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Abstract 
Jag går i detta arbete först igenom ett antal olika sätt att se på autenticitet, diskuterar och 
jämför olika musikvetares ståndpunkter samt undersöker begreppets ursprung. Därefter 
har jag undersökt hur dessa olika autenticiteter påverkar det klingande resultatet i ett 
specifikt verk och stycket jag valt för detta syfte är Allegro moderato ur Sonata para 
guitarra av Antonio José. Verket är dock inte det centrala, utan syftet att se hur olika 
ramar, autenticiteter, påverkar det klingande resultatet är det som står i centrum och detta 
skulle egentligen kunnat göras utifrån vilket musikstycke som helst.  

För att komma fram till hur jag på bästa sätt kan vara trogen vart och ett av dessa olika 
synsätt så har jag även gjort en analys av verket. Jag går i arbetet dels in på vissa detaljer 
i verket, undersöker vilka olika tolkningsmöjligheter jag kan hitta utifrån de ramar som 
ges av de olika sätten att se på autenticitet och dels ser jag till större strukturer i verket 
och hur olika val påverkar dessa. Jag har även dokumenterat de klingande skillnaderna 
med ljudinspelningar och då spelat in både längre och kortare partier samt gjort en 
inspelning av hela satsen för att få en bild av stycket som helhet samt för att se hur 
slutresultatet blev. Avslutningsvis så sammanfattar jag arbetet, skriver om hur detta 
arbete skulle kunna fördjupas ännu mer och diskuterar autenticitetsbegreppets relevans. 

 

Nyckelord: psykoakustisk, personlig autenticitet, uppförandepraxis, konstnärlig frihet, 
Antonio José, gitarr, klassisk musik, autentisk 

 
 





 

Förord  
När jag satt och funderade på vad min uppsats skulle kunna handla om så gick mina 
tankar i en mängd olika banor; ska jag kanske skriva om inlärningsprocessen, hur jag bör 
göra för att lära mig ett stycke på snabbast möjliga sätt, med bästa möjliga resultat och 
om det kan vara så att dessa två parametrar ibland står i kontrast till varandra? Ska jag 
skriva om marknadsföring, hur det sättet vi presenterar oss själva som artist påverkar 
andras uppfattning om oss, göra en egen hemsida och jämföra med andras? Eller ska jag 
skriva om interpretation för klassiska musiker, diskutera och jämföra olika sätt att tolka 
ett verk på samt fundera över hur stora friheter vi kan ta? 

Att skriva om interpretation lät lockande, jag hade redan börjat skriva lite om min syn på 
musikerns roll och hur jag förhåller mig till att spela andras musik i min kommentar på 
programbladet till min kandidatexamens konsert, så det är helt klart ett ämne som 
verkligen intresserar mig och är något som jag ständigt brottats med genom hela min 
utbildning på KMH och egentligen ända sedan jag började spela gitarr. Då jag själv redan 
har bestämda åsikter funderade jag över huruvida det ämnet skulle tillföra mig något. Så 
nej kanske inte konstnärlig frihet, men att skriva om inlärningsprocessen då? Det lät rätt 
vettigt, troligtvis skulle jag kunna effektivisera min egen övning lite vilket självklart 
alltid är bra. Även här såg jag dock problem med hur mycket nytta jag skulle kunna ha av 
att skriva om det då detta är något som jag i vilket fall ständigt jobbar med och det skulle 
kanske inte tillföra så mycket att även skriva om det. Det lämnade då 
marknadsföringsdelen ensam kvar, en del som jag alltid känt att jag har väldigt svårt med 
och inte riktigt velat ta tag i, för att den känns så otroligt tråkigt och ytlig, men det var 
kanske dags nu tänkte jag. 

Jag började därmed med arbetet, diskuterade fram och tillbaka med min handledare om 
hur jag skulle lägga upp det hela, vad i själva uppbyggnaden av hemsidan skulle jag 
fokusera på. Till slut hade jag i slutet av första året på utbildningen en tydlig idé om hur 
jag skulle jobba. Det hela gick ut på att jag skulle läsa några böcker om visuell retorik för 
att få grepp om termer på detta område och jämföra några olika gitarristers startsidor och 
se hur de är upplagda rent praktiskt och designmässigt. Jag skulle sedan kunna väva in 
detta i utvecklandet av min egen hemsida och då skriva om de val jag gör angående 
utformningen av sidan och varför jag gör de valen. 

Jag var alltså inställd på att påbörja det arbetet, men en morgon, dagen efter en konsert, 
vaknade jag med insikten; jag måste skriva om något som jag faktiskt tycker är intressant. 
Visst att göra en egen hemsida är självklart bra men vill jag verkligen skriva ett helt 
examensarbete om visuellretorik enbart för den sakens skull? En hemsida borde jag 
kunna knåpa ihop rätt enkelt även utan ett sådant arbete. Jag känner även att den typen av 
analyserande kring hur andra människor kan komma att uppfatta något sådant får mig, i 
ärlighetens namn, att bli rätt deprimerad och lite lätt illamående. Jag vill i stället att min 
uppsats ska bli ett konstnärligt ställningstagande, något som jag med stolthet kan visa upp 
för omvärlden och säga det här är jag! Något som jag aldrig skulle kunna göra med ett 
arbete om hur vi kan skapa en hemsida för att andra ska tycka om den, det skulle snarare 
gå på tvärs mot allt vad konst handlar om. På grund av detta så har jag nu alltså valt att 
skriva det här examensarbetet med syftet att utforska vad det är att vara autentisk.
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([SRVLWLRQ 

Bakgrund och syfte  
/HDUQ�WKH�UXOHV�OLNH�D�SUR��VR�\RX�FDQ�EUHDN�WKHP�OLNH�DQ�DUWLVW�´��3LFDVVR�1 

 

Jag har igenom hela min utbildning på Kungl. Musikhögskolan (KMH) och egentligen 
genom alla mina år med gitarren ständigt brottats med en fråga som jag tror att de flesta 
konstnärer brottas med. Det finns självklart många olika formuleringar och därmed 
många olika ingångar i denna fråga, men för mig har den för det mesta låtit ungefär så 
här; Hur mycket måste jag anpassa mig efter rådande normer inom den klassisk musik 
som jag sysslar med för att kunna överleva och hur mycket kan jag anpassa mig utan att 
förlora mig själv. När vi blir undervisade på våra instrument så lär vi oss inte enbart hur 
vi tekniskt ska kunna lösa saker utan vi får även lära oss hur vi ska frasera, behandla 
dynamik och betoningar i olika musikstilar. Ibland uppmärksammar kanske ens lärare att 
vi inte har varit tillräckligt noga med dynamiken eller kanske missat, eller bortsett från, 
en betoning som står antecknad i noterna. Vi får alltså lära oss hur vi ska spela för att det 
VND�OnWD�SUHFLV�VRP�GHW�´VND´�� 

Jag har haft stora problem med detta att spela som man ska. Det har ofta gått på tvärs 
med hur jag själv känner att jag vill spela musiken. Jag har haft och har fortfarande svårt 
att förstå varför det är tonsättarens intentioner som är de som ska stå i fokus, något som 
de flesta lärare verkar propagera för. I de flesta fall gillar jag delar av en kompositörs 
idéer med ett stycke men ofta har jag ett sätt att spela verket på, som för min del känns 
mycket mer intressant och emotionellt mer tillfredsställande, så därför följer jag ofta 
mina egna idéer även om de ibland står i konflikt med kompositörens. Jag säger dock inte 
att jag tycker att alla ska göra som jag, tvärtom bör alla gör precis som de själva vill, de 
som vill följa tonsättarens intentioner efter bästa förmåga får självklart göra det. Själv ser 
jag dock ingen poäng i att spela om målet skulle vara att till varje pris försöka rensa bort 
allt det som gör tolkningen till min personliga tolkning. 

 

³0R]DUW¶s disdain and Beethoven¶V�GLVFRPIRUW�QHHG�QRW�GHWHU�XV��7KH\�DUH�GHDG�´�(Taruskin, 
1995, s. 169)  

 

Ovanstående är ett citat som jag kommer att tänka på och som jag gillar skarpt, de lever 
inte längre och kan därför inte heller ha någon åsikt på mitt sätt att spela deras verk, det 
är till och med fysiskt omöjligt för dem att ha det. Jag möter ofta motstånd och skepsis 
mot de friheter jag tar mig, de flesta verkar inte tycka att det är tillräckligt att jag gör som 
jag gör enbart för att jag själv tycker att det låter bättre. Att de tycker så kan t.ex. bero på 
att de anser att MDJ�Gn�LQWH�lU�WURJHQ�PRW�RULJLQDOHW��PRW�KXU�GHW�´VND´�YDUD�RFK därmed 
inte spelar autentiskt. 

 
1 Citatet cirkulerar på internet och brukar tillskrivas Pablo Picasso men jag har inte lyckats bekräfta att det verkligen är han 
som har sagt detta. 
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Jag vill självklart vara autentisk jag med, men min utgångspunkt är i stället en personlig 
sådan i den mening att jag inte strävar efter att efterlikna någon annans sätt att spela, utan 
i stället utgå från de känslor som musiken i sig självt väcker hos mig och bygga min 
tolkning utifrån detta. 

Jag har i detta arbete tänkt fördjupa mig i olika sätt att se på vad det är att vara autentisk 
samt skapa ett antal olika versioner av ett och samma musikstycke. Stycket jag valt för 
detta syfte är Sonata para guitarra av Antonio José. Jag kommer först att gå igenom ett 
antal olika utgångspunkter och sedan arbeta utifrån en i taget och noggrant dokumentera 
de val jag gör och även spela in resultaten. Detta för att se hur dessa olika sätt att vara 
autentisk yttrar sig. Detta kan tyckas stå i strid med det jag nyss skrev om att vilja utgå 
från mig själv, men jag ser detta som ett sätt att berika mig själv. För hur kan vi veta hur 
vi verkligen vill ha det om vi inte prövat alla alternativ och hur kan vi bryta mot reglerna 
om vi inte bemästrar dem till fullo. 
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Utgångspunkterna 
 

Jag har i huvudsak utgått från boken Authenticities av den amerikanska musikforskaren 
och filosofiprofessorn Peter Kivy (1997), i vilken han diskuterar och dissekerar olika sätt 
att se på autenticitet. Jag har även läst artiklar av Richard Taruskin (1995), en amerikansk 
musiker, dirigent, musikhistoriker och musikforskare. Roland Jackson (1997), 
amerikansk musikforskare, och Charles Rosen (1971), amerikansk pianist och 
musikforskare. Jag har även hämtat mycket inspiration från Martin Edins seminarium om 
autenticitet på KMH. 

 

 

Autenticiteter 
 

I sin bok Authenticities utgår Kivy från fem definitioner av det engelska ordet authentic 
som är hämtat ur Oxford English Dictionary (OED), således utgår han alltså från ordets 
denotativa betydelse, dvs. de betydelser ordet tillskrivits genom åren och som accepterats 
i samhället överlag. Anledningen till denna utgångspunkt tycks vara en diskussion, förd 
av bland annat Richard Taruskin, angående vilka som har rätt att säga att de spelar 
autentiskt, de som försöker spela tidsenligt eller de som helt enkelt levererar ett 
framträdande som känns genuint. 

 

1. Of authority, authoritative (properly as possessing original or inherent aXWKRULW\«) 

2. Original, first hand, prototypical; as opposed to copied. 

3. Really proceeding from its reputed source or author« (Opposed to counterfeit, forged«�) 

4. Belonging to himself, own, proper.  

5. Acting of itself, self-originated, automatic.2 (OED, 1989, s. 795±796)  
Som ni ser så har ordet inte en möjlig betydelse utan flera och genom denna 
utgångspunkt tar Kivy fram fyra autenticiteter, alltså fyra sätt att spela autentiskt på och 
som han anser har relevans i framförandet av noterad musik. Det kan även vara värt att 
notera att det nu alltså handlar om autentiska versioner av ett stycke, något som inte bör 
blandas ihop med huruvida man själv är autentisk eller inte.  

(1) IDLWKIXOQHVV�WR�WKH�FRPSRVHU¶V�SHUIRUPDQFH�LQWHQWLRQV�� 

(2) faithfulness to WKH�SHUIRUPDQFH�SUDFWLFH�RI�WKH�FRPSRVHU¶V�OLIHWLPH� 

(3) IDLWKIXOQHVV�WR�WKH�VRXQG�RI�D�SHUIRUPDQFH�GXULQJ�WKH�FRPSRVHU¶V�OLIHWLPH�� 

����IDLWKIXOQHVV�WR�WKH�SHUIRUPHU¶V�RZQ�VHOI��RULJLQDO��QRW�GHULYDWLYH�RU�DQ�DSLQJ�RI�VRPHRQH�
HOVH¶V�ZD\�RI�SOD\LQJ� (Kivy, 1997, s. 6±7) 

 

 
2 Jag har inte haft tillgång till samma utgåva av OED som den som citeras i Autenticities (Kivy, 1997, s. 3) på grund av 
detta skiljer formuleringarna i min text sig något från de Kivy utgått ifrån, men enligt mig inte på ett sätt som påverkar 
deras betydelse. 
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Den första av dessa autenticiteter som jag valt att kalla tonsättarautenticitet, är en 
utgångspunkt som grundar sig på kompositören. Alltså den som skapade originalnoterna, 
det är hens idéer som står nedtecknade och om vi följer dessa idéer så spelar vi på ett 
autentiskt sätt utifrån den tredje dessa definitioner på DXWHQWLFLWHW�´Really proceeding 
from its reputed source or author...´��2('��������V������. 

Den andra autenticiteten som jag kommer att kalla klingande autenticitet, utgår från hur 
verket spelades då det först skrevs, genom att se till den uppförandepraxis som fanns då. 
Här kan vi säga att vi spelar autentiskt i och med att vi försöker få det att låta som när det 
först spelades, det blir alltså någon slags nedärvd auktoritet. ´1. Of authority, 
DXWKRULWDWLYH«´��2('��������V������. 

Den tredje autenticiteten som jag kommer att kalla psykoakustisk autenticitet, handlar om 
att vi försöker ge publiken samma upplevelse som publiken som först hörde verket fick 
och där med spela på ett autentiskt sätt genom att vara trogen den ursprungliga 
upplevelsen som musiken ingav. ´2ULJLQDO��ILUVW-hand, prototypical; as opposed to 
FRSLHG´�(OED, 1989, s.796) ´Really proceeding from it¶s reputed source or author 
(Opposed to counterfeit, forged��´ (OED, 1989, s. 796). 

Den sista av dessa autenticiteter som jag kommer kalla personlig autenticitet, handlar om 
att musiker är trogen sig själv, sina egna estetiska ideal och musikaliska preferenser, det 
vill säga att inte låta andra styra över hur hen ska spela��´4. Belonging to himself, own, 
proper. 5. Acting of itself, self-originated, automatic.´ (OED, 1989, s. 796). 

