmicas e tornando-se cada vez mais agudo, forte
e bem rítmico. O final deve ser tocado forte, dirigindo o fraseado às notas mais agudas e
preparando o ff do final. No compasso 237, devemos ajustar muito bem afinação entre
clarinete e piano, já que é um trecho de uníssono, onde, geralmente, o clarinete tende a
ficar com a afinação alta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tanto a Tonada y Cueca como a Sonata para Clarinete y Piano são obras que
estão sendo cada vez mais reconhecidas e tocadas no mundo inteiro. Elas apresentam
qualidade e dificuldades similares a outras obras que já são parte do repertório universal
do clarinete, mas ainda não possuem o mesmo nível de difusão que outras peças do
século XX. Ao mesmo tempo, são obras que permitem ao ouvinte terem uma ideia de
características típicas de gêneros folclóricos da Argentina (chacarera, gato, tonada,
cueca, etc.).
Este trabalho procura fornecer ferramentas ao intérprete, com informações
sobre o compositor e sobre as peças em questão. Para isso, descreve as características
composicionais do Guastavino, sua relação com o nacionalismo, assim como também sua
ligação com os aspectos da música do Romantismo. Também abordam-se aspectos
relativos aos gêneros folclóricos, de forma a aproximar o intérprete a elementos usados
nestas obras. Estudam-se também assuntos ligados à técnica do instrumento e à
performance, oferecendo sugestões baseadas na minha própria experiência (de estudo e
de palco) com as peças.
Considero que, quanto maior seja nosso conhecimento sobre dados
biográficos, sobre as próprias peças e sobre o estilo composicional de Guastavino, maior
será nosso aproveitamento destas obras. Também é de grande valia cada uma das palavras
dos grandes músicos entrevistados para este trabalho (ver entrevistas no Anexo I), que
contribuíram com relatos de suas próprias experiências com as peças e suas histórias
sobre o contato pessoal que tiveram com Carlos Guastavino.
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ANEXO I: ENTREVISTAS

Entrevista ao Professor Luis Rossi (03/04/2015)
•

¿Conocía a Carlos Guastavino? ¿Cómo era su relación con él?
Tenía 16 años cuando toqué las Piezas de Fantasía de Schumann en un recital de alumnos
del Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires. Guastavino era Profesor de
Armonía y vino a felicitarme, ese fue mi primer contacto con él.

•

¿Alguna de las piezas para clarinete fue un encargo suyo, o fueron compuestas por
Guastavino, especialmente para Ud.?
A partir de eso, yo lo saludaba cada vez que nos encontrábamos en el Conservatorio y
una vez le pedí que compusiera una obra para clarinete y piano. Específicamente le pedí
que la parte de piano no fuera solo acompañamiento. Así resultó que un día apareció con
la partitura de Tonada y Cueca, cuya dedicatoria dice textualmente: Dedicada al chico
Luis Rossi. En realidad fue un milagro que él me prestara atención, dada mi corta edad.
Y agregó: “...la hice como Ud. me pidió, con mucho diálogo”.

•

Tanto en Tonada y Cueca como en la Sonata para Clarinete, ¿cree que se manifiesta el
Guastavino nacionalista?
Especialmente en Tonada y Cueca se manifiestan las raíces de la música folklórica. De
paso, debo explicar que ambas piezas están re elaboradas por el compositor sobre piezas
previamente compuestas. Una pieza para piano, titulada Mariana es la base sobre la cual
produjo la Tonada. Y otra para canto y piano, titulada Mi Viña de Chapanay es la base de
la Cueca.
Guastavino asistió al estreno de la Tonada y Cueca, en un concierto organizado por el
Conservatorio Nacional de Música en el Museo de Artes Plásticas. Se emocionó mucho
porque esta fue su primera obra con el clarinete como instrumento protagónico. Una
semana más tarde estábamos ya hablando de cómo sería la próxima obra, pues él había
quedado muy motivado. Me dijo: “...va a ser una Sonata, pero no folklórica sino de
inspiración internacional.”
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•

