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Sammanfattning
I denna studie analyseras och interpreteras Claude Debussys sonat för cello och piano i d-moll
L 135. Musikanalysen innefattar reflektioner över verkets teman, motiv, form, harmonik och
tonalitet. Interpretation fokuserar på att beskriva författarens konstnärliga val men även
beskrivningar av tekniska lösningsmetoder för cellon. Syftet med studien är att få en djupare
inblick i verket och att även kunna inspirera andra musiker att bilda sig en klarare uppfattning
om musik och celloteknik. De mest centrala metoder som använts är formanalys, harmonisk
analys och motivkatalog. Resultaten tyder på att sonaten är lärorik på många olika plan. Allt
ifrån musikalitet och teknik till kammarmusikaliskt samspel.
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1 Inledning och bakgrund

Denna sonat var ett bekant verk för mig sedan tidigare, men innan denna analys och
interpretation hade jag inte någon verklig förståelse av kontexten. Därför eftersträvades en
tydligare uppfattning om musikens innehåll samt att ta reda på varför denna sonat ideligt och
populärt spelades. Min huvudinstrumentallärare talade dessutom entusiasmerande om
kunskaperna som fanns att ta del av om verket instuderades noggrant.
Att analysera musik har i många år varit ett stort intresse hos mig. Redan som tioåring så
frågade jag mig själv hur all denna musik som fanns skriven kunde ha åstadkommits.
Styckena var så långa och innehöll inte någon "refräng" eller "vers". Det måste finnas ett
system annars är detta omöjligt. Dessa frågor sådde ett frö till mitt musikanalysintresse och
genom åren har kunskaperna växt och jag har lärt mig en mängd praxis för hur musik "ska"
komponeras, men även hur de största mästarna brutit mot reglerna och gjort succé. Ur detta
perspektiv är denna sonat väldigt intressant eftersom Debussy var en av dessa mästare som
bröt otaligt många regler och skapade sig ett välkänt namn än idag.
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2. Syfte

Syftet med studien är att få en djupare inblick i Debussys cellosonat för att berika mina egna
kunskaper och i förlängningen kunna inspirera andra konstnärer att bilda sig en klarare
uppfattning om musik och celloteknik. I vidare mening vill jag dela mina erfarenheter i ett
kritiskt och pedagogiskt perspektiv. Det gäller såväl analys av musiken som mina tekniska
och konstnärliga val.
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3. Metod

Vid analys av kontexten i detta verk har jag använt Bärenreiters urtext partitur (2008). Jag har
övervägt partitur från andra förlag men valde omsorgsfullt Bärenreiter urtext på grund av
förlagets trovärdighet och goda anseende vad gäller kritisk källgranskning. Utöver partituret
per se innehåller utgåvan informativ text om verkets historik, uruppförande, redogörelse av
Debussys egna reflektioner över tempo och frasering, fingersättningar och stråk, dynamik,
artikulation och uttryck, pedalisering för pianister, vibrato och pizzicato, etc. Utgåvan
innehåller även ett utdrag av Debussys originalskiss samt detaljerade kritiska kommentarer
om notbilden. Informationen tillhandahålls på tyska, engelska och franska (Back & WoodfullHarris, 2008).
Noterna har instuderats av mig med hjälp av formanalys, harmonisk analys och motivkatalog
som musikteoretiska verktyg. Aspekter som tagits i åtanke är teman, motiv, dynamik,
artikulation, frasering, tonalitet, karaktärsbetäckningar, tempi och konstnärliga uttryck.
Notationsprogrammet Sibelius 7 har varit ett viktigt redskap då applikationen använts för att
skapa samtliga notexempel som kan identifieras genom texten.
För att bilda mig en konstnärlig uppfattning om musiken samt utveckla min teknik har jag
intervjuat och fått undervisning av min huvudinstrumentlärare Ola Karlsson på Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm. Jag har även framfört sonaten på olika masterclasses för att få
olika synpunkter om musiken från flera konstnärer.
För att studera och jämföra olika inspelningar av verket har digitala medier såsom Spotify och
Youtube använts. Litteratur som tillämpats för att få inblick i Debussys liv och bakgrunden till
verket är förutom Bärenreiters partitur, musiklexikonet Musikens Värld (Sandved 1957)
vilket innehåller allmän information om de flesta kompositörers liv och musik, Debussy His
Life and Mind, Volume II 1902-1918 (Lockspieser 1965/1979) som är en biografi samt analys
av Debussys liv och tankar på en relativt djupgående nivå, Claude Debussy His Life and
Works (Vallas 1933/1973) samt The Life of Debussy (Nichols 1998) som båda två sistnämnda
fokuserar mer på kompositörens biografi snarare än hans mentalitet.
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3.1 Om kompositören
Den 22 augusti 1862 föddes kompositören Claude Debussy. Han växte upp under relativt
enkla förhållanden men tillägnade sig ändå tidigt en aristokratisk uppfattning om sin tillvaro.
På grund av familjens ekonomiska situation fick han aldrig chansen att gå i skolan, något som
negativt påverkade hans skriftliga kunskaper (Sandved, 1957).
Debussys musikaliska talanger uppenbarade sig efter en resa till Cannes. Han blev undervisad
av en före detta elev till Chopin, Madamade Mauté Fleurville. Mycket tack vare hennes
berikande undervisning lyckades Debussy redan vid elva års ålder klara inträdesprovet till
konservatoriet i Paris, där han sedan skulle komma att studera många år. Redan som ung
musiker hade Debussy en uppfattning om hur han ville skriva musik - något som inte
överensstämde med konservatoriets föreskrifter. Claude bröt mot alla möjliga
kompositionslagar, älskade dissonanser och improvisation, vilket förfärade många lärare. Han
kom i vilket fall att göra stora framsteg som musiker. När sedan Ernst Guiraud fick Debussy
som elev var Guiraud mycket angelägen om att utveckla dennes talanger och idéer. Samtidigt
varnade Guiraud Debussy och rekommenderade att avvakta med allt för nytänkande idéer om
han var intresserad av att vinna det prestigefyllda Prix de Rome (Sandved 1957; Vallas
1933/1973).
Debussy tillägnade sig rådet men behöll sina pionjärskunskaper i vardande, vid sidan av de
traditionella. 1884 mottog han Prix de Rome efter att komponerat kantaten l´Enfant prodigue,
vilket gav Debussy möjlighet att studera och bo tre år i Rom. De närmaste åren framöver blev
lite knackiga för Debussy. Han trivdes illa i Rom och hade svårt att koncentrera sig. Efter att
ha återvänt till Frankrike tvingades han undervisa då hans egen musik fortfarande inte hade
fått någon vidare uppskattning (Sandved, 1957 )
1893 gjorde Debussy succé med Prelude à l´apprès midi d´un faune. Verket uppskattades av
Paris kulturelit men fångade inte den stora publiken eller medierna. Däremot fick han ett stort
genombrott 1902 med sin enda fullbordade opera Pelléas och Mélisande som gjorde honom
mycket populär. Plötsligt älskades all Debussys musik av alla och det bildades grupper av
"Debussyister" som ville ta del av hans konst (Sandved 1957; Vallas 1933/1973)
1904 fick Debussy för första gången ekonomiska förutsättningar att kunna komponera på
heltid. Han hade då lämnat sin första fru Lilly Debussy och gift om sig med den välbärgade
Emma Bardic. Han arbetade också hårt och producerade många verk under en period. 1909
drabbades Debussy av cancer vilket försvagade honom mycket under de sista åren av sitt liv
innan han gick bort 1918. De sista verken han färdigställde var tre sonater, bland annat denna
cellosonat (Nichols 1998; Sandved 1957).
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3.2 Om verket

Den 14 oktober 1915 skrev Debussy ett brev till sin vän Robert Godet där han meddelade den
glada nyheten att han nu kunnat ta upp sitt komponerande (Back & Woodfull-Harris, 2008).
När första världskriget bröt ut 1914 smärtade det Debussy hårt att han ansågs för gammal och
sjuklig för att kunna försvara sitt älskade Frankrike. I ett brev till nära vännen och förläggaren
Jaques Durand samma år yttrade Debussy sin avundsjuka mot Erik Satie som kallats in som
korpral i armén och stred mot tyskarna. Blotta tanken på att Emma Bardacs son såväl som
svärson tvingades in i armén orsakade att Debussy dessutom tappade all entusiasm för att
komponera (Lockspieser 1965/1979). 1915 återvände dock kärleken till musik och samma år
färdigställde han den första av sina tre sista sonater (Back & Woodfull-Harris, 2008).
Debussy komponerande cellosonaten precis i skiftet mellan juli och början av augusti 1915.
Den femte augusti skickade han manuskriptet tillsammans med ett brev till Durand. I brevet
berättade Debussy att hans tankar kretsade kring Frankrike och alla unga krigsoffer. Sonaten
var en hemlig hyllning alla dessa unga människor men han var också noga med att påpeka att
sonaten inte skulle väcka några liv (Back & Woodfull-Harris, 2008 ; Vallas 1933/1973).
Debussy lär personligen ha uppskattat verket mycket då han i brevet till Durand uttryckte det
berömda citatet om sonaten: "Mais j´en aime les proportions et la forme, presque classiques
dans la beau sens di terme" (Back & Woodfull-Harris, 2008, s.21) “Men jag uppskattar dess
proportioner och form, vilka är nästan klassiska i ordets bästa bemärkelse” (min övers.).
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4. Analys och interpretation

Denna konkreta och relativt korta sonat består av tre satser med väldigt skilda karaktärer,
vilket gör den populär men även mycket nyttig att studera. Debussy upprepar sällan teman
och passager identiskt, utan i de fall där teman och motiv återkommer är de antingen rytmiskt,
artikulationsmässigt, harmoniskt eller dynamiskt varierade. Detta innebär att sonaten är
mycket detaljerat skriven och kräver ett vaksamt öga av interpreterna. Sättet den är skriven på
skiljer sig en aning från den traditionella komponeringspraxisen av sonater, enligt vilken
pianisten och instrumentalisten ofta turas om att presentera teman och ackompanjera
varandra. I detta verk däremot låter Debussy stämmorna vara mer självständiga och snarare än
att instrumenten byter roll med varandra kompletterar de varandras insatser. Formen på
satserna är också svår att definiera då det i vissa fall finns spår av sonatform, men inte
tillräckligt för att regelrätt benämna de därefter. Harmoniskt sett ligger fokus ofta mer på
tonala centrum snarare än egentliga tonarter då musiken sällan håller sig inom de traditionella
harmoniska ”lagarna”. Vad gäller tekniska instrumentalspecifikationer innehåller musiken
väldigt många olika typer av tekniker, exempelvis sul ponticelli, vänsterhandspizzicato,
flautando och glissandopizzicato. Vilka frekvent används som ett verktyg för att skapa olika
nyanser, klanger och färger i musiken.

