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Sammanfattning 

I detta examensarbete analyseras Alborada del gracioso ur Miroirs av den franske 

kompositören och pianisten Maurice Ravel, främst ur ett motiviskt och strukturellt perspektiv. 

Analysen innefattar även reflektioner kring några av författarens interpretationsmässiga val 

och lösningar på vissa tekniska problem. Syftet med studien är att undersöka om och hur en 

analys av verket påverkar interpretationen av detsamma. Studiens resultat påvisar att analysen 

kan leda till en förändring av interpretationen, på grund av att den ger en djupare förståelse av 

verket och ger möjlighet till mer välmotiverade val i interpretationen. 

Nyckelord: Maurice Ravel, Alborada del gracioso, Miroirs, motivanalys, interpretation, piano. 
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1 Inledning  

Jag har sedan länge funnit musikanalys intressant. Det har dock varit separerat från mitt spel; 

vanligtvis analyserar jag inte styckena jag spelar mer än att konstatera storform. Därför tycker 

jag att det vore intressant att analysera ett stycke som jag har spelat förut, för att se om 

analysen gör någon skillnad i interpretationen. Jag valde Alborada del gracioso ur Miroirs av 

Maurice Ravel eftersom Miroirs är ett verk som jag har arbetat mycket med, och just 

Alborada del gracioso har jag lagt särskilt stort fokus på och spelat mycket på både konserter 

och masterclasses. 

2 Bakgrund 

2.1 Maurice Ravel och hans kompositionsstil 

Maurice Ravel, född 7 mars 1875 och död 28 december 1937, var en fransk kompositör och 

pianist. Hans mor var från Baskien och hans far var ingenjör och uppfinnare från Schweiz. 

När Ravel var 14 år började han studera på Pariskonservatoriet, där han undervisades 1889–

1895 och 1897–1903 av Gabriel Fauré, som var hans huvudlärare i komposition.1 

Flera av Ravels kompositioner innehåller influenser från impressionismen, andra länder (på 

grund av hans mors ursprung framförallt från Spanien, t.ex. i Alborada del gracioso ur 

Miroirs, Rapsodie espagnole och operan L’Heure espagnole), neoklassicism (t.ex. i Le 

Tombeau de Couperin) samt amerikansk jazz och blues. Ravel komponerade oftast ensam vid 

pianot, och var mycket noggrann; ett drag som han troligtvis ärvt från sin far. Igor Stravinsky 

jämförde Ravel med en schweizisk urmakare, enligt många en allusion på Ravels 

noggrannhet; förutom för musikvetaren Stephen Zank, som ansåg att beskrivningen snarare 

syftade till faderns ursprung.2 

Ravel försökte vid fem tillfällen vinna Prix de Rome (en fransk tävling i en mängd 

konstformer som fanns 1663–1968, där priset var ett stipendium för att studera i Rom), utan 

att lyckas. Eftersom Ravel redan var väletablerad som kompositör ansåg många att det var 

uppenbart att det berodde på en konflikt mellan den konservativa administrationen på 

Pariskonservatoriet och Ravels intresse för icke-franska traditioner och association till det 

                                                 
1 www.allmusic.com 

2 Zank (2005, s. 1); allmusic.com ; global.britannica.com ; oxfordbibliographies.com 
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franska avantgardet. När han förlorade Prix de Rome 1905 ansågs det vara en så pass stor 

skandal att konservatoriets direktör fick avgå.3 

1909–1912 komponerade Ravel ett av sina största och mest ambitiösa verk, baletten Daphnis 

et Chloé; ett verk som många anser vara hans mästerverk. I och med Ravels tjänstgöring som 

ambulansförare under första världskriget och hans mors död 1917 minskade hans produktion 

tillfälligt.4 

1928 mötte Ravel kompositören George Gershwin på en turné genom Nordamerika, och fick 

genom honom chansen att utöka sin exponering för jazz. Detta ledde till att Ravel under 

denna period blev allt mer intresserad av jazz och blues. I flera av Ravels sena verk syns 

influenser från dessa genrer, t.ex. i Sonat för violin och piano nr 2 och i hans pianokonsert i 

