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Sammanfattning 
 
Jean Françaix (1912 – 1997) var en av 1900-talets prominenta franska tonsättare. 1942, mitt 
under tyskaockupationen av Frankrike, skrev han verket Divertissement för fagott och 
stråkkvintett. Fastän styckets historia kanske är okänd, så har Françaixs verk blivit en del av 
standardrepertoaren för fagott sedan den publicerats året 1973. I detta examensarbete 
analyseras Françaixs verk med hänsyn till dess historiska kontext. Syftet med arbetet var att få 
en fördjupad kunskap både när det gäller stycket samt Françaix som tonsättare. Genom 
analysen har jag fått en inblick av Françaixs användning av bland annat harmonik, rytmik, 
influenser från andra musikstilar och framförallt humor.  
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1 Inledning och bakgrund 

I den här skriftliga reflektionen av konstnärligt examensarbete analyseras Jean Françaixs 
Divertissement för fagott och stråkkvintett.  

1.1 Bakgrund  

Jean Françaixs Divertissement pour basson et Quintette á cordes är numera en del av 
standardrepertoaren för fagott. Trots detta så finns det väldigt lite information om verket och 
dess bakgrund. Därför är det nog ovanligt att musikerna som spelar och publiken som lyssnar 
på verket känner till historien bakom stycket och omständigheterna kring dess komponerande. 
Vilken betydelse hade stycket då det skrevs och hur ska man bäst tolka och utföra det idag? 
Genom detta skriftliga arbete samt en instudering och utförande av stycket hoppas jag få svar.  

 

1.1.1 Om tonsättaren 
Jean Françaix (1912 – 1997) var en av 1900-talets prominenta franska tonsättare. Françaix, 
son till direktören av Le Mans-konservatoriet, började spela piano och komponera väldigt 
tidigt och redan som 10-åring började han studera för den kända musikpedagogen Nadia 
Boulanger.1 Året 1930 vann han första pris i piano på Pariskonservatoriet och hans 
Concertino för piano och orkester (1932) blev en internationell succé.2 Under den långa och 
framgångsrika karriären som följde skrev Françaix mycket blåsmusik, inklusive 
solofagottverk. Året 1979 skrev Françaix sin konsert för fagott och orkester och hans Deux 
pièces för fagott och piano (1996) var något av det sista han skrev. 
 

1.1.2 Verkets bakgrund 

Det finns inte så mycket skrivet om Jean Françaixs liv under andra världskriget och som 
många andra franska tonsättare blev hans musik förbjuden under Naziockupationen av 
Frankrike.3 Trots detta skrev han sin Divertissement för fagott och stråkkvintett året 1942 – 
mitt under krigets gång. Françaix var aktiv i Les Concerts de la Pléiade, en konsertserie som 
hölls under krigsåren i motreaktion till tyska ockupationen och dess propaganda. Françaixs 
Divertissement uruppfördes den 8 februari 1943 på en av dessa konserter, där fagottisten 
                                                
1 Schott, 2018-01-11. 
2 http://www.arkivmusic.com, 2018-01-11. 
3 Simeone, 2000. 
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Gabriel Grandmaison spelade solostämman och Maurice Hewitt dirigerade.4 Konserten 
skedde på Galerie Charpentier i Paris och inkluderade verk av bland andra Poulenc, Ravel, 
Stravinsky och Debussy.5 
 
Hewitt blev sedan deporterad av Gestapo i november samma år och enligt ett brev Françaix 
skrev till sin kollega Denise Tual, så var partituret och stämmorna till Divertissement 
fortfarande förvarade i Hewitts hem. Françaix skriver: 
 

I have learnt with astonishment about the capture of our conductor, but in Paris nothing is 
surprising! And I had a terribly egotistical reaction: what was going to happen to the manuscript 
score and parts of my Divertissement, and of my Trois épigrammes, which were also at his 
house? If the doors have not been sealed, as seems to be the charming custom these days, would 
you consent to do me a great favour and help me recover them? I am working all the time on my 
comic opera, and accumulating semiquavers is always my weakness, rightly or wrongly, I don't 
know.6 

