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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa os procedimentos do violonista espanhol Andrés Segovia (1893-1987) 

como intérprete e editor do compositor mexicano Manuel Ponce (1882-1948), aqui 

representado pela sua obra Thème Varié et Finale. A primeira parte do trabalho apresenta um 

panorama da produção violonística do século XIX, contextualiza o papel de Segovia na 

criação de um repertório diferenciado composto por compositores não-violonistas, analisa 

suas práticas editoriais e aborda sua relação com Manuel Ponce. A segunda parte trata 

especificamente da obra Thème Varié et Finale, apresentando um breve histórico de sua 

composição e posteriormente uma análise comparativa entre a versão publicada por Segovia e 

a versão urtext baseada no manuscrito do compositor. Ao final, é discutido o conceito de 

autenticidade, sob o ponto de vista do violonista atual que interpreta o repertório segoviano. 

 

Palavras-chave: violão, Segovia, Ponce, análise musical 
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Introdução 

 

 Na Música, uma obra artística não tem poder de expressão por si mesma: ela precisa 

de um intermediário – o intérprete – que sirva de tradutor entre seu conteúdo e seu público. 

Ao idealizar uma peça para um determinado instrumento, o compositor procura conhecer a 

sua linguagem e sonoridade, de modo que a criação resulte em algo factível nas mãos do 

intérprete. Porém, não raramente, o produto final deve passar por uma revisão minuciosa a 

fim de torná-lo efetivamente idiomático para o instrumento que foi composto. Nestes casos, o 

papel do intérprete na concepção da peça musical adquire novas dimensões e torna-se quase 

tão importante quanto o do compositor. Ele não apenas traduz o conteúdo da peça, mas auxilia 

na criação desta.  

 Dentro deste contexto, esta pesquisa estuda o papel que Andrés Segovia teve como 

intérprete e editor da obra de Manuel Ponce. A pesquisa utiliza como material de trabalho a 

peça Thème Varié et Finale, e propõe uma análise comparativa entre a versão publicada por 

Segovia em 1928 e a versão urtext publicada por Miguel Alcázar em 2000. A escolha desta 

peça não foi ao acaso: dentre todas as peças de Ponce que foram editadas por Segovia, esta é 

uma das que apresentam maiores divergências entre o texto original e o texto editado. A partir 

da análise comparativa, buscam-se estabelecer parâmetros que permitam ao violonista atual 

melhor compreender os procedimentos editoriais adotados por Segovia, podendo assim optar 

por aceitá-los ou não. 

 Buscando uma integração direta entre as atividades de intérprete e pesquisador, a 

metodologia desta pesquisa incluiu procedimentos diretamente relacionados à performance 

instrumental. Um destes procedimentos foi o aprendizado da peça ao violão (em ambas as 

versões), fundamental para a compreensão do texto musical sob o ponto de vista prático do 

violonista. Também nesta fase foram ouvidas diversas versões fonográficas da peça, inclusive 

a versão gravada pelo próprio Segovia em 1954. Na etapa de fundamentação teórica, material 

bibliográfico sobre a História do Violão e biográfico sobre o compositor e o violonista foram 

fundamentais para compreender o vínculo entre os dois artistas e o contexto musical e social 

que amparou este relacionamento. Artigos que tratam diretamente da obra em questão foram 

úteis em sua compreensão teórica, e trabalhos acadêmicos que seguem a mesma linha de 

análise comparativa auxiliaram no amadurecimento da metodologia de trabalho. A análise 

comparativa das diferentes versões da peça aconteceu através do confronto direto entre os 

dois textos musicais. As divergências foram apontadas e discutidas dentro do contexto da obra 

musical e do contexto mais amplo que envolve o processo editorial de Segovia. Através de 
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contato com o pesquisador holandês Dario van Gammeren, obtive uma cópia do manuscrito 

de Ponce do Théme Varié et Finale, de especial interesse histórico, e que serviu como 

referência adicional à edição urtext de Alcázar, especialmente no finale. 

 

PARTE 1 

 

Do século XIX a Andrés Segovia 

 

Andrés Segovia (1893-1987) é freqüentemente mencionado como o responsável pela 

popularização do violão como instrumento de concerto no início do século XX. Para melhor 

compreender o papel de Segovia, é necessário delinear as circunstâncias que o antecederam 

no que diz respeito ao violão, seu repertório e seus intérpretes. 

 Ainda que o violonista atual freqüentemente interprete música originalmente escrita 

para instrumentos antigos de cordas dedilhadas (como os diversos tipos de alaúde, a vihuela e 

a guitarra barroca), é apenas na transição do século XVIII para o século XIX que o 

instrumento universalmente conhecido por guitarra passou por transformações que 

efetivamente o aproximaram do violão atual. Entre elas, as mais importantes foram o 

acréscimo da sexta corda e o abandono das cordas duplas em favor das cordas simples1. Uma 

das conseqüências mais diretas destas transformações foi a padronização da afinação do 

violão, que se mantém até hoje. 

 Também nesta época aconteceram importantes evoluções na notação musical para 

violão, tais como o abandono da tablatura em favor da notação tradicional em clave de sol2 e 

posteriormente a separação na notação musical entre melodia e acompanhamento, através do 

direcionamento das hastes. O repertório para violão no século XIX é bastante extenso, porém 

em geral limitado a obras compostas por violonistas/compositores, que, salvo algumas 

exceções, utilizavam o instrumento primariamente como veículo para demonstrações 

brilhantes de virtuosismo. Ainda que a prática violonística tenha alcançado grande 

popularidade nos principais centros musicais europeus durante este século, o mercado 

consumidor de música para violão era praticamente restrito a amadores, o que levou a maioria 

dos compositores a concentrarem sua produção para esta clientela, muitas vezes em 
                                                 
1 Em instrumentos antigos de cordas duplas, cada par de cordas é chamado de “ordem”; assim temos a guitarra 
de cinco ordens, seis ordens, etc. 
2 A Fantasia op.7 de Fernando Sor foi originalmente publicada em duas versões: uma em duas claves, tal qual na 
música para piano, e uma na notação tradicional para violão em clave de sol. Tendo em vista que tal 
procedimento não se repetiu em publicações posteriores, é de se supor que a inovação não tenha sido bem aceita 
pelo seu editor. 
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detrimento da qualidade musical. Por fim, o mito de que o violão era um instrumento para o 

qual apenas iniciados conseguiriam compor eficientemente, corroborado por Berlioz3 (ele 

mesmo um violonista amador) em seu “Grande Tratado de Instrumentação” de 1833/4, 

terminou por afastar do violão os compositores não-violonistas, e o violão acabou por trilhar 

um caminho marginal – ainda que paralelo – às principais vertentes da História da Música. 

Alguns dos violonistas-compositores mais importantes desta época são os espanhóis Fernando 

Sor (1778-1839) e Dionísio Aguado (1784-1849), o italiano Mauro Giuliani (1781-1829) e em 

uma geração posterior o húngaro Johann Kaspar Mertz (1806-1856), o francês Napoléon 

Coste (1806-1883) e o suíço Giulio Regondi (1822-1872). 

 No final do século XIX, mais modificações incrementaram o violão em termos de 

sonoridade e tocabilidade. O luthier espanhol Antonio Torres Jurado (1817-1892) introduziu 

inovações que se tornaram padrões na construção de violões, tais como a fixação do 

comprimento de corda vibrante em 650mm, a redefinição das dimensões do corpo do violão e 

o uso da cravelha mecânica. Mas sua principal contribuição foi a sistematização do uso do 

leque harmônico, “um conjunto de tiras de madeira coladas na parte interior do tampo e que 

asseguram uma melhor distribuição dos harmônicos e um equilíbrio sonoro maior”4. Os 

violões de Torres firmaram-se como verdadeiros instrumentos de concerto, capazes de 

projetar o som de maneira mais eficiente que seus antecessores, exibir maior equilíbrio entre 

os diferentes registros, e oferecer variadas possibilidades dinâmicas e timbrísticas. É dentro 

deste panorama que surgiu a importante figura do violonista espanhol Francisco Tárrega 

(1852-1909), compositor de atraentes miniaturas e responsável por um grande 

aperfeiçoamento na técnica e na sistematização da didática do violão5. Além disso, “o 

treinamento de Tárrega como pianista durante seus estudos no Conservatório Real de Madrid 

refletiu-se nas numerosas transcrições de obras dos mestres românticos do piano, como 

Chopin, Schubert, Schumann, Mendelssohn e Albéniz”6. Desta maneira, estabeleceu-se uma 

tradição que se tornaria de praxe no repertório do instrumento: a arte de transcrever para o 

violão música composta para outros instrumentos. As transcrições de Tárrega abriram novas 

possibilidades de repertório, vieram de encontro à nova sonoridade que o instrumento 

desenvolvido por Torres passou a oferecer, e estabeleceram uma ponte segura entre o passado 

e o futuro do repertório violonístico. 
                                                 
3 MACDONALD, 2002 p. 80 
4 DUDEQUE, 1994 p. 78 
5 Entre os alunos de Tárrega, destacam-se as figuras importantíssimas de Emilio Pujol (1886-1980), autor de 
métodos, livros e pesquisas musicológicas, e o virtuose Miguel Llobet (1875-1938), a quem Manuel de Falla 
dedicou a sua peça Homenaje a Debussy.  
6 VAN GAMMEREN, 2002 p. 3 (tradução nossa) 
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 Andrés Segovia embarcou na tradição estabelecida por Tárrega e seus discípulos. Os 

programas de concerto do início de sua carreira seguem uma estrutura bastante semelhante à 

utilizada por Tárrega, ou seja, miniaturas originais para violão intercaladas com arranjos, 

nenhuma peça durando mais do que quatro minutos.7 Porém, à medida que sua carreira 

internacional se consolidou, e especialmente quando passou a freqüentar os círculos musicais 

de Paris nos anos 20, Segovia deu início a um projeto que resultaria em sua mais importante 

contribuição para o repertório do violão. Não satisfeito com as limitações impostas pelo 

repertório, a carência de um conjunto de obras originais musicalmente significativas e a 

ausência quase total de obras para violão dos chamados grandes compositores, Segovia 

passou a encomendar obras a compositores que ele julgava representantes da nata musical de 

sua época. Em correspondência escrita a Manuel Ponce, datada de 1923, Segovia escreve: 

