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Exempelmusikskuriosa

Toru Takemitsu (1930-1996)

“Just as one cannot plan his life, neither can he plan music” - Takemitsu  

En av Japans största kompositörer från 1900-talet. Förenade västerländsk konstmusik med den 
traditionella japanska folkmusiken. Internationellt erkänd av alla kretsar och otroligt flitig 
kompositör. Skrev många verk för gitarr!

Intressant kompositör att kolla på då han har ett unikt särpräglat tonspråk som jag tycker lämpas väl 
för gitarren.

All In Twilight
Beställdes av Julian Bream, komponerades och tillägnades denne 1987, som uruppförde verket i sin 
helthet 1988. Även editerad och fingersatt av honom.

Komponerades under Takemitsus ”Sea of tonality” - period (Es – E – A), men motivet dyker inte 
ofta upp här.

Tilman Hoppstock beskrev dessa stycken(och underförstått resten av Takemistus musik) för ett 
”tonlandskap” där notbilden var en slags struktur för detta, med många och detaljerade 
väganvisningar genom landskapet.

Manuskript finns inte tillgängligt.

 Alberto Ginastera (1916 – 1983)

Argentinare, en av de mest betydelsefulla latinamerikanska klassiska kompositörerna. Förenade 
rytmer och melodier från folkmusiken med konstmusiken. Var själv pianist och är mest känd för 
sina pianoverk.

Sonata, op. 47

Komponerades 1976 med hjälp av Carlos Barbosa-Lima, som samarbetade nära med Ginastera vid 
skapandet av verket och har editerat och fingersatt hela verket. Manuskript ej tillgängligt och ett 
antal tryckfel i den utgivna notutgåvan.

Första satsen är tvådelad där andra delen är en traditionell vaggvisa, på en rytm av en traditionell 
folkdans. Andra satsen ett scherzo där sixtus Beckmesser plötsligt dyker upp som vålnad i slutet då 
pulsen försvinner. Tredje satsen en kärleksfull dikt med långa fraser i tolvton. Fjärde satsen en 
toccata med traditionella rytmer som ibland förskjutits/modifierats.

Verket fick stor inverkan på grund av alla perkusiva effekter som tidigare aldrig använts på gitarr.



Nicholas Maw (1935-2009)

Brittisk tonsättare. Blev aldrig någon superkändis. Studerade för Nadia Boulanger.

Music of Memory (1989)

Ett stort och omfattande variationsverk. Temat är hämtat från Intermezzot(tredje satsen) ur Felix 
Mendelssohns andra stråkkvartett. Verket är tredelat precis som Intermezzot, där varje del inleds 
med en del av temat(tonalt) och därefter följer ett antal variationer. Temat presenteras dock aldrig i 
sin helhet i verket. 

Säg till om du vill läsa mer om verket; jag gjorde form och analys-uppgiften på den så är bara att 
skicka =)

Manuel Maria Ponce (1882-1948)

Mexikansk kompositör. Hans samarbete med gitarristen Andres Segovia hör till en av de första i vår 
instrumetgrupp. Komponerade mycket gitarrmusik till Segovia, men alltid romantiskt(eller i ännu 
”äldre” stil) då Segovia vägrade spela någonting annat. Hans övriga musik skiljer sig alltså i stil mot 
gitarrmusiken.

Sonata Romantica (1929)

En av de finare romantiska sonater vi har(finns tyvärr inte jättemånga). Intressant att studera som 
exempel hur utgåvor kan skilja. Ponce skickade manuskriptet till Segovia som ändrade det och 
publicerade verket direkt(utan att berätta för Ponce om ändringarna!). Inspelningen är Segovias 
editerade version, urtextutgåva finns i Biblioteket så går lätt att jämföra, dock inte alla satser.

Ett annat bra exempel är Sonatina meridional(av samma kompositör) där Segovia gav ut en version 
som skiljer sig lite väl mycket från det spelbara originalmanuskriptet.

 Benjamin Britten (1913-1976)

Han har du säkert redan en bild av, men kan tillägga att Julian Bream lyckades smöra in sig på en 
kant vilket ledde till Nocturnal, op.70 (1963) för sologitarr, men även Songs from the Chinese(1957) 
och Folksångsarrangemang för tenor och gitarr(Peter Pears och Julian Bream).



