
D-UPPSATS
2004:025

Luleå tekniska universitet
Musikhögskolan i Piteå

2004:25 • ISSN: 1402 - 1552 • ISRN: LTU - DUPP - - 04/25 - - SE

JOEL SUNDKVIST

Concierto de Aranjuez
Problem vid idiomatiseringen av
Joaquin Rodrigos gitarrmusik



 
 

Concierto de Aranjuez 
 
 
 
 
 

Problem vid idiomatiseringen av Joaquin Rodrigos gitarrmusik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joel Sundkvist, Magisterutbildningen Gitarr, Maj 2004 
Musikhögskolan i Piteå vid Luleå Tekniska Universitet 
Vetenskaplig handledare: Lektor KG Johansson  
Konstärlig handledare: Lektor Jan-Olof Eriksson 
 



ABSTRAKT  
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur man på bästa sätt kan bearbeta Rodrigos 
musik med Concierto de Aranjuez som utgångspunkt, för att åstadkomma en konstnärligt 
tillfredställande och idiomatisk version för gitarr. De idiomatiska problemen uppstår i 
allmänhet när tonsättaren inte har tillräcklig kunskap om instrumentet som han skriver för. En 
analys av fyra gitarristers inspelning av verket, däribland min egen, ledde fram till slutsatser 
om hur typiska idiomatiseringar kunde utföras. Dessa gick även att applicera på Rodrigos 
musik i allmänhet eftersom problematiken i Concierto de Aranjuez inte är unik för endast 
detta verk. Uppsatsen skulle också ge en bild av gitarrens begränsningar och möjligheter till 
förmån för nutida tonsättare såväl som för gitarrister. 
 
Nyckelord: gitarr,  idiomatik, arrangering, transkribering, Joaquin Rodrigo, Concierto de 
Aranjuez 
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BAKGRUND  
Joaquin Rodrigos Concierto de Aranjuez för gitarr och orkester är en av de mest spelade 
konserterna skrivna under 1900 talet. Första satsens rytmik, andra satsens vackert klingande 
tema och tredje satsens flamencoinspirerade tongångar lämnar knappast någon oberörd. Det 
elastiska samspelet mellan solist och orkester lämnar god plats för att gitarren skall få stå i 
rampljuset och glänsa med sina karaktäristiska egenskaper. Min första upplevelse av 
Concierto de Aranjuez kan närmast beskrivas som omtumlande. Harmoniken, rytmiken men 
kanske främst attityden gjorde att jag i mina tidiga tonår bestämde mig för att någon gång i 
livet få vara solist i denna konsert. Denna önskan blev verklighet snabbare än jag någonsin 
kunnat ana. Idag i slutfasen av min utbildning blir den trånande pojkdrömmen äntligen 
verklighet. Cirkeln är sluten – för denna gång. 
 
Denna uppsats skall utifrån gitarristens perspektiv undersöka hur man på bästa sätt kan 
bearbeta Rodrigos musik med Concierto de Aranjuez som utgångspunkt, för att åstadkomma 
en konstnärligt tillfredställande och idiomatisk version för gitarr. I det inledande kapitlet 
beskrivs gitarren som instrument, dess begränsningar samt möjligheter. Det skall också ge 
läsaren en bild av tonsättaren Joaquin Rodrigo, hans förhållande till gitarren samt en 
introduktion till Concierto de Aranjuez.  
 
Gitarren 
Gitarrens utveckling 
Den moderna gitarren har sitt ursprung i renässans- och barockgitarren. Barockgitarren var 
försedd med fem dubbelsträngar av metall. Vihuelan1 och lutan är däremot inte direkta 
släktingar till gitarren även om de utvecklades parallellt under 1500- och 1600-talet (Giertz, 
1979, s 21). Gitarren fick sin nuvarande stämning i slutet av 1700-talet, ungefär samtidigt som 
den fick sitt genombrott i Europa. Detta innebar att hemmamusicerandet blev allt mera 
vanligt, och gitarren hade blivit ett ”folkligt” instrument (Giertz, 1979, s. 88). Omkring 1760 
fick gitarren sin sjätte sträng från att tidigare ha varit femsträngad och under 1780-talet 
förbättrades konstruktionen genom s.k. tonribbor under locket med förbättrad tonkvalitet och 
tonstyrka som följd. Spanjoren Antonio de Torrés har stor andel i den moderna gitarrens 
utveckling. Hans konstruktioner utgör stor kunskaps- och inspirationskälla för många av 
dagens gitarrbyggare, och ett fåtal exemplar av hans instrument finns än idag bevarade på 
musikmuseer eller hos privata samlare (Holecek, 1996, s. 118-119).  
 
Stämning 
Den moderna gitarren stäms enligt följande: E, A, d, g, b, e1 (klingande). 
 

 

                                                 
1 Spansk gitarrtyp från 1500-talet. Vihuelan var försedd med fem dubbelsträngar och en enkel melodisträng och 
till skillnad från den samtida lutan kunde vihuelan användas för mer avancerad flerstämmighet 
(Nationalencyklopedin, 2004, Internetupplagan). 
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I notbilden noteras gitarren en oktav högre än den egentligen klingar. Detta indikeras med en 
oktaveringssymbol under g-klaven i notsystemet. Det är även vanligt med s.k. 
scordaturastämning där man stämmer om en eller flera strängar för ökad klang- och 
uttrycksmöjlighet. Scordaturastämning är ofta nödvändig när musik skriven för andra 
instrument transkriberas till gitarr. Den medför ett ökat tonomfång samt även i vissa fall bättre 
tillgänglighet i svårspelade passager. 
 
Exempel på vanligt förekommande scordaturastämning:  
 
 

 
 
 
I detta exempel stäms E-strängen till D, A-strängen till G och g-strängen till f#. Dessa tre 
omstämningar används dock sällan samtidigt. Det vanligaste är att en av strängarna stäms om, 
samt kombinationen 5=G och 6=D. Inom den folkliga traditionen är det vanligt med så 
kallade ”öppna stämningar”. En av de vanligaste omstämningarna är ”dadgad-stämningen” 
(6=D, 5=A etc.).  
 
Vänster och höger hand 
Vänsterhandens fingrar noteras från pekfinger till lillfinger med siffrorna 1-4 (0 = lös sträng). 
Vänster tumme används i normala fall inte för att greppa toner med. Den placeras bakom 
gitarrhalsen under spelet och är avsedd att ge stöd åt fingrarnas arbete över greppbrädet.  
 
Höger hand kan beskrivas som gitarrspelets motor och ansvarig för gitarrens hela klang och 
tonkaraktär. Högerhandens fingrar noteras från tummen till lillfingret p i m a c. Lillfingret 
används sällan i traditionellt spel. Inom flamencomusiken används dock alla fingrarna på 
högerhand (främst vid rasgueado2). 
 
Begränsningar eller möjligheter? 
Ett stort problem för dem som skriver för gitarr är gitarrens begränsningar i dynamik och 
tonomfång. För de som känner gitarren kan detta också innebära en stor möjlighet. Som ett 
resultat av detta kan man se att många av de utpräglade ”gitarrtonsättarna” själva var 
gitarrister med en god kunskap om instrumentets möjligheter. Några av de mest välkända 
gitarrtonsättarna i historien är Fernando Sor, Dionisio Aguado och Francisco Tárrega.  
 
Något så banalt som ett vanligt D-moll ackord i grundläge (d f a d1) kan innebära stora 
problem för gitarristen. Motsvarande ackord en stor sekund upp dvs. E-moll (e g b e1) 
fungerar mycket bättre ur ett speltekniskt perspektiv. Tonerna g, b och e1 kan spelas som lösa 
strängar vilket innebär att endast bastonen e är gripen. Jämför med D-moll då alla fyra tonerna 
är gripna. 
 
 
                                                 
2 Rasgueado – slag över strängarna. Vanligt förekommande i flamenco och tidig spansk musik (Giertz, 1979, s. 
25). 
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Här följer ett ytterligare intressant exempel där man verkligen kan se de lösa strängarnas 
betydelse för tillgängligheten.  
 