 

Eu gostaria de contar-lhe também sobre minha felicidade em ver que os mais interessantes 

compositores deste velho mundo têm colaborado com minha ânsia de recuperar o violão. Eu 

já tenho uma pequena e preciosa obra de Albert Roussel, a promessa em vias de cumprir-se de 

Ravel, e páginas felicíssimas de Volmar Andreas, Suter, Schoenberg, Weles, Grovlez, Turina, 

Torroba, Falla, etc., etc. Vendo todo este novo grupo que está enaltecendo meu belo 

instrumento, penso cada vez mais com gratidão nos primeiros que responderam aos meus 

chamados, ou seja, em Torroba e em você.8 

 

 É interessante notar que nem todos os compositores mencionados por Segovia em sua 

correspondência efetivamente colaboraram com o violonista espanhol. O gosto musical de 

Segovia, fortemente influenciado pelos valores românticos do século XIX, acabou por 

direcionar sua atenção a compositores que escrevessem música alinhada aos seus ideais 

estéticos. Por este motivo, compositores de primeiro escalão como Stravinsky ou Ravel, que 

certamente freqüentavam os mesmos círculos musicais que Segovia na Paris dos anos 20, 

nunca chegaram a compor para o violonista espanhol. Ainda assim, o projeto de Segovia 

rendeu uma grande quantidade de composições de alta qualidade, que vieram enriquecer 

                                                 
7 Esta estrutura de concerto não era restrita aos violonistas. O violinista e compositor austríaco naturalizado 
americano Fritz Kreisler, por exemplo, eternizou-se pelas suas miniaturas originais e transcrições para violino e 
piano de obras populares do repertório universal, as quais apresentava em concerto intercalando-as com peças 
mais extensas do repertório. 
8 ALCÁZAR, 1989 p. 1 (tradução nossa) 
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extraordinariamente o repertório violonístico do século XX, dando origem ao que mais tarde 

ficou conhecido informalmente como o repertório segoviano9. 

 Entre os compositores que escreveram de maneira prolífica para o violão a pedido de 

Segovia estão os espanhóis Federico Moreno-Torroba (1891-1982) e Joaquin Turina (1882-

1949), o polonês Alexsander Tansman (1897-1986), o italiano de origem judia Mario 

Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) e o mexicano Manuel Ponce (1882-1948). 

 

A prática editorial de Segovia 

 

 Conforme explicado anteriormente, a maior parte da música para violão escrita 

durante o século XIX foi composta por violonistas que também eram compositores. Em seu 

processo de concepção musical, o violonista/compositor desta época submetia suas idéias 

musicais a um filtro técnico – consciente ou inconsciente – de maneira que sua criação 

resultasse naturalmente idiomática ao violão. Dificilmente um instrumentista experiente que 

se aventure neste repertório encontrará música que exija soluções técnicas anti-convencionais 

para executá-la. É seguro dizer que a maioria da música escrita para violão nos períodos 

clássico e romântico é, independentemente do grau de dificuldade, perfeitamente factível no 

instrumento. 

 A partir de Segovia, no entanto, tornou-se cada vez mais comum que compositores 

não-violonistas se interessassem em compor para o instrumento. A grande diferença em 

relação ao que acontecia anteriormente é que para o compositor que não toca o violão, 

escrever idiomaticamente para o instrumento tornou-se algo menos espontâneo e até mesmo 

não prioritário em relação à essência musical propriamente dita. Muitos dos compositores que 

escreveram para Segovia o faziam utilizando-se do piano, um instrumento dotado de muito 

mais recursos técnicos que o violão. Neste processo, portanto, a concepção musical não 

esbarrava diretamente nas limitações do violão – muito embora fosse inspirada pela sua 

sonoridade ou, por assim dizer, pelo seu estereótipo sonoro. 

 É fato que a escrita para violão apresenta grande complexidade para aqueles que não 

estão familiarizados com suas particularidades técnicas. Ao mesmo tempo que é um 

instrumento tecnicamente limitado (comparado ao piano, por exemplo), ele apresenta uma 

infinidade de sutilezas que somente um compositor extremamente familiarizado com sua 

                                                 
9 Algumas peças compostas para Andrés Segovia, tais como os Doze Estudos (1928) de Heitor Villa-Lobos e as 
Quatre Pieces Breves (1933) de Frank Martin, não se encaixam nesta categoria uma vez que – provavelmente 
por incompatibilidades estéticas – não foram incorporadas ao repertório do violonista. 
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técnica e sonoridade consegue incorporar naturalmente na sua criação musical. É dentro deste 

contexto que a participação ativa do intérprete no trabalho de concepção musical se faz 

necessária, seja orientando o compositor durante seu trabalho de criação, seja por meio de 

revisões posteriores à concepção da obra. 

 A partir do momento em que Segovia recebia uma obra encomendada, iniciava-se o 

processo de revisão e adaptação do conteúdo musical, segundo seus princípios técnicos e 

estéticos. Nas cartas de Segovia a Ponce, sucessivas correspondências tratando de sugestões 

relativas à revisão de uma mesma obra ou passagem musical sugerem que este era um 

processo mais ou menos demorado, que poderia envolver diversas etapas. Não há porque não 

acreditar que o mesmo procedimento se repetia com relação a outros compositores. 

 A análise de uma exceção a esta regra permite um melhor entendimento dos motivos 

que levavam Segovia a interferir sobremaneira no conteúdo original das obras que lhe eram 

dedicadas. Em 1929, na ocasião da publicação dos Doze Estudos para Violão de Heitor Villa-

Lobos, Segovia escreve no prefácio: 

 

Eu não quis mudar nenhuma das digitações que o próprio Villa-Lobos indicou para a 

performance de suas obras. Ele compreende perfeitamente o violão e se escolheu uma certa 

corda ou digitação para produzir um certo fraseado, devemos obedecer ao seu desejo, ainda 

que isto demande um maior esforço técnico.10 

 

 Heitor Villa-Lobos era de fato um profundo conhecedor do instrumento, e seus 

estudos foram inovadores a tal ponto que são considerados um divisor de águas no repertório 

para violão do século XX. As palavras de Segovia deixam claro que ele admitia – ainda que 

com ressalvas – que a música de Villa-Lobos era essencialmente idiomática para o violão, e 

que quaisquer modificações de digitação seriam contrárias à concepção musical original do 

compositor. 

 As razões pelas quais Segovia não se sentiu à vontade para editar a música de Villa-

Lobos não se restringem às descritas em seu prefácio. O fato é que as obras do compositor 

brasileiro nunca foram efetivamente incorporadas ao repertório de Segovia, provavelmente 

porque a música de Villa-Lobos – e em especial os Estudos – pertence a um universo estético 

completamente diferente do seu.11 Porém, é interessante notar que existe uma contradição 

entre o suposto pudor de Segovia em alterar a concepção original de Villa-Lobos e a sua 

                                                 
10 SEGOVIA, 1953 prefácio (tradução nossa) 
11 Da obra de Villa-Lobos para violão, Segovia apenas gravou os Estudos n°1 e n°8, e os Prelúdios n°1 e n°3. 
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atitude perante a música da maioria dos outros compositores que lhe escreveram obras. À 

música destes, Segovia imprimiu a marca de sua forte personalidade artística ao sujeitá-las a 

um rigoroso processo editorial. Este processo não se limitou a adequá-las ao idioma do violão, 

quando isto se fez necessário, mas também ao seu gosto musical. 

 Nas publicações de música em que esteve intensamente envolvido, Segovia não dá 

margem a segundas interpretações por parte do intérprete que estuda a partitura. Como 

explica VAN GAMMEREN (2002), “a edição de Segovia é extremamente detalhada e a 

localização de cada nota no braço do violão é precisamente indicada, no estilo estabelecido 

por Tárrega. Segovia possuía um ideal estético sonoro, tentou adaptar tudo a este ideal e 

descartou qualquer coisa que não estava de acordo com ele”.12 Na prática violonística, uma 

das conseqüências diretas deste direcionamento estético é evitar o uso indiscriminado das 

cordas soltas do violão, especialmente em linhas melódicas expressivas. WADE (2001)  

aponta que este procedimento, semelhante ao adotado por violinistas e violoncelistas, permite 

explorar os timbres e ressonâncias das posições mais agudas do violão, de modo a obter 

diferentes coloridos instrumentais.13 As digitações de Segovia também privilegiam o uso de 

glissandi, matizes timbrísticas e outros efeitos violonísticos que somente ganharam força a 

partir de Tárrega, e que são freqüentemente associados à música romântica. Estes 

procedimentos são visíveis não apenas na música composta para Segovia, mas também em 

seus inúmeros arranjos e transcrições, como em seu célebre arranjo da Chaconne de Bach. A 

seguir um breve exame da primeira frase da edição urtext para violino (Ex.1), comparando-a 

com o mesmo trecho arranjado por Segovia (Ex.2). 

