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Inngangur 
 
 
 
 

 

Gítarinn er trúlega eitt vinsælasta hljóðfærið á Vesturlöndum í dag,  hann er til í ýmiss 

konar stærðum og gerðum og á hann er leikið fjölbreytt úrval tónlistar.  Hann heitir  

ýmsum nöfnum,  kassagítar, spænskur gítar eða klassískur gítar og  rafmagnsgítar. 

Svo eru til þjóðlaga gítar og  tólfstrengja gítar svo eitthvað sé nefnt.  Það sem sameinar 

þessi hljóðfæri er grunngerðin af gítar,  einhvers konar búkur eða kassi með löngum háls 

og sex strengjum sem eru stilltir eins í þeim öllum.  Getirðu leikið á einn þeirra geturðu 

leikið á hina.  Flestir leika á gítar með gítarnögl,  það er þríhyrningur úr plasti sem haldið 

er milli tveggja fingra og er plokkað í strengina með nöglinni.  Aðrir plokka strengina 

með fingrunum og svo er líka til blönduð tækni þar sem bæði eru notaðir fingur og 

gítarnögl.   

Einn ofan talinna gítara felur í sér nafn á landi og er það spænski gítarinn,  það er ekki til 

neitt sem heitir franski gítarinn eða ítalski gítarinn og í hugum flestra er gítarinn spænskt 

hljóðfæri.    

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á uppruna  klassíska / spænska gítarsins.  

Fylgt verður eftir þróun hans frá elstu heimildum fram til dagsins í dag, séð frá 

bæjardyrum trésmiðsins og tónlistarmannsins en þó aðallega þess síðarnefnda.  Samband 

gítarsins við skyldustu hljóðfæri verður skoðað ásamt hlutverki þeirra í sögu 

hljóðfæratónlistar,  einnig verður sagt frá helstu tónlistarmönnum sem á þessi hljóðfæri 

léku og gert grein fyrir framlagi þeirra. 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Endurreisnin 

 
Upphafið 

 
Klassíski gítarinn eins og við þekkjum hann í dag er ekki gamalt hljóðfæri,  hann varð til 

um miðja 19. öld í þeirri mynd sem við þekkjum hann í dag.  Saga hans nær aftur á móti 

mun lengra aftur.  Heimildir í formi myndlistar gefa til kynna að hljóðfæri áþekkt gítar 

hafi verið til í Asíu á 1. og 2. öld eftir Krist og einnig eru til sambærilegar heimildir frá 

Spáni frá 12.öld.  Vitað er fyrir víst að gítarhljóðfæri hvort sem það á eitthvað skylt við 

þessar myndir eða ekki var orðið nokkuð útbreitt í Evrópu á 13. öld. 

Annað mjög svipað hljóðfæri nam land í Evrópu á 9. öld en það var arabíska hljóðfærið 

Oud.  Oud hefur sjálfsagt  átt sér einhvern frumstæðan forfaðir en hafði nú þróast um 

nokkurra alda skeið undir handleiðslu Ikhwan Al Safa sem var hreyfing íslamskra 

fræðimanna.1  Oud var kallað konungur hljóðfæranna þegar tónlistamaðurinn,  

tískufrömuðurinn og stjörnufræðingurinn Abul Hasan Alí Ibn Nafi eða Ziryab, eins og 

hann var kallaður, bar það á land í Andalúsíu.  Þetta hljóðfæri var með fimm tvöfalda 

strengi gerða úr sauðagörnum og sjö þverbönd einnig gerð úr sauðagörnum og voru þau 

bundin utan um hálsinn á hljóðfærinu.   Í Andalúsíu stofnaði Ziryab tónlistarskóla og  

innleiddi nýja fatatísku og borðsiði,  hann var eftirlæti yfirstéttarinnar og hljóðfærið Oud 

festi strax rætur í jarðvegi nýja heimalandsins.2 

Í upphafi 15.aldar var þetta hljóðfæri orðið útbreitt um Evrópu og sjötta strengnum hafði 

verið bætt við,  þá hét það lúta.  Á sama tíma var gítarinn, sem þá var orðið þekkt 

hljóðfæri á Spáni og víðar í Evrópu,  með fjóra tvöfalda strengi gerða úr sauðagörnum og 

þverböndin sömuleiðis.  Þetta hljóðfæri var  kallað spænski gítarinn því sú mynd sem 

kominn var á hann hafði að miklu leyti skapast á Spáni.  Búkur gítarsins minnti á 