Sats 1
Del
Inledning/ A
B/Sidotema
C
D
A/Återtagning
Kadens
B/Sidotema
Coda

Tonaltcentrum
dm/G
dm/f
A/C
C
C
dm
dm

Takt
1-7
8-15
16-20
21-28
29-34
35-37
39-42
43-51

Formtabell 1

Takt 1-7 Analys
De sex första fjärdedelsslagen i denna sonat är en mycket intressant beståndsdel. Här kan
nämligen källan till mer än hälften av alla motiv och teman i första satsen återfinnas. Vid
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första anblick framstår inte figuren speciellt märkvärdig. Tvärtom liknar den ett ganska
typiskt förspel på en sonat, ett tema presenteras vilket ger musiken ett syfte och en karaktär.
Men ur ett analytiskt perspektiv blir det snart synligt att många motiv och till och med hela
teman har sin grund härifrån. Därför har jag ställt upp en motivkatalog för att sammanlänka
motiven till ursprungstakten.
Det första som skall fastställas är att inom denna passage finns ett tema med sina tillhörande
motiv, samt ett separat motiv som egentligen inte hör till temat utan fungerar mer som ett
ornament av frasen. Detta sidomotiv spelar en mycket viktigt nyckelroll genom satsen, dock
oftast i en augmenterad form. Allt eftersom analysen framskrider kommer återkoppling till
denna passage beskrivas.
Karaktären är precis som Debussy angivit mycket bestämd, men det finns även en
improvisatorisk känsla över musiken. Triolerna i pianot inger en känsla av både frihet och
beslutsamhet, samtidigt som en mycket målmedveten melodi står i centrum. Hela
temapassagen består av två fraser som löper över tre och en halv takt. Det finns två viktiga
skillnader mellan dessa fraser, där den första handlar om harmoniken medan den andra
fokuserar på skalrörelser. I första frasen kretsar harmoniken kring d-moll och ger ett ganska
allvarligt intryck. I andra frasen bibehålls först den allvarliga karaktären, men sedan går
harmoniken ganska raskt över till subdominanten G-dur. Jämförs skalrörelsemönstren här
syns utmärkande signalement för vardera fraser. I första frasen rör sig tonerna generellt sett
nedåtgående medan andra frasen rör sig uppåt. En uppåtgående skala uppfattas ofta som att
den strävar mot något gladare och ljusare, i motsats till en nedåtgående skala som upplevs
riktas mot mer mörker och sorg. Liknande exempel kan identifieras genom sonaten.
I samma ögonblick cellon träder in i takt 4 går musiken över till en mer nyckfull och
oförutsägbar karaktär. Takt 4-5 stannar kvar i G-dur och cellon improviserar över harmoniken
som ges av pianot. I takt 6 slår dock harmoniken oförberett över till medianten e♭-moll
vilket återigen snabbt växlar karaktären. Debussy anger "Cédez" i notbilden vilket på franska
betyder tvekande. Dynamiskt har musiken mellan takt 1-6 också flyttat sig från forte till
piano, vilket gör att melodiken nu känns mer lyrisk och karaktären utforskande. Den här
typen av snabba kontraster dynamiskt, harmoniskt och karaktäristiskt sett är väldigt vanligt
förekommande i detta verk och återkommer ideligen.
Vad gäller tematiken är cellons takt 4 väldigt lik pianots insats. På samma sätt som pianot
öppnar sitt första ackord i takt 1 med ett d-mollackord öppnar cellon med ett G-durackord fast
utan ters, förklätt i fyra trettioandradelar. I båda stämmorna går det att notera att tonen d1
hamnar i centrum för respektive takter. Figurerna är alltså besläktade med varandra men i
varierade former. Då cellons harmonik och karaktär skiljer sig från pianots, låter Debussy
återigen skalan spelas nerifrån och upp istället för att få musiken att le mer. I takt 5 betonar
trettioandradels-ornamentet den nu mer bekymmersfria karaktären med hjälp av ett tenutostreck och blir sedan en utgångspunkt för de tre följande sekvenserna. När frasen når d blir det
ett slags klimax varpå musiken diminueras med hjälp av brutna ackord som leder harmoniken
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tvekande in till medianten. Från medianten är det svårt att härleda musikens tematik och
harmonik till vare sig något tidigare eller senare material. Det känns snarare som att Debussy
vill hålla spänningen vid liv, och genom att plötsligt växla det tonala centrat från G-dur till
e♭-moll är ett synnerligen finurligt knep för att åstadkomma detta.
Takt 1-7 Interpretation
De allra första fem tonerna kräver mycket balans och kontaktkänsla då musiken inom loppet
av två åttondelar förflyttar sig två oktaver över fyra strängar. Vid snabba strängväxlingar är
det ofta svårt att få fram dels en stark dynamik men även en tydlig artikulation, och i det här
fallet krävs båda delarna eftersom cellon måste tränga igenom pianots klanger. För att
framhäva den resoluta karaktären som Debussy anger är det viktigt att cellon hörs klart och
tydligt. Det är inte helt enkelt att utföra eftersom dynamiken i pianot är mycket stark. Den
enkla utvägen hade såklart varit att dämpa pianots dynamik, men detta är inte vad Debussy
angivit och skulle dessutom störa det konstnärliga uttrycket. Istället det är upp till cellisten att
matcha pianots styrka. Den tekniska lösningen består av framförallt två viktiga beståndsdelar.
Den första handlar om stråkhandens placering av armbågen:
För cellister är armbågen en mycket central del i stråkkontroll. Armbågen styr stråkens fart
och stråkskiften men är även utgångspunkten för vilken horisontell vinkel stråken befinner sig
i och används därmed också för att förflytta stråken mellan strängarna. Därför talas det om
vilka lägen armbågen befinner sig för de olika strängarna. Beroende på vilken sträng som
adresseras befinner sig armbågen i höjd med denna. I de fall då snabb förflyttning krävs
mellan strängarna är det dock väldigt opraktiskt att lyfta armbågen upp och ner därför att
rörelsen är alldeles för yvig och gör att kontrollen över stråken förloras. Istället skall
armbågen ligga still vid den högsta strängen som i passagen används, samtidigt som fingrarna
och underarmen nu får koordinera stråkens horisontella vinkel. Processen blir mycket lik en
gungbräda som vippar upp och ner beroende på var trycket läggs på den. "Gungbrädan"
används alltid vid snabba strängväxlingar och balanserar stråkens tagel för att kontaktytan inte
kompromissas. I det här fallet blir det mycket viktigt då stråkens friktion mot strängarna är
essentiell för att bryta igenom pianot.
Den andra viktiga tekniska specifikationen är att ha mycket fart i stråken när den dras mot
strängen. Vid snabba stråk måste trycket minskas mot strängen och följaktligen tappas en
aning kärna i tonen men ljudet blir istället mer öppet. Detta kan låta motsägelsefullt då en
starkare kärna i tonen ger cellon större ljud, men eftersom det är såpass snabba
strängväxlingar och dessutom två öppna strängar - som reagerar snabbare vid fart från
stråken- blir resultatet bättre av en aning mindre tryck och mycket fart. Motsatsen med för
mycket friktion och för lite fart skapar ett mer kraschigt ljud som ofta inte är önskvärt i denna
musik. En risk som dock lätt kan uppträda vid snabba stråk är att taglet vinklas och inte ligger
platt mot strängen. Om taglet vinklas tappas kontakten med strängen varpå både kraften och
kontrollen i tonen minskar eftersom friktionen decimerats. Balansen i stråkhanden missriktas
även om taglet ligger snett. Detta beror på att pekfingret i stråkhanden är kraftutväxlaren som
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leder tyngden från armen ut till stråken och ger den tryck, utan att instrumentalisten skall
behöva spänna några muskler. Följaktligen om inte taglet riktas platt fokuseras tyngden på fel
ställe av stråken, vilket resulterar en vekare ton. Eftersom instrumentalisten upplever att ljudet
låter illa är risken stor att vederbörande spänner sig för att kompensera ljudet, vilket försämrar
tonen ytterligare. Den tekniska lösningen handlar om att styra stråken med armen och inte
med handen - vilket är ett vanligt misstag bland cellister. Handleden skall vara lös och
avslappnad men det är armbågen som ger impulser som handleden reagerar på - inte tvärtom.
Därför är det mycket viktigt att vid första ansatsen av denna passage noggrant kontrollera att
stråkens vinkel, positionering och tryck är korrekt, varpå den får ordentligt med fart. Impulsen
måste ta aktion i samma ögonblick passagen startar. Dras stråken för snabbt vid slutet av
frasen istället blir fraseringen missriktad och låter ryckig. Personligen tar jag en aning mer tid
på första tonen - men fortfarande med hög stråkhastighet - för att ge frasen en grund och
botten att bäras ifrån. Eftersom första tonen är ett D på C-strängen ger jag den även vibrato
dels för att få lite färg, dels för att det blir mer naturligt att ta lite mer tid på den då men också
för att få min lösa D-sträng att ringa med och därmed ge tonen ännu mer ljud. Då jag vill ha
ett crescendo i frasen börjar jag uppstråk vilket förenklar denna teknik eftersom stråken är
tyngre vid froschen än spetsen. Svårigheten med ett uppstråk dock är att spela starkt i spetsen
och därför gäller det att kraftutväxlingen i handen är mycket kontrollerad.
Fingersättningen jag använder mig av kräver en viss tajming, eftersom en lägesväxling mellan
de sista två tonerna i den angivna passagen erfordras. D G d g i följd går att spela i samma
läge genom strängväxlingar och det gör även högsta tonen d1, men av två anledningar väljer
jag att inte spela den med fjärdefingret. Den ena beror på att tonerna ligger på ett
kvintavstånd. Kvinter över strängarna är grepp som är svåra att intonera, eftersom de kräver
barré-ackord-teknik. Till skillnad från en gitarr där barré-ackord är bekväma grepp eftersom
greppbrädan är platt, är det obekvämt på cellon där greppbrädan är välvd och resulterar att
övre tonen lätt blir för låg. Att lägga fingrarna över flera strängar försvårar i allmänhet även
möjligheterna till ett bra vibrato, vilket är den andra anledningen till denna fingersättning.
Långfingret alltså 2:an på cellospråk har en mer naturlig möjlighet till ett bra vibrato, eftersom
fingret ligger mer centralt i handen och får med sig mer tyngd från armen.

Notexempel 1

I följande takter börjar snabba notvärden återkomma mer frekvent och en mycket
improvisatorisk och aningen virtuos passage framträder. Här finns en stor frihet för cellisten
då pianot endast lägger två recitativa ackord som stöd. Vad som är mycket viktigt här är att
hitta den centrala frasering och inte förvillas av de snabba tonerna. Som illustrerat på
notexempel 2 nedan går det enkelt att urskilja musikens frasering mot de lite längre noterna
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och trettioandra-delarna fungerar som en slags utsmyckning.
Jag har även brutit några stråk gentemot vad Debussy angivit. Fraseringsmässigt är det av en
rad anledningar: Den största beror på att linjen blir jämnare genom att inte byta stråk där
Debussy angivit det mellan g och e. Självklart är inte målet att modifiera Debussys frasering,
men genom att spela dessa toner i samma stråk ger det mig en större chans att kontrollera
frasering utan risk för att ett stråkskifte förstör linjen. Stråkskiftena är också noggrant
genomtänkta i förhållande till den angivna dynamiken. Uppstråk som nämnt ovan är mycket
lättare spela crescendon med, medan nedstråk är lättare för diminuendo. Som demonstrerat på
bilden sammanfaller uppstråket vid maxpunkten på crescendot och nedstråket vid
diminuendot. Eftersom det är tenuto-streck på e1 i takt 5 som redan är i nyansen forte, spelar
jag där nedstråk därför att froschen är tyngre och gör det enklare att direkt kunna få fram ett
stort ljud. I takt 7 där dynamiken är otroligt svag är den tekniska lösningen att spela med
väldigt lite tryck och mycket fart i stråken. Detta ger en otroligt viskande klang som dessutom
får tydlig artikulation.