 
 
Det första ackordet är ett E-dur ackord (utan kvint) i en mycket vanligt på gitarr 
förekommande läggning. Bastonen E spelas som lös sträng. Samma ackord en liten sekund 
upp klingar F-dur. I denna läggning blir ackordet fullkomligt ospelbart på gitarr vilket grundar 
sig i avståndet mellan bastonen F och de tre diskanttonerna.  
 
De tonsättare som känner gitarren vet också vilka unika uttrycksmässiga möjligheter 
instrumentet har. Scordaturastämningen som tidigare förklarats på sida 2 ger gitarren ett 
utökat register samt kan förenkla svårspelade passager. Pizzicato på gitarr utförs genom att 
man med vänster hand dämpar strängarna över stallet. Det utförs vanligen med tummen på 
höger hand. Etouffé är en variant av pizzicato. Istället för att dämpa strängarna över stallet 
dämpar man tonerna med vänster hand genom att trycka ned strängen ungefär till hälften. 
Detta medför en något mer öppen klang än vid pizzicato.  
 
Tambora och golpe är två perkussiva effekter vanligt förekommande i spansk- och 
sydamerikansk musik. Tambora utförs med ett slag över stallet samtidigt som ett ackord 
spelas med vänster hand. Golpe innebär en knackning i locket eller på stallet med 
högerhandens fingrar eller naglar.  
 
På gitarr finns det två typer av flageoletter - naturliga och artificiella. De naturliga 
flageoletterna återfinns på band V, VII, XII, XVII, XIX. Dessa framkallas genom en lätt 
beröring av strängen med vänster hand vid anslaget av tonen, vilket sätter strängens grundton 
ur spel, så att i stället någon av övertonerna uppfattas som klingande ton – oktaven vid 
flageolett på band XII (strängen delas på mitten), oktav plus kvint upp från grundtonen vid 
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flageolett på band VII eller XIX (strängens tredelning), osv. De artificiella flageoletterna kan 
man spela som gripna toner överallt på gitarrens hals. De är dock något svårare att utföra. Om 
man t ex vill spela trestrukna c som flageolett så börjar man med att trycka ned tonen c en 
oktav under dvs. tvåstrukna c. Denna ton återfinner vi på b-strängens första band. Flageoletten 
skapas sedan genom att med högerhandens pekfinger lätt beröra tonen c i den önskade 
oktaven på samma sträng dvs. b-strängen (band XIII). Strängen anslås sedan av t ex 
högerhandens ringfinger varvid flageoletten c3 har skapats.  
 
Klangen kan påverkas genom att ändra vinkeln på högerhandens anslag. En ytterligare 
variation kan uppnås genom att flytta högerhanden och på så vis ändra gitarrens klang. Om 
man spelar nära stallet kallas det ponticello och nära greppbrädan tastiera. Denna effekt kallas 
registrering och skänker kompositören och gitarristen en ytterligare möjlighet till uttryck.  
 
Arrangering, transkribering, editering, idiomatisering 
Begreppen arrangering, transkribering, editering samt idiomatisering förekommer ofta i 
gitarrsammanhang. En definition av dessa begrepp kan därför vara på sin plats.  
 
Arrangering 
När ett verk arrangeras är det ofta för en annorlunda sättning jämfört med originalet. Här 
lämnas större utrymme åt arrangörens egna idéer jämfört med de andra formerna. Fler 
stämmor och toner kan läggas till, samt harmoniken utvecklas. 
 
Transkribering 
Likt arrangering handlar även transkribering om att överföra befintlig musik till en ny 
kontext. I denna form strävar man efter att bevara originalinnehållet i så stor utsträckning som 
möjligt till skillnad från arrangering där egna idéer ges större utrymme. Detta samtidigt som 
musiken skall anpassas till det nya sammanhanget. 
 
Editering 
Editering innebär att mindre detaljer i ett arrangemang/transkription/stycke ändras för bättre 
spelbarhet. Ett ofta förekommande exempel på editering är när ett musikstycke fingersätts. 
Instrumentrelaterad problemlösning kunde vara en annan definition på denna kategori, 
eftersom val av toner samt variation i harmonik och rytmik etc. ofta avhandlas inom de andra 
kategorierna.  
 
Idiomatisering 
Begreppet idiomatisering innebär att man anpassar det musikaliska innehållet efter 
instrumentet. Om tonsättaren har god kunskap om det aktuella instrumentet eller under 
kompositionsprocessen samarbetat med en instrumentalist blir resultatet ofta idiomatiskt 
tillfredställande. När detta inte uppfylls överlåts idiomatiseringsmomentet till den enskilde 
interpreten, som då får göra dessa ingrepp efter eget huvud. Idiomatisering ingår ofta i de 
ovan beskrivna momenten, om kunskapen för det specifika instrumentet/instrumenten finns.  
 
För att kunna arrangera, transkribera, editera och idiomatisera musik – oavsett vilken – så bör 
man alltid känna verket så pass väl att man kan utföra ingreppen utan att musiken blir lidande. 
Att bearbeta musik är ingen ny företeelse utan har förekommit under hela musikhistorien. 
Bach arrangerade ofta om sina verk för att de skulle gå att spela på flera olika instrument. Ett 
exempel är Svit i G-moll BWV 995, som i gitarr- och lutasammanhang ofta kallas för ”tredje 
lutsviten”. Från början är verket skrivet för solocello, då med verkbeteckningen BWV 1011 
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(Svit no. 5 C-moll) (Cherici, 1980). Utifrån en enstämmig melodi i cellooriginalet har Bach 
på flera ställen skapat polyfoni i lutversionen. Här har alltså musiken ”broderats ut” för att 
passa bättre i den nya kontexten. Trots dessa broderier ansågs Bachs egen lutversion som 
tämligen icke-idiomatisk, och det framgår tydligt att han saknar specifik kunskap om 
instrumentets klangmöjligheter och tekniska förutsättningar. Detta ledde till uppkomsten av 
ett ytterligare manuskript med titeln ”G mol Pieces pour le lut par Sre J.S. Bach” nedtecknad 
i fransk lut-tabulatur av en okänd kopist3 och lutenist. Det som skiljer denna version från 
Bachs är främst oktavtransponeringar samt omläggningar av ackord. Denna version anses som 
representativ för dåtidens uppförandepraxis beträffande artikulation, ornamentik och 
spelteknik (Koonce, 1989, förord).  
 
Liszt och Mertz transkriberade ett flertal Schubert-sånger för piano respektive gitarr. Dessa 
versioner skiljer sig på flera punkter ganska mycket från originalet eftersom de på ett så 
idiomatiskt sätt som möjligt skall fungera på det nya instrumentet. Ett vanligt exempel på 
skillnader från originalet är ändrade tonarter för bättre spelbarhet. Liszt angav dessutom i 
vissa av sina transkriptioner alternativa lösningar, som ofta präglades av en något mer virtuos 
karaktär i jämförelse med originalet (Wynberg, 1985, förord).  
 
Cecilia Hultberg nämner i sin avhandling ”The Printed Score as a Mediator of Musical 
Meaning” Alfred Brendel, en mycket välrenommerad pianist. Brendel råder andra musiker att 
noga överväga vilka toner som kan tas bort i en ospelbar passage. I dessa fall vidhåller han att 
musikerna bör i första hand fokusera på den musikaliska meningen hellre än att spela allting 
rent och korrekt. Man bör endast ta sig an musik som man behärskar för att kunna göra ett 
uttrycksfullt framträdande. Detta för att minimera risken för instrumenttekniskt relaterade 
hinder (Hultberg , 1996, s. 122). 
 
Dagens moderna tonsättare samarbetar ofta tätt tillsammans med musikerna de skriver för. 
Allt detta för att göra det så praktiskt genomförbart som möjligt för instrumentalisten. Det är 
en stor uppgift för en tonsättare att ha god kännedom om alla sorters instrument. Därför är ett 
sådant samarbete viktigt för att resultatet skall bli så lyckat som möjligt.  
 