¿Recibió indicaciones o sugerencias del maestro Guastavino, relacionadas a la
interpretación de su música?
No, pero cuando vi que estaba decidido a componer una Sonata le ofrecí tocarle algunas
obras con piano, para que él evaluara las posibilidades y recursos del instrumento.
Entonces nos encontramos en una sala del Conservatorio, junto a la pianista Estela Caldi,
quien enseña en la Universidad de Rio de Janeiro. Le tocamos una Sonata de Brahms y la
Sonatina de Antony Szalovski. Guastavino no dijo mucho, pero obviamente tomó nota de
todo. Un año más tarde me invitó a su casa para mostrarme el material. Tocó el piano y
cantó la parte del clarinete. Me comentó que aún tenía que ornamentar la parte del
clarinete en el tercer movimiento. Pasaron dos años más y yo estaba contratado como
Solista de Clarinete de la Orquesta Sinfónica Nacional de Lima, Perú. Guastavino me
envió una fotocopia diciendo: “…Aqui está su Sonata!!!”

•

¿Cree que, a partir de su grabación en el CD Fantasia Sul América, la música compuesta
para clarinete por Carlos Guastavino ganó notoriedad internacional?
Sólo dentro de la comunidad clarinetística. Pero en el ámbito del piano y del canto,
Guastavino era ya famoso cuando yo lo conocí, en la década del '60. Sus obras para
piano, canto y también para guitarra ya estaban publicadas en varios países.

•

¿Considera que es necesario, para tocar estas músicas, tener alguna información previa
relacionada al compositor, o a la música argentina?
Si, por ejemplo, hay que saber cosas básicas como que la cueca tiene primero una
introducción donde ambos bailarines están parados frente a frente y solo hacen un
palmeo. Luego viene el tema y entonces comienzan a bailar. Llegado el final, se repite
todo: la introducción y luego el tema. Lo digo porque hay clarinetistas que al repetir
omiten repetir la introducción, desconociendo la forma original de esta danza.

•

Ud. ha interpretado Guastavino en diferentes lugares del mundo. ¿Recuerda alguna
anécdota o manifestación del público que lo haya sorprendido al escuchar Guastavino?
Cuando presenté la Tonada y Cueca en el Festival Internacional de Clarinete de Chicago
(1993), fue ovacionada y muchísimos clarinetistas quisieron tener copia de la música para
poder incluirla en su repertorio. También me llamó la atención que cuando toqué la
Sonata en Boston, vino el famoso clarinetista italiano Carbonare a decirme que fue una
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de las obras para clarinete más hermosas que él había escuchado y también quería tener la
música.
•

¿Cuál sería la esencia de la música de Guastavino, a tener en cuenta, al interpretar su
música?
Guastavino tenía una inspiración melódica única, llena de pureza y naturalidad. El canto
y la línea de esta melodía es lo más importante. Debo agregar que en la Sonata, el
segundo y tercer movimientos están bien balanceados en cuanto al ensamble entre ambos
instrumentos. En cambio, el primer movimiento siempre representa un desafío: la parte
del piano es bastante recargada y necesita de un pianista que tenga la levedad necesaria.
Por su lado, el clarinete canta en un registro intermedio que necesita un sonido firme y
bien colocado. Sin ambas cosas, este movimiento no luce.
Existe ahora un libro publicado en Argentina sobre Carlos Guastavino, con un
completísimo listado de obras y referencias de los artistas a quienes fueron dedicadas,
fotos del compositor, etc. Me imagino que lo conocerás. También existe una grabación
donde Guastavino toca algunas piezas cortas para piano, en un estilo de gran libertad de
expresión. Lo visité muchas veces en su departamento de la calle 3 de Febrero, cerca de
Cabildo, en Buenos Aires. Llamaba la atención su austeridad. No manejaba ni le
interesaba tener auto. Su casa solo tenía un piano y un equipo de sonido para escuchar
música. Admiraba a Brahms, Rachmaninoff y Tchaikovski. En plena época del
Dodecafonismo lo criticaban muchísimo. El respondía: “...por qué no habría de servirme
a mi la misma Armonía que tan bien sirvió a Brahms?”