 

Ex. 1 

Urtext 

 
fonte: BACH, J.S. Drei Sonaten und drei Partiten für Violine solo (revised edition). Kassel: Bärenreiter, 2001 

                                                 
12 VAN GAMMEREN, 2002 p. 21 (tradução nossa) 
13 WADE, 2001 p. 97 
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Ex. 2 

Segovia 

 
fonte: BACH, J.S. Chaconne d-Moll. Edition Andrés Segovia, GA 141. Mainz: B. Schott’s Söhne, 1934 

 

 Muitos dos procedimentos editoriais empregados por Segovia em seu repertório são 

perceptíveis já nos primeiros compassos da Chaconne. A primeira característica marcante a 

ser notada é a presença maciça de digitações de mão esquerda, mesmo em passagens óbvias 

ou que poderiam ser realizadas de várias maneiras diferentes.14 Já na indicação de dinâmica 

(poco f) no início da peça, percebe-se o nível de detalhamento das indicações interpretativas, 

uma vez que a partitura urtext não menciona nenhuma indicação de dinâmica neste trecho. No 

compasso 0, Segovia faz a opção por repetir o acorde completo de ré menor na segunda figura 

rítmica ao invés de deixá-lo soando como mínima, de acordo com o original. Este 

procedimento é repetido várias vezes na frase e é musicalmente questionável, uma vez que 

tende a subestimar a sensação de apoio no segundo tempo do compasso, característica rítmica 

fundamental deste tipo de dança barroca. Segovia claramente preferiu a sonoridade mais cheia 

obtida com o preenchimento do acorde, em detrimento de convenções de performance 

histórica que só viriam se tornar de praxe muitas décadas mais tarde. A resolução do acorde 

de Lá maior no acorde de ré menor do compasso 2/1 contraria princípios básicos de condução 

de vozes. No entanto, o acorde de ré menor na configuração de Segovia tem muito mais 

ressonância no violão que o mesmo acorde em sua configuração original. Ainda no compasso 

2, Segovia pede que a nota dó do terceiro tempo seja tocada na quinta casa da terceira corda 

ao invés da primeira casa da segunda corda, obtendo assim uma sonoridade mais cheia. Além 

disso, ele especifica um glissando entre a nota dó e a nota si que se segue, procedimento 

típico de valorização timbrística da melodia e que, mais uma vez, enfatiza ritmicamente uma 

nota de passagem. Nos compassos 3/3 e 4/1, Segovia altera a articulação de Bach nas 

semicolcheias por motivos técnicos, uma vez que se fossem executadas da maneira 

especificada no original, resultariam num efeito menos idiomático para o violão. Em 7/1 e 
                                                 
14 Através relatos e gravações áudio-visuais de masterclasses de Segovia, sabe-se que o violonista espanhol 
irritava-se quando um aluno modificava as suas digitações originais. Isto mostra o quanto ele valorizava o 
controle total sobre a interpretação de seu repertório. 
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7/2, ele preenche a harmonia de maneira a utilizar todas as cordas do violão, em uma 

passagem que ele marca a dinâmica em forte (ainda que no original esta indicação não exista). 

Assim, os acordes ganham maior ressonância e resultam em um efeito mais dramático. O 

mesmo procedimento acontece no compasso 8/1, com o acorde completo de ré menor, 

utilizando as três cordas soltas do violão de maneira bastante sonora. 

 Mais detalhes poderiam ser apontados nos primeiros compassos da Chaconne, porém 

os aqui descritos são suficientes para ilustrar como Andrés Segovia se sentia à vontade para 

alterar o texto musical original visando adaptá-lo aos seus ideais sonoros e estéticos. Os 

procedimentos descritos nesta breve análise são utilizados em conjunto com muitos outros na 

revisão que Segovia fez das peças que lhe foram dedicadas, e em particular na peça Thème 

Varié et Finale, de Manuel Ponce, da qual este trabalho tratará pormenorizadamente em sua 

segunda parte. 

 

Manuel Ponce e Andrés Segovia 

 

 O primeiro contato entre Manuel Ponce e Andrés Segovia ocorreu na ocasião do 

concerto de estréia do violonista espanhol na Cidade do México. Manuel Ponce, já nesta 

época um compositor e pianista de destaque em seu país, escreveu uma crítica extremamente 

favorável sobre o concerto, publicada no diário El Universal, em 6 de maio de 1923: 

 

Ouvir os sons do violão tocados por Andrés Segovia é experimentar uma sensação de 

intimidade e bem-estar caseiros; é evocar remotas e suaves emoções envoltas no misterioso 

encantamento das coisas do passado; é abrir o espírito ao sonho e viver momentos deliciosos 

em um ambiente de pura arte, que o grande artista espanhol sabe criar...15 

 

 Dando continuidade, Ponce comenta uma das obras tocadas por Segovia, a Sonatina 

de Moreno-Torroba, e elogia o compositor espanhol, ressaltando seu conhecimento do 

folclore espanhol e a maneira com que trabalha ritmos e melodias populares de seu país. Após 

ler a crítica ao seu concerto, Segovia interessou-se em conhecer quem havia compreendido 

tão bem as nuances de sua interpretação. Assim nasceu uma grande amizade entre os dois 

artistas (muito bem documentada pelas suas correspondências16), gerando um corpo de obras 

                                                 
15 Apud OTERO, 1981 p. 31 (tradução nossa) 
16 ALCÁZAR, 1989 
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originais para violão que totaliza 34 peças, e que figura entre os mais significativos do 

repertório segoviano. 

 Segovia demonstrou grande empatia pelo estilo de Ponce e foi um ferrenho divulgador 

de suas obras até o final de sua carreira. De acordo com VAN GAMMEREN (2002), em 1926 

Segovia iniciou uma série de publicações pela Schott’s Söhne intitulada Guitarren-Archiv 

Edition Andrés Segovia e entre os primeiros títulos publicados estão obras de Joaquin Turina, 

Manuel Ponce e Federico Moreno-Torroba.17 

 Em artigo publicado na revista Guitar Review em 1948, na ocasião da morte de Ponce, 

Segovia escreve: “Ao lado de Turina, Falla, Manén, Castelnuovo, Tansman, Villa-Lobos, 

Torroba, etc., mais copiosamente que todos juntos, [Ponce] empreendeu sua nobre cruzada 

com ânsia de libertar a bela prisioneira.”18 A bela prisioneira a que se refere Segovia é a 

guitarra, e tal afirmação demonstra o grande apreço que Segovia tinha pelo compositor 

mexicano, colocando-o como o principal colaborador em seu grande projeto de formação de 

repertório original. 

 É inegável que Manuel Ponce compreendia muito bem o universo sonoro do violão, e 

seu estilo composicional adequa-se perfeitamente à estética segoviana. Porém, Ponce não 

possuía um conhecimento diretamente derivado da prática instrumental, como possuía Villa-

Lobos, por exemplo. Assim, em muitas situações Segovia se sentiu obrigado a adequar o texto 

original, sob o pretexto de que este efetivamente soasse idiomático no instrumento. Via de 

regra, este é o trabalho que qualquer instrumentista realiza, ao receber uma obra de um 

compositor que não possui a vivência prática de seu instrumento. Entretanto, o que chama a 

atenção nas revisões de Segovia é que freqüentemente ele vai muito além de adaptar o texto 

musical à linguagem do violão. Através da leitura das correspondências que Segovia escreveu 

a Ponce e do estudo das edições urtext, percebe-se que as interferências de Segovia iam desde 

o acréscimo de indicações de dinâmica até completas transformações nas estruturas formais 

das obras, fazendo dele quase um arranjador, ao invés de um mero revisor. 

 Ao sugerir mudanças no texto original de Ponce, é improvável que Segovia tivesse 

qualquer dúvida a respeito da capacidade do compositor. Por mais que a excessiva 

interferência possa causar estranhamento, a atitude de Segovia para com Ponce é sempre de 

grande respeito e entusiasmo em se tratando de novas encomendas e/ou revisões de repertório. 

No entanto, o violonista era dono de uma personalidade fortíssima, sabia muito bem como 

conduzir sua carreira e repertório, e dificilmente se resignaria em favor de algo que não o 

                                                 
17 VAN GAMMEREN, 2002 p. 18 
18 Apud OTERO, 1981 p. 160 (tradução nossa) 
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satisfizesse completamente. Esta atitude de Segovia para com Ponce é exemplificada no 

seguinte trecho, de correspondência datada de 11 de maio de 1931: 

 

Entre as coisas que tenho trabalhado mais cuidadosamente estão as variações sobre as Folias. 

E é necessário, absolutamente necessário, que você dedique todo o dia de amanhã para 

compor mais uma variação em trêmolo, em menor, muito melódica, em compasso ternário, 

melhor longa que curta, não muito complicada, de maneira que eu possa estudá-la até o 

concerto.19 

 

 O fato de apenas as correspondências endereçadas a Ponce estarem disponíveis não 

permite uma avaliação segura da reação do compositor às solicitações do violonista. Porém, 

analisando a música de Ponce publicada aos cuidados de Segovia e considerando que uma 

obra normalmente é publicada na versão considerada final, conclui-se que a opinião do 

violonista espanhol prevaleceu sobre as eventuais divergências. Deve-se também levar em 

consideração o fato de que Segovia foi um grande divulgador da obra de Ponce em nível 

internacional, e que a atitude supostamente positiva de Ponce em relação às sugestões e 

pedidos do violonista certamente trouxe a ele circunstâncias profissionais bastante favoráveis. 

 O resultado deste intenso relacionamento pessoal e musical gerou um importantíssimo 

conjunto de obras que têm em sua maioria a influência determinante de Segovia. O fato é que, 

em algumas ocasiões, esta influência obscureceu as intenções originais do compositor. 

Conforme explica ALCÁZAR (2000), “um certo texto pode ser tomado de boa fé e, por 

tornar-se corriqueiro, apesar da falta de autenticidade, torna-se preferido à versão autêntica e 

verdadeira, em virtude de uma familiaridade já estabelecida.”20 As edições de Segovia das 

obras de Ponce para violão foram até recentemente as únicas fontes universalmente 

disponíveis. Considerando a importância seminal da figura de Andrés Segovia e a influência 

que suas publicações e gravações tiveram e ainda têm em várias gerações de violonistas, não é 

de causar espanto que suas versões não tenham sido contestadas durante décadas. 