Tonsättaren 
Joaquin Rodrigo föddes den 22 november 1901 i Sagunto, Spanien. Han var den yngsta av tio 
syskon och blind sedan fyra års ålder som en följd av sjukdomen difteri. Vid sex års ålder 
flyttade familjen till Valencia där Rodrigo började sin skolgång. Han började ta lektioner i 
musik och hans musikalitet visade sig tidigt. Vid 16 års ålder bestämde sig Rodrigo för att 
ägna sig helt åt musiken. Mellan 1917 och 1922 studerade han harmonilära och komposition 
och 1923 skrev han sitt första verk av betydelse: Suite for Piano. Som så många andra 
spanska tonsättare under 1900 talet åkte även Rodrigo 1927 till Paris för att studera 
komposition. Eftersom Paris på den tiden utgjorde hjärtat i den europeiska musikkulturen var 
valet självklart för honom. Han studerade vid Schola Cantorum för Paul Dukas, en före detta 
elev till Claude Debussy. Under studietiden i Paris stiftade Rodrigo bekantskap med bl.a. 
Manuel De Falla, Igor Stravinsky, Maurice Ravel samt den mycket berömda spanske 
gitarristen Andrés Segovia.  
 
1933 gifte Rodrigo sig med den vackra pianisten Victoria Kahmi som han tidigare träffat i 
Paris. De bosatte sig i Spanien och lade därmed grunden för ett livslångt äktenskap. Victoria 

                                                 
3 Kopist – person som efterhärmar (SAOL, 1986) 
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hjälpte honom med editering av hans musik, textförfattande samt framförande av hans 
pianomusik. 1936 fick Rodrigo tack vare Manuel de Falla ett utlandsstipendium vilket 
möjliggjorde ytterligare studier i Paris. Detta visade sig sedermera vara en lyckträff för paret 
Rodrigo eftersom spanska inbördeskriget (1936-1939) skördade många liv i deras hemland.  
 
1938 började Rodrigo skriva Concierto de Aranjuez. Verket tillägnades den spanske 
gitarristen Regino Sainz de la Maza och färdigställdes i september 1939, två dagar före andra 
världskrigets början. Paret återvände till Spanien med det nyskrivna manuskriptet i sin väska. 
Där möttes Rodrigo av det fruktansvärda beskedet att hans far omkommit i inbördeskriget. 
Familjen var ruinerad och Rodrigo och hans fru flyttade till Madrid för att starta ett nytt liv 
hemma i Spanien. Aranjuez-konserten uruppfördes 1940 och hyllades i press och massmedia. 
Denna succéartade händelse innebar en omedelbar vändning i paret Rodrigos liv. Den 
ekonomiska situationen tog vändning uppåt och i januari 1941 föddes deras efterlängtade 
dotter Cecilia. Rodrigos karriär fortsatte att utvecklas som en följd av fruktbara samarbeten 
med etablerade musiker. Han skrev musik åt bl.a. cellisten Pablo Casals, flöjtisten James 
Galway och gitarristen Andrés Segovia, som han tillägnade konserten Fantasia para un 
Gentilhombre (Fantasia för en Gentleman) 1954. Denna produktiva anda upprätthöll Rodrigo 
ända fram till juli 1999 då han stillsamt somnade in omgiven av sin familj.  
 
Rodrigo har komponerat fem konserter för gitarr och orkester (solo, duo, kvartett). Hans 
övriga verkförteckning infattar flertalet orkestrala verk, kammarmusik, solokonserter för 
violin, cello, flöjt, harpa, vokalmusik soloverk och sånger. Antalet solostycken för gitarr 
uppgår till 25 stycken (Ediciones Joaquin Rodrigo, 1996, s. 38). 
   
Rodrigos förhållande till gitarren 
Rodrigo var själv pianist och i hans manuskript stöter man ofta på passager och avsnitt som 
inte går att genomföra speltekniskt. Gitarrens svårigheter och begränsningar var inte något 
som Rodrigo tog särskilt stor hänsyn till. Han komponerade ofta vid sitt piano och när han väl 
föreställt sig en viss klangfärg så ville han använda sig av den. Han levde i övertygelsen om 
att i rätt händer så är gitarrens briljans fullkomligt jämförbar med pianots eller harpans 
(Wade, 1985, s. 8). Detta kompromisslösa tankesätt ledde till att musiken inte alltid blev 
praktiskt genomförbar för instrumentalisten. Många av de svårigheter som återfinns i 
Rodrigos musik tas upp i artikeln ”The Editing of Joaquin Rodrigo’s Concierto de Aranjuez” 
(Bell, 1992). 
 
Ett återkommande inslag i Rodrigos gitarrmusik är användandet av dissonanser. Ett exempel 
på detta är första satsen i Concierto de Aranjuez. I detta exempels tredje takt finner vi det lilla 
sekundintervallet som är mycket vanligt förekommande i Rodrigos musik. Detta intervall 
används i många av hans kompositioner. 
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Här följer två exempel ur solorepertoaren: 
 
  

 

 
 
Intervallet liten sekund är i normala fall ett mycket svårt intervall att spela på gitarr. Låt mig 
klargöra detta med ett tydligt exempel.  
 
 

 
 
I den första takten finner vi tonerna g#-a. Detta intervall innebär en stor sträckning i vänster 
hand för gitarristen. Det samma gäller för intervallet e-f i exemplets andra takt. I tredje takten 
finner vi samma intervall och toner som i den andra men i omvänd ordning dvs. tonen f spelas 
på b-strängen och tonen e på e-strängen (lös sträng). Så länge intervallet innehåller en lös 
sträng så är det tämligen enkelt att genomföra på gitarr. Detta verkar Rodrigo varit medveten 
om eftersom de flesta av dissonanserna i hans musik går att spela med hjälp av en lös sträng.  
 
Tryckta utgåvor 
När Rodrigos mycket kända solostycke ”Invocation et Danse” publicerades 1962 för första 
gången publicerades det i näst intill originalutförande. Denna version som bearbetades av den 
spanske gitarristen Graciano Tárrago var på flertalet punkter praktiskt taget ospelbar. 
Diskussionen tog genast fart och 1973 utkom den första riktigt bearbetade versionen av 
gitarristen Alirio Diaz, som för övrigt var först med att spela in verket på skiva. Många 
gitarrister spelade efter denna utgåva till punkt och pricka men vissa var inte riktigt nöjda med 
denna version. Därför valde de att med hjälp av manuskriptet (som cirkulerar i samlarkretsar) 
att göra sin egen version, i vissa fall med Diaz version som utgångspunkt. Några år senare 
publicerades ytterligare en utgiven version av stycket, då i bearbetning av Pepe Romero. 
Denna version stod Rodrigo själv bakom och målet med denna utgivning var att återskapa 
originalet i en perfekt spelbar version, till skillnad från Diaz edition som i mångas ögon 
innehåller många alltför stora ingrepp. Trots detta anser många att den nya versionen inte 
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riktigt når upp till ovan ställda mål, utan egentligen bara utgör en reproduktion av Tárragos 
första utgåva med något annorlunda (modernare) fingersättningar.  
 
Manuskriptet till Concierto de Aranjuez går ej att få tag på. Inte ens de mest insatta samlarna 
har lyckats med detta och det är inte heller känt om det överhuvudtaget existerar ett 
manuskript på konserten. Det finns två publicerade versioner av Concierto de Aranjuez. Den 
första är reviderad av den spanske gitarristen Graciano Tárrago och utgavs 1949, nio år efter 
uruppförandet i Barcelona. Den andra utgåvan som publicerades 1985, reviderades av 
gitarristen Angel Romero och innehåller ytterst få förändringar gentemot den första. Den nya 
versionen innebär att några tryckfel har rättats och vissa fingersättningar tillkommit. Inga 
toner, rytmer eller ackord har ändrats för bättre spelbarhet. Trots detta skiljer sig många 
inspelningar av Concierto de Aranjuez en hel del från det tryckta originalet, inte minst Angel 
Romeros. Efter ett samtal med en i gitarrvärlden mycket ansedd samlare klargjordes det att 
manuskriptet aldrig riktigt har behövts eftersom den första utgåvan i det närmaste sägs vara 
identisk med manuskriptet fast med fingersättningar. Allt detta tyder på att de flesta gitarrister 
i någon form har valt att göra sin egen version av konserten, precis som många också gjorde 
med de publicerade versionerna av det ovan nämnda soloverket Invocation et Danse.  
 