E-mail do dia 05/04/2015

Referido a la edición de la partitura de la Sonata, en la cual hay muchas diferencias entre
la parte general y la parte de clarinete (errores de ritmo, alteraciones accidentales,
ligaduras que faltan, etc). ¿Cuál se toma como referencia? ¿o Ud. posee alguna copia o
manuscrito diferente?
Tiene conocimiento de que alguna de estas obras de Guastavino integre plan o programa
de estudios en otros lugares que no sea Argentina?
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Estimado Nicolás,
Efectivamente. Guastavino primero hizo la parte de clarinete y piano. Luego, hizo una
parte de clarinete pero ya incluyó algunas articulaciones diferentes. Lo que significa que
él consideraba distintas maneras de ejecutarla. Ambas valen. Guastavino escuchó mi
versión de la Sonata varias veces. Recuerdo que cuando la toqué con la pianista
sanjuanina Elsa Barbera, en el Auditorio de San Juan, el recital fue transmitido en cadena
por Radio Nacional y luego recibí una carta de Guastavino contándome que él había
escuchado desde Buenos Aires.
Considero entonces que mi grabación en el CD Fantasia Sul America, puede considerarse
como una buena referencia.
Estrené la Sonata en USA en 1991 en el Festival Internacional de Flagstaff, Arizona y la
Tonada y Cueca en el de Chicago en 1993. Por su lado, Martin Tow tocó la Sonata en un
Festival Internacional de Clarinete en Paris y ambas obras fueron adoptadas por muchos
clarinetistas de diferentes latitudes. Se enseñan en la Academia Latinoamericana de
Clarinete en Caracas y también en la Maestría que yo dicto en la Universidad Simón
Bolivar de Venezuela.
Posteriormente, Guastavino me hizo escuchar Rosita Iglesias, obra hermosa,
originalmente escrita para Violín y piano. Me enamoré de esa obra y además hablé
muchas veces con Rosita Iglesias, quien enseñaba violín en el Conservatorio Nacional y
me contaba que había tocado en la Orquesta del Colón junto a Spátola, clarinetista a
quien ella admiraba mucho. Le pregunté a Guastavino si podría tocar esa pieza en
clarinete, ya que él había aprobado un arreglo para tocarla en viola. Me dijo que debía
proba… Hice mi arreglo, pero en tanto su salud se deterioró y su familia lo llevó a Santa
Fé, donde luego falleció. Mi versión para clarinete resultó muy exitosa. La grabé en un
CD que publicó la Radio Clásica y posteriormente en otro CD llamado “Live in Boston”.
Jonathan Cohler y otros clarinetistas me pidieron la música y la grabaron también. Creo
que Guastavino habría aprobado esta versión, francamente. Pues en opinión de mi
maestro John McCaw, no suena como arreglo, sino como si fuera original para clarinete.
Posteriormente, hice una versión de la Tonada y Cueca para clarinete y orquesta de
cuerdas. La toque tres veces: con la Orquesta Teresa Carreño de Venezuela, con la
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orquesta de cámara del Festival de Brasilia y con la Sinfónica de Quito. Resulta
estupenda con el sonido de las cuerdas.

Saludos cordiales,
Luis Rossi

Entrevista ao Professor Martin Tow (02/06/2015)
•

¿Cómo llegó la obra a sus manos?
La obra fué escrita por sugerencia de Luis Rossi, que era alumno de Guastavino en el
Conservatorio Nacional. Ya Guastavino le había escrito a Luis una transcripción de una
de sus obras “Tonada y Cueca” que es muy ejecutada por muchísimos clarinetistas. Yo
era (y soy) amigo de Luis, le llevo unos 5 años de edad y en aquellas épocas (años 60-70)
también le di unas cuantas clases. El se fué a Perú a reemplazarme como 1er clarinete en
Lima. Guastavino escribió en ese interín la obra, y Luis lo contactó conmigo(que estaba
ya en Buenos Aires en la orquesta Filarmónica) para que le estrene la obra en Buenos
Aires.

•

¿Ud. conocía al Mtro. Carlos Guastavino? ¿Había escuchado algunas de sus obras?
¿Recuerda aspectos relacionados con su personalidad? ¿Era un compositor destacado e
importante en ese momento?
Lo conocí a raíz de la Sonata. Fuí varias veces a su casa para algunos detalles de la obra.
Era un hombre sumamente culto, sencillo y de fuerte personalidad. Por supuesto, era muy
destacado y apreciado en ese momento, en el qué la mayoría de los compositores
argentinos estaban componiendo en un estilo, supuestamente “avanzado” El se mantuvo
siempre fiel a sus raíces tonales. Sus obras eran muy apreciadas, sobre todo sus canciones
para piano y canto y su música para coros. Hoy Guastavino es ya considerado junto a
Ginastera y Piazzolla como uno de los 3 más importantes compositores argentinos.
Toqué esta sonata en muchísimos lugares, su estreno fué en el Teatro Cervantes, no me
acuerdo el año, pero si me acuerdo que el Mtro Guastavino estuvo presente en el estreno
(la pianista fué Renee Derks). Creo que vino a otro par de conciertos en el cual tocamos
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su Sonata. También me escribió y dedicó una obra para un conjunto que yo tenía en ese
momento (violín, flauta, clarinete, corno, fagot y piano)que eran unas variaciones sobre el
tema popular “Arroz con Leche”.
•

