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Abstrakt

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man kan bearbeta Piazzollas Café 1930 ur
sviten "Histoire du Tango", för att åstadkomma en konstnärligt tillfredställande och
idiomatisk version för flöjt.  Jag har genom studier av Piazzollas inspelningar försökt att
utforma en ny version av verket som bättre harmonierar med hans uppförandepraxis. Jag har i
mitt arbete även utgått ifrån en inspelning av Café 1930, gjord av musikerna Nestor Marconi
och Yo-Yo Ma. Mina resultat redovisas i en textdel där jag jämför originalnoternas
överensstämmelse med nämnda inspelning, samt kommer med förslag på ändringar. De
ändringar som gjorts rör bland annat pauseringar, ornamentik och effekter såsom glissandi
och oktaveringar. Jag har även gjort några tillägg i flöjtstämman. Jag fann under mitt arbete
att det finns element i Piazzollas musik som av instrumentidiomatiska skäl inte kan överföras
till flöjten.

Arbetets konstnärliga del består dels av en noterad bearbetning av Café 1930, där de
föreslagna ändringarna införts, och dels av en inspelning som utgår ifrån den bearbetade
versionen.

Nyckelord: Tvärflöjt, instrumentidiomatik, tango, Tango Nuevo, Astor Piazzolla, Nestor
Marconi, Yo-Yo Ma, Café 1930, specialgrepp, glissando, dynamik.
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Förord
Rubriken på mitt C-arbete är taget ifrån ett citat av musikern Pablo Zinger:

Can classical musicians emulate the power, sexiness and excitement of this
[Piazzollas] style? If not, can they create a new style that is nearly as valid?

(Zinger, 1997)

Jag tycker att dessa två meningar ganska bra sammanfattade mina tankegångar kring Piazzolla
och hans musik. Mitt mål var att förverkliga en notversion som bättre fångade just dessa
element. Det är upp till den enskilde läsaren att avgöra huruvida jag har lyckats med mitt
uppsåt.

Jag vill tacka alla som varit mig behjälpliga i mitt arbete med denna uppsats. Först och främst
vill jag tacka min vetenskapliga handledare Sverker Jullander för konstruktiv kritik och bra
samtal. Jag vill även tacka lektor Sven-Erik Sandlund och professor Jan-Olof Eriksson för
konstnärliga synpunkter, Josef Segerstedt för fint gitarrspel samt Håkan Ekman för hjälpen
med att spela in och redigera musiken. Jag vill avslutningsvis även tacka de vänner och
familjemedlemmar som hjälpt mig med korrekturläsning och kommit med intressanta
synpunkter.
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Notskrift och förklaringar

Jag noterar tonerna som C-D-E-F-G-A-B. Sänkt ton anges med tillägget b. Höjd ton anges
med tillägget #.

Jag använder några specialtecken som ges en ny innebörd i mitt partitur. Detta för att det inte
finns någon etablerad praxis när det gäller att notera t.ex. specialgrepp.

Vid detta tecken ska den noterade tonen spelas, för att sedan falla ett 
halvt tonsteg medelst glissando.

Detta tecken ( en siffra i en cirkel) indikerar att ett specialgrepp ska 
användas. Se avsnitt 4.5 för närmare förklaringar av specifika grepp.

I den löpande texten kommer jag att notera taktnummer (T) genom att först ange vilken takt
som avses i originalpartituret, och sedan ange motsvarande takt i den reviderade stämman.

Exempelvis: T85/T87

Uttrycket “konventionella inspelningar” i texten syftar på de relativt nottrogna inspelningar
som är gjorda av i huvudsak klassiskt skolade musiker. Se källförteckning för närmare
information om vilka inspelningar som har används.
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1. Bakgrund
1.1 Personlig bakgrund.

Piazzollas musik har utvecklat tangon och ökat dess popularitet långt utanför Argentinas
gränser. Hans Tango Nuevo, ”den nya tangon”, är en numera vedertagen genre som för varje
år får allt fler anhängare och utövare. Piazzolla själv blev under sin livstid kritiserad för att
han genom denna nya musikform skulle ha smutsat ner, eller förstört, den ursprungliga
tangons karaktär och särart. Men idag är han accepterad som en av de allra största inom
tangon, och hans musik saknar motstycke i tangovärlden.

Jag kom för första gången i kontakt med Piazzollas musik när jag studerade första året i
gymnasiet. Min flöjtlärare, som var både inspirerande och uppmuntrande, satte fram
Piazzollas Café 1930 på mitt notställ och förklarade att det här nog var musik som skulle
passa mig. Och hur rätt hade hon inte! Även om jag till en början mest fokuserade på, och
irriterades över de tekniska svårigheterna som jag ännu inte klarade av, kunde jag inte undgå
att fascineras av musiken. Kontrasten mellan Piazzollas musik och den klassiska musik som
jag ditintills hade kommit i kontakt med var slående. Bara det faktum att jag fick spela med en
gitarrist istället för en pianist gjorde att musicerandet blev en helt ny upplevelse. När jag till
slut framförde stycket på darrande, höga klackar (allt för att frammana rätt tangokänsla) i
stadens baptistkyrka, hade jag för evigt förälskat mig i hans musik.

Efter mitt första möte med Piazzolla dröjde det, trots min förälskelse, närmare tio år innan jag
återigen fick anledning att spela den. Vid det laget hade jag utvecklat nya krav, både på mig
själv och musiken, och var inte helt tillfreds med vare sig min tolkning av hans tangostycken
eller den nedtecknade flöjtstämman som. Flöjten har så oerhört många möjligheter som i mitt
tycke inte tillvaratas i Piazzollas fantastiska musik. Allt detta är upprinnelsen till det här
arbetet. Min önskan är att jag och andra instrumentalister ska få glädje av min nytolkning av
Piazzollas Café 1930.

1.2 Kortare biografi över Piazzolla

Det är få kompositörer i musikhistorien som ensamma har haft en sån betydelse som just Astor
Piazzolla. Det är svårt att tänka sig hur tangon hade utvecklats utan honom, kanske hade den helt
enkelt avvecklats, blivit en argentinsk, kulturhistorisk yttring. (Tango Nuevo, 2002, presentatören
Camilla Lundberg).

Astor Piazzolla växte upp i tre olika kulturella världar: den nordamerikanska, den italienska
och den argentinska1. Född av italienska föräldrar den 11 mars 1921 i Mar del Plata,
Argentina, kom han att under sina första år växa upp med både argentinska och italienska
influenser. Hans föräldrar var andra generationens invandrare och tillhörde den lägre
medelklassen. Hans far, Vicente, ägde under några år en cykelaffär och var passionerat
intresserad av motorcyklar.2 Modern, Asunta, var hemma med Astor under de tidiga
barnaåren i Argentina. Piazzolla föddes med ett lättare handikapp, men hans far uppmuntrade
                                                  
1 Informationen i detta kapitel kommer, om inget annat anges, från Le Grand Tango (Azzi & Collier (2000),
USA, Oxford University Press).
2 Vicentes Piazzollas enda barn blev uppkallat efter violinisten Astor Bolognini, som var vän med Vicente och
kund i motorcykelaffären. Astor beklagade sig senare i livet över sitt förnamn, då han tyckte att det lät mer som
ett efternamn.
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honom till att aldrig ge upp, att kämpa för det han ville ha.3 Vicente var övertygad om att hans
son var skapad för något stort och skulle nå långt i livet.

När Piazzolla var fyra år gammal flyttade familjen till New York, USA, för att skapa sig ett
bättre liv. Piazzolla började skolan 1926,vid fem års ålder. Han skolkade ofta och föredrog att
umgås med lokala gatugäng som drev omkring.

Hans far var förtjust i musik och spelade vid ett flertal tillfällen bandoneón4 på italienska
festivaler. Den musikaliska identiteten var ofta viktig för invandrarna, som kom från många
olika länder. Ett av Piazzollas tidigaste musikaliska minnen kommer ifrån de judiska bröllop
som ibland ägde rum i hans kvarter. ”My rhythmic accents, 3-3-2, are similar to those of the
Jewish popular music I heard at weddings”(Azzi & Collier, 2000, s. 6).

När Piazzolla var åtta år köpte hans far en begagnad bandoneón åt honom för 18 dollar. Han
började ta privatlektioner, men var under de första åren inte särskilt ambitiös eller intresserad.
”To give pleasure to the old man, I clumsily tried to learn, and I was dreadfully bad”, har han
sagt i vuxen ålder. Han bytte lärare vid ett flertal tillfällen under tiden i New York (Azzi &
Collier, 2000, s. 8).

När trettiotalets depression kom blev det svåra tider för familjen Piazzolla och miljontals
andra. Fadern bestämde sig för att ta med sig familjen tillbaka till Mar del Plata, i hopp om
bättre ekonomiska förutsättningar. Tiden i Argentina blev kort; familjen bestämde sig för att
flytta tillbaka till New York efter endast nio månader. Under den korta vistelsen i Mar del
Plata hann Piazzolla få bandoneónlektioner två gånger i veckan, först av Líbero Pauloni och
sedan av dennes bror Homero.

Efter återkomsten till USA sattes Piazzolla återigen i skolan, med samma misslyckade resultat
som tidigare. Han återanslöt sig till sitt italiensk-amerikanska gatugäng och brukade ibland
klä ut sig i vuxenkläder för att kunna smita in på olika jazzklubbar i Harlem. Där kunde han
och hans vänner lyssna på bl.a. Cab Calloway och Duke Ellington. Det var första gången som
Piazzolla lyssnade på jazz, och jazzen kom sedan att avspegla sig i hans kompositioner och i
hans nyskapande av tangomusiken. Hans tangointresserade far brukade efter hemkomsten
ifrån sitt arbete lyssna på inspelningar med Julio De Caro och Carlos Gardel, två av den
argentinska tangons största. Under Gardels besök i New York år 1934 fick Piazzolla
möjlighet att träffa honom och spela med honom. Piazzolla hade då redan börjat spela på
mindre scener och presenterades inte helt sällan som ett ”underbarn på bandoneón”. Han
inspirerades av Gardel och blev, trots sin ungdom, vän med honom, en vänskap som fick ett
plötsligt slut i och med Gardels död i en flygolycka.5

                                                  
3 Piazzolla föddes med ett missbildat högerben, och fick under sina första år genomgå flera smärtsamma
operationer. Piazzollas ben blev efter operationerna helt funktionsdugligt.
4 Bandoneónen (en förvrängning av Band-Union) uppfanns av Heinrich Band (1821-1860), en tysk
dragspelstillverkare. Den skapades ursprungligen för att användas i små kyrkor, som ett substitut för orgel. Det
är oklart hur instrumentet först kom till Argentina, men en av de mest etablerade berättelserna gör gällande att en
sjöman, möjligen svensk, använde sin medhavda bandoneón som betalningsmedel efter ett krogbesök i Buenos
Aires i slutet av 1800-talet (Åhlén, 1984; Wikipedia; García Méndes & Penón, 1988).
5 Gardel avled i en flygolycka på Olayo Herrera-flygplatsen, den 24 juni 1932. Piazzolla var påtänkt som
assistent/bandoneónist under den aktuella resan men förbjöds av sin far att åka, på grund av sin låga ålder.
Omständigheterna kring olyckan var något oklara, vilket ytterligare har bidragit till Gardels nuvarande kultstatus
(Åhlén, 1984; Azzi & Collier, 2000; Astor Piazzolla – Tangons kättare?!, 1990).
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Piazzollas sista lärare i New York var en klassiskt skolad pianist, ungraren Bela Wilda. Denne
väckte Piazzollas intresse för den klassiska musiken i allmänhet och Bach i synnerhet.
Fascinationen för, och kärleken till, den klassiska musiken behöll Piazzolla livet ut.

Piazzolla hade alltså redan under sin tonårstid kommit i kontakt med minst fyra betydelsefulla
musikaliska influenser: den judiska musiken, jazzen, tangon samt den klassiska musiken.