Det kan även vara värt att notera att ordet enligt etymologiska ordböcker har sitt ursprung 
i en kombination av de grekiska orden auto som betyder; En själv, och hentes3 som 
betyder; handla, vara. Dessa ord har sedan kombinerats för att skapa ordet authentes som 
betyder; en som handlar utifrån ens egna auktoritet, och därefter har ordet authentikos 
som betyder; ursprunglig, genuine, principiell uppkommit och det är alltså ur detta ord 
som authentic härstammar. Kivy tar inte upp ordets etymologi i sin bok men jag har valt 
att göra det för att kunna svara på kritik som hänvisar till etymologin för att försöka 
avvisa den tolkningen av ordet autentisk som jag utgår från här.  

Kritiken bygger på att vi med tanke på ordets ursprung skulle kunna hävda att det är mer 
autentiskt att enbart tolka ordet autentisk som något som har med det personliga att göra 
eftersom att det är den ursprungliga betydelsen. Om vi hävdar detta så menar vi alltså att 
på grund av att ordet från börjar kommer ur ord som har med en själv och ens eget 
handlande att göra, så är det alltså endast sådant som en enskild människa själv gör som 
kan betraktas som autentiskt och vi ställer oss alltså mot att blanda in ordet i en 
diskussion som handlar om att återskapa sådant som någon annan har gjort. Men 
problemet med detta argument är att när vi säger att den mest autentiska betydelsen av 
autentisk är den mest giltiga på grund av den ursprungliga betydelsen så säger vi även att 
ursprung spelar in i hur autentiskt något är och då utgår vi från en bredare definitioner av 
ordet, vilket utan tvekan blir väldigt motsägelse fullt. Det enda vi kan säga med säkerhet 
är att det är den ursprungliga betydelsen men att vi idag definierar ordet på flera sätt. Jag 
kan även tillägga att det finns andra problem med att försöka precisera definitionen av 
ordet autenticitet och detta gäller framförallt den ursprungliga definitionen, något som jag 
kommer gå in mer på lite senare. 

 

 
3 Hentes kommer från det grekiska ordet Pie som betyder; att åstadkomma, att uppnå. 
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I ± Tonsättarautenticitet  
 ´���IDLWKIXOQHVV�WR�WKH�FRPSRVHU¶V�SHUIRUPDQFH�LQWHQWLRQV�´ (Kivy, 1997, s. 6) 

 

Tonsättarautenticitet syftar till att vara trogen hur kompositören själv ville att verket 
skulle framföras. Detta är något som alltid är väldigt svårt att fastställa när, som det så 
ofta är i den klassiska genren, kompositören sedan länge har lämnat oss. 

Vi har givetvis noterna, det färdigställda och utgivna verket. Vi bör dock undersöka om 
det kan vara så att den utgåvan vi har inte är den enda. Om detta är fallet så bör vi 
naturligtvis jämföra de olika utgåvorna och om möjligt även se till kompositörens 
original för att försäkra oss om att förläggaren inte misstolkat något eller lagt till sådant 
som hen själv tycker passar, t.ex. egen dynamik, fraseringar. 

När detta är klart så kan vi förhoppningsvis vara säkra på att vi utgår från en notbild som 
ser ut så som kompositören önskade. Dock kan vi fortfarande inte vara säkra på, i detta 
läge, hur kompositören tänkt sig att vi ska tolka denna notbild. Att bli helt säker på en 
sådan sak är naturligtvis väldigt svårt, antagligen omöjligt, men vi får helt enkelt göra 
vårt bästa för att försöka komma så nära sanningen som möjligt. Vi kan börja med att se 
om verket är tillägnat någon särskild musiker och om detta är fallet så kan vi med rätt god 
säkerhet anta att kompositören hade den musikern i åtanke när verket skrevs. 
Kompositören tänkte sig troligen att den musikern skulle kunna framföra verket på ett, 
för kompositören, tillfredsställande sätt.  

Det kan ha funnits andra skäl till att tillägna personen verket, de kan t.ex. ha varit goda 
vänner, musikern kanske var en framstående virtuos och kompositören kan ha sett sin 
chans att göra sitt namn känt genom denne eller vise versa. Om vi utgår från att 
kompositören hade någon slags konstnärlig integritet så torde denne ha sett någonting i 
den musikerns sätt att spela som tilltalade hen och sannolikt tillägnat verket till hen på 
grund av detta. Om vi mot förmodan skulle komma fram till motsatsen kan vi naturligtvis 
bortse från den här utgångspunkten.  

Som en del i att vara trogen kompositörens önskemål finns även en sociokulturell aspekt 
att ta hänsyns till, vilket vi kan göra genom att ställa frågor som: i vilket syfte skrevs 
verket, hade hen en viss tid på sig att skriva det, vilka instrument och konsertsalar hade 
hen tillgång till osv. Att det är viktigt att ställa sig dessa frågor beror på att allt detta kan 
ha varit med och påverkat tonsättaren i dennes komponerande. Kivy har ett bra exempel 
som visar hur, vad vi själva vill eller önskar, är beroende av vår omgivning. 

 

What does Wanda want? She said that she wants to be a nurse. But is that what she really 
wants? Well, if she could, she would really OLNH�WR�EH�D�GRFWRU«�The first thing to notice is 
that wanting is always a matter of choosing; and choosing is always among the available 
possibilities. 

Wanda says she wants to be a nurse. But, of course, her wanting is not some contextless, 
disembodied mental state. Her wanting to be a nurse is, to begin with, a selection. She could 
be a sales clerk, or a schoolteacher, or a beautician« so she chooses to be a nurse. That is 
what she wants. 

Is that what she really wants? Well, yes and no. Wanda really wants to be a nurse rather then 
a sales clerk, or a schoolteacher, or a beautician. But if she had her druthers, what she really 
would like to be is a doctor. Her circumstances being what they are, however, Wanda really 
wants to be a nurse. (Kivy, 1997, s. 22±23) 

 

Om Wanda hade de förutsättningar som krävdes så skulle hon helst av allt vilja bli läkare 
men efter som det inte är möjligt vill hon istället bli sjuksköterska. Det vill säga, det är 
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fullt möjligt att vilja bli, önska att bli eller att vilja göra vad som helst, så länge vi kan 
föreställa oss det, men vad vi faktiskt väljer att bli eller göra är beroende av vilka faktiska 
möjligheter vår omgivning har givit oss. Det handlar alltså om flera nivåer av vad vi vill 
och önskar. 

Om vi applicerar detta på vad en kompositör kan tänkas vilja så kan t.ex. kompositören 
välja att skriva ett så storslaget verk som möjligt. Verkets instrumentering skulle i detta 
fall ha styrts av tre parametrar, kompositörens önskan att skriva ett så storslaget verk som 
möjligt, antalet musiker som hen hade tillgång till, samt vilka instrumenttyper som fanns 
tillgängliga. Det är dock endast en av dessa parametrar som rör kompositörens faktiska 
önskan så om vi ska spela verket i dag så skulle vi kunna anpassa verket efter vår tids 
förutsättningar och på så sätt ha möjlighet att komma ännu närmre kompositörens vision 
och göra det ännu mer storslaget än vad hen själv kunde, t.ex. genom att utöka antalet 
instrument eller byta ut och eller lägga till instrument grupper. 

En kompositörs val är alltså åtminstone till viss del styrda av dennes sociokulturella 
kontext och vi måste, om vi ska komma till botten med vDG�NRPSRVLW|UHQ�´IDNWLVNW´�YLOO, 
försöka ta reda på hur dennes förutsättningar kan ha påverkat hen. Ytterligare ett exempel 
från Kivy kan här vara på sin plats.  

 

What does William really want? William was born in Bristol, England in 1769 and chose to 
go to sea rather than apprentice to a harness maker. He wanted to be a sailor and to see the 
world, given that his choices were limited to that or a life at the workbench. William did not 
want, then, to be a harness maker. We can say that with assurance. But if our only grounds for 
VD\LQJ�LW�ZHUH�WKDW�KH�GLGQ¶W�GHFLGH�WR�EHFRPH�D�KDUQHVV�PDNHU��WKHQ�,�VXSSRVH�ZH�FDQ�VD\�
with assurance that William did not want to be an aviator or a computer programmer, either.... 
William, however, cannot even contemplate the career of aviator or computer programmer, 
let alone reject them...It sounds odd, then, to describe William as not wanting to be an aviator 
or a computer programmer even though in one sense of those words it is literally true, 
because they suggest, in the more usual sense, that the alternatives were available, thought 
about, and rejected; and that cannot be the case: they cannot be rejected because they cannot 
even be thought about. (Kivy, 1997, s. 25) 

 

I detta exempel ställs frågan i stället i relation till tiden; kan vi verkligen hävda att någon 
inte ville ha något som hen inte ens kunde föreställa sig? På ett sätt är det omöjligt, ingen 
kan göra ett aktivt val angående något som ännu inte är påtänkt, men om vi inte tar 
hänsyn till vår tids förändrade förutsättningar när vi ska framföra musik från en svunnen 
tid, så kan vi mycket väl komma att vara mindre trogen kompositörens vilja än om vi 
beaktar dessa förändrade förutsättningar.  

Ett exempel på detta återfinns i Johan Sebastian Bachs musik. De flesta musikvetare och 
musiker är nog överens om att polyfonin i Bachs musik är oerhört viktig; de enskilda 
stämmorna ska komma fram så tydligt som möjligt. Om vi då tar Bachs verk för t.ex. 
cembalo så inser vi att det finns ett problem med att få fram alla stämmor riktigt tydligt 
på detta instrument eftersom vi inte har samma möjlighet att variera dynamiken vilket 
inbär att alla stämmor kommer klinga ungefär lika starkt. I dag så har vi dock andra 
klaverinstrument genom vilka vi har möjlighet att få fram polyfonin på ett mycket 
tydligare sätt.4 Skulle det då inte vara mer troget Bachs vilja att spela cembalostyckena på 
t.ex. piano i stället för cembalo? Detta trots att Bach själv aldrig kan ha önskat att verken 
 
4 Fortepianot utvecklades dock under första halvan av 1700-talet och Bach måste utan tvekan ha känt till detta instrument 
åtminstone under de 25 sista åren av sitt liv. Vi kan alltså liksom på våra moderna pianon och flyglar variera dynamiken på 
varje enskild ton, men det är dock stor skillnad när det gäller klangfärg och framför allt när det gäller klangens jämnhet 
över flera oktaver mellan ett pianoforte och en flygel eller ett piano. (Concise History of Western Music, 2006, s.333). 
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skulle spelas på detta instrument, eftersom att det inte uppfanns förrän efter hans död och 
att han därmed inte hade någon möjlighet veta vad ett piano var.  

 

This question, to be sure, can never be answered. Nor does it correspond with reality. For 
what we possess is only what the composer has left us. (Jackson, 1997, s. 9) 

 

Citatet visar Roland Jacksons sätt att ser på det och han menar alltså i princip att hela 
idén med att fundera över vad kompositören skulle velat utifrån dagens förutsättningar är 
en villfarelse som vi bör lämna därhän då vi aldrig kan bli säkra på vad svaret skulle bli, 
vilket på sätt och vis är helt sant. Helt säkra på om Bach hellre skulle vilja att hans verk 
för solo cembalo ska framföras på piano än cembalo kan vi nog inte bli. Peter Kivy 
motsätter sig dock den typen av argument och menar på att vi måste utgå från att vi 
faktiskt kan leva oss in i andras tankesätt och därmed åtminstone få en liten aning om hur 
dessa personer skulle agerat i vår tid genom att ta reda på så mycket det går om deras 
personlighet och karaktärsdrag. Att hävda motsatsen blir enligt Kivy absurt eftersom vi 
annars egentligen inte kan påstå oss veta någonting alls utom det vi faktiskt själva 
upplever. 

 

���DV�LI��LQ�RUGHU�WR�´NQRZ´�WKDW�\RX�KDYH�DQ�WRRWKDFKH��,�PXVW�EH�IHHOLQJ�\our toothache, 
which, of course, is impossible in some very deep sense of impossibility that is hard to state 
but universally felt. (Kivy, 1997, s.18) 

 

Kivy menar att vi faktiskt kan veta hur en annan person känner sig när den uttryckligen 
talar om det för oss, om vi själva upplevt samma sak och även om vår känsla kanske inte 
är exakt likadan som den personens så kan vi ändå förstå på ett ungefär. 

Om vi då applicerar detta på musik inser vi att genom att studera en kompositörs liv och 
hans verk och samtidigt ser till våra egna känslor inför musiken så kan vi då komma, om 
än inte hela vägen fram, så åtminstone väldigt nära att förstå hur denne kan ha känt inför 
musiken och då även ha möjlighet att dra slutsatser kring hur hen troligen hade sett till 
sitt verk i vår tid. 

Att en kompositörs sociokulturella miljö i många fall kan ha påverkat stycket och att det 
kan finnas anledning att ändra på vissa saker i ett verk för att komma närmare vad 
kompositören faktiskt ville med verket, finner vi även stöd för hos pianisten och 
musikforskaren Charles Rosen, även om han har en liten annan utgångspunkt, 

 

...There is no reason to assume that performers understand the nature or even the implications 
of the music written during their lifetime. I have in mind not only the particular performers 
but the traditions of an age in general. Even the composers themselves --not only insofar as 
they themselves perform, but as composers--must be included with performers in this respect.  
(Rosen, 1971, s. 55) 

 

Rosen menar alltså att kompositörerna själva inte helt och hållet förstod sig på sina egna 
verk, en del av det som skrevs in i notbilden gjordes av det skälet att det var den enda 
möjliga praktiska lösningen vid den tiden och inte på grund av att det faktiskt tillförde 
något väsentligt till själva verket. Detta kan ge oss väldigt goda skäl att tro att om 
kompositören hade givits möjligheten så hade hen gjort vissa ändringar på sitt verk. 
Rosen menar att detta även är applicerbart på det sätt en kompositörs samtida musikerna 
spelade samt den praxis som de utgick från, vilket leder in oss till Kivys andra 
autenticitet nämligen den historiska autenticiteten.  
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II ± Klingande autenticitet  
´����IDLWKIXOQHVV�WR�WKH�SHUIRUPDQFH�SUDFWLFH�RI�WKH�FRPSRVHU¶V�OLIHWLPH�´ (Kivy, 1997, s. 6-7) 

 

Klingande autenticitet syftar till hur musiker faktiskt spelade musiken vid den tiden som 
verket skrevs. Detta kan vid första anblick lätt förväxlas med att vara trogen 
kompositörens önskningar dvs. tonsättarautenticitet och ibland är så fallet, men detta 
gäller långt ifrån alla verk och långt ifrån alla kompositörer. Vi vet att det har funnits 
kompositörer som har varit väldigt kritiska mot sin samtids stilideal och i dessa fall 
stämmer alltså inte kompositörens önskningar överens med rådande uppförandepraxis. 
För att fördjupa sig i hur en kompositörs samtid framförde densammes musik kan vi t.ex. 
studera instrumentskolor från den tid som verket skrevs, men även där måste vi observera 
huruvida författaren av instrumentskolan i fråga tar avstånd från gängse ideal eller om 
hen konfirmerar dem och jämföra detta med kompositörens ståndpunkt. 

