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Abstrakt 

 
Kubanen Leo Brouwers gitarrmusik ligger och känns väldigt bra 
och tillrättalagd för gitarren. Vissa grepp och fraser ligger så väl 
till att man frestas att tro att Brouwer kommit på dessa utifrån 
greppmässiga orsaker. Är det så? I så fall, finns det andra 
”gitarrklichéer” som följer med när han komponerar annan 
musik? Kort sagt hur påverkar instrumentet musiken, medvetet 
eller omedvetet? Dessa gitarristiska ”spår” har undersökts i 
Brouwers musik, bl.a. genom artiklar, avhandlingar och videos 
där Brouwer själv uttalar sig om sin musik. Även studier av 
partitur och inspelningar där inte gitarren ingår har dissekerats 
för att finna svaret. Efter en lång odyssé har många dörrar 
öppnats och vissa mönster tycks skönjas. Några klart tydliga 
gitarrklichéer, direkt kopierade till hans orkester/kammarmusik 
utan gitarr, har inte påträffats. Vad som däremot visar sig är: 
spår av gitarrens väsen i form av valet av tonarter, tonalitet osv. 
Brouwer utnyttjar kanske inte andra instrument, och skapar 
klichéer på samma sätt som när det gäller gitarren, däremot 
använder han ofta instrumentens karaktäristiska egenheter och 
möjligheter, speciellt klangligt, mycket medvetet. Vad som 
vidare kännetecknar de studerade kompositionerna är former, 
gester, intervall och kompositionsidéer som ofta återkommer. 
Här skulle man möjligen kunna tala om klichéer eller…., är det 
Brouwers personligt utmejslade språk som visar sig? 
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Förord 

Trots att jag aldrig har träffat Leo Brouwer personligen, känns det som om jag 
känner honom väl vid det här laget. Att fått ta del av hans stora och vida 
musikproduktion, läsa intressanta artiklar och se dokumentära filmer och 
spelfilmer med Brouwers musik har gett mig vidgade vyer. Lite igenkännande 
också då jag också haft min modernistperiod och komponerat en del själv, slut på 
jämförelser :-) 

Jag vill framföra ett varmt och innerligt tack till min lärare: Jan-Olof Eriksson, 
utan hans kunnande och generositet hade arbetet aldrig blivit vad det blev. Vill 
också nämna Eric Lammers för inspirerande lektioner och nya dimensioner i 
Brouwers musik. Till Musikhögskolans bibliotek, Sveriges Radios 
grammofonarkiv, Chester Music (England) för hjälp med utländska avhandlingar, 
onåbara inspelningar resp. utlåning av orkesterpartitur. Tack KG Johansson för 
dina falkögon och fin och uppmuntrande vägledning som handledare. Birka 
Folkhögskola, för att ha sponsrat mina resor. Till sist vill jag tacka min familj, 
som trots allt betyder allra mest. 
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BIOGRAFI 

 

“Greatest living guitarcomposer” 
Colin Cooper (1985) 

 

Tonsättaren, gitarristen och dirigenten Leo Brouwer föddes i Havanna 1939. Som 

gitarrist kom han att studera för Isaac Nicola i Cuba. Han är i stort sett självlärd 

som tonsättare. Dock studerade han en kort tid (1959-60) på Juilliard School of 

Music samt på Hartt School of Music. Stilistiskt förändrade inte detta något 

påtagligt i Brouwers tonspråk (Century 1987). 

 

Idag är Brouwer tveklöst en av de stora portalgestalterna i den moderna klassiska 

gitarrmusiken. 1961 blev han professor i harmonilära, kontrapunkt och 

komposition vid Conservatorio Amadeo Roldán (Havanna), och 1964 chef för 

IAIC´s avdelning för experimentell musik (Instituto de Arts Industria 

Cinematograficos/ Music division of the Cuban Film Institute (ICAIC). Brouwer 

är numera bosatt i Spanien. Från 1992 är han konstnärlig ledare för “Orquesta de 

Cordoba”. Brouwer komponerar inte bara för gitarr. Bland hans produktion finns 

mängder av kammarmusik, orkestermusik, samt musik till 85 filmer. 

 

De två saker som mest kännetecknar Brouwers gitarrmusik är genomgående en 

utforskning av idiomatiskt skrivande och en utveckling av subtila klanger. 

Brouwers kompositioner kan delas in i tre stilistiska perioder. Den första startade 

1954 med några opublicerade stycken och avslutades 1964 med Elogio de la 

danza. Utmärkande för denna första period är influenser från den 

latinamerikanska, och framförallt den afrokubanska traditionen, samt från 

Stravinskijs och Bartóks musik. 

 

Två rytmfigurer och kombinationer av dessa  som ofta återkommer i Brouwers 

musik är tresillo och cinquillo. Båda härstammar från den Afro-cubanska 

traditionen, se notexempel. (Pinciroli 1989)            
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1961 hölls en festival med nutida musik i Warszawa. Brouwer kom där i kontakt 

med den nya polska skolan, framförallt Penderecki. Detta blev startpunkten för 

hans andra period (1968-1975). Warszawabesöket bidrog med impulser till nya 

avantgardetekniker som aleatorik1 och grafisk notation2. Tarantos, Parabola, La 

Espiral Eterna är exempel på gitarrmusik från denna period. 

 

I den tredje perioden (1978 och framåt) återvände Brouwer till mer traditionella 

former. Han beskriver själv stilen som ”hyper-romantisk”. Han kallar den också 

för ”ny enkelhet” vilket inbegriper element från populärmusiken, från klassisk 

musik och från avantgardismen. Jag väljer här att utveckla denna period något, då 

den ju är den längsta och dessutom nu aktuell. 

 

Perioden inleddes 1978 med stycket: Acerca del sol, el aire y la sonrisa för 

gitarrorkester. Fasen karaktäriserades av en radikal brytning med den förra. 

Brouwers intention att kommunicera på ett mer direkt sätt blev väldigt tydlig. Han 

gör detta genom att återvända till mer traditionella former som tema med 

                                                 
1 Aleatorik – Slumpmässighet - Inom nutida konstmusik har termen använts om olika typer av mer 
eller mindre slumpmässigt styrda valmöjligheter vid komponerandet och/eller framförandet av ett 
musikverk. (Nationalencyklopedin, NE) 
2 samlingsterm för olika försök att med hjälp av grafiska symboler notera musik vars strukturer 
ligger utanför den vanliga notskriftens betydelsebärande kapacitet. Genom att grafisk notering i 
princip fungerar utan systematiserade konventioner lämnar de ingående symbolerna plats för 
varierande tolkningar och förutsätter en starkt medskapande interpret. (NE) 
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variationer, rondo och sonatform. Med detta ramverk för han också in en 

melodisk ven som inte har funnits i tidigare perioder, i alla fall inte i den 

utsträckningen. Det melodiska är lekfulla föreningar av överlagrade modala, 

pentatoniska såväl som diatoniska skalor. Rytm och klang som spelat väldigt stor 

roll i tidigare perioder är nu än mer integrerade i den musikaliska paletten. 

Dessutom förekommer två nya aspekter. Musik som kan kallas 

programmusikaliska och element av minimalism. Den lilla tersen är ett vanligt 

melodiskt intervall, även den stora septiman förekommer. En annan aspekt i 

Brouwers tonsättargärning är hans arrangemang av populär/folk-musik. Stämmer 

ovanstående påståenden med Brouwers egen uppfattning? Ja, enligt artiklar från 

olika tider samt videofilmer är det så. 