När Piazzolla var 15 år flyttade familjen tillbaka till Mar del Plata igen. Piazzolla började så
smått att spela med några lokala tangogrupper och sökte sig till gästande orkestrar ute på
turné. Han lyssnade mycket på radio och började memorera tangomusiken som han hörde,
alltmer fascinerad av tangons speciella melodik, harmonik och rytmik.

Vid arton års ålder blev han erbjuden speljobb i Buenos Aires och flyttade dit. Han spelade i
några olika ensembler och lyckades till slut få provspela för Aníbal Troilos kända orkester.
Han blev omedelbart antagen och turnerade med Troilo under flera år. År 19406 fick han reda
på att den berömda pianisten Arthur Rubinstein var på tillfälligt besök i Buenos Aires.
Piazzolla sökte upp Rubinstein och fick via denne kontakt med pianisten Alberto Ginastera,
för vilken han studerade i närmare sex år. Han fortsatte samtidigt att spela med Troilos band,
och började göra arrangemang som inte alltid föll publiken, eller musikerna, väl i smaken. De
ansågs vara alltför symfoniska och avantgardistiska. År 1944 hoppade Piazzolla av samarbetet
med Troilo och startade en egen grupp med några kollegor. Han spelade under de kommande
sex åren i ett flertal olika konstellationer, inte sällan med sitt eget namn i gruppens namn.
Samtidigt växte sig hans vilja att studera vidare och skriva musik starkare än någonsin
tidigare. Han skrev musik för kammarorkestrar, och blev ibland spelad i radio och
konserthus.

År 1953 vann Piazzolla en kompositionstävling som genererade 5 000 pesos samt ett
stipendium för att studera i Paris för Nadia Boulanger. Det var under studietiden hos
Boulanger som Piazzollas musikaliska identitet slutligen befästes. Boulanger var missnöjd
med Piazzollas kompositioner; hon fann att de var välskriva men inte mycket mer än
pastischer av de stora klassiska kompositörerna. Hon frågade vad det var han spelade hemma i
Argentina. Piazzolla återger händelsen med följande ord:

Om jag säger till gumman att jag spelar på bälgaspel, så kastar hon ut mig. Slutligen fattade jag
mod och sa som det var. Hon uppmuntrade mig, fick mig att sätta mig vid pianot, placerade sig
själv bredvid och jag började spela “Triunfal” (hans nya tango från 1953). Vid oktavstället reste
hon sig, tog mina händer och sa:

- Överge aldrig detta. Det är er musik, här är Piazzolla.
Nåväl, här är jag, för alltid förenad med tangon och bandoneónen tack vare Nadia Boulangers ord.
(Åhlén, 1984, s 82.)

När Piazzolla återvände till Argentina år 1955 startade han ganska omgående ”Octeto Buenos
Aires”, en tangooktett med handplockade musiker. Gruppen fick ett blandat bemötande och
delade tangoentusiasterna i två läger: de som gillade det nya soundet och de som avskydde
vad han hade gjort med den traditionella tangon. Piazzolla och de andra musikerna hamnade
inte sällan i slagsmål eller blev påhoppade av missnöjda tangofundamentalister.

Sadly, at that time, in 1939/40, as now, in Argentina you could change everything except the
tango. It was like conversion to another religion. As if, from being a Christian, I’d become a
Buddhist or a Muslim. The tango was not allowed to evolve. I had the happy idea – happy for me,

                                                  
6 Piazzolla träffade även sin första fru, Dedé, år 1940. De gifte sig och fick två barn.
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anyway – of changing it, and from 1940 till now the biggest problems I’ve faced in my life have
had a single cause: I want to change a popular form of music called tango (Piazzolla i The next
tango).

Piazzolla fann att han inte skulle kunna leva på sin musik i Buenos Aires: kritiken mot den var
alltför våldsam. År 1958 lämnade han därför sin oktett och begav sig till New York igen, strax
efterföljd av sin familj. Väl framme startade han en kvintett som spelade vad han kallade för
”jazztango”. Kvintetten hade den för tango ovanliga sättningen bandoneón, elgitarr, vibrafon,
piano och kontrabas. Astor experimenterade med musiken, men blev aldrig helt tillfreds. Han
fortsatte att hanka sig fram med att göra arrangemang och skriva musik till tangoinspirerade
baletter. Tiden i New York blev inte som han hade tänkt sig, vare sig musikaliskt eller
ekonomiskt, och redan år 1960 återvände han med familjen till Argentina.7

Väl tillbaka i Buenos Aires startade han sin mest kända ensemble, Quinteto Nuevo Tango
(med sättningen bandoneón, violin, gitarr, piano och bas). Det var med denna grupp som han
tills slut lyckades erövra världen med sin musik, trots att de inhemska kritikerna fortfarande
var skeptiska. Tangoscenen i Argentina var fortfarande djupt splittrad vad gällde hans musik,
och våldsamma påhopp, såväl verbala som fysiska, blev vardagsmat för gruppen. Han spelade
under denna period med en del besökande jazzmusiker, bl.a. Stan Getz och Gary Burton.

I och med Piazzollas växande berömmelse utanför Argentina företog han allt oftare turnéer i
utlandet. Han spelade med flera kvintetter och hade samarbete med många enskilda musiker.
Han började återigen skriva symfonisk musik, denna gång med tangomusiken som drivande
tema. Hans verk har spelats av både Berlinfilharmonikerna och Kronoskvartetten. Piazzolla
hann före sin död bli både väletablerad och respekterad i sitt hemland.

Astor Piazzolla dog 1992, precis när hans musik hade börjat surfa på den våg av popularitet
som ännu idag inte visar några tecken på att avta. Hans musik har efter hans död arrangerats
om för många olika sättningar, och tillhör numera standardrepertoaren för bl.a. klassiskt
skolade gitarrister och flöjtister (Clements, 2003; Zinger, 1997).

1.3 Musikernas koppling till Piazzollas uppförandepraxis

Många av de musiker som Piazzolla spelade med är verksamma än idag, och de för hans
musik och uppförandepraxis vidare till nya generationer. Jag har valt att studera en inspelning
av Café 1930 med två musiker som månar om att föra Piazzollas arv vidare, nämligen
bandoneónisten Nestor Marconi och cellisten Yo-Yo Ma. Det är relevant för mitt arbete att de
båda spelar enligt Piazzollas uppförandepraxis. Jag kommer därför kort att redogöra för deras
bakgrund samt deras koppling till Piazzolla och hans musik.

                                                  
7 Piazzollas far Vicente, som gick under smeknamnet Nonino, avled under hans bortavaro. Tangon ”Adios
Nonino” skrev Piazzolla i samband med faderns död, och den är en idag en av de absolut mest älskade och mest
spelade av alla Piazzollas kompositioner.
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1.3.1 Om Nestor Marconi

Nestor Marconi, född 1942 i Argentina, räknas som en av de tre största bandoneónisterna i
historien, en plats som han delar med Troilo och Piazzolla8. Han tillhör den senaste
generationen av stora tangomusiker och är berömd för sin fantastiska teknik och romantiska
melodiföring. Marconi har genom åren spelat med artister som Frank Sinatra, Gerardo
Gandini och Daniel Barenboim. Men vad som är viktigast att notera är att han har spelat med,
och gjort flera inspelningar tillsammans med, Astor Piazzolla själv. Marconi har således tagit
direkta intryck ifrån Piazzolla, som han betraktar som en av sina största idoler.

Marconi har turnerat som solist över hela världen och spelat med olika prestigefyllda
symfoniorkestrar, samt även vunnit en Grammy för en av sina inspelningar. Piazzolla skrev
mycket filmmusik, och 1988 släpptes filmmusiken till Fernando Solanas Sur, musik som
framfördes av en dubbelkvintett bestående av hans egna och Marconis musiker.

Marconi spelar med i världens numera mest renommerade Tango Nuevo-grupp, nämligen
Quinteto Piazzolla.

There must be many who have been bowled over by his (Piazzolla’s) music but are
unaware of where it came from, and how it was originally conceived. For those admirers,
as well as the rest of us who only know the original performances from discs, the
Quinteto Piazzolla provides the last, priceless link to the world that Piazzolla inhabited.
(Clements, 2003)

Quinteto Piazzolla leds av gitarristen Horacio Esteban Malvicino, som spelade i olika
inkarnationer av Piazzollas kvintett från 1954 och fram till dennes död 1992. Även violinisten
Fernando Nestor Suarez-Paz och kontrabasisten Hector Lorenzo Console spelade i de
konstellationer som gjorde Piazzollas främsta inspelningar och konserter. Nestor Marconi
själv har inte spelat med i Piazzollas ursprungliga kvintetter, men är alltså ändå djupt rotad i
Tango Nuevotraditionen. Marconi har på många sätt den svåraste uppgiften: att ersätta
Piazzolla själv i en grupp av den store mannens egna musiker, ett jobb som han har klarat med
bravur.

Marconi spelar även i Nuevo Quinteto Real, ledd av pianisten Horacio Salgán.

1.3.2 Om Yo-Yo Ma

Yo-Yo Ma föddes i Paris 1955 av kinesiska föräldrar, båda verksamma som musiker9. Han
började studera cello för sin far vid fyra års ålder, och flyttade strax därefter till New York
tillsammans med sin familj. Han fortsatte sina studier med stor framgång och antogs till
Juilliard School of Music, där han studerade för Leonard Rose. För att bredda sin musikaliska
kompetens började han därefter studera vid Harvard University och utexaminerades därifrån
1976. Därefter påbörjade han sin karriär som professionell musiker. Ma har genom åren spelat
in över 75 skivor med mycket blandad musik: Bachs cellosviter, amerikansk bluegrassmusik,
                                                  
8 Informationen i stycket om Nestor Marconi är hämtad från Azzi & Collier, 2000; Luongo, 1998; Suarez-Pas;
Piazzolla, 2006; Stevenson.
9 Informationen i stycket om Yo-Yo Ma är hämtad från Azzi & Collier, 2000; Yo-Yo Ma Biography; Green,
2006; Taylor.
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elektronisk musik, filmmusik, argentinsk tango samt kinesisk folkmusik, för att bara nämna
några exempel. Han har genom åren spelat med världens främsta symfoniorkestrar, och
undervisat vid välrenommerade skolor. Ma är känd för sin mjuka, rika klang och fantastiska
teknik, och hans inspelningar av Bachs cellomusik anses som bland de bästa i världen.

År 1998 spelade Ma in skivan ”Soul of the Tango” tillsammans med ett flertal av världens
bästa tangomusiker, varav flera före detta medlemmar av Piazzollas kvintetter. På skivan
spelar Ma även en ”duett” med Piazzolla, skapad med hjälp av mixningar och ihopklippningar
ifrån den då bortgånge Piazzollas egna inspelningar. Samma år spelade han även in
filmmusiken till Sally Potters The Tango Lesson. Ma fördjupade sig i tangomusiken genom att
lyssna på Rostropovitj inspelning av Piazzollas Le Grand Tango, samt genom resor till
Buenos Aires och besök av dess många tangoklubbar.

Yo-Yo Ma hörde aldrig Piazzolla spela live på någon konsert, men fick vid ett tillfälle närvara
vid en repetition inför inspelningen av Le Grand Tango.

1.4 Om tango, Tango Nuevo och Café 1930

Den argentinska (eller rioplatensiska) tangon skapades ursprungligen i de fattiga
arbetarkvarteren i Buenos Aires och hade låg social status.10 Tangons tidiga historia är inte
helt klarlagd, men de flesta källor är ense om att musiken uppstod och framför allt
utvecklades på gatorna och i bordellerna under 1880-talet. Musiken var en vidareutveckling
av den svarta slavbefolkningens musik, uppblandad med spanska och indianska tongångar och
rytmer.11 Buenos Aires befolkning ökade under den här tiden explosionsartat på grund av
invandringen från framför allt Italien och Spanien. Tangon utvecklades och anammandes av
immigranterna, och blev en musik innehållande mycket sorg, längtan och nostalgi. Då den
massmediala världen även under den här tiden dominerades av den anglosaxiska kulturen och
språket, var möjligheterna för tangon att spridas till resten av världen mycket begränsade. Den
fick därför inte samma spridning som den samtida jazzen (Hansson, 1990; Åhlén, 1984).