Rosen är dock kritisk till denna utgångspunkt, han menar att det inte är eftersträvansvärt 
att försöka återskapa det klingande resultatet av ett styckes uruppförande. Det finns 
många exempel på ljud som kunde förekomma under framförandet av ett verk som 
egentligen inte tillförde något önskvärt, t.ex. ljudet av en hamrande taktpinne, vilket var 
vanligt förekommande i orkestrar fram tills vi utvecklade dagens mer ljudlösa sätt att leda 
dem. Detta är alltså ett exempel på sådant som vi i dag faktiskt inte behöver och därmed 
så kanske vi får en bättre musikupplevelse med färre distraktioner och mer tydlighet. 
Dock är detta alltså sådant som bör ingå i ett framförande där vi vill vara historiskt 
autentisk. Det faktum att många väljer att endast ta till sig vissa delar av det vi känner till 
om äldre uppförandepraxis och ändå hävdar att de spelar tidstroget är något som 
ytterligare en annan musikforskare, Richard Taruskin, kritiserar. 

 

%XW�RQ�D�FORVHU�LQVSHFWLRQ��LW�EHFRPHV�HYHU�PRUH�DSSDUHQW�WKDW�´KLVWRULFDO´�SHUIormers who 
DLP�´WR�JHW�WR�WKH�WUXWK´��DV�WKH�IRUWH-pianist Malcolm Bilson has put it) by using period 
instruments and reviving lost playing techniques actually pick and chooVH�IURP�KLVWRU\¶V�
wares. And they do so in a manner that says more about the values of the late twentieth 
century than about those of any earlier era. (Taruskin, 1995, s. 164) 

 

Taruskin hävdar alltså att vårt sökande i det förflutna inte egentligen kommer ur en vilja 
att spela som de gjorde förr, utan att vi faktiskt söker efter ett nytt sätt att spela. 
Tidigmusikrörelsen är i sådana fall ett alltså nytt och modernt sätt att tolka den gamla 
repertoaren på och forskningen som bedrivs om tidigare generationers uppförandepraxis 
används för att berättiga denna nya stils existens, detta gör vi, enligt Taruskin för att vara 
de klassiska idealen till lags.  

I mångt och mycket tycker jag faktiskt att han har rätt här. Om vi endast plockar och 
väljer det som vi själva tycker låter bra, då utgår vi faktiskt mer från en personlig 
autenticitet än från en historisk. Han menar dock inte att det är något fel med detta utan 
tvärtemot så uppmuntrar han det. Det han inte gillar är att vi försöker maskera det hela 
som historiskt korrekthet när det faktiskt inte är fallet. Jag skulle dock vilja tillägga att vi 
i och för sig kanske bör se jakten på klingande autenticitet som ett pågående arbete och 
inse att det tar tid innan vi helt kan lägga om teknik, lära in improvisationstekniker och 
VSHOD�´precis´�VRP�GH�JMRUGH�I|UU�RFK�Qngonstans så handlar mer om att steg för steg 
komma närmare och närmare än faktiskt spela exakt så som de gjorde förr. Det är helt 
enkelt intentionen som står i fokus. 
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III ± Psykoakustisk autenticitet   
´���IDLWKIXOQHVV�WR�WKH�VRXQG�RI�D�SHUIRUPDQFH�GXULQJ�WKH�FRPSRVHU¶V�OLIHWLPH�´ (Kivy, 1995, s. 
7) 

 

Psykoakustisk autenticitet kan tyckas likna den föregående i ännu högre grad, men här 
talar vi om utförandet utifrån publikens perspektiv, hur publiken faktiskt uppfattade 
musiken. 

För att komma fram till hur publiken kan ha upplevt musiken måste vi precis som när vi 
försöker tränga in i kompositörens sinne, fråga oss hur miljön de levde i såg ut. Var det 
mycket oljud runt om kring eller var det en lugn miljö, vilken annan musik var de vana 
vid, d.v.s. var detta verk någonting helt nytt eller var det något som passade väl in i det 
publiken var van att höra. 

När vi fastställt allt detta med största möjliga säkerhet, så måste vi även fråga oss hur vi 
ska göra för att få dagens publik att uppfatta musiken på samma sätt. Något som av 
förklarliga skäl ofta är väldigt svårt att uppnå genom att spela det på ett historiskt 
autentiskt sätt, då vi idag med våra moderna öron uppfattar detta på ett helt annat sätt än 
vad kompositörens samtida publik gjorde. Peter Kivy tar upp flera bra exempel på detta i 
boken och ett av dessa är rörande en Roland C-50 classic harpsichord som kan 
reproducera tonen från en cembalo samt det klickande ljudet som uppstår när mekaniken 
som knäpper på strängen går tillbaka till sin ursprungsposition, något som egentligen var 
ett icke önskvärt biljud som instrumentbyggare brottades med att få bort. 

 

And if the click of harpsichord jacks resetting is noise, then one has good reason to assume 
baroque audiences ceased to hear it, the way I have ceased to hear traffic noises, and the pilot 
the noise of engines. Thus, in a perfectly obviRXV�VHQVH�RI�´KHDU�´�LI�, want to hear what a 
seventeenth-century audience heard at a harpsichord recital, I should leaYH�WKH�´FOLFNLQJ´�VWRS�
of my Roland C-50 off, but if I want a seventeenth-century audience, per impossible, to hear 
my Roland C-50 the way they hear their own instrument, I should leave it on. For if I left it 
off for a seventeenth-century audience, they would hear the silence, just like a city boy in the 
country. (Kivy, 1995, s. 49) 

 

Här beskrivs alltså ett psykoakustisktfenomen som har en tydlig roll i skillnaden på vad 
vi hör eller kanske snarare i vad vi uppfattar i dag jämfört med vad t.ex. en 1700-tals 
publik skulle ha uppfattat, i och med det faktum att vi kan bli vana vid vissa ljud och 
därmed upphöra att vara medvetna om dem. 

(Q�DQOHGQLQJ�WLOO�DWW�GHVVD�´����-tals ljud´��VDPW�DYVDNQDG av vissa ljud vi är vana vid i 
dag, inte är önskvärda, är att de riskerar att ta bort vårt fokus från musiken, eftersom vi då 
istället lägger en del av uppmärksamheten på de främmande, eller avsaknaden av det 
bekanta, ljudet och kan därmed försämra musikupplevelsen. I vilket fall så är detta sådant 
vi måste ta i beaktning om vi vill ta tillvara på den psykoakustiska autenticiteten. 
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IV ± Personligautenticitet 
 

´IDLWKIXOQHVV WR�WKH�SHUIRUPHU¶V�RZQ�VHOI��RULJLQDO��QRW�GHULYDWLYH�RU�DQ�DSLQJ�RI�VRPHRQH�
HOVH¶V�ZD\�RI�SOD\LQJ�´ (Kivy, 1995, s. 7) 

 

Personligautenticitet innebär helt enkelt att vara trogen sin egen uppfattning om musiken 
och om hur vi själv känner att den ska formas. Detta kan även tolkas som att oavsett 
vilken, eller vilka, av de övriga autenticiteterna vi än väljer att fokusera på så kommer 
denna alltid vara närvarande. Det enda undantaget från detta är om vi väljer att spela på 
ett sätt som vi själva inte känner att vi kan stå för, t.ex. om vi väljer att göra en viss typ av 
drill för att vi läst att det var sådana drillar de gjorde under den tiden verket skrevs, d.v.s. 
vi spelar historiskt autentiskt, trots att vi själva tycker att det låter väldigt illa, något som 
jag dock har väldigt svårt att tänka mig att någon faktiskt skulle göra. Det kanske till och 
med skulle kunna hävda att vi även i ett sådant fall är trogna oss själva, eftersom en 
person som väljer att göra så uppenbarligen har en väldigt stark känsla av att; det är så 
här det måste vara. Och är alltså trogen sin egen bild av hur det ska framföras även om 
hen själv i detta fall inte tycker att det låter bra. 

Att se till uppförandepraxis skulle dock kunna anses gå emot den senare delen av 
paragrafen; ´... not derivative or an aping oI�VRPHRQH�HOVH¶V�ZD\�RI�SOD\LQJ´ (Kivy, 1995, 
s. 7) eftersom vi uppenbarligen försöker efterlikna det gamla sättet att spela. ͒ Frågan vad 
det egentligen innebär att vara trogen sig själv, blir med ens väldigt relevant. 

Vi bombarderas ständigt med intryck och allt det som vi upplever blir på ett eller annat 
sätt en del av oss. Antingen tar vi avstånd från det vi upplever eller så tar vi det till oss 
och ofta sker detta helt omedvetet. Jag skulle i vilket fall vilja hävda att det är helt 
omöjligt att vara helt fri ifrån att imitera någon annan, såvida vi inte växer upp och lever i 
en miljö helt utan andra människor, men även i en sådan miljö skulle det finnas intryck 
som på olika sätt påverkar oss, så egentligen skulle det krävas att vi växer upp och lever i 
en miljö helt utan intryck. 

Vi skulle kunna hävda att det som syftas på är att vi i varje specifikt framförande av ett 
verk inte härmar någons annans sätt att spela, men jag menar att medvetet undvika all 
likhet med de versioner som en känner till endast kan påstås vara synonymt med att vara 
trogen sig själv om vi inte gillar någonting alls med dessa tolkningar. I alla andra fall 
skulle vi tvärtom gå på tvärs mot vår egen bild av hur verket ska framföras.  

Ett argument mot detta skulle dock kunna vara att vi, när vi undviker att efterlikna alla 
andra tolkningar, kanske gör det för att vi tycker att det absolut viktigaste är att det inte 
ska låta som någon av de andra tolkningarna oavsett om vi tycker att de finns bra 
kvaliteter i dessa tolkningar. Vi vill kanske tillföra något nytt oavsett om det är bättre än 
det som har föregått ens tolkning eller inte. Detta är dock mindre viktigt för även i detta 
fall så är vi påverkad av de andra tolkningarna så till vida att vi ser till hur de har gjort 
och sen väljer att undvika det, vi har alltså på sätt och vis utgått från, ´���GHULYDWLYH´�
(Kivy, 1997, s. 7), dessa tolkningar och är därmed inte helt fri från dem. 

Det jag vill komma fram till är helt enkelt att jag inte tror vi kan ha en så snäv syn på vad 
som kan tolkas som en personlig tolkning. Eftersom att vi alltid är påverkade av vår 
omgivning går det inte att ha en tolkning av ordet personlig som kräver total från 
koppling från övriga världen då det skulle innebära att ordet enbart är fiktion. Om vi i 
stället utgår från att ens personlighet är summan av ens erfarenheter, så bör detta i sin tur 
innebära att vi är personligt autentiska när vi agerar i enlighet med våra erfarenheter 
vilket innebär att vi per definition alltid är personligt autentiska. Jag skulle dock ändå 
vilja hävda att en tolkning av ett verk inte bör ses som personligt autentisk om den inte är 
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i enlighet med ens bild av hur verket ska spelas. Har vi ingen bild av detta utan enbart 
följer andras instruktioner för hur verket ska spelas så blir det snarare dessa personers 
version. En personligt autentisk version av ett verk kräver alltså någon slags bild av hur 
vi vill att det ska låta. Det handlar, precis som med de andra autenticiteterna, om att göra 
medvetna val. I detta fall med fokus på hur vi själva känner att musiken ska framföras 
och en del i detta kan självklart vara att ta lyssna på någon annans tolkning av ett verk, 
läsa böcker om uppförandepraxis för att bli medveten om hur verket spelades under 
kompositörens livstid och hur vi tror att det kommer uppfattas av sin egen samtidspublik, 
fundera över kompositörens intentioner men fokus ligger här alltså på vår egen bild av 
hur det ska låta. 

 

V ± Andra tankar kring autenticitet  
En person som starkt motsätter sig den personliga autenticiteten och egentligen begreppet 
autenticitet som helhet är musikforskaren Charles Rosen; 

 

In short, there is no such thing as an authentic performance of a work, at least an interesting and original 
work, and what is more, there never was one. We are either to early or too late. And yet±±it must be 
emphasized±±the work of music remains unchanged behind this relativity, fixed, unswerving, and above all, 
in principle, accessible. (Rosen, 1971, s. 58) 

 

Rosen menar att ett verk aldrig kan spelas riktigt autentiskt, åtminstone inte när det gäller 
nyskapande verk, eftersom de som först spelar det omöjligt kan förstå musiken till fullo 
och då blir det på sätt och vis inte ett autentiskt framträdande och att vi i dag inte heller 
spelar verken autentiskt eftersom att vi alltid till viss del härmar de som spelat verken 
före oss. Han riktar även kritik mot olika tiders uppförandepraxis, vilket jag nämnde lite 
hastigt tidigare. Han menar att den praxis som finns kring hur vi ska spela kan störa 
musikens egentliga karaktär.  

 

While Berlioz could appreFLDWH�%HHWKRYHQ¶V�KDUPRQLF�ORJLF��WKH�FRQWHPSRUDU\�WDVWH�IRU�WKH�
JLJDQWLF�EOLQGHG�KLP�WR�%HHWKRYHQ¶V�SURSRUWLRQV (Rosen, 1971, s. 58) 
 

 

This should make us suspicious not of the existence of these traditions, but of their relevance 
and of their application (Rosen, 1971, s. 55) 

 

Båda dessa citat berör olika tiders uppförandepraxis. Det första citatet handlar om Berlioz 
framförande av Beethovens femte symfoni, vilket gjordes med en mycket större orkester 
än vad Beethoven tillskrivit verket och det andra citatet är angående ett framförande där 
Czerny, en elev till Beethoven, spelade en av Beethovens kompositioner på ett tidsenligt 
sätt, vilket ska ha gjort Beethoven väldigt upprörd. 

Han menar alltså att vi varken kan lita på uppförandepraxisen från verkens tid eller den 
från senare tider QlU�GHW�NRPPHU�WLOO�DWW�IUDPI|UD�YHUNHW�Sn�´UlWW´�VlWW. Detta skulle då 
även innebära att inte heller vår egen tids sätt att spela på kan vara att lita på, då vi har en 
egen, eller snarare flera egna, uppförandepraxis. Han riktar även kritik mot att spela 
musiken på ett personligt sätt dvs. att uttrycka sina egna känslor genom musiken och som 
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jag nämnde tidigare så litar han inte heller fullt ut på att kompositören helt och hållet fick 
QHU�YHUNHW�Vn�VRP�GHW�´ERUGH´�YDUD� Så vad har vi kvar då i sådana fall? 

Ja vi har då själva stycket så som det är nedskrivet och vi måste genom efterforskningar 
om tiden då de skrevs försöka avgöra om det finns sådant som kompositören själv gjort 
OLWH�´IHO´�Sn�RFK�UlWWD�WLOO�GHWWD�I|U�DWW�NRPPD�IUDP�WLOO�HQ�Vn�EUD�YHUVLRQ�VRP�P|MOLJW och 
med en så bra version som möjligt menas här alltså en version som i så hög grad som 
möjligt uttrycker den idé som kompositören hade. Vi kan alltså säga att det trots allt är en 
typ av tonsättarautenticitet, en enligt Kivys sätt att definiera det, som Rosen förespråkar 
även om han själv inte vill kännas vid det ordet. Det finns en stark progressionstanke här, 
en tilltro till att ju mer vi studerar något desto bättre kommer det att bli. Det finns även en 
starkt allmänmänsklig insikt om att ingen är ofelbar, även i kompositörernas verk kan det 
alltså finnaV�³PLVVWDJ´�HOOHU�åtminstone saker som kan bli bättre. 