 
Slutsatsen var då sannolikt att verket hade blivit konfiskerat eller förstört av tyskarna. Trots 
detta fick den engelska fagottisten William Waterhouse 1966 tag på kopior av stämmorna, 
vilka då ägdes av den kända fagottprofessoren Fernand Oubradous och verket fick sitt första 
uppförande utanför Frankrike.7 Som tack för att han hade återupptäckt verket dedikerade 
Françaix verket till Waterhouse. Efter att Françaix hade gjort några mindre revideringar blev 
Divertissement då äntligen publicerat 1973, 31 år efter att det skrivits. Uruppförandet av den 
nya reviderade versionen skedde den 5 maj 1968 på Schwetzinger festivalen i Tyskland, med 
Klaus Thunemann och Wührer kammarorkestern.8  
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att fördjupa min kunskap om Françaixs Divertissement och genom 
detta kunna tolka och utföra verket på ett mer betydelsefullt sätt. Jag hoppas också få ett 
bredare perspektiv på Françaix som tonsättare samt hur det var att skriva musik i Frankrike 
under andra världskriget.  

 

 

                                                
4 Simeone, 2000. 
5 Simeone, 2000. 
6 Simeone, 2000. Engelsk översättning tagen från boken. 
7 Waterhouse, 1988. 
8 Schott, 2018-01-31. 
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2 Metod 
Analysen av verket har jag genomfört med Schotts utgåva av partituret. Partituret trycktes 
1976 och är med all sannolikhet den första utgåvan, vilket stämmer överens med William 
Waterhouses IDRS artikel där han berättar att första utgåvan trycktes det året.9 Som jag 
förstår är det också den enda utgåvan på partituret som har publicerats.  
Eftersom partituret är skrivet för hand så har det förekommit ett par gånger att några enstaka 
toner eller markeringar har varit otydliga. Vid dessa få tillfällen har jag använt Schotts utgåva 
av enskilda stämmorna för att tydliggöra.  

Det fanns inte så mycket skrivet om verkets historia eller om Françaixs liv under tiden det 
skrevs. En av de viktigaste källorna jag hade tillgång till var The Journal of the International 
Double Reed Society. Där fanns det artiklar publicerade både av James Jeter, som hade 
repeterat verket med Françaix själv, samt William Waterhouse, som återupptäckte 
Divertissement. 

Inspelningar av verket som jag har använt i analysprocessen inkluderar bland andra Dag 
Jensens inspelning med Kölns radioorkester samt William Waterhouses inspelning med The 
Melos Ensemble från 1968, inspelat bara två år efter att han hade återupptäckt verket. 

I min analys har jag använd Sibelius 7 för att skapa notexemplen. 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Waterhouse, 1988. 
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3 Analys 

3.1 Sats 1: Vivace 
 
Första satsen kan anses vara baserad på, eller i alla fall inspirerad av, George Gershwins ’I 
Got Rhythm¨ (1930) när det gäller både form och harmonik. Detta är kanske inte så konstigt 
med tanke på att Françaix hade varit och turnerat i Amerika mot slutet av trettiotalet, bara ett 
par år innan Divertissement skrevs10. Gershwins ackordprogression som kallas för ”Rhythm 
Changes” blev snabbt en av de vanligaste progressionerna inom jazzmusiken, särskilt på 1930 
och 40-talet. Den består av en 32-takter lång tredelad AABA form.  
 
Takter 1–12 i Divertissement kan tolkas som en slags komprimerad Rhythm Changes-form, 
där huvudtemat spelas i fyra takter, sedan en mellandel i två takter och slutligen en repris av 
de första fyra takterna.  
 