Concierto de Aranjuez 
Den vackra staden Aranjuez med dess magnifika omgivande trädgårdar ligger ca. 5 mil 
utanför Madrid på väg mot Andalusien. Under 1600-talet byggde Bourbon-kungarna palatset 
och dess trädgårdar. Trots att det drabbats av bränder och följande uppbyggnader och 
reparationer, fortsätter Kungliga Slottet att bibehålla sin genuina arkitektur. Staden Aranjuez 
byggdes upp på nytt under 1700-talet. Kung Fernando VI beordrade att skapa strukturen 
enligt den byggnadstradition som hörde hemma i upplysningstiden.  
 
Rodrigo ville med Aranjuez-konserten belysa en tidsperiod i den spanska historien. Denna 
konsert skall illustrera sekelskiftet mellan 1700- och 1800-talet, en subtilt stiliserad atmosfär 
av tjurfäktare och vågade skönheter, av spanska klanger som återvände från Amerika (Kahmi 
de Rodrigo, 1992, s.112).  
 
Med en oöverträffad djärvhet ställs gitarren mot en hel orkester bestående av piccolo, flöjt, 
oboe, engelskt horn, två klarinetter, två fagotter, två valthorn, två trumpeter och stråkar. 
Gitarren är den ständiga solisten men orkesterns uppbackning är en sann fröjd för örat, 
genomskinlig men sprudlande av liv. Den första satsen - Allegro con spirito, präglas av en 
kraftfullhet och rytmisk glädje, utan att på något sätt inkräkta på de två teman som formar 
denna sats struktur. Adagio som är andra satsens föredragsbeteckning utgörs av en sorgsen 
dialog mellan gitarren och soloinstrumenten engelskt horn, fagott och trumpet. I grunden 
finns det en djup stadig puls genomgående, som upprätthåller denna sats klangfulla struktur. 
Tredje satsen - Allegro gentile, illustrerar en hovdans i ett friskt tempo, där tvåtakt och tretakt 
blandas i en struktur som ramas in av en lätt och elegant frasering.  
 
Konserten skrevs under Rodrigos tid i Paris och uruppfördes i Barcelona 1940 med gitarristen 
Regino Sainz de la Maza som solist. Orkestern utgjordes av Barcelonas Filharmoniska 
Orkester under ledning av César Mendoza Lassalle. Den hyllades av både publik och press 
och toppade försäljningslistorna efter att den spelats in 1948 eller 19494. Fortfarande i modern 
tid utgör Concierto de Aranjuez en av de mest spelade instrumentalkonserterna någonsin. 

                                                 
4 Det är inte känt huruvida det korrekta inspelningsåret var 1948 eller 1949 (Chantarelle, 2002, CHR 004).  
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Diskografi  
Tack vare Concierto de Aranjuez stora popularitet är antalet inspelningar mycket stort. Jag 
kommer i detta avsnitt presentera några av de populäraste och mest erkända inspelningarna. 
Dessa inspelningar ingår även i denna uppsats jämförande analys tillsammans med min egen 
inspelning av verket.  
 
Two Guitar Concertos (1965)  
Rodrigo: Concierto de Aranjuez, Castelnuovo-Tedesco: Concerto in D  
John Williams, Philadelphia Orchestra - Eugene Ormandy 
 
Rodrigo, Concierto de Aranjuez (1977) 
Concierto de Aranjuez, Fantasia para un Gentilhombre, Elogio de la Guitarra 
Angel Romero, London Symphny Orchestra - André Previn  
 
Rodrigo: Concierto de Aranjuez, Villa Lobos: Guitar Concerto, 5 preludes (1971-78) 
Concierto de Aranjuez, Fantasia para un Gentilhombre, Elogio de la Guitarra 
Julian Bream, The Monteverdi Orchestra – John Eliot Gardiner  
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SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man på bästa sätt kan bearbeta Rodrigos musik 
med Concierto de Aranjuez som utgångspunkt, för att åstadkomma en konstärligt 
tillfredsställande och idiomatisk version för gitarr. Min egen liveinspelning av stycket bifogas 
som en del i detta projektarbete. 
 
 

METOD 
Jag har valt att presentera exempel på alternativa lösningar uteslutande ur första satsen av 
Concierto de Aranjuez. Detta eftersom denna sats innehåller flest svårspelade passager och 
tillika ”ingrepp”. Denna avvägning var också ett sätt att avgränsa studiens omfattning (med 
tanke på arbetets omfång). Samtliga av de tre gitarrister jag valt att granska har gjort 
ändringar i någon form. Detta faktum är av högsta vikt för uppsatsens resultat eftersom syftet 
inte är att utröna om utan snarare hur dessa har utförts.  
 
Det finns en stor mängd olika skivinspelningar av Concierto de Aranjuez. Som utgångspunkt 
för denna analys har jag använt mig av inspelningar med John Williams, Julian Bream och 
Angel Romero för att sedan jämföra dessa med min egen version. Min egen version är till stor 
del utarbetad i samråd med min lärare Jan-Olof Eriksson. Jag har också dragit stor nytta av 
mina tidigare erfarenheter av att spela samt även till viss del bearbeta Rodrigos musik. 
Artikeln ”The Editing of Joaquin Rodrigo’s Concierto de Aranjuez” (Bell, 1992) har också 
varit till stor hjälp. I denna analyseras dessa gitarristers bearbetningar utifrån samma syfte 
som denna uppsats. Jag har även använt mig av videoupptagningar av Romero och Williams 
när de spelar konserten. Dessa videoupptagningar avviker i vissa avseenden från respektive 
skivversion. Videoupptagningarna har varit till stor hjälp för mig eftersom jag med hjälp av 
dessa kunnat verifiera vissa passager som på cd-skiva är svåra att uppfatta.  
 
De tre versioner (förutom min egen) som jag valt att använda mig av, tillhör de mest 
inflytelserika inspelningarna någonsin. Med tanke på dessa versioners popularitet ser jag det 
som intressant att undersöka hur deras bearbetningar har kunnat genomföras utan att den 
musikaliska meningen har tagit skada.  
 
Det finns en stor mängd olika skivinspelningar med Concierto de Aranjuez. Många versioner 
innehåller som tidigare nämnts ändringar i någon form. Självklart finns det också inspelningar 
där gitarristen spelar den noterade musiken utan vidare ingrepp. Ett exempel på en sådan 
inspelning är den amerikanske gitarristen Scott Tennants inspelning tillsammans med 
Orchestra de Cordoba och Leo Brouwer5. Det är naturligtvis svårt att fastställa till 100 procent 
huruvida Tennant spelar exakt vad som står i noterna, men de ändringar som 
uppmärksammats i denna studie går i detta fall med säkerhet att utesluta. 
 
 
 
 
                                                 
5 Concierto de Volos, GHA 126.025 (1998). 
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RESULTAT 
Formanalys av sats I - Allegro con spirito  
Första satsen är komponerad i traditionell sonatform med delarna introduktion, exposition, 
genomföring, återtagning och coda. Dessa delar disponeras enligt följande:  
 
Översikt – satsens olika delar 
Repetitionssiffra: Satsdel: 
Fram till 2  Introduktion 
Huvudtema 2, sidotema 4/66 Exposition 
Från 10 Genomföring 
Huvudtema 16, sidotema 18 Återtagning 
22 till slutet Coda 
 

 

1. Introduktion 
Repetitionssiffra: Taktsiffra: Kommentarer: 
 1 Gitarrsolo D-dur. 
 19 Gitarr och orkester. 
 25 Gitarrsolo. 
1 26 Orkestern repeterar introduktionens första 17 takter. 
 
 
2. Exposition 
Repetitionssiffra: Taktsiffra: Kommentarer: 
2 44 Huvudtemat presenteras av orkestern. 
3 54 Mellanspel. 
4 61 Gitarren utvecklar huvudtemat. 
5 73 Överledning till sidotemat. 
6 79 Överledning till sidotemat. 
4/6 83 Sidotemat presenteras. 
7 89 Sidotemat fortsätter innehållande skalpassager och 

oktaver i gitarrstämman. 
8 95 Sidotemat fortsätter innehållande skalpassager och 

oktaver i gitarrstämman. 
2/8 97 Sidotemat upprepas i G-moll. 
9 103 Sidotemat fortsätter, gitarren spelar en solistisk skal-

passage som leder fram till genomföringen. 
 