                                                 
1 Owen Wrigth. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/13714 
2 Eckhard Neubauer. article url: 
http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/31002 
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kvenlíkama sem búið er að taka af hendur og fætur en búkur lútunnar á vatnsdropa sem 

klofinn hefur verið í tvennt eftir endilöngu.  Tónbil milli strengja á þessum hljóðfærum 

eru ferundir að einni undantekningu undanskilinni en það er þríund, lútan var stillt A-D-

G-H-E-A en gítarinn G-H-E-A.  Þetta voru algengustu stillingarnar og var leikið á bæði 

hljóðfærin  með plectnögl sem ýmist var gerð úr málmþynnu eða fuglsfjöðrum,  nöglinni 

var haldið milli tveggja fingra í hægri hendi og dregin yfir strengina.  Á þessum tíma 

voru gítar og lúta notuð aðallega í þeim tilgangi að spila undir söng og dansi,  hljómar 

voru strömmaðir með eða einföld laglína leikin.3  Til var ógrynni af stefjum og smálögum 

sem varðveist höfðu í munnlegri geymd sem fólk hafði gaman af að dansa við.  Stef þessi 

voru oft ekki nema nokkrir taktar og því hafði skapast sú hefð að hljóðfæraleikarinn 

föndraði svolítið við endurtekin stefin til að teygja lopann í skemmtilegum dansi, svo úr 

urðu nokkur tilbrigði við upphaflega stefið.  Tilbrigðagerð þessi var oft á tíðum byggð á 

hugmyndum sem sköpuðust í hita leiksins og leiknar á hljóðfærið jafnóðum meðan 

dansað var. 

Um miðja 15. öld kom fram á sjónarsviðið nýtt hljóðfæri á Spáni,  þetta hljóðfæri er 

uppfinning Spánverja og er bræðingur af gítar og lútu en þetta hljóðfæri heitir vihuela. 

Búkur fjögurra strengja gítarsins var notaður en strengjasettið,  brúin og hljómopið af 

lútunni.  Af þessum þremur hljóðfærum sem nú voru komin fram þótti gítarinn  

vænlegastur fyrir amatöra því hann var bara með fjóra strengi og var hann því vinsælastur 

á meðal almennings. 

Þegar líður að seinasta fjórðungi 15.aldar á sér stað stökkbreyting á því hvernig lútu og 

vihueluleikarar léku á hljóðfæri sín.  Þeir fóru að plokka strengina með fingrunum í stað 

þess að nota nögl.  Þegar strengirnir eru plokkaðir með fingrunum opnast nýjir 

möguleikar,  nú var hægt að leika fjölradda tónlist og blokkhljóma á hljóðfærin.  Fyrsta 

tónlistin sem leikin var með þessari nýju aðferð voru umritanir á söngtónlist og 

danstónlist.  Þegar sönglögin voru umrituð komu upp vandamál sem þurfti að leysa,  

langir tónar söngsins hentuðu ílla fyrir hljóðfærin.  Var það leyst með því að endurtaka 

tónana ýmist með því að fella þá inní hljóma eða með skreytingum og voru ströngustu 

reglur um meðferð kontrapunkts þess tíma virtar að vettugi.  Dans stefin voru hljómsett 

                                                 
3Strömm (e.strum) er þegar vinstri hendi mótar hljóm en hægri dregur nöglina yfir strengina svo úr verður 
brotinn hljómur,  í strömminu sameinast hljómagangur og ryþma ásláttur.   
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og við þau spunnin tilbrigði og allt fært í letur,  það er kallað stíliseraður dans og 

sjaldnast hægt að dansa við svoleiðis tónlist en færni hljóðfæraleikarans fær meira að 

njóta sín. Fjölradda útsetningar á venjulegri danstónlist var einnig gríðalega vinsælt 

viðfangsefni.   Þetta er fyrsta tónlistin sem leikin var á vihuelu og lútu sem hægt er að 

flokka sem gegnsamin tónverk.  Hugmyndir manna um stillingar hljóðfæranna voru 

frumstæðar og stillingum þurfti að breyta ef leika átti í nýrri tóntegund.  Strengirnir voru 

úr sauðagörnum og héldu ílla stillingu,  þeir voru sex talsins og voru fimm þeirra 

tvöfaldir eða ellefu strengir samanlagt sem stanslaust þurfti að stilla.  Hljómur sem er 

leikinn neðst á hálsi hljóðfærisins getur hljómað rétt stilltur en sé sami hljómur leikinn 

ofar á hálsinum færist afstaða tónbila á milli strengja og hljómar hann oft falskur.  Það 

var því mikið vandaverk að stilla svona hljóðfæri.  Þegar hljóðfæraleikarinn hafði 

grófstillt hljóðfærið tók við fínstilling.  Þá lék hann lag af fingrum fram sem var hugsað 

fyrst og fremst til að athuga stillinguna en einnig sem upphitun.  Þetta lag var kallað 

prelodi og átti sér ekki fyrirmynd í söng eða dansi og er hreinræktað 

hljóðfæratónlistarform.   