Nocturnal after John Dowland, op. 70 (1963)

Föddes ur samarbete mellan Julian Bream och Britten. Hör till de främsta verken ur gitarrepertoaren 
– när jag hösten -12 spelade den på masterclass för Göran Söllcher på Uppsala gitarrfestival, sa han 
att det var hans favoritverk för gitarr, men att han även objektivt såg det som det bästa som 
någonsin skrivits för gitarr. Manuskript finns!

Stycket är ett variationsverk med lite udda upplägg: Först kommer de åtta variationerna, därefter 
avslutas stycket med temat(Come heavy sleep av John Dowland). I temat har Britten bara lagt ihop 
lutstämman med sångstämman vilket gett några få reduktioner i kompet, annars precis som 
Dowland skrev det. Hela verket har en drömliknande karaktär, vilket relaterar till sångens titel.

 Enligt mig kan varje variation ses symboliskt som en dröm, som sedan leder över till en annan 
dröm(nästa variation) och lämnar något spår av sig i den nya drömmen. I många av variationerna är 
det något som ”skaver” - antingen rytmiskt eller intervall eller båda – som ger en bra liknelse till 
den dåliga känslan som kan uppstå i oroliga drömmar. Lämpligt nog är variation 6 och 7(och även 8 
till en början) väldigt lugna och lågmälda innan intensiteten byggs upp och leder direkt över till 
temat. Det gör att hela verket kan ses som en enda stor sömncykel där de lugna variationerna i 
mitten motsvarar djupsömnen och på slutet kommer ironiskt nog ett renässanstema som ett 
uppvaknande.

Det finns mycket mer att kolla på i detalj i detta verk(Hur han hämtat motiv ur temat till 
variationerna etc), och personligen anser jag att om du vill kolla lite mer på något verk så bör du ta 
detta, men du väljer såklart själv. Jag har också en avhandling kring stycket där de tar upp symbolik 
och sånt om du vill läsa mer.

Goffredo Petrassi (1904-2003)

Italiensk tonsättare som en av landets största under 1900-talet tillsammans med Luciano Berio och 
Luigi Nono.

Nunc (1971)

Nunc, betyder 'nu'. Italienare gillar sin opera. Enligt en italiensk gitarrist som presenterade det här 
stycket på en föreläsning refererar det till Verdis opera Otello och närmare bestämt ögonblicket då 
Otello till fullo insett att han dödat sin fru. Stycket citerar de första meloditonerna som Otello 
sjunger i den stunden och efterliknar det kaos av känslor som han känner just då, därav titeln 'nu'. 
(OBS! Jag har letat efter det men inte hittat och kunnat dubbelkolla att det är melodin från Otello 
som finns i stycket, och jag vet att man aldrig bör lita på en italienare – allra helst då denne talar väl 
om sitt land och arv – men jag tror att det stämmer!)

Graham Wade(En gitarrist som kartlagt gitarrens historia och anses trovärdig) skriver såhär om 
verket: 

In 1971, Goffredo Petrassi composed Nunc, taking the guitar into complex deployment of colors 



and timbres:

The title Nunc, which means 'now, at this time' in Latin, would seemingly relate the music to the  
realm of 'moment form', a style of composition developed by Stockhausen in the late 1960's. And in  
fact the score bears this out: each of the five sections of the piece conatains like gestures, which  
display their moods and then suddenly shift to new material...

Petrassi's subtle use of instrumental color includes percussive aspects of the guitar, such as the use  
of left-hand pizzicato... and extensive use pf golppe in the two slow sections... Other effects include  
wide use of tremolo, harmonics, tambora, and rapid arpeggios, all in order to produce the greatest  
contrast of texture possible. The overall effect is truly kaleidoscopic – images constantly transform,  
while never repeating, simultaneously giving the viewer impressions that are novel, yet familiar.

Hans Werner Henze (1926-2012)

Tysk kompositör. Komponerade sjuka mängder och väldigt varierande. Hamnade i bråk och blev 
utfryst då han ville bli mer folkvänlig.

Royal Winter Music, first sonata (1976)

Beställdes och arbetades fram tillsammans med Julian Bream. Varje sats bygger på karaktärer ur 
Shakespeares verk.