Notexempel 2

Takt 8-15 Analys
Denna del av stycket skulle kunna liknas vid ett sidotema - i jakten på att hitta en sonatform.
Karaktären på stycket blir mycket intim men med en viss rörelse i sig. Den målmedvetna
spänning som tidigare infann sig känns nu upplöst när musiken faller tillbaka i tonikan dmoll. Dynamiken är svag och artikulation mjuk. Temat kan till synes vara någonting nytt,
men vid återkoppling till första takten betänkandes följande punkter talar analysen
annorlunda:
Öppningsackordet är som tidigare känt d-moll. Vad som är värt att observera är att översta
tonen i ackordet är a1 som är överbundet fyra slag och därmed har en relation till alla toner i
takten. Vid tillfälligt bortseende från sidomotivet som består av trettioandradels-triolen och d1
(som jag valt att benämna V1), urskiljs en linje mellan tonerna a1, f1 och e1. Dessa tre toner
stavas rytmiskt ut som en halvnot med överbunden åttondel plus två åttondelar och
intervallmässigt som ett tersfall följt av ett sekundfall. Jag har valt att benämna denna
beståndsdel X1. Följande motiv ur samma takt kan om f1 och e1 plockas ut från X1 bilda X2
förutsatt att ett d1 adderas, detta bildar en intervallmässigt helt fallande sekundrörelse. Det
tredje motivet som är e1, d1 och c1 benämns X3 och även denna har en helt intervallmässigt
fallande sekundrörelse. Som tidigare nämnt kan en uppåtgående rörelse i takt 3 ses, jag
benämner den Y1. I takt 4 syns en nedåtgående rörelse i form av trioler i pianot, som benämns
Y2.
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Notexempel 3

I takt 8 kan nu tydliga kopplingar från öppningstemat observeras då cellons tre första toner är
hämtade från X1 men aningen rytmiskt komprimerade (X1(1)). Pianot imiterar sin egen
inledning genom att ge första slaget i form av ett d-mollackord medan cellon presenterar X1(1),
nu mycket mer intimt till skillnad från inledningens molto risoluto-karaktär. Det tredje och
fjärde slaget i cellon är en variation på X1(1), ytterligare komprimerad ett steg (X1(2)). I takt 9
syns en fortsättning på X1(2), rytmiken använder sig av modellen från X 1(2) men bygger vidare
på grundidén och utvecklar den. Intervallmässigt är figuren inverterad eftersom det nu börjar
med en fallande sekund följt av en ters. De tre sista åttondelarna i takt 9 kan direkt härledas
till X2 om den ursprungliga sextondelen rytmiseras om till en åttondel (X 2(1)). I takt 10 slag 1
och 2 finns fragment av Y1, intervallen och rytmen skiljer sig visserligen åt men det är nästan
omöjligt att förbise att båda motiven har en koppling till varandra då båda strävar efter
upplösning på frasen. Slag 3 och 4 samma takt är en exakt kopia av X 3 men med olika
slutmålstoner.
I takt 12 syns en tematisk kopia av takt 8. Debussy varierar dock musiken dels harmoniskt i
pianot men även dynamiskt i cellon vilket gör uttrycket ännu mer närvarande och varierat. I
takt 13 bryts cellons tonala mönster och precis som i inledningen när musiken förändrar
likande mönster från moll till dur går skalan nerifrån och upp. I upptakt till 15 syns detta
skalmönster mellan dur och moll särskilt tydligt då varje motivfigur i cellon spelas
uppåtgående respektive nedåtgående beroende på vilket ackord pianot ger.
Harmoniken i dessa takter har sin utgångspunkt från d-moll och använder väldigt många av
tonartens funktioner. I takt 10 kan till exempel både dominantparallell och
tonikakontraparallell observeras vilket inte är en helt konventionell stämföring. I takt 11
återfinns mer mediantik då det tonartsfrämmande E♭-durackordet uppenbarar sig. Denna
gång blir det dock inte en lika radikal harmonisering som takt 6 men fortfarande en liten extra
krydda för musiken. I takt 12-13 skiftar tonarten kort över till tonikaparallellen F-dur. Detta
gör att musiken blir kreativt harmoniserad eftersom cellostämman använder sig av precis
samma material som i takt 8 men tack vare tonartsskiftet låter musiken nu helt annorlunda. I
takt 14 går harmoniken tillbaka mot d-moll men hittar inte direkt sin hemtonart, istället spelar
pianot ett d-mollackord med stor septima och ett förminskat ackord som tillsammans nästan
vill fly tonarten, innan cellon leder in till en plagal kadens i d-moll som sätter punkt för hela
avsnittet.
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En sidoparentes som är intressant att studera är att vänsterhanden i pianot genom hela
avsnittet har en slags "walking bass-funktion" som leder musikens riktning passivt från botten
- både frasmässigt och harmoniskt. Debussy utnyttjar denna teknik i fler passager genom
verket.
Takt 8-15 Interpretation
Detta tema är mycket kontrasterande mot inledningen. Då dynamiken är svag krävs även här
precis som i takt 7 lite tryck och mer fart i stråken. Från takt 8 på första tonen a1 använder jag
mig av flageolett på grund av två anledningar. Dels blir tonen aningen mer glasartad vilket
passar karaktären, men är även en smart fingersättning. A1 är nämligen en av de naturliga
flageoletterna på cellon och därför ringer den lite extra även efter jag flyttat bort fingret från
strängen. Detta ger mig några extra millisekunder att flytta fingret till f1 vilket skapar en
jämnare linje utan risk för onödiga glissandon eller behöva spela f1 med första fingret - vilket
är ett relativt obekvämt läge med stor risk för onödiga intonationsmissar. Avsaknaden av
vibrato på a1 i och med flageoletten är inte speciellt smärtande heller, förutsatt att
oproportionerligt mycket vibrato på f1 undviks framstår klangen fortfarande som varm och
intim.
Nästa figur bygger på samma tekniska princip. Flageoletten förbinder linjen, men vad som är
viktig här är att jag använder mig av andra fingret på d1 och första fingret på c1 för att kunna
sträcka fjärde fingret till a. Positionsskiften är i allmänhet bäst att göra där mest tid ges.
Genom att placera första fingret på c1 är handen redan i ett optimalt läge för att kunna nå a
utan lägesväxling. Tonen efter, det vill säga f, når jag från samma position och skiftar istället
position mellan f och e. Detta kan kännas som att det skulle strida mot fraseringsbågens
indikation men eftersom intervallet mellan f och e är mycket kortare än mellan a och f är den
lägesväxlingen träffsäkrare och diskretare. Sista tonen d spelar jag sedan med öppen sträng
eftersom frasen diminueras ut och vibratot inte är nödvändigt. Dessutom ger en den öppna
strängen en passande klang för karaktären.
Takten efter är noterad med dynamiken piano, men det är viktigt att inte låta tonen bli för
svag, mörk eller otydlig. Om inte cellon hörs tydligt i denna fras försvinner hela poängen med
de fyra föregående takterna. Tekniskt sätt är det därför viktigt att placera stråken lite närmare
stallet med platt tagel och lite tryck. Personligen tycker jag att det inte heller får bli för luftigt
här och använder därför lite långsammare stråk vilket ger en mer konkret ton. När X 1(1)
upprepas i takt 12 tolkar jag detta som en indikation på att Debussy snabbt vill ändra
sinnesstämning men inte för drastisk och därav samma tema igen. För att få uttrycket att
kännas ännu mer skört och intimt använder jag mig här av en ännu mer luftig klang genom att
flytta stråke närmare greppbrädan. Det sista som händer i upptakt till 15 är att Debussy anger
cedèz vilket i det här fallet dels kräver en ganska mörk och dov klang. Vad som också bör
uppmärksammas är min fingersättning som är medvetet inte är optimalt gjord. Detta av
anledning till att jag vill få musiken mer tvekande, vilket blir naturligt med en "sämre"
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fingersättning.
Takt 16-20 Analys
Härifrån börjar en helt ny episod av satsen som skulle kunna liknas vid en upptrappning till
genomföringen. Karaktären är sökande och har ett driv i sig. Samtidigt som frasavsluten drar
musiken tillbaka. Figuren cellon har i takt 16 är ett helt nytt motiv som är harmoniskt och
dynamiskt sett mycket intressant eftersom varje slag skiftar mellan a-moll och A-dur.
Dessutom är dynamiken mycket noggrant angiven och börjar om från piano med crescendo
på varje figur. Vad gäller skalornas riktning mellan dur och moll spelar cellon visserligen
några upptågande skalor i moll, men vid observation av pianostämman som stödjer cellons
harmonik, går det att identifiera att pianots frasering ständigt riktas mot andra slaget, vilken är
en durters. Denna durters framhävs genom en stigande skalrörelse. Alltså stämmer principen
ännu en gång in.
I takt 17 återkommer material från öppningstakten igen. Denna gång är det V 1 motivet som
står i fokus men nu i en augmenterad form och transponerad en ters upp. Figuren efter, på
upptakten till tredje slaget är en variation över X2 men har även drag från trettioandradelsornamentet i takt 5 fast nu skrivet i moll istället för i dur. På tredje och fjärde slaget i takten
drar musiken sig tillbaka efter att precis haft ett mycket nyfiket utryck. Skalorna riktas nedåt
till g-moll varpå musiken tar ny sats i takt 18. I takt 19 återkommer V 1 motivet men nu är
harmoniken förändrad och karaktären mer heroisk. Tonerna därefter inleds först med en
transponerad och komprimerad X2 figur (X2(2)). Därefter återvänder X1(2) först inverterad och
transponerad men sedan även rytmiskt förskjuten. Denna förskjutning blir sedan en mycket
central faktor i nästa del, vilket jag återkommer med.

Notexempel 4

Takt 16-20 Interpretation
Dessa snabba crescendon kräver längre stråk för varje sextondel. För att kunna åstadkomma
detta erfordras att stråket blir längre och längre för varje sextondel vilket snabbt resulterar i ett
crescendo. Eftersom figurerna är bundna med tenuto-streck betyder det att tonerna skall
spelas i samma stråk men samtidigt separeras. Detta innebär en utmaning i sig eftersom att nu
måste crescendot låta likadant i uppstråk som nedstråk. Därför är det mycket viktigt att hålla
stråken i balans. I takt 16 bryter jag stråkemönstret i den sista sextondelsgruppen - som
illustrerat i notexempel 5 - för att ej tvingas göra stråkskifte i nästkommande figur. I takt 20
använder jag mig av tre olika fingersättningar på de sista sekvenserna. Anledningen är att jag
vill förändra klangen på varje figur och därmed göra den mer intressant, istället för att spela
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exakt likadant tre gånger. Eftersom det är en dimuerande fras går jag också slutligen över till
C-strängen vilket ger tonen en mörkare klang och ett naturligare diminuendo. Ytterligare en
viktig detalj är att jag gör ett stort rallentando som inte står angivet i noterna i denna takt och
detta dels för att bygga upp stämningen till nästa del men även för särskilja de båda avsnitten
från varandra. Annars är risken stor att den kontrasterande övergången förbises.

Notexempel 5 och 6

Takt 21-28 Analys
Denna del kan närmast likna den genomföring som föregående del strävade mot, harmoniken
är helt instabil och kan inte härledas till någon tonart eller tonalt centrum. I takt 21-23 går
dynamiken ideligen fram och tillbaka vilket gör att uttrycket hela tiden känns kokande och
oroligt. Pianots bastoner har även här en slags walking bass funktion vilket leder musiken
framåt och är den centrala formen av melodik i passagen. Cellons rytmik är det inverterade X 1
motivet fast med artikulation förändrad till staccato, vilket är det enda motiv som kan kopplas
till ursprungstakten. Detta motiv fyller dels en funktion som en slags fragment av en melodi
men inte tillräckligt för att uppfattas som huvudstämman, däremot har det en mycket viktig
motorisk funktion eftersom det är drivet i musiken. Pianostämman innehåller ett helt nytt
motiv som inte kopplas vidare till resten av satsen. Karaktären är jagande och allt eftersom
musiken framskrider blir musiken vildare och intensivare, både dynamiskt och tempomässigt.
Här är ett ganska tydligt exempel på när instrumentet spelar enskilda stämmor som
kompletterar varandra.
Från takt 24 övergår cellons rytmik från att vara jämlikt med pianostämman till en mer
ackompanjerande figur. Cellon har dock fortfarande en ledande roll då rytmiken i detta
ostinato är viktigt för passagens uttryck. Pianots melodi emfaserar karaktären genom att
tempot och rytmiken intensifieras. Samtidigt som tonhöjden stiger för varje takt blir resultatet
i slutändan en mycket koncentrerad kort genomföring. I takt 28 breddar Debussy musiken
genom att dels låta pianot spela stora ackord som växlar mellan höga och låga register
parallellt som cellon bryter sitt ostinato och koncentrerar uttrycket mot klimax i nästa takt. I
noterna står även angivet molto crescendo utöver det kontinuerliga crescendot som löpt från
takt 24, alltså vill Debussy verkligen fokusera musiken mot höjdpunkten.
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Takt 21-28 Interpretation
De första tre takterna spelar jag väldigt luftig och försöker framhäva de små crescendona. Jag
binder varje takt i samma stråk eftersom dynamiken är svag och följaktligen inte kräver lika
mycket stråk på varje figur. Men från takt 24 börjar jag istället binda figurerna två och två och
allt eftersom både tempo och dynamik stiger spelar jag i slutändan tonerna separat. Detta för
att kunna ge maximal effekt åt uttrycket. I takt 28 sker många strängväxlingar igen och precis
som i inledningen är det här mycket viktigt att armbågen är förberedd innan själva aktionen
skall utföras. Vilket innebär att i samma ögonblick som jag spelar första G i takt 28 är
armbågen redan i läge för högsta strängen och gungbrädan får sköta strängväxlingarna. Jag är
även noga med att spela ungefär runt mitten på stråken för att få en flexibel rörelse både
uppsträngs och nedsträngs, vilket är svårt vid froschen och ger för lite styrka vid spetsen. För
att ge musiken lite färg och hindra handen från att rusa iväg i tempo okontrollerat försöker jag
även addera lite vibrato på de toner där det är möjligt.
Takt 29-34 Analys
Här når första satsen sitt stora klimax när pianot placerar ett stort C-ackord utan ters och
cellon spelar ett välbekant motiv som känns som en återtagning. På samma sätt som
inledningen startar återtagningen här med ett ackord från pianot på första slaget varpå cellon
svarar brinnande med att spela V1 motivet återigen i augmenterad form. Här återfinns även
övrig tematik från inledning men musiken är nu skriven i en mycket mer heroisk karaktär.
Många motiv är varierade men är väldigt lätta att återkoppla till öppningstakten. En skillnad
från inledning är att musiken är aningen mindre improvisationsartad. Istället är den väldigt
beslutsam och målmedveten och har en tung karaktär över sig. Debussy anger även i noterna
att karaktären skall vara storartad och deklamerande. I takt 29 t.ex. har han till och med
angivit ett glissando upp till topptonen av frasen, för att verkligen förtydliga dess värde och
omfamna höjdpunkten.
I takt 31 tycks Debussy vilja behålla intensiteten samtidigt som musiken inte ska bli
upprepande. Därför ornamenterar han först över två g1 i rad varpå det tredje blir extra betonat.
I takten efter syns variationer på X3 som nu har en mycket mer öppen karaktär när triolerna
ersätter sextondelarna. Takt 33 är tematiskt sett en kopia från öppningstakten om man studerar
cellostämman, med undantag för den augmenterade triolen. Harmoniken är dock varierad. I
takt 34 syns ännu en variation av sidomotivet men nu augmenterad till en åttondelstriol. Då
takt 34 nås har musiken också nästan helt svalnat av efter att stegvis ha trappats ned från takt
32. I takt 34 anges Cédez och i kombination med den augmenterade triolen samt det
kontinuerliga diminuendot stannar uttrycket av och går in i en mycket lugn och svävande liten
passage om två takter. Debussy lyckas i denna passage skapa en känsla av kinesisk karaktär.
Detta uppnås genom att utelämna terser i ackorden vilket ger ett mer "ihåligt" ljud.
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Notexempel 7