Þegar kemur fram á 16. öld voru lútu og vihueluleikarar búnir að ná miklum árangri í list 

sinni,  þeir voru ekki lengur flokkaðir sem handverksmenn eins og gert var við 

hljóðfæraleikara á miðöldum.  Prenttækni hafði fleygt fram og komnar fram aðferðir til 

að prenta nótnaletur,  efnahagur Evrópu var á hraðri uppleið og borgarastéttin hafði nú 

meiri peninga og frítíma en áður og var sólgin í hverskonar afþreyingu. Prentarar sáu sér 

leik á borði og einbeittu sér að útgáfu veraldlegrar tónlistar fyrir þennan nýja markhóp.  

Þetta voru kjör aðstæður fyrir lútu og vihueluleikarana til að koma tónlist sinni á framfæri 

við almenning,  fram til þessa hafði það aðallega verið aðallinn og mennta elítan sem 

hafði verið þess að njótandi. Lútu og vihueluleikarar nýttu sér prenttæknina og fóru að 

gefa út bækur,  margar þessara bóka voru hugsaðar sem kennslubækur í lútu eða 

vihueluleik.  Bækurnar byrjuðu gjarnan á leiðbeiningum um meðhöndlun hljóðfæranna,  

hvernig átti að stilla þau og leiðsögn í nótnalestri.  Forveri nútíma nótnaskriftar þar sem 

nótur eru merktar inná nótnastreng var á þessum tíma aðeins notuð fyrir einradda 

hljóðfæri og söng.  Hljóðfæri sem gátu leikið fleiri en eina rödd samtímis eins og lúta, 

vihuela og hljómborðshljóðfærin orgel og harpsicord,  notuðu nótnaletur sem heitir 

tablature.  Lútu og vihuelu tablature er ekki ósvipað venjulegum nótnastreng að sjá,   
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í flestum tilvikum láréttar línur eins og á nótnastreng nema að línurnar tákna strengina í 

hljóðfærinu.  Fjögur mismunandi tablature voru notuð,  þýskt,  ítaskt,  spænskt og  

franskt.  Þýska tablaturið var frábrugðið hinum að því leyti að línurnar voru lóðréttar en 

ekki láréttar og þær táknuðu taktstrik en ekki strengi.  Þýska tablatúrið varð til snemma á 

15.öld og var hugsað fyrir fimm strengja lútu sem hafði fimm þverbönd.  Opnir strengir 

voru táknaðir með tölustaf  en nótur sem þurfti að þrýsta niður með fingri í vinstri hönd 

voru táknaðar með bókstaf,  ásláttur var táknaður með fánum sem staðsettur var fyrir ofan 

viðkomandi nótnatákn.   Möguleikar til að spila nótu á þetta hljóðfæri fyrir utan nótur á 

opnum strengjum voru tuttugu og fimm en þýska stafrófið var aðeins tuttugu og þrír 

stafir.  Það vantaði því tvo bókstafi, var það leyst með því að tvær nótur efst á hálsinum 

voru táknaðar með bókstaf sömu nótna áttund neðar en aðgreint með kommu eða öðru 

svipuðu tákni.   Þetta lokaða kerfi strandaði á skeri þegar sjötta strengnum var bætt við 

lútuna og komst aldrei almennilega á flot eftir það.  Ítalska tablatúrið var með láréttum 

línum sem táknuðu strengina,  opnir strengir táknaðir með tölustafnum 0,  nótur á fyrsta,  