Sats 1: Gloucester: Ur Richard III. Richard av Gloucester som är bror till kungen, planerar att ta 
makten från sin bror(och lyckas). Väldigt egensinnig karaktär och beskrivs som ond, maktgalen och 
kunde snabbt byta ståndpunkt.

Sats 2: Romeo and Juliet: blablabla

Sats 3: Ariel: En ande ur teatern The Tempest. Ariel släpps fri av Prospero, som tvingar Ariel att 
spionera och jobba åt honom som gentjänst för hans frihet. 

Sats 4: Ophelia: Ur Hamlet. Har en hemlig affär med Hamlet, de älskar varandra men Hamlet stöter 
ifrån sig henne trots detta. Hon dör en tragisk död då hon faller från ett träd och drunknar.

Sats 5: Touchstone, Audrey and William: Ur As you like it. Touchstone är en narr, Audrey och 
William är båda bönder. Touchstone och William blir båda förälskade i Audrey och försöker vinna 
hennes hjärta, Touchstone mordhotar William och vinner Audrey, som dock inte älskar honom utan 
bara vill gifta sig närmare hovet. Touchstone och Audreys giftemål ses som en parodi på en romans 
då huvudtemat för pjäsen är kärlek och många andra karaktärer skapar mer romantiska 
förhållanden. Touchstone ses som fyndig och kunnig då han ofta kommenterar det andra säger.

Sats 6: Oberon: Ur A Midsummer Night's Dream. Oberon är kung över alla feer. Han väldigt mäktig 
så när han blir upprörd påverkas vädret. Han bråkar med sin fru Titania över deras barns öde och 
bestämmer sig för att kasta en förtrollning över henne för att själv få bestämma över barnet. 



Royal Winter Music, second sonata (1979)

Även denna dedikerad till Julian Bream, men editerades och uruppfördes av Reinbert Evers. Precis 
som i första sonaten skildrar satserna karaktärer ur Shakespeares verk. Henze sa att i och med andra 
sonaten var verket färdigt. 

Sats 1: Sir Andrew Aguecheek: Ur Twelfth-Night, or what you will. En korkad och klumpig karaktär 
som jämt gör bort sig och blir förödmjukad. I slutändan har de andra karaktärerna lurat av honom 
nästan alla pengar, dumförklarat och besegrat honom i duell över en kvinnas kärlek, så Aguecheek 
lämnar med orden: ”I was adored once too.”

Sats 2: Bottom's Dream: Ur A Midsummer Night's Dream. Nick Bottom – en skådespelare som i 
pjäsen repar en pjäs(!) - får sitt huvud förvandlat till ett åsnehuvud av en fe, utan att han märker det 
själv.  Titanas förtrollning(läs ur första sonaten, Oberon) gjorde att hon blev förälskad i det första 
hon såg efter att hon vaknat, vilket blev Nick Bottom med åsnehuvud. Titana blir totalförälskad och 
beordrar sina feer att pyssla om honom, men efter att förtrollningen bryts blir hon äcklad och 
försvinner därifrån. Nick Bottom sov genom allting men vaknar upp och minns ändå allt, fast som 
en dröm.

Sats 3: Mad Lady Macbeth: Ur Macbeth. En splittrad karaktär som desperat suktar efter makt sedan 
tre häxor förutspått att hennes make en dag ska bli kung över Skottland. Hon övertalar sin make att 
hjälpa henne döda kungen så de får makten. Efter att paret Macbeth fått makten blir de fyllda av 
ånger, men också paranoida och avrättar alla som skulle kunna ta tronen ifrån dem. 

Ett exempel på Lady Macbeths splittrade person, är att hon vill bli kvitt alla sina moderskänslor, då 
hon ansåg att dessa ”mjuka” känslor kunde förstöra hennes makt. 

Lady Macbeth går i en scen i sömnen där hon pratar osammanhängande om de mord hon begått 
och hennes tvångsbeteenden visas. Slutligen begår hon självmord.

Drei Tentos (1958)

Tillägnade Julian Bream. Ingår som mellanstycken i sviten Kammermusik 1958. Kammermusik 
1958 är komponerat för en udda sättning - Fagott, cello, klarinett, kontrabas, gitarr, horn, viola, två 
violiner och en tenor – och texterna är hämtade från poeten Friedrich Hölderlin.