 

När jag har trängt in i kubanen Leo Brouwers gitarrmusik, har jag noterat att 

mycket av den musiken ligger och känns väldigt bra och tillrättalagd för gitarren. 

Vissa grepp och fraser ligger så väl till att tanken frestas att tro att Brouwer 

kommit på dessa utifrån greppmässiga orsaker. Har fingrarna styrt musiken? 

Finns instrumentet med som en del i tillkomstprocessen. Påverkar detta musiken? 

Styr de bekväma och välklingade greppen och i så fall hur? När Brouwer skriver 

musik för andra instrument, följer då det gitarristiska tänkesättet med? 

 

Idiomatik 

Dvs. något som passar väl för instrumentet. 

Ett skrivsätt som gör att musiken ligger bra till greppmässigt för det instrument 

kompositionen är avsedd för. 
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SYFTE 

Hur skriver Brouwer idiomatiskt för gitarr? Finns detta skrivsätt i Brouwers 

övriga musik och hur tar det sig, i så fall, uttryck? 

 

Jag vill ta reda på hur, samt hur frekvent Brouwer använder sitt idiomatiska 

skrivande för gitarr. Jag vill också studera/jämföra annan musik av Brouwer utan 

gitarrinslag; kammarmusik, orkestermusik och filmmusik, för att se hur, om, den 

skiljer sig från Brouwers gitarrmusik och om det där också finns idiomatiskt 

tänkande. 

 

Jag har tre frågeställningar: 

1. Vilka typiska klyschor finns i hans gitarrmusik. 

2. Finns det "gitarr-klyschor" som har blivit direkt överförda till hans övriga 

musik? 

3. Använder Brouwer andra "instrument-klyschor" för de olika instrument han 

skriver för? 

 

BAKGRUND 

Gitarren är, historiskt sett, både ett 

melodi- och ackordinstrument. Inom 

det klassiska solospelet används 

både melodi och ackompanjemang 

samtidigt, vi kan jämföra det med 

pianot. Gitarren anses av många tonsättare som ett svårt instrument att skriva för. 

Vad är möjligt/omöjligt? Vad klingar bra/mindre bra? Anledningen till detta är 

instrumentets konstruktion och spelsätt. Låt mig göra en grov jämförelse med hur 

ett piano fungerar (pianot är ju också ett stränginstrument). Ta vilken klang du vill 

med högst tio toner inom två oktaver, och det kommer att vara tekniskt möjligt att 

spela klangen på ett piano. På gitarren kan man vanligtvis anslå med högerhanden 

högst 4 toner samtidigt, om vi undantar arpeggio över alla strängarna. I 
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vänsterhanden används 4 fingrar som i regel trycker ner en ton i taget. Olika typer 

av barré3 kan också förekomma. Om vi skapar olika klanger som innehåller fyra 

toner är det inte helt säkert att dessa kommer att blir spelbara (jmf. pianot). 

Gitarristen måste, likt en schackspelare, tänka ut med vilka fingrar och vilka 

strängar tonerna skall tas på. 

I följande exempel har tre olika klanger noterats. Den första till synes enkla Dm- 

treklangen är rätt svår att spela, däremot är E9-ackordet fullt möjligt att ta. Det 

avslutande exemplet kan tyckas vara omöjligt att ta, men ligger i själva verket 

mycket bra till, tack vare utnyttjandet av lösa strängar. Det sista exemplet är ett 

citat från Brouwers: Elogio De la Dansza.  

                                                                      # 

 

 

 Klang 1 Klang 2 Klang 3 

 

 

Studera grepptabellen och försök spela! 

Klang 1 

 
Klang 2 

 
Klang 3 

 
 

                                                 
3 Barré - spelteknisk term främst för gitarr. I ett barrégrepp ingår att ett finger läggs tvärs över flera 
strängar. 
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Hur klingade gitarrmusik före Brouwer? 
Den som dominerade arenan var André Segovia (1893-1987). Han etablerade 

gitarren som instrument i konstmusiken, bl. a. genom att transkribera musik till 

gitarr samt att inspirera tonsättare som Mario Castelnuovo-Tedesco, Heitor Villa-

Lobos och Manuel Ponce m.m. att komponera musik för honom. Segovia var en 

stor romantiker, dock en konservativ sådan, vilket gjorde att han knöt tonsättare 

till sig som han gillade och som var tillräckligt romantiska i sitt tonspråk (om jag 

spetsar till det hela). Ett exempel: Frank Martin (1890–1974) skrev stycket Quatre 

pieces breves till Segovia, men Segovia spelade aldrig stycket för att tonspråket 

var för ”modernt”! Många andra av den tidens stora tonsättare kom på det sättet 

aldrig att skriva för gitarr t.ex. Béla Bartók (1881-1945) och Igor Stravinsky 

(1882–1971). Detta blev också en av anledningarna till att Brouwer började skriva 

musik. 

Where was the Bartók of guitar? There was no Bartók of guitar… 
Where was the Concerto for Cembalo and Instruments that de Falla 
did?... There was no Octet like Stravinsiky´s, no Danse Sacrée and 
Danse Prafane of Debysy for harp and strings… all this music was a 
discovery for me …and I said, I´m going to compose for guitar and 
strings, I did Danzas Concertantes… 

   
Leo Brouwer (Century 1985) 

 

Tidigare forskning 
Det finns tämligen sparsamt med avhandlingar omkring Brouwers musik. De jag 

har använt är framför allt Century (1983 & 1985). Paul Centurys avhandling och 

artikel är intressant läsning om Brouwers liv och tonsättarens utveckling genom 

sina olika perioder. Century tar även upp ämnet i ett sociologiskt och 

bildkonstnärligt perspektiv samt presenterar ingående analyser av ”La espiral 

Eterna” och ”La Harpa del Guerrero” från El Decameron Negro. Jag har också 

funnit några få sidor som handlar om instrumentidiomatik. Jag saknar däremot 

jämförelse och spegling med Brouwers musik utan gitarr.  

 

En senare avhandling som jag tagit del av är Loyda (1998). Loyda analyserar och 

jämför Brouwers Concierto Elegiaco och Sonata. Han tar här upp skillnaden 

mellan gitarrkonserten och solostycket. Inte heller i denna avhandling belyses 
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Brouwers övriga musikproduktion utan gitarr. (Se även Decker, 1986; Janssen, 

1989; Pinciroli, 1989; Suzuki, 1982; Östersjö, 1991) 

 

 I dessa tidskrifter finns också många intervjuer där man kan ta del av Brouwers 

tankar om sin musik, vilka värderingar som varit viktiga/oviktiga samt få en aning 

om hans utveckling under ca 25 års tid. Tidskrifterna är dock väldigt ”gitarr-

fixerade”. Det talas sällan om Brouwers musik för andra instrument, naturligtvis 

just för att artiklarna finns i gitarrtidskrifter, med några få undantag. 

METOD 

För att avgränsa arbetet har jag detaljstuderat två gitarrstycken ur två av Brouwers 

”perioder” och jämfört dessa stycken med kammarmusik/orkestermusik utan 

gitarr och filmmusik från samma tid. En svårighet när jag gjorde detta urval, var 

att just hitta musik från de tre områdena (gitarrmusik, 

kammarmusik/orkestermusik utan gitarr och filmmusik). En poäng med att välja 

två perioder i Brouwers produktion var att också kunna jämföra dem med 

varandra. Jag tycker urvalet blev lyckat då den första epoken blev musik mellan 

1961-1966, alltså mellan Brouwers ”första” och ”andra” period. Den andra 

jämförande epoken blev mellan 1979-1984, när Brouwer börjar sin ”tredje” 

period.  