 
3. Genomföring 
Repetitionssiffra: Taktsiffra: Kommentarer: 
10 115 Tonartsbyte till A-moll. Rytmen från introduktionen 

citeras av orkestern. 
11 126 Gitarren börjar i A-dur med samma rytm som tidigare. 
                                                 
6 Taktsiffra och repetitionssiffra. 4/6 betyder således fyra takter efter repetitionssiffra sex. 
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Repetitionssiffra: Taktsiffra: Kommentarer: 
4/11 130 Gitarren spelar huvudtemat i A-moll.  
12 134 Orkestern spelar grundrytmen mot gitarrens skal-

passager. Vidareutveckling av huvudtemat.  
13 142 Musiken klingar Ab-dur. 
7/13 148 Tonartsbyte D-dur. Musiken klingar B-dur7 med tillfäll-

iga förtecken. 
9/13 150 Gitarren spelar samma tema som takt 130 men i B-moll 
14 152 Gitarren spelar samma tema som i takt 134 men i B-

moll 
15 159 Stegrande dramatik med snabba skalpassager leder fram 

till återtagningen.  
 
 
4. Återtagning 
Repetitionssiffra: Taktsiffra: Kommentarer: 
16 165 Huvudtemat repeteras i huvudtonarten D-dur. 
7/16 172 Gitarren kommer med. 
17 177 Passage som leder till sidotemat.  
8/17 184 Överledning till sidotemat. 
18 188 Sidotemat presenteras av klarinett och ackompanjeras av 

gitarr och violin. Gitarren spelar brutna ackord i åtton-
delar.  

19 194 Sidotemat fortsätter innehållande skalpassager och 
oktaver i gitarrstämman.  

20 202 Sidotemat upprepas i C-moll. 
21 210 Repetition av expositionen men i dominanttonarten A-

dur för att sedan gå vidare till codan i D-dur.  
 
 
5. Coda 
Repetitionssiffra: Taktsiffra: Kommentarer: 
22 220 Full orkester, fortissimo. Fragment från huvudtemat och 

introduktionen. 
23 228 Strukturen utvecklas till dominant – tonika upprepning-

ar. 
24 232 Gitarren ansluter med samma harmoniska förlopp som 

tidigare dvs. dominant – tonika.  
5/24 236 Dynamiken avtar och gitarren avslutar som den började: 

pianissimo med samma rytmik och harmonik som i 
inledningen. 

 
 
 

                                                 
7 Motsvarar H-dur enligt den tyska traditionen av musikterminologi. I engelskspråkiga länder används vanligen 
benämningen B istället för H. Denna förklaring är synnerligen på sin plats eftersom B i den tyska traditionen 
betyder Bb (Bess). Det tyska systemet används idag i Sverige i betydligt mindre utsträckning än vad det gjordes 
förr.  
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Jämförande analys Sats I - Allegro con spirito  
 
Tempo   
Original  84 

Williams  76 

Bream 72 

Romero  76 

Sundkvist  72 
 
 
Kategorier för bearbetning 
För att ge läsaren en bättre överblick över de ändringar som gjorts har jag delat in dessa i tre 
kategorier:  
 
1. Omläggning av ackord 
Vissa ackord som är svåra att utföra eller kanske till och med ospelbara har staplats om för att 
underlätta utförandet. I vissa fall har dubblerade toner och/eller toner som i det harmoniska 
sammanhanget går att avvara tagits bort.  
 
2. Förändring i rytm/ton 
Vissa rytmer har ändrats för ett mer idiomatiskt utförande. Ett exempel på detta är passager 
där ett ackord omedelbart efterföljs av en skalpassage. Då har första tonen i skalpassagen 
tagits bort för att höger hand skall hinna ställa om sig till skalspel. I andra fall har även toner 
lagts till för att underlätta utförandet. 
 
3. Oktavtransponering  
Vissa passager har transponerats ned en oktav för bättre spelbarhet. I somliga fall innefattar 
denna typ av ingrepp även omläggning av ackord eftersom vissa passager inte går att 
transponera och spela utan vidare.  
 
Musikexempel 
Musikexemplen är ordnade kronologiskt utifrån det musikaliska förloppet. 
 
Ex. 1 
Takt 14-15, kategori 1: Omläggning av ackord 
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I denna passage har tonen b i det andra ackordet oktaverats ned. Eftersom tonen b kan spelas 
som lös sträng medför denna förändring bättre spelbarhet än i originalutförande. Det medför 
också en annorlunda klangfärg eftersom en lös sträng har en annan typ av klangfärg gentemot 
en gripen sträng. 
 
Ex. 2 
9/6, kategori 3: oktavtransponering 
 

 

 
Denna passage är svår att genomföra p.g.a. dess höga register i kombination med svåra 
dubbelgrepp. För att underlätta det musikaliska flödet kan passagen spelas oktaven ned.  
 
Ex. 3 
7, kategori 2: förändring i rytm/ton  
Denna typ av passage återkommer vid 9 samt i takt 7 efter 20. 

 

 
 
Här har man ändrat rytmen i slutet av skalpassagen för att högerhanden skall hinna byta 
position till diskantsträngarna.  
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Ex. 4 
3/8, kategori 1, 3: omläggning av ackord, oktavtransponering 
 

 

 
Här väljer John Williams att spela oktaven ned p.g.a. det höga registret i kombination med 
svåra grepp.  
 
Ex. 5  
8/11, kategori 2: förändring i rytm/ton 
Denna typ av passage återkommer även i takt 6/21. 
 

 
 

 
Ändrad rytm i början av skalpassagen för att högerhanden skall hinna byta position efter E7 
ackordet. 
 
 
Ex. 6  
6/11, kategori 2: förändring i rytm/ton 
Denna typ av passage återkommer även i takt 10/13. 
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Ändrad rytm i början av skalpassagen för att högerhanden skall hinna byta position efter A-
moll ackordet. 
  
Ex. 7  
8/11, kategori 2: förändring i rytm/ton 
Denna typ av passage återkommer även i takt 10/13. 
 

 
 

 
Ändrad rytm i början av skalpassagen för att högerhanden skall hinna byta position efter A-
moll ackordet. I detta exempel ändrar ingen av de tre förstnämnda gitarristerna rytmen. Detta 
kanske som en följd av att gitarren spelar solo och större rytmisk frihet ges.  
 
Ex. 8  
13, kategori 2: förändring i rytm/ton 
Denna typ av passage återkommer även i takt 5/13. 
 

 
 

 
Denna rytm augmenteras dvs. notvärdena görs större. Detta underlättar utförandet samt ger 
gitarristen en större möjlighet att spela starkare eftersom tvåfingersanslag8 kan användas. Vid 
spel av trioler är det mycket vanligt med trefingersanslag9 eftersom antalet medverkande 

                                                 
8 Tvåfingersanslag – två fingrar i högerhanden alternerar varandra. Den vanligast förekommande kombinationen 
är i m.  
9 Trefingersanslag – tre fingrar i högerhanden alternerar varandra. Vanligt förekommande kombinationer är a m i 
eller p m i  
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fingrar stämmer överens med antalet toner i varje grupp. Sista sextondelen plockas bort i 
andra exemplet för att underlätta lägeväxlingen till Ab-dur ackordet som kommer i den 
efterföljande takten (se Ex. 9).  
 
Ex. 9  
2/13, kategori 2: förändring i rytm/ton 
Denna typ av passage återkommer även i takt 7/13. 
 

 
 

 
 
Ändrad rytm i början av skalpassagen för att högerhanden skall hinna byta position efter Ab-
dur ackordet. 
 
 
Ex. 10  
2/13, kategori 1, 2: omläggning av ackord, förändring i rytm/ton 
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Här ändras ackordens läggning för bättre spelbarhet. B-moll ackordet i andra takten klingar 
bättre i den på gitarr vanligare läggningen B f# b d1 f#1 (klingande) som de alternativa 
lösningarna visar. I konsekvens med den andra likartade passagerna har även rytmen 
förändrats i det sista notexemplet (Sundkvist). I notexempel tre (Williams) har en ton lagts till 
i ackordet på första taktens fjärde slag. Detta för att underlätta utförandet i höger hand då 
tummen i detta fall kan användas för att spela ackordet, på samma sätt som i taktens första 
hälft. 
 