 

 

Antonio José 
 

Biografi 
 

Antonio José Martínez Palacios föddes den 12 december 1902 i Burgos som ligger i den 
norra delen av regionen Kastilien och León i Spanien. Han kom från en fattig familj men 
fick genom olika stipendier möjlighet att studera, då han i tidig ålder visade fallenhet för 
musik. Vid sex års ålder började han studera musik i San Lorenzo med lärarna Julián 
García och José María Blanco Beobide. 

Under sina studier i Madrid (1920-1924) blev José vän med flera musiker och viktiga 
kulturpersonligheter så som bl.a. Garcia Lorca, Salvador Dalí m.fl. Vid den här tiden 
började José även få en hel del uppmärksamhet för sin musik. År 1929 återvända han till 
sin hemstad och tog då över både stadskören och musikskolan där. Under denna tid lärde 
han känna Justo del Río som var med i stadskören och tillsammans började de göra 
´VWXGLHUHVRU´�UXQW�RP�L�%urgos för att leta reda på och dokumentera traditionella melodier 
och harmonier typiska för området. Detta resulterade i samlingen Cantos Populares 
Burgaleses som publicerades 1932. 

1933 så skrev José Sonata para guitarra för solo gitarr. Verket beställdes och tillägnades 
den Burgosfödde gitarristen Region Sainz de la Maza som även var god vän med José. 
Vid den här tiden hade han börjat längta tillbaka till Madrid, han fann människorna i 
Burgos väldigt okultiverade och längtade efter det betydligt mer aktiva kulturlivet i 
huvudstaden.  

I mitten av juli 1936 inträffade något som kom att få en väldigt direkt och fruktansvärd 
påverkan på Antonio Josés liv. En grupp högersympatiserande militärer gjorde ett 
kuppförsök, men lyckades endast ta kontroll över vissa delar av landet och i och med det 
så bröt inbördeskrig ut.  José Antonio fängslades av rebellerna i juli samma år, troligtvis 
på grund av att han var med och grundade den liberala tidskriften Burgos gráfico, något 
som inte uppskattades av den konservativa militärgruppen med general Franco i spetsen. 
Några månader senare, 9 oktober 1936, avrättades Antonio José i byn Estépar, cirka 20 
mil från huvudstaden i Burgos. (Whitehead, 2002, s.13±21) (Gilardino, 2004, s. 23±31) 
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Sonaten 
 

Jag har alltså valt att utgå från Antonio Josés Sonata para guitarra, ett verk bestående av 
fyra satser; Allegro moderato, Minueto, Pavana triste och Finale. Jag har efter en del 
funderingar valt att endast skriva om sonatens första sats, då det skulle ta alldeles för lång 
tid att arbeta igenom hela verket. Det kommer bli svårt att reflektera kring sonatens form 
i sin helhet men jag tror att jag kommer kunna pröva de olika sätten att vara autentisk på 
ett tillräckligt tillfredsställande sätt. Sonatens första sats är sprängfylld med information 
och flera viktiga teman presenteras redan på första sidan. Jag kommer dock inte gå in allt 
för djupt på att alla små detaljer i stycket, utan koncentrerar mig istället på vissa utvalda 
delar och detaljer som enligt mig är svårast att få grepp om, dvs. är minst självklara, i hur 
de ska utföras, samt på fraseringen och hur olika delar av verket hänger ihop. 

Anledningen till att jag valt att pröva de olika autenticiteterna genom den här sonaten är 
att jag länge haft ett stort intresse för stycket, spelat det flera gånger med relativt 
tillfredställande resultat, men jag har lite svårt att bestämma hur jag vill ha vissa partier i 
verket och tänker att det här arbetet kanske kan hjälpa mig att få mer klarhet i detta. Det 
finns även en praktisk anledning, jag har nämligen tänkt spela stycket på min 
examenskonsert.  

Noterna som jag har utgått från är hämtade ur Antonio José and the Sonata para guitarra, 
Antonio José, Sonata para guitarra, Nuova edizione a cura di Angelo Gilardino e 
Ricardo Iznaola. (2004), där både en fotokopia av vad som anses vara Josés fullbordade 
originalmanuskript samt en version editerad av gitarristen Ricardo Iznaola återfinns. Det 
finns även en tidigare utgåva baserad på ett annat manuskript som tros vara en tidigare 
version av sonaten, jag har dock inte haft den versionen att tillgå, men eftersom att det rör 
sig om en version baserad på ett tidigare utkast anser jag inte att det är nödvändigt att 
studera den versionen. För att få bättre koll på hur verket hänger ihop har jag även 
studerat en struktur och ackordanalys av stycket som återfinns i Corey E. Whiteheads 
Antonio José Martinez Palacios SRQDWD�SDUD�*XLWDUUD���������DQ�DQO\VLV��SHUIRUPHU¶V�
guide, and new performance edition. (2002)  Jag har dock gjort vissa ändringar i analysen 
då jag inte håller med om vissa slutsatser han gör. Anledningen till att jag vill utgå från 
en analys av stycket är att jag anser att detta ger mig en bra grund för att förstå dels hur 
kompositören kan ha tänkt sig verket men även en bra grund för att kunna se hur jag själv 
vill framföra musiken. 
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Sonata para guitarra ± Allegro moderato 
Den först detaljen som jag vill ta upp återfinns redan i första takten där huvudtemat får en 
oväntad betoning på den fjärde åttondelen i takten. Denna betoning är markerad på tre 
sätt, dels genom ett accenttecken, dels med ett ackord och dels med ett crescendo från 
första tonen fram mot accenttecknet. De flesta gitarrister jag har hört, spelar detta ackord 
med högerhands tumme svepandes över alla strängarna och skapar en på så sätt stark 
accent i konstrast mot de enskilda tonerna före och efter accenten, dessa spelas med 
mindre tyngd av något av högerhandens övriga fingrar (se klingande exempel 1a). Denna 
finger sättning är den som är föreslagen Iznaolas editering (2004) av stycket. 

                         
En av mina lärare kom med en intressant invändning mot detta sätt att spela det på, inte 
nödvändigtvis mot den vanliga, i de båda existerande utgåvorna, föreslagna 
fingersättningen för högerhanden, utan snarare mot den i hans mening överdrivna 
betoning som riskerar att uppstå på grund av den. Antonio José var pianist och han 
komponerade troligtvis detta verk vid ett piano, på vilket det accentuerade ackordet ur en 
rent spelteknisksynvinkel är mycket lättare att spela. När vi i stället ska försöka spela hela 
detta ackord på en gitarr så blir det med ens uppenbart att vi måste bryta ackordet 
eftersom att det innehåller sex toner och vi endast har fem fingrar att spela dem med. Det 
blir även uppenbart att denna brytning måste utföras väldigt snabbt eftersom att vi redan 
en sextondel senare ska spela nästa melodi ton, denna snabba brytning är svår att 
kontrollera och kan lätt bli väldigt accentuerad. Vi kan jämföra detta med att spela 
samma ackord på ett piano där vi istället kan spela alla tonerna samtidigt efter som vi har 
båda händerna till att utföra detta och där med uppstår inte problematik som på en gitarr. 
Ett problem som kan uppstå om accenten blir alldeles för överdriven och skapar obalans 
och förvirring hos publiken och detta är kanske inte önskvärt, i alla fall inte redan i första 
takten, här bör vi istället försöka presentera temat så tydligt som möjligt så att publiken 
får möjlighet att följa med.  

Vi skulle kunna behålla den fingersättning som Iznaola föreslår, med tummen som bryter 
ackordet, men då måste vi vara noga med att inte få en för stark accent på ackordet, vilket 
är lättare sagt än gjort. En alternativ fingersättning skulle dock kunna vara att spela de tre 
lägsta tonerna med tummen och de tre hösta tonerna med pekfinger, långfinger och 
ringfinger (se klingande exempel 1b), men detta har, i alla fall för min del, visat sig vara 
en rätt svårt fingersättning och jag föredrar därför att spela ackordet med enbart tummen 
men försöker att inte få en allt för stark accent på ackordet (se klingade exempel 1c). 

I det här resonemanget om hur ackordet bör spelas så använder vi oss av vår kunskap om 
kompositören, vetskapen om att han inte var gitarrist utan pianist, för att försöka förstå 
hur han kan ha tänkt sig att accenten ska fungera. Vi antar alltså att accenten endast ska 

https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel1a/s-DteMl
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel1b/s-QpJsZ
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel1c/s-NQ8zg
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vara lätt betonad pga. att det är enkelt att göra den på det sättet på piano, med andra ord, 
vi antar att det är fingersättningen som har gjort att många gitarrister gör en något 
överdriven betoning på det ackordet, tekniken har här fått styra över resultatet.  

Jag är dock inte så säker på att det är den enda anledningen till att ackordet spelas på det 
sättet, ackordet har trots allt ett accenttecken i noterna och har sex gånger så många toner 
samtidigt än på föregående och efter kommande sextondel, är inte det i sig ett tecken på 
att den ska vara en stark betoning där? Ja alltså mängden toner skapar en betoning i sig 
självt, utan att vi behöver spela extra starkt och det är väl det min lärare syftade på, 
genom att det är så många toner samtidigt där så kommer det upplevas som en betoning 
även utan en extra kraftansträngning från musikern. Dessutom så har vi ett forte på första 
slaget i takten efter och för att vi ska kunna uppleva det fortet som starkare än ackordet i 
föregående takt så kan vi inte spela ackordet allt för starkt (se klingande exempel 1d) 
eftersom det annars blir omöjligt att få den enskilda ton som forte markeringen står under 
att låta starkare än ackordet (se klingande exempel 1e).  

Hur är det då med accenttecknet det måste väll ändå indikera att vi bör lägga lite extra 
kraft där? För att kunna svara på det måste vi nog fråga oss hur vi hade uppfattat ackordet 
om kompositören inte hade skrivit accenten på ackordet. Troligtvis hade många musiker 
koncentrerat sig på att enbart få fram melodin, spelat ackordet så obetonat som möjligt, vi 
kan säga att det hade blivit en tydligare linje mot första slaget i andra takten (se klingande 
exempel 1f). Så det är troligen något av detta som kompositören vill undvika genom att 
sätta en betoning på ackordet och det känns som att det lutar åt att ackordet är troligtvis är 
menat som en överraskning, om än, en liten sådan. Det kan här även vara bra att granska 
antagandet att kompositören inte var medveten om att ackordet skulle kunna komma att 
bli svårt att spela obetonat på en gitarr. Det skulle faktiskt kunna vara så att José vist 
förstod att ackordet automatiskt skulle bli väldigt betonat och kanske satte det där för att 
han ville ha något som kraftigt störde den normala pulsen i en tvåfjärdedelstakt. 

Antonio José ska ha varit god vän med gitarristen Regino Sainz de la Maza som han även 
tillägnade sonaten till. Han har alltså haft någon att fråga angående vad som fungerar på 
gitarr och vad som inte fungerar. Det är dock tveksamt om José faktiskt utnyttjade den 
möjligheten särskilt mycket då det finns flera passager i verket som är omöjligt att utföra 
och om José inte hade full koll på vilka enskilda toner samt vilka kombinationer av toner 
som går att spela, så vi kan vi anta, utan att göra någon allt för vågad gissning, att han 
inte heller hade full koll på hur dessa kombinationer av toner skulle påverka betoningarna 
i musiken. Vi får då anta att han utgick från hur han själv som pianist uppfattar sådana 
passager, alltså får vi se det som att han helt klart vill ha ackordet betonat, vilket i sin tur 
innebär att vi på gitarr bör behandla detta ackord med viss försiktighet, om vi vill agera 
utifrån tonsättarens autenticitet. 

Det vi pratat om hitintills är alltså hur kompositören troligtvis ville ha det, vi har ännu 
inte undersökt hur det spelades under hans tid. Detta stycke är dock lite speciellt då vi 
endast känner till ett framförande av verket under kompositörens livstid och då spelades 
så vitt man vet inte hela verket utan endast första satsen. Det går dock ändå att utröna hur 
gitarrister vid denna tid spelade och där med hur de skulle ha spelat detta verk med hjälp 
av inspelningar av gitarrister från denna tid. 

En viktig observation vi kan göra är att vi idag har gitarrer som ger oss möjlighet att spela 
mycket starkare än vad de kunde i början av 1900-talet, de hade alltså vid styckets 
tillkomst ett mindre register när det gäller dynamik och det accentuerade ackordet kunde 
alltså inte sticka ut lika mycket som det kan i dag och detta beror inte enbart på skillnader 
i konstruktionen på dåtidens och nutidens gitarrer utan även på skillnader i 
strängmaterial. De i dag vanliga nylonsträngarna togs i bruk först i slutet av 40-talet och 
på senare år har det även blivit vanligt med strängar gjorda av kolfiber samt olika typer 
av blandmaterial. Detta har lett till strängar som kan producera betydligt starkare ljud än 

https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel1d/s-4aFkj
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel1e/s-OcoO6
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel1f/s-qj65B
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel1f/s-qj65B
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vad 30-talets sensträngar kunde (Berlind Carlson, 2004, s. 34±35). Det vore självklart 
intressant att testa att spela sonaten på en äldre gitarr med sensträngar, men det skulle 
tyvärr kräva betydligt mer tid än vad jag har för detta arbete, men förhoppningsvis får jag 
möjlighet att undersöka detta vid ett annat tillfälle. 

Det finns ett fåtal inspelningar med Regino Sainz de la Maza (de la Maza, S. (c. 1928±
1948) Spår 1±7, Segovia and his contemporaries (vol. 9) [CD], Columbia; Decca; Odeon, 
Doremi, 2004) från tiden José skrev sin sonat åt honom och i dessa tycker jag mig kunna 
utröna ett förhållningssätt till pulsen som bygger på att plötsligt frångå den för att driva 
på en passage eller ta tag och tänja ut en specifika toner. Avsaknaden av glissando är 
även väldigt tydlig, trots tydliga indikationer i noterna som tycks syfta till att vi ska 
utföra glissando på vissa ställen, enda gången han verkar använda glissando är när han 
inte har möjlighet att binda ihop en fras på annat sätt. Detta visar på ett tydligt 
avståndstagande från de tidigare generationernas betydligt frekventare användning av 
glissando som uttrycksmedel. (Berlind Carlson, 2004, s. 34±35) 

Glissando är inte så relevant i det nuvarande exemplet men det är värt att ta i beaktning i 
andra passager i stycket. Det som är mer relevant i dessa inledande takter är sättet att 
använda rubato på. För hur kan vi göra om vi vill betona en ton eller ett ackord lite extra 
och inte har möjlighet att spela starkare än vad vi redan gör, denna frågeställning kommer 
med de ljudsvagare gitarrerna i åtanke, jo vi kan t.ex. låta det vi vill betona få ta lite mer 
tid, vi skulle alltså kunna göra betoningen genom att stanna upp något på ackordet (se 
klingande exempel 1g). 