A-delen till Rhythm Changes är baserad på en I-VI-II-V rörelse och ett av Françaixs 
genomgående humoristiska inslag är att denna harmoniska rörelse nästan alltid spelas fel.  
 
Det tydligaste exemplet på detta är att tonikaackordet, vilket i början är C dur, oftast spelas 
med kvarten som baston istället, det vill säga F (Ex. 1). 
 
 

 

 
Notexempel 1. Takt 1–2. 

                                                
10 (http://www.arkivmusic.com, 2018-01-11) 
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I takt 11, när det förväntas att Rhythm Changes formen ska börja om igen för andra gången, 
kommer fagotten in med en stark och melodisk stigande variation på huvudtemat. Samtidigt 
spelas rätt grundton för första gången i basen och, som om ensemblen blir generad och väldigt 
förvånad, så blir det plötsligt subito pianissimo i nästa takt (Ex. 2). 
 

 
 
Notexempel 2. Takt 11–12 
 
 
Låtar skrivna över Rhythm Changes har vanligtvis en improviserad mellandel, det vill säga 
utan en bestämd melodi. Françaix imiterar det, kanske på ett ironiskt sätt, genom att låta 
fagotten enbart spela snabba skalor upp och ner i två takter över växlande dominantackord i 
sin egen ’mellandel’ i takt 5 (Ex. 3) 
 

 
Notexempel 3. Takt 5–6 
 
 
Trots att stycket är mycket inspirerat av Rhythm Changes så har första satsen i sin helhet en 
slags sonatform. Genomföringen börjar i takt 33 då en kort version av huvudtemat kommer 
tillbaka, denna gång i Ess dur. Återtagningen som börjar i takt 53 då huvudtemat vänder 
tillbaka till C-dur är väldigt tydligt gjord genom ett stort och utdraget ritardando som sker två 
takter innan. Verket avslutas med en coda som börjar takt 67. 
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Françaix har själv beskrivit satsen som en slags burlesk,11 och han har komponerat verket på 
ett sätt så att de olika stämmorna kan anses göra parodi på varandra. Ett exempel på detta är 
motivet som förekommer först takt 27, då fagotten härmar den väldigt repetitiva basstämman 
(Ex. 4). 

 
Notexempel 4. Takt 27 
 
 
Ett av de få ställen i satsen där fagotten spelar men inte som solist förekommer vid takt 19, då 
första violinen presenterar en helt ny melodi medan fagotten spelar en variation på 
huvudtemat vilket bildar en slags obligatstämma (Ex. 5). 
 

 
 
Notexempel 5. Takt 19–20 
 
Genom satsen utvecklar Françaix sina motiv på många olika sätt, framförallt genom rytmik. 
Han växlar både taktarter samt accentueringar inom takten för att skapa rytmiskt intresse. Till 
exempel i takterna just innan genomföringen i takt 33 använder han förslag för att skapa 
accenter och därmed en slags tretaktskänsla (markerade med pilar i Ex. 6). Sedan i takt 31 
byter Françaix till en fyrtaktskänsla igen men med trioler som underdelning. 
 

 
Notexempel 6. Takt 27–31 

                                                
11 Jeter, 1981. 
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Satsen avslutas med en utveckling av ‘skalmotivet’ (Ex. 3), då Françaix bygger upp 
spänningen genom att motivet stiger lite högre i varje takt, tills det blir en klimax i takt 70 då 
fagotten spelar ensam. De sista tre takterna är markerade ppp i alla stämmor, och satsen 
avslutas på satsens dominantackord, G-dur. Spänningen är sedan upplöst med början av andra 
satsen.  

3.2 Sats 2: Lento 

Verkets andra sats, markerad Lento, står i skarp kontrast till den förgående och skapar en 
väldigt annorlunda atmosfär. Det är den enda långsamma satsen i stycket och fast man 
eventuellt skulle kunna förvänta sig en väldigt seriös och plågad karaktär med tanke på 
omständigheterna verket skrevs under, så är satsen istället oerhört lugn och oskyldig.  