 A publicação de Miguel Alcázar, Obra Completa para Guitarra de Manuel M. Ponce, 

no ano de 2000, universalizou pela primeira vez o acesso a versões urtext, baseadas nas fontes 

mais primárias possíveis da obra de Ponce. Alcázar teve acesso aos manuscritos de Ponce 

através do pianista mexicano Carlos Vázquez, herdeiro do material que ficou conhecido como 

o Arquivo Manuel M. Ponce. A partir desta publicação, o violonista atual que se propõe a 

                                                 
19 ALCÁZAR, 1989 p. 93 (tradução e grifo nossos) 
20 ALCÁZAR, 2000 prólogo (tradução nossa) 
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executar este repertório tem três opções: pode aceitar a versão de Segovia, impregnada de sua 

personalidade musical e por décadas considerada definitiva; pode também executar a versão 

baseada no manuscrito original do compositor, quando esta existir, a despeito das dificuldades 

técnicas e problemas idiomáticos que eventualmente dela decorram; ou pode ainda traçar o 

caminho feito por Segovia ao revisar a obra de Ponce através da análise e comparação entre as 

duas fontes, compreendendo as modificações efetuadas pelo violonista espanhol e optando 

por aceitá-las ou não. 

 A segunda parte deste trabalho trata de uma das obras mais significativas dos 

primeiros anos de colaboração entre Ponce e Segovia, Thème Varié et Finale, através de uma 

análise comparativa e comentada entre a edição de Segovia e da edição urtext. 

 

PARTE 2 

 

Histórico 

 

 NYSTEL (1991) divide a obra para violão de Ponce em três períodos distintos.21 O 

primeiro compreende as obras escritas até 1925; o segundo as obras escritas durante sua 

permanência em Paris entre 1925 e 1933; e finalmente o terceiro abarca as obras escritas após 

seu retorno ao México em 1933. A peça Thème Varié et Finale (de agora em diante chamada 

simplesmente por TVF) pertence ao segundo período, caracterizado uma mudança estilística 

decorrente de seus estudos com Paul Dukas na École Normale de Musique. STEVENSON 

(1980) descreve a linguagem harmônica de Ponce desta época como “uma combinação de 

métodos do Impressionismo francês e do contraponto neo-clássico”22, características 

facilmente identificáveis no TVF. A estrutura da peça segue o modelo clássico do tema com 

variações, seguido de um finale em forma-sonata, que utiliza material temático previamente 

apresentado. 

 TVF é mencionada por Segovia pela primeira vez em cartas escritas a Ponce em 1926. 

Segundo carta datada de 21 de agosto deste ano, a estréia da peça ocorreu na França, em 

Evian-les-Bains, alguns dias antes, sem precisar a data.23 Em carta datada de 20 de abril de 

192724, Segovia menciona que a peça em muito agradou a Medtner25, e que este a pediu 

                                                 
21 NYSTEL, 1991 p. 4 
22 STEVENSON, 1980 p. 74 (tradução nossa) 
23 ALCÁZAR, 1989 p. 7 
24 Ibid., p. 9 
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emprestada por uma semana, para que pudesse examinar a escrita violonística de Ponce, com 

o fim de auxiliá-lo na obra que estaria compondo para Segovia. Em 20 de julho do mesmo 

ano, Segovia menciona uma completa revisão das obras de Ponce, incluindo o TVF, 

ressaltando que esta deveria ser uma de suas primeiras peças a ser publicada pela Schott. 

Nesta carta, escrita em Thorens, nos Alpes Suíços, Segovia menciona uma recente visita de 

Ponce, o que levanta a hipótese de que os dois tenham trabalhado juntos na revisão de 

algumas peças.26 Em carta não-datada, provavelmente escrita pouco depois desta última, 

Segovia comenta que o TVF já estaria digitado, o que sugere que a peça seria publicada em 

breve. De fato, a sua publicação ocorreu no ano seguinte. 

 Deste ponto em diante, Segovia somente faz novas menções ao TVF ocasionalmente. 

Entre estas, destacam-se relatos de performances ocorridas durante sua bem-sucedida tournée 

de estréia nos EUA em 1928. Uma importante menção da peça é feita em carta datada de 27 

de fevereiro de 192927, onde Segovia expressa seu desejo de gravar o TVF para a gravadora 

americana Victor. Segovia lamenta que a peça seja muito longa – segundo ele, a peça não 

caberia em dois discos longos – e propõe, ao invés, gravar o primeiro movimento da Sonata 

Clásica (sem repetições).28 

 Em comparação com outras peças de Ponce escritas a pedido de Segovia, como por 

exemplo as Variations sur ‘Folias de España’ et Fugue (1932), há poucas referências sobre o 

TVF nas correspondências que permitam uma reconstrução do processo de composição, 

revisão e publicação da peça. Tal fato pode ser compreendido pelo fato de esta ter sido uma 

das primeiras peças de Ponce compostas para Segovia, além de ter sido composta durante o 

período em que Ponce morava em Paris, tendo contato mais direto com o violonista espanhol. 

 Segundo ALCÁZAR (2000), existem duas versões manuscritas do TVF disponíveis no 

Arquivo Manuel M. Ponce.29 Uma é do próprio Ponce, apresentando várias anotações e uma 

mancha de tinta no canto inferior direito da primeira página. A outra é uma cópia deste 

manuscrito feita pelo próprio Segovia, bastante similar à versão publicada pela Schott, o que 

torna evidente que a publicação foi baseada nesta versão. Ainda de acordo com Alcázar, a cor 

da tinta utilizada nesta segunda versão é igual à da mancha da primeira, o que sugere que o 

                                                                                                                                                         
25 Nikolai Medtner (1880–1951), pianista e compositor russo, o qual Segovia conheceu possivelmente em Paris 
nos anos 20. Aparentemente ele compôs uma peça para violão, mas esta nunca foi publicada e o manuscrito se 
perdeu. 
26 Ibid., p.16 
27 Ibid., p.44 
28 Thème Varié et Finale seria efetivamente gravada apenas em 1954, pela BMG.  
29 ALCÁZAR, 2000, p.46 
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autor da mancha – acidental ou não – foi o próprio Segovia. A anotação encontrada no final 

do manuscrito de Ponce é: Paris, 8 de junho de 1926. 

 No decorrer desta pesquisa, as principais fontes utilizadas para a comparação foram a 

edição publicada pela Schott (versão de Segovia) e a edição urtext elaborada por Miguel 

Alcázar. No entanto, em vários momentos o manuscrito de Ponce foi consultado. Isto ocorreu 

especialmente no finale, onde a versão urtext e a versão de Segovia apresentam diferenças que 

só podem ser compreendidas através da análise do manuscrito, conforme será explicado 

adiante. 

 

Análise comparativa 

 

 1) Considerações gerais 

 

 Algumas convenções foram usadas para a demonstração dos resultados da análise 

comparativa. Estas são explicadas a seguir. 

A localização das notas nos compassos obedece ao critério “subdivisão/unidade de 

subdivisão.” As unidades de subdivisão mais freqüentes são: mínima=4, colcheia=8, 

semicolcheia=16, e assim por diante. Desta maneira, a indicação “compasso 3, localização 

5/16” significará a quinta semicolcheia do compasso 3. 

 Na maioria dos trechos enfocados na análise comparativa, a pauta musical será 

utilizada na representação literal do texto musical. Eventualmente, quando isto não for 

necessário, a altura das notas será representada pelo sistema desenvolvido pela Acoustical 

Society of America, atribuindo números indicativos de oitavas após as letras referentes às 

notas musicais (C, D, E, F, G, A, B).30 

 Nas edições de Segovia das obras de Ponce todas as indicações de digitações e ligados 

técnicos são exclusivamente editoriais. Portanto, estes não serão levados em consideração na 

análise comparativa. Por outro lado, Segovia omitiu em suas edições eventuais ligaduras de 

frase constantes no manuscrito. Estas, quando existentes e importantes no contexto 

comparativo envolvido, serão propriamente identificadas. 

                                                 
30 Consultado em http://www.music.vt.edu/musicdictionary/appendix/octaveregisters/octaveregisters.html. 
Segundo este sistema, a tessitura do violão vai da nota mi representada por “E2” até a nota si representada por 
“B5”, atentando para o fato de que o violão é um instrumento transpositor, já que efetivamente soa uma oitava 
abaixo do que é notado  
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 Conforme será esmiuçado no decorrer desta análise comparativa, a ordem das 

variações nas duas versões não é a mesma. Portanto, nas tabelas de comparação, os números 

das variações se referem aos números da edição de Segovia (e seus equivalentes na edição 

urtext). As tabelas obedecerão à seguinte ordem: compasso / localização / versão de Segovia / 

versão de Ponce (urtext ou manuscrito) / observações. Ao final de cada tabela, as diferenças 

encontradas serão comentadas à luz das circunstâncias técnicas e musicais envolvidas. Apenas 

as diferenças julgadas relevantes serão apontadas. 

 3) Tabelas de comparação 

 

Tema 
Compasso Localização Segovia Ponce Observações 

  Andande un poco mosso Andante un po’mosso 
Trata-se obviamente de 

um erro tipográfico. 

3-4/8  sinal de crescendo  

1 
3/4 

  

A distribuição das vozes 

é diferente nas duas 

versões. 

2 3-6/8  sinal de decrescendo  

3 3-4/8  sinal de crescendo  

4 3-6/8  sinal de descrescendo  

5 5/8  sinal de acento no A4 
Na versão de Segovia, o 

crescendo estende-se até 

o último tempo. 