Så om vi vill försöka få det att låta så som det kan ha låtit den där gången då Sainz de la 
Maza ska ha spelat stycket på Antonio Josés födelsedag så bör vi alltså spela på en gitarr 
från den tiden eller en kopia av ett sådant instrument med sensträngar och antagligen 
lägga focus på att få fram betoningen i första takten mer med hjälp av rubato än tonstyrka 
och då skulle vi alltså kunna hävda att vi spelar klingande autentiskt. 

Är det även möjligt att det var så kompositören önskade att betoningen skulle utföras 
med hjälp av rubateringar? Det är såklart svårt att veta, men även om han själv kanske 
spelade det non rubato (se klingande exempel 1h), så behöver det inte betyda att 
rubatospel var ett sätt att få fram betoningen som han ogillade, särskilt inte om vi tänker 
på det faktum att det var svårt få det ackordet särskilt starkt på en gitarr på den tiden. 
Frågan är då om José tyckte att det var tillräckligt viktigt att få fram betoningen ordentligt 
för att motivera att vi använder oss av rubato för att få fram den, om han nu skulle tyckt 
att betoningen vart otillräcklig utan den. Oavsett om José skulle tyckt att rubatovarianten 
av betoningen var bättre med 1930-talets möjligheter eller inte, så har vi idag 
möjligheten, med moderna gitarrer, nya ljudstarkare strängar, att få fram en i alla fall i 
mina öron tillräckligt stark betoning även utan rubato.  

Det finns också den möjligheten att kompositören räknade med att gitarristen själv skulle 
göra vissa rubateringar, kanske inte nödvändigtvis på det betonade ackordet men kanske 
på andra ställen. Han måste ha hört Regino Sainz de la Maza spela och det är möjligt att 
han även hört andra gitarrister och därmed skulle han kunna utgått från att gitarristerna 
skulle komma att rubatera en hel del och det skulle i sådana fall innebära att det ingår i 
stycket att avvika från pulsen där vi själva tycker att det passar.  

 

 

 

 

https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel1g/s-tNLOA
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel1g/s-tNLOA
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel1h/s-gR46a
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Exposition 
 

För att kunna undersöka rubateringstesen lite noggrannare så tar vi oss upp en 
struktursnivå i stycket, från denna oerhört inzoomade vy på en enskild detalj, till att se på 
enskilda fraser och i stället studerar ett längre parti. 

 

Huvudtema 
 

 

Huvudtemat (HT) återfinns omedelbart utan något förspel och kan delas in i två 
huvuddelar, vilka i sin tur kan delas upp i 4 mindre delar, samt ett överledningstema 
(ÖTa), som leder över från HTa till HTb, allt detta sker i de första 20 takterna. Det är 
alltså väldigt mycket som händer på kort tid och vi kastas fram och tillbaka mellan olika 
sinnesstämningar HTa1 har en något utdragen cigarrform och har en väldigt bestämd 
karaktär inledningsvis, men den utdragna cigarrformen lättar upp karaktären något och vi 
landar sedan i takt fyra. Där tar HTa2 omedelbart vid med en karaktär som jag skulle 
beskriva som fortsatt bestämd men mer stabil i och med den harmoniska rytmen blir 
långsammare här. I takt sju bryter plötsligt ÖTa in och dess mer mystiska sökande 
karaktären leder in i HTb1 som kan beskrivas som ett elegant och lyriskt tema. I takt 
fjorton förändras karaktären något igen och temat bli mycket mer passionerat och eldigt. 

Det händer såldes väldigt mycket i huvudtemat och en hel del frågor väcks hos mig, 
angående temats olika karaktärer och hur dessa bör förhålla sig till varandra. Spontant så 
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ser jag två motsatta tolkningsmöjligheter. Vi kan välja att förstärka skillnaderna mellan 
de olika karaktärerna så mycket som möjligt eller så kan vi välja att försöka få delarna att 
bli så lika som möjligt. Det förstnämnda riskerar att få stycket att låta osammanhängande 
och ryckigt, den andra riskerar i stället att få det att låta jämntjockt och uttryckslöst. 

Hur tror jag att kompositören skulle vilja ha det då? Om vi kollar i noterna så ser vi att 
det finns väldigt få fraseringsbågar, i princip en enda i hela huvudtemat och den återfinns 
först i de två sista takterna av HT. Så ingen hjälp där men kollar vi istället på dynamiken 
så ser vi att det här finns lite mer information att hämta. Crescendo till ett forte i första 
takten sedan ett piano i takt 7 följt av lite böljande dynamik som avslutas med ett 
decrescendo till takt 11 och sedan ett crescendo från takt 16 till ett forte i takt 19 som 
sedan direkt diminuerar till ett piano i takt 21. Så det är tydligt att kompositören vill att vi 
i alla fall ska göra en viss skillnad mellan dessa olika karaktärer och jag tycker mig kunna 
utröna följande strukturering av tema delarna. 

HTa1 och HTa2 hänger ihop så sömlöst som möjligt, därefter låter vi den nya svagare 
dynamiken i ÖT skapa en tydlig känsla av att det är ett helt nytt tema. Från början av ÖT 
så ökar intensiteten något fram mot HTb1 men det lugnar ner sig något igen mot slutet av 
överledningen och fortsätter sedan med en lätt och försiktig karaktär in i HTb1. I HTb2 
så börjar vi bygga på intensiteten igen särskilt från takt 16 fram mot fortet i takt 19, 
därefter faller vi tillbaka mot pianot i takt 21.  

Dynamiken ger en viss information om hur det kan vara tänkt att huvudtemat ska 
fraseras, men hur var det nu med de här rubateringarna? Var i det här temat kan det passa 
sig att ta mer tid och vart bör vi låta bli? Det finns som sagt ingen inspelning av detta 
verk men om jag själv fritt skulle försöka göra rubateringar i huvudtemat på samma sätt 
som jag tänker mig att gitarrister i början av 1900-talet skulle kunna ha gjort så skulle det 
kunna bli så här:  

Den första meloditonen i stycket vill jag ge lite extra tid till eftersom att den är just det; 
styckets första ton. Anledningen till att jag vill göra så är att vi genom detta skapar ett 
starkt sug framåt, för när vi tar tid på ett ställe måste vi, såklart, driva på för att komma 
ikapp efteråt. Detta bidrar till att driva musiken förbi det betonade ackordet som vi annars 
lätt skulle kunna fastna på. Det ger även en tyngd till stycket, något som kan behövas när 
det är ett så långt och komplicerat verk. Från andra takten faller vi nedåt i tonhöjd fram 
till första slaget i takt fyra och detta tycker jag vi bör förstärka något genom att göra ett 
ritardando fram till den punkten, egentligen ända fram till att HTa2 tar vid. Detta 
förstärker den klassiska cigarrformen som frasen har. Vi bör dock vara något försiktiga så 
att vi inte saktar in allt för mycket då vi annars riskerar att skapa en något 
osammanhängande start. Från HTa2 vill jag att rytmen ska gå på rätt stadigt. De 
tenutostreck som står över första åttondelarna i takt fem och sex uppfattar jag som 
markeringar för att visa på stark tyngd i de slagen i takten. Sista tonen i takt 6 ger vi lite 
extra tid för att mjuka upp inför ÖTa och från första tonen i ÖTa, som även den görs 
något bred för att sedan driva på något fram till andra slaget i takt åtta där vi låter den 
punkterade åttondel få lite extra tid, för att dra ut på upplösningen till ackordets grundton, 
i princip så förstärker vi crescendot och diminuendot med ett accelerando och ett 
ritardando. Samma mönster upprepas i takt nio och tio vart efter vi snabbt hoppar till 
HTb1 där jag tycker att det är väldigt viktigt att känna att vi strävar uppåt på andraslaget i 
takten för att skapa en lätthet i temat. Vi driver även på något mot det slaget och stannar 
sedan av en aning igen i takten efter. Därefter upprepas samma tema en stor sekund ner 
för att sedan landa i takt 14 där första tonen ges lite extra tid, denna tid tas sedan igen 
genom att driva på fram till andra slaget i takt sexton från vilket vi återigen saktar in 
något till takt 17. Det betonade ackordet på första sextondelen i denna takt används för att 
hämta mer kraft och driva på musiken ännu mer fram till huvudtemats högsta ton, fisset i 
takt 19 för att sedan falla tillbaka till ettan i takt 21 (se klingande exempel 2a). För att 

https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel2a/s-VFox0
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visa på skillnaden här mellan rubatospel och ett mer rytmiskt spelsätt, har jag även gjort 
en inspelning där jag försöker spela så rytmiskt som möjligt (se klingande exempel 2b). 

Att spela med rubato kan anses vara ett sätt att återskapa ett förhållningssätt till pulsen 
som är i enlighet med hur de spelade vid den tiden sonaten skrevs och kan då alltså 
betraktas som ett försöka att spela det på ett klingande autentiskt sätt. Det kan även anses 
vara ett personligt autentiskt spelsätt i och med det att det är jag själv som väljer att dra 
på vissa ställen och driva framåt på andra, dock så kan detta inte anses vara en personlig 
tolkning om det är så att jag enbart gör dessa dragningar för att försöka efterlikna hur det 
kan ha låtit på den tiden det skrevs. För mig är det är alltså inte så i det här fallet, de 
rubateringarna som jag gör, gör jag för att förtydliga den riktning jag känner att fraserna 
har. Skulle vi även kunna anse att det är så här kompositören själv vill att vi ska frasera, 
han har faktiskt inte skrivit ut några fraseringsbågar så det lämnar en viss frihet i hur 
fraserna formas, å andra sidan så har han inte skrivit att vi ska rubatera något.  

Ett argument, som jag fått höra av min lärare, för att spela verket mer strikt rytmiskt är att 
det finns många likheter med Josés sätt att skriva och impressionistiska kompositörer så 
som Debussy och Ravel. Ravel som förövrigt ska ha sagt att Antonio José skulle komma 
att bli 1900-talets främsta spanska kompositör (Gilardino, 2004, s. 30). I vilket fall lär det 
finnas många Ravel och Debussy-experter som anser att dessas musik måste spelas 
väldigt rytmiskt och därför anser min lärare att även Josés musik måste hållas rytmiskt 
strikt. För att detta argument ska kunna hålla måste vi dock veta av vilka anledningar 
dessa experter har till att vilja spela t.ex. Ravels musik på det sättet, vilka komponenter i 
hans musik är det som gör att vi inte bör rubatera rytmen. Det relativt uppenbara svaret är 
att många av Ravels verk är väldigt rytmiskt komplexa och kräver därför en tydlig puls 
för att publiken ska kunna uppfatta dessa rytmer. I den här sonaten av José finner vi dock 
inte alls samma typ av överlagrad rytmisk komplexitet som i t.ex. Miroirs av Ravel (Ko, 
2007) och i och med det faller hela den argumentationslinjen eller nästan hela i alla fall. 
För även om vi inte behöver spela stycket helt rytmiskt så finns det nog en gräns för hur 
mycket vi kan dra på olika ställen i stycket utan att vi löser upp den rytmiska strukturen 
allt för mycket och därmed förlorar riktningen i musiken. Det finns även en viss rytmisk 
struktur i de olika temadelarna som vi riskerar att gå miste om, men så länge vi behandlar 
rytmiska mönster som återkommer på samma sätt varje gång så kommer strukturen 
uppfattas oavsett om vi väljer att spela dem strikt rytmiskt eller mer rubaterat.  

Om vi undersöker hur Ravel spelar, vilket vi kan göra genom de pianorullar (Ravel, M. 
(2009) Ravel plays Ravel (digitally remasterd) [CD], Essential media group) som han ska 
KD�´VSHODW LQ´�Sn�RFK�VRP�LGDJ�nWHUVNDSDWV�Sn�moderna instrument.5 Det vi då kan fastslå 
är att Ravel själv göra en hel del dragningar i särskilt i lugnare stycken samt i lugnare 
delar av större verk. Även i mer rörliga delar gör han vissa dragningar vilket jag tycker 
visar på att han själv som kompositör inte hade något emot denna typ av musikaliska 
gester även om det självklart finns partier där han vill ha en väldigt tydlig puls och att då 
hävda att vi måste vara rytmisk strikt, håller inte i alla fall inte som ett argument för de 
som vill få det exakt så som kompositören ville. Detta skulle dock kunna vara ett 
exempel på det som Rosen talar om i sin artikel, att det inte är självklart att kompositören 
VMlOY�I|UVWnU�KXU�KDQV�YHUN�E|U�VSHODV��GHW�NDQVNH�DOOWVn�lU�H[SHUWHUQD�VRP�KDU�´UlWW´�WURWV�
allt. 

Jag tycker i vilket fall att vi för all del kan göra ganska stora rubateringar, åtminstone på 
det här första temat så länge vi klarar av att ha en klar och tydlig riktning i musiken. Tror 
 
5 Hur pass exakta dessa återskapade inspelningar på pianorullar är tvistas en del om, vissa saker som t.ex. balansen i 
ackord, går inte att avläsa från sådana här inspelningar. Fraseringen tror i alla fall jag att vi kan få en rätt tydligt bild av 
genom dessa inspelningar. 

https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel2b/s-cInJw
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jag att José skulle hållit med mig? 
Ja det tror jag, detta på grund av att han dedikerat verket till gitarrist som gör en hel del 
rubateringar samt på grund av att verket inte är så rytmiskt komplext så känns och det 
faktum att samtida pianister och kompositörer tycks ta sig liknade friheter i sin egen 
musik. Det tycks helt enkelt vara underförstått att det är så vi ska göra. 

Om vi ändå skulle ta att undersöka ett argument för att spela som jag önskar göra, även 
om det skulle motsätta sig kompositörens önskningar, så skulle det argumentet kunna se 
ut på följande sätt. Jag känner mig rätt övertygad om att jag vet betydligt mer om 
gitarrens möjligheter och begränsningar än vad José gör, han har visserligen skapat 
verket, men det behöver inte nödvändigtvis betyda att han själv vet hur det ska framföras 
på bästa sätt. I de flesta fall och även i detta så har kompositören självklart en viss 
förståelse för instrumentet, men han spelade inte själv gitarr, i alla fall inte på någon 
högre nivå och i och med detta så är hans kunskap om instrumentet alltså något 
begränsad. Ett exempel på detta är t.ex. det jag nämnde tidigare om att han vid ett par 
tillfällen angivit kombinationer av toner som är omöjliga att spela på gitarr. Om vi då har 
en idé som går emot vad kompositören skrivit men som vi känner skulle fungera mycket 
bättre, så tycker inte jag att vi ska vara rädda för att lita på våra egna kunskaper. För det 
känns som att huvudmålet måste vara att få verket att låta så bra som möjligt. Vist går det 
att hävda att det är respektlöst mot tonsättaren att inte spela så som denne instruerat men 
vore det inte lika respektlöst mot hen, verket och även mot publiken att inte försöka spela 
musiken på det sätt som vi själva tror ger bästa möjliga klingande resultat? 