G–dur.5 

2.2 Les Apaches 

Les apaches (”huliganerna”) var en grupp med bl.a. musiker, konstnärer, poeter, kritiker och 

författare; däribland Ravel och även kompositören Igor Stravinsky. Gruppens namn syftade 

på medlemmarnas status som artistiska utbölingar i Paris konservativa musikaliska 

etablissemang. Under Ravels mest produktiva period, 1901–1914, blev många av hans verk 

uruppförda under gruppens möten. Vid första världskrigets utbrott upplöstes Les Apaches på 

grund av mobiliseringen.6 

2.3 Om Miroirs 

Efter flera misslyckade försök att vinna tävlingen Prix de Rome blev Ravel bjuden på en 

kryssning genom Holland av sin vän Alfred Edwards och hans fru. Resan lämnade stora 

avtryck på Ravel, och åren som följde blev några av Ravels mest produktiva. Miroirs 

(”speglar”, 1904–1905) är en pianosvit med fem stycken sprungen ur denna period; samma 

period som han komponerade bl.a. Pavane pour une infante défunte, Jeux D’eau och 

Sonatine.7 

 

Miroirs uppfattades av samtiden som ett impressionistiskt verk, vilket Ravel accepterade (om 

än något motvilligt), vilket kan ses i nedanstående citat från densamme: 

The title Miroirs, five piano pieces composed in 1905, has authorized my critics to consider this 

collection as being among those works which belong to the impressionist movement. I do not contradict 

                                                 
3 allmusic.com; global.britannica.com 
4 allmusic.com 
5 ibid. 
6 Zank (2005, s. 6) 

7 ibid. 
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this at all, if one understands the terms by analogy. A rather fleeting analogy, moreover, since 

impressionism does not seem to have any precise meaning outside the domain of painting. In any case, 

the word Mirror should not lead one to assume that I wish to affirm a subjective theory of art. A 

sentence by Shakespeare helped me to formulate a completely opposite position: “The eyes sees not 

itself / But by reflection, by some other things.”8 

Varje sats i Miroirs är tillägnad en medlem i gruppen Les Apaches. Noctuelles (”nattfjärilar”) 

är tillägnad den franske poeten Leon-Paul Fargue. Oiseaux tristes (”sorgsna fåglar”) är 

tillägnad den spanske pianisten Ricardo Viñes. Oiseaux tristes var det första stycket i sviten 

som skrevs och har en mycket fri form. Ravel ska senare ha sagt att Oiseaux tristes är det av 

hans stycken som är mest typiskt för hans stil. Une barque sur l’océan (”en båt på oceanen”) 

är tillägnad den franske konstnären Paul Sordes. Alborada del gracioso (”gycklarens 

morgonsång”) är tillägnad musikkritikern Michel D. Calvocoressi. La Vallée des cloches 

(”klockornas dal”) är tillägnad kompositören Maurice Delage. Hela Miroirs uruppfördes av 

Ricardo Viñes i januari 1906 på Société nationale de musique i Paris. Ravel orkestrerade Une 

barque sur l’océan 1906 (reviderad 1926) och Alborada del gracioso 1918.9 

Harmoniken i Miroirs är innovativ och frångår traditionell harmonik. Ravels avsikt med 

verket var att erbjuda större pianistiska möjligheter och att utforska nya harmoniska ideal.10 I 

en intervju med Alexis Roland-Manuel 15 oktober 1928 ska Ravel ha sagt: ”The Miroirs form 

a collection of pieces for piano which mark, in my harmonic evolution, a very considerable 

change which disconcerted the musicians who, up to that time, had been accustomed to my 

style.”11  

 

 

 

 

  

                                                 
8 Roberts (2012, s. 43) 
9 Roberts (2012, s. 40–41); scholarworks.iu.edu 
10 Roberts (2012, s. 40–41) 

11 scholarworks.iu.edu 
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3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och utvärdera hur en redan befintlig interpretation av 

ett stycke påverkas av en musikalisk analys av stycket, samt att hitta metoder för att lösa de 

speltekniska problem som påträffas.   

4 Metod 

Vid instudering och analys av verket användes G. Henles Urtextutgåva. Analysen gjordes 

framförallt med avseende på motiv, men även storform och övergripande harmonik beaktades.  