Elliott Carter (1908-2012)

Amerikansk kompositör, studerade för Nadia Boulanger. Han skrev två verk för sologitarr: Changes 
(1983) och Shard(1997).



Lite Carter-quotes:

That was one of the big problems when I was at Harvard studying music. We had to write choral  
pieces in the style of Brahms or Mendelssohn, which was distressing because in the end you  
realized how good Brahms is, and how bad you are. 

Hittar inte igen den jag tänkte på men kontentan var i alla fall att han tyckte att om en musiker 
måste spela en extra tekniskt krävande fras, så försökte han göra den extra belönande och fin om 
denne lyckas spela den.

Changes (1983)

Editerad av David Starobin, som är den gitarrist tillsammans med Julian Bream som gjort mest för 
att utveckla och sprida gitarrepertoaren.

Såhär skriver Carter själv om verket:

”CHANGES, for guitar solo, is music of mercurial contrasts of character and mood, unified by its  
harmonic and rythmic structure. Various aspects of the basic harmony are brought out in the course  
of the work, somewhat like the patterns used bell-ringers in ringing changes.”

Leo Brouwer (1939-)

En levande legend inom gitarrvärlden med vackert förnamn. Från Kuba, vilket ibland märks i 
kompositionerna då han hämtar rytmmönster från folkdansen.

La espiral eterna (1971)

Titeln är väldigt talande för karaktären på stycket. Stycket bygger mycket på boxar(som interpreten 
själv bestämmer hur många gånger han spelar) där tempot är högt och intervallen små, vilket ger en 
snurrande känsla.

En annan spännande detalj angående verket är hur idén till att skriva det kom till. 1959 fick han 
stippendium för att studera på Julliard school of music, New York. Resan till Amerika blev en stor 
förändring mot det avskärmade livet i det dåvarande kommunistiska Kuba under Fidel Castro. 
Brouwer kom plötsligt i kontakt med den kontemporära musiken från USA och Europa. Den 
elektroakustiska musiken var något helt nytt för honom, då det instängda Kuba på den tiden inte 
hade en enda dator/instrument att skapa den med. La espiral eterna – som skrevs då Leo Brouwer 
återvänt till Kuba – är ett försök att återskapa ljudbilden av elektroakustisk musik på gitarr. 
Systemet med boxar av toner som repeteras valfritt antal gånger är också ett sätt att återskapa en 
aleatorisk känsla av musiken.

Maurice Ohana (1913-1992)



En fransk kompositör med spanska rötter. Fick fly då kriget bröt ut och hamnade i Rom där han 
studerade komposition för Alfredo Casella.

Tiento (1957)

Skriven för Narciso Yepes. Stycket är ett försök att lära sig skriva för gitarr, samt att få in element 
och rytmik av en flamenco härstammande från just Cadiz.

Finns omskriven för 10-strängad gitarr. 

Verkbeskrivning:

The 'tiento' was originally the Spanish version of the toccata, though of a more inward and  
expressive nature than the customary showy brilliance of the 'toccata'-style. It is both a flamenco  
dance and a feature of the repertoire for the sixteenth-century vihuela, a type of courtly guitar.  
Ohana's Tiento, composed in 1957, can be described as a work of Spanish allegiance set in a  
modern idiom. It falls into definite sections beginning with a modernistic statement of La Folia,  
much loved by composers over the centuries. This leads into rhythmic patterns reminiscent of the  
habanera and a melodic line which refers to Falla's Homenaje, Pour le Tombeau de Debussy. A 
third section hints at a theme from Falla's Harpsichord Concerto. These ideas are skillfully woven  
together and the piece ends on a dominant pedal-point with an insistent drum-like beat. 

Si le jour paraît... (1964)

Skriven för 10-strängad gitarr, men finns även omskriven till sexsträngad. 