 

Sidotema  
 

Om vi går vidare i stycket så kommer vi snart till sidotemat i satsen men först 
återkommer det som jag kallar för överledningstemat dock i en betydligt mer utdragen 
form än tidigare, ÖTav1 är alltså dubbelt så långt ÖTav. Det rytmiska innehållet på dessa 
två ställen är identiskt men det melodiska och harmoniska materialet är något förändrat. 
3DVVDJHQ�´KDNDU�XSS�VLJ´�L�HQ�Yl[OLQg mellan två ackord A#m7b5 och C#9b-8 men 
lyckas till slut ta sig vidare och landar till slut i sidotemat. 

 

 

Precis som när ÖTa dyker upp första gången så har vi en viktig ton på andra slagen i 
varannan takt, takt 22 och 24. Detta intensifieras i den andra halvan av ÖTav1 genom en 
sekvens som upprepas flera gånger och leder till att det istället blir i varje takt, i stället för 
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i varannan, som andra slaget får ges lite extra tid. Den harmoniska förklaringen till att 
andra slaget i dessa takter är viktiga, är precis som i ÖTa i takt 7-10, att dessa toner 
fungerar som förhållningar i ackorden och det är därför viktigt att verkligen ge publiken 
tid att uppfatta och förstå att de tonerna inte hör hemma i ackordet. I takt 27 förändras 
ackordet något och i och med att meloditonen i andra slaget på den takten inte är en 
förhållning bör vi inte ta tid på samma sätt som i de föregående takterna här, utan i stället 
gå på fram till andra slaget i takt 28 där samma förhållning som tidigare uppstår i ett F#m 
9-8 ackord som sedan leder till ett slags B-moll ackord som övergår i dur för att i sin tur 
gå vidare till ett slags F-dur ackord.  

Här finns dock återigen en risk med att ta för mycket tid på dessa förhållningar, José har 
inte uttryckligen skrivit att vi ska ta tid där men det känns som något som i alla fall för 
min egen del är så oerhört naturligt att göra att jag har svårt att tänka mig att han skulle 
vilja ha det på något annat sätt. Något han där emot uttryckligen har skrivit, är att han vill 
ha en dynamisk höjdpunkt i takt 29, med crescendo från takt 25 och det finns som sagt en 
risk med att ta tid precis innan höjdpunkten på förhållningen på andra slaget i takt 28 
efter som vi då riskerar att få lyssnaren att tro att höjdpunkten ligger i förhållningstonen i 
stället för i takten efter så det gäller att göra inte betona den allt för mycket.  

Här kommer dock min personliga smak in, för jag känner att det kanske inte är i takt 29 
(klingande exempel 3a) som höjdpunkten kommer utan det är kanske så att den ska vara 
på andra slaget i takt 28 (klingande exempel 3b). Jag vill alltjämt känna det som att det 
börjar en ny fras på det andra slaget i takt 28 som saktar in lite mot första slaget i takt 29, 
häver sig framåt med hjälp av en kromatisk linje och nästan snubblar in i ackordet på 
andra slaget i 29 där frasen får ett rätt abrupt slut. Som jag ser det är det alltså i det andra 
slaget på takt 28 som ST börjar, det är som om att överledningstemat efter en tuff strid 
mellan olika viljor till slut lyckas kämpa upp till den höjd de behöver för att hitta 
fortsättningen av stycket. När det gäller dynamiken där så tycker jag alltså att vi bör ha 
fortet på slaget innan det som är angivet i noterna och sedan fortsätta i samma dynamik 
fram till och med ackordet i andra slaget i 29.   

En liknande fras, fast nu något förlängd, byggs från sista sextondelen i takt 29 som 
fungerar som ett förslag till takt 30 där vi för första gången möter det rytmiska tema som 
ligger till grund för ST, åttondel följt av punkterad fjärdedel, som leder vidare till ett 
parallellställe till takt 29 men nu kastar vi oss ännu högra upp, en kvart. 

https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel3a/s-Gc1h7
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel3b/s-7QlIi
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Den lilla informationen kompositören lämnat här om hur vi bör frasera återfinns alltså i 
dynamiken och det forte han angivit i takt 29 bör sedan hållas till slutet av takt 35, 
självklart med mindre variationer inom detta forte, där ett diminuendo signalerar ett 
avstannande av frasen som till slut landar i pianot i takt 40 som även markerar början på 
STb1.  Även här kan det vara intressant att observera skillnaden mellan att spela 
sidotemat med rubato (se klingande exempel 4a) och utan (se klingande exempel 4b). 

 

För mig blir detta ett något problematiskt ställe då jag gärna vill göra väldigt mycket med 
de många vackra och utrycks fulla harmonierna och melodiska linjerna som finns här. 
Det finns kanske en risk i att bortse för mycket från kompositörens instruktioner, då vi 
riskerar att få det hela att låta väldigt osammanhängande, men å andra sidan känner jag 
att om vi inte tar tag i dessa så vackert utformade små fraser utan istället fortsätter i forte 
utan att göra något som helst rubato, hela vägen till diminuendot så blir det inget av de 
vackra harmonierna, de måste ges lite tid för att vi verkligen ska kunna uppfatta dem 
samt för att de ska få så stark riktning som möjligt. 

Lägg även märket till ackordet på andra slaget i takt 34 som har tonen g i basen (se 
klingande exempel 5a), något som dock är ändrat i Iznaolas bearbetning (2004), tonen g 
spelas en oktav högre upp och tonen d får i stället bli baston (se klingande exempel 5b). 
Jag har valt att följa förslaget i den utgåvan eftersom att det blir allt för svårspelat och 
otympligt annars. 

I takt 40 landar vi i ett Gm ackord och det parti som börjar här kan ses som andra halvan 
av ST.  Vi landar dock inte någon längre stund utan modulerar istället snabbt vidare till 
Bb-dur, G-molls tonikaparallell. Även i den här delen av ST så är det rytmen bestående 
av en åttondel följt av en punkterad fjärdedel som står i fokus. Vi kan även notera att 
kompositören i takt 40 skrivit piano och expresivo, alltså tyst och uttrycksfullt, sedan 
växer ljudstyrkan lite fram till modulationen i takt 42 för att sedan gå ner till ett 
pianissimo och dejando vibrar i takt 44 alltså ännu svagare samt med en känsla av något 
som är på väg bortåt med vibrato, lämnande vibrato. Alternativt skulle det kunna tolkas 

https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel4a/s-PXBPa
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel4b/s-HIq2T
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel5a/s-pB1jo
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel5a/s-pB1jo
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel5b/s-T11su
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som att vi ska sluta med vibratot här, något som jag dock tycker känns osannolikt med 
tanke på den lugnare känslan där vibratot verkligen behövs för att binda ihop fraserna. 
Som jag ser det är dessa triolarpeggion ytterligare ett överledningstema dock inte 
besläktat med ÖTa utan får ses som sidotemats egna överledningstema, ÖTb.  Det Bb-dur 
triolarpeggio som börjar i takt 44 återgår i takt 47 till att spelas som ett gripet ackord med 
samma rytm som i takt 43, åttondel samt punkterad fjärdedel, men nu med en lite 
färgning i form av en +5 som går upp till en 6.a i nästa takt för att sedan gå tillbaka till +5 
i takten efter. Kompositören har här skrivit mezzo forte som dynamik för alla tre takterna 
för att sedan åter gå till pianissimo igen i takt 50 där även triol Bb-dur arpeggiot 
återkommer och sedan återigen utmynnar i ett gripet Bb +5. Vi har här alltså hela 11 
takter där vi enbart har ett enda ackord Bb-dur med några få färgningar, Bb + 5 i takt 
47,49 och 53 samt Bb6 i takt 48, men alltså utan några större harmoniska förändringar. 
Rytmiskt händer det inte heller så mycket utan vi växlar mellan triol arpeggiot och de 
gripna ackorden med åttondel, punkterad fjärdedel rytmen. 

 

Denna avsaknad av harmonisk variation gör att detta parti kan kännas stillastående, 
därför tror jag att det är viktigt att driva på i ÖTb delarna fram mot de gripna ackorden, 
dock på ett väldigt försiktigt sätt med tanke på den dynamiska beteckningen är 
pianissimo. I sekvensen med de gripna färgade Bb-dur ackorden bör vi spela Bb6 
ackordet lite starkare en Bb+5. Efter den andra triolarpeggiopassagen har vi som sagt 
ytterligare ett gripet Bb+5 ackord som sedan återigen följs av ett Bb6 men denna gång i 
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form av ett triolarpeggio som letar sig fram till ett D/A genom E7/B6 och ett Gm/5b.7 Här 
börjar alltså ST lösas upp och även ÖTb förändras för att bilda en så kallad slutgrupp 
innan genomföringen tar vid. 

I takt 54 har kompositören även angivit att vi ska sakta in fram mot modulationen och 
sedan spela a tempo omedelbart när D/A-arpeggiot börjar, dock något långsammare än 
tidigare arpeggion. Även här ser dynamiken ut som tidigare, de gripna ackorden 
modulationsackorden är starkare, mezzo forte, och arpeggiona är svagare, pianissimo, 
Dock tror jag inte att vi ska tolka pianissimot vid dessa triolarpeggion som en indikation 
på att det ska vara väldigt svagt och sedan plötsligt mycket starkare, mezzo forte vid de 
gripna ackorden, det ska dock vara en relativt markant skillnad men det måste finnas en 
dynamik inom triolarpeggion och det finns en väldigt naturlig variation inbyggt i det 
partiet i och med att arpeggiot strävar uppåt mot dess topp ton d, tersen i Bb-dur. Denna 
ton bör alltså vara starkast och de andra tonerna bör spelas med ett crescendo mot denna 
ton. Detta mönster upprepas varje takt som arpeggiot uppstår dock bör det bli ytterligare 
lite starkare i den sista takten innan varje takt med gripna ackord, för att binda ihop 
dynamiken där på bästa sätt. 

Även i det här partiet finns det ackord som jag valt att spela som föreslaget i Iznaolas 
editering (2004). I stället för att spela som angivet här i noterna (se klingande exempel 
6a) så reducerar jag det andra ackordet i takt 42 samt båda ackorden i takt 43 något. På 
andra slaget i takt 42 har jag plockat bort tonen a och i takt 43 har jag plockat bort de låga 
f-noterna (se klingande exempel 6b). Även i de partier där motivet från takt 43 
återkommer har jag reducerat notbilden på samma sätt. 

 

I takt 56 där D-dur arpeggiot börjar har jag valt en alternativ lösning. Jag spelar 
arpeggiots högsta ton, som precis som tidigare är tonen d, som en flageolett i stället för 
att spela den som en vanligen gripen ton (se klingande exempel 7a). Det blir en viss 
klangskillnad på den tonen jämfört med de andra tonerna i arpeggiot. I mina öron blir 
klangen faktiskt vackrare när vi spelar den tonen på detta sätt, dock kan detta bidra till en 
något annorlunda karaktär jämfört med karaktären i triolarpeggiopartierna i de 
föregående takterna och detta var kanske inget som kompositören hade tänkt sig. I det här 

 
6 Ackordet kan ses som ett DD7/5 i D-dur eller ett TpK7/5 i B-dur 
7 Ackordet kan ses som ett D7b9 add13 no1 i A dur 

https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel6a/s-G5w87
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel6a/s-G5w87
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel6b/s-mbYpV
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel7a/s-9WNBF
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fallet står vi dock in för ett val som uppstått på grund av kompositörens bristande 
kunskaper om instrumentet. Antingen spelar vi som jag föreslår med en flageolett på 
topptonen, som ger en något annan klang och karaktär än vad kompositören tänkt sig 
eller så spelar vi den gripen och förlorar då möjligheten att binda ihop tonerna på samma 
sätt som i de föregående triolarpeggiona. I den fingersättningen som finns utskriven i 
Iznaolas editering (2004) utgåva av sonaten så blir vi alltså tvungna att släppa bastonen 
för att kunna nå upp till arpeggiots toppton (se klingande exempel 7b), vilket även detta 
skapar en oregelbundenhet gentemot de tidigare triolarpeggiona, en oregelbundenhet som 
kompositören troligtvis inte tänkt sig. Det finns dock en tredje fingersättningsvariant som 
ger möjlighet att hålla kvar bastonen under hela arpeggiot precis som i tidigare arpeggion 
och i vilken vi inte behöver spela topptonen som en flageolett (se klingande exempel 7c). 
Den fingersättningen fungerar tyvärr inte i återtagningen, eftersom detta parti då har 
modulerat en stor sekund ner och bastonen som i expositionen kan spelas på lös A sträng, 
måste i ställe gripas på sjätte strängens tredje band och blir där med omöjlig att hålla kvar 
under hela arpeggiot, om den topptonen inte spelas som en flageolett. 

 

På grund av att jag tycker att det är viktigare att kunna hålla kvar bastonen under hela 
arpeggiot och för att kunna göra på samma sätt i expositionen som i återtagningen så 
väljer jag alltså att spela topptonen som en flageolett. Jag har redan tidigare i stycket 
ändrat två toner till flageoletter för att kunna få en takt så legato som möjligt. Dessa två 
toner e och d, återfinns i takt 39, på första och tredje sextondelen i takten. Även där 
ändrar jag för att kunna låta den lägsta tonen i takten klinga kvar under de övriga precis 
som det gör i takten innan. Ett argument för att prioritera denna sammanbindning är t.ex. 
att kompositören här, precis som i triolarpeggiofigurerna jag pratade om tidigare, har 
visat tydligt att han vill att arpeggiot ska vara sammanbundet med hjälp av en legatobåge. 
En pianist skulle antagligen lösa detta genom att använda högerpedalen och 
motsvarigheten för detta på gitarr är att spela campanella och enda sättet att göra det i 
takt 39 är genom att använda flageoletter. 

Här har vi även något som vi kan undersöka ur ett psykoakustiskt perspektiv, för här 
finns en risk att dessa flageoletter tar fokus från själva musiken och därför är det såklart 
viktigt att vi spela dessa så diskret som möjligt. Vi skulle också kunna se det som att om 
tonen blir vackrare som flageolett, som i exemplet i takt 56, så är det väl självklart något 
vi vill att publiken ska fokusera på dvs. att vi istället för att se det som något som kan 
störa musiken snarare bör se det som en detalj som förskönar den och om det då råkar 
vara så att lyssnaren missar något annat i musiken, någon struktur, eller rytmisk finess så 

https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel7b/s-6YMk4
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel7c/s-J1eBk
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har vi ändå fått något mycket vackert i utbyte och då har kanske upplevelsen ändå gått 
jämt ut så att säga. Ett argument för de som är emot detta skulle kunna vara att 
anledningen till att flageoletterna inte ska få stjäla fokus är för att vi då inte ger publiken 
samma upplevelse som när stycket först spelades och där med inte är autentiskt ur ett 
psykoakustiskt perspektiv, detta med antagandet att flageoletterna inte användes vid 
styckets första framträdande. 