Notationsprogrammet Sibelius 8.5.0 användes för att skapa en motivkatalog. Notexemplen 

gjordes genom att ladda ner en utgåva av verket från E. Demets som en pdf–fil från imslp.org, 

konvertera filen till tiff–format, klippa ut relevanta delar och sedan använda 

bildbehandlingsprogrammet GIMP 2.8 för att redigera notexemplen till önskat utseende.  

Undervisning i form av enskilda lektioner och masterclasses hjälpte till att forma den 

konstnärliga uppfattningen av verket. Fakta hämtat från böckerna Reflections: The Piano 

Music of Maurice Ravel av Paul Roberts och Maurice Ravel: A Guide to Research av Stephen 

Zank, samt hemsidorna allmusic.com, global.britannica.com och oxfordbibliographies.com 

användes för att bilda en uppfattning om verkets bakgrund.  

De nya kunskaper och lärdomar som detta arbete bidragit till användes sedan för att reflektera 

över och förändra den befintliga interpretationen. 

 

 

 

  

http://allmusic.com/
http://www.oxfordbibliographies.com/
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5 Analys  

5.1 Kommentar om titeln Alborada del gracioso 

Det är svårt att översätta titeln Alborada del gracioso på ett bra sätt. I ett brev från 1907 gav 

Ravel detta svar på en fråga om titeln: 

I understand your bafflement over how to translate the title “Alborada del gracioso”. That is precisely 

why I decided not to translate it. The fact is that the gracioso of Spanish comedy is rather special 

character and one which, so far as I know, is not found in any other theatrical tradition. We do have an 

equivalent, though, in the French theatre: Beaumarchais’s Figaro. But he’s more philosophical, less 

well-meaning than his Spanish ancestor. The simplest thing, I think, is to follow the title with the rough 

translation “Aubade du bouffon” [Morning Song of the Clown]. That will be enough to explain the 

humoristic style of the piece.12  

Efter att ha läst denna förklaring förstår jag bättre vilken karaktär som Ravel avsett på stycket. 

Förut har jag endast haft den svenska översättningen ”gycklarens morgonsång” att förhålla 

mig till, vilket har ingett en känsla av osäkerhet inför huruvida subtila kulturella skillnader 

kan ha gått förlorade i översättningen. Med Ravels förslag på en översättning som är 

tillräcklig för att fånga karaktären på stycket och en ytlig förståelse för den spanska gestalten 

gracioso kan jag nu angripa interpretationen av stycket på ett säkrare sätt.  

5.2 Motivkatalog 

Motiv  Kommentar 

a 

 

 

b 

 

Motiv b förekommer 

både som melodiskt 

och rytmiskt motiv, då 

kallat 𝑏𝑟. När det är 
9
8
–

takt har 𝑏𝑟 ofta en 

extra grupp med 

åttondelar på slutet. 

                                                 

12 Roberts (2012, s. 63) 
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c 

 

Motiv c består av sjok 

av repeterade toner; 

t.ex. som i första 

insatsen av motivet, 

presenterat här till 

vänster. 

d 

 

 

e 

 

 

f 

 

 

g 

 

 

Överledningsmotivet 

(ö) 

 

Överledningsmotivet 

är den mest centrala 

idén i stycket. Det 

fungerar som en 

överledning när 

stycket ändrar 

karaktär, men idén 

bakom motivet 

förekommer även bl.a. 

i ackompanjerande 

figurer.  

 

Tabell 1. De motiv som förekommer i stycket samt några kommentarer om dessa. 
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5.3 Analys 

5.3.1 Storform 

Storformen på stycket är ABA1. A–delen (takt 1–70) delas in i två delar; AA (takt 1–38) och 

AB (takt 39–70). B–delen (takt 71–165) består av tre olika beståndsdelar; BA (takt 71–104), 

BB (takt 105–125 och 135–156) och BC (takt 126–134 och 157–165). A1–delen (takt 166–

229) delas in i två delar; AB1 (takt 166–195) och AC (takt 196–229). Indelningen av del AA 

och AB kan tyckas konstig, eftersom det mest intuitiva vore att dela in den som AA (takt 1–

42) och AB (takt 43–70) på grund av att stycket ändrar karaktär där. När jag jämför A–delen 

med A1–delen anser jag dock att den indelning jag har gjort är bäst motiverad, eftersom de 

båda delarna börjar på liknande sätt. 