Dagens generation associerar nog till filmiska stereotyper när de hör ordet tango. Man
föreställer sig lätt en spansk man iklädd hatt och kritstreckrandig kostym, med en vacker
rödklädd kvinna elegant slängd över armen. Tangon, både dansen och musiken, har varit
relativt osynlig inom populärkulturen, med enstaka gästspel i filmer som Baz Luhrmanns
Moulin Rouge (där en magnifik dansscen visar hur den koreograferade tangon kan te sig) samt
Peter Chelsoms Shall we dance? (med Jennifer Lopez och Richard Gere i huvudrollerna).
Men de senaste åren har tangon, framför allt dansen, fått ett uppsving, delvis på grund av
nyupptäckandet av Piazzollas musik, och spridningen av den genom t.ex. Yo-Yo Ma.

Carl-Gunnar Åhlén, doktor i tangomusik, har sagt att ”ju mer otryggheten ökar i världen,
desto mer ökar behovet av kroppskontakt.” Detta är en av hans förklaringar till att den
dansade tangon ökar i världen.

                                                  
10 Ordet tango har ett mycket oklart ursprung. Såväl spanska, portugisiska och västafrikanska ordstammar som
onomatopoetiska uttryck har används för att härleda ordet. Ingen förklaring har blivit allmänt accepterad. Det är
dock klarlagt att ordet tango från början syftade på de svartas danslokaler, för att sedan övergå till att åsyfta
själva dansen, och sedermera musiken som man dansade till. (Åhlén, 1987)
11 För mer utförlig information om tangons tillkomst, se Åhlén, 1984.
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Det startas ständigt nya dansstudios över hela Europa, och tangon har fått allt fler anhängare
inom alla åldersgrupper. Grupper som Gotan Project, Electrocutango och Tanghetto har med
sin elektroniska tango ytterligare breddat genren.

Tangon innehåller bl.a. element från de tidiga genrerna habanera12 och milonga13. Den spelas i
2/4- och 4/4-takt. Tempot var från början snabbt, men började sedermera även innefatta
långsamma rytmer. Glissando på stränginstrument och partier med hyperkort staccato är
vanligt förekommande inom tangon, liksom s.k. canyengue-effekter. De används för att skapa
rytmiska accenter, med hjälp av bl.a. skrapljud och slag på violinens stall.

Tangons betoningar brukar ligga på synkoperade rytmer enligt följande: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
eller variationen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det är bl.a. dessa synkoperade betoningar som särskiljer
tangon ifrån andra musikgenrer i 4/4-takt.

Tangomusik är i grunden skriven för att dansas till.  Den har oftast ett jämnt och stadigt
gångtempo, och sång till dansen blev så småningom mycket vanligt förekommande. Musiken
försöker även, genom böljande fraseringar och markerade betoningar, ge dansarna möjlighet
att uttrycka ett brett spektrum av känslor, allt från melankoli och raseri till uppsluppen glädje.
Den tidigaste tangomusiken skrevs för, och framfördes på, flöjt och gitarr. Det var först senare
som bl.a. bandoneónen, violinen och pianot kom in i bilden. (Berséus, 2006)

När sången efter några år började förekomma i tangomusiken blev det vanligt att
synkoperingar och rubati blev vanliga för att öka effekten vid dramatiska texter:

For the true tango connoisseur, the lyrics of the tango – and many tangos were conceived
as songs – were, and still are, an essential component of the genre. In addition, all good
singers introduced some kind of rhythmic, melodic, or dynamic distortion, whether in
agreement or not with the natural accents of the words, as dictated by expressive needs.
Such rhythmic transformation very often consisted in arriving at the end of a phrase
somehow faster than required, thus giving an impression of anxiety, as if the person were
losing control over his or her own emotions. One of the resulting effects of this quasi-
recited singing is, of course, a highly irregular syncopation. (Kutnowski, 2002, s. 107)

Detta sätt att rubatera stannade sedan kvar i tangon även efter det att musiken åter blivit
alltmer instrumental.

Tango Nuevo var en ny tangostil som utvecklades av framför allt Astor Piazzolla själv. Han
var, vilket nämns ovan, tydligt inspirerad av jazzen och konstmusiken. Solistiska partier blev
allt vanligare. Arrangemangen blev alltmer avancerade och harmoniskt komplexa. Piazzolla
använde sig även av nya instrument, såsom saxofon och elgitarr. Tango Nuevo syftar även på
en dansstil som är friare än den traditionella tangon, inte sällan med inslag av salsa, swing och
vals.

Café 1930 ingår i Piazzollas svit Histoire du Tango14, skriven för flöjt och gitarr. Det är den
andra satsen av fyra, de övriga tre heter Bordel 1900, Nightclub 1960 samt Concert

                                                  
12 Habanera är en långsam kubansk solodans, namngiven efter det kubanska namnet på huvudstaden Havanna.
13 Milonga var från början en sångstil, framförd i ett livligt 2/4-tempo, ofta med olika former av improvisationer.
Med tiden lades olika danssteg till sången, och milonga syftar numera på dansen, som alltså är nära förknippad
med tangon. En milonga kan även syfta på en danslokal eller en danstillställning.
14 Skriven av Piazzolla år 1986 och utgiven samma år.
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d’aujourd’hui. Sviten är tänkt att spegla tangons historia under 1900-talet, med den
avslutande satsen som en sorts fantasi över hur den framtida tangon skulle kunna se ut.

På 1930-talet, tiden som den andra satsen i sviten, Café 1930, ska återspegla, hade
tangomusiken flyttat in i just caféer och konsertlokaler. Musiken är inte längre i första hand
avsedd som dansmusik, utan mer som lyssningsmusik. Eftersom dansen inte längre står i
första rummet, kan musiken nu bli långsammare och ännu friare i tempot. Melodierna och
harmoniken blir lite mer avancerade, och helt instrumentala tangogrupper blir åter allt
vanligare.

Piazzolla själv hade den uttalade avsikten att skriva musik som skulle avlyssnas, inte dansas
till: ”Piazzolla wanted to create music that appealed to the ear, rather than the feet” (Azzi &
Collier, 2000, s. 33). Han hade omtalat svårt för dansare, och tyckte att musiken skulle stå i
främsta rummet. I sammanhanget kan nämnas att Pablo Ziegler, Piazzollas pianist, vid en
workshop med den svenska gruppen CosmopoliTango, förklarade att även om Piazzollas
musik kan vara svår att faktiskt dansa till ska man försöka känna att det är dansmusik när man
spelar. (Agrell, 2005)

Det är intressant att notera att Piazzolla har spelat med musiker som var verksamma strax
efter förra sekelskiftet, samt själv var verksam under 1930-talet. Han har således kunnat
studera, och bidra till, förändringen från första parkett. (Azzi & Collier, 2000)
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2. Syfte, metod och material
Arbetets syfte är att, utifrån en undersökning av relationen mellan olika inspelningar av
Piazzollas Café 1930, med fokus på Marconi/Mas version av verket, och en tryckt utgåva för
flöjt och gitarr av densamma, utforma en idiomatiserad melodistämma för flöjt. Denna
stämma ska relatera till Piazzollas inspelningar av egna kompositioner, tangons karaktär samt
den tryckta utgåvan.

I syftet ingår även att i viss mån studera verket i dess kulturella och sociala kontext, för att
med utgångspunkt i min förståelse för verkets karaktär kunna göra en så rättvis tolkning av
det som möjligt.

Jag har använt mig av Edition Henry Lemoines notutgåva ifrån 1986 som referens i mina
jämförelser mellan de klingande versionerna och den noterade versionen.

Jag utgick ifrån en mängd olika inspelningar i mitt arbete, framför allt Nestor Marconis och
Yo-Yo Mas inspelning av Café 1930, ifrån albumet Soul of the Tango15. Jag hämtade i
huvudsak det övriga klingande materialet ifrån Statens ljud- och bildarkiv, vanliga bibliotek,
internetmusiktjänsten Spotify samt webbsidan Youtube.com.

Under arbetsprocessen lyssnade jag på många olika inspelningar då jag anser att andra
interpreters tolkningar, samt personliga motiveringar till tolkningarna, kan bibringa mig en
ökad förståelse för verkets karaktär. Under lyssnandet nedtecknade jag vad som spelades, i
synnerhet de partier som avvek ifrån flöjtpartiturets rytmik och melodik. Genom att jämföra
de olika inspelningarna blev det möjligt att nedteckna en version som är betydligt mer lik
Piazzollas uppförande av musiken än vad det vedertagna partituret är.

Under mitt lyssnande beaktade jag särskilt huruvida följande parametrar skiljde sig åt vid en
jämförelse av inspelningarna och partituret:

- Styrning och dynamik
- Tempo och pauseringar
- Artikulation
- Improvisationer samt tonmässiga/melodiska förändringar
- Oktaveringar och effekter

Gitarrstämman utgår ifrån originalpartituret. Jag förändrade stämman endast i den mån det
krävdes för att den skulle passa ihop med flöjtstämman.

Mitt eget flöjtspel var mycket viktigt under hela processen. Genom att själv prova mig fram
till vad som var möjligt att spela lärde jag mig hur jag bäst anpassar Piazzollas musik till
flöjtens idiomatik.

                                                  
15 Inspelad 1997 för Sony i Buenos Aires, Boston och Los Angeles.
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3. Några aspekter av Piazzollas uppförandepraxis

Piazzolla uttrycker att för honom är tangon synonymt med ”cabaret, crime, police,
prostitution, gigolos, drugs, all that is crooked in this life.” (Piazzolla i The next tango, 2007)
Han förklarar att tangon även är djupt förknippad med immigranterna och deras sorg över det
förlorade hemlandet, det hårda livet samt utanförskapet:

You can’t imagine a happy tango. Happy tango doesn’t exist […] the immigrants could
never be happy people. They were very sad and the tango receives all that sadness that
they had inside of them […] My music cannot be happy music. It’s the answering of 50
years of militaries; it makes it really suffering music (Piazzolla i ”Astor Piazzolla – Tangons
kättare?!”, 1990).

Många skulle gå i polemik gentemot denna åsikt och bestämt hävda att det finns glad tango!
De kan ha rätt. Tangon är inte nödvändigtvis alltid en spegling av livets dystra och mörka
sidor. Men då det är Piazzollas tangomusik, och hans bild av den, som jag vill försöka tolka
och återge, tycker jag att hans inställning är mycket viktig att bejaka. För Piazzolla är tangon
intimt förknippad med sorg, längtan och inte minst gatans liv med kriminalitet och
prostitution. Jag anser att det är viktigt att komma ihåg detta vid interpretationen av hans
musik.

3.1 Jazzen i Piazzollas musik

Det har ofta hävdats att Piazzollas musik innehåller mycket jazz. Harmoniken är mer
avancerad än hos den vanliga tangon, och det förekommer olika färgningar som onekligen
känns ”jazziga” till karaktären. I internetuppslagsverket Wikipedia står det att ”det som skiljer
Tango Nuevo från traditionell tango är inflytandet från jazzen [min kursivering], mer
avancerad harmonik och dissonans, användandet av kontrapunkt och mer avancerade
kompositionsformer…”

Richard Galliano16, bandoneónist i Richard Galliano Kvintett säger om Piazzollas musik:

Det är inte bara tango. Där finns inslag av klassisk musik och jazz. Astor hade ett sätt att spela där
han framhävde pulsen […] som i jazz, fraseringen (Tango för Astor Piazzolla, 2006).