Ett argument för att inte spela flageoletterna ur ett tonsättarperspektiv skulle kunna vara 
att om vi låter flageoletterna ta focus från musiken så har vi gjort något som går emot 
kompositörens intentioner. Han ville troligtvis inte att de skulle sticka ut mer än på de 
andra arpeggiona och låter vi de tonerna sticka ut som vackrare än vad kompositören 
hade tänkt så ändrar vi på balansen mellan styckets olika delar. Problemet här är dock att 
vi inte kan spela det precis så som kompositören skrev, i vilket fall inte i återtagningen 
och även det skapar en något förändrad balans i stycket, då det blir större skillnad mellan 
två ställen som med undantag från tonhöjden ska vara lika, än kompositören tänkt sig. 
Det går här alltså inte att helt följa kompositörens intensioner, vi måste på den ena eller 
andra sättet bryta mot dem och då måste vi som musiker själva avgöra vad vi tycker är 
det viktigaste för musiken, ton för ton, fras för fras samt för stycket som helhet. Här ser 
vi även ett tydligt exempel på tonsättarens ofullkomlighet, han visste inte att det inte 
skulle gå att utföra på instrumentet på det sättet han hade tänkt sig och där med måste 
även de som strävar efter tonsättarautenticitet själva välja hur de vill ha det. 
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Genomföring 

I takt 60 över går D-dur arpeggiot till ett E7#9 arpeggio. Vi har en paus på den första 
åttondelen i triolen i denna sekvens, som är två takter lång och upprepas en gång. Pausen 
fungerar som en förstärkning av den ledtonsverkan mellan arpeggiosekvensens sista ton. 
Andra gången denna sekvens upprepas så lämnas vi svävande i intet under en hel 
fjärdedel innan vi åter får höra grundtonen på andra slaget i takt 64, denna gång är 
ackordet utan 7.a. Att topptonen här hamnar en oktav längre ner än i arpeggiot i takten 
innan medför tillsammans med den längre pausen att ackordet i takt 64 snarare känns 
som en ny start än som en upplösning på föregående sekvens. Som jag ser det är det här i 
takt 64 som genomföringen i sonaten börjar, i den analys som jag har utgått från är det 
dock takt 56 som är markerad som starten på genomföringen. Jag har dock svårt att hålla 
med om detta, visserligen kan vi se det som att det är en bearbetning av materialet från 
andra halvan av ST men jag ser det snarare som en slags avrundning av ST, för rent 
karaktärsmässigt rör vi oss utan tvekan i samma landskap som tidigare, detta ändras först 
i takt 64 där triol rörelser har upphört. 
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I genomföringen som börjar i takt 64 kan vi observera att dynamiken blir något starkare 
igen, jämfört med överledningen, vi har nu piano i stället för pianissimo och ljudstyrkan 
växer ännu mer fram till ett mezzo forte i takt 80. Det finns här även en fraseringsbåge 
från andra slaget i takt 64 till första slaget i 66. Den här fraseringsbågen känns lite 
märklig, framför allt på grund av att det är den enda fraseringsbågen i hela 
genomföringen, bortsett från de som takter där kompositören återanvänder transponerat 
material rakt av från ST. Är det så att detta är en fras som kompositören anser riskerar att 
bli helt fel om han inte tydligt visar hur han vill ha den? I sådana fall skulle det betyda att 
han absolut inte vill att vi ska bortse från den, det skulle även kunna vara så att han tänker 
sig att vi ifrån andra slaget i takt 69 ska göra samma frasering, eftersom att det är i 
princip samma tonmaterial som inom den fraseringsbågen han tidigare skrev, dock en 
oktav högre (se klingande exempel 8a). Jag tyckte alltså att denna frasering känns lite 
onaturlig till en början och vill mycket hellre hålla frasen fram till och med takt 75 därför 
funderade jag på om det skulle det kunna vara så att fraseringsbågen egentligen var 
menad att tolkas som en legatobåge (se klingande exempel 8b) eller kanske snarare att 
kompositören helt enkelt skrivit fel. Efter ett tag började jag dock uppskatta denna något 
underfundiga frasering och har därför valt att följa den båge som står samt behandla 
upprepningen i takt 69 till 72, som spelas en oktav högre, på samma sätt, för att få 
kontinuitet i partiet. 

https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel8a/s-tkAl0
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel8b/s-kwp0g
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I takt 77 återkommer STb nertransponerad en stor ters, i takt 82 blir det dock uppenbart 
att vi inte kommer få höra STb i sin originalform, utan detta är en del av genomföringen 
och temat bearbetas mer och mer genom fragmenteringar fram till och med takt 87. 
Därefter hamnar vi sedan genom en överledning, som är en slags spegling av slutet av 
överledningen till genomföringen, i ytterligare en bearbetning av STa som tycks vara på 
väg mot en återtagning av HT.  
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Rytmiken i den här delen påminner mycket om början av genomföringen i och med de 
återkommande överbindningarna i ackorden, något som breddas mer och mer mot slutet 
av detta parti. Rent emotionellt känns den här delen, för min del, väldigt orolig, kanske 
har vi här ett parti som är tänkt att visa på de oroliga tider människorna i Spanien stod 
inför, upptakten till det som kom att bli det spanska inbördeskriget. Pedalbasen i 
kombination med fortet är troligtvis en bidragande faktor till att jag själv upplever partiet 
som oroligt, då vi skulle kunna likna den vid en stridstrumma. När pedalbasen så 
småningom blir svagare och svagare från takt 104, får vi känslan av att kriget trots allt 
fortfarande är fjärran, vi hämtar ny kraft och försöker ta oss tillbaka till huvudtemat. 
Tillslut landar vi i något som kan ses som en bedräglig återtagning. 
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Efter den bedrägliga återledningen kommer då alltså den bedrägliga återtagningen i takt 
112, som inleds med HT transponerat en ren kvint ner, som dock redan i 113 börjar 
avvika från temat, även om de viktigaste tonerna fortfarande finns med och rytmiken 
hålls i princip identisk med styckets inledande takter. I takt 120 får vi återigen höra den 
inledande takten från HT, nu en liten ters högre upp. Denna takt leder in i ett fragment 
som blandar det rytmiska tema som introduceras i ST i takt 30 med fortsättningen på 
melodin i HT vilket jag har valt att kalla för HTST-symbios. Denna sekvens upprepas en 
kvint högre i takt 122 och 123. Vi kastas därefter in i en variant av ÖT som här fungerar 
som återledning till HT vi till slut landar kommer fram till i takt 128.  
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Återtagning 

Återtagningen är till en början identiskt med styckets exposition, fram till och med takt 
134 där ÖT tar sin början. När jag säger identiskt är det dock inte helt sant det finns några 
mindre skillnader t.ex. är dynamik forte redan från början och det finns inget crescendo 
fram mot nästa takt. Det finns även vissa skillnader i artikulationen, två tenutostreck som 
fanns med i expositionen och här borde återfinnas i takt 183 saknas och även stackato-
markeringarna i takt 182 saknas. Dessa artikulationsförändringar är dock snarare slarvfel 
från kompositörens sida, känns i alla fall för min del som det mest sannolika, hade han 
velat ha en annan artikulation där så hade han nog ändrat den på ett mer konsekvent sätt 
och inte som nu hoppat över hälften av artikulationstecknen i denna del. Jag skulle tro att 
den dynamiska skillnaden i början av återtagningen troligtvis är en medvetet skapad 
variation och finns till för att förtydliga att vi nu äntligen kommit tillbaka till HT.  

ÖTa är här betydligt mer utvecklat och blir väldigt intensivt mot slutet innan vi till slut 
landar i STb. Det finns i det här överledningstemat, som jag kallar ÖTav4 en dynamisk 
skillnad mot de övriga överledningsteman, för enligt noterna ska vi här inte som i 
expositionen gå ner till piano i början av överledningstemat. Detta tror jag dock är 
ytterligare ett slarvfel från kompositörens sida, för om vi ser till dynamiken som följer så 
vill kompositören alltså att vi ska göra ett stort crescendo till ett forte i slutet av ÖTav4 
och för att kunna göra detta så måste vi såklart utgå från en svagare dynamik.  
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Vi kommer i takt 146 in i STs b-del, som nu transponerats ner en stor sekund. Förutom 
skillnaden i tonhöjd så finns även i detta parti dynamiska skillnader, i stället för den 
pianodynamik som återfanns första gången STb1 dök upp, så har vi här ett forte som 
dock snabbt går tillbaka till ett piano i och med att ÖTb återintroduceras och här var 
dynamiken vid parallellstället i takt 44 pianissimo, så även ÖTb ska spelas något starkare 
en första gången. En annan skillnad här är accenttecknen på första slaget i alla takter STb, 
antagligen finns det med här för att förtydliga den dynamiska skillnaden från parallell 
stället i expositionen, där inga sådana tecken återfinns. Även om vi såklart kan fundera 
över om det egentligen är så att accenttecknen skulle funnits där även i expositionen, det 
skulle i alla fall för min del kännas bättre att behandla de två ställena lite mer lika även 
om jag kanske vill göra en viss skillnad för att visa på att någonting har förändrats i och 
med allt det vi gått igenom i genomföringen.  
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Det fortsätter på samma sätt i slutet av ST med samma dynamiska skillnad mot 
expositionen som tidigare. I takt 162 har vi parallellstället till takt 56 som jag nämnde 
tidigare, här YlOMHU�MDJ�VRP�VDJW�L�PLQ�´VOXWJLOWLJD´�YHUVLRQ�DWW�VSHOD�WRSStonen som en 
flageolett för att kunna hålla basen och göra expositionen och återtagningen på samma 
sätt.  

 

I takt 170 luras vi för ett ögonblick att tro att vi kommer in i en andra genomföringsdel, 
men den dör ut omedelbart och vi finner oss plötsligt i HTb1 som är det parti som vi 
förväntat oss att höra direkt efter några takters överledning från takt 184. Temat är tonalt 
identisk med inledningen men har en smärre rytmisk förändring i takt 174, något som jag 
betraktar som ett sätt att skriva in en konstpaus i noterna. I takt 182 har kompositören 
skrivit ut ett forte i noterna till skillnad mot det piano som återfinns i parallellstället till 
motsvarande takt i expositionen. Jag ställer mig dock personligen väldigt skeptiskt till 
detta forte, jag tror inte att kompositören slarvat här, det känns som en alldeles för stor 
miss att göra, så han har säkert tänkt sig forte där men rent kompositionsmässigt tror jag 
att effekten av det som sedan följer blir mycket större om vi precis som tidigare har en 
svagare dynamik här, det blir även mer konsekvent om vi ser till alla andra gånger ÖT 
spelats med svagare dynamik.  
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I takt 183 avbryts plötsligt överledning till ST av HTST-symbiostemat från den 
bedrägliga återtagningen, men nu en förminskad oktav högre. Det är alltså denna 
plötsliga utsvävning från ÖT som gör att jag vill spela ÖT betydligt svagare än angivet 
(se klingande exempel 9a), eftersom att den överraskande effekten av denna utsvävning 
blir betydligt större om vi lägger in en dynamisk konstrast som exempelvis att gå från 
piano till forte och för mig är det uppenbart att det var just en sådan effekt kompositören 
var ute efter (se klingande exempel 9b). Det finns även ett par crescendotecken som 
indikerar detta, även om det inte står piano utskrivet i det här partiet så känner jag att 
detta är något som krävs för att musiken ska få så stark effekt som möjligt. Omedelbart 
efter detta fortsätter överledningstemat på samma sätt som i inledningen för att i takt 188 
återigen avbrytas av HTST-symbiosen, den här gången en förminskad kvint högre en HT 
och återigen fortsätter överledningstemat efter detta, dock med en smärre harmonisk 
förändring och till slut landar vi återigen i sidotemat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel9a/s-1TWMQ
https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel9b/s-3saUQ
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I 198 börjar en överledning till codan baserad på åttondel plus den punkterade 
fjärdedelsrytmen från ST samt triolarpeggiona från densamma. Detta parti har tillsynes 
ingen dynamisk beteckning alls. Det enda vi har att gå på är ett fortissimo i takt 194 samt 
ett forte som återfinns i takt 226. Det är dock osannolikt att José tänkt sig fortissimo enda 
fram till de sista takterna. Själv har jag ofta gått tillbaka kraftigt i dynamik när jag 
kommit till överledning mot codan, det är något med rytmen från STb i takt 198 som gör 
att det känns som att vi kommer in i en ny karaktär som behöver en kontrasterande 
dynamik. Jag tror dock att kompositören egentligen tänkt att samma dynamik ska gälla 
fram till takt 202 där han skrivit, dejando siempre vibrar. Denna instruktion har vi som 
bekant stött på tidigare, i takt 44, med undantag från ordet siempre som betyder alltid. Jag 
misstänker att dejando i båda fallen ska stå för sig själv eftersom att meningen; ständigt 
lämnande vibrato, inte är särskilt begriplig, men där emot känns uppdelningen; lämnande, 
ständigt vibrato, betydligt mer logisk. Känslan kompositören vill åt här är alltså att en 
avstannande känsla och därmed kan vi se det som att han tänkt sig att vi här ska göra ett 
diminuendo, troligtvis fram till codans början.8  

 

 

 

 
8 En gammal lärare föreslog att tolka det som att vibrar i det här sammanhanget inte har något 
med vibrato att göra. Det handlar istället om strängarnas vibrationer och dejando vibrato skulle då 
kunna betyda avtagande vibrationer, dvs. diminuendo. 
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Coda  
 

 

Codan inleds med en pedalbas, inte helt olik den som återfinns i den bedrägliga 
överledningen. I takt 211 kommer HTST-symbiosen in i HTs originaltonart ovanför 
pedalbasen och i takt 212 försvinner pedalbasen och ersätts av HTs inledande motiv ner 
oktaverat en oktav. Det finns som sagt inga dynamiska angivelser här men sättet han 
bearbetar materialet genom fragmentariska upprepningar gör att jag känner ett behov av 
att åter växa dynamiskt fram till takt 216. Därefter indikerar den avstannande rytmiken 
att kanske även dynamiken ska gå tillbaka något.  HTs notvärden halveras först och sedan 
läggs även instruktionen despacio till, som betyder långsammare och vi får även de sista 
tonerna från HT, dock något altererade. Notvärdena blir längre och längre fram till dess 
att satsen avrundas med en sista kadens. Här står det forte samt accent i noterna, men det 
är ändå viktigt att göra ackorden mjuka för att få en varm och omfamnande avslutning på 
första satsen.9 

 

 
9 För att höra sonatens första sats i sin helhet se klingande exempel 10 

https://soundcloud.com/sebastiangerstelsollerman/klingandeexempel10/s-5c9pe
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cWHUWDJQLQJ 
Jag börjar denna sammanfattade del med att utvärdera i vilken mån jag lyckats utföra 
arbetet så som jag från början tänkt mig, samt reflektera över vad jag kunde gjort 
annorlunda.  