Del Takt Förekommande 

motiv 

Förekommande 

taktarter 

A 1–70   

AA 1–38 a, b, br, ö 3
8

, 6
8
, 9

8
 

AB 39–70 a, b, br, c. ö 6
8
  

B 71–165   

BA 71–104 d, e 3
4
  

BB 105–125 f 3
4
, 9

8
  

BC 126–134 f, g, ö 6
8
, 9

8
, 3

4
  

BB 135–156 f 3
4
, 9

8
  

BC 157–165 g, ö 6
8
, 9

8
 

A1 166–229   

AB1 166–195 a, b, br, c 6
8
, 9

8
  

AC 196–229 a, fragment av b, br, 

fragment av c 

3
8
, 6

8
, 9

8
 

Tabell 2. Indelningen av de olika delarna och vilka motiv och taktarter som förekommer i 

dessa. 
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5.3.2 A–delen (takt 1–70) 

Tempoangivelsen i A–delen är Assez vif (”raskt”). 

AA–delen (takt 1–38) 

Takt 1–11 

AA–delen börjar med en inledande del i d–frygisk tonalitet där motiv a och br presenteras (se 

3.1 Motivkatalog och notexempel 1 och 2).  

 

Notexempel 1. Takt 1–2. 

 

Notexempel 2. Takt 6. 

Eftersom det är första gången som motiv a uppträder vill jag att det ska vara distinkt, till 

skillnad från att när jag tidigare har spelat Alborada del gracioso så har jag inte haft något 

fokus på att framhäva motiv a. För att högerhandens accenter inte ska störa presentationen av 

motivet tänker jag göra dem lite lättare än vänsterhandens accenter. Jag gör arpeggiona 

mycket snabba och hårda för att det ska låta lite ”fulare”. På de uppåtgående kvinterna i takt 7 

och 9 har jag pedal för att få mer klang, och även för att få en större kontrast till mf subito som 

kommer i takt 10 och som jag spelar torrt. Efter överledningsmotivet i takt 10–11 ändrar 

stycket karaktär.  

Takt 12–29 

I takt 12 kommer en något mer sångbar del där tonaliteten ändras till g–moll och motiv b 

kommer för första gången (se notexempel 3). I takt 16–18 modulerar en ii–V–I–kadens till 

Bb–dur, g–molls parallelltonart, som är den tonart som stycket stannar i ett tag framöver. 
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Notexempel 3. Takt 10–12. 

Även i den här delen gör jag de flesta arpeggiona snabba, men eftersom musiken här är mer 

sångbar så gör jag dem inte lika hårda som i de inledande takterna. De arpeggion som 

kommer på första slaget i takten gör jag något långsammare och ännu mjukare.  

I takt 22 återkommer motiv a i vänsterhanden (se notexempel 4).  

 

Notexempel 4. Takt 22–25. 

Förut har jag inte framhävt motiv a alls på det här stället, trots att jag märkte att det var ett 

återkommande motiv. Eftersom takterna 22–23 och 24–25 är likadana vill jag skapa mer 

variation mellan dem, detta genom att betona motiv a mycket första gången, och andra gången 

låta högerhanden bli mer framträdande. Detta anser jag skapar en bättre övergång till när 

motivet reduceras och övergår i överledningsmotivet i takt 28–29.  

Takt 30–38 

Takt 30 är en 
3
8
–takt med ett överraskande fortissimo, följt av en sektion i mestadels 

9
8
 som 

bygger på motiv br och en variant av motiv b (se notexempel 5).  
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Notexempel 5. Takt 30–35. 

Jag tycker att det är bäst om den första tonen i takt 30 blir väldigt stark. Jag har hört att vissa 

har använt sidan av handen för att göra den stark. Jag anser att den går att få stark nog även i 

en normal spelposition om man, istället för att försöka trycka med armen, låter armen ”hänga 

med” i handens rörelse. Det är mycket viktigt att ta hand om alla dynamikskillnader, eftersom 

dynamiken växlar snabbt och ofta. Dessa takter leder sedan till AB–delen. 

AB–delen (takt 39–70) 

Takt 39–51 

AB–delen börjar med motiv br i 4 takter, de tre första med D𝑏–dur och den sista med ett E7. I 

takt 43 byts de fasta förtecknen från ett 𝑏–förtecken till fyra korsförtecken, och motiv c 

presenteras (se 3.1 Motivkatalog och notexempel 6).  