¿Cuáles fueron sus sensaciones a la hora de ensayar e interpretar esas Sonata? ¿Recibió
alguna información o sugerencia interpretativa previa al estreno de la pieza?
Sumamente positivas, la obra es hoy tan fresca e inspirada como lo fué en aquel
momento. Guastavino me dió algunas pautas, pero en general, la obra se deja interpretar
sola sin ayuda.

•

Le pido una opinión personal relacionada a:
1) ¿Percibe influencias de otros compositores en esa música?
El Mtro Guastavino era gran admirador de Rachmaninoff, y me hizo escuchar el largo
solo de de la Sinfonía N° 2 de ese compositor. La Sonata está inspirada en ese “solo” con
los agregados nacionalistas que Guastavino tenía incorporados.
2) ¿Reconoce elementos típicos de la música nacionalista argentina (ritmos, forma,
etc)?.
Su música tiene contenido y tintes argentinos, por supuesto, el hombre era santafecino,
muy apegado a sus raíces, pero su música tiene un 100% de origen europeo en lo que a
forma musical se refiere. Como el español que hablamos. Es un idioma europeo con
influencias autóctonas y de otras culturas que hacen a la esencia de nuestra personalidad.
3) ¿Considera que esta pieza, con el paso del tiempo, logró un buen posicionamiento
dentro del repertorio de música de cámara para clarinete (a nivel latinoamericano
y/o mundial)?
Totalmente, es una obra clásica en el mejor sentido del término, universal y que llega a
todas las culturas, con una claridad impresionante.

•

¿Cuáles serían sus sugerencias interpretativas a la hora de abordar la Sonata? ¿Presenta
dificultades técnicas importantes?
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Pensar en Rachmaninoff y en el paisaje pampeano de llanuras de Santa Fé en un
maridaje muy bueno, nos ponen en el “ambiente” que Guastavino tenía, en su mente,
estoy seguro.
Las dificultades son musicales, técnicamente, por supuesto hay que dominar muy bien el
instrumento, para darle lo que merece esta obra Maestra del repertorio argentino y diría
también mundial.
Tiene algunos pasajes enredados en el 3er movimiento, no sencillos para principiantes.

E-mail do dia 19/06/2015
Una cosa importante, que olvidé mencionar, es que la obra la “estrené” en 1982 en Paris,
en un Congreso internacional de clarinetistas, y fué allí donde muchos de los asistentes al
Congreso se interesaron él la obra, y me pidieron copias. Yo en ese momento tenía el
manuscrito, la obra no había sido todavía editada, pero al regresar a Buenos Aires, se
editó creo en ese año y pude mandar varias copias a diversos colegas, que hicieron
conocer esta obra en Europa. Ahora es muy tocada en todas partes.

E-mail do dia 19/06/2015

Mi memoria me ha fallado, ahora recapacito : la Sonata tuvo su edición impresa en 1971,
y creo que toqué en 1982 en Paris con esa edición, desconocida allí. Después mandé
varios ejemplares a varios colegas de la edición que hizo la Editorial Lagos aquí.