 

Genom att jämföra gitarrmusiken med kammarmusik utan gitarr, orkestermusik 

och filmmusik kan jag filtrera ut, för det första: det som skiljer sig och för det 

andra: det som är förenar. 

 

Brouwer är inte ensam om att skriva tillrättalagt för gitarr, det finns många 

liknande spår hos andra gitarrtonsättare t.ex. H. Villa-Lobos. Vi kan också vidga 

våra vyer till andra instrument, tex. violinen och även där hitta liknande 

instrumentala ”knep”. Kan sådana knep förklara fler likartade fenomen i 

musikhistorien? 
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Följande stycken har analyserats: 

 

1961-1966 

Variantes, för en slagverkare, (-61) 

Balada, flöjt och stråkar,  (-63) 

Elogio de la danza, gitarrsolo (-64) 

Death of a Bureaucrat, filmmusik, (-66) 

 

 

 

1979-1984 
Cancion de Gesta, orkester (-79) 

El Decameron negro, gitarrsolo (-82) 

La region ma  transparente, flöjt och 

piano (-82) 

Up to a Certain Point, filmmusik (-84) 
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RESULTAT 

 

“to compose is to communicate” 
 

Leo Brouwer (Cooper1999) 

 

Vad har Brouwer själv sagt om relationen mellan musiken och instrumentet? Jag har plockat 

ut några artiklar i ämnet. 
 

Rodolfo Betanco: What is the importance of symbolism in your music? 

Leo Brouwer: … my way of composing is close to what I call the "Guitar-Harp". 

The guitar harp is a guitar-orchestra in which all the orchestral compositional 

elements are closer to the orchestra than to the traditional guitar clichés. I always 

use the "Guitar-Harp", a resonant guitar. I try to avoid the percussive or melodic 

guitar. The basic harmonies I use, when they are simple chords, are chords that 

rest obeying the "law of opposing forces". These harmonies involve small -I could 

say even miserable- thematic materials. Four foolish notes give me the pretext to 

compose a work of big dimensions. The melody was the queen of music for a long 

time, a thing that doesn't happen now. My harmonic language is based in the 

extensive use of the sound spectrum in the same way as Ravel, Debussy or 

Charles Koechlin. These composers used to orchestrate departing from a harmonic 

phenomena: open low pitches, close medium pitches and very close high pitches. 
 

(Betanco, 1997) 
 

 

Although he plays the piano and some other instruments, the guitar has always 

been his central instrument. He once said: 'I compose with the instrument and for 

the instrument. I compose for the guitar having in mind the orchestra, or for the 

orchestra having in mind the guitar, and in this way I avoid the cliché of "guitar" 

music. 
 

 (Cooper, 1999) 
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When I compose for the guitar I'm usually thinking in ' orchestral terms, in 

orchestral timbres, possibly because I was so moved when I became involved in 

writing for , orchestra, and I think that this is a really important ' concept for guitar 

composers to have.  
 

Leo Brouwer  (Heap, 1976) 

 

Det verkar som Brouwer´s ”Gitarr-harpa” och tanken att tänka ”orkester” får honom att tänka 

bort från gitarren i sitt skrivande för gitarr. Detta borde också minska frestelsen till 

greppbaserat tänkande och klichéer i musiken. Å andra sidan borde det finnas större chans att 

hitta gitarrklichéer i hans orkestermusik då han just ”tänker” gitarr där! Att Brouwer undviker 

den ”melodiska-gitarren” förklarar den nästan totala avsaknaden av längre melodiska linjer i 

hans musik. Idén att ”fyra löjliga toner” kan bygga upp en hel komposition märks också i hans 

musik. En liten bärande tanke ger embryo till ett organiskt växande av musiken.  

 

Heap: Do you compose with the aid of the instrument or straight from your head? 

Brouwer: From the head. When I was younger and didn't earn enough money to buy a 

piano and I naturally developed my inner ear to compose, and I've composed ever since 

at a table with just a paper and pencil; even with guitar pieces. 
 

Leo Brouwer (Heap, 1976) 

 

Eftersom Brouwer inte hade råd med ett piano som ett verktyg vid sitt komponerande, 

utvecklade han sitt lyssnande och skapande i sitt inre. Observera att även gitarrmusiken 

skapas ”utan” gitarren i knäet. Att helt och hållet frikoppla sig från instrumentet vore nog en 

utopi. Alldeles säkert finns ”gitarren” med i det undermedvetna? 

 

He added that every note should be playable with the greatest possible ease. 

By this he did not mean that a piece had to be easy, playable by beginners, 

but that it had to sit well on the instrument, as a piece by Liszt or Chopin sits 

well on the piano. 

 

(Cooper, 1999) 
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I even undertook to play one instrument of each family; I play percussion, double 

bass and cello; I learnt the clarinet to get to know the wind section, not to play 

well, but just to understand so that when I'm writing for the wind, then I'm 

blowing all the time, and my right hand gets tired over an imaginary bow when 

I'm writing material for strings. I don’t do crazy things that are impossible to play. 

 

Leo Brouwer  (Heap,1976) 

 

I dessa citat ser man en genuin strävan att musiken skall passa för instrumentet. Musikantiskt 

anpassat för gitarrens förutsättningar. Varje ton ska vara spelbar med största möjliga lätthet, 

”passar bra för instrumentet som ett stycke av Liszt passar bra för piano”. Detta torde också 

gälla hans musik för andra instrument, där han försöker lära känna instrumentet så att han får 

en känsla för det och därmed undvika onödigt krångliga eller ospelbara partier. 

 

 

Quartet Italic. It is a concerto for four guitars. It is hard to write something for 

four guitars that is not just theme and accompaniments. Guitar writing is difficult 

because I don’t like clichés. The guitar has a lot of clichés – scales, arpeggios, 

rasgueados. Everyone is tempted to use them. I’ve never written a scale – a simple 

scale – because I consider a scale to be simple information and at the same time 

the scale for the guitar is the most complicated technical device. It has no 

information; it is just a direction. 

 

Leo Brouwer (Reynolds, 2003) 
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Heap: How do you compose your film music; do you make the whole film yourself, or do 

you have to see the film first? 

Brouwer: We have a highly developed film industry in Cuba, and we work 

professionally. I started writing for films fourteen years ago and I must have about 

forty films now. We work in two ways: one, where the film has a book, we go 

through the book from beginning to end with a director. They then make the film 

and we see the rushes and compose from these. The other method is a newsreel 

kind of film; a quick film, about which we know the general idea. 

I even compose by phone. The director phones me and I take notes. He might say 

`I have 2000 feet of this sequence, then we have a zoom-in, and then the crowd is 

seen doing that'. . . . and so on. So sometimes I don't have to see the film at all. 

 

Leo Brouwer  (Heap, 1976) 

 

 

I den filmmusik jag har tittat på: Up to a Certain Point (1984), Death of a Bureaucrat (1966), 

The last supper (1976), har jag inte hittat något typiskt gitarristiskt. Det handlar mest om 

filmklichéer, effekter, stämningsmusik. Däremot använder Brouwer gärna gitarren som 

instrument i sin filmmusik. 
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Vanligt förekommande musikaliska element i gitarrmusiken 

 

Exempel på kubanska rytmer: 

 
tresillo-rytm från Danza Caracteristica (se sid6) 

 

         3     +   3         +             2    

 
tresillo-rytm, dels som triol, dels augumenterad i t.3-4, från Danza Caracteristica (se sid6) 

 

 
cinquillo-rytmen från Etyd nr 5 (se sid6) 

 

Melodik 
Några långa melodiska linjer finner man inte i Brouwer gitarrmusik. Det beror på att Brouwer 

anser att gitarren inte är något melodiinstrument. Det melodiska stoffet man hittar är ofta 

pentatoniskt (se nästa punkt). Hans musik bygger mer på strukturer och rytmer. Han säger sig 

hämta intryck från allt han hör och rockmusiken är bara en i mängden av stilar som smugit sig 

in i hans verk. 