 

Notexempel 6. Takt 43. 

I takt 43–46 växlar harmoniken mellan G#–dur och C#add9 utan ters, för att sedan hålla sig 

till G#–dur i takt 47–51. I den här delen är det lätt att det låter som att taktarten är 
3
4
 istället för 

6
8
, så det är viktigt att betona rätt taktslag. Det är även mycket viktigt att hålla en strikt puls. 

Ravel sade följande till sin student Henriette Faure: 

It’s not necessary to get obsessed by the precision and clarity of the repeated notes. That would only 

result in a slacking of tempo. I use this figuration in my pieces as a sort of pretext: it stands for a kind of 
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vibration, but articulated within the initial tempo, and in ‘Alborada’ it must not be allowed to 

compromise the rhythm of the leaping left-hand chords.13  

Jag har lyssnat på en inspelning där Henriette Faure spelar Alborada del gracioso för att höra 

hur hon spelade på dessa ställen. Där kan man höra att hon håller tempot mycket strikt, men 

inte får med alla toner. 

Takt 52–57 

I takt 52 återkommer motiv a inbakat i sextondelstrioler i högerhanden, samtidigt som dess 

rytm förstärks med hjälp av vänsterhanden (se notexempel 7). Att motiv a spelas som 

sextondelstrioler inger, enligt mig, en känsla av att motiv a och c blandas.  

 

Notexempel 7. Takt 52–53. 

I takt 56 ändras de fasta förtecknen till två korsförtecken, och takt 52–53 upprepas i stort sett 

oförändrade ett tonsteg ner.  

Det som jag tyckte var svårast med takterna 43–57 under instuderingen av Alborada del 

gracioso var att hitta tekniken för att spela de upprepade tonerna. Efter mycket 

experimenterande hittade jag ett sätt att tänka som fungerade bra för mig. Det var att vara 

koncentrerad på att låta fingrarna hänga från handen och att ha mycket fokus i fingertoppen på 

det spelande fingret, och att med avspända knogar koncentrera sig på att spela tonerna från 

fingrarna (dvs. inte koncentrera sig på den handledsrörelse som kommer som en konsekvens 

av att göra på detta sätt, vilket ibland rekommenderas).  Med detta fokus har det blivit lättare 

för mig att spela det partiet avspänt.  

Takt 58–70 

Avslutningen på AB–delen börjar med att motiv b upprepas 4 gånger och gör en ii–V–I–

kadens fram till takt 62 (se notexempel 8).  

                                                 

13 Roberts (2012, s. 156) 
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Notexempel 8. Takt 58–62. 

Motiv a återkommer i takt 62 och reduceras tills endast överledningsmotivet återstår. I takt 

62–65 formar jag musiken på samma sätt som i takt 22–25. Efter ett överraskande fortissimo i 

takt 70 är A–delen slut. Det är viktigt att lägga märke till att fermaten är på pausen (se 

notexempel 9) och att inget annat tyder på att Ravel har velat att ackordet ska ligga kvar 

(vilket ofta hörs i många inspelningar). Därför spelar jag ackordet som en fjärdedel och 

släpper tonerna direkt när det är slut.  

 

Notexempel 9. Takt 68–70. 

5.3.3 B–delen (takt 71–165) 

BA–delen (takt 71–104) 

I takt 71 ändras taktarten till 
3
4
 och tempoangivelsen är plus lent (”långsammare”). Motiv d (se 

3.1 Motivkatalog) presenteras med instruktionen expressif en récit (”uttrycksfullt som ett 

recitativ”). Tonaliteten går snabbt över till h–moll, där den stannar under en stor del av B–

delen. Recitativet ”avbryts” emellanåt av motiv e, där tempoangivelsen är 1𝑒𝑟 mouvement 

(”Tempo I”) och med instruktionen très mesuré (”mycket rytmiskt”).  
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Notexempel 10. Takt 67–77. 