Takt 29-34 Interpretation
Vid denna klimaxpunkt vill jag få ut absolut maximal styrka av instrumentet, och nyckeln till
en stark ton är avslappning. Det är otroligt viktigt att få ner axelpartiet för att i gengäld ge mer
tyngd åt armen och slutligen stråken. Taglet måste naturligtvis vara ordentligt platt och
stråken behöver disponeras korrekt för att dess fulla längd skall utnyttjas till max. En annan
viktig faktor som blir speciellt central vid tonbildning är tajmingen från det stråken får
kontakt med strängen till dess att den faktiskt börjar dras. När instrumentet skall ge ifrån sig
en klar ton direkt måste strängen få en rytmisk impuls innan stråken dras. Impulsens längd
varierar från vilken typ av klang och effekt som eftersträvas av instrumentet. Exempelvis en
långsam och varm ton vill kräver en lång impuls, upp till ett helt slag innan tonen startar.
Däremot en snabb sextondelsrörelse blir mycket träffsäkrare vid bara en sextondels-impuls. I
just detta fall ligger impulsradien någonstans mellan en åttondel och en sextondel och den är
mycket viktigt eftersom tonen behöver explodera direkt. För att kunna ge tonen de extra sista
procentenheterna som krävs för att få den att låta övertygande är det också essentiellt att
vibratot hålls vid liv på varje ton. Vissa stråk här har också ändrats av mig i utbyte mot den
kraftfulla klang som lätt hade strypts annars om fraseringsbågarna följts slaviskt utan
eftertanke.
Från takt 32 måste en viktig faktor till betänkas gällande dynamiken. När musiken här börjar
dala ner i skalorna är det lätt att oavsiktligt spela diminuendo. Att göra det för tidigt i denna
passage förstör hela fraseringen samt det faktiska diminuendot från takt 33, men framförallt
kan inte den kontrasterande piano-nyansen tas fram i takt 35. Enklaste sättet att gå tillväga då
är att mentalt föreställa sig ett osynligt crescendo på alla toner innan diminuendot anländer.
När väl diminuendot anländer är det inte en indikation om att spela svagt direkt utan att
därifrån ska allting börja bli svagare. Den viktigaste anledningen till att hålla upp dynamiken i
följande takter är alltså för att uttrycket och karaktären i takt 35 är gravt kontrasterande och
kräver ett musikaliskt utrymme som tydligast uppnås med den dynamiska kontrasten.

Takt 35-38 Analys
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Här anger Debussy rubato och lusingando. Rubato som är en vanlig indikation betyder "fritt"
och uppmärksammar interpretören om att kunna ta tid och ge rum åt alla toner. Lusingando
däremot är inte en lika vardaglig angivelse, det betyder lite direktöversatt från franska "falskt
insmickrande". Alltså ger lusingandot en indikation om hur rubatot skall kalibreras. De långa
bågarna Debussy angivit inger en atmosfär av lugn, frid och tidlöshet. Sekvenserna rör sig
svävande uppåt allteftersom dynamiken stegvis blir svagare. Precis när lyssnaren luras att tro
att han/hon kan andas ut och sänka garden blixtrar plötsligt musiken till och leder ut i en
väldigt kort koncentrerad kadens i takt 37. Uttrycket i denna kadens är otroligt intensivt och
innehåller dels väldigt snabbt förändrad dynamik som kastas fram och tillbaka, men även
mycket snabba toner som virvlar runt och skapar ett kaosartat intryck som sedan ebbar ut.
Harmoniskt sett rör sig musiken från C-dur till ett avsnitt med förminskad harmonik utan
någon egentlig tonartsförankring. Tematiskt går det inte heller att koppla övriga motiv till
detta avsnitt
35-38 Interpretation
Här använder jag i princip inget tryck på stråken alls utan låter stråken försiktigt stryka över
strängarna och skapa en viskande klang. Armbågen är igen helt essentiell för att genomföra
alla strängväxlingar och balansera trycket här. Då exemplet nedan visar upprepade figurer
använder jag mig återigen av olika fingersättningar på varje figur för att få fram olika sorters
klang och därmed framhäva lusingandot tydligare. Precis innan kadensen i takt 37 ger jag
tonen a1 extra fart i stråken men fortfarande med lite tryck för att framhäva tenuto-strecket. I
kadensen sedan går det ganska raskt undan. Jag väljer här att faktiskt inte försöka spela exakt
ihop med pianot eftersom det riskerar att få figuren att kännas fyrkantig. Om både
interpretörerna känner lite spänning i musiken i samspelet blir uttrycket naturligt mer
improviserat vilket passar karaktären. Vid spel av snabba figurer med fokus mest på
vänsterhanden är det mycket viktigt att fingrarna är väl förberedda. Tricket är att göra minsta
möjliga rörelse. När skalan går neråt måste fingrarna redan ligga i position för att sedan bara
lyftas undan efter att tonen spelats. I det motsatta förhållandet när skalan går uppåt däremot
går det dock inte att lägga dit fingrarna i förväg utan istället måste de hållas så nära strängen
som möjligt innan de trycks ner. Sen gäller det bara att tajma rörelserna för att få flyt i dem.
Stråken har en väldigt viktig roll vad gäller dynamiken i kadensen. Jag kontrollerar både
frasen och dynamiken med stråken efter vad Debussy angivit och därav får musiken sin
flyktiga karaktär.

Notexempel 8

Takt 39-42 Analys
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Här återvänder sidotemat från takt 8. Eftersom föregående insats är skriven i samma tonart är
det dock svårt att klassificera det som ett regelrätt sidotema. Istället upplevs det som en
påminnelse av temat inför codan. Detta är ett av de få ställen i sonaten där Debussy upprepar
material utan vare sig dynamisk, rytmisk eller harmonisk variation. Förmodligen för att han
vill poängtera vikten av detta tema samt fokusera musiken inför codan utan att introducera
nya parametrar.
Coda Takt 43-51 Analys
Dynamiken i takt 42 är angiven pianissimo, men i takt 43 skriver Debussy più piano ( mer
svagt). Tempot är långsammare och uttrycket är mycket intimt, skört och varsamt. Codan gör
ytterligare en variation på sidotemat i form av små tematiska och harmoniska förändringar.
Pianot behåller sin aningen passiva roll med den diskreta walking bassen. I takt 45 spelas
ånyo en imitation av öppningstemat för att knyta ihop satsen. Denna gång är uttrycket mer likt
inledningen så till vida att stämningen känns mer dämpad och allvarlig samt att skalorna
riktas nedåt. I takt 46 spelar cellon och pianot tillsammans samma figur som pianot
presenterade i takt 2 första slaget. Denna gång upplevs emellertid uttrycket snarare som en
suck och ett konstaterande då musiken måste överge sina optimistiska förväntningar och möta
allvaret. I takt 47 återfinns V1 motivet augmenterat som betonas genom att spelas två gånger i
rad varierat dynamiskt och harmoniskt. De följande två takterna innehåller en uppåtgående
skala där allvaret behålls och dynamiken ebbar ut svagt. I näst sista takten spelar cellon två
höga flageoletter som liknar en dimma, och precis när sonaten tycks avslutas i sorg spelar
pianot dur-tersen och första satsen färdigställs lyckligt i D-dur.
Takt 39-51 Interpretation
De första fyra takterna är en kopia av takt 8-11 och jag spelar de i princip likadant som
föregående passage. Beroende av hur atmosfären känns för stunden spelar jag ibland första a1
i takt 39 med nedtryckt finger istället för flageolett och skapar då en liten klanglig konstrast,
men i övrigt bygger tekniken på samma princip. Från takt 43 däremot vill jag framhäva
codans entré och gör det genom att tydligt ta ner tempot, men även genom att noggrant
kalibrera dynamiken. Debussy har angivit piú piano och figuren efter har ett diminuendo.
Detta innebär att redan från takt 39 är det viktigt att inte lägga den dynamiska ribban för lågt,
eftersom att det inte finns något att diminuera till annars. Dessutom vill jag få karaktären i
codan ännu mer öm och intim än tidigare i satsen.
Hela codans dynamiska syfte är att spela svagt, men inte för svagt. Detta bildar en mer
detaljerad skala över svaga nyanser som är otroligt viktigt att kunna tillämpa i just den här
musiken. Takt 45-46 blir den sista passagen i satsen som jag spelar med en varm klang och
där är min ambition att få uttrycket att kännas som en reflektion över hela satsen. I takt 47 är
det återigen viktigt att inte börja för svagt så att diminuendot kan leda någonstans. Takt 48
spelar jag extremt svagt med nästan inget tryck alls på stråken och låter armbågen bara föra
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stråken försiktigt över strängarna allt eftersom musiken ebbar ut. Den absolut sista långa
tonen tenderar många cellister tycka är svår att hålla ut. Tricket är vara väldigt noggrann med
disponeringen av stråken och för säkerhets skull räknar jag alla slagen för att säkerhetsställa
att längden blir korrekt.