 
Ex. 11  
15, kategori 2: förändring i rytm/ton 
 

 

 
 
Detta ackord spelas med hjälp av barré på band VIII. Tonerna som ingår återfinns på sträng 6, 
5, 4, 2, 1. Det är praktiskt taget omöjligt att spela rasgueado över dessa strängar utan att råka 
träffa sträng 3 (som inte har någon ton representerad i ackordet). Därför har tonen eb adderats. 
Denna ton ger dessutom styrka åt det dramatiska förloppet. 
 
 
Ex. 12  
24, kategori 1: omläggning av ackord 
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I andra exemplet har kvinten i första och tredje ackordet ersatts med grundton för bättre 
spelbarhet och klang. I tredje exemplet har dessutom tersen i andra ackordet uteslutits för att 
undvika lägeväxling.  
 
Sammanfattning 
Många av de presenterade lösningarna på gemensamma för flera av gitarristerna. Den gitarrist 
som har gjort minst antal ingrepp är Julian Bream. Flest ingrepp återfinns i min egen version. 
Dessa resultat visar på att man på flera olika sätt kan lösa ett och samma problem. Denna 
analys har till viss del påverkat min egen version. I några fall har jag med hjälp av denna 
kunnat lösa svårtillgängliga passager på ett smidigt sätt. De idéer som i denna uppsats är 
unika endast för mig har till stor del uppkommit under samtal med min lärare Jan-Olof 
Eriksson, där hans förståelse och kunskap för Rodrigos musik till stor del har influerat mina 
val. Detta efter noga övervägande eftersom jag tycker det är viktigt att själv vara övertygad 
om att de val man gör är de rätta.  
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DISKUSSION 
Tillförlitlighet 
Eftersom jag i huvudsak använt mig av lyssning och ”plankning” som metod, bör dess 
tillförlitlighet naturligtvis prövas. Detta undersökningssätt ställer höga krav på författarens 
gehörs- och musikkunskaper. Det ställer också höga krav på noggrannhet och tålamod, 
eftersom vissa detaljer kan vara minst sagt svåra att urskilja.  
 
I några av dessa fall har jag använt mig av artikeln ”The Editing of Joaquin Rodrigo’s 
Concierto de Aranjuez” (Bell, 1992) för att studera artikelförfattarens resonemang och utifrån 
det dra mina egna slutsatser. I några andra fall har jag låtit min egen förförståelse för verkets 
svårigheter i kombination med en alternativ videoupptagning av artisten i fråga bana väg för 
min analys. Jag har dock inte haft tillgång till videoupptagningar av alla artisterna men har 
trots denna inkonsekvens ändå gjort avvägningen att använda dessa. Detta eftersom 
videoupptagningarna inte har varit slutgiltigt avgörande för mina slutsatser utan bara ett 
komplement till skivinspelningarna. Video är dessutom ett mycket tydligt hjälpmedel för 
denna typ av undersökningar.  
 
På några ställen är det svårt att bedöma om gitarristen har tagit bort en ton eller helt enkelt 
missar att spela den. Eftersom det rör sig om tre mycket etablerade och respekterade 
gitarrister så utgår jag konsekvent från att alla detaljer som avviker från originalversionen är 
medvetet valda av respektive gitarrist. Om undersökningen istället hade innefattat 
amatörgitarrister så hade detta val naturligtvis inte varit lika enkelt att göra.  
 
Tradering av bearbetningar 
Man kan se flera likartade lösningar i de olika bearbetningarna av Concierto de Aranjuez. En 
spontan fråga jag ställer mig är hur dessa olika idéer har spridit sig? Här följer några enligt 
mig tänkbara skeenden i anslutning till denna fråga. 
 

• Samtal, musiker emellan 
• Undervisning, lärare – student 
• Skivinspelningar– lyssna, analysera och efterlikna  
• Artiklar, böcker, bearbetningar - läsa, analysera och efterlikna  

 
Samtal 
Att man som musiker träffas och diskuterar musik är inget ovanligt. När musiken i fråga bär 
på svårigheter och problem kan detta höja samtalets praktiska värde. Om det dessutom rör sig 
om ett så pass populärt och ofta framfört verk som Aranjuez, där de flesta gitarrister stöter på 
problem under instuderingen, faller sig denna diskussion ännu mer naturlig.  
 
Undervisning 
I undervisningssituationen kan läraren påverka eleven att göra vissa val. Dessa val är i vissa 
fall vedertagna och i andra fall färgade av lärarens personliga åsikt. Om studenten tar till sig 
lärarens förslag har problemlösningen härmed gått i arv från lärare till elev. Om eleven i ett 
senare skede kommer att bedriva egen undervisning är sannolikheten stor att liknande idéer 
kommer att föras vidare ytterligare en generation.  
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Skivinspelningar 
Nästan alla musiker har väl någon eller några förebilder inom sitt instrument. När man lyssnar 
på skivor med sin idol kan detta ”idolskap” medvetet eller omedvetet motivera en efterlikning 
av artisten i fråga. En tråkig baksida med detta tillvägagångssätt är att stimulansen till 
självständigt tänkande kan hämmas. Om gitarristen dock har en stark åsikt och en klar bild av 
vad han eller hon vill uppnå musikaliskt är detta inget bekymmer, utan kan i stället verka som 
en inspirationskälla för den egna utvecklingen. Om gitarristen däremot inte känner sig riktigt 
trygg i sin musikaliska roll kan detta göra honom eller henne ännu mindre självständig. Här 
ser jag vissa paralleller med konservatorietraditionen. I detta fall är idolen mästaren och 
gitarristen är studenten. Detta perspektiv är inte på något sätt direkt utan bör ses mer som en 
metafor.  
 
Artiklar, böcker, bearbetningar 
Inom detta område finns det en hel del material att tillgå. Artiklar, böcker och befintliga 
bearbetade utgåvor är ofta en värdefull kunskapsbank för att få idéer om hur man kan ta sig an 
de instrumenttekniska problemen. Dessa bör naturligtvis beaktas som subjektiva lösningar, 
gjorda av en enskild person.  
 
Sammanfattning 
Dessa former av tradering utgör endast en generell indelning. Det finns många gråzoner i 
anslutning till denna indelning. Man får nog se det som tämligen sällsynt att influenser hämtas 
endast ur en kategori. Dessa kategorier går in i varandra för att i en enad form traderas vidare. 
Låt mig exemplifiera detta resonemang. Den blivande konsertgitarristen/pedagogen hämtar 
idéer från samtal med kollegor, skivor med idolerna samt tips och förslag från sin lärare. När 
denna person sedermera börjar bedriva egen undervisning finns det en möjlighet att kontentan 
av dessa kategorier förs vidare till eleverna. På så vis har informationen från flera olika håll 
bearbetats, sammanförts och levererats vidare i syntetiserad form. Detta kretsloppstänkande 
tror jag utgör ett betydande inslag i musikvärlden.  
 
Idiomatisering – musiken till gagn eller förfång? 
Vissa av de studerade gitarristerna gör fler ingrepp än andra. Samtliga av dessa gitarrister 
spelar enligt mina öron med bra musikalisk förmåga och en god kännedom om musiken. De 
versioner som i allmänhet fungerar bäst är de versioner som i någon form är bearbetade. Med 
”fungerar bäst” åsyftar jag på de versioner som framförs bekymmerslöst med frihet att 
musicera. Dessa bearbetningar ökar enligt min mening möjligheterna till god musikalisk 
interpretation dvs. ett njutbart klingande resultat. Här kan man dra en parallell till Bachs 
lutmusik. Lutenisten som idiomatiserade Bachs Svit i G-moll BWV 995 hade antagligen 
ingen djupare baktanke med detta än att låta Bachs lutmusik klinga så bra som den bara kan 
på en luta. Jag ser det som att lutenisten hjälpte Bach på traven en aning till gagn för musiken.  
 