Detta upprepas på liknande sätt fem gånger. Recitativets tonhöjd sänks en ters per gång. Förut 

har jag spelat recitativdelen relativt fritt (rytmmässigt), men eftersom rytmen förändras varje 

gång som recitativet kommer tänker jag numera att det kan spelas ganska strikt som det står 

noterat, eftersom musiken är improvisatoriskt skriven. Det är dock viktigt att det låter fritt och 

improviserat, eftersom recitativet efterliknar den fria och mycket utsmyckade spanska 

sångformen Cante jondo.14 I de fall där förslagen är strukna tänker jag att huvudtonen ska 

komma på slaget, medan i de andra fallen spelar jag förslagen på slaget. Varje insats av motiv 

e har en ny harmonik, och den sammantagna harmoniska progressionen av insatserna blir 

Hm9–Am7–G6(add9)– F#9(𝑏10). F#9(𝑏10)–ackordet rör sig nedåt och leder vidare till BB–

delen. 

BB–delen (takt 105–125) 

Motiv f (se 3.1 Motivkatalog) ligger som en bakgrund genom hela BB–delen. I takt 105–106 

är det ett diminuendo och rallentando. I takt 107 kommer en melodi i oktaver. 

Tempoangivelsen är Plus lent, och instruktionen är le chant mf très expressif (”melodin mezzo 

forte, mycket uttrycksfullt”, se notexempel 11).  

 

Notexempel 11. Takt 107–110. 

                                                 

14 scholarworks.iu.edu 
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I takt 111–114 kommer ett mer rytmiskt inslag, med tempoangivelsen 1𝑒𝑟Mouvement och 

med instruktionen très rytmé (se notexempel 12). Dessa takter ger föraningar om att musiken 

ska ändras till en tretidig taktart, vilket syns tydligt på notationen i vänsterhanden. 

 

Notexempel 12. Takt 111–114. 

Efter fyra takter med tempoangivelsen Plus lent återkommer den rytmiska delen, och motiv f 

ändrar harmonik till F#𝑏9 utan ters. Detta övergår i en 
9
8
–takt med tonen F# i olika oktaver 

som leder vidare till del BC. 

BC–delen 

BC–delen börjar med sekvenser av motiv g (se 3.1 Motivkatalog), som upprepas tre gånger 

fullständigt och en gång ofullständigt. Under detta ligger F# som en orgelpunkt (se 

notexempel 13).  

 

Notexempel 13. Takt 124–128. 

Efter BC–delen återkommer BB–delen en gång till. Överledningen till återkomsten av BB–

delen sker genom att de F# som spelades under motiv g reduceras till överledningsmotivet, 

som genom det viktiga taktartsbytet från 
6
8
–takt till 

3
4
–takt (se notexempel 14) går tillbaka till 

BB–delen. 
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Notexempel 14. Takt 132–134. 

I G. Henle Verlags Urtext–utgåva av Miroirs står taktartsbytet i takt 133 utskrivet (se Bilaga). 

BB–delen (andra gången) 

När BB–delen återkommer sker en utveckling av melodin. Dessa skillnader visas genom 

notexempel 15 och 16 nedan, som visar parallellställen i BB–delen första och andra gången. 

  

 

Notexempel 15. Takt 107–110 (överst) och takt 137–140 (nederst). 
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Notexempel 16. Takt 117–119 (överst) och takt 147–150 (nederst). 

Motiv f flyttas stegvis uppåt tills tonaliteten stannar i D–dur. När 
9
8
–takten som leder vidare 

till BC–delen kommer så innehåller den tonen A istället för F#. 

BC–delen (andra gången) 

Den andra gången som BC–delen kommer är det tonen A som ligger som orgelpunkt under 

motiv g. Motiv g upprepas i sekvenser och ebbar ut till överledningsmotivet, som leder vidare 

till A1–delen. 

5.3.4 A1–delen (takt 166–229) 

𝐀𝐁𝟏–delen (takt 166–195) 

Takt 166–173 

I takt 166 ändras de fasta förtecknen från två korsförtecken till inga förtecken alls. Motiv br 

kommer i piano pianissimo, vilket är den svagaste nyansen i hela stycket. Takterna 166–173 

är som en förlängd variant av takterna 39–42 (se 3.2.2 A–delen (takt 1–70)). Motiv br vandrar 

mediantiskt uppåt genom Eb–dur, F#–dur och A–dur fram till C#–dur, och delen med de 

repeterade tonerna från takt 43–57 återkommer i en något förändrad form. Takt 174, 176 och 

178 innehåller motiv c med ett C#–durackord under. I takt 175, 177 och 179–180 är den 

harmoniska progressionen Hm7𝑏5–Am7– G7 (se notexempel 17).  
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Notexempel 17. Takt 175–180. 