Även Gustavo Tomás, som spelar bandoneón i CosmopoliTango17, tycker att jazzinfluenserna
är tydliga:

                                                  
16Galliano (1950) har en klassisk skolning, men har under hela sin yrkesverksamma karriär gjort sig känd som
jazzmusiker. Han har spelat med många av de största inom jazzen, såsom Gary Burton, Palle Danielsson samt
Chet Baker. År 1983 blev Galliano inbjuden av Piazzolla personligen för att spela bandoneónsolot i ”Comédie
Française”, Piazzollas tonsättning av William Shakespeares "En midsommarnattsdröm”. Galliano och Piazzolla
blev nära vänner och fortsatte att samarbeta fram till Piazzollas död 1992 (Durepaire).
17 Tomás har enligt egen utsago vuxit upp med Piazzolla och tangon. Han berättar att de medlemmar i
CosmopoliTango som har jazzbakgrund upptäckte Astor Piazzolla genom hans samarbete med Gary Burton,
andra i bandet kommer från det klassiska hållet och fastnade tack vare Kronoskvartettens Piazzollaskiva (Agrell,
2005).



16

Man får det kammarmusikaliska, den klassiska biten, samtidigt som tangon är med. Samtidigt som,
ibland är det mycket ”jazzharmisar” (Tango Nuevo, 2002).

Såväl Wikipedia som Galliano och Tomás hävdar således att jazzinfluenserna är tydliga i
Piazzollas kompositioner. Det är, med bakgrund av hur dagens interpreter uppfattar Piazzollas
musik, intressant att höra hur Piazzolla själv förhåller sig till frågan om hur mycket jazz som
förekommer i hans kompositioner:

I grew up in New York and I think that’s why I inherited that, maybe that jazz feeling of
my music. There is no jazz in my music at all, no percentage of jazz inside [min
kursivering]. The only thing of jazz that we could find, maybe, inside of my music is the
word ’swing’ […] There’s a feeling, there’s a movement that’s going on and that’s swing.
When you hear Count Basie play, you can feel the swing he has inside and when I play,
you can hear it from a hundred kilometres. (Piazzolla i Astor Piazzolla – Tangons kättare?!,
1990)

Piazzolla hävdar således att det enda i hans musik som påminner om jazzen är ”swing-
känslan”. Men vad menar han egentligen med ”swing”? Ordet kan syfta på den speciella dans-
och sångstil som går under det namnet. Men det kan även syfta på känslan av rörelse och
”sväng” i musiken. Piazzolla säger i citatet ovan att det är just en speciell känsla, en rörelse,
som pågår i både jazzmusiken och hans musik, och att det är det som är swing. Det är alltså
ganska tydligt att det inte är musikstilen swing som åsyftas.

Det är synnerligen intressant att hans uppfattning om den egna musikens eventuella likheter
med jazzen skiljer sig så mycket ifrån den uppfattning som omhuldas av dagens
jazzinfluerade interpreter. Kan det helt enkelt vara så att man känner igen de influenser som
anknyter till just den musikaliska tradition man själv befinner sig i? Kanske är det därför
Piazzolla så bestämt förnekar att jazz skulle förekomma i hans musik. Hans största
musikaliska influens, hans starkaste musikaliska identitet, är ju tangon.

3.2 Musikalisk styrning

En av de första sakerna som slog mig vid studierna av Piazzollas inspelningar är att allt känns
väldigt arrangerat och styrt, utan att för den sakens skull kännas stelt eller hämmat. Styckena
börjar ofta med långa toner, liksom trevande och inte helt sällan med en introduktion på ett
soloinstrument, innan resten av musikerna kommer in. Detta verkar vara ett mycket medvetet
arrangemang. Ibland har Piazzolla spelat in sina egna stycken i olika arrangemang, men
intrycket av att allt som sker är mycket medvetet, och just arrangerat, kvarstår. Det är inga
tillfälliga infall som gör att inspelningarna skiljer sig åt. Jag har vid ett par tillfällen lyssnat på
inspelningar som är gjorda vid olika speltillfällen, men där Piazzolla och hans medmusikanter
ändå har exakt samma arrangemang, med endast små improviserade skillnader. 18

Konstateras kan alltså att Piazzollas musik, trots improviserade delar och skenbart lösa
former, är noggrant utformad och styrd (se även nedan, avsnitt 4.4). Faktum är att hans musik,
precis som Hervé Sellin säger (s. 24), är mycket noga nedtecknad. Nedtecknandet av

                                                  
18Jmf t.ex. Piazzollas inspelning av Adios Nonino i Westdeutscher Rundfunk Studios 1980 med inspelningen
från albumet ”Live at the BBC 1989”. (http://www.youtube.com/watch?v=QCmP4bEJfOg&feature=related;
http://www.youtube.com/watch?v=ccY5IcwWyV8&feature=related)

http://www.youtube.com/watch?v=QCmP4bEJfOg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ccY5IcwWyV8&feature=related
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tangomusiken skedde från början för att en hel ensemble skulle kunna återge de rubati och
synkoperingar som förekom inom den sjungna tangon. Martín Kutnowski sammanfattar det
på följande sätt:

How was instrumental rubato different from the vocal one, from which it obviously derived? Quite
simply, and especially in faster tempi, rhythmic syncopations needed to be written down, needed to
be made explicit for the whole ensemble to follow.

Även Piazzolla valde att nedteckna sin musik, förmodligen för att underlätta för sina
medmusikanter och för att, i förlängningen, kunna ge ut sin musik. Men trots att Piazzolla
nedtecknade sin musik, tenderade han att inte följa sin notbild särskilt slaviskt. Han gjorde
ofta nya arrangemang av sina verk, inte sällan med olika tillägg och utelämnanden. Han har
även arrangerat om ett flertal verk för andra sättningar. Man kan alltså konstatera att
Piazzollas uppförandepraxis skiljer sig markant ifrån en hel del av hans notutgåvor. Jag anser
att detta indikerar att interpreten har, och bör ta sig, en relativt stor frihet i instuderingen av
Piazzollas verk. Uppförandepraxis inom Piazzollas Tango Nuevo-musik skiljer sig i detta
hänseende inte särskilt mycket ifrån jazzens dito; inom både genrerna förväntas musikern ta
sig personliga friheter i sitt musicerande.
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4. Interpretation av Café 1930 i Piazzollatraditionen

4.1 Spel med eller utan noter?

Vid de flertal filminspelningar med Piazzolla som jag har studerat, både dokumentärer och
liveinspelningar ifrån konserter, kan man direkt konstatera en viktig sak: Piazzolla spelar i
princip alltid utan noter. Ibland kan man ana några noter framför pianisten, men i de flesta fall
spelar även hans medmusikanter utan stöd.

På Youtube.com finns det en mängd inspelningar av Piazzollas musik, inte minst Café 1930.
En sökning på titelnamnet ger närmare 240 träffar. En del av musikerna som spelar är
professionella, medan andra är amatörer. En del framför stycket på flöjt, andra på violin,
saxofon eller piano19. Något som nästan alla har gemensamt är att de spelar med noter. Deras
interpretationer ligger väldigt nära det som är noterat i partituret. Endast ytterst små
förändringar, såsom tillägg av prallar och några extratoner, är hörbara i ett fåtal av
inspelningarna.

Efter att ha konstaterat detta, ställde jag mig den första stora frågan gällande uppförandepraxis
och kravet på autenticitet: Bör moderna, klassiskt skolade musiker, lära sig Piazzollas musik
utantill för att på så sätt kunna framföra musiken såsom Piazzolla själv gjorde det, för att
komma närmare hans uppförandepraxis? Blir musiker idag så bundna vid notbilden att de har
svårt att fånga den dramatiska och sorgliga karaktären som Piazzolla omhuldade så djupt? Hur
mycket känsla kan man egentligen uttrycka med näsan nere i partituret?

Min personliga erfarenhet är att jag, å ena sidan, är mycket friare i mina uttryck om jag spelar
utantill. Jag kan musiken bättre, inte minst tekniskt och formmässigt. Detta gör att jag kan
fokusera än mer på musikens karaktär och det personliga uttrycket, som är så oerhört viktigt
inom tangon.  Å andra sidan kan jag, som är van vid att nästan alltid spela med noter, bli
hämmad av den osäkerhetsfaktor som onekligen smyger sig in. Jag kan också uppleva att jag
blir mer styrd att spela exakt de toner som har övats in, utan att våga mig på några
improvisationer eller fria tolkningar. Detta på grund av min rädsla att komma av mig och inte
komma in rätt igen, då jag inte har notbilden som stöd framför mig.

Det ligger, tyvärr, bortom syftet med denna uppsats att ytterligare fördjupa sig i de olika
möjligheter, alternativt begränsningar, som öppnas upp vid utantillspel. Jag kan starkt
rekommendera den som vill framföra t.ex. Café 1930 att lära sig stycket utantill. Samtidigt
hoppas jag att min nedtecknade version ska tillgodose behovet hos den som känner sig
nödgad att använda noter men ändå vill att musiken ska klinga någorlunda autentiskt.

4.2 Tempo och pauseringar

Trots att många av Piazzollas stycken kan innehålla flera olika temata och tempi, så
förekommer det i princip inga pauser, allt fortsätter hela tiden. Vid övergångarna mellan de
olika partierna låter man ibland en ledton ligga kvar över taktslutet, för att sedan landa i den

                                                  
19 Även så udda sättningar som harpa/flöjt och kontrabas/gitarr förekommer.
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nya klangen/rytmen/tonarten. Detta gör att musiken aldrig stannar av, att det hela tiden
bibehålls en spänning (På besök i Sverige, 1987).

På denna punkt skiljer sig de klassiska musikernas inspelningar från dem med Piazzolla och
Marconi/Ma. Många av musikerna på inspelningarna tar ofta pauser, ibland väldigt långa,
mellan de olika delarna i stycket. Detta är vanligt förekommande till exempel före det första
tonartsbytet i T52/T5420, och före T82/84. Musiken stannar ofta upp helt, och i ett flertal av
inspelningarna kan man se att musikerna gör en tydlig bladvändning. (Vid några tillfällen
börjar publiken till och med applådera, i tron att stycket är avslutat.) Det är som om de tar en
paus mellan två satser, vilket inte är noterat. Kan det vara så enkelt att musikerna gör en paus
för att tonartsbytet ligger precis vid en bladvändning i det här fallet? Dessa pauser
förekommer dock på ett flertal ställen i satsen. Pauserna är även vanliga på skivinspelningar,
vilket tyder på att de görs av konstnärliga skäl.

Piazzollas musik har många olika tempi och karaktärer. I de professionella inspelningarna av
Café 1930 ligger tempot under t.ex. introduktionen mellan 65-9021. Vad man kan notera vid
studier av dessa inspelningar är att tempot i de olika delarna är ganska statiskt. Pulsen är ofta
jämn och stadig. På den punkten skiljer sig inspelningen med Marconi/Ma rejält ifrån de
andra, t.ex. i den mycket fria introduktionen. Försök att räkna pulsen till musiken; det går
knappt. Det är delvis denna känsla av fritt flytande musik som jag vill försöka uppnå i min
nytolkning av Café 1930.

Marconi/Ma växlar tempo ganska ofta och mycket i stycket. Det gör även en överväldigande
andel av musikerna på inspelningarna som jag har studerat. Däremot håller de sig inom
ganska olika tempointervall. Vid genomlyssningar av ett tiotal slumpvis utvalda22 youtube-
inspelningar av Café 1930, framkommer att tempot varierar på följande sätt:

Parti/
repetitionsbokstav

Tempo
Youtube

Tempo
M/M

Intro (T1-14) 65–90 65–85
A 62–85 70
B 90–120 90
C 57–85 67
D 59–90 85–90
E 65–88 70
F 90–123 85
G/Outro 50–78 65

Av tabellen kan man utläsa att Marconis/Mas tempoval på endast ett ställe skiljer sig markant
ifrån Youtube-inspelningarna, nämligen i F. Medan de andra inspelningarna håller sig mellan
90-123, håller sig Marconi/Ma klart i underkant tempomässigt. Då tempot 85 är något för
långsamt för min smak, föreslår jag att man spelar i ungefär 90. Det är fortfarande ett något
långsammare tempo än brukligt, men ändå så pass snabbt att det skapar lite driv framåt.