Verkbeskrivning:

Si le jour paraît...1963-64, takes its name from Goya's 71st Capricho, Si amanece vamos, if day  
breaks, we shall go. By including dots after the title the composer reflects a sense of suspension of  
action, a hesitation in itself enigmatic. The music includes not only a range of sonorities very  
different from most guitar pieces but also many innovative techniques. 
The seven movements are diverse, some being expressive tone poems, others impressionistic or, in  
one instance, prompting remembrance of a specific historical event. The overall mood of the  
composition is sombre, presenting images of introspection and melancholy. The suite is deeply  
influenced by Debussy's Préludes, an aspect which extends in the score to placing titles at the end 
of each movement. Equally significant are implicit elements of flamenco guitar,  
including rasgueado or strummed chords, clusters of rapid scalic patterns, arpeggiated chords, and 
the use of percussive devices. Such ingredients, however, are intensely refined and at a considerable  
distance from the more obvious melodic and rhythmic absorption of Andalusian music in composers  
such as Albéniz, Falla, Turina or Rodrigo. 

Temple (Prélude): The title of the first movement, Temple, according to Caroline Rae, the foremost  
authority on Ohana's music,'refers to the preparation or tuning-up of a singer's voice prior to  
commencing the melismatic improvisations of the Cante jondo ' or the'deep song' of flamenco. The  
piece begins with a quasi-improvisatory section leading to a brief episode reminiscent of flamenco's  
intricate filigree. This introduces a kind of atonal tango and a subsequent agitated flourish, which  
brings the movement to a climax. Then the mood quietens until a vibrant coda, marked'with the 



sound of solemn bells', exploits the ten string's unique lower sonorities with increasing animation.  
The piece is dedicated to the guitarist, Alberto Ponce who edited the suite. 

Enueg (Chant de revendication des troubadours): Enueg or in Catalan enuig meaning 'complaint',  
was a genre of lyric poetry practised by the troubadours expressing protest and a sense of vexation.  
This translates into Ohana's music with an initial explosion of strummed chords played glissandi  
achieved by sliding a piece of wood,'covered or not with thin leather', up and down. Angular  
arpeggio figurations, performed'metallically' close to the bridge, tambora, a special drumming  
effect, and other diversely original sonorities such as percussive sounds on the string with a tuning  
fork or strip of metal, are also featured.

Maya-marsya (Hymne de mai et invocation au vent): Maya-Marsya was written in memory of  
Ramón Montoya, one of the greatest of flamenco guitarists. The opening three-eight tempo and the  
rhythmic structure, with its repeated notes, present a kind of distillation of the bulerías, the fastest  
and most exciting of Andalusian forms. But between such episodes, slower, more reflective moods  
are introduced, including one passage of brilliantly guitaristic scales. In the second half of the work  
enigmatic strummed dissonances precede a lively coda where the original tempo is transformed  
into varied patterns of rhythm and syncopation and a final rasgueado effect marked 'furiously'. 

Vingt Avril (Planh): 20 Avril or Planh has been described by Caroline Rae as 'the expressive heart  
of the work'. This commemorates the execution on 20 April 1962, of a political prisoner by the  
Franco régime. Planh (the troubadour's term for a funeral lament), recalls Miguel Llobet's guitar  
arrangement of the Catalan folk-song, Plany. The work has two predominant textures, the slow 
opening chords, marked 'distant, muffled', and passages of fast demisemiquavers to be  
played'rapidly with violence', both elements being juxtaposed in the final moments. 

La Chevelure de Bérénice (Constellation): La chevelure de Bérénice or Berenice's Hair refers both  
to the constellation known as Coma Berenices and the classical story concerning the hair of  
Berenice II, the wife of Ptolemy Soter III of Egypt. Berenice had beautiful hair which she offered to  
present to the goddess Aphrodite if her husband returned safely from war. When Ptolemy returned,  
she fulfilled her pledge and cut off her hair. Ptolemy visited the temple to look at his wife's hair but  
found that the tresses had been stolen. However, the court astrologer, Conon took him to view the  
stars. There between the constellations Canes Venatici, Bootes, Leo and Virgo was a mass of distant  
stars, no other than the lovely hair of Berenice spread through the heavens by Zeus himself,  
displaying its glories for all to see. The king was pleased with this and Berenice overjoyed that  
Aphrodite had honoured her. The piece is dedicated to the Croatian composer, Ivo Malec (b. 1925),  
a pupil of Messiaen. 