Instruments which are not melodic, like the guitar… should travel another path. 

They should go more towards texture; through the development of patterns, 

figures-flowing ideas. 

(Markow, 1995) 
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I always use the "Guitar-Harp", a resonant guitar. I try to avoid the percussive or 

melodic guitar. 

(Betanco, 1997) 
 

Pentatonik4

 

Något väldigt framträdande i Brouwers melodik är hans användning av pentatonik. 

 

Exempel: E-moll pentatonik 

 
          från El Decameron Negro, sats 3 

 

Den lilla tersen 
Den lilla tersen är en naturlig byggsten i Brouwers musik, man finner den lite varstans på 

olika plan. Dels som enskilt intervall t.ex. i slutet av en fras (fallande motiv), eller som en del 

i ett melodiskt sammanhang som ofta kan härledas ur pentatoniken, där ju intervallet finns 

med i skalans konstruktion (se exemplet ovan). Sägas kan också att den lilla tersen är ett 

naturligt intervall som t.ex finns i många barnramsor (Skvallerbytta bing bång) eller i ett 

naturligt rop: ”Le- o”.  

Den lilla tersen, molltersen, har också av hävd ett mått av sorg i sig. Det känns dock inte som 

Brouwer använder intervallet på det sättet.

                                                 

4 pentatoni´k  (av grek. penta´tonos 'av fem toner', av penta- och to´nos 'ton'), tonförråd med fem tonplatser 
inom oktaven. Teoretiskt sett kan det finnas hur många sådana skalor som helst. Den vanligaste formen består 
dock av fem toner sammanhållna av kvintsläktskap, t.ex. c-g-d-a-e, en skala som också kallas halvtonslös 
pentatonik och sammanfaller med pianots svarta tangenter. Skalan återfinns i de flesta av de s.k. högkulturerna i 
Asien (Kina), Afrika och Amerika och i Europa bland kelter och skottar. Skalans exotiska klang och fritonala 
karaktär har utnyttjats inom musikalisk nationalism och impressionism. (NE) 
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I nedanstående exempel ser vi en fras som slutar på den lilla tersen. 

 

 
från El Decameron negro sats 2 

 

Här finns den lilla tersen mitt inne i frasen. 

 
från El Decameron negro sats 1 

  

Här ett exempel med små terser i komp/puls-funktion. Lägg också märke till medvetna 

klangliga variationer som skapas med lösa/nedtryckta strängar och flageoletter5. 

 

 
från ”Preludios Epigramaticos” No. 1 

Staplade små terser i början och slutet. 

 

 
från Etyd nr VII 

                                                 
5 flageolett  högre "flöjtartad" ton på i dag främst stråkinstrument, gitarr och harpa. En 
flageolett-ton erhålls genom att spelarens grepphand lätt vidrör strängen på t.ex. 1/2, 1/3, 1/4 
etc. av den svängande stränglängden, varvid den andra (oktav), tredje (duodecima) eller 
fjärde (dubbeloktav) deltonen renodlas. Hos instrument med greppbräda, såsom violin och 
gitarr,  skiljer man på naturlig flageolett ,  frambringad ur lös (oförkortad) sträng, och 
konstflageolett ,  där t.ex. pekfingret trycker ned strängen helt samtidigt som lillfingret nuddar 
vid densamma en kvart högre. Not som skall realiseras som flageolett förses ofta med ring 
(1).  (NE) 
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Den stora septiman 
 
Ett annat intervall som Brouwer använder är den stora septiman. Brouwer använder det både 

som enskilt motiv men också harmoniskt. Intervallet kännetecknas av dramatik och expressivt 

uttryck, som en motvikt mot den mer ”mjuka” lilla tersen. Kontraster är ju viktiga för 

Brouwer. 

Här följer några exempel: 

 
från Elogio de la Danza  

 

från El Decameron negro sats 2 

 

Eko-effekter 

 

 
från El Decameron negro sats 2 
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3 toner/fraser 

Tre, ett tal som återkommer i åtskilliga vardagliga sammanhang, t.ex. i talesätt som "alla 
goda ting är tre" eller "ett, tu, tre". Från mytologin kan nämnas triaderna av gudar i många 
religioner; i folktron skall magiska handlingar ofta utföras tre gånger, och i västerländsk 
folksaga är en motsvarande upprepning av viktiga händelsemoment ett karakteristiskt inslag. 
Motivet treenighet är viktigt även för Leo Brouwer. Att fraser eller toner upprepas/utvecklas 
just 3 gånger är vanligt. (NE) 

 

från El Decameron negro sats 2 

 

 

 

 

 

från Elogio de la Danza, sats 1  

 

Centralton 
Olika former av strukturer som svävar runt en ton förekommer i Brouwers musik. Här nedan 

ett exempel på hur harmoniken rör sig runt det tvåstukna C#:et. Notera också hur den lilla 

tersen i melodiken används. 

 

 
från El Decameron negro sats 1 

 

Imitation/Fugato 

 
        Elogio, sats II 
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Minimalism6

I took Minimalism as a very important compositional element because it is 

inherent to my cultural roots from the "third world". Africa, Asia manifest 

themselves in a minimalist way. These marvellous creators of North American 

Minimalism discovered that fact, perhaps late. 

Leo Brouwer (Betanco, 1997) 
 

 

Minimalism förekommer i olika skepnader. En vanlig notation är ett box-

liknande skrivsätt. Med det menar jag toner (fras) som finns i en ”box” (se fig.). 

Dessa upprepas ett antal gånger, ibland får utövarna bestämma detta, ibland 

noterat. I nästa box läggs till ytterligare någon/några toner osv. Den motsatta förekommer 

också, dvs toner som plockas bort. 

 

Denna notation tror jag Brouwer tillägnade sig vid sitt besök i Warszawa 1961, där han kom 

ikontakt med den nya polska skolan. Musik som han då hörde var: Lutoslawski´s Jeux 

Venitien, Stockhausen´s Zyklus och Penderecki´s Threnody to the Victims of Hiroshima. I den 

polska skolan finner man denna nya notation som ger musikern friheter att mer koncentrera 

sig på uttrycket i fraserna i stället för att ”räkna” rätt. 
 

Jämför notationerna nedan och på nästa sida! 

 
Lutoslavski: Livre  

 

 

                                                 
6 Minimalism inom musiken uppstod med Terry Rileys "In C" (1964) och Steve Reichs "Piano Phase" (1967). I 
dessa tidiga verk var det musikaliska materialet reducerat till ett minimum: en eller flera toner i ett kort rytmiskt 
mönster upprepades, men samtidigt i flera stämmor och med fasförskjutning. Från 1970-talet började en hel 
stilriktning framträda, och rötterna i indisk, indonesisk och västafrikansk musik liksom hos Satie och Cage blev 
allt tydligare. (NE) 
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Brouwer: Etyd nr 20 

 

 

 
Brouwer: El Decameron negro sats 2 
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Förekommande instrumentbaserade fraser/grepp i gitarrmusiken 

 

Elogio de la danza, 

Detta verk kom att bli Brouwers genombrottsverk för gitarr. ”En eloge till dansen” är tydligt 

inspirerat av Stravinsky, inte minst hans ”Våroffer”. I likhet med Våroffer är Elogio tänkt som 

balettmusik och har ett dramatiskt och uttrycksfullt innehåll. Brouwer själv såg stycket som 

en kompositionsövning och tyckte inte stycket var tillräckligt kvalitativt, varför han helt 

sonika kastade bort detta stycke tillsammans med annan musik från ungdomsåren. En god vän 

till Brouwer som hade kopior av verket uppmuntrade 

och övertalade Brouwer att det nog inte var så dålig 

musik i alla fall. Gitarrvärlden har denne man att tacka 

för att stycket finns. Det tillhör idag standardrepertoaren 

Detta Stravinsky-motiv från ”våroffer”, 

återkommer i Brouwer musik. 