                                                  
20 Se s. 28-29 för ett förslag på hur man ta bort pausen innan tonartsbytet.
21 Alla tempoangivelser syftar på antal slag/minut.
22 Jag har valt att lyssna på tio inspelningar utlagda på youtube.com. Jag har sållat bort de inspelningar som är
uppenbart inspelade av amatörer. I övrigt har inspelningarna valts slumpvis ifrån utbudet som fanns 2009-03-12.
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Marconi/Ma ligger på ytterligare två ställen tempomässigt i utkanten av de tempointervall
som noterats på Youtube.com, nämligen i B och i D.

Piazzolla har inte skrivit ut några exakta tempi i Café 1930, vare sig med metronomsiffror
eller beteckningar, något som är mycket intressant att notera då de övriga tre satserna har
noggrant utskrivna tempoangivelser23. Man kan undra varför han valde att inte ange något
tempo på just den andra satsen. Är det för att den, till skillnad från första satsen, inte var
avsedd att dansa till24, utan endast avlyssnas, något som gör att tempot kan vara mycket
friare? Men varför har han då i de två sista satserna, som inte heller de är avsedda för dans, så
tydligt angivit ett tempo? Kanske är det så att den andra satsen på grund av bristen på
tempobeteckningar ska spelas friare än de övriga satserna.

Oavsett anledningen till denna brist, har den ofrånkomligen lett till att tempot varierar mycket
mellan olika inspelningar av stycket. Gitarristen, som inleder hela stycket med ett fjorton
takter långt solo, har inte någon som helst instruktion inskriven i noterna. När flöjtisten
kommer in i A  står det Molto espressivo i den första takten. I B står det sedan Molto
cantabile, (kombinerat med Accelerando). Dessa två instruktioner är i första hand en
beskrivning av det uttryck, den känsla musiken ska spelas med. När det första temat kommer
tillbaka i C, står det Ad lib. ovanför noterna. Detta betyder att man kan spela fritt, efter behag,
både vad gäller grundtempo och rubato. Tempot på detta ställe gestaltas också mycket fritt i
de olika inspelningarna. Noteras kan att det valda tempot nästan alltid ligger mycket nära
styckets starttempo.

Vid tonartsbytet till E-dur i D (T52/T54) står det ”a Tempo Tristemente”. Ordet ”tristemente”
kan översättas som sorgset eller bedrövat. Det är alltså ingen tempoangivelse, utan snarare en
beskrivning av karaktären och känslan som Piazzolla eftersträvade. Detta kan tyckas något
märkligt, då hela den kommande passagen spelas i dur. Övergången från dur till moll kan lätt
förleda musikerna att tro att durpartiet automatiskt ska spelas i en något muntrare stil. Hur ska
man då göra för att få fram känslan som står noterad? Ett första sätt att uppnå en sorgsen
känsla är att sätta ett lugnt tempo. Jag har tidigare inte givit karaktärsinstruktionen så mycket
tanke, utan satt ett relativt livligt tempo, ett tempo som jag tyckte harmoniserade med melodin
som jag uppfattade som munter. Detta tycker jag nu, i efterhand, var ett misstag. Piazzolla har
medvetet valt att inte ange exakta tempi, utan bara karaktärsinstruktioner. Detta gör att
instruktionerna får, om möjligt, ännu större tyngd. I notutgåvan kan man på sista sidan läsa
kortare texter om de olika satserna, och den musikaliska tidsanda de söker återspegla. Där står
bland annat följande att läsa om tangon från 1930-talet:

This tango has undergone total transformation: the movements are slower, with new and often
melancholy harmonies.

Det är således tydligt att tempot ska vara lite långsammare, att harmoniken ska vara mer
melankolisk och sorgsen än tidigare. På en del av de inspelningar jag lyssnat till är tempot i E-
durpartiet så lågt som 59. Detta anser jag är i långsammaste laget; jag föreslår ett

                                                  
23 Som exempel anges tempot i den första satsen i sviten, Bordel 1900, till 180/åttondel, Molto giocoso.
24 Som tidigare nämnts är inte något av Piazzollas verk avsedd att dansa till. Ett undantag kan dock anses gälla i
just den första satsen ur Histoire du Tango, Bordel 1900. Hela sviten är tänkt att vara en spegling av tangons
historia, och då man faktiskt dansade till tangon i början av 1900-talet kan den första satsen anses vara avsedd
för detta.
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inledningstempo runt 65. Detta tempo ska dock inte uppfattas som en exakt instruktion.
Tempot bör varieras och rubateras för att skapa mer dynamik.

I upptakt till T64/T66 står det inskrivet ett Lentamente i noterna. Tempot brukar följaktligen
sänkas i denna takt, för att sedan, nästan omedelbart, återgå till det föregående tempot. Det
framkommer inte någonstans att instruktionen endast gäller för denna takt, men det verkar
troligt att så är fallet. Jag tycker dock att det är onödigt att omedelbart återgå till det
föregående tempot; det ger ett stressat och ryckigt intryck. Mitt förslag är att man ligger kvar
på ett något långsammare tempo ända fram till Accelerando i T78/T80. På så sätt får man tid
att vårda melodin samt tydligt spela ut de vackra förslagen som förekommer i denna passage.

Efter accelerandot i T78/T80 och i det strax därpå följande rallentandot i T81/T83,
återkommer e-molltemat i E (T82/84). Här står samma instruktion som i början, Molto
espressivo. Att det är exakt samma instruktion och notbild här som i början av satsen
indikerar att även samma tempo ska användas. Om man avser att spela exakt samma
noteringar som i början tycker jag dock att man bör överväga ett något avvikande tempo, detta
för att skapa variation och undvika exakta upprepningar. I min reviderade version däremot,
tycker jag att det är lämpligt att spela i samma tempo som i början, då det kommer att
förekomma en variation på temat. Samma sak gäller i F (T98/T104), som är ett parallellställe
till B (T31/T31). Tempot kan vara detsamma, men någon form av förändring föreslås även
här för att skapa variation.

I G/Outrot (T108/T114) påbörjas styckets avslutande kadens. Redan i T109/T115 påbörjas ett
rallentando, som håller i sig ända tills stycket avslutas i T113/T119.

4.3 Dynamik

I Piazzollas egna inspelningar av sin musik är starterna, som jag tidigare har nämnt, ofta
försiktigt framförda i pianonyanser, liksom avsiktligt osäkra. När musiken väl har kommit
igång är det oerhört vanligt med starkt kontrasterande dynamik: abrupta avfraseringar,
plötsliga staccatopartier, hackiga forterytmer i överstämmorna samtidigt som det spelas mjuka
linjer i basstämmorna. Det förekommer många rubati i styckena, men de känns inrepeterade,
även om de säkert varierar i tempo och dynamik från gång till gång (Astor Piazzolla y su
Quinteto Tango Nuevo, 1987).

I de konventionella inspelningarna av Café 1930 kan dynamiska kontraster däremot inte sägas
vara vanligt förekommande. Det mesta spelas med en ganska utslätad dynamik. Visst framför
de flesta introduktionen i någon form av pianonyans, och spelar fortepartiet någorlunda starkt.
Men de följer inte alltid de instruktioner om dynamiska förändringar som står i noterna. Ej
heller tar sig musikerna särdeles stora dynamiska friheter i sina tolkningar av Piazzollas
musik. Piazzolla, liksom Marconi/Ma, kan spela nästan överdrivet dynamiskt på ett sätt som
numera har blivit ett av Tango Nuevo-musikens signum.

I inspelningen med Marconi/Ma sker dynamikförändringarna inte helt sällan över bara något
taktslag. De tar ut avfraseringar och marcaton betydligt mer än vad vanligt är.
Ett av många exempel är T86/T88, som i original är noterat:
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Marconi/Ma spelar med diminuendo på slutet:

I ovan nämnda exempel kan vi också se en rytmisk figur som är vanligt förekommande inom
Tango Nuevo: en liten föruttagning av den sista tonen i en fras. Detta är en form av rubato
som användes flitigt inom den ursprungliga tangon25.  Även Marconi/Ma använder sig av
denna sorts föruttagningar i sin inspelning av Café 1930.

Ännu ett sätt att variera dynamiken och skapa oväntade effekter är att inte avsluta alla
crescendi med ett mäktigt fortissimo. Det kan vara oerhört vackert att spela en uppåtgående
crescenderande rörelse, för att sedan avsluta den med ett subito piano. Denna effekt passar bra
i T26-27/T26-27 samt parallellstället T93-94/T95-96:

Noterad stämma:

Mitt förslag:

Jag vill avsluta med ytterligare ett exempel på hur man kan utveckla dynamiken. Redan i
T15/T15, när flöjten kommer in, kan man börja experimentera med crescendi och diminuendi.
I originalstämman står det ett mf i flöjtens insats. Detta är sedan oförändrat fram till T22/T22,
där ett crescendo leder fram till ett f. Denna dynamiska instruktion kan bli något enformig när
man realiserar den till klingande musik. Jag föreslår att man istället spelar på följande sätt:

Som synes i exemplet ovan har jag gjort små dynamiska förändringar i varje takt. Detta är
endast ett exempel på hur man kan variera dynamiken med relativt små medel.

                                                  
25 Läs mer om sättet att rubatera inom tangon i kapitlet ”1.4, Om Tango, Tango Nuevo och Café 1930”, s 11.
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Vid inspelningen med Marconi/Ma är dynamiken, som tidigare nämnts, mycket tydligare och
mer kontrastrik än i de konventionella inspelningarna26. Men även en annan sak skiljer
inspelningarna åt, rent dynamiskt: Marconi/Ma spelar inte sällan en helt annan dynamik än
den som är noterad. De verkar inte bry sig alltför mycket om vad som finns skrivet i
notbilden, utan väljer ganska fritt hur de vill framföra stycket.

4.4 Improvisationer samt melodiska förändringar

När man lyssnar till Piazzollas musik, är det ibland svårt att avgöra vad som är improviserat
och vad som är noterat. Det känns naturligt att utsmycka musiken och göra den till sin egen.
Hervé Sellin, pianist i Richard Galliano Kvintett, uttrycker det på följande sätt:

Piazzollas musik är fantastisk, för det känns som improvisation fast allting är mycket
noga nertecknat. Vi har spelat mycket ihop och kan frigöra oss från noterna genom att
spela utantill […] För mig är bra improvisation något som anknyter till temat. En
variation eller utsmyckning. Sedan kan man gå ifrån temat. Vi gör det i alla fall mer och
mer. (Tango för Astor Piazzolla, 2006)

Hans kollega i kvintetten, Stéphane Logerot på kontrabas, beskriver det så här:

Improvisationen får göras när det gäller tempi och frasering. Piazzolla har “kalibrerat” sin
musik noga, men ändå gett oss stor frihet. (Tango för Astor Piazzolla, 2006)

Det är inte helt lätt att förstå vad musikerna menar. Men de verkar vara ense om att
improvisationerna, i den mån de förekommer, är tydligt reglerade. Man får känslan av att
musiken är nedtecknad ganska noggrant, men att etablerad uppförandepraxis möjliggör
improvisationer och fria tolkningar. Logerot säger att improvisationerna får göras ”när det
gäller tempi och frasering”. Innebär detta att de känner sig tvungna att spela exakt de toner
som står, utan utsmyckningar? Jag tror inte det. Men jag tror att de noga har kommit överens
om var i styckena som ornamentik och friare improvisationer får genomföras. Musikerna i
Richard Galliano Kvintett är angelägna om att följa i Piazzollas fotspår, utan att för den
sakens skull känna sig tvungna att “planka” hans låtar och spelstil in i minsta detalj. De brukar
ofta, efter att ha repeterat ett stycke en tid, rekapitulera hur stycket har utformats, och hur de
tror att Piazzolla själv hade valt att spela det. (Tango för Astor Piazzolla, 2006)

Vid genomlyssnandet av inspelningar med klassiska musiker så kan man snabbt konstatera att
improvisationer inte är vanliga. Men de förekommer. I en del inspelningar har flöjtisten lagt
till små prallar. Ibland sker kvarttonsglissandon eller förslag till långa toner.
Improvisationerna är dock så oerhört små och enkla att de knappast går att jämföra med
Piazzollas egna. Den inspelning som är min huvudsakliga referens, Café 1930 med Nestor
Marconi på bandonéon och Yo-Yo Ma på cello, skiljer sig väldigt mycket ifrån det noterade
originalet. Och som jag tidigare har redogjort för (se ovan, avsnitt 1.3), spelar de båda i en
tradition som ligger nära Piazzollas egen uppförandepraxis.