Tanken var från början att göra en studie kring autenticitet genom att tillämpa fyra olika 
autenticitetsbegrepp, hämtade från P. Kivys bok authenticities på A. Josés Sonata para 
Guitarra för att se hur de klingande resultaten av de olika autenticiteterna kan komma att 
skilja sig från varandra. Jag vart dock rätt tidigt tvungen att begränsa mig något, mycket 
på grund av att arbetet skulle bli allt för stort om jag inte valde att gör det. Mitt val av 
stycke var en av orsakerna till att denna begränsning vart nödvändig, då det t.ex. skulle 
varit betydligt mindre tidskrävande att göra fyra hela versioner av ett mindre verk. Det 
vart på grund av detta nödvändigt att begränsa mig till att skriva om enbart första satsen i 
sonaten. Den andra begränsningen jag kände mig tvungen att göra var rörande de olika 
versionerna av stycket som jag ville skapa. Tanken var från början att resonera kring en 
autenticitet i taget och då göra en tolkning utifrån var och en av de fyra olika 
autenticiteterna samt spela in alla fyra versionerna av stycket och sammanfatta resultaten. 
Även blev ett allt för tidskrävande projekt, trots att jag som sagt begränsat mig till 
styckets första sats. Jag valde därför att istället skriva om endast ett parti, bitvis enbart om 
enskilda takter i taget, resonera fritt kring dem utifrån de fyra autenticiteterna, spela in 
vissa av dessa kortare partier för att även illustrera den klingande skillnaden och sedan 
slutligen skapa en version av första satsen. En version som kan ses som resultatet av att 
jag så noga gått in och studerat sonaten på det här sättet, samt som en personligt autentisk 
version då jag försökt att få den precis så som jag vill ha den. 

Det finns definitivt saker som jag känner att jag kunde ha gjort annorlunda, framför allt 
gäller detta valet av stycke, då det finns flera problem med att genomföra den här typen 
av studier på det stycket som jag valde. Dels hade det varit bättre att ta ett något äldre 
verk, även om det finns vissa skillnader mellan hur vi spelar gitarr i dag och hur de 
spelade på 1930-talet så skulle jag troligtvis finna betydligt större skillnader om jag valt 
ett stycke som är ett eller ett par hundra år äldre, det hade varit av större relevans för att 
utforska den klingande autenticiteten. Det ligger även en viss problematik i att verket, 
vad man vet, endast spelades en gång för publik under kompositörens levnads tid och då 
var det endast första satsen som spelades. Det kom att dröja enda fram till 1980-talet 
innan verket återupptäcktes och började spelas igen. Hade det inte varit så att verket fallit 
i glömska hade vi troligtvis kunnat veta mer om hur verket spelades under första halvan 
av 1900-talet, eftersom det då troligtvis hade funnits åtminstone någon inspelning av 
verket. I och för sig hade valet av ett äldre verk haft samma problem med brist på 
inspelning så det hade i och för sig inte blivit någon skillnad på den punkten. Om jag 
istället valt att spela ett stycke av en kompositör som vi känner till mer om än José, som 
är relativt okänd, så skulle vi haft större möjlighet att få inblick i kompositörens åsikter 
rörande hur verket ska framföras. Hade jag haft mer tid på mig hade jag även kunnat 
utforska den klingande autenticiteten mer i sonaten som jag faktiskt valde, t.ex. genom att 
spelat in med en äldre gitarr med sensträngar för att se hur det skulle komma att klinga. 
Så återigen så är det väll tidsbristen varit det som begränsat mig mest. 

Det skulle även varit intressant att utgå från ett mer modernistiskt verk på grund av att 
dessa tenderar att ha betydligt fler och tydligare instruktioner från kompositören och i och 
med detta så skulle en jämförelse mellan att spela ett sådant stycke på ett 
tonsättarautentiskt sätt och att spela det på ett personligt autentiskt sätt blivit väldigt 
intressant. Det skulle även varit möjligt att spela något av en kompositör som fortfarande 
lever eftersom jag då hade haft möjlighet att fråga hen om dennes tankar angående hur 
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stycket ska framföras, vilket självklart skulle varit intressant. En annan detalj som skulle 
kunnat bidra till ett större djup i arbetet är i vilken ordning jag skulle valt att göra de olika 
versionerna, om jag nu hade valt att göra flera versioner. Man skulle kunna göra en 
personligt autentisk version innan vi gör de andra versionerna och sedan, efter att ha gjort 
alla versioner, göra en ny personligt autentisk tolkning för att kunna se hur ens egna 
musikaliska preferenser eventuellt förändrats av arbetet. Jag hoppas dock att jag eller 
någon annan att få möjlighet att pröva dessa autenticitetsteorier på andra sätt i framtiden. 

Jag känner ändå mig nöjd med resultatet. Jag tycker att jag fått fram en hel del intressanta 
synvinklar i min text och har försökt att förhålla mig så öppet som möjligt mot dem, även 
om jag i slutändan valt utifrån vad jag själv tycker är viktigast i musiken. Jag har alltså 
utgått från en personlig autenticitet, men saken är den, vilket jag skrev om i arbetets 
exposition, att vår personliga autenticitet är färgad av den information vi har och på 
grund av det så har mitt sätt att spela den här sonaten förändrats genom att jag fördjupat 
mig i olika sätt att spela den på, jag har helt enkelt plockat det jag tyckt bäst om från de 
olika sätten att framföra verket på. Det tydligaste exemplet på hur arbetet påverkat min 
tolkning är nog min förändrade syn på fraseringsbågen i expositionens inledning som 
från början kändes konstlad och onaturlig för min del, men efter att ha lärt mig spela den 
ordentligt så har faktiskt min åsikt förändrats. Jag har alltså genom att försöka följa 
kompositörens anvisningar i ett vist parti, funnit ett nytt sätt att spela det på, som jag 
troligtvis aldrig hade funnit annars och jag har även enligt min personliga åsikt förbättrat 
min tolkning av verket, inte på grund av att jag gör mer som kompositören, troligtvis vill 
att jag ska göra, utan för att jag helt enkelt själv tycker att det låter bättre.  Det var delvis 
det som var målet med arbetet, att se om jag genom att fördjupa mig i de olika 
autenticiteterna kan förändra hur jag själv vill spela verket.  

Jag vill även passa på att reflektera lite över arbetets inledande citat angående att lära sig 
alla regler för att kunna bryta mot dem som en konstnär.  För det finns en problematisk 
sida till denna uppmaning; hur ska vi veta när vi lärt oss alla regler? 
Det finns och har funnits otroligt många olika regler genom århundradena och i många 
fall känns det som att vi måste bryta mot en regel för att kunna följa en annan. Det är väl 
så att vi måste dra någon slags gräns någonstans, våga säga att nu, nu är jag redo att bryta 
mot konventionerna, nu får jag göra som jag faktiskt vill! Frågan är dock när vi ska dra 
den gränsen. I grunden tror jag kanske att citatet syftar på den egna samtidens 
konventioner, det är dessa vi måste bemästra till fullo, innan vi kan bryta mot dem. I 
många fall så gäller detta dock inte nödvändigtvis samhället i stort utan är ofta en mindre 
grupps intersubjektiva åsikter som styr vilka konventioner vi har att rättar oss efter. Ett 
exempel på en sådan grupp kan t.ex. vara den klassiska musiksfären. Märk väl att det rör 
sig om intersubjektiva åsikter och är således inte några absoluta sanningar. Likväl bör vi, 
om vi önskar att passa in i samhällsgruppen ifråga, känna till de reglerna som gäller för 
att sedan kunna bryta mot dem på ett, utifrån dess regler sett, smakfullt sätt. 

Detta besvarar dock inte riktigt frågan om QlU�YL�NDQ�DQVH�RVV�NXQQD�´DOOD´�UHJOHU��lU�GHW�
helt enkelt upp till var och en att avgöra det eller finns det något annat sätt att se på det? 
Jag mins en intressant diskussion jag hade med en studiekamrat angående detta, 
inledningsvis handlade den om rätten att göra personliga tolkningar hen ansåg att det var 
något som enbart var musikaliska genier förunnat, att de flesta inte klarar av att göra det 
på ett smakfullt sätt och att det därför är bättre att hålla sig till det som kompositören 
uttryckligen skrivit. Ett visst mått av personlighet existerar dock ändå ständigt i form av 
det vi inte lyckas utföra så som våra lärare önskar, personligtolkning blir alltså genom 
detta resonemang reducerat till misstag och blir där med knappast ens önskvärt, med 
undantag från vissa genialiska människors tolkningar vilka kan lyckas tillföra något till 
tolkningstraditionen som andra kan försöka ta efter. Visserligen finns det en poäng här att 
vi, om vi håller oss innan för ramarna och rent tekniskt lyckas utföra det på rätt sätt, 
kommer att kunna framföra en version som är i enlighet med rådande smak och är det 



 40 

detta vi vill så är det självklart en god idé men om vi har andra idéer som går utanför 
ramarna men som vi ändå har behov av att få utrycka så är det ju fruktansvärt om vi på 
grund av den rådande smaken inte vågar följa dessa. Enligt mig finns det inget som säger 
att en kompositör på något sätt äger rätten till hur vi ska tolka dennes verk utan vi måste 
alla få vara fria att spela som vi vill! 

Den objektiva sanningen om hur vi ska framföra ett stycke på bästa möjliga sätt, finns 
den ens? För mig känns det självklart att så inte är fallet, det är omöjligt att säga att det är 
mer rätt att spela verket så som kompositören helst ville ha det än att spela det så som de 
gjorde under dennes livstid, hur mycket det än må ha skilt sig från varandra, eller mer 
korrekt än att anpassa verket efter våra moderna öron för att försöka återskapa samma 
upplevelse som hos dess första åhörare och inte heller kan vi säga att det är bättre än att 
spela det på det sätt vi själva upplever är bäst. Alla dess olika förhållnings sätt innehåller 
olika typer av kvaliteter, men vilka kvalitéer som är viktigast kan enligt mig aldrig 
fastställas rent objektivt utan är alltid subjektivt antingen på ett individuellt eller 
intersubjektivt plan.  

Jag kommer att tänka på Charles Rosens kritik av begreppet autentiskt igen, kanske har 
han rätt, kanske är det ett meningslöst ord. I och med det finns så många olika sätt att 
vara autentisk på och det är omöjligt att vara helt autentisk på alla dessa sätt samtidigt så 
är vi kanske aldrig helt autentiska och då faller hela ordets betydelse, för hur kan 
någonting vara halvautentiskt? Är det inte lite som att vara halvt moralisk? Det är väl inte 
att vara moralisk? Jag tycker dock att ordet autentisk med dessa olika sätt att definiera det 
på, kan vara ett bra redskap för att identifiera olika sätt att göra någonting på, ge oss olika 
färger att använda oss av i vår strävan att utvecklas och förändra vårt musikaliska 
perspektiv. Jag tycker även att detta arbete har gett mig en plattform att arbeta vidare 
från, ett sätt att reflektera kring verken jag studerar och som kan vara till stor hjälp för att 
utveckla mitt sätt att spela musiken på. Dock är detta något som inte alltid är praktiskt 
genomförbart, ofta har vi lite för kort tid på oss för att kunna gå in på djupet i ett verk 
men när det ges möjlighet så tycker jag absolut att det är värt tiden då resultatet jag tycker 
att resultatet alltid blir bättre ju mer jag satt mig in i ett verk. Här har vi en kamp som 
ständigt pågår mellan det vardagliga gnetet och den konstnärligaförfiningen, det vi kan 
och det vi vill, de ramar världen ger oss och den egna viljan och jag tror att det är här, i 
denna ständiga strid som vi finner oss själva. 
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Teckenförklaring 
 

HT = Huvudtema 

ST = Sidotema 

ÖT = Överledningstema 

a = del av ett tema 

b = del av ett tema 

v = markerar att det rör sig om en variant av det angivna temat 

ଈ� �7UDQVSRQHULQJ�XSSnW 

 Transponering neråt =ݟ

Numeriska siffror används dels för ytterligare uppdelning av temat (t.ex. HTa1) och dels 
för DQJLYHOVH�DY�KXU�VWRU�HQ�WUDQVSRQHULQJ�lU��W�H[��ଈ6�� �7UDQVSRQHUDW�HQ�VWRU�WHUV�XSS�� 
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Register över klingade exempel 
 

Klingande exempel 1a: takt 1±4 betonat ackordet i första takten. 

Klingande exempel 1b: takt 1±4 alt. högerhands fingersättning för ackordbrytningen. 

Klingande exempel 1c: takt 1±4 obetonat ackordet i första takten. 

Klingande exempel 1d: takt 1±4 forte från ackordet i första takten. 

Klingande exempel 1e: takt 1±4 forte från ackordet i första takten. 

Klingande exempel 1f: takt 1±4 melodi utan accent på ackordet i första takten. 

Klingande exempel 1g: takt 1±4 rubato. 

Klingande exempel 1h: takt 1±4 rytmiskt. 

Klingande exempel 2a: takt 1±20 hela huvudtemat rytmiskt. 

Klingande exempel 2b: takt 1±20 hela huvudtemat rubato. 

Klingande exempel 3a: takt 21±40 höjdpunkt på andra slaget i takt 28.  

Klingande exempel 3b: takt 21±40 höjdpunkt i takt 29. 

Klingande exempel 4a: takt 28±40 (med upptakt) sidotemat med rubato. 

Klingande exempel 4b: takt 28±40 (med upptakt) sidotemat rytmiskt. 

Klingande exempel 5a: takt 34 så som det är skrivet i originalnoterna. 

Klingande exempel 5b: takt 34 så som det är skrivet i Iznaolas editering (2004). 

Klingande exempel 6a: takt 42±43 så som det är skrivet i originalnoterna. 

Klingande exempel 6b: takt 42±43 så som det är skrivet i Iznaolas editering (2004). 

Klingande exempel 7a: takt 56±59, 162±165 bastonerna ligger kvar, flageolett på toppen. 

Klingande exempel 7b: takt 56±59, 162±165 gripna korta bastoner. 

Klingande exempel 7c: takt 56±59 basen ligger kvar, gliss 162±165 kort baston, gliss. 

Klingande exempel 8a: från genomföringens början med kompositörens fraseringsbåge. 

Klingande exempel 8b: genomföringens början utan kompositörens fraseringsbåge. 

Klingande exempel 9a: från 181 med kompositörens dynamik. 

Klingande exempel 9b: från 181 med min dynamik. 

Klingande exempel 10: Allegro moderato (hela satsen). 
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Notbilaga 

Sonata para guitarra ± Allegro moderato 



45 

 

 



 46 

 



47 

 

 



 48 

 



49 

 

 

  



 50 

 

  



51 

 

 

 

 

 



 

 

 


	Det självständiga, konstnärliga arbetet finns
	dokumenterat på inspelning
	Abstract
	Förord
	Innehållsförteckning

	Exposition
	Bakgrund och syfte
	Utgångspunkterna
	Autenticiteter
	I – Tonsättarautenticitet
	II – Klingande autenticitet
	III – Psykoakustisk autenticitet
	IV – Personligautenticitet
	V – Andra tankar kring autenticitet

	Antonio José
	Biografi
	Sonaten



	Genomföring
	Sonata para guitarra – Allegro moderato
	Exposition
	Huvudtema
	Sidotema

	Genomföring
	Återtagning
	Coda


	Återtagning
	Coda
	Referenser
	Teckenförklaring
	Register över klingade exempel
	Notbilaga
	Sonata para guitarra – Allegro moderato