Jeu des quatre vents: The sixth movement, Jeu des quatre vents or 'Game of the Four Winds' may  
seem at first a relatively straightforward impressionistic depiction of the subject matter. But the  
piece could also be considered as homage to Debussy with special reference to the Prélude in Book  
1, No. VII, Ce qu'a vu le vent d'Ouest or what the west wind saw. Ohana marks his music Animé,  
tumultueux, commencez un peu au-dessous du mouvement (Animated, tumultuous, begin a little  
below the tempo), the exact words used by Debussy on the opening pages of his score. But apart  
from these elements of tribute, Ohana's music remains entirely his own. 

Aube: The final piece in the sequence, Aube or Alba or Dawn, is a meditative expression of a  



subject popular among composers. The central aspects here are represented by episodes of two part  
writing, leading in some instances to three voice dissonant chords, which culminate each time in  
varying patterns of single notes, the exception being the final bars characterized by gentle discords.

Cadran Lunaire (1982)

Även denna skriven för 10-strängad, och tillägnad Narciso Yepes.

Verkbeskrivning:

Cadran lunaire, written 1981-82, had its premiàre in Rome on 9 December 1982 with Luis Martín  
Diego, the dedicatee and editor for the work. The title is enigmatic, as Cadran solaire means a sun-
dial so Cadran lunaire is 'moon-dial', an imaginary device estimating the time by moonlight. The  
suite of four pieces includes many of the technical innovations and distinctive musical landscapes  
of Si le jour paraît..., but twenty years on Ohana has refined and intensified his tonal colourings,  
juxtaposing within each movement a richer variety of contrasts and moods. 

Saturnal: The first movement, Saturnal, remembers the ancient Roman winter festival in tribute to  
Saturn. The central motif of this evocation is a fast and frenzied dance. But between these  
manifestations of explosive energy, calmer episodes predominate, such as the opening, suggesting  
moonlight, reflection and meditation on things past. 

Jondo: The title Jondo is a reference to the art of Spanish flamenco, music of both celebration and  
lament. This piece is divided into the chordal and the more intricately embellished scalic and  
arpeggiated elements of Andalusian art. Ohana is not interested in imitating or replicating aspects  
of flamenco, but in keeping his distance and expressing emotions appropriate to the subject through 
a somewhat different musical vocabulary once again entirely his own. 

Sylva: Sylva brings us to the landscape of fields and forests often associated with Pan, believed to  
be the son of Saturn. The recurring motif here is to be found in two-part chords of intervals of  
fourths and fifths, separated by sharply contrasting devices, including ornamentation, metallic  
scale runs and varied rhythmic patterns. The two-part chords are at one point rendered with the top  
voice in harmonics. Towards the end the chords have become three-part in places and are marked 
as 'sustained' and 'held back' to evoke an atmosphere of pastoral calm.

Candil: Finally the music of Candil, from the Latin candere "to shine or be white hot". This piece  
initially represents a popular and traditional texture of guitar music, a melody with a bass  
accompaniment. It is only in the final stages of the work, marked 'rapid, tumultuous', that Ohana's  
more characteristically dissonant moods return reviving the tensions implicit in the earlier  
movements. 

Roberto Gerhard (1896-1970)

Den enda spanjor som fick studera för Schönberg. Hans kompositioner behöll trots allt drag från 



flamencon.

Fantasia for guitar (1957)

Fantasia for guitar komponerades 1957 av spanjoren Roberto Gerhard. Verket är kort och 
fristående men återanvändes av kompositören 1962 som intermezzo mellan satserna i Cantares för 
sång och gitarr. Historiskt sett är verket väldigt intressant då Roberto Gerhard var den enda 
kompositören från Spaninen som fick studera för Arnold Schönberg, och fantasian var det enda verk 
han skrev för sologitarr. Det finns heller ingen antydan i notbilden att någon gitarrist editerat verket, 
vilket gör att vi får utgå från att det är kompositörens och endast kompositörens intentioner som 
skapat det.

Jag har gjort en kort verkbeskrivning på denna i våras, säg till om du vill läsa den.

Jaques Hètu (1938-2010)

Kanadensare. Hann studera några år för Messiaen.

Suite, op. 41 (1986)

Beställt av Alvaro Pierri. Finns tydligen en avhandling där manuskript presenteras och musiken 
analyseras.