                                                  
26 Jfr t.ex. inspelningarna av Gudrun Bähr/Sandra Russ, Marisa Canales/Juan Carlos Laguna, Emmanuel
Pahud/Manuel Barrueco samt Cacho Tirao/Julian Vat.
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4.4.1 Ornamentik

För mig är bra improvisation något som anknyter till temat. En variation eller
utsmyckning. (Richard Galliano i Tango för Astor Piazzolla, 2006)

Piazzollas och Marconi/Mas improvisationer kan ta sig många olika uttryck. I en del
inspelningar läggs det till långa introduktioner, mellanspel och en del utfyllnadstakter här och
där. Det förekommer många förslag och, oftast ganska korta, drillar.

Marconi/Mas introduktion skiljer sig markant ifrån Piazzollas notbild och är betydligt längre.
Temamelodin och improvisationer slingrar sig fram helt fritt, och växlar mellan de olika
instrumenten. Då det ligger bortom syftet med denna uppsats att mer fördjupa sig i
gitarrstämman, har jag dock valt att lämna denna improvisation därhän, då introduktionen i
Piazzollas utgåva är noterad för enbart gitarr.

En vanlig typ av improvisation är fria utsmyckningar och ornamenteringar kring
temamelodin. Den ursprungliga melodin och harmoniken är oftast tydligt hörbar, trots
tilläggen. Ett exempel på denna typ av improvisation förekommer i T52-53/T54-55, då tempot
helt plötsligt blir mycket friare. Man hör tydligt hur Marconi improviserar fram små
utsmyckningar och prallar med tydlig utgångspunkt i temat. Allt spelas mycket rubaterat, med
stor lyhördhet för medmusikanten. Även i denna typ av improvisation är det vanligt med en
fermat på sluttonen, utan att det för den saken skull läggs till en paus innan nästa fras.

Den noterade melodin ser ut på detta sätt:

Marconi spelar ungefär på följande sätt, med rubato:

Notbilden ovan ligger bra till rent tekniskt för en flöjtist, och jag föreslår att man spelar på
detta sätt i dessa takter. Dock är det viktigt att komma ihåg att rubatokänslan och det fria
tempot i denna passage är viktigare än de exakta tonerna och notvärderna. Fokus måste ligga
på lyhört samspel och ett improvisatoriskt framförande.

Drillar och prallar är väldigt vanligt förekommande, speciellt prallar. De kan läggas till nästan
var som helst för att skapa lite mer spänning åt långa toner. Även i en del av de
konventionella inspelningarna förekommer prallar, dock i ganska begränsad utsträckning. Ett
exempel på hur prallarna kan användas visas här:

Noterad stämma:
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Mitt förslag:

Användandet av drillar är något mer begränsat, då en drill är en större, och därmed mer
hörbar, utsmyckning än en prall. Marconi/Ma väljer att spela långa drillar på de punkterade
halvnoterna när A-temat kommer tillbaka i T82/T84. Detta för att skapa variation och
förändring. Jag tycker att denna utsmyckning lämpar sig utmärkt även på flöjten och
rekommenderar detta spelsätt.

Flöjtisten har ytterligare en effekt att ta till som ett komplement till den traditionella drillen,
nämligen ett s.k. frullato (ibland ”fladdertunga” på svenska). Frullato spelas som ett intensivt
tremolo, skapat genom att flöjtisten artikulerar ett rullande ”r” i halsen eller med tungspetsen
(Nationalencyklopedin, 1991). Detta skapar en häftig effekt som är ganska unik för flöjten.

Noterad stämma:

Mitt förslag:

Genom att spela frullato i T63/T65, på det sätt som visas ovan, ökar man intensiteten
successivt fram till fermattonen. Detta, kombinerat med den uppåtgående rörelsen, skapar en
rätt häftig effekt som jag starkt rekommenderar.

Förslag är väldigt vanligt förekommande inslag i musiken. Även dessa kan spelas nästan
varsomhelst Piazzollas egna musiker kände sig fria att utsmycka musiken med utgångspunkt i
den notbild som fanns nedtecknad.

Det finns givetvis tusental olika sätt att utsmycka och ornamentera ett stycke. Varje interpret
väljer själv var, och hur, eventuella förändringar ska ske. Som tidigare nämnts, var Piazzollas
musiker vana att utsmycka musiken på liknande sätt som barockmusikerna utsmyckade sin
musik. Det ligger således inte i musikens karaktär och interpretationspraxis att notera all
ornamentik. Jag vill ändå ge ett exempel på hur man kan utsmycka melodin efter egen smak.
Detta är särskilt användbart som ett sätt att variera de passager som spelas flera gånger.

Noterad stämma:
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Mitt förslag:

4.4.2 Tillägg

I Piazzollas musik förekommer en hel del fria solopartier. De är både tydliga och viktiga.
Melodierna slingrar sig ofta fram mer eller mindre ensamma, ibland nästan helt utan
ackompanjemang, för att sedan landa på ett ackord. Man skulle ibland kunna likna dessa
melodislingor vid kadenser: de verkar vara fria, men har ändå tydliga ”hållplatser” där en
medmusiker kan landa på ett ackord eller spela ett litet mellanspel. Tempot i dessa solistiska
partier är ofta väldigt fritt. Då grundpulsen i tangon går i 4/4-takt, är det trots all rubatering
lätt att följa med i musikens rytmer. Ett tydligt exempel på detta finns i början av den första
satsen ur "Histoire du Tango", Bordel 1900. Där spelar flöjtstämman mer eller mindre helt
solo under de först elva takterna. Gitarren spelar en canyengue-effekt i T3 samt ett kort
mellanspel i T7-8, då flöjten har paus. Melodin är således oerhört viktig, och den hörs tydligt
även när den vandrar mellan instrumenten.

I följande exempel från Bordel 1900 kan vi tydligt se hur melodin får ligga ensam medan
gitarren inväntar flöjtens fria kadenseringar och spelar små canyengue-effekter och
mellanspel. Vi ser även tydliga exempel på Piazzollas 3-3-2-rytm i flöjtstämman, T5 samt
T11:

Fördelen med stycken där melodierna är skrivna som ovan, är att melodiinstrumentalisten kan
känna sig väldigt fri i sitt tempoval och sina rubateringar. Ackompanjatören ser tydligt var i
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stycket de befinner sig och torde inte ha några större problem att hänga med. Jag önskar att
fler uttolkare av Piazzollas musik kunde känna den här inbyggda friheten. De känslor som
Piazzolla ville förmedla – sorg, längtan och utanförskap – är svåra att uttrycka med en
inbyggd metronom i huvudet. En möjlighet kan vara att fokusera på känslan och
medmusikerna, snarare än den exakta rytmen.

I den traditionella tangon spelar kompsektionen ofta sina ackord med betoning på varje
fjärdedel. Detta ger en otroligt stadig känsla åt både musiken och dansen. Piazzolla använder
sig inte särskilt mycket av denna kompfigur, utan är mycket mer dedikerad åt sin, inom
tangovärlden nästan patenterade, 3-3-2-rytm. En stor del av hans stycken (t.ex. hans
tangoetyder för flöjt/violin) bygger på denna rytm:

Piazzolla har inte utnyttjat denna rytm i Café 1930. Jag har ändå lagt in en kort passage (fyra
takter) med denna polyrytm i övergången mellan T97/T99 och T98/T104:

Dessa spelas med ett crescendo, och leder fram till det snabba temat i T98/T104. Takterna
skapar, förutom spänning, lite variation åt denna passage, som i original är en ren repris på
styckets första del. Att publiken dessutom får möjlighet att höra Piazzollas speciella rytm
även i denna sats får anses vara en bonus.

En improvisation som är oerhört vanlig är användandet av tonupprepningar. Det som är
noterat som fem toner kan plötsligt spelas som nio eller tio upprepade toner. Ett exempel på
detta förekommer i T63/T65:

Den tryckta utgåvan:

Mitt förslag:
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Jag har valt att notera tio på varandra följande noter, men det står givetvis var och en fritt att
spela så många toner man anser lämpligt. Dessa bör inte spelas med en jämn puls. Ett sätt att
spela dem är att börja ytterst långsamt, sedan accelerera, samt till sist göra ett ritardando innan
melodin går vidare, och gitarren kommer in, i T64/T66.

Jag har gjort ytterligare ett tillägg i flöjtstämman, ett ganska stort sådant. Jag har helt sonika
valt att lägga gitarrens kadenstakt, T51/T51 i flöjtstämman. Gitarristen lägger sitt e-
mollackord, sedan tar flöjten över med en kort kadens innan gitarren kommer in igen vid D.
Flöjtkadensen är en något förkortad variant av den noterade gitarrkadensen. När kadensen är
klar ligger flöjten kvar på ett klingande b, och börjar därefter direkt att spela temat i D. Detta
gör att pausen som ofta görs vid detta ställe helt försvinner. Även Marconi/Ma spelar på ett
liknande sätt, helt i Piazzollas anda:

Flöjtisten andas förslagsvis efter den punkterade åttondelen i T53. Detta för att orka hålla ut
tonen ända fram till slutet av T54. För att uppnå målet att inte ha en paus innan D, får man
således inte andas efter kadensens sista fermat.

Jag vill avslutningsvis nämna ytterligare ett tillägg som gjorts i T73-74/T75-76. I
originalstämman spelar gitarristen ett sju takter långt solo i denna passage. För att variera
solot har jag låtit flöjten spela två takter i mitten. Gitarren tar därefter över melodin igen och
”svarar” på flöjtens melodislinga. För tydlighetens skull visas hela solopassagen i exemplet
nedan:
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Här ser vi också ett exempel på en flageoletteffekt i flöjtstämman, T75. Dessa flageoletter
spelas traditionellt på gitarren, men går utmärkt att överföra på flöjten. Det finns flera olika
sätt att spela dessa toner så att de klingar som noterat a1 och b1. Jag föreslår att man för den
första flageoletten, tar greppet för d1 och gör en överblåsning så att det klingar som ett a1. På
samma sätt tar man ett e1 på den andra flageoletten och gör en överblåsning så att det klingar
som tonen b1.