Sats 2
Den andra satsen i denna sonat är en serenad dvs en nattsång. En serenad har inget speciellt
formschema den följer utan är ganska fri att utforma efter konstnärens vilja. Debussy har
utnyttjat detta till fullo vilket gör att det är mycket svårt att utföra en exakt korrekt
formuppställning på den. Men det finns tydliga motiv som återvänder och varieras och det går
tydligt att känna satsen innehåller en A- och en B-del. Därför har jag gjort en mindre
korrigering av formschemat på denna sats, där jag dels delar upp motiven men även vilken
stordel av satsen motiven tillhör. De fetmarkerade bokstäverna anger vilken stordel av satsen
musiken befinner sig i. Medan de vanliga bokstäverna beskriver vilket motiv inom den delen
som anges. I denna sats blir även vikten av tonalt centrum mycket tydlig då många passager är
svåra att göra någon rimlig harmonisk analys av. Samtidigt kan musiken inte på något sätt
förknippas med atonalitet.
Motiv/Del
Inledning/A/A
B/A
C/A
A/A
B/A
Inledning tillB
A/B
B/B
C/B
D/B
E/B
A/A
B/B
Coda

Tonalt Centrum
g-moll/c#-moll

g-moll
dm/A

g-moll

Formtabell 2

Takt 1-4 Analys
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Takt
1-4
5-11
12-18
19-20
21-27
28-30
31-36
37-43
45-47
44-47
48-53
53-55
56-58
59-64

Denna sats inleds mycket trevande, det krävs två takter innan musiken hittar ett spår som
sedan följs. När flödet väl är funnet i takt 3 är det med fortfarande med en smygande och
nyckfull karaktär. Tillämpningen av cellons pizzicato samt pianots torra walking bass i
kombination med den svaga dynamiken, tvingar åhöraren att noggrant lyssna efter detaljer i
uttrycket.
Hela denna passage har som syfte att leda in till nästa avsnitt (t.5-11), men temat som syns i t.
3-4 (T1) är en viktig beståndsdel för hela satsen och återkommer vid flera tillfällen.
Tonala centrat här är komplicerat att befästa. Debussy angivit ett ♭-förtecken vilket skulle
antyda om tonarten är F-dur eller d-moll. Tonaliteten talar dock för att tonarten skulle befinna
sig kring A♭- eller D♭-dur. Då många toner som avgör tonarten saknas är fallet
svårdefinierat.
Takt 1-4 Interpretation
När jag spelar denna sats brukar jag ofta tänka på historien om Pierrot som har blivit förälskad
i månen och försöker locka ner den. I denna sats försöker Pierrot först smyga försiktig för att
han inte ska råka skrämma månen. Därför vill jag försöka imitera denna aktion och spelar
pizzicati otroligt svagt. Dessutom släpper jag upp fingret i vänsterhanden från strängen efter
varje åttondel, vilket gör att strängen slutar ringa och skapar istället ett mycket torrt ljud.
Gradvis för varje ton görs crescendo vilket alstrar ett tassande ljud som smyger sig framåt.
I andra takten när glissando är angivet mellan A♭ till c knäpper jag strängen på ett
annorlunda sätt än normalt. Istället för att knäppa på den i en sidledsrörelse trycks strängen
först ner innan den dras åt sidan. Detta ger en ganska annorlunda klang jämfört med det
traditionella klassiska pizzicatot och får ett mer "jazzigt" ljud. Här släpps då följaktligen inte
fingret upp eftersom jag vill låta strängen ringa. Istället tyngs fingret ned och glider över
greppbrädan vilket skapar ett glissando. I takt 3-4 vill jag återigen ha klangen ganska torr men
vänsterhanden släpps inte upp här heller, dels för att för mycket stryka i tonen förloras men
även för att det skulle göra passagen onödigt svår. I den första takten finns utrymme att
”stjäla” lite tid från pulsen, men här måste ett tempo och en riktning etableras, vilket blir svårt
om tonen konstant dämpas. Dessutom är sextondelarna omöjliga att spela med denna teknik.
Takt 5-11 Analys
I takt 5-7 presenteras satsens mest centrala tema . En stor del av alla motiv genom denna sats
kan sedan återkopplas till denna passage. Temat består av två "fråga och svar-" motiv där
"svarsmotivet" sedan mynnar ut och leder musiken vidare som notexempel 9 nedan illustrerar.
I takt 7 och 8 syns avspaltningar från det inverterade W-motivet i cellostämman och i takt 10
variationer på W (W1) samtidigt som pianot i takt 10-11 spelar R1-motiv transponerat.
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Harmoniskt kretsar musiken först kring g-moll, men gör en oväntad tonartsutvikning i takt 8-9
och går över i c#-moll. Till skillnad från takt 1-4 där toner saknas för att avgöra harmonik, är
ackorden här istället mycket färgade vilket också komplicerar tonarts-definitionen.
Musiken etablerar från takt 5 en grund som den utgår ifrån men stannar ofta oväntat av eller
startar en ny riktning som sedan bryts. Instrumenten fyller i varandras luckor vilket knyter
ihop musiken som helhet men demonstrerar också individualismen hos dem.

Notexempel 9 och 10

Takt 5-10 Interpretation
I takt 5 vill jag ha mycket klang på pizzicatona. Här spelar Pierrot en serenad på sin mandolin,
vilket cellon skall försöka imitera. För att kunna åstadkomma detta klangideal är det mycket
viktigt att alla fingrar redan innan figuren spelas är i rätt position eftersom arpeggio-bågen går
mycket snabbt. Det är också helt essentiellt att fingrarna nu hålls nere för att strängarna ska
ringa. Till detta adderar jag även vibrato för att ge extra krydda i klangen. För att få
arrpeggiot flytande måste rörelsen vara mycket avslappnad. Spänns muskler i onödan är det
stor risk att rörelsen blir klumpigt och ljudet vekt. Det gäller att ge figuren en rytmisk impuls
för att tummen ska få en naturlig rörelse och knäppa över strängarna. Detta arpeggio spelar
jag alltså med första fingret från botten till toppen, istället för att knäppa alla strängarna
samtidigt med olika fingrar. Jag spelar även vibrato på tonerna med staccato-punkter och
använder mycket klang eftersom det ska låta som en mandolin och en sådan avger aldrig ett
torrt ljud när den vill utrycka någonting kärleksfullt.
I takt 7 är det återigen väldigt viktigt att fingrarna ligger i förberedande positioner eftersom
sextondelarna går fort. I takt 10 använder jag mig av konst-flageolett, genom att med ett
mycket lätt tryck lägga fingret ovanpå tonen e1 på A-strängen. Det går även att spela denna
ton genom att trycka ner tummen på e på D-strängen och sedan spela med tredje fingret
ovanpå positionen a1 på samma sträng. Det första greppet är dock mycket smidigare och
klingar bättre, enligt mig. Dessutom vill jag kunna flytta till denna position snabbt och det är
klart svårare med det andra greppet. För att sedan kunna växla snabbt mellan pizzicato och
arco knäpper jag första d efter flageolett e2 med vänsterhanden och under tiden hinner jag
korrigera greppet i högerhanden och spela pizzicato.
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Takt 12-18 Analys
I slutet av takt 11 i föregående avsnitt börjar pianot spela en heltonsskala som sträcker sig från
d till g# och cirkulerar kring dessa fyra toner. Musiken går här in i ett avsnitt som är längre än
tidigare passager i satsen där pianots rörelser skapar en relativt flytande karaktär. Cellon
däremot gör först i takt 12-14 allt den kan för att opponera sig emot pianots karaktär, vilket
stämmer väl överens med Debussys karaktärsbetäckning ironique. Från takt 15 får cellon en
expressiv melodi men den bryts hastigt av, varpå instrumentet återvänder till sitt ironiska
uttryck. Vad gäller melodik kan tydliga likheter från R- och Q-motiven identifieras. I takt 13
och 17 syns en transponerad imitation av Q1 respektive Q2, medan takt 14 innehåller två
transponerade R1 figurer. I takt 15 syns även ett inverterat och varierat R2-motiv (R3).
Takt 11-18 interpretation
I takt 11 är första åttondelen en mycket viktigt ton eftersom den är kontrasterande mot pianots
lugna rörelser. För att betona den vill jag ha en stark klang med mycket vibrato. Detta ljud
åstadkoms genom att återigen trycka ner strängen innan den dras åt sidan, precis som i takt 2
med glissando pizzicatot. Denna gång använder jag dock mycket mer kraft och vibrato för att
få fram sforzandotissimo. Här finns även en risk att tappa bort sig rytmisk och därför är jag
noggrann med att räkna alla slag, vilket jag normalt inte brukar ägna speciellt mycket tid åt i
min solorepertoar då jag övar den såpass mycket att det snabbt går per automatik. Från takt 15
när Debussy anger espressivo väljer jag att spela på D-strängen och inte på A-strängen. Detta
ger en aningen dovare men mycket mer exotisk klang, gentemot om jag valt att spela det på
A-strängen som jag anser ha en lite för uppenbar klang utan finess för det här uttrycket. Jag
spelar även resten av figuren (takt 15-16) på D-strängen, framförallt eftersom jag vill kunna
göra glissando från g#1 ner till f# på samma sträng, vilket inte är möjligt på A-strängen. Som
notexempel 11 nedan förtydligar ändrar jag mina stråk gentemot fraseringsbågarna för att
kunna skapa en mer expressiv klang, men även för att förbereda uppstråk på f# i takt 18 där
jag vill få ut maximalt crescendo.

Notexempel 11

Takt 19-30
Här återvänder mycket tidigare känt material men från takt 23 varieras mönstret. I takt 23-24
syns fragmenteringar av Q2-motivet vilka tillsammans bildar ett nytt sekvensmönster. I takt
25 syns variation W-inverteringen i en nu klart mer furiös karaktär, vilken tynar bort lika
plötsligt som den kommer till. I takt 26-27 utvecklar Debussy W1-motivet och på de två sista
slagen takt 27 återvänder heltonsskolan samtidigt som cellon spelar ett improviserat motiv.
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Takten efter bryts dock heltonsskalans mönster och grundmotivet till del B introduceras.
Detta är satsens andra mest viktiga motiv vilket också är grunden till alla variationer som
följer i nästa avsnitt. Redan i takt 29-30 görs tre variationer i form av rytmik och tonalitet.
Dessa två takter bildar även ett crescendo och accelerando som leder musiken in i nästa del.