Bearbetningar för att idiomatisera musiken kan enligt Brendel (se s. 9) göras så länge den 
enstaka tonens betydelse inte ligger till grund för den musikaliska helheten. En idiomatisering 
skall ju göras till fördel för det klingande resultatet. Flödet eller gestiken är ofta viktigare än 
den enstaka tonen. Det man enligt min åsikt bör akta sig för när man närmar sig ett stycke 
musik, är att göra ändringar av ren lathet. Gränsen mellan lättja och praktisk spelbarhet är 
synnerligen svår att definiera. Därför måste varje enskild individ göra den bedömningen efter 
eget huvud. Kompositörers okunskap om instrumentet de komponerar för skall inte vara något 
att gömma sig bakom bara för att man inte orkar anstränga sig vid instuderingen av stycket. 
 



26 

Den ”macho-attityd” som man ibland möts av i respektive instrumentfack tror jag är något 
som alltid kommer att finnas i någon form. Inom gitarrvärlden finns det en outtalad 
tävlingsanda hos vissa gitarrister, där den som ”förenklar minst är bäst”. Detta tror jag till stor 
del är ett resultat av osäkerhet. Därför är det roligt att se att de tre utvalda gitarristerna i denna 
undersökning har valt att låta förnuftet styra över stoltheten. Det råder ett stort lugn i deras 
musicerande, vilket jag tror till stor del beror på att musiken kan utföras i lugn och ro, istället 
för att ”slita ont” på bristningsgränsen bara för att sätta tonerna på plats.  
 
Musikens mening  
Rodrigo beskrivs ofta som en person med en rik inre fantasi. När han väl hade föreställt sig en 
klangbild ville han använda sig av den oavsett vilka hinder den skulle medföra för 
instrumentalisten. Detta kan man se som att Rodrigo lämnar över en grovt tecknad karta som 
interpreten kan följa så länge han/hon håller sig på rätt väg. Detta kan ses som ett tämligen 
stort ansvar att överlåta på musikern eftersom det kräver god kännedom och förståelse för 
musiken till skillnad från om allting skulle finnas komplett beskrivet i noterna.  
 
Rodrigo var synnerligen tolerant mot ”nya” versioner av hans musik som framfördes. Flertalet 
i ämnet insatta personer har berättat att gitarrister ofta besökte Rodrigo i hans hem för att 
spela upp sin version av ett stycke och på så vis erhålla Maestros ”välsignelse” inför en 
kommande skivinspelning eller dylikt. Rodrigo som var en mycket blygsam man, tyckte att 
det bara var roligt att någon överhuvudtaget ville spela hans musik. Concierto de Aranjuez 
andra sats – Adagio, har genom åren framförts i en mängd olika versioner förutom originalet 
för gitarr och orkester. En version för brassband, en vokal version för sopran och gitarr samt 
en jazzversion är ett axplock av många olika tolkningar som på ett mycket övertygande sätt 
belyser detta styckes musikaliska mångfald. Vad är det som gör att man väljer att spela andra 
satsen ur en gitarrkonsert på jazztrumpet10? Varför skriver man en text till en instrumental 
melodi? Jag tror att detta resonemang leder oss rakt in i musikens själ och meningen med 
musiken.  
 
Självklart finns det givna parametrar för musikens välbefinnande i nya skepnader. Jag tror att 
Beethovens ”sjunde symfoni” skulle framstå lika fånig i bebop version på samma sätt som 
Deep Purples ”Smoke on the Water” skulle i arrangemang för damkör. När det gäller 
Rodrigos Adagio i nya versioner så handlar det mer om att adaptera en melodi och en 
grundharmonik. Det handlar också om att fånga en stämning och frambringa den med samma 
typ av gestik och affekt som i originalversionen. Alla små detaljer i originalet måste inte alltid 
finnas med. Detta beror enligt min mening på att de små detaljerna är tydligt underordnade de 
i detta fallet större elementen: melodik, harmonik, gestik.  
 
I anslutning till kompositörer och deras musikaliska intentioner, fick jag en fascinerande 
historia berättad för mig. En operatonsättare medverkade vid repetitionerna inför 
uruppförandet av en av sina operor. Melodin var tämligen exakt preciserad med kvintoler och 
överbindningar om vartannat, varav detta väckte stor uppståndelse hos solisten som skulle 
sjunga denna komplicerade melodi. Solisten sjöng denna i förenklad form vilket tonsättaren 
inte hade några som helst problem med att acceptera. Tvärtom – resultatet var till största 
belåtenhet. Med detta vill jag återigen rikta ljuset på musikens mening och hur den 
upprätthålls trots att presentationsformen kan variera. Jag anser utifrån detta resonemang att 
poängen med musik är att kunna framhäva tonsättarens intentioner via en personlig 

                                                 
10 Miles Davies, Sketches of Spain, (Sony, CD 65142, 1959) 
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framställning. Om musiken är solid skall det inte spela någon roll om en eller några toner inte 
finns med eller om rytmen är ändrad på några ställen.  
 
Generella förslag på lösningar i Rodrigos musik 
En vanligt förekommande problematik i Rodrigos musik är ackorden och deras uppbyggnad. 
Eftersom Rodrigo var pianist och dessutom blind så kan man tänka sig att det var svårt att 
visualisera problematiken på ett instrument som han dessutom inte kände så väl. Min 
erfarenhet säger mig att olika sorters ackordläggningar låter bra på olika instrument. Vissa av 
dessa fungerar mindre bra på gitarr. Ett konkret exempel på detta är B-moll ackordet i Ex. 10 
(s. 21). Denna läggning utgör ett praktfullt exempel av mindre lyckade läggningar för gitarr. 
Denna läggning är inte idiomatisk på grund av dess spridda läge. Ur ett klangmässigt 
perspektiv anser jag att det lilla tersintervallet i botten inte klingar optimalt i detta register. 
Klangen blir diffus och ”luddig” samtidigt som kvintintervallet på toppen tenderar till att 
”sticka ut” från samklangen.  

 

 
En enkel lösning på detta problem är att oktavera upp molltersen d1 en oktav. Eftersom detta 
ackord inte ligger i sammanträngt läge så plockas det enklast med p i m a. En annan tänkbar 
variant är alternativ 2. Molltersen d1 oktaveras upp en oktav samtidigt som man adderar en 
kvint till basregistret. Kvintfördubbling är enligt harmonilärans regler inget eftersträvansvärt, 
men i detta fall finns kvinten också i melodin varför en kvintfördubbling anses godtagbar. 
Alternativet hade varit att fördubbla molltersen vilket skulle ta oss tillbaka till ruta ett, 
samtidigt som ackordet skulle bli tämligen svårspelat. En praktiskt fördel med denna läggning 
är att det blir möjligt att spela ackordet med tummen i höger hand. Detta eftersom ackordet 
ligger i sammanträngt läge på fem intilliggande strängar. 
 
Barré är en företeelse som öppnar många dörrar i gitarrspelet. Med ett finger i vänsterhand 
kan sex gripna toner spelas. Vid mera kraftfullt spel (rasgueado, ackordbrytningar med 
tummen) underlättar det om tonerna är placerade på intilliggande strängar. Nedanstående 
ackord är ett gott exempel på icke idiomatisk läggning för gitarr. Fem gripna toner skall 
spelas över fem olika strängar. Den sträng som inte spelas är g-strängen. Eftersom 
vänsterhanden använder fyra fingrar att gripa toner med hänvisas gitarristen i detta läge till att 
använda barré. Detta medför att rasgueado inte går att använda eftersom det är praktiskt taget 
omöjligt att undvika att g-strängen träffas i rörelsen. Av samma anledning kan ackordbrytning 
med tummen uteslutas. Den lösning som återstår är att bryta ackordet med fingrarna i höger 
hand. En tänkbar kombination för detta vore: p p p i m. Man kan även spela ackordet utan 
brytning med högerhandskombinationen p i m a där tummen spelar två strängar samtidigt. 
Två faktum som talar emot de två sistnämnda alternativen är det höga tempot samt den starka 
dynamiken. I detta tempo är det praktiskt taget omöjligt att bryta ackordet utan att förlora tid. 
Om man plockar ackordet är det svårt att uppnå samma kraftfulla dynamik som vid 
ackordbrytning med tummen eller rasgueado.  
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Med dessa fakta i beaktning kan detta problem lösas på ett tämligen enkelt sätt. Tonen Eb 
adderas på g-strängen. Eftersom den tonen redan återfinns i barré-greppet medför denna 
förändring inget ytterligare arbete för vänster hand. Dessutom skänker denna ton ytterligare 
spänning till den dramatiska harmoniken baserad på kvartstaplingar. En utpräglad 
gitarrtonsättare hade förmodligen aldrig kommit på idén att lägga ett ackord enligt denna 
princip. På ett piano är denna läggning synnerligen spelbar och välklingande, vilket torde vara 
Rodrigos främsta referens eftersom han ofta komponerade vid pianot.  
 