Det finns olika alternativ på fingersättningar för de kvarts– och tersglissandi som förekommer 

ovan. När jag studerade in stycket valde jag att använda 
3
1
 på samtliga. I G. Henle Verlags 

Urtext–utgåva av Miroirs är förslaget att använda 
4
2
 på uppvägen och 

3
1
 på nervägen. Jag har 

dock inte lyckats få 
4
2
 att fungera. När jag betraktar hur Svjatoslav Richter gör på en 

inspelning som finns på YouTube så ser det ut som att han använder 
2
4
 på uppvägen (d.v.s. 

med andra fingret överst, så att man vänder på handen). Jag har testat denna fingersättning, 

eftersom den verkar ha fördelen att det är lätt att få tydliga glissandi; något som jag har haft 

svårt för i takt 180. Jag fick dock inte den fingersättningen att fungera. Efter lite 

experimenterande märkte jag att det blir tydligt om jag är mycket lätt på handen, koncentrerar 

mig på fingertopparna och släpper upp pedalen gradvis under första halvan av takten. 

Takt 181–195 

Efter G7–ackordet i takt 180 byts de fasta förtecknen till fyra korsförtecken, och motiv c 

fortsätter att spelas i C#–dur. I takt 185 återkommer motiv a, och precis som i takt 52 inges 

känslan av att motiv a och c blandas. I takt 189 sänks tonaliteten ett helt tonsteg och de fasta 

förtecknen ändras till två korsförtecken. I takt 191 kommer motiv b, den här gången med en 

mer stegrande känsla än på parallellstället i takt 58–61. Istället för att göra en ii–V–I–kadens 

håller sig harmoniken endast till Em7 och Em9. Stegringen sker till en lokal höjdpunkt i takt 

195. Jag tänker att jag vill gå fram till det sista Em7–ackordet i takt 195, och att 

diminuendotecknen under ackorden med förhållningar snarare syftar på att de ska vara som 

”suckar” än att frasen avtar, vilket man ibland hör på inspelningar. På det sista ackordet gör 

jag en omläggning för att få mer snärt på klangen (se notexempel 18). Jag har även valt att ha 
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en kort pedal på det ackordet, trots att instruktionen sec (”torrt”) står över det. Längden av 

fermaten (som även här är på pausen) beror till stor del på akustiken i salen. Jag anser att det 

är viktigt att all klang försvinner innan AC–delen påbörjas.  

 

Notexempel 18. Takt 195. 

AC–delen (takt 196–229) 

Takt 196–212 

AC–delen börjar med 4 takter där motiv a spelas i D–dur. I takt 200 kommer ett fragment av 

motiv b i a–moll, med instruktionen expressif (”uttrycksfullt”). Motiv a återkommer i form av 

E𝑏7–ackord i takt 202, medan grundtonen A från föregående två takters harmonik ligger kvar 

som en orgelpunkt, en orgelpunkt som ligger kvar ända till takt 208. 

I takt 202 förekommer även en tenorstämma som har instruktionen très marqué (”mycket 

markerat”, se notexempel 19). På grund av detta vill jag framhäva den stämman, och låta 

motiv a vara i bakgrunden. Förut har takt 202–203 ofta blivit ganska orytmiska när jag har 

spelat dem (antagligen p.g.a. att de innehåller en kvintol mot tre åttondelar, där en av 

åttondelarna består av en paus), men eftersom motiv a vid det här laget är väletablerat så 

tänker jag att det är viktigt att musiken är mycket strikt rytmiskt sett. Jag har sedan löst detta 

genom att öva dessa takter med metronom och sedan räkna högt, vilket har gjort polyrytmiken 

mer stabil. 

 

Notexempel 19. Takt 200–203. 

I takt 206–207 återkommer motiv a en gång till, följt av en förkortad variant i takt 208. I takt 

200–208 har A legat som en orgelpunkt.  