I motsats till första satsen så är Lentot för det mesta väldigt homofon och det enkla 
stråkackompanjemanget möts av en väldigt kantabel melodi i fagotten vilket nästan känns 
som en vaggvisa. Françaix framhäver denna sångbara karaktär genom att endast använda 
fagottens väldigt röst-lik tenorregister, samt genom ett relativt litet omfång i melodin.  

När det gäller harmoniken i satsen, så är den ibland lite mångtydig, särskild för den som 
lyssnar. Redan från början är det oklart om satsen är i A-dur eller inte. Fast baslinjen i 
cellostämman antyder en tonika-dominant-rörelse mellan A och E, så är det en upprepad 
skiftning mellan ciss och c i andrafiol och violastämman, och med fisset i tonikaackordet blir 
det också lite av en F# moll7 känsla (Ex. 7). 

 
 
Notexempel 7. Takt 1–2 
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Rytmmässigt är satsen också något otydlig, vilket Françaix skapar genom oförväntade 
skiftningar i taktarter. Parat med harmoniken skapar han en väldigt flytande och fri atmosfär 
som grund till fagottens enkla melodi. 

Satsen är skriven i en tredelad ABA form. A-delen består av en fyra takters lång melodi. Efter 
att den spelats första gången, svarar första violinen med en kort melodi i takt 5 (Ex. 8). 
Motivet, som imiteras av andra violinen i nästa takt, påminner om den melodiska rörelse 
vilken förekommer i första violinstämman i första satsen (Ex. 9) 

 
Notexempel 8. Takt 5 i andra satsen 
 

 
Notexempel 9. Takt 7 i första satsen 
 

Melodin i takt 5 kan tolkas vara ett citat från andra satsen ur ett av de mest kända verken i 
fagottens kammarmusikrepertoar: Francis Poulencs Trio för oboe, fagott och piano op. 43 
skriven 1926 (Ex. 9). Poulenc var liksom Françaix en fransman som skrev mycket 
kammarmusik för blås och båda kompositörerna skall ha träffats för första gången mot slutet 
av trettiotalet12 – några år innan Divertissement skrevs. Françaix skrev till och med en Trio för 
samma sättning året 1994 som kan anses vara en slags hyllning till Poulencs verk. 

 
Notexempel 9. Takter 56–57 ur andra satsen av Poulencs ‘Trio pour piano, hautbois et basson’13 

                                                
12 Bellier, 1999. 
13 Poulenc, F. (1926). Trio pour piano, hautbois et basson. Copenhagen: Wilhelm Hansen. 
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I takt 9 skriver Françaix en ”call-and-response" passage mellan första fiolen och fagotten, 
vilket ökar spänningen inför en modulation till f-moll i takt 17. Skiftet i harmoniken samt 
användningen av tenuto-artikulation i andrafiol och viola skapar en tyngre och mer 
olycksbådande karaktär. Den nya utvecklingen leder dock inte fram till någonting, då 
Françaix skriver en kort cédez fyra takter senare och ensemblen återgår till A-delen. 
 
I takt 28 inträder en slags coda, då Françaix leker med satsens harmoniska oklarhet genom att 
skriva fagottens melodi som att det är osäkert om satsen skall sluta i moll eller dur. Fastän det 
verkar komma en plagal kadens i moll med d-mollackordet i slutet av näst sista takten, så 
löser det sig istället till A9, vilket ger en känsla av en barockliknande pikardisk ters (Ex. 10).  

 
 
Notexempel 10. Takt 30–31 
 

3.3 Sats 3: Vivo assai 

Verkets tredje sats, Vivo assai, är snabb och scherzo-lik i sin karaktär. Till skillnad från de 
förgående satserna verkar fagotten nu vara väldigt nervös, vilket Françaix antyder redan från 
första takterna genom hoppig, rytmiskt instabil melodi i fagottstämman med ständigt växlande 
artikulation mellan legatobågar och staccato.  