1/4  indicação de forte  

6 
8/16  

sinal de crescendo começa 

em 6/16 
 

2/4 

  

A versão urtext seria de 

mais fácil execução. 7 

3-4/8 sinal de crescendo   

 sinal de ritornello   

1/4  indicação de piano  8 

2-3/4 sinal de descrescendo   

9 1/4 indicação de mezzo-forte indicaçãode forte  

10 2-3/4 sinal de crescendo sinal de decrescendo 
A versão urtext  sugere 

um grande decrescendo 

que se inicia no 
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compasso 10 e vai até o 

final do tema. 

4-5/8 sinal de decrescendo   
11 

4/8  indicação de rallentando  

12 2/4 indicação de rallentando   

Comentário: Com exceção da presença do ritornello (recorrente em todas as variações na versão de Segovia), a 

maior parte das diferenças está relacionada a indicações de dinâmica, que afetam ligeiramente a interpretação do 

tema. 

 

Variação I 
Compasso Localização Segovia Ponce Observações 

 sinal de ritornello   

1 
3/4 E2 = semínima  

A versão urtext 

apresenta apenas uma 

nota na linha de baixo 

deste compasso. 

3/4 A2 = semínima  

A versão urtext 

apresenta apenas uma 

nota na linha de baixo 

deste compasso. 
2 

1-2/8  sinal de crescendo  

2 6/8 indicação de crescendo   

3/4 D3 = semínima  

A versão urtext 

apresenta apenas uma 

nota na linha de baixo 

deste compasso. 

1/4 

  

 

4-6/8  sinal de descrescendo  

3 

4/8 sinal de crescendo  
O sinal vai até o 

compasso 4, 4/8. 

3/4 G2 = semínima  

A versão urtext 

apresenta apenas uma 

nota na linha de baixo 

deste compasso. 4 

2-6/8  sinal de crescendo 
Na versão de Segovia, 

este crescendo começa 

no compasso anterior. 

3-4/8 A3 bequadro A3 sustenido 
A harmonia sugere que 

o A3 deve ser natural. 6 
4-6/8 sinal de decrescendo   

8  sinal de ritornello   
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2-4/8  sinal de decrescendo 

Na versão de Segovia, 

este decrescendo 

começa em 3/8. 

9 3/4 A2 = semínima  

A versão urtext 

apresenta apenas uma 

nota na linha de baixo 

deste compasso. 

3/4 C3 = semínima  

A versão urtext 

apresenta apenas uma 

nota na linha de baixo 

deste compasso. 
10 

3/4  indicação de diminuendo  

1-2/4 

  

Preenchimento de 

acorde. 

2/4 indicação de diminuendo   

2-5/8  sinal de decrescendo  

11 

6/8  indicação de ritardando  

2/4 indicação de rallentando   

5/8 

  

 12 

4/8  indicação de pianissimo  

Comentário: Novamente, a maior parte das diferenças está nas indicações de dinâmica e algumas de agógica. 

No compasso 11, Segovia preenche o acorde, procedimento comum que acontecerá em inúmeras passagens do 

decorrer desta análise comparativa. A linha de baixo na versão de Segovia sugere um maior apoio no terceiro 

tempo, pela presença recorrente do baixo neste tempo. 

 

Variação II 
Compasso Localização Segovia Ponce Observações 

 sinal de ritornello   

1 
1-4/8 

grupo de 4 colcheias 

separado 

grupo de 4 colcheias 

unido 
 

2 1/4  
indicação de crescendo e 

accelerando 
 

1/4  indicação de forte  

2-6/8 sinal de crescendo   4 

6/8  sinal de diminuendo  

5 3-6/8 grupo de 4 colcheias grupo de 4 colcheias  
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separado unido 

1-3/4 sinal de decrescendo   

 sinal de ritornello   

1-4/4 
grupo de 4 colcheias 

separado 

grupo de 4 colcheias 

unido 
 

6 

2/4 

  

 

7 6/8  indicação de crescendo 
Na versão de Segovia 

há um sinal de 

crescendo. 

8 3/4 

  

Importante diferença de 

acidentes. 

2/4 indicação de diminuendo   

9 
6/8 sinal de decrescendo  

O sinal vai até o 

compasso 10, 2/4. 

2/4 indicação de rallentando   
10 

3/4 indicação de piano   

Comentário: Nesta variação, além das pequenas diferenças nas indicações de dinâmica e agógica, há que se 

salientar a diferença entre os acidentes do D4 no compasso 8 e uma certa inconsistência tanto na versão de 

Segovia quanto na versão urtext quanto ao agrupamento das colcheias. Quando agrupadas em dois grupos de 

duas colcheias, sugerem uma subdivisão rítmica mais acentuada (e menos motívica) do que quando agrupadas 

em um grupo de quatro. A versão manuscrita apresenta ligaduras de frase em cima dos grupos de quatro 

colcheias, o que sugere a segunda opção como a mais correta. Percebe-se também algumas inconsistências na 

direção das hastes da melodia, linha do baixo e acompanhamento, mas estas não têm maiores conseqüências nas 

decisões interpretativas. 

 

Variação III 
Compasso Localização Segovia Ponce Observações 

  Allegro moderato Moderato 

O manuscrito do 

compositor apresenta a 

indicação Allegro, de 

forma abreviada. 

0  indicação de piano   

 sinal de ritornello   

1 
6/16 sinal de crescendo  

O sinal vai até o 

compasso 2, 4/16. 
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4-8/16  sinal de decrescendo   
3 

4-7/16  sinal de crescendo  

2/16 

  

A alteração de Segovia 

facilita tecnicamente a 

passagem, ao utilizar as 

cordas soltas para 

preparar o próximo 

intervalo de terça. 

4 

4-8/16  sinal de decrescendo  

2/16 

  

Neste caso, a alteração 

de Segovia não se 

justifica do ponto de 

vista técnico. 
5 

2/16  indicação de crescendo  

2/16 indicação de rallentando    
6 

4/16  sinal de crescendo 
O sinal vai até o início 

do compasso seguinte. 

5-8/16 sinal de crescendo   

7 
7/16  

A4 sustenido apresenta 

ligadura até a mesma nota do  

compasso seguinte 

 

8, “casa 1”  
Ocorre sinal de fermata em 

3/4, seguindo o ritornello 

não há ritornello, “casa 1” ou 

“casa 2” 
 

1/16 

  

O acorde de três sons 

justifica a ligadura 

apontada no compasso 

7. 8, “casa 2” 

3/16 e 7/16 
indicação de rallentando e 

a tempo 
indicação de espressivo  

9 1/16  indicação de meno f  

1/4  indicação de diminuendo  
10 

5-8/16  sinal de decrescendo  

11 4/8  indicação de rallentando  

2-3/8 indicação de rallentando   

12 
2/4 

 
 

 

Comentário: A variação apresenta diferenças de notas em dois intervalos, nos compassos 4 e 5. No entanto, não 

são diferenças extremamente significativas dentro do contexto harmônico. Já as diferenças na indicação de 

andamento e nas indicações de dinâmica são mais importantes, podendo levar a interpretações bastante 
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diferentes, de acordo com a versão escolhida.  

 

Variação IV 
Compasso Localização Segovia Ponce Observações 

1  sinal de ritornello   

2/8  indicação de crescendo  

3 
4/8 sinal de crescendo  

O sinal vai até o 

compasso 4, 2/8. 

4 1/8 

  

 

5 2-6/8 sinal de crescendo   

6 2-6/8 sinal de decrescendo   

8 2/8 indicação de crescendo   

2/8 e 5/8 sinal de acento   
9 

2-6/8  indicação de crescendo  

2/8 e 5/8 sinal de acento   
10 

2-6/8 sinal de crescendo   

12 1-6/8 sinal de decrescendo   

13 5/8 sinal de crescendo  
O sinal vai até o 

compasso 14, 3/8. 

16  sinal de ritornello   

5/8 

  

Preenchimento de 

acorde. 

17 

6/8 

A4 apresenta ligadura até a 

mesma nota do compasso 

seguinte 

  

4-6/8  sinal de decrescendo  18 

1/8 
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2/8 

  

Supressão de nota no 

acorde visando facilitar 

a passagem. 

1/8  sinal de forte  

2/8 

  

Supressão de nota no 

acorde visando facilitar 

a passagem. 
19 

5/8 

  

Preenchimento de 

acorde. 

1-3/8  sinal de decrescendo  

1/8 indicação de diminuendo   

2/8 

  

Supressão de nota no 

acorde visando facilitar 

a passagem. 20 

6/8 

F4 sustenido apresenta 

ligadura até a mesma nota do 

próximo compasso 

  

1/8 

  

Preenchimento do 

acorde. 21 

1-3/8 sinal de decrescendo   

3/8 

  

Preenchimento do 

acorde. 22 

3/8  indicação de rallentando  

23 1/8 
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4/8 

  

Preenchimento do 

acorde. 

24 1/8 

  

Preenchimento do 

acorde. 

Comentário: A maioria das diferenças de notas entre versão de Segovia e a versão urtext deve-se ao  

preenchimento de acordes ou ao procedimento contrário, de supressão de notas de acordes. Ambos os 

procedimentos justificam-se nesta variação por motivos técnicos e/ou sonoridade, ainda que - por se tratar de 

uma variação rápida - o preenchimento de acordes não leve a um aumento significativo na percepção de 

plenitude sonora. As diferenças de dinâmica e agógica não são muito significativas no contexto interpretativo da 

variação. 

 

Variação V 
Compasso Localização Segovia Ponce Observações 

  Vivace Vivo con anima 

As diferentes 

indicações de 

andamento podem 

dar margem à 

mudanças de 

caráter na 

interpretação. 

 sinal de ritornello   

1 
1/4 

  

Preenchimento do 

acorde. 