Notexempel 12

19-27 Interpretation
Takt 19 spelar jag likadant som takt 3, dock aningen svagare. Detta av den enkla anledningen
att i takt 20 anges crescendo på åttondelarna till skillnad från motsvarande passage i takt 3 där
det är angivet diminuendo, och det absolut bästa sättet att utföra ett bra crescendo är att börja
piano. I takt 21-22 tillämpar jag samma teknik och tanke som motsvarande passage i takt 5-6.
Från takt 23-24 är det emellertid mycket viktigt att skapa en linje från de olika fragmenterade
sekvenserna. Eftersom musiken naturligt stannar upp av sig självt måste jag som interpretör
fokusera på att behålla en linje. Vad gäller glissando pizzicato är det svårare nu att få någon
tydlig effekt eftersom det är cellons högsta sträng och dessutom ett ganska högt läge vilket
resulterar i en kortare stränglängd och därmed ett mer strypt ljud. Vad som då är tekniskt
viktigt att fokusera på är att tynga ner vänsterhanden med armens vikt avslappnat och vara
noggrann med att bara glida på ett finger.
Vid cedéz i takt 23 och 24 är det återigen figurer som inte kräver rytmiskt perfektion, utan här
vill Debussy förmodligen få fram en improviserad atmosfär. Därför har jag och pianisten
kontakt med varandra inför varje nästkommande takt men låter cedés vara fritt. Takt 25 har ett
märkligt avbrott och teknisk spelar jag sextondelarna på ett ganska kontroversiellt sätt. Till
och börja med bryter jag helt bågen som står över och spelar tonerna separat. För att dessutom
få en extra krydda i ljudet spelar jag med stråken på ett mer "spänt" sett, vilket bryter mot alla
ergonomiska och klangbildande lagar. Genom att använda denna metod får jag en mer furiös
ljudbild som överensstämmer med karaktärens uttryck. Givetvis spänner jag inte mina
muskler till den grad att det är inom någon riskzon för skador, vare sig för mig eller
instrumentet, men jag använder en aning mer stel stråkföring.
De tre sista tonerna i denna takt spelar jag däremot helt annorlunda. Tvärtom från
sextondelarna där jag ville framhäva maximal dynamisk styrka, låter jag musiken här plötsligt
stanna av och spelar triolerna nästan helt rytmiskt fritt och mycket svagt. Jag använder ett
väldigt lätt stråktryck på strängarna och försöker få en mer flautando-liknande artikulation.
Detta inger en passande atmosfär inför kommande takter. I takt 26-27 vill jag nämligen få
karaktären mystisk för att sedan kunna rikta sekvenserna mot triolerna i slutet av takt 27.
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Genom att först hålla musiken dold och hemlighetsfull kan sedan all energi riktas mot cédeztriolerna i takt 27, vilket skapar stora konstraster. På dessa trioler använder jag mig av den
speciella jazz-pizzicato-tekniken för att betona och belysa triolerna. Eftersom Debussy angivit
samma ton fem gånger i rad måste jag försöka göra figuren intressant, särskilt eftersom detta
är upplösningen på frasen.
Takt 31-52 Analys
Takt 31-36 som är starten på del B introducerar en modifierad vals med högt tempo som
snabbt sätter en ivrig karaktär på musiken. I denna variation använder sig Debussy av både U 3
och U4-motiven som kan identifieras i takt 31-32. Takt 33-34 blir ett utlopp av dessa motiv
varpå på musiken i takt 35 byter tonart från d-moll till A-dur. Debussy gör här en
transponering av U4 som sedan leder musiken in i nästa variation.
I takt 37-43 sänks tempot en aning och triolerna får en ny utgångspunkt. Istället för att växla
mellan tre toner på varje åttondel upprepas samma ton tre gånger och byts endast på slagen.
Detta i kombination med en svag dynamik med ständiga crescendon inger en jagande känsla
som söker efter ett utlopp, vilket ges i takt 41 där musiken under en takt får sjunga ut och
sedan sakta falla tillbaka. I takt 42-43 används U3 och U4 i transponerade variationer, varpå
tempot ebbar ut. I takt 44-47 urskiljs en transponerad version av U4 som sedan Debussy
utvecklar genom att sänka tempot ytterligare och gör en "slow-jazz"-variation av. Takt 48-51
bygger på samma princip men tempot är ännu långsammare och U-motivet varierat till en
nedåtgående skalrörelse som skiljer sig ganska mycket från ursprungsfiguren. Känslan av
motivet återstår fortfarande dock vilket kopplar ihop dem. Musiken här är mycket intim och
oförsägbar då en pizzicato-figur i takt 49 och 51 oväntat avbryter fraserna. Som kan utläsas av
detta avsnitt börjar alltså del B i kvickt tempo allt eftersom varje variation stegvis sänker
hastigheten. Det sista som händer i takt 52-53 är två pulslösa pizzicati från cellon innan
musiken återvänder till A.
Takt 28-36 Interpretation
Här vill jag få musiken att kännas nervös och ambivalent. Därför använder jag en ganska
genomskinlig klangfärg med lite tryck och relativt mycket fart i stråken. Studeras
pianostämman går det även att identifiera en indikation som inte anges i cellostämman,
nämligen trés serré (mycket snabbt). Detta tolkar jag som att det stärker den ambivalenta
karaktären särskilt eftersom rytmiken mellan pianot och cellon är väldigt instabil. Debussys
angivna fraseringsdynamik blir helt essentiell för att skapa rätt stämning. Jag följer den
genom att använda mer stråk på crescendo och mindre på diminuendo. Det andra diminuendot
ger sedan en optimal ingång för att påbörja crescendot i följande takt. Från crescendot
försöker jag öka stråkets längd i den mån som det är relevant mot accelerandot utan att tappa
kontroll. Samtidigt disponerar jag stråken så att jag hela tiden rör den närmare froschen
eftersom jag i takt 30 vill spela hela takten i ett stråk och därmed behöver stråkens fulla längd.
I takt 30 är tempot mycket högt och det är återigen viktigt att fingrarna är förberedda precis
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som i första satsens kadens.
Jag har övat mycket på att få fingrarna att tryckas ner samtidigt på strängen för att sedan
enkelt kunna tas bort. I takt 30 är det lätt hänt att missta cédez-kommat för en paus i musiken,
men det anger bara att cédéz upphör och därmed är det följaktligen viktigt att skapa en linje
mellan taktstrecken. Detta är inte helt lätt eftersom frasen tydligt ebbar ut i takt 30 och börjar
på något nytt i takt 31, men genom att inte stanna stråken och väga lite på sista tonen blir
övergången relativt naturlig. Från takt 31 och framåt fokuserar jag mycket på att ha en
riktning i musiken och sätter direkt ett tydligt tempo som är taget från accelerandot. I takt 32,
där triolfiguren upprepas tre gånger i följd, försöker jag få varje figur att kännas mer intensiv
så att de tillsammans leder ut till motivet i takt 33-34.
I detta motiv betonar jag g#1 extra tydligt med hjälp av vibrato och extra fart i stråken, för att
förstärka dissonansen mot pianots dm6/B harmonik i detta parti vilket betonar karaktären.
För få musiken leggierissimo här handlar det återigen om stråkföring med lite tryck och
mycket fart. Jag spelar bland annat de tre sista sextondelarna i takt 31 i samma uppstråk för att
få dem lättsamma men också för att linjen blir naturligare för stråkföringen. Enligt samma
princip som i takt 29 där jag intensifierar triolerna försöker jag frasera dem liknande i takt 32.

Notexempel 13

Takt 37-43 Interpretation
I detta parti utför jag väldigt mycket egna stråk jämfört med Debussys angivelser. Som
notexempel 14 nedan visar går det snabbt att identifiera att de bundna stråken är brutna och
detta gör jag för att få fram en klarare ton som mer överensstämmer med den ljudbild jag
tolkar att Debussy ville få fram. Det ger mig även en säkrare möjlighet att kunna kontrollera
min artikulation och dynamik vilket är det absolut viktigaste i denna del. Stråket är precis som
tidigare anpassat efter dynamiken. I takt 39-40 är exempelvis crescendo i uppstråk och piano i
nedstråk. Denna gång finns det finns det dock en extra avsikt bakom stråkvalet och det
handlar om fraseringsfrågan. Generellt anses det fördelaktigt bland stråkmusiker att undvika
att spela första slaget i en takt i uppstråk eftersom det känns bak och fram.
Därför kan det tydligt observeras att varje takt i denna passage börjar i nedstråk, med
undantag för takt 38. Jag är även väldigt angelägen om att börja takt 44 (syns ej i bild) i
nedstråk och följaktligen slutar jag i uppstråk på sista slaget i takt 43. En tredje anledning till
alla stråksskiften är återigen för att få möjlighet till att kunna använda mig mer av stråken och
på så vis få fram det öppna ljud som krävs för denna musik.
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Notexempel 14

Takt 44-53 Interpretation
Denna passage är en av mina absoluta favoriter i hela sonaten eftersom det ger interpretören
väldigt stor frihet att utforma musiken. Karaktären är närmast förförisk och då Debussy
angivit Rubato går tempot att utforma mycket efter känsla.
Takt 44-47 innehåller fraser om två takter vardera. Rent tekniskt spelar jag första takten i
tempo och fraserar mot F, som får mycket vibrato och klang, men sedan tas mycket tid på
andra takten. Detta bildar en slags "fråga och svar"-frasering. Stråket bryts gentemot
fraseringsbågarna i utbyte mot att få mer frihet. Från takt 47 blir klangbilden plötsligt helt
annorlunda när tematiken förflyttas långt upp i cellons register och Debussy anger flautando
vilket innebär minimalt tryck på stråken. Här försöker jag imitera en flöjt och gör det genom
att spela med stråken nära greppbrädan med i princip inget tryck alls. För att få klangen skör
använder jag inte mycket fart i stråken men mer vibrato. För att betona pianots plötsliga
avbrott i takt 49 och 51 spelar jag den föregående figuren väldigt långsamt, men i samma
ögonblick arrpeggiot i pianot anländer lyfter jag kvickt bort stråken och drar fingret över de
öppna strängarna.
I takt 52 och 53 spelar jag helt utan puls och låter musiken stanna av efter hur jag känner för
stunden. Det första C spelar jag starkt så att strängen får ringa ut. För att sedan spela nästa ton
men inte oavsiktligt råka dämpa strängens vibration inför nästa pizzicato håller jag
vänsterhandens tredje finger över C-strängens mittflageolett utan att beröra strängen. Detta
orienterar mig om mittflageolettens position och sedan spelar jag med höger hand pizzicato
utifrån den positionen. Detta gör att strängen inte slutar vibrera mellan tonerna och ger den
ljudbild jag eftersträvar. Sedan är det bara att lyssna efter pianots insats för att gå in i sista
delen av satsen.
Takt 54-64 Analys
I takt 54 återvänder T1 i sin ursprungliga form. Från takt 56 blir dock huvudtemat varierat.
Istället för att spelas med pizzicati spelas nu musiken arco vilket ger en stor klangskillnad. I
takt 58 upprepas, transponeras och intensifieras Q1-motivet vilket inbillar lyssnaren att
musiken snart kommer gå in i ett högt tempo med stark dynamik. Istället skriver Debussy ett
subito piano i takt 59 och går tillbaka till satsens långsamma ursprungstempo. Här spelar
pianot rytmiskt och transponerade variationer på R1-motivet vilket skapar en svävande
atmosfär innan musiken plötsligt attaca fortsätter in i sista satsen.
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54-64 Interpretation
I samma ögonblick som jag hör pianots 1B♭ återvänder jag till ursprungstempot och går in i
den smygande karaktären. Tekniskt sett spelar jag likadant men jag försöker varje gång detta
motiv återvänder variera det en aning för hålla spänningen vid liv. Från och med takt 56 när
Debussy gör en variation på mandolintemat spelar jag motivet på D-strängen. Framförallt för
att få den klangfärg Debussy ville komma åt eftersom han anger sur la touche (vid spetsen),
vilket i praktiken innebär en ganska dov klang.
Den andra anledningen till att jag väljer D-strängen är för att kunna göra ett glissando ner till
c# som spelas på G-strängen och därför vill jag ligga nära den strängen. Mest optimalt hade
varit att göra glissandot på samma sträng men då tar klangfärgen skada, därav denna
fingersättning. Samma princip tillämpas på nästa figur men en sträng ner.
Från takt 56 passar det att ha en ganska fri känsla över musiken eftersom cellons stämma styr
tempot. Detta ger även en mycket bra förutsättning att i takt 58 kunna utföra ett tydligt stretto,
för att sedan plötsligt landa i förspelet inför tredje satsen. Från och med takt 59 sparar jag på
stråket i piano-nyanserna för att kunna använda mer i crescendona.