Satsen kan tolkas ha en slags rondoform - ABACA. Satsens A-del som är i h-moll och är 16-
takter lång, förekommer i början och kommer tillbaka i takt 52 i samma tonart. Den långa 
förberedelsen i C-delen inför satsens dynamiska klimax i takt 104 gör att det känns som att A-
delen skulle komma tillbaka redan då men Françaix visar att det inte var på allvar. Den 
verkliga A-delen börjar ppp 24 takter senare. Liksom de föregående satserna avslutar tredje 
satsen med en coda, där Françaix utvecklar ett motiv från A-delens violinackompanjemang. 
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Motivet spelas först i andra violinen i takt 144 och imiteras sedan av fagotten fyra takter 
senare, då förstaviolinens motiv är förskjutet en åttondel, vilket ger en slags kanon-känsla 
(Ex. 11). 

 
 

Notexempel 11. Fagott och violin 1 stämmorna takt 144–151 

 

Den musikaliska parameter som Françaix kanske leker mest med i den här satsen är rytmik. 
Ett prominent exempel på detta förekommer för första gången redan i takt 9, där han genom 
att rytmiskt förskjuta huvudtemat i förstaviolinen, skapar tre-mot-två polyrytmik mellan 
förstaviolinen och den övriga ensemblen (Ex. 12).  

 
Notexempel 12. Fagott och violin 1 stämmorna takt 9–10 

 

I takt 108 skapar Françaix samma polyrytmik men komplicerar det ytterligare fyra takter 
senare då han använder accenter för att återigen skapa en tretaktskänsla, men som nu börjar på 
sista slaget i takten. Det gör han två gånger vilket sedan följs upp av två åttondelslånga slag. 
Helhetsmässigt resulterar det i att Françaix skapar en 5/4 takt. Samtidigt som det här sker i 
fiol- och violastämmorna, skapar han 5/16 takter i cello- och kontrabasstämmorna genom 
pauser i deras sextondelsrörelser (Ex. 13). I takt 120 kommer fagotten tillbaka in och Françaix 
återgår till tre-mot-två rytmiken. 
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Notexempel 13. Takt 112–119. Pilarna visar slagen, medan siffrorna visar underdelningar. Stora 
siffrorna visar 5/4 takten som skapas. 

Françaix har gjort satsens scherzokänsla väldigt uppenbar genom sitt konstanta skämtande. 
Ett exempel på det är i takt 31 då fagotten har en dialog med kontrabasen över ett 
pizzicatoackompanjemang i resten av ensemblen (Ex. 14).  

 
Notexempel 14. Fagott och kontrabas stämmorna takt 31–39 

 

En av satsens mest humoristiska stunder förekommer i takt 68, då fagotten som plötsligt 
spelar helt ensam, verkar vara berusad (Ex. 15). Françaix skapar den här känslan genom den 
komplicerade och ologiska rytmiken samt genom accenter. Françaix ironiserar även över sitt 
eget skämt genom att markera passagen ppp samt delicamento. 

 
 
Notexempel 15. Takt 68–75 

 112 
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3.4 Sats 4: Allegro 

Den fjärde satsen, Allegro, är sista satsen i Divertissement. James Jeter, en amerikansk 
fagottist som repeterade verket med Françaix, skriver om fjärde satsen:  

The composer wants this movement to fool the audience. It should begin sounding like a "serious 
piece," that is until the prankster bassoon cuts that short with its entrance.  