Entrevista com o Professor Carlos Rieiro (15/10/2015)
•

¿Cómo fue que descubrió la música de Carlos Guastavino? ¿Conoció personalmente al
Maestro Carlos Guastavino? ¿Cómo lo describiría?
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Estudei Harmonia Tonal com o Maestro Carlos Guastavino no Conservatório Municipal
“Manuel de Falla” em Buenos Aires; nessa mesma época ele estava compondo a Sonata
para clarinete e piano. Ele era uma pessoa que chamava a atenção pela sua humildade e
fino trato com as pessoas; sempre sorridente, vivia para e, pela música. Sempre vestia
paletó com gravata e usava um perfume caraterístico que nunca deixava de colocar, por
onde passava exalava esse cheiro doce caraterístico que tinha muito a ver com a sua
personalidade. A sua vida pessoal era extremamente reservada, e não abria mão disso,
tornando-se uma verdadeira incógnita já que não acostumava a aparecer diante das
pessoas a não ser quando a sua música lhe requeria essa situação. Sempre me lembro dos
trabalhos de harmonia que lhe apresentava, onde eu propositalmente colocava
dissonâncias que estavam certas do ponto de vista das normas harmônicas mais que
produziam efeitos devastadores nos ouvidos do Mestre. Por isso, ele sempre brincava me
colocando o apodo de pequeno Schônberg.
•

¿Considera que la música de Guastavino refleja, de algún modo, su personalidad, su
forma de sentir, de vivir?
Nunca conheci um compositor transferir através da sua obra. A sua forma de ser de
maneira tão fiel como Guastavino. Ele adorava a simplicidade das melodias, e sempre
dizia que para ele música sem melodia não era música; em contraponto radical com a
realidade musical dessa época, onde a música nova e as experiências instrumentais fluíam
(e extrapolavam) por todos os lados. Ele vivia numa verdadeira ilha, totalmente obcecado
na música tonal e produzindo melodias fantásticas (tinha uma enorme facilidade pra isso)
que faziam com que suas obras tivessem repercussão mundial através dos grandes
interpretes da chamada música popular que eternizaram as suas maravilhosas canções
escritas para voz e piano. Muito se fala do seu temperamento pouco sociável ou ermitão,
em realidade ele era uma pessoa maravilhosa com uma conduta pessoal e humana
excelente, mais que preservava sua vida pessoal ao extremo, não formando parte das
rodas de conversas ou de convivência sociais. Tem uma frase dele que o retrata tal qual
ele era. A seguir “compongo música porque la amo. Amo la melodía, amo cantar. Y
he averiguado con placer que hay un público aquí y fuera muy interesado en mi música.
¡Eso es fantástico! Me niego a sólo componer música para ser descubierta y entendida
por generaciones futuras”. Esse “eso es fantástico” era uma frase que ele utilizava
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constantemente para demostrar a sua felicidade com alguma coisa. Morava num edifício
onde na planta baixa havia uma reconhecida editora musical, onde ele ia todos os dias
para tocar no piano que eles tinham (era um excelente pianista) ; de essa forma ele
conheceu Eduardo Falú, que ficou maravilhado com a obra dele, dando início a uma
parceria fantástica que o levaria a ser o compositor erudito argentino que mais ganhava
com os direitos autorais das suas obras (muito mais que o próprio Ginastera); isto causava
uma ciumeira terrível nos seus colegas que desmereciam sua obra, por ter caráter
folclórico e popular.
•

¿Tuvo la oportunidad de conversar o intercambiar ideas acerca de las obras para clarinete
compuestas por él, en aspectos referidos a interpretación y/o estilo?
Muito pouco, lamentavelmente nessa época eu estava estudando e ainda não me sentia
com o nível suficiente para tocar essa obra; e como ela era nova não formava parte do
programa do Curso. Me lembro sim, de algumas conversas referentes ao segundo
movimento, que por questões técnicas eu podia ler com mais atenção. Falava muito no
sentimento de improvisação do início, que deveria ser executado com muita liberdade
preparando o clima para a grande melodia que daria continuidade ao movimento.

•

¿Ud. ya ha tocado y enseñado la música de Guastavino? ¿Cómo la definiría?
Toquei várias vezes na Argentina e no Brasil; forma parte da estrutura básica do meu
repertório. Mais não tive muitas chances de dar aula porque é uma obra que demorou
muito em formar parte do repertório dos clarinetistas no Brasil. Nos últimos 10 anos,
graças ao maior intercambio das escolas dos dois países, essa obra passou a ser mais
conhecida e assimilada; o Luis Rossi contribui muito nisso. Outro motivo que levou a
essa obra ser pouco interpretada no começo é as dificuldades técnicas que a partitura do
piano oferece.
A obra de Guastavino retrata uma realidade que inter-relaciona o compositor, o intérprete
e o ouvinte alcançando um nível de importância que supera a eterna e discutível oposição
entre “erudito” e o “popular”. A sua linguagem simples mais sumamente profunda leva o
ritmo e o sentimento do folclore argentino a um dos seus máximos expoentes no universo
musical. Guastavino nos proporciona uma viagem fantástica a um sistema de criação e
interpretação, onde a sensibilidade e a humildade são ferramentas fundamentais para
atingir grandes obras.
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•