Sats 3
Del
A
B
A1
C
D
A2
Coda

Tonaltcentrum
dm/D
f#m/dm/C/bm
C/A♭
ess-m
dm/D
dm/D

Takt
1-22
23-36
37-56
57-68
69-84
85-105
104-123

Formtabell 3

Takt 1-22 Analys
De tre första tonerna i cellon markerar starten på den sista satsen men tydliggör även snabbt
harmoniken som är tillbaka i d-moll. Pianots trioler gör att karaktären känns energifylld och
bubblande. Cellon spelar sedan över denna klangmatta spontana och lättsamma motiv men
även korta insatser av svepande melodier. Allt detta binds samman över 14 takter och är en
lång dominant som söker efter tonikan. I takt 14 förstärks detta sökande till fullo genom att
sista takten innan tonikan anländer indikeras molto ritardando. Dessutom är topptonen ett G
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vilket är septiman i A-dominanten vilket bildar ett stort klimax innan musiken hittar sig själv i
D-dur. I takt 15 presenteras sonatens absolut mest glädjefyllda tema (Tema Z). Musiken intar
plötsligt en näst intill sprallig och virtuos karaktär med en helt bekymmerfri anda. Cellon och
pianot presenterar temat varsin gång i varierade former och leder till slut musiken in i nästa
del.
Tematiskt har pianot en mycket tydlig ackompanjerande figur som även innehåller de
avgörande terserna i ackorden som bestämmer dur eller moll. Högerhandens trioler fungerar
mer som ett rytmiskt driv med brutna ackordstoner, medan vänsterhanden har ett mer
melodiskt motiv som är grunden till hela temat och som upprepas varje takt i olika
transponeringar. Dynamiskt håller sig musiken relativt svag men det energifyllda uttrycket
med ständiga crescendon och diminuendon gör att den känns väldigt närvarande. Cellon har
den ledande rollen och spelar oftast mer melodibaserade motiv.
De första 14 takterna består av två motiv som Debussy varierar rytmiskt, tematiskt, dynamiskt
och artikulerat. Dock känns motiven som att de aldrig riktig får blomma ut i sin fulla
potential, vilket ändras i takt 15. Instruktionerna till cellon är väldigt noggrant angivna då
nästan varje ton har någon form av indikation om hur kan skall spelas. Pianot får mycket
instruktioner dynamiskt men bibehåller artikulation ganska liknande genom hela avsnittet
fram tills takt 19, där pianot får spela melodin och det kan ses hur cellon tar över motivet från
pianots vänsterhand, vilket förtydligar värdet av det. Från takt 21 börjar musiken byta bana
och slingar sig in till del B.
Takt 1-22 Interpretation
För att få mina pizzicaton att höras igenom pianots trioler använder jag återigen min
"jazzteknik" för att få klang och en slags "pedal" på dem. Dessa tre första toner är mycket
viktiga eftersom de sätter grundkaraktären på finalsatsen. När första tonen med stråken
anländer i takten efter börjar jag uppstråk vilket kan framstå som "baklängestråk" men
anledningen är logisk. Eftersom andra tonen i takten är en snabb not som går från C-strängen
tillbaka till G-strängen kan det vara svårt att få den tydlig då snabba strängväxlingar alltid är
en utmaning. På grund av stråkens viktförutsättningar är det alltid lättare att spela ett
strängsskifte uppåt i nedstråk och vice versa, därav denna stråkföring. I takt 5 återkommer
samma figur igen men denna gång tvingas jag att spela figuren i uppstråk och dessutom på
mitten vilket ger mig en utmaning. Tricket är att skjuta till tyngd från armen precis när tonen
skall spelas vilket gör att den får volym.
I takt 6 vill jag börja sextondelsfiguren uppstråk och stannar därför stråken en millisekund för
att starta om mitt uppstråk. Sedan gäller det att spela de snabba tonerna med kort stråk, dels
för att få dem tydliga med även för att få ett naturligt staccato. I takt 10 och 12 där Debussy
angivit marqué (stressat) använder jag mig av ett snabbt stråk samt ökar trycket en aning för
att få en tydlig accent. Från takt 13 ser jag till att hamna uppstråk på e2 för att kunna göra ett
starkt crescendo som leder in till den dynamiska höjdpunkten i takt 14, där de tre sista tonerna
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spelas helt separerade för att få ut så mycket styrka i tonen som möjligt. I takt 15 använder jag
mig av en lätt stråkföring och gör minsta möjliga rörelse med vänsterhandens fingrar eftersom
notvärdena är mycket snabba. Som kan observeras i notbilden är det staccato angivet på de
flesta noter och jag tar fram det genom att ha lätt tryck på stråken, vilket resulterar att den
studsar av sig själv. Takt 19-20 "plockar" jag pizzicatona till skillnad från takt 21-22 där jag
slår ut dem med pekfingret och tummen.
23-36 Analys
Här skiftar karaktären snabbt över från glädje och lycka till en mer svårförutsägbar
dimliknande passage. Tempot är nästan halverat och musiken har inte alls samma tydliga
riktning. Istället pendlar den ständigt fram och tillbaka och utnyttjar Debussys indikation
Rubato. Passagen innehåller även överraskningar vad gäller tempo. Cellon får en
ackompanjerande roll och lägger en klangmatta åt pianot i from av pizzicato. Denna teknik är
speciell då cellons pizzicaton får en mer pedal-liknande klang vilket skiljer sig från den
sedvanliga klangen som oftast har ett mer kort och preciserat ljud. Samtidigt som pianot över
denna klangmatta leder musiken.
Vid ingången till takt 23 skiftar harmoniken oväntat till f#-moll och presenterar två sekvenser
som sedan mynnar ut i ett improviserat accelerando i C-dur. Dessa två sekvenser består av två
stycken fjärdedels-c# i pianot och ett C#7 ackord från cellon, vilket bestämmer att f#-moll är
tonikan även fast ett f#-mollackord faktiskt aldrig uppstår, samtidigt som melodiken avslöjar
att det inte är F#-dur.
Istället för gå till tonikan skiftar musiken i takt 24 till medianten dm6 och återgår igen sedan
till C#7 för att upprepa samma process. Från takt 27 byter musiken oväntat bana in i C-dur,
där tempot accelereras med hjälp av trioler som färdas nedför skalan. Cellons ackord som
takten innan var mediant till f#-moll, blir nu istället en ofullständig dominant till C-dur. I takt
29 återvänder sekvensmönstret men nu i b-moll. På samma sätt som i första sekvensen är nu
F#7 fundament i cellon men b-moll som tonika förekommer aldrig. Triolsekvensen i takt 2930 byts ut mot trettioandradelar i takt 33-34 vilket intensifierar rytmiken. Cellon snappar upp
ett ledmotiv från pianots andra sekvensmönster vilket ytterligare intensifierar uttrycket och
ökar strettot för varje slag. I takt 36 bryts dock mönstret igen och septimmotivet från takt 14
återvänder nu med f1 som toppton vilket betyder att G-dur är dominant och C-dur tonika.
Takt 23-36 Interpretation
Första takten i denna passage kräver kontakt med pianot eftersom tempot plötsligt slår om.
Dessa takter är som en pizzicato-etyd för cellister. Vad som framförallt är viktigt här är att få
strängarna att ringa och bilda en matta åt pianot. För att åstadkomma detta är det först och
främst essentiellt att vänsterhandens fingrar tyngs ner över strängarna och trycket får inte
minska innan ackordet är färdigspelat. I det fall trycket minskar slutar strängen omedelbart att
vibrera vilket får tonen att dö direkt. Den andra viktiga punkten är hur pizzicatona spelas med
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högerhanden. Det jag gör är att spela den lägsta tonen (i alla åttondelsfigurer) med pekfingret
och de övriga tonerna med tummen. Detta ger en naturlig rörelse som underlättar avsevärt för
att få rätt puls och tajming till tonerna vilket i sin tur är grunden för en adekvat ljudbild.
På alla fjärdedelsackord spelar jag arpeggiot med tummen i en avslappnad rytmisk rörelse. De
snabba figurerna som uppstår vid takt 33 och 34 ökar tempot succesivt för varje sekvens och
detta kräver snabba positionsskiften från sista sextondelen till ackordet. Jag löser detta genom
att lägga mitt första finger i vänsterhanden över både D- och G-strängen. Vid lägesskiftet
behöver handen då endast flyttas en helton upp eftersom övriga fingrar redan är i position. Det
sista som sker i takt 35-36 är att jag bryter stråket till fördel av mer ljud och klang.
37-56 Analys
I takt 37 återvänder satsen huvudmotiv. Uppbyggnaden här skiljer sig dock från inledningen
dels genom att Debussy anger dynamiken pianissimo istället för piano. Den mest vitala
skillnaden är dock att cellon spelar sul ponti celli över sextondelarna vilket innebär att stråken
flyttas mycket närmare stallet och skapar en mycket skarp och hård ton som sticker ut från
den sedvanliga klangen. I takt 45 då musiken inbillar lyssnaren att Z-motivet skall återvända
överraskar Debussy och låter musiken gå in i ett sidotema. Han anger karaktärsbeteckningen
Con fuoco ed appassionato vilket innebär eldigt och passionerat. Cellon spelar en intensiv
melodi som ofta flammar upp harmoniskt, tematiskt och dynamiskt, medan pianot nu kastar
runt högerhandens trioler i olika oktaver vilket gör musiken mer massiv och kaotiskt. Precis
när klimaxpunkten nås stannar plötsligt musiken av och går in i nästa del.
Tematiskt och harmoniskt är takt 37-44 närmast en exakt transponering av inledningen från
D-dur till C-dur. Vissa passager är lägre oktaverade i pianot men i övrigt stämmer harmoniken
exakt in. Vad som är intressant i takt 44 är att harmoniken präglas starkt av ett G7-ackord som
gör att lyssnaren förväntar sig ett C-durackord i takten efter, men istället för ett rent C-dur
skriver Debussy C7 vilket ändrar harmonikens centra. Precis som uttrycket är harmoniken
ganska kaotisk, nästan alla ackord är färgade med septimor vilket inte direkt är en traditionell
harmonisering. Takt 45-48 byter taktvis mellan tonikan C7 och medianten A♭7. Takt 49-52
går A♭7 över till f-moll, dvs moll-subdominanten som sedan flyttas ett steg upp till
molldominanten g-moll. Efter g-moll går harmoniken över till dominanten G7. Takt 53-56
följer sedan samma harmoniska mönster som takt 45-48 men nu med växlingarna mellan G7
och E♭7. Via E♭7 växlar sedan musiken över till B♭-moll i takt 57 som är början på nästa
del.
Cellons melodi i takt 45-56 introducerar en helt ny del i satsen som liknas vid ett sidomotiv.
Det som dock bör uppmärksammas mest är motivet i takt 49 och 51 som kan identifieras vid
flera tillfällen genom hela sonaten i olika former. Sats 1 takt 31 och sats 2 takt 60-61 har båda
väldigt liknande figurer och alla förekommer vid första anblick i sitt sammanhang att mest
likna ornament. Dessa "ornament" återkommer dock i alla satser. Särskilt i just denna sats
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återkommer motivet flera gånger, både i transponerad och varierad form. Jag väljer att
benämna detta motiv DX.
Takt 37-56 Interpretation
I takt 37-38 är det viktigt att spela c1 på A-strängen eftersom pianots dynamik är relativt stark i
första takten. Vid takt 39-41 anger Debussy sul ponti celli vilket innebär att stråken skall
placeras närmare cellons stall, vilket ger ett originellt ljud. Denna figur spelar jag en aning
annorlunda än de övriga motsvarande, eftersom jag vill få fram sul ponti celli väljer jag att
spela längre stråk trots staccato-angivelser i noterna. Detta eftersom jag anser att sul ponteffekten är viktigare att få fram än artikulationen, dessutom är det nästan fysiskt omöjligt att
ta fram båda två och få en bra klang. I takt 44 modifierar jag fraseringsbågen men denna gång
inte för att få ut maximalt ljud utan för att få ljudet luftigt. I takt 45-53 disponerar jag stråkens
fart efter de dynamiska angivelserna och spelar mer stråk i crescendo och mindre i
diminuendo och piano. Jag vill få musiken att kännas jagad och stressad här fram tills takt 54
där tempot breddas för en naturlig ingång till Lento-delen
Takt 57-68 Analys
I takt 57 slår åter karaktären helt om och tempot tas nu ner till det mest långsamtgående i hela
sonaten. Musiken känns mediterande och intim. Stämningen är till en början dyster när cellon
spelar melodin och kretsar kring en Bb-moll liknande harmonik. När pianot tar vid skiner
dock musiken upp och går för ett kort ögonblick över till E-dur. Sedan försvinner den sakta ut
till intet och stannar nästan helt.
Återigen kan motivet DX-motivet återfinnas i takt 57, denna gång är det dock i en varierad
form med trioler istället för trettioandradelar. Takten efter kan kopplas till en variant och
fortsättning på motivet i takt 50 och 52 då en tersförflyttning syns men utan någon
fortsättning. Här använder sig Debussy av detta intervall, med en fortsättning. I takt 60
utvecklar han idén genom att höja intervallet till en kvint och sedan leda in musiken till pianot
som tar över motivet från cellon. Precis på samma sätt som Debussy utvecklade motivet i takt
50 utvecklar han nu DX-motivet i denna del genom att öppna upp det harmoniskt.
Takt 57-68 Interpretation
Denna passage är stråktekniskt lik takt 35-36 i sats 1 vad gäller tryck och fart, det vill säga att
det är farten i stråken som ger ton och nästan inget alls från trycket. Debussy har även här
angivit lusingando så karaktären är liknande. Jag spelar hela passagen på D-strängen för att
bibehålla klangfärgen och fokuserar på att hålla musiken vid liv genom vibratot. Vibrato blir
särskilt viktigt just i svaga nyanser precis som den här och håller musiken vid liv. Jag spelar
hela avsnittet med en förförisk karaktär och tar lite extra tid på figurer jag vill framhäva.
Takt 69-84 Analys
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Detta är den sista delen innan återtagningen återvänder. Återigen är det ett snabbt
karaktärsskifte som återvänder till satsens grundtempo. Debussy presenterar först ett tema i
cellon som sedan repeteras direkt efter, men nu börjar pianot variera ackompanjemanget
genom att spela på varje åttondelsslagslag av triolerna. Dessa trioler tycks härstamma från
samma rytmiska driv pianot har i A-delen av satsen. Visserligen stämmer inga intervall eller
harmonik speciellt väl överens, men pianots trioler har egentligen inte haft någon speciell
motivfunktion utan snarare en rytmisk. Därför kan denna passage i cellon härledas till dessa
trioler och den motiviska funktion de har är istället en utveckling av rytmen.
Harmoniskt är det intressant då musiken innehåller mycket öppna kvinter utan terser vilket
ger en "Kinesisk" känsla. Dessa öppna kvinter går att återfinna även i första satsen och
Debussy hade en del erfarenhet av kinesisk musik. Eftersom triolerna i denna del ständigt
upprepas efter varandra varierar Debussy istället uttrycket genom dynamik, harmonik och
artikulation. Studeras dynamikkurvan upptäcks snabbt att den går ständigt upp och ner. Även
när Debussy angivet sempre pianissimo finns där små crescendon för att belysa melodin ännu
mer. Harmoniskt börjar musiken otroligt simpelt med helt öppna ackord som varken avslöjar
dur eller moll. Men taktvis kan en komplex harmonisk utveckling observeras som går från
asiatisk harmonik till klassisk impressionism. Vad gäller artikulationen kan i takt 77-78
återigen sul ponticel noteras vilket tydlig bryter det klangliga mönstret, samt att tenutostrecken i cellon är noga placerade.
Takt 69-84 Interpretation
Denna passage kräver total kontroll av strängväxlingar och snabba stråkskiften. För att få upp
tempot på triolerna får stråket inte vara för långt, och följaktligen erfordras att de kortas ned.
Ett misstag många gör vid snabba stråkväxlingar är att försöka styra stråken med handleden,
vilket i många fall resulterar i en otydlig, orytmisk och vek ton som dessutom brukar ge
kramp i handen efter cirka 20 sekunder.
Det andra misstaget är om handleden spänns vilket gör den stel och då går det knappt att spela
alls. Lösningen är att vara avslappnad och lös i handleden men att låta impulsen och
kontrollen ske i armbågen. Detta kan låta motsägelsefullt då det inte går att flytta armbågen
fram och tillbaka i en så pass hög hastighet, men tricket är att låta impulserna samt tajmingen
med rytmer och pulsslag centreras i armbågen. Som jag nämnde i inledningen svarar
handleden på armbågens aktioner och inte tvärtom. Det jag gör är att synkronisera pulsslagen
med min armbåge som handleden då svarar på, det kan då se ut som att det är handleden som
jobbar men i själva verket är den helt avslappnad. I detta fall blir det väldigt naturligt också
eftersom det är tenuto-streck på varje sextol- eller triolgrupp. Därför blir tekniken relativt
naturlig och följer samma mönster genom hela avsnittet. Som observerats i noterna är det
även här staccato-punkter på tonerna. Precis som i tekniskt liknande passager måste stråken
studsa av sig själv eftersom det är omöjligt att hinna lyfta den. Därför krävs att
"studspunkten" lokaliseras, vilken brukar befinna sig någonstans på mitten av stråken (olika
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på olika stråkar). När punkten är funnen löser sig resten naturligt.
Utöver detta måste de många strängväxlingarna uppmärksammas och därför måste armbågens
andra uppgift som "gungbräda" tas med i beräkningarna. Eftersom figurerna är snabba är de
väldigt oförlåtande mot dåliga strängväxlingar vilket innebär att armbågen alltid behöver ligga
ett steg före, både uppsträngs och nersträngs. Därför håller jag nästan alltid min armbåge i
höjd med D-strängen för att kunna vara flexibel och byter bara läge på den för A-strängen.
Hela passagen måste vara noga genomtänkt för att kunna spelas.
85-105 Analys
Debussy gör en mycket skicklig överledning från föregående del in i återtagningen. Triolerna
från cellon överförs till pianot som tar upp det klassiska ackompanjemangsmotivet igen.
Cellon varierar även sitt öppningsmotiv med de tre tonerna vilket återigen betonar vikten av
triolerna i denna sats. Den första delen av denna passage är nästan en exakt imitation igen
sånär som att Debussy förkortar de sista takterna innan Z-motivet återvänder. Den absolut
tydligaste skillnaden sker i takt 100 då harmoniken ganska oväntat skiftar över till Ess-dur
vilket bryter mönstret från tidigare och ger en god utgångspunkt för att gå in i en coda
Takt 85-103 Interpretation
Återtagningen skiljer sig ganska lite från inledningen men det finns ett par skillnader. Den
som kräver mest teknisk uppmärksamhet är växlingen mellan spiccato-triolerna och
pizzicatona. Eftersom notvärdena är snabba här är det omöjligt att spela pizzicatona med
högerhanden eftersom det inte finns tillräckligt med tid. Istället måste vänsterhands-pizzicato
tillämpas. Det första d:et är enkelt eftersom det bara är en lös sträng men c och B♭ däremot
kräver mer specialiserad teknik. Vad jag gör är att jag lägger mitt första finger på G-strängen
på den ton jag gör anspråk på att spela men jag trycker även D-strängen med samma finger,
därefter knäpper jag på G-strängen med mitt fjärde finger vilket framkallar tonen.
Anledningen till att jag trycker D-strängen är att det finns en stor risk att komma åt den lite
grann med lillfingret och är den öppen ringer den lätt med, vilket jag vill undvika. Hålls
strängen nedtryckt däremot krävs det mycket mer snärt från fingret för att den ska ringa, alltså
är detta en säkerhetsåtgärd.
104-123 Analys
Codan inleds med att återkalla sidomotivet från denna sats och dessutom i en annan tonart
från föregående gång vilket skulle stärka tesen att det är ett sidotema. Detta betonar också
vikten av detta motiv genom sonaten ännu en gång. Harmoniskt skiftar musiken först mellan
d-moll och förminskade ackord men går sedan över till det tidigare kända g-moll 7 E♭7förhållandet med tillhörande motiv i cellon. I takt 112-114 gör Debussy ett stort yttrande om
en avslutning på verket när cellon och pianot spelar varsitt slag mot varandra med ett Fmaj7
mot ett G7 ackord varpå öppningsmotivet från första satsen i sin varierade form återvänder i
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cellon som spelar ett kort avsnitt helt solo innan båda instrumenten går in i den absolut sista
korta codan som gör en diminution på öppningsmotivet ur tredje satsen och med rytmisk
finess avslutas verket i d-moll.
Takt 104-123 Interpretation
Takt 104-111 följer samma mönster som takt 45-53 och jag använder mig av samma teknik
och frasering. Från takt 112 när mönstret bryts använder jag mig dock av slag-pizzicato för att
tydligt markera tonerna. De två första ackorden slår jag från den lägsta strängen och uppåt
eftersom det ger mer klang i strängen, men det sista ackordet som ska vara torrt slår jag
uppifrån istället. I Largo-kadensen ser jag det som en utmaning att krama ut så mycket ljud
som möjligt ur cellon och gör detta genom att använda både mycket tryck och fart i stråken
samt ett koncentrerat vibrato. Det sista jag fokuserar på från takt 119 är att vara väldigt
rytmiskt pregnant. Detta uppnås genom att känna tydliga impulser från kroppen och ha fullt
mentalt fokus.
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5. Slutsatser och resultat