 (t.ex. i filmen ”Byråkratens död”) 
för gitarr. 

 
 

 
Citatet är hämtat från Stravinskys ”Våroffer” Del 1. Det har många likheter med sats II, Obstinato, ur ”Elogio de la Danza” . 

T.ex. de rytmiska accenterna (se nedan) men också det suggestiva stämningsläget. 

 
Stycket är i hög grad idiomatiskt skrivet för gitarr. Här följer några exempel: 
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   sats I  takt.16-17 

 

Gesten på fjärde slaget, är konstruerad av fingerkombinationen 

1,2 i vänsterhanden som flyttas vertikalt på greppbrädan. Detta 

greppmässiga skrivande ger musiken inte helt logiska följder. 

Sista tonen borde t.ex. varit ett återställt e, för att rörelsen med de 

stora septimorna skulle fullbordas. (Se tabulatur7 till höger) 

 

 

 
sats I takt 33, 36, 41 

Senare i stycket följer en variation på ovannämnda ställe. Här 

ornamenteras figuren med lösa strängar. Fingerkombinationen 

i vänsterhanden blir sålunda: 2, 1, 0, 2, 1, 0 osv (Se tabulatur 

till höger) 

 

 
                 sats II, takt 19-21 

 

                                                 
7 Tabulatur -  I en mer avgränsad mening betyder tabulatur greppnotation, alltså olika typer av notation som med 
siffror, bokstäver, grepptabeller eller andra symboler visar tonernas platser på gitarren. 
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I detta exempel förflyttas greppet helt horisontellt på greppbrädan, med en reell parallellföring 

som följd. Lägg också märke till hur legatot i överstämman alltid spelas till lös sträng. 

                   

Danza Caracteristica 

 

 
Sträng 6 = D (nedstämd från normala E) 

Detta exempel har likheter med föregående. Här kan greppet tyckas vara än mer konstruerat 

från greppbrädan. 1:a fingret på 4:e sträng, 2:an på 3:e sträng, 3:an på 2 sträng och  4:an på 

1:a sträng. Greppet parallellflyttas 6 gånger, en liten sekund (ett band) uppåt för varje flytt. 

 

 El Decameron Negro, sats 1 (“krigarens harpa”) 

 

 
Ett kanske inte lika tydligt exempel: Klangen består av ett 

Db7+11 med kvinten i basen (alternativ tolkning: Ett Db ackord 

med överlagrat G-dur).Greppmässigt utnyttjas de lösa strängarna. Varje ton ligger på en egen 

sträng varför klangen kan klinga ihop likt en harpa. 

”greppvänliga boxar”, med mycket lösa strängar. 

 
Etyd nr XX 
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Förekomster i annan musik 

1979-1984 

La region transparente, flöjt och piano (-

82) 

Cancion de Gesta, orkester (-79) 

 

1961-1966 
Variantes, för en slagverkare, (-61) 

Balada, flöjt och stråkar,  (-63) 

 

 

 

 

 

I det följande kommer jag att titta på Brouwers övriga musik och peka på typiska företeelser 

där. Mina frågor är följande:  

1. Finns det några vanligt förekommande gester? 

2. Finns det spår eller direkta avtryck av gitarren? 

3. Har Brouwer gjort instrumentidiomatiska gester för det specifika instrumentet? 
 

La Region mas transparente 
 

 

Ett tresatsigt verk för flöjt och piano (1982), Sats1 (5´43) 

Tonmaterialet bygger på en E-mollpentatonisk skala. I 

basen finns en kontrast till mollpentan, nämligen 

tonerna Bb och C#. 

Stycket bygger på en meditativ och långsam del [A] 

som står i kontrast till en snabb kaskad i flöjt och piano 

[B]. Även en tredje del utgör mittdelen av stycket [C]. 

Hela stycket kan sammanfattas i en bågform. 

Bågform8 på många plan. Första frasen, de tre första fraserna. hela stycket!  

                                                 
8 bågform, musikterm för symmetrisk gruppering av fraser, satsdelar och satser enligt något a-b-a-liknande 
mönster. 
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FORMEN 

A 

I långsamt tempo, svag nyans, intoneras den första frasen med en liten ters som första 

intervall. Flöjten spelar i ett mellanregister i tvåstrukna oktaven. Pianot spelas, sempre pedal, 

med fingrarna i ”flygelrummet” (una corda), med en väldigt speciell klang som följd!. Två 

ytterligare fraser följer i samma anda. I den andra frasen tillkommer ett Bb i 

subkontraoktaven, som ger det pentatoniska materialet en tydlig relief och rymd. 

 

 
              Plankad notbild från skivinspelning 

B 

Denna meditativa karaktär avbryts abrupt med ett utbrott i högt register för både flöjt och 

piano. Det starka och höga tonerna gör att det pedaliserade pianot ger resonans, likt en jättelik 

resonanslåda eller vattenringarna som bildas när stenen kastas i vattnet. 

A 

Den meditativa delen återkommer, 

denna gång med ett lågt C# i 

kontraoktaven, som förändrar 

karaktären på mollpentan. 
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B 

Nytt utbrott, mot tonen Bb i högt register, som blir centralton. Brouwer leker med klangen, 

fladdertunga i flöjten och tremolo i pianot, även kvartstons sänk/höjningar. Detta parti är 

längre än föregående B-del. 

 

 

C 

Ett långsamt brutet ackord i pianot introducerar en ny formdel. Det brutna ackordet är byggt 

på kvintstapling, med undantag mellan den 3:e och 4:e tonen där intervallet är en sext. Flöjten 

fullföljer pianots rörelse. 

 

 
 

Pentatonikfraserna fortsätter växelvis i piano och flöjt. Imitation. Tempot ökar. Boxnotation, 

(se sid 16) Variationer och bearbetningar som kommer från A-delen. Denna del slutar som 

den började (det brutna kvintstaplade ackordet). 

B 

Nytt utbrott likt det första. 

A 

Den långsamma meditativa delen återkommer och avslutar stycket. 
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Vanliga musikaliska gester 

Lilla tersen (se sid 18) 

Den lilla tersen startar hela stycket och har här en inneboende startgnista som ger fortsatt 

riktning och utveckling i kompositionen. Intressant är också att de två djupa bastonerna i 

stycket ligger på litet tersavstånd (se sid 27). 

 

Pentatonik (se sid18) 

Styckets meditativa stämning förstärks i och med den pentatoniska, icke strävande tonaliteten. 

Brouwer använder traditionella former – bågform. 

Musiken byggs upp organiskt, från det lilla… 

 

Four foolish notes give me the pretext to  

compose a work of big dimensions. Leo Brouwer (Betanco, 1997) 

 

Subtila klanger 

Sättet hur Brouwer instrumenterar för flöjten och pianot är signifikativt. Att låta instrumenten 

spela unisont är i och för sig inget ovanligt, men när pianisten spelar med fingrarna direkt på 

strängen samtidigt som pedalen ligger nere, skapas en helt unik, skir och övertonsrik klang. 