¿Considera que es necesario, para tocar estas músicas, tener alguna información previa
relacionada al compositor, o a la música argentina?
É claro e sabido que quanto mais informações e conhecimentos sobre a vida e o entorno
do compositor que vamos interpretar, tenhamos, conseguiremos entender melhor a obra
do mesmo. Mais no caso da Sonata, é diferente, porque ela em certa forma foge das
tradicionais composições do Guastavino; tirando o primeiro movimento onde melodias de
bagualas vão se misturando no meio de ritmos mais intensos e acentuados, temos um
segundo movimento onde o Rachmaninoff que morava na mente do Guastavino aparece
formalmente e um terceiro movimento onde a influencia do Prokofiev fica nítida junto a
mais uma melodia que aparece no meio do movimento. No casso da Tonada e Cueca é
necessário sim ter um conhecimento maior sobre o folclore argentino.

•

¿Ud. ha interpretado Guastavino en Brasil? ¿Recuerda alguna anécdota o manifestación
del público que lo haya sorprendido al escuchar Guastavino?
Só me lembro da reação (e a queixa rsrsrs) dos pianistas na hora de apresentar-lhes a
parte de piano para tocar a obra. Detalhe: o Guastavino era um excelente pianista e tinha
umas mãos enormes e com dedos bem longos o que lhe permitia ter uma extensão e
alongamento nos dedos fora do comum, e no primeiro movimento ele usou e abusou
dessa facilidade.

•

¿Cuál sería la esencia de la música de Guastavino, a tener en cuenta, al interpretar su
música? ¿Cuáles aspectos, tanto técnicos como interpretativos, considera importantes a la
hora de tocar Guastavino?
Para mim o mais importante é expressar livremente a simplicidade com que ele escreveu
sua obra; aproveitar ao máximo a força das suas encantadoras e envolventes melodias e
viajar nesse mundo mágico que ele conseguiu criar através da convivência pacífica e
fluída do erudito e o popular. Guastavino através da sua obra bebeu das fontes culturais
que a sua infância lhe ofereceu e que na sua maioridade desenvolveu pletoricamente
transformando a sua obra num retrato “musicado” da vida de um homem; ele se
relacionava com as pessoas através de sua música.
Resumindo, se quiser conhecer Carlos Gustavino pra valer, escute a sua obra.
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Entrevista com o Professor Carlos Céspedes (06/06/2015)
•

¿Cómo fue que descubrió la música de Carlos Guastavino? ¿Conoció personalmente al
Maestro Carlos Guastavino? ¿Cómo lo describiría?
Conocí personalmente al mtro. Guastavino a principios de los años 90 cuando le llevé
una entrega de parte del clarinetista Luis Rossi. Se trataba de un CD que éste último
había grabado y que contenía música de compositores latinoamericanos y entre esas
piezas estaban la Tonada y Cueca y la Sonata para clarinete y piano que Guastavino había
dedicado a Rossi. Un documento para mi muy importante ya que se trataba del primer
registro profesional en Compact Disc de esas dos piezas fundamentales del repertorio del
clarinete en Argentina.
Fue un encuentro muy especial ya que el mtro. fue muy cordial conmigo y me permitió
compartir con él algunas horas en las que aproveché para entrevistarlo, disfrutar de sus
anécdotas y además escuchar un poco de su música junto a él. Lo describiría como un
encuentro único e inolvidable.
Por supuesto que ya conocía la música de Guastavino desde mi infancia. Felizmente su
música vocal era de conocimiento popular e incluso se enseñaban algunas de sus
canciones en la escuela primaria. Me refiero a bellísimas canciones tales como “Pueblito
mi pueblo” y “Se equivocó la paloma”.
Podría describir brevemente al mtro. Guastavino como una persona solitaria y apasionada
por la música. A sus 80 años, cuando yo lo conocí, vivía solo, en un altillo en el barrio de
Belgrano en la ciudad de Buenos Aires. Me contaba él que no tenía una vida social activa.
Pasaba muchas horas encerrado en su casa componiendo. Decía que su cabeza era como
una máquina que no paraba de producir ideas musicales. En determinada ocasión
escuchamos juntos algunas grabaciones que le llegaban de países lejanos con su música
coral y pude apreciar su emoción al oír determinadas melodías de profunda inspiración.