4.5 Oktaveringar och effekter

Piazzollas egna kvintetter saknade slagverkare, varför instrumentalisterna utvecklade egna
sätt att framkalla olika rytmiska effekter, såväl som ljudet av sirener och piskor. Musiken var
helt utskriven i noterna, men varje musiker adderade sin egen ornamentik, skapandes en helt
unik ”tango rubato” där melodierna slingrade sig fram i ett fritt tempo. (Azzi & Collier, 2000;
http://query.nytimes.com)

Musikerna lade även till långa, såväl som korta, glissandi, och påbörjade ofta en ton
underifrån, så att den klingade falskt och sedan gled upp till en ren ton. De brukade dessutom
växla mellan många olika ”sound”: allt ifrån eteriska, smäktande klanger, till hårda, raspiga
ljud. Musiken blev därigenom minst sagt komplex. Och häri ligger en av de stora
utmaningarna för dagens klassiskt skolade musiker. Musikern Pablo Zinger har sammanfattat
problematiken på följande sätt:

Here lies one of the challenges of Piazzolla's music: can classical musicians emulate the power,
sexiness and excitement of this style? If not, can they create a new style that is nearly as valid?
(Zinger, 1997)

Så, kan klassiska musiker efterlikna ”kraften, sexigheten och upphetsningen” i Piazzollas
musik? De kan i alla fall försöka, genom att frigöra sig ifrån att slaviskt följa notbilden, och
genom att använda sin fantasi åt att uttrycka musiken med alla tänkbara medel.

Jag har själv, i mitt eget spel, märkt att jag är bunden av de konventioner som är
sammankopplade med flöjten och hur den spelas. Det är lätt hänt att man inte tänker bortom
standardgreppen och det normala sättet att framföra ett verk. Det gäller att ställa sig själv nya
sorters frågor. Hur får jag bäst fram rytmiska effekter? Går det att spela glissando på en flöjt?

Flöjten är inte det optimala instrumentet när det gäller att åstadkomma rytmiska effekter. En
flöjtist kan däremot med lite träning åstadkomma en hel del olika sorters blåsljud, flageoletter,
små glissandi samt hårt spruckna toner. Utöver detta så passar instrumentet bra för att spela
drillar, prallar och smäktande melodier.
En flöjts standardregister kan sägas ligga mellan c1 och c4, men även mer extrema toner såsom
b samt d4 är möjliga att spela. Piazzollas flöjtstämma har ett registeromfång som omfattar c1-
e3. Han har således nogsamt tillvaratagit flöjtens djup, medan höjden inte utnyttjas särskilt
mycket.27

                                                  
27 Ett alternativ, som även gör att klangen förändras och varieras, är att spela vissa partier på en piccolaflöjt. En
piccolaflöjt omfattar registret d2-d5, och kan således spela mycket höga toner. Det kan bli en effektfull kontrast
till det djupa registrets mörka klang. Då man inte kan utgå ifrån att alla flöjtister har tillgång till en piccolaflöjt
utnyttjas detta alternativ inte i den reviderade versionen.

http://query.nytimes.com
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Marconi/Ma, däremot, utnyttjar sina respektive instruments register på ett helt annat sätt än
vad som är fallet i den noterade flöjtstämman. De transponerar melodin en hel oktav vid ett
flertal olika tillfällen, både upp och ner. Jag tycker att detta gott låter sig göras även på
tvärflöjt. Vissa melodiska partier skulle få ett helt annat, mycket passande, glitter i tonen om
det spelades en oktav upp. Ett sådant ställe förekommer i T66/T68, här i original:

Marconi/Ma spelar på följande sätt:

Ett annat exempel på oktavering sker i T60-61/T62-63, men då är stämman transponerad en
oktav ner istället för upp. Nedtransponeringen gör att flöjten inte kan spela förslagen (b samt
g#) en oktav lägre än huvudtonen28, varför jag föreslår att man istället spelar dem en oktav
högre än huvudtonen. På så sätt får man med både oktavsprånget samt den effekt som är
avsedd med förslaget. Dessa takter ska spelas utan de staccatonoteringar som finns med i
originalpartituret. Detta är dock bara en fördel i detta oktavläge, då staccatotoner är svåra att
spela tydligt i flöjtens lägsta register:

Notbilden ser ut på följande sätt om den noteras en oktav ner:

Jag vill till sist nämna ytterligare ett parti i Café 1930 där Marconi/Ma utnyttjar
oktavsprången som en effekt. Detta sker i T34-40/T34-40, samt i parallellstället T101-
107T103-109. Jag har valt att använda denna typ av oktavering vid dessa passager.

Som jag tidigare har nämnt, påbörjade Piazzollas musiker ofta tonerna ovanifrån, så att de
från början hade en för hög intonation, och sedan gled ner till rena toner.

Detta är även möjligt att spela på en flöjt. Genom att ta originaltonen med originalgreppet,
men med utåtvridet munstycke, får man fram en ton som kan klinga uppemot ett halv tonsteg
för högt.29 Därefter vrider man munstycket långsamt inåt, därigenom skapandes ett
neråtgående glissando, till dess att tonen blir ren. Man kan även spela en ton på vanligt vis,

                                                  
28 Tonen b går att rent teknisk att spela på flöjter med s.k. h-fot, men den är mycket svår att få klang på vid ett
kort notvärde.
29 Detta är lättare att genomföra på en piccola än på en vanlig flöjt.
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för att sedan vrida in munstycket så mycket möjligt, med samma fallande effekt. Det går
givetvis att göra det omvända: starta med inåtvridet munstycke och vrida det utåt för att skapa
ett uppåtgående glissando. Man kan ”glida” totalt ett helt tonsteg med denna metod, genom att
utgå ifrån ett läge med munstycket maximalt invridet, glida upp till den ”normala” tonhöjden
och sedan fortsätta pressa tonen ett halvt tonsteg uppåt genom att vrida ut munstycket så
mycket det går. Marconi/Ma använder i sin inspelning glissando bl a på halvnoterna i T47-
48/T47-48. Takterna är i noterade på följande sätt i notutgåvan:

Jag föreslår att man spelar denna takt på följande sätt, med både oktavering och glissandi30.
För att på flöjt spela dessa fallande toner använder man lättast originalgrepp och normalläge
på munstycket, för att sedan vrida munstycket inåt:

Användandet av glissando är en effekt som jag tycker bör utnyttjas där så är möjligt. Jag har
valt att lägga till glissandoeffekter vid ytterligare två ställen. På ett av dessa ställen har jag
valt att göra ett uppåtgående glissando, på det andra ett neråtgående. För att kunna genomföra
dessa på ett acceptabelt sätt krävs att flöjtisten använder sig av en flöjt med s.k. ”open
holes”31.

I följande exempel krävs ett alternativt grepp där man endast trycker ner en del klaffar utan att
samtidigt täcka hålen. Man utgår ifrån originalgreppet för f#2. Sedan trycker man försiktigt ner
den högra handens pekinger och långfinger, dock utan att täcka hålen, samtidigt som man
lyfter upp den högra handens ringfinger. På detta sätt skapas tonen f2. (Man bör dock tänka på
att intonationen blir något hög med detta fuskgrepp.) Därefter täcker man över de öppna hålen
i de två nertryckta klaffarna med en försiktigt glidande rörelse. På så sätt skapas ett glissando
mellan tonen f2 och tonen e2.

Noterad stämma:

Mitt förslag:

                                                  
30 Se kapitlet ”Om notskrift och noteringar” för förklaringar av specialtecken.
31 Detta innebär att fem av flöjtens klaffar har ett hål i mitten. För att kunna spela måste flöjtisten således inte
bara trycka ner klaffarna, hon måste även täcka hålen i mitten av klaffarna. Denna typ av flöjt kallas även för
French model (McMurtery, 2006).
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Det andra glissandostället återfinns vid övergången till E (T80-81/T83-84). På detta ställe ska
glissandot stiga ifrån ett d#2 till ett e2. För att åstadkomma detta börjar man med att spela d#2

med originalgreppet för att sedan lägga på vänster pekfinger. Tonen kommer fortfarande att
klinga som ett d#2, men med en något mattare klang. Därefter glider man försiktigt av hålet
under höger långfinger, utan att släppa upp klaffen. Genom denna rörelse skapas ett glissando
mellan tonerna d#2 och e2. Drillen genomförs sedan som vanligt med höger pekfinger.
Specialgreppet hålls dock kvar under hela drillen.

Noterad stämma:

Mitt förslag:

Avslutningsvis vill jag nämna en effekt som är ganska oanvänd inom de konventionella
inspelningarna av Piazzollas musik, nämligen användandet av ett varierat vibrato. Klassiskt
skolade flöjtister tenderar att lägga på ett mer eller mindre fläskigt vibrato på alla långa toner.
Det läggs ofta an redan från början, och ökar därefter i intensitet och styrka.
Då flöjten har begränsningar när det gäller att spela de effekter som Piazzollas musiker
använde sig av, gäller det att maximalt utnyttja de möjligheter som faktiskt ges. Att variera
vibratot, och ibland helt ta bort det, är en effekt som jag tycker bör utnyttjas mer.

Redan vid flöjtens första insats, i T15/T15, kan man leka med vibratot. Jag föreslår att man
”smyger in” tonen försiktigt, helt utan vibrato, och sedan lägger på ett nästan överdrivet
operavibrato innan sextondelarna som leder in i nästa takt. Piazzolla själv brukade inte helt
sällan påbörja sina långa toner i pianonyans för att sedan övergå i ett dramatiskt vibrato. Han
bokstavligen skakade på sitt bandoneón för att få fram den rätta klangen.

Valet av vibratoanvändning måste ligga hos den enskilda interpreten och det är svårt att i
notskrift beskriva hur ett vibrato ska/bör spelas och varieras. Det är dock min förhoppning att
den enskilde flöjtisten noga tänker igenom användandet av vibratot, och inte bara lägger an ett
mäktigt darr på alla långa toner av gammal vana.

4.6 Gitarrstämman

Som tidigare nämnts, ligger fokus i detta arbete på flöjtstämman. Det har dock krävts en del
ändringar även i gitarrstämman för att göra den kompatibel med den reviderade
flöjtversionen. Syftet med ändringarna har endast varit att anpassa gitarrstämman till
flöjtstämman, inte att utveckla gitarrens melodik och harmonik.

I en bilaga till detta arbete finns hela partituret med alla ändringar inskrivna.
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5. Diskussion
Arbetet med att studera och bearbeta Piazzollas musik har varit mycket spännande och
utvecklande. Jag har ställts inför svårigheter som jag från början inte hade förutsett, t.ex.
problematiken med att notera musiken samt svårigheterna med att överföra effekter och
fraseringar till flöjten. Det har varit intressant att försöka hitta sätt att kringgå problemen och
hitta alternativa lösningar: inte minst utforskandet av alternativa grepp var mycket givande.
Det har även varit lärorikt, om än något frustrerande, att inse flöjtens begränsningar.

5.1 Metoddiskussion

Jag hade, innan jag påbörjade arbetet med att revidera Café 1930, föreställt mig att jag skulle
förändra notbilden väsenligt. Jag tänkte göra stora dramatiska skillnader, verkligen fånga
karaktären hos Piazzollas musik. Arbetet med detta, och resultatet av mina strävanden, blev
dock inte riktigt som jag hade tänkt mig. Det visade sig vara betydligt svårare än jag trott att
anpassa Piazzollas och Marconis/Mas uppförandepraxis till flöjten och gitarren. Arbetet
försvårades och begränsades ytterligare av att jag i första hand reviderade endast
flöjtstämman. Det färdiga resultatet hade förmodligen sett ganska annorlunda ut om en
gitarrist hade samarbetat med mig under hela processen. På så vis hade de båda instrumenten
blivit jämbördiga i den reviderade versionen, och nya möjligheter skulle ha öppnats upp. Jag
utbytte synpunkter och funderingar med min ackompanjerande gitarrist under instuderingen
av min notversion. Jag fick på så sätt en del förslag på mindre ändringar i gitarrstämman. Jag
hade möjligen, när jag ser tillbaka på min arbetsmetod, kunnat involvera gitarristen på ett
tidigare stadium. Jag valde dock, för att begränsa arbetets omfattning, att inte göra det.