Skulle kunna jämföras med en indisk sitar. 

Gitarristiska gester  

Som gitarrist är det inte svårt att hitta kopplingar till instrumentet vad beträffar tonalitet och 

centrala toner. Titta bara på styckets första ton. Tonen e ligger naturligt på gitarrens lösa 

första sträng. Tonaliteten pentatonisk e-moll, ligger också som en slats grundton i 

instrumentet. 

 
 

En ackordbildning i styckets C-del råkar bli identisk med gitarrens lösa strängar om man 

spegelvänder frasen (undantaget gitarrens sjätte sträng). Se notbild, nästa sida. 
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Pianisten spelar med fingrarna som ju gitarrister gör! Denna tanke ligger möjligen närmare till 

hands för en gitarrist. 

Instrumentidiomatiska gester 

Pianot 

Sättet Brouwer använder pedalen och spelet inne i pianot med fingrarna är saker som utnyttjar 

instrumentet på ett icke konventionellt sett. 

Genom att använda pedaliserat piano som en stor resonanskropp när flöjten spelar i högt läge, 

ff-nyans, använder Brouwer instrumentet på ett idiomatsikt sätt (se sid 28) 

 

Flöjt 

Fladdertunga, slap tongue, ¼-tons höjning/sänkning. Drillar. 

 

Klangliga variationer 

Att utnyttja instrument likt en gitarrist som ändrar klangfärg, andra stängar, pizz tror jag 

ligger naturligt för B att också söka dessa uttryckssätten för de instrumenten har skriver för.
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Cancion de Gesta, orkester  1979 
[Song of Develops] 

 

Orkesterbesättning: 1111/1110/perc/pi/archi 

 
 

Temat som inledningen bygger på är ett citat från G. F. Händels Watermusic (Svite Nr 2, D-

dur, sats: Alla Hornpipe). Temats tonmaterial kan härledas till en pentatoniskskola.  Jag 

kommer här att analysera styckets början, samt några avsnitt av speciellt intresse. 

 

 

 

Trumpeten presenterar temats 4 takter 

(Eb-dur) i fortenyans. Temat upprepas 

av trumpeten som ett eko i 

pianonyans, denna gång med 

sordinerad klang (se notcitat ovan) 

Sedan följer åter temat, denna gång 

augmenterat i en klanglig variation a la 

”Anton Webern”, dvs. den 

augmenterade melodin återklingas i 

orkesterns hela kolorit. Orkestern 

använder subtila klangschatteringar 

med skiftande dynamik och rytmik, 

men följer trumpeten melodiskt (se 

notbilden). 

 

Denna del växer i nyans och får sitt 

klimax i trumpetens sista tvåstrukna 

bess i FF-nyans tillsammans med 

träblås och stråk. En ny del börjar i lågt register. 
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Pianostämman från siffra 1 

Stråket kommer några takter senare in med en pentatonisk klang: 

 
Klangen växer till sammans med piano och malletinstrument. Dessa spelar fraser i 

sextondelsrörelser som upprepas, dock i samma modus som stråkarna.
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En bit in i stycket används 

”Lutoslavskinotation” (se sid 22) 

En pentatonisk klangmatta med stråkar, 

piano, vibrafon och marimba. 

(B-moll penta + tonen c) 

 

 

 

 

Boxen repeteras 3 gånger. Den tredje 

gången kommer också träblås in med ett 

helt annan modus än stråk/klaviatur. 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare en bit framåt i stycket. 

Piano, minimalistisk evighetsmelodi som orkestreras med ”efterklang”. Pedaleffekt jmf. 

Inledningen (sid32).  

 

 
 

 

Vanliga musikaliska gester 

Detta med att använda citat förekommer i andra verk av Brouwer. I Orkesterstycket: ”La 

Tradicion Se Rompé … pero cuesta trabajo” (”The Tradition can be broken? but its costs a 

lot”) finns citat från Bach, Tjajkovski, Mendelsohn, Dvorak, Beethoven, koralmelodi (Vår 
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gud är oss en väldig borg) R. Strauss m.fl. Även i sin filmmusik lånar Brouwer friskt teman 

från de stora klassikerna.  

”Lutoslavski” notation (se sid 17) 

Pentatonik och klanglig medvetenhet. 

Gitarristiska gester  

Följande citat ur pianostämman, känns på något sätt sprunget från gitarren. 

Kombinationen g,  f# ligger bra för gitarr. 

 

 

 
Jämfört med ett citat ur Brouwers etyd nr11 för sologitarr finns det många likheter i 

tonmaterialet. Detta citat är också väldigt idiomatiskt. 

      
Etyd nr 11 

Instrument idiomatiska gester 

Brouwer använder orkesterns hela färgpalett! Flöjt: Frullato9,   

Stråk: pizzicato, tremolo  

Trp: sordin

                                                 
9 (Fladdertunga) spelsätt på blåsinstrument: spelaren åstadkommer ett 
intensivt tremolo genom att artikulera ett rullande "r".
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Variantes 
[Variationer] 

 

Slagverkstycke för en spelare, skrivet 1961. 

Instrumentariet:  Timpani, Marimba, xylofon, cymbaler, gongar, wood-blocks, snare-drum, 

tom-tom, pukor. 

 

Ett mycket kontrastrikt stycke,vad gäller klanger och instrumentalval/användning. 

Gong, cymbaler – långa klanger kontra rytmiskt motiv i puka. 

 

Melodik: 

Marimba, C-dur-pentatonik (a la A. Webern) 

 
    Den “utspridda” pent                                      Tonmaterialet som en skala. 

Vanliga musikaliska gester 

Pentatonik 

Formen traditionell 
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Balada 
[Balad] 

 

För flöjt och stråkar,  (-63) 
 

Stycket är skrivet 1963 (reviderat –87). Kompositionen är indelad i tydliga formdelar. En 

tydlig dialog mellan stråkorkestern och flöjten kännetecknar stycket. Flöjtstämman är fri och  

känns improviserad. 

Stycket är byggt på ett litet temamotiv (2 takter). Inledningsvis med stora intervall (liten nona, 

liten septim) för att avsluta med en snabb liten tersrörelse. (Se notexempel nedan.) 

 

 

 

Form 

Stråkarna inleder utan flöjt. Det lilla temamotivet presenteras och imiteras i stråklangen. 

Temat dissonerar också med den långa tonen i 1:a violinen. Först i violan, sedan cellon, 

därefter spelar kontrabasen temat, och då endast det lilla tersmotivet i augumenterad form. 

Ackordet som nu klingar kvar i takt 5 är en kvartstaplad klang.  

 
    Notexemlena är  från Brouwers faksimil 
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Violin spelar därefter tersmotivet i originalrytm, observera att tersen denna gång är stor (takt 

5). En kontrasterande klang presenteras i synkoprytm (se notexempel). Senare utvecklas den 

lilla tersen melodiskt. 

Flöjtsolot som följer efter stråkarnas introduktion är rytmiskt fritt, nästan som en kadens 

(spelas utan beledsagning av stråket). Temamotivet kommer tillbaks i stråkarna, denna gång 

trångfört. Stycket tilltar också i intensitet. Stråkarna bygger upp intensiteten från pp-nyans för 

att senare ge plats för flöjten, denna gång med en liggande överlagrad klang som botten. Detta 

samspel mellan flöjt och stråkar upprepas och repriseras ett antal gånger. En ny del inleds, 

även denna gång börjar stråkarna. Mer markerat och starkare nyans som kulminerar både 

intensitetsmässigt och nyansmässigt runt en centralton (c#3) . Flöjten tar vid i en lång kadens. 