•

¿La música de Guastavino refleja, de algún modo, su personalidad, su forma de sentir, de
vivir?
Pienso que si, su música es definitivamente de estilo romántico, pasional, con momentos
de gran melancolía y otros de una alegría casi infantil. Por lo poco que puede apreciar de
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su personalidad siento que su música tiene mucho que ver con su manera de sentir la
vida.
•

¿Tuvo la oportunidad de conversar o intercambiar ideas acerca de las obras para clarinete
compuestas por él, en aspectos referidos a interpretación y/o estilo?
No conversé con él sobre su música compuesta para clarinete pero si hablamos de su
música y de la música en general. Ahí pude apreciar que él consideraba a toda la música
atonal y experimental del siglo XX como una aberración.

•

Ud.ya ha tocado y enseñado la música de Guastavino. ¿Cómo la definiría?
Cómo lo dije antes. Su lenguaje es netamente romántico con giros y momentos que yo
relacionaría con la música de Schumann, Brahms y Rachmaninov. Pero siempre
agregando su toque personal de nacionalismo argentino. Tal es el caso de Tonada y
Cueca, dos formas musicales del folclore argentino. Nos así su Sonata para clarinete y
piano que no posee giros nacionalistas. Yo diría que su Sonata es más bien de lenguaje
romántico internacional.

•

¿Considera necesario, para tocar estas músicas, tener alguna información previa
relacionada al compositor, o a la música argentina?
Creo que cualquier información relacionada con el compositor, con su personalidad y con
el contexto histórico que le tocó vivir es útil en el momento de interpretar su música. En
el caso de Guastavino tenemos la suerte de contar con registros de él mismo interpretando
su música para piano solo. Eso nos aporta mucho en el momento de estudiar sus obras
para clarinete y piano.

•

¿Ud. ha interpretado Guastavino en diferentes lugares del mundo. Recuerda alguna
anécdota o manifestación del público que lo haya sorprendido al escuchar Guastavino?
No tengo una anécdota concreta pero si puedo decir que en cada lugar que he tocado
Guastavino, el público recibió con mucho interés su mensaje. Usualmente en congresos
de clarinete, las partituras de sus obras siempre me son solicitadas ya que llegó a cautivar
a artistas y jóvenes estudiantes de todo el mundo. Tuve el agrado de enterarme luego que
muchos de estos músicos incluían a Guastavino en sus recitales y repertorio de
conciertos.
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•

¿Cuál sería la esencia de la música de Guastavino, a tener en cuenta, al interpretar su
música? ¿Cuáles aspectos, tanto técnicos como interpretativos, considera importantes a la
hora de tocar Guastavino?
Considero que lo más importante

al interpretar su música es que tener un pleno

conocimiento del aspecto formal de la pieza y de cada frase que la componen. Luego,
sacar el máximo provecho del carácter de cada sección y llevar cada frase al extremo
contraste que se pueda lograr entre sus puntos de máxima tensión y mayor reposo.
Escuchando a Guastavino interpretando su propia música (quién por cierto era un gran
concertista de piano) me doy cuenta de que en pos de estas ideas él utiliza al tempo como
un recurso expresivo realizando de esta manera rallentandos y accellerandos en lugares
donde no está escrito. Vale decir que su música es netamente pasional y no metronómica,
tal como se interpretaría la música de Schumann o Rachmaninov.
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ANEXO II: Capa da Sonata dedicada ao clarinetista Carlos Rieiro
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ANEXO III: Links dos vídeos

Disponibilizo os links das gravações que realizamos com meu orientador, o Prof. Dr.
Durval Cesetti, que fazem parte deste trabalho de pesquisa.

Tonada y Cueca
- Tonada
https://youtu.be/3Q-p4K5YsoY
- Cueca
https://youtu.be/C74C9UXVEyI

Sonata para clarinete y piano
- Primeiro movimento: Allegro Deciso
https://youtu.be/FacPIo_s36Y
- Segundo movimento: Andante
https://youtu.be/K0GfO_e3ZGo
- Terceiro movimento: Rondo. Allegro Spiritoso
https://youtu.be/DkACFCILl9w