Att spela skalor och ackord om vartannat upplevs ofta som ett väldigt krävande moment i 
gitarrspelet. Detta typ av spel ställer höga krav på höger hands förmåga att byta position till 
varje respektive moment. I detta exempel spelas B-moll ackordet förslagsvis med tummen 
eller med hjälp av rasgueado. Gemensamt för båda dessa är att höger hand måste byta position 
för att kunna spela den efterföljande skalpassagen.  
 
 

 
En tänkbar lösning på detta problem är att ta bort första tonen i skalpassagen för att ge höger 
hand tid till att byta position. Eftersom den borttagna tonen b spelas i B-moll ackordet så är 
det ingen ”ny” ton i sammanhanget som försvinner. Skalpassagen är en ren B-moll skala som 
föregås av ett B-moll ackord. Detta innebär att B-molltonaliteten kan anses som tämligen 
etablerad, och tar således inte skada av den borttagna inledningstonen.  
 
Kan man utifrån dessa ändringar anta att tonsättaren själv skulle ha gjort likadant om 
kännedomen för instrumentet hade varit större? Så länge tonsättarens högsta mål är att skriva 
meningsfull musik som också är lättillgänglig för musikern så borde svaret på denna fråga 
lyda ja. Jag har personligen ett fruktbart samarbete med en svensk tonsättare som skriver en 
konsert för gitarr och orkester. Vårt samarbete bygger på att han överlåter den gitarrelaterade 
problemlösningen till mig. Jag svarar honom med en eller flera alternativa lösningar varvid 
han överväger dessa och sedan bestämmer sig för hur han skall gå tillväga. Detta typ av 
samarbete kanske inte var lika vanligt för hundra år sedan som det är idag. Dagens 
kommunikationsmöjligheter med e-post, fax och telefon öppnar många dörrar för 
instrumentrelaterade diskussioner. Enligt min åsikt tjänar alla inblandade parter på ett sådant 
samarbete. Tonsättaren lär sig instrumentet med sin egen musik som perspektiv. Gitarren får 
ett tillskott i repertoaren som dessutom är idiomatiskt anpassat för instrumentet, vilket 
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besparar alla kommande interpreter en mängd onödigt arbete för att göra musiken spelbar. 
Musikens attraktionsvärde kanske till och med blir högre när man som gitarrist vet att den går 
att spela, vilket rimligtvis borde leda till fler uppföranden av det aktuella verket i fråga. 
 
De ändringar som diskuterats ovan är exempel på direkt problemlösning som även kan 
betraktas som generell gällande Rodrigos musik. Kunskapen om att lägga om ackord är en 
kunskap som gitarrister i allmänhet är tämligen förtrogna med. Eftersom man på gitarr kan ta 
samma ackord på flera sätt utvecklas en unik kunskap hos gitarristen om vilken läggning som 
fungerar bäst i ett visst sammanhang. För att man på bästa möjliga sätt skall kunna bearbeta 
musik är det viktigt med en god kännedom om verket och stilen. Det är också viktigt att 
försöka förstå tonsättarens intentioner. Om man väljer att ändra en svårspelad passage skall 
det klingande resultatet fortfarande gå hand i hand med tonsättarens ursprungliga idé.  
 
Många problem kan ofta bagatelliseras när man provar att spela respektive passage separat. 
Problemen uppstår ofta inte förrän de sätts i ett sammanhang. Tempot är då kanske högre 
samtidigt att de svårspelade passagerna ständigt avlöser varandra. Därför är det enligt min 
mening viktigt att prova varje lösning i sitt verkliga sammanhang för att verkligen säkerställa 
ett gott resultat. 

 
Slutord 
Denna uppsats har på många konkreta sätt belyst möjligheterna till idiomatisering av 
Rodrigos musik för gitarr. Dessa exempel kan även ses som generella eftersom de 
representerar en återkommande problematik för många gitarrister vid uppförandet av 
Rodrigos musik. Vissa av de presenterade lösningarna var enhälliga, medan andra innebar upp 
till fyra olika varianter. Spridningen i resultatet har sin grund i hur kunskapen om 
idiomatisering traderas samt förvaltas. De olika formerna av tradering går ofta in i varandra, 
och skapar således en naturlig gråzon för denna aspekt av resultatet.  
 
Det är som jag ser det musikerns skyldighet att presentera musiken på ett värdigt sätt. Att 
framhäva tonsättarens dignitet och intentioner i kombination med sin egna musikaliska 
gestaltning. I många fall kan detta innebära att interpreten får det stora ansvaret att förlänga 
tonsättarens ibland vaga kännedom om instrumentet genom en idiomatisering av musiken. 
Detta resonemang skall inte ses som kritik riktad mot kompositören. I vår moderna tid är det 
vanligt att kompositören under kompositionsprocessen samarbetar tillsammans med en 
instrumentalist, för att få idéer och tips på möjligheter och instrumentrelaterad 
problemlösning. Med hänsyn till den reducerade möjligheten till kommunikation för 
exempelvis 100 år sedan, kan man utgå från att möjligheterna till samarbete av denna karaktär 
var mindre än vad den är idag. I dagens moderna samhälle utgör Internet och telefon en 
central möjlighet till denna typ av kommunikation.  
 
Problematiken med icke idiomatiskt skriven musik är något som återfinns i de flesta 
instrumenttraditioner. Jag tror att respekten för notbilden är generellt större idag än vad den 
var förr i tiden. Ett exempel på detta är idiomatiseringen av Bachs tredje svit för luta. Där 
handlade det om att göra bra musik idiomatisk så att den kunde framföras på ett värdigt sätt. 
Fastän Bach var en respekterad och omtyckt kompositör vågade man ändå ”ta tag” i musiken 
och göra den begriplig för instrumentet. Detta indikerar innebörden av ett praktiskt tänkande 
ej präglat av den respekt och rädsla för notbilden som enligt min mening idag ofta är 
förekommande.  
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Violinen är på många sätt lik gitarren i sina begränsningar och möjligheter. Eftersom det 
krävs två händer för att producera en ton uppstår ofta problemen när flera toner skall spelas 
samtidigt. Vid ackordsspel har man ett begränsat antal strängar att tillgå, vilket kräver 
kännedom om både greppbräda och strängarnas inbördes relation. Denna problematik 
återfinns inte på renodlade melodiinstrument så som flöjt, trumpet etc. då man bara kan spela 
en ton åt gången. Där finns det givetvis andra parametrar som utgör hindren och 
möjligheterna.  
 
Varför detta resonemang om idiomatik är extra vanligt i gitarrsammanhang kan kanske ha sin 
förklaring att gitarren inte är bortskämd med tonsättare som känner instrumentet väl. 
Instrumentet har också en jämförelsevis kort historia, och har inte samma etablering i 
musikhistorien. Därför har gitarrister i alla tider transkriberat och arrangerat musik för att 
utöka den jämförelsevis blygsamma klassiska repertoaren.  
 
Gitarrens möjligheter innebär mer än bara klassisk musik och gränserna mellan olika genrer 
är på många sätt otydliga. I och med dess starkt folkliga förankring influeras ofta musiken av 
denna tradition. Detta märks kanske tydligast i gitarrmusik från Sydamerika och Spanien. 
Gitarren har också en stark ställning i afro-traditionen vilket också bidrar till de otydliga 
gränserna mellan genrerna.  
 
Med en förvärvad kunskap om musiken och en förståelse för tonsättarens ambitioner, kan 
man således simulera ett samarbete med framlidna kompositörer. Ett samarbete som kanske 
inte var möjligt på deras tid, som resulterar i ett idiomatiskt framförande utan att på något sätt 
göra anspråk på musikens själ. Detta kan ses som ett ”tyst samarbete”, där man endast kan 
hoppas att tonsättaren skulle varit nöjd med det klingande resultatet.  
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