The bassoon fortissimo entrance must come as a total surprise after the "serious" beginning of 
the quintet.14 

 
Françaix skapar en seriös stämning genom att påbörja satsen i c-moll, samt genom starka och 
väldigt accentuerade stråkstämmor. Det är faktiskt den enda av satserna som inte börjar piano 
eller svagare och den enda satsen som inleds utan fagotten. Françaix förbereder inför 
fagottens fortissimoentré genom att dämpa dynamiken till ppp i stråkstämmorna. Fagotten 
kommer då in väldigt plötsligt med en påträngande burdus och oförskämd karaktär som på ett 
väldigt komiskt sätt besvaras av stråken som är markerade piano och amabile (Ex. 15).  
 

 
Notexempel 15. Takt 25-30 
 
 
Fagottens C-dur arpeggiomotiv återkommer i takt 51 och för sista gången i en förkortad och 
artikulerad version i takt 120. En slags sidotema förekommer i violin 1 takt 43 (Ex. 16). Jeter 
berättar att enligt Françaix: “The first violin solo in these measures must literally sound like a 
chanteuse with a definite flavor of a French nightclub”.15 Temat återkommer i en mycket mer 
utvecklad form i fagottstämman takt 57, och sedan tillbaka till den enkla versionen i fagotten 
takt 113. 

                                                
14 Jeter, 1981. 
15 Jeter, 1981. 
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Notexempel 16. Takt 43-50 

Även om satsen inleds i c-moll, så övergår den i C-dur från och med fagottens entré, vilket är 
samma tonart som i första satsen. Fjärde satsen innehåller också många referenser till första 
satsens motiv. Ett väldigt tydligt exempel på det är i takterna 82 och 95–98, där fagotten 
spelar huvudmotivet från första satsen. 

 

Det är intressant att observera att i Waterhouses inspelning av Divertissement från 1968 (som 
skedde innan verket hade publicerats) finns inte satsens sista ton och dess förslag med 
överhuvudtaget. Det är ett betydelsefullt utelämnande eftersom det är slutet på inte bara fjärde 
satsen utan på verket i sin helhet. Det beror sannolikt på att stämmorna som Waterhouse 
spelade från inte överensstämde med originalet och Françaix lade till tonen i 
revideringsarbetet inför verkets publicering 1973. 
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4 Diskussion och slutsatser 
Kanske den mest tankeväckande aspekten när det gäller Françaixs Divertissement är dess 
historiska kontext. Med tanke på omständigheterna både i Frankrike och övriga Europa känns 
verket minst sagt malplacerat och att ett sådant humoristiskt, till synes oseriöst stycke var 
skrivet mitt under ockupationsåren känns på många sätt väldigt absurt. Det är såklart omöjligt 
att förstå hur Françaix hade det under dessa år men det är möjligt att verkets lättsamma, 
underhållande natur var ett sätt att överleva denna svåra tid. Med tanke på det är det intressant 
att notera att ordet Divertissement på franska inte bara betyder förströelse utan härstammar 
från att avleda.  

Samtidigt är verket på många sätt väldigt patriotiskt. Själva konceptet av en Divertissement 
med dessa barocksvitliknande danssatser och jazzinfluenser, är väldigt franskt. Att fagotten 
förekommer i en solistisk roll stämmer också med franska estetiken samt själva instrumentet 
verket var skrivet för, det vill säga franska fagotten till skillnad från den tyska systemet. 
Françaixs Divertissement är inte bara väldigt franskt, den är också inte på något sätt tysk.  

Françaixs verk är först och främst väldigt underhållande musik. Genom spännande och 
mycket skicklig användning av framförallt harmonik och rytmik skapar Françaix musik som 
är både lättlyssnad samt mycket komplex och intressant. Françaixs humor och kvickhet är 
mycket uppenbar, och på sätt och vis utgör grunden till verket. 

Genom att analysera Françaixs verk i detalj har jag fått en stor inblick in i inte bara själva 
stycket men också när det gäller Françaix som tonsättare. Att få en förståelse för styckets 
uppbyggnad och komposition, samt att försöka tolka det Françaix ville förmedla kommer vara 
väldigt betydelsefullt i framtida utföranden av verket. 
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