Flöjten inleder också denna med att cirkla kring centraltonen C#.   
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ur flöjtkadensen 

 

Kadensen avslutar kulminerande på centraltonen C#. Stråkarna tar vid med exakt samma 

motiv som de spelades strax innan kadensen, därefter en plötslig pp-nyans. Detta följs av en 

formdel som förekommit tidigare. Denna gång spelar stråkarna en oktav högre. Flöjtens 

stämma är också ornamenterad jämfört med tidigare del. Stycket avslutas med en 

uppbromsande coda. Stycket försvinner i ett pianopianissimo och rallentando. 

 

Vanliga musikaliska gester 

I kadensen använder Brouwer box-tekniken, additativa och subtraktiva tekniker (se sid 17) 

 

 
 

Små och stora terser Se sid 18, 20 
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Kvartsstaplingar 

 

Imitation, fugato  (se sid 21) – klassiska former. 

 

 
 

Gitarristiska gester  

 
Första takten är värd att studeras och jämföras med gitarren. Första fiolen spelar tonen f i ppp-

nyans, samtidigt som andra fiolen spelar ett pizz. Likheterna med en gitarrs tonproduktion är 

slående! Gitarrens attack med nageln (pizz.) och sedan tonen som klingar ut ur gitarren. 

Det finns också några fraser med toner som skulle 

kunna vara skrivna för gitarr (se notbild). 

Kvartklangerna påminner om gitarrens stämning. 

Instrumentidiomatiska gester 

Pizzicato I stråkarna, första tonen. 

Fladdertunga i flöjten. 

Flöjten och tonen C#, ingen bra ton för flöjt. Lite underligt att Brouwer valt den tonen till 

centralton i kadensen. Jämför exemplet med centralton i Decameron Negro sid 21. 
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DISKUSSION 

Finns gitarren som instrument med i tillkomstprocessen av Brouwers musik? Detta var ju min 

grundfråga. Vidare var frågan om spår av gitarrklichéer automatiskt implementeras i 

Brouwers musik för orkester och kammarmusik utan gitarr? Frågan var också om Brouwer 

skapar nya instrumentklichéer för de instrument han skriver för? 

Jag har inte funnit några rena och klart tydliga gitarrklichéer direkt kopierade till hans 

orkester/kammarmusik utan gitarr. Därmed har Brouwer lyckats med sina intentioner10 att just 

undvika klichéer i sin musik. Vad jag däremot har funnit är: 

1. Spår av gitarrens väsen i form av valet av toner och tonalitet. 

2. Brouwer utnyttjar kanske inte instrument, och skapar klichéer likt gitarren, däremot 

använder han ofta instrumentets karaktäristiska egenheter och speciella möjligheter, 

speciellt klangligt (sonority), väldigt medvetet. 

3. Vad som däremot följer de kompositioner jag har studerat är former, gester, intervall 

och kompositionsidéer som väldigt ofta återkommer i hans musik. Här skulle man 

möjligen kunna tala om klichéer. 

1. Spår av gitarrens väsen 

Klart är att Brouwer medvetet eller undermedvetet styrs av gitarren som instrument. Varför är 

tonen e och b ofta förekommande? (gitarrens lösa första resp. andra sträng) Varför använder 

han så ofta korsrelaterade modus? Kvartklangerna kommer från gitarrens lösa strängar. Den 

klangliga rikedom som finns i gitarren som ju Brouwer utnyttjar väldigt mycket i sin 

gitarrmusik tycks också sporra till att även upptäcka detta hos andra instrument. 

2. Hur B utnyttjar det klangfulla hos instrumenten 

Brouwer är väldigt medveten om det klangfulla. Som nyss sagt kan detta vara en frukt av 

gitarrens klangrikedom i kombination med Brouwers nyfikenhet att använda och utforska den. 

Det märks att Brouwer tar fram det subtila och försöker använda t ex icke-traditionella 

spelsätt på de nya instrumenten. Brouwers användande av pianots pedal i ”La Region 

Transparente” och att spela med fingrarna direkt på pianots strängar är exempel på detta. 

Även flöjtens klangvariation är tydligt i detta stycke (fladdertunga, slap tongue, kvartstoner). 

                                                 
10 “I compose for the guitar having in mind the orchestra, or for the orchestra having in mind the guitar, and in 
this way I avoid the cliche of "guitar" music.” 
(Leo Brouwer, Cooper, 1999) 
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3. Vilka är de Kompositoriska klichéerna? 

Enkelhet, pentatonik, minimalism och kontraster är ord som verkar vara viktiga för Brouwer. 

En liten struktur eller musikalisk idé som grunden för ett helt stycke förekommer ofta. Den 

lilla tersen som melodiskt intervall är en regel snarare än undantag, även den stora septiman 

används flitigt. De kubanska rytmerna finns där med självklarhet, genom dessa får musiken 

ett tydligt beat som driver musiken framåt. Pentatoniken tycker jag hör samman med det 

minimalistiska tidlösa och användandet av detta gör att tonaliteten uppluckras och försvinner. 

Upprepningar eller upprepningar med små skillnader är ju också särdrag i minimalism. Mitt i 

denna österländska tidlöshet använder Brouwer mycket klassiskt västerländska element. Till 

exempel formerna: Sonatform, variationsform, imitation/fuga, tematisk bearbetning. 

Det västerländska klassiska arvet blandat med den kubanska lekfullheten skulle kunna 

summera Brouwers musik.  

Allt detta tillsammans bidrar till att det låter Brouwer om Brouwers musik! 

Några avslutande Brouwercitat får sammanfatta: 

 

“Where was the Bartók of guitar? There was no Bartók of guitar… Where was the 

Concerto for Cembalo and Instruments that de Falla did?... There was no Octet 

like Stravinsiky´s, no Danse Sacrée and Danse Prafane of Debysy for harp and 

strings… all this music was a discovery for me …and I said, I´m going to compose 

for guitar and strings, I did Danzas Concertantes… 

Century (1984) 

 

”Four foolish notes give me the pretext to compose a work of big dimensions.” 

Betanco (1997) 

“… Movement, tension, with its consequent rest, relaxation. This "law of opposing 

forces" - day-night, man-woman, ying-yang, time to love-time to hate - exists 

within all circumstances of mankind. 

Betanco (1997) 

”I don't think my music is beautiful, but perhaps it has some new elements, 

something very simple, a new kind of information, some little secrets”. 

Cooper (1999) 
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“…ideas of Xenakis and Stockhausen. 'But  gradually I changed, because to 
compose is to communicate”. 

Cooper (1999) 
 

I made a kind of regression that moves toward the simplification of the 

compositional materials. That is what I consider my last period which I call "New 

Simplicity".  

Betanco (1997) 

 

“Although my feet have been rolling all around the world, my thought is 

nourished by Cuban culture…” “We have to look in our history to find our truths. 

It is absolutely necessary to know the historical past to “create today.”” 

Loyda (1998) 
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VERKFÖRTECKNING 

Följande repertoarförteckning (Chester Novello och Townsend,1994) är med säkerhet inte 
fullständig, men ger i alla fall en god inblick i Brouwers produktion. 
Årtalen är stundtals lite osäkra.