Efter studierna av denna sonat står det klart och tydligt att även då sonaten är komponerad på
kort tid (cirka två veckor) är den utformad på ett mycket detaljerat och genomtänkt vis.
Musiken är generellt väldigt koncentrerad och innehåller otroligt många nyanser och
karaktärer. Debussy har tydligt valt att fokusera på kvalitét framför kvantitet då varje tema
och motiv är noggrant utvalda och sällan upprepas identiskt. De tre satserna skiljer sig väldigt
mycket från varandra, vilket förtydligar verkets mångfaldighet samtidigt som satserna
innehåller material som länkar dem samman.
För cellister är detta ett verk som verkligen bör instuderas eftersom det kräver många
egenskaper som bör finnas hos en cellist. Alla anvisningar Debussy ger i sonaten tvingar
interpretören att väcka sin djupaste musikaliska anda för att kunna göra kontraster mellan
exempelvis ett pianissimo och ett piú pianissimo. De tekniska kunskaperna som kan förvärvas
av denna sonat är mycket viktiga för fortsatta musikstudier (men kan även skaffas genom
andra metoder). Sonaten bedöms inte som ett "tekniskt avancerat verk" till skillnad från
exempelvis Tjakovskys Rococo Variationer. Emellertid krävs att tekniken hela tiden tillämpas
adekvat, vilket i sig ställer krav på interpretören.
Sonaten är ur ett kammarmusikaliskt perspektiv väldigt lärorik eftersom den kräver samspel
på en mycket avancerad nivå. Allt ifrån komplexa rytmer, tempoförändringar och
improvisationslikande passager, till dynamiska och tematiska kontraster. Alla dessa aspekter
måste vägas in för att kunna göra en rättvis tolkning av verket.
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6. Avslutande diskussion

Debussys cellosonat är ett verk som för mig blev väldigt stimulerande att studera in. Då jag
hade fått höra kommentaren "efter du spelat Debussys cellosonat kan du spela vad som helst"
fick jag en väldigt stor respekt för verket och studerade det så noggrant jag förmådde. Sonaten
är inte ett enkelt verk i någon mening och den kräver mycket tid och tanke, dels för få fram
Debussys konstnärliga angivelser men också för att etablera min egen tolkning.
Speltekniskt var verket inom min kapacitet redan innan jag började öva det, men
instuderingsprocessen satte verkligen krav på att förfina den tekniken jag redan var bekant
med. Att utforma varje fras exakt som jag ville ha den – och dessutom varje gång jag spelar
musiken – var dock utanför min kapacitet när jag började studera in verket. I en mening är
detta fortfarande fallet, eftersom strävan efter perfektion är en oändlig kamp som många
menar aldrig går att uppnå. Vad som är "perfekt" är dessutom omöjligt att definiera.
Min teknik, musikalitet och kunskap har emellertid förbättrats efter dessa studier. Jag anser
mig fortfarande inte att "kunna spela vad som helst" men jag vet att erfarenheterna från denna
sonat har fört mig närmare målet. Att tillägna sig ett sådant känslorikt verk är också något
som alltid kommer följa mig resten av livet oavsett vilken väg det tar, och det är en fantastisk
känsla. Det har varit mycket slit och mödosamt arbete men också en otrolig glädje och lycka
att upptäcka denna musik.
Att utföra en musikanalys av sonaten har vidgat min musikaliska horisont. Jag brukar i
vanliga fall studera in pianostämman, formen och harmoniken på musiken jag spelar. Denna
sonat blev ändå någonting nytt eftersom jag inte kunde utläsa mönstret ur den så fort som jag
normalt brukar i exempelvis romantiska verk. Det tog mig tid och reflekterande att upptäcka
ett mönster mellan alla motiv, vilket uppenbarade för mig att sonaten inte var lika slumpartad
som jag först upplevde. Det fanns en mild frustration över att inte exakt kunna definiera alla
ackord men det var också berikande att öppna upp sinnet för den här typen av harmonik.
Slutligen är min bedömning att all tid och kraft som lagts ned i denna studie har varit väl
spenderad tid och dessa kunskaper kommer för alltid att låta mig se fler färger i nyanser. Dels
i Debussys verk, men även i musik rent allmänt.
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Bilaga – motivkatalog

Dominerande motiv ur
Sats 1

A

1
2
3
4
5
6
7
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B

8
9
10
11
12
13
14
15
16
Fristående motiv ur sats 1

C
39

1
2
3
4

5

6

7
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8
9
10
Dominerande motiv ur
sats 2

D

E

1
2
3
4
5
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6
7
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9
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11
12
13
14
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15
16
17
18
19
Dominerande motiv ur
sats 3

F

G

1
2
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4
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12
13
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16
H
1
2
3
4
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5
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7
8
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