2 4-6/8 agrupamento em 3 colcheias agrupamento em 1 + 2colcheias 

Como esta 

diferença de 

agrupamento é 

recorrente, sugere 

articulações 

diferentes nesta 

passagem e em 

passagens 

similares. 
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3 1/4 

  

Pausa inserida 

visando facilitar a 

passagem. 

1/4 indicação de un poço rit.   

4/8 indicação de a tempo   4 

4-6/8 agrupamento em 3 colcheias agrupamento em 1 + 2colcheias  

1/4 indicação de forte   

1/4 

  

Pausa inserida 

visando facilitar a 

passagem. 

5 

3-4/4 sinal de crescendo   

 

  

Supressão de notas 

visando tornar a 

passagem mais 

idiomática. 
6 

2/8  indicação de un po’ rubato  

1/4 

  

Supressão de notas 

visando tornar a 

passagem mais 

idiomática. 

1/4  indicação de a tempo  

2/4 sinal de decrescendo  
O sinal vai até o 

compasso 8, 2/8. 

7 

5/8 

  

Supressão de notas 

visando tornar a 

passagem mais 

idiomática. 

 sinal de ritornello   
8 

4-6/8 agrupamento em 3 colcheias agrupamento em 1 + 2colcheias  

1/4 indicação de piano   

9 
2/8 

  

Não há motivo 

técnico aparente 

para esta mudança. 
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10 2/8 

  

Não há motivo 

técnico aparente 

para esta mudança. 

2/8 

  

Não há motivo 

técnico aparente 

para esta mudança. 

11 

2/4 

  

Não há motivo 

técnico aparente 

para esta mudança. 

1/4  indicação de ritardando  

3/4  indicação de piano  

12 

3/4 

  

 

Comentário: Além das costumeiras diferenças em indicações de dinâmicas que afetam ligeiramente a 

interpretação, há que salientar as diferentes maneiras de agrupar as semicolcheias na voz inferior dos compassos 

2, 4 e 6, o que a priori geraria uma mudança na articulação das notas envolvidas. Mais interessantes e 

importantes são as mudanças que Segovia faz nos compassos 9, 10 e 11, omitindo um elemento rítimico 

fundamental no caráter da variação, que é a seqüência de três semicolcheias em tercinas. Aparentemente não há 

uma grande diferença de dificuldade de execução envolvida nestas mudanças, o que leva ao questionamento das 

razões que conduziram Segovia a realizar tais alterações. 

 

Variação VI 
Compasso Localização Segovia Ponce Observações 

1  sinal de ritornello   

7 1-4/8 
colcheias agrupadas em 1 

grupo de 4 

colcheias agrupadas em 2 

grupos de 2 

Como em situações 

anteriores, os diferentes 

agrupamentos sugerem 

diferentes articulações. 

8 1-4/8 
colcheias agrupadas em 1 

grupo de 4 

colcheias agrupadas em 2 

grupos de 2 
 

9 1-4/8 
colcheias agrupadas em 1 

grupo de 4 

colcheias agrupadas em 2 

grupos de 2 
 

11 1-4/8 sinal de decrescendo   

17 2/4 sinal de crescendo   
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18 1-4/8 
colcheias agrupadas em 1 

grupo de 4 

colcheias agrupadas em 2 

grupos de 2 
 

18 2/8 indicação de rallentando indicação de ritardando  

18 3-4/8  sinal de decrescendo  

19 1/4  indicação de piano  

20 1/4 indicação de piano indicação de pianissimo  

Comentário: Não há diferenças significativas entre as duas versões, com exceção do agrupamento de colcheias 

mencionado no compasso 7 e recorrente posteriormente, que pode levar a um fraseado diferente em cada versão. 

 

Finale 

 

 O finale é escrito em forma-sonata, e consideravelmente mais extenso quando 

comparado ao tema e a cada variação isoladamente. Logo, visando facilitar a visualização das 

tabelas e o entendimento da análise comparativa, será feita uma divisão do finale de acordo 

com a disposição formal sugerida por NYSTEL (1991):31  

 

 Exposição: compassos 1-60 

 Desenvolvimento: compassos 61-108 

 Recapitulação: compassos 109-162 

 Coda: compassos 163-205 

 

 Até aqui, as diferenças encontradas entre a versão de Segovia e a versão urtext de 

Alcázar são relativamente pequenas, ainda que importantes. Elas geralmente sugerem 

diferentes decisões interpretativas em trechos ou passagens maiores, além de eventuais 

mudanças e acréscimos de notas e acordes, que não caracterizam grandes mudanças 

estruturais na peça. No entanto, uma primeira comparação entre a versão de Segovia e a 

versão urtext do finale causa estranheza devido à diferenças estruturais bastante significativas, 

a começar pelo número de compassos: enquanto a edição de Segovia apresenta 205 

compassos, a versão urtext apresenta apenas 175. Este impasse somente é resolvido apenas 

através do estudo do manuscrito do compositor. 

 No compasso 139 do manuscrito, encontramos um asterisco com os dizeres “nuevo 

final”. A partitura então segue até o final que supostamente teria sido a primeira versão oficial 

da peça. Em página separada, um outro asterisco é encontrado no canto superior esquerdo, 

remetendo a um outro final na caligrafia de Ponce. Este final alternativo é bem mais extenso, 
                                                 
31 NYSTEL, 1991, p. 31 
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englobando parte da recapitulação e a coda, e o trecho que Segovia utilizou em sua versão. Já 

a edição urtext utiliza o outro final, que apresenta uma recapitulação menor, antecipando a 

coda em quase 30 compassos. Conclui-se que Miguel Alcázar, ao elaborar a versão urtext, 

optou por deixar o que seria o suposto final original, ainda que o final alternativo seja 

perfeitamente autêntico, conforme revela o manuscrito. 

 Como esta análise comparativa toma por base de comparação a edição de Andrés 

Segovia, optou-se por utilizar o final alternativo, que é o que de fato serviu como base para 

aquela edição. 

Ainda assim, existe uma diferença no total de número de compassos: o finale do 

manuscrito apresenta 211 compassos, contra 205 da edição de Segovia. Esta diferença se deve 

à omissão de 6 compassos por Segovia a partir do compasso 171, e será apontada em detalhes 

na análise comparativa. No manuscrito, estes compassos encontram-se rasurados – 

provavelmente por Segovia. 

Como referência, o final utilizado por Alcázar será apresentado no apêndice deste 

trabalho. 

 

Exposição 
Compasso Localização Segovia Ponce Observações 

1-2 1/8 

  

 

3 1/8 

  

Preenchimento 

de acorde. 

6 1/8 

  

Segovia preferiu 

manter um pedal 

em B, enquanto 

Ponce insere um 

acorde 

completo. 

7 2/8 

  

Supressão de 

nota no acorde 

visando facilitar 

a passagem. 
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8 1/8 

  

Segovia preferiu 

manter um pedal 

em B, enquanto 

Ponce insere um 

acorde 

completo. 

1/8  indicação de forte  

3-6/16 sinal de crescendo   9 

3/8  un po’a capriccio  

12 1-6/16 sinal de decrescendo   

13 1/8  a tempo  

1-3/8  sinal de crescendo  

15 
3/8  

F2 apresenta ligadura até a 

mesma nota do próximo 

compasso 

 

15-16 2/8 sinal de tenuto na nota aguda   

16  

  

A presença do 

acorde cheio no 

segundo tempo 

do compasso 

acentua a 

hemíola 

presente neste e 

no compasso 

anterior. 

17 1/8 

  

 

18 1-3/8  sinal de decrescendo  

19 1/8 indicação de forte indicação de piano 
Importante 

diferença de 

dinâmica. 

21 1-6/16 sinal de decrescendo   

23 3/8  sinal de crescendo 
O sinal vai até o 

compasso 24, 

3/8. 

24 1/8 

  

 

25 1/8  sinal de forte  
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1/8 

  

 

 

2/8  sinal de decrescendo 
O sinal vai até o 

compasso 26, 

2/8. 

27 1/8 indicação de forte indicação de piano  

27-28 1/8 

  

Pela lógica 

(acordes 

paralelos, como 

já acontece em 

compassos 

anteriores), a 

versão de 

Segovia faria 

mais sentido. 

1/8 indicação de piano   

31 
1/8  sinal de crescendo 

O sinal vai até o 

compasso 32, 

1/8. 

32 3-6/16 sinal de crescendo   

1/8 

  

 

1/8  indicação de forte  

33 

1/8  sinal de decrescendo 
O sinal vai até o 

compasso 34, 

3/8. 

35 1/8  indicação de piano  

35 1-3/8 sinal de crescendo   

1/8 

  

 

36 

3/8  sinal de crescendo 
O sinal vai até o 

compasso 37, 

2/8. 

37 6/16  sinal de decrescendo 
O sinal vai até o 

compasso 38,  
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2/8. 

38 1-6/16 sinal de decrescendo   

40 1-3/8 sinal de crescendo   

40-41  

  

O acorde cheio 

marca o terceiro  

tempo, 

impulsionando o 

ritmo de 

maneira 

diferente. 

41 1/8  sinal de crescendo 
O sinal vai até o 

compasso 42, 

1/8. 

1/8 

  

Importante 

alteração 

melódica. 
42 

3/8  sinal de decrescendo 
O sinal vai até o 

compasso 43, 

2/8. 

45 1/8 indicação de forte   

46 e 48 1-2/8 

  

A presença do 

sol sustenido no 

segundo tempo 

reforça a 

hemíola. 

1/8 indicação de piano   

47 
2/8  sinal de crescendo 

O sinal vai até o 

compasso 48, 

1/8. 