öðru eða þriðja bandi táknaðar með tölustöfunum 1,  2 eða 3 o.sv.fr.  Tölustöfunum var 

raðað á línurnar  frá vinstri til hægri en ásláttur táknaður með fánum sem staðsettir voru 

beint fyrir ofan þá nótu / tölustaf sem þeir stóðu fyrir.  Í þessu tablature táknaði efsta 

línan dýpsta strenginn í hljóðfærinu,  það er eins og spegilmynd þegar maður er með 

hljóðfærið í fanginu og nóturnar fyrir framan sig.  Spænska vihuelu tablatúrið var 

nákvæmlega eins og það ítalska nema að þar táknaði efsta línan hæsta strenginn.  Franska 

tablatúrið sem notað var bæði í Frakklandi og Englandi var eins og það spænska,  nema í 

stað tölustafa voru notaðir bókstafir,  a = opinn strengur,  b = fyrsta band,  c = annað band 

o.sv.fr.  Bókstafirnir voru svo ýmist staðsettir á eða fyrir ofan þann streng sem þeir áttu 

við.  Franska útgáfan þótti nothæfari en hinar og smám saman ruddi þeim úr vegi.4 

Stillingar á þessum hljóðfærum voru líka misjafnar eftir svæðum.  Í Frakklandi og á 

Englandi var notuð G-stilling,  G-C-F-A-D-G,  en Spáni og Þýskalandi A-stilling,  A-D- 

G-H-E-A.  Algengt var að annar dýpsti strengurinn væri áttund neðar.  Þessar stillingar 

voru ekki heilagar en voru algengastar og kenndar við þessi lönd.  

 

                                                 
4 Thurston Dart/John Morehen/Richard Rastall. article url: 
http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/27338 
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Spænsku vihuelubækurnar 

 

 

Hefðin fyrir gítar og lútuleik átti sér djúpar rætur í menningu Spánverja og Spánn hafði 

getið af sér marga góða gítar-,  lútu- og vihueluleikara.  Eflaust voru þeir margir sem tóku 

list sína með í gröfina og gleymdust en minning  þeirra sem létu að sér kveða með 

nótnaútgáfu lifir enn í  dag. 

Luys Milan (1500 – 1560) var spænskur tónlistamaður og rithöfundur,  bók hans Libro de 

musika de vihuela de mano intitulado El Maestro sem kom út árið1536 er fyrsta safnið af 

frumsömdum einleiksverkum fyrir hljóðfæri sem kom út á prenti. Þar er einnig að finna 

sönglög með vihuelu undirleik og er þetta fyrsta spænska tablatúrið sem prentað var. 

Fleira er merkilegt við þetta rit,  það eru nákvæmar hraðatilskipanir í tónlistinni sem ekki 

hafði þekkst áður.  El Maestro er eins og nafnið gefur til kynna hugsuð sem kennslubók,  

hún kennir hvernig á að lesa tablature og stilla vihuelu.  Bókin skilgreinir tóntegundir 

þeirrar tónlistar sem í henni er útfrá efstu rödd en ekki út frá tenor eins og tíðkaðist,  hún 

byrjar á léttum verkum en þau vaxa að þyngd með hverri blaðsíðu.  El Maestro sker sig úr 

þeirri vihuelutónlist sem á eftir kemur því hún veitir innsýn í spunagerð eldri kynslóða.  

Milan  var sjálfmenntaður spunameistari sem spann beint á hljóðfærið og skrifaði svo 

niður eftirá.  Bókin inniheldur 40 fantasíur og 6 pavana.5   

Árið 1538 kemur út bók eftir annan mikinn spunameistara,  Luys de Narváes (1526 – 

1549)  Sú bók hét Los seys libros del delphin og var prentuð með ítölsku tablatúre,  bókin 

innihélt tónlist fyrir einleiks vihuelu.  Í bókinni er að finna fantasíur,  útsetningar á 

söngtónlist og í henni birtist svo í fyrsta skipti á prenti tónlist þar sem stef  er endurtekið í 

mörgum tilbrigðum eða tilbrigða settum.  Narváes gat sér gott orð fyrir spuna hæfileika 

sína, sagt var að hann gæti spunnið á hljóðfærið sitt óundirbúinn fjórar raddir samtímis 

yfir aðrar fjórar sem lagðar voru fyrir hann.  Narváes var undir miklum áhrifum frá 

                                                 
5 article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/18656 
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Josquin Des Prez,  eitt þekktasta tónverk Narváes er La cancion del Emperador sem er 

vihuelu útsetning á Josquin´s Mille regretz.6   

Alonso Mudarra (1510 – 1580)  var Spænskur gítar og vihueluleikari og tónskáld.  

Mudarra gaf árið 1546 út bókina Tres libros de musica para vihuela,  bókin innihélt 77 

tónverk, þar af 69 fyrir vihuelu og 6 fyrir fjögurrastrengja gítar, 1 fyrir hörpu og 1 fyrir 

orgel