I takterna 209–212 kommer fragment av motiv b och c tätt inpå varandra. Basgången i dessa 

takter är 𝐺#9–𝐹#7–E9–D𝑏9 (se notexempel 20), och landar sedan på Cmmaj7 i takt 213. Jag 
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vill få takterna 209–212 att låta mer som en trångföring, eftersom de två motiven följer tätt 

inpå varandra. 

 

Notexempel 20. Takt 208–212. 

Takt 213–229 

I takterna 213–215 upprepas motiv br. I takterna 216–217 upprepas endast den sista delen av 

motivet, med G som baston, vilket ger en dominantisk känsla. Efter en 
3
8
–takt med ett stort 

crescendo återkommer motiv a i D–dur i takt 219 (se notexempel 21), som sedan förkortas 

och upprepas t.o.m. takt 223.  

 

Notexempel 21. Takt 218–222. 

Från takt 224 och framåt sker en sista kulmination. I takt 228, där instruktionen är sans 

ralentir (”utan ritardando”), kommer ett överraskande B𝑏–durackord i fortissimo som direkt 

leder till ett D–durackord (se notexempel 22). Stycket slutar i D–dur. 
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Notexempel 22. Takt 228–229. 

6 Resultat 

Nedan visas exempel på delar där interpretationen har ändrats som en följd av analysen 

och/eller en djupare förståelse av verkets bakgrund. 

• Allmänt: Min uppfattning om karaktären på hela stycket har genomgått en subtil 

förändring. Efter att ha läst vad Ravel har sagt om stycket förstår jag tydligare att det 

ska ha en skämtsam karaktär och att det får vara lite ”fult” på vissa ställen. 

• Takt (1–4): Förut har jag inte har tagit fram motiv a, men numera gör jag det. 

• Takt 22–25 och 62–65: Förut har jag inte framhävt motiv a, men nu tar jag både fram 

motivet och har även tänkt igenom min interpretation av takterna i fråga mer. 

• Takt 52–53: Tidigare har jag spelat H och E# på den tredje åttondelen i takt 52 som en 

del av det melodiska förloppet. Nu ser jag det som en rytmisk förstärkning av motiv a, 

som ligger inbakat i sextondelstrioler i högerhanden.  

• Takt 71–96: Förut har jag spelat recitativet relativt fritt rytmiskt sett, men genom 

iakttagelsen att motiv d förändras rytmiskt har jag upptäckt att recitativet är 

improvisatoriskt skrivet, och därför kan spelas ganska strikt som det står. 

• Takt 202–203: Förut har jag spelat dessa takter orytmiskt. Eftersom motiv a alltid har 

presenterats i strikt tempo tidigare i stycket, så anser jag numera att det är särskilt 

viktigt att dessa takter blir rytmiska. 

• Takt 209–212: Numera vill jag få dessa takter att kännas mer som en trångföring, där 

olika motiv blandas; inte som en enda melodisk linje. 
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7 Diskussion 

Min interpretation av Alborada del gracioso har förändrats efter att ha studerat bakgrunden 

till verket och analyserat det. Även om jag har lagt märke till de flesta motiven förut så har jag 

fått en större förståelse för deras syfte och jag har även fått flera interpretationsmässiga 

tankeställare när jag har skrivit analysen. Jag har fått ifrågasätta om det som jag förut har 

ansett vara relevant verkligen är det viktiga, och om jag tagit tillräckligt med hänsyn till 

tillräckligt många aspekter av musiken för att få fram sammanhängande interpretation (t.ex. i 

takt 52–57).  När ett motiv återkommer har jag fått fundera på huruvida jag vill att det ska 

vara framträdande eller inte, något som jag inte har ägnat någon särskild uppmärksamhet åt 

tidigare.  

Genom att ha analysen i åtanke har interpretationen blivit mer genomarbetad. Till skillnad 

från vad många kanske är oroliga för så har analysen inte orsakat en mer klinisk syn på 

stycket, utan den har endast haft en positiv inverkan. Viktiga aspekter kan gå förlorade om 

inte åtminstone en ytlig analys görs i samband med utarbetandet av en interpretation, även om 

interpretationen redan är något som man redan reflekterar över. Resultatet av denna studie 

kommer att ha stor betydelse för mitt fortsatta musicerande, och jag hoppas att den till och 

med kan vara relevant för andra pianister och även musiker i allmänhet. 
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