Jag har haft en del huvudbry kring mina metoder att nedteckna min interpretation av Café
1930. Jag har valt att använda mig av ett par specialtecken som inte brukar förekomma i
flöjtnoter. Dessa tycker jag var nödvändiga att använda för att klargöra hur jag vill att man ska
spela vissa effekter, t.ex. glissando. Jag övervägde länge att använda ytterligare specialtecken,
och därmed även introducera ytterligare några flöjttekniska ovanligheter, så som medvetet
falska toner. Jag bestämde mig dock för att begränsa mig till de fåtal tecken och nya tekniker
som jag redogjort för i arbetet, detta för att inte onödigtvis komplicera notbilden och därmed
försvåra interpretationen av den alltför mycket.

5.2 Instrumentidiomatisk problematik

Svårigheterna med att revidera musiken berodde inte enbart på att min bearbetning
begränsade sig till att omfatta endast flöjten, och de begränsningar som detta innebar. De
berodde även på att flöjten som instrument har helt andra förutsättningar och begränsningar än
bandoneónen och cellon. De talrika glissandi som förekommer i Marconis/Mas inspelningar
är t.ex. inte möjliga att helt anpassa till den standardiserade flöjten32.

Ytterligare en instrumentteknisk skillnad som ställde till det något gällde balansen mellan
fraseringar och behovet av andning. En cello eller en bandoneón kan spela i princip hur långa
                                                  
32 Se mer om mitt användande av glissandi, och möjligheterna till att spela detta, på s. 31.
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toner som helst. Fraserna behöver därför inte förändras eller anpassas för att tillgodose
instrumentalistens behov av andningspauser. Samma sak gäller inte för en flöjtist. Där är
behovet av andningsmöjligheter grundläggande33. Detta gör att en del av de fraseringar jag
gärna hade använt mig av helt enkelt inte gick att applicera på flöjten. Jag har därför varit
tvungen att anpassa pauseringarna efter flöjtistens behov så gott det går, utan att göra alltför
stora ingrepp i den konstnärliga tolkningen. Piazzollas sätt att spela långa, böljande fraser på
sin bandoneón fick helt enkelt anpassas efter flöjtistens begränsade kapacitet inom detta
område.

5.3 Notation och noggrannhet

Jag fann under mitt arbete att det finns en tydlig problematik med att överföra tangon till
notbild. En sak som helt klart påverkar hur notbilden tolkas, är vilken musikalisk bakgrund
och fostran interpreten har.

Jag tror att de flesta moderna uttolkare av Café 1930 är skolade i en klassisk tradition. Dessa
musiker tenderar att spela exakt vad som står i notbilden, utan tillägg eller strykningar.
(Jämför t.ex. de konventionella inspelningarna med Marconis/Mas version.) Om man
applicerar detta sätt att spela på Piazzollas noterade musik hamnar uppförandepraxis långt
ifrån kompositörens eget sätt att spela. Samma sak kan i viss mån sägas gälla jazzen. Det
ligger i dessa genrers karaktär att de spelas relativt fritt, med stora inslag av improvisation.
Visst går det att notera både jazz och tango. Jag tror dock att man måste vara oerhört noga
med vilken typ av musiker man riktar sig till. En jazzmusiker tolkar nog en jazzstandard på ett
helt annat sätt än en klassiskt skolad musiker. Samma sak gäller tangon. Kanske förutsätter en
”korrekt” instudering av Piazzollas musik att interpreten har förkunskaper om karaktären och
uppförandepraxisen hos Tango Nuevo?

Jag märkte, vid den första repetitionen med gitarrist, att jag var tvungen att vara mycket
noggrann med att skriva ut dynamik, tempi och agogik i notbilden. Jag hade på något sätt
förutsatt att mina ambitioner och min tolkning av verket skulle vara tydliga, men så var inte
fallet. Gitarristen läste det som stod i noterna och spelade detta, varken mer eller mindre. Jag
fick helt enkelt gå hem igen och skriva om, samt lägga till, en hel del saker i noterna för att
mina intentioner tydligare skulle framgå. Detta var en mycket intressant iakttagelse. Kanske
gjorde Piazzolla samma ”misstag” som jag? Kanske hade han en tydlig bild i huvudet av hur
det skulle låta, vilken känsla och karaktär som skulle frammanas. Kan det vara så att
Piazzollas musik inte går att uttrycka helt i en standardiserad notbild?

Piazzollas musik skulle i viss grad vinna på att vara mycket mer detaljerad i nertecknandet, i
alla fall när den vänder sig musiker som inte är bevandrade i Piazzollas sätt att spela. Det
finns dock en risk med att ge alltför många instruktioner. Som tidigare nämnts i avsnittet
”Musikalisk styrning”, bör musiken inte uppfattas som stel eller hämmad, trots alla styrda
parametrar. Det gäller att göra en avvägning: hur mycket kan man detaljstyra och notera
musiken, utan att beröva den dess karaktär?

                                                  
33 Ett fåtal flöjtister har lärt sig att använda en teknik som kallas rundandning. Det innebär, kortfattat, att man
andas in genom näsan samtidigt som man blåser ut genom munnen. Denna teknik gör det möjligt att spela
mycket långa toner/fraser. Det är dock en mycket ovanlig andningsmetod, som inte kan sägas ingå i en vanlig
flöjtists kunnande.
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Jag önskar att alla musiker som spelar Piazzollas verk kunde ha en del elementära
förkunskaper om kompositörens syn på sin musik, och vilka känslor han förknippade med
den. En karaktärsinstruktion som t.ex. grave blir svår att tolka och återge om man inte förstår i
vilket sammanhang ordet ska sättas. Det känns helt enkelt riskabelt att skriva ut
”känslobeteckningar” i musiken.

5.4 Glissando

Under mitt arbete med Café 1930 upptäckte jag nya sätt att använda flöjten som instrument
och effektskapare. Ett exempel på detta är bruket av glissando. Detta är en ganska ovanlig
effekt inom flöjtmusiken, speciellt inom den klassiska repertoaren. Jag var därför tvungen att
själv utforska olika grepp och tekniker för att skapa de glissandi jag var ute efter. Det hela var
en mycket intressant process som lärde mig att flöjten har större kapacitet inom detta område
än jag tidigare anat. Då användandet av flöjtglissando är ett ganska inexakt och outforskat
område, finns det säkerligen en mängd olika sätt att spela detta på. Jag har noterat de
greppkombinationer och metoder som jag anser passar bäst. Nämnas kan att glissandi som
görs med hjälp av munnen är mycket lättare att genomföra i de två första oktaverna än i den
tredje, och högsta, oktaven. Jag har därför medvetet valt att inte notera några glissandi i
flöjtens högsta register.

För den som är intresserad av att fördjupa sina glissandokunskaper finns det möjlighet att
köpa ett nytt munstycke till flöjten, speciellt byggt för att kunna genomföra glissandi. Detta
munstycke kallas för ”Glissando Headjoint®” och är uppfunnet av den amerikanske flöjtisten
Robert Dick. Munstycket är försett med en rörlig munplatta, som kan glida fram och tillbaka
längs med flöjten. På detta sätt skapar man lätt glissandi som omfattar intervall upp till en stor
ters. Det skulle vara oerhört intressant att se hur Piazzollas musik skulle kunna interpreteras
och framföras med ett sådant munstycke (Flutist Robert Dick Demonstrates the Glissando
Headjoint, 2005).

5.5 Tempo och spelteknik

Under mina studier av de klassiska musikernas sätt att interpretera Café 1930, kunde jag
notera en intressant skillnad vad gäller musikernas sätt att hantera tekniska svårigheter. En del
musiker verkar ha bestämt sig för att spela vissa partier, t.ex. T35-39/T35-39, i ett snabbt och
hetsigt tempo, trots att de i en icke försumbar andel av inspelningarna inte riktigt klarar av
det. Andra musiker spelar alla tekniskt kluriga partier i ett bekvämt tempo som inte innebär
några svårigheter, men heller inte är särskilt intressanta. Beror den förstnämnda tolkningen på
ett behov av att imponera på lyssnaren? Är den sistnämnda tolkningen avhängig ren lathet?
Gränsen mellan lättja och idiomatiska begränsningar är synnerligen svår att definiera. Varje
interpret måste göra sina egna tempobedömningar. Det är svårt att veta exakt hur insatt
Piazzollas var i flöjtens idiomatik när hans skrev Café 1930. Stycket kan dock inte på något
sätt anses vara ospelbart på flöjt, även om en del partier helt klart kräver ett visst mått av
övning.

Jag märkte att jag, vid mitt första möte med Café 1930, var mån om att spela passagen T35-
39/T35-39 i ett raskt tempo eftersom det stod accelerando. När jag några år senare fick
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undervisning i stycket, föreslog min lärare att jag skulle sänka tempot, då han uppfattade det
som hetsigt och lite slarvigt. Jag föredrar numera detta något långsammare tempo, som ger
musikerna möjlighet att verkligen ”gräva ner sig” i klangen, och vårda alla toner.

Jag märkte vid genomlyssnandet av min egen inspelning av Café 1930, att de dynamiska
effekterna hade kunnat vara tydligare. Jag vågar inte spekulera i huruvida det var min
bristande insikt i mitt eget spel som gjorde att skillnaderna blev mindre än vad jag hade tänkt
mig, eller om det är så att flöjtister i allmänhet måste tänka på att överdriva dynamiken för att
få fram dynamiska kontraster. Oavsett orsaken till denna brist i min inspelning tror jag att alla
flöjtister bör vara medvetna om vikten av en tydlig dynamik: det är min övertygelse att
kontrasterna inom Piazzollas musik inte kan framhävas nog mycket vid ett framförande på
flöjt.

5.6 Fortsatt forskning

Det skulle vara intressant att se hur min version av Café 1930 skulle tolkas av andra
flöjtister/gitarrister. Skulle de uppfatta mina intentioner och kunna utläsa mina instruktioner
på ett tillfredsställande sätt? En studie av klassiskt skolade musikers interpretation av min
utgåva skulle kunna ge fördjupad kunskap i hur de tolkar specialtecken och instruktioner som
är nya för dem.

Ett ytterligare steg är att, efter en analys av musikernas första musikaliska tolkning av
notbilden, ge dem information om Tango Nuevo-musikens karaktär och historia, samt
beskriva hur Piazzolla såg på sin musik. Skulle musikernas interpretation förändras med
denna fördjupade kunskap?

Jag har tidigare nämnt flöjtmunstycket ”Glissando Headjoint®”, som möjliggör ett mycket
utvecklat glissandospel på flöjten. Användandet av ett sådant munstycke skulle dramatiskt
kunna ändra sättet att framföra Piazzollas musik på flöjt, något som skulle vara intressant att
studera.
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Bilagor
Bilaga 1: Originalstämman för flöjt
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Bilaga 2: Min reviderade flöjtstämma
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Bilaga 3: Förklaringar av specialtecken i den reviderade flöjtstämman

Vid detta tecken ska den noterade tonen spelas, för att sedan falla ett halvt tonsteg medelst
glissando. Vrid munstycket inåt för att åstadkomma detta.

Vid detta tecken (en etta i en cirkel) utgår man ifrån originalgreppet för f#2. Sedan trycker man
försiktigt ner den högra handens pekinger och långfinger, dock utan att täcka hålen, samtidigt
som man lyfter upp den högra handens ringfinger. På detta sätt skapas tonen f2. (Man bör
dock tänka på att intonationen blir något hög med detta fuskgrepp.) Därefter täcker man över
de öppna hålen i de två nertryckta klaffarna med en försiktigt glidande rörelse. På så sätt
skapas ett glissando mellan tonen f2 och tonen e2.

Vid detta tecken (en tvåa i en cirkel) börjar man med att spela originalgreppet för d#2 för att
sedan lägga på vänster pekfinger. Tonen kommer fortfarande att klinga som ett d#2, men med
en något mattare klang. Därefter glider man försiktigt av hålet under höger långfinger, utan att
släppa upp klaffen. Genom denna rörelse skapas ett glissando mellan tonerna d#2 och e2.
Drillen genomförs sedan som vanligt med höger pekfinger. Notera att specialgreppet hålls
kvar under hela drillen
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Bilaga 4: Mitt reviderade partitur
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