1/8  indicação de forte  

49 
3/8 sinal de crescendo  

O sinal de 

crescendo vai 

até o compasso 

50, 3/8. 

53 1/8  indicação de forte  

55 2/8  sinal de crescendo 
O sinal vai até o 

compasso 56, 

1/8. 

57 1/8 indicação de forte indicação de fortissimo  

2/8 sinal de decrescendo  
O sinal vai até o 

compasso 60, 

2/8. 
59 

1/8  indicação de poco rall. 
A indicação vai 

até o compasso 

60, 3/8. 
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Comentário: A maior parte das diferenças se refere a aspectos de dinâmica, com influência mais ou menos 

importante nas decisões interpretativas. Algumas alterações de acordes como a do compasso 16, por exemplo, são 

importantes na medida em que mudam o impulso rítmico. Também significativas são as notas diferentes nos 

compassos 27, 28 e 42. 

 

Desenvolvimento 
Compasso Localização Segovia Ponce Observações 

61 1/8  a tempo  

62  

  

A ausência da 

ligadura na 

versão 

manuscrita 

sugere um 

diferente 

fraseado na 

passagem.  

64 1/8 

  

O acorde da 

edição de 

Segovia faz 

mais sentido na 

condução das 

vozes internas. 

65 1/8 

  

 

66 1/8 

  

 

67 1/8 

  

 

69 1/8 indicação de forte   

70 2/8  sinal de crescendo  
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3/8 

  

A ausência da 

ligadura na 

versão 

manuscrita 

sugere um 

diferente 

fraseado na 

passagem. 
71 1/8  pausa de colcheia  

75 1/8  indicação de piano subito 

A indicação 

antecipa a 

dinâmica de 

Segovia. 

76 1/8 

  

Preenchimento 

de acorde. 

77-84 1/8 
todos os baixos tem o sinal de 

tenuto 
  

1/8 indicação de piano   

1/8 

  

 
77 

1/8  sinal de crescendo 
O sinal vai até o 

compasso 78, 

6/16. 

78 2-6/16 sinal de crescendo   

79-84 1/8  

Toda a linha de baixo está 

escrita uma oitava acima da 

linha de baixo na versão de 

Segovia 

 

79 3/8  sinal de decrescendo 
O sinal vai até o 

compasso 80, 

6/16. 

80 2-6/16 sinal de decrescendo    

1/8 sinal de harpejo no acorde   
85 

2/8 indicação de piano   

88 3/8 

  

 

91 2/8 indicação de crescendo  Na versão 
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manuscrita, a 

dinâmica 

sugerida é forte 

para toda a 

passagem que 

vai deste ponto 

até a 

recapitulação. 

99 2-7/8 sinal de decrescendo   

105 1/8 

  

Importante 

diferença na 

linha do baixo. 

1/8 

  

Importante 

diferença na 

linha do baixo. 107 

2/8 indicação de poco rallentando   

108 1-3/8  indicação de ritenuto  

Comentário: Além das costumeiras diferenças nas indicações de dinâmica e agógica, bem como os 

preenchimentos de acordes, há que se ressaltar as diferenças de notas, especialmente nos baixos dos compassos 

105 e 107, que modificam a percepção harmônica da passagem. 

 

Recapitulação 
Compasso Localização Segovia Ponce Observações 

109-111 1/8 

  

 

112 2-6/16 sinal de decrescendo   

114 1/8 

  

 

115 2/8 
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116 1/8 

  

 

117 1/8  indicação de un po’ rubato  

119-120 1-6/16  

ligadura de frase unindo as 6 

semicolcheias de cada um 

dos compassos 

É interessante notar que 

a digitação de Segovia 

imprime uma 

articulação bem 

diferente do que as 

ligaduras de frase 

sugerem. 

121 1/8  indicação de a tempo  

127 1/8  indicação de piano  

128 3/8 

  

 

129-130  

  

Não há motivo aparente 

para a mudança de 

Segovia. 

131 1/8 indicação de piano   

132 1/8  indicação de espressivo  

132-134 1/8 
baixos são semínimas 

pontuadas 

baixos são semínimas 

seguidas de pausas de 

colcheias 

 

133 2-3/8 sinal de crescendo   

135 1/8  indicação de forte  

135 1/8 

  

Com este procedimento, 

repetido nos compassos 

seguintes, Segovia 

procura criar uma linha 

melódica formada por 

notas da harmonia. 

136 1-2/8 indicação de decrescendo   

136 1/8 

  

A omissão da nota C4 

por Segovia não é 

justificada por motivos 

técnicos. 
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137 1/8 

  

 

138 1/8 

  

 

139 1/8 indicação de forte   

139 1/8 

  

A versão de Segovia 

não apresenta baixo. 

146 6/16 
  

Trata-se, possivelmente,  

de um erro de impressão 

na edição de Segovia. 

151-152  

  

A versão manuscrita 

reforça o crescendo 

pelo uso de acordes 

mais sonoros. 

153 1/8 

  

 

155 1/8 

  

A versão manuscrita 

sugere uma articulação 

diferente, com os 

acordes mais curtos. 

155 2/8 
indicação de crescendo 

sempre 
  

157 1/8 

  

A versão manuscrita 

sugere uma articulação 

diferente, com os 

acordes mais curtos. 



 37

159 1/8 

  

Supressão de nota no 

acorde visando facilitar 

a passagem. 

162 1-3/8 sinal de crescendo   

Comentário: Há dois trechos nesta sessão que apresentam seqüências de notas bem diferentes, nos compassos 

129-130 e 151-152. A disposição das hastes, separando acordes em uma ou mais vozes, pode sugerir articulações 

diferentes a serem exploradas. Algumas indicações de caráter que não aparecem na edição de Segovia são 

importantes no contexto interpretativo da peça. 

 

Coda 

 

A partir do compasso 171, a numeração de compassos entre as duas versões não será mais a 

mesma tendo em vista os seis compassos extras que se encontram na versão manuscrita. O 

número de compasso da tabela, referente à versão de Segovia, segue o compasso equivalente 

na versão de Ponce. 

 
Compasso Localização Segovia Ponce Observações 

163 1/8 indicação de fortissimo   

163/167 1/8 

  

Preenchimento de 

acorde para maior 

sonoridade. 

171-174  Ver Ex. 3 Ver Ex. 4 

Na versão manuscrita o 

trecho apresenta seis 

compassos a mais, indo 

até o compasso 180. A 

versão manuscrita 

apresenta maior 

dificuldade técnica 

porém é bastante efetiva 

no que diz respeito à 

construção da tensão 

musical que o trecho 

pede. 
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Ex. 3 
 

 
Compassos 171-174 (Segovia) 

 
 
Ex. 4 

 
Compassos 171-180 (manuscrito) 

 
 

175 1/8 indicação de fortissimo   

175 1/8 

  

O acorde do manuscrito 

é de execução mais 

difícil; Segovia optou 

por torná-lo um acorde 

mais compacto 

invertendo a ordem das 

notas. 

177 1/8 

  

Preenchimento de 

acorde. 

177 2/8 indicação de diminuendo   

179 1/8 

  

Preenchimento de 

acorde. 

180 1/8 sinal de decrescendo  
O sinal vai até o 

compasso 181, 2/8. 

183 1/8 indicação de forte   

185/186 1/8 sinal de acento nas colcheias   

185 1/8 sinal de decrescendo  O sinal vai até o 
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compasso 186, 3/8. 

187 1/8 indicação de piano   

187 3/8 sinal de crescendo  
O sinal de crescendo vai 

até o compasso 188, 

3/8. 

189 1/8 

  

A presença das 

ligaduras na versão de 

Segovia sugere uma 

articulação diferente da 

versão manuscrita. 

190 1-3/8 sinal de decrescendo   

191 2/8 sinal de crescendo  
O sinal de crescendo vai 

até o compasso 191, 

2/8. 

193  

  

A versão manuscrita 

apresenta aqui mais 

uma referência ao 

motivo rítmico da 

Variação V, que 

Segovia omitiu 

possivelmente por 

questões de ordem 

técnica. 

194 1-3/8 sinal de decrescendo   

195 1/8 indicação de piano   

199 1/8 
indicação de accelerando e 

diminuendo 
 

A indicação vai até o 

compasso 203, 3/8. 

204/205 1/8 

  

No contexto 

interpretativo, a 

realização dos acordes 

mais curtos parece 

condizer com a 

indicação de 

accelerando e 

diminuendo anterior. 

204/205 1/8 indicação de piano   

Comentário: É interessante notar que a versão de Segovia deste trecho apresenta uma abundância de indicações 

de dinâmica e algumas de agógica que não estão presentes no texto original. Muito importantes são as diferenças 

observadas entre os compassos 171 a 174 (171 a 180 no manuscrito). Como acontece em outros trechos da peça, 

é comum o preenchimento de acordes para ganho de sonoridade, especialmente em passagens que pedem uma 

dinâmica mais forte. 

 



 40

 2) Omissões e ordem das variações 

 

 SCHOENBERG (1991), tratando sobre a forma “Tema com Variações”, ressalta a 

necessidade do contraste como importante elemento na construção do discurso musical e 

explica que as diferenças de caráter de cada variação ou grupo de variações contribuem para a 

variedade do todo. Segundo ele, “o princípio mais importante da organização é a variedade, o 

que não exclui a possibilidade de se reagrupar duas ou três variações que não possuam grande 

diferença de caráter, especialmente se uma idéia for sendo elaborada gradativamente.” 

Schoenberg conclui afirmando que “desde Beethoven, a tendência geral tem sido a de 

construção em direção a um clímax (ou vários pontos culminantes em séries mais longas), que 

pode ser uma característica emocional, rítmica, dinâmica, de velocidade, ou quaisquer 

combinação destas.”32 Trocando em miúdos, Schoenberg ressalta a importância da estrutura 

de cada variação, sua relação com o tema e o conjunto de variações, e a ordem em que estas 

são dispostas de maneira a conduzir ao clímax por ele sugerido. 