Gitarr
 
Period III - 1975-2003 
8 Contradanzas 
An Idea 
Viaje a la Semilla (2000) 
Hika “In memorium Toru Takemitsu” 
(1996) 
Paisaje cubano con tristeza (1996) 
La gota de agua ur “Hoja de Album” 
(1996) 
Toccata for 4 or more guitars (1994) 
Rito de los Orishas (1993) 
Dos Canciones for voice and guitar (1993) 
Sonata (1990) 
Cuban Landscape with Bells (1986) 
Cuban Landscape with Rain, 4git (1984) 
Variations on a Theme of Django Reinhard 
(1984) 
Preludios epigramaticos No. 1-6 (1981) 
El Decameron Negro (1981) 
Etudes Simples 11-20 (1981) 
Cancion Argentino (1980) 
Gitarrorkester: Acerca del sol, el aire y la 
sonrisa (1978) 
 
Period II - 1968-1975 
Tarantos (1977) 

Parabola (1973) 
2 Airs populaires cubains: (1972 alt –70) 
   Guajira Criolla (Anckermann) (1957) 
   Zapateado (anon) (1980) 
La Espiral Eterna (1970) 
Per suonare a due 
Canticum (1968) 
Un dia de noviembre (1968) 
 
Period I - 1954-1964 
Elogio de la Danza (1964) 
Musica incidental Campesino (1964) 
   Preludio – Interludio – Danza – Final 
Tre Piecas Latino-américaines 
   I Danza del Altiplano (1962) 
   II Cancion Argention (1980) 
   III La muere del ángel (Piazzolla) (1962) 
Etudes Simples 1-10 (1960-1961) 
Fuga No 1 (1959) 
Tres Apuntes (1959) 
Homenaja a de Falla (1958) 
Danza Caractersistica (1957) 
Preludio (1956) 
Pieza sin titulo No.1-3 1956 (No3 –63) 
Micropiezas gitduo (1957) 
Etudes Simple 1-10 1956/58

Two popular Cuban themes (1957) 
   Cancion de Cuna (Grenet) 
   Ojos Brujos (Roig) 

 45



 

Suite No.2 in D (1954) 
 
 

 

Gitarr och orkester 
 
Period I - 1954-1964 
Tres Danzas concertantes (1959) 
Orchestration: str/guitar alt pi/guitar 
 

Period II - 1968-1975 
Concerto No.1 (1972) 
 
Period III - 1975-2003 
Concerto No.2 – de Lieja (1980) 
Retrats Catalans (1983) 
Concerto No.3 – Elegiaco (1986) 
Concerto No.4 – de Toronto (1987) 

Concerto No.5 – de Helsinki 
Doble Concierto for guitar and violin 
Concerto No.6 – de volos 
Concierto No. 7 "La Habana" (1998) - 27 mins. 
 Orchestration: 2(pic)22(bcl)2/2220/timp.perc/pf/str 

Concierto No. 8 "Concierto Cantata de 
Perugia" 
Soloist(s): guitar; Chorus: SATB 
Orchestration: 1(pic).010/2100/2perc/pf/str 
From Yesterday to Penny Lane (1986) 
Str/guitar 

 

Musik utan gitarr 
 
Canciones remotas for string orchestra 
(1984), version for Gtr Quartet (2002) (arr 
Canadian Quartet, ed Doberman) 
 
Quinteto 
Orchestration: fl/ob/cl/cello/guitar 
 

Homenaje a Manuel de Falla 
Orchestration: fl/ob/cl/guitar 
 
· Cántigas del tiempo nuevo 
· Homenaje a Mingus 
 
Sonata for Solo Cello 
 
Soloist(s): cello 
 
Concierto de Habana 
Orchestration: gtr/pf 
 
String Quartet No.3 
Orchestration: string quartet 
 
Pictures of Another Exhibition 
Orchestration: horn, violin and piano 
 
Canciones Amatorios  
Choir 
 

Nonetto 
Orchestration: mixed nonet 
 
Cancion de Gesta 
Orchestration: 1111/1110/2perc/pf/str 
 
Period III - 1975-2003 
 
La Danza Imposible (2003) 
Orchestration: vibraphone, tom-toms, 
marimba, strings  
 
Concierto de Benicassim (2002) - 25 mins. 
Orchestration: 
fl(pic).ob.cl.bn/hn.tr/perc.pf/str 
 
Como la vida misma (1999) 
Orchestration: piano, violin, cello, 
percussion 
 
La region mas transparente 
(1982)  
flöjt & piano 
 
Cancion de Gesta (1979) - 16 mins. 
Orchestration: 1111/1110/2perc/pf/str 
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Es El Amor Quien Vé (1972) 
Soloist(s): voice 
Orchestration: 
fl/vln.cello/guitar/vibraphone/pf 
 
Period II - 1968-1975 
 
Sonata pian e forte (1970) 
2 piano & ljudband 
 
La tradicion se rompé…pero cuesta trabajo 
(1967/69) 
För orkester 
 
Sonograma (1968) 
2 pianon 

 
Period I - 1954-1964 
 
Dus conceptos del tiempo (1965 
För 10nstrumentalister 
 
Balada (1963) 
Soloist(s): Flute 
Orchestration: str 
 
Conmutaciones (1961) 
För 3 instrumentalister 
 

Variantes (1961) 

För slagverkssplare 

 
 

 
 

Filmmusik 
Period III - 1975-2003 

1. Mátame mucho (1998)  
... aka Kill Me Over and Over (1998) (USA)  

2. Walk in the Clouds, A (1995) (song)  
3. Como agua para chocolate (1992)  

... aka Like Water for Chocolate (1992)  

4. Visa USA (1986)  
5. Tiempo de morir (1985)  

... aka Time to Die, A (1985)  
6. Hasta cierto punto (1984)  

... aka Up to a Certain Point (1984)  

... aka Up to a Point (1984)  
7. Amada (1983/I)  
8. Alsino y el cóndor (1982)  

... aka Alsino and the Condor (1982) (USA)  
9. Cecilia (1982/I)  

10. Viuda de Montiel, La (1979)  
... aka Widow Montiel, The (1979)  

11. Sobrevivientes, Los (1979)  
... aka Survivors, The (1979)  

12. Recurso del método, El (1978)  
... aka ¡Viva el presidente! (1978) (France: festival 
title)  
... aka Recours de la méthode, Le (1978) (France)  
... aka Recourse to the Method, The (1978) 
(International: English title)  

13. Última cena, La (1976)  
... aka Last Supper, The (1976)  

14. Cantata de Chile, La (1975)  
15. Otro Francisco, El (1975) (uncredited)  

... aka Other Francisco, The (1975)  
16. Rancheador (1975) (uncredited)  

Period II - 1968-1975 
 

17. Extraño caso de Rachel K, El (1973)  
... aka Strange Case of Rachel K, The (1973) 
(International: English title)  

18. Hombre de Maisinicú, El (1973)  
... aka Man From Maisinicu, The (1973) (USA)  

19. Pelea cubana contra los demonios, Una (1972)  
... aka Cuban Fight Against Demons, A (1972) (USA)  

20. Bataille des dix millions, La (1971)  
... aka Battle of the Ten Million, The (1971)  
... aka Cuba: Battle of the 10,000,000 (1971) (USA)  

21. Memorias del subdesarrollo (1968)  
... aka Historias del subdesarrollo (1968)  
... aka Inconsolable Memories (1968)  
... aka Memories of Underdevelopment (1973) (USA)  

22. Aventuras de Juan Quin Quin, Las (1967)  
... aka Adventures of Juan Quin Quin, The (1967) 
(USA)  

23. Hanoi, martes 13 (1967)  
... aka Hanoi, Tuesday 13th (1967) (International: 
English title)  

24. Muerte de un burócrata, La (1966)  
... aka Death of a Bureaucrat (1966)  

Period I - 1954-1964 

25. Historias de la revolución (1960)  
... aka Stories of the Revolution (1960)

26.  
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