 Ao ter contato com as versões urtext e manuscrita do TVF, uma das primeiras 

diferenças percebidas é que existem três variações que foram omitidas na versão editada por 

Segovia. Estas variações omitidas apresentam interessantes contrastes e/ou diferenças de 

caráter em relação ao tema e às outras variações, contribuindo para a variedade ressaltada por 

Schoenberg. A primeira delas (Vivo) é a primeira das variações na versão de Ponce, e assim 

sendo privilegia uma estrutura rítmica e harmônica que nos remete claramente ao tema, 

funcionando como uma ponte entre este e a série de variações. A segunda delas (Energico) é a 

oitava variação na versão de Ponce e apresenta uma textura bastante contrastante através do 

uso brilhante de oitavas e um caráter bastante vigoroso. Já a terceira variação omitida 

(Piuttosto moderato) é a última das variações na versão de Ponce. Ela é escrita em tremolo, 

recurso extremamente idiomático ao violão e – paradoxalmente, pelo fato de ter sido omitido  

– bastante apreciado por Segovia. 

 É interessante notar que, da mesma forma que a primeira das variações omitidas abre a 

série de variações na versão original, as duas últimas variações omitidas fecham esta série. 

Assim, a omissão de variações na versão de Segovia afeta diretamente as variações que 

servem de moldura para a série, alterando a ligação entre o tema e a série de variações e entre 

esta e o finale. Por outro lado, ao suprimir estas variações, Segovia teve o cuidado de manter 

certas propriedades musicais presentes na idéia original: a primeira variação manteve um 

                                                 
32 SCHOENBERG, 1991, p.209-210 
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caráter mais agitado e rítmico, com claras referências harmônicas ao tema (Ex.5); e a última 

variação manteve um caráter moderado, ao menos em termos de andamento (Ex.6). 

 

Ex.5 

 
Primeira variação da versão de Segovia (trecho) 

 

 
Primeira variação da versão original (trecho) 

 

Ex.6 

 
Última variação da versão de Segovia (trecho) 

 

 
Última variação da versão original (trecho) 

 

 Ainda mais óbvio ao se comparar as duas versões é o fato de que a ordem das 

variações na versão original não corresponde à ordem das variações na edição de Segovia. 

Após o estudo da versão original, a impressão é a de que Segovia reagrupou as variações 

segundo um critério (um tanto limitado do ponto de vista estrutural) que visa estabelecer o 

maior contraste possível entre elas. Em sua versão, a relação que existe entre uma variação, 

sua variação precedente e a variação que se segue não é tão orgânica, ainda que – de maneira 

distorcida – conduza a tensão musical de maneira um pouco similar à que acontece na versão 



 42

original. Nesta, ao contrário, Ponce preocupou-se em criar um crescendo emocional 

engenhosamente construído desde a primeira variação, culminando na maior elaboração 

harmônica da variação 6 (a última delas, na versão de Segovia) e no ritmo e caráter brilhantes 

das variações 7 e 8 (respectivamente, penúltima e inexistente na versão de Segovia). Ainda 

que as duas versões explorem o elemento contraste de maneira efetiva, a versão de Segovia 

tende a conceber cada variação como uma entidade musical autônoma, bela e completa em si 

mesma, enquanto a versão original de Ponce “costura” as variações de maneira mais efetiva, 

dando a elas um caráter de unidade. 

A seguir uma tabela de equivalência entre as variações da versão de Segovia e da 

versão original. 

 
Segovia Ponce 

I V 

II VI 

III IV 

IV II 

V VII 

VI III 

omitida I 

omitida VIII 

omitida IX 

 

 As razões que levaram Segovia a omitir três variações da peça e a modificar a ordem 

das restantes não são documentadas, deixando margem apenas a especulações. Conforme 

citado anteriormente, em 1929 Segovia deixou de incluir a peça em um de seus primeiros 

álbuns, pois a peça era demasiado longa para os recursos de gravação da época. Ainda que 

neste caso específico ele se referisse à versão da peça já editada, poder-se-ia supor que a razão 

para as omissões das três variações estivesse relacionada ao desejo de diminuir a duração total 

da peça. Um argumento contrário a esta suposição é o fato de que Segovia indica ritornelli em 

todas as primeiras seções do tema e das variações, ao contrário de Ponce. Desta maneira, se 

por um lado a omissão de variações diminuiria a duração da peça, por outro lado o acréscimo 

de ritornelli aumentaria sua duração e não haveria grande vantagem neste sentido. 

 É bastante provável que o procedimento editorial tenha sido uma questão de gosto 

pessoal. Um exemplo análogo porém bem documentado é o processo de composição da peça 

Variations sur ‘Folias de España’ et Fugue, ocorrido entre 1929 e 1932. Esta peça passou por 
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sucessivas correções e mudanças a pedido de Segovia, que variavam de mudanças de acordes 

não–idiomáticos a estruturas completas de variações, passando por sugestões minuciosamente 

detalhadas do caráter que Segovia queria de cada trecho musical mencionado. O fato é que, 

aparentemente, as sugestões de Segovia foram bem aceitas por Ponce. 

 É evidente que, ainda mais do que as eventuais mudanças de notas, pequenas 

passagens e articulações apontadas nas tabelas de comparação, a alteração da ordem das 

variações implica em profundas modificações na concepção interpretativa da obra. Uma 

mesma variação colocada entre variações diferentes pode assumir uma função totalmente 

diferente no contexto da unidade estrutural da obra. Portanto, é necessário ao intérprete atual, 

que tem a oportunidade de conhecer todas as versões existentes da peça, decidir qual delas 

seguir antes de tomar quaisquer decisões interpretativas que considerem a sua macro-

estrutura. 

  

Conclusão 

 

O conceito de performance autêntica é geralmente associado à música dos séculos 

XIX e anteriores. Porém, nada impede que se contemple a música do século XX e XXI sob o 

prisma da autenticidade. 

 BUTT (2001) explica que a performance autêntica pode se referir a uma ou mais 

combinações dos seguintes procedimentos: uso de instrumentos do período em que viveu o 

compositor; uso de técnicas de performance documentadas no período em que viveu o 

compositor; performance baseada nas implicações das fontes originais de determinada obra; 

fidelidade para com as intenções do compositor na performance ou o tipo de performance que 

um compositor desejou ou realizou; tentativa de recriar o contexto da performance original; e 

tentativa de recriar a experiência musical presenciada pela audiência original.33 

Segundo a maioria destes critérios, o procedimento de Segovia para com todas as 

obras de Ponce que editou é perfeitamente autêntico. O argumento mais forte a este favor é 

que os dois artistas eram contemporâneos e, mais que isso, colegas e amigos um tanto 

íntimos. Em se tratando de violão, não havia para Ponce uma referência mais forte que a de 

Segovia, e por isso não é improvável que a maior parte das mudanças realizadas pelo 

violonista espanhol tenham sido aceitas sem ressalvas. O estudo da correspondência trocada 

entre os dois mostra que, de fato, as sugestões musicais de Segovia eram bem compreendidas 

                                                 
33 BUTT, 2001 (edição eletrônica) 
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e incorporadas ao processo composicional de Ponce. Por ser o expoente máximo do violão de 

toda uma era e o responsável pelo estabelecimento de um padrão estético de performance do 

instrumento que vigorou por décadas, não é insensato afirmar que a interpretação de Segovia 

do repertório de Ponce representa de maneira bastante precisa as intenções do compositor. Tal 

panorama é completamente diferente da polêmica que poderia ser levantada quanto ao arranjo  

de Segovia da Chaconne de J.S. Bach (abordada anteriormente neste trabalho), um 

compositor que viveu há mais de 200 anos antes do violonista. 

Isto posto, por que então existem tantas diferenças entre as versões urtext e manuscrita 

e a versão editada? A resposta a esta questão poderia residir no fato de que, na concepção de 

uma obra encomendada por Segovia, a versão manuscrita representaria apenas um primeiro 

estágio do longo processo de criação musical. O produto final apenas poderia ser considerado 

como tal após a revisão do intérprete que o encomendou e serviu de inspiração para sua 

concepção. 

O violonista atual vive numa época de critérios estéticos e musicais muito diferentes 

dos da época de Segovia e Ponce, mas por outro lado tem uma visão histórica privilegiada 

sobre as questões levantadas por este trabalho. Assim, ao interpretar a obra de Ponce, tem a 

possibilidade de colocar-se no lugar de Segovia e compreender seu processo editorial, de 

maneira a aceitá-lo totalmente ou parcialmente, ou ainda desconsiderá-lo. Esta última opção 

levaria o intérprete a buscar na fontes mais primárias (manuscritos e edições urtext) o texto de 

sua interpretação musical, o que seria um procedimento perfeitamente legítimo. No entanto, 

de acordo com o que foi discutido anteriormente, esta não caracterizaria necessariamente uma 

interpretação mais autêntica do que a proposta por Segovia. 

Este artigo pretendeu abordar, de maneira bastante específica e objetiva, as questões 

históricas, estéticas e técnicas envolvidas na interpretação do repertório segoviano, em 

especial da obra de Manuel Ponce. As idéias e a metodologia utilizadas na análise 

comparativa do TVF podem ser utilizadas em outras obras deste e de outros compositores, 

relacionados ou não a Andrés Segovia. Este procedimento certamente conduzirá a uma 

abordagem mais crítica e fundamentada do discurso musical e, por conseqüência, a 

interpretações mais consistentes.  
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ANEXO 

Variações omitidas e finale original 

 

Variação I 
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Variação VIII 
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Variação IX 
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Finale original (compasso 139 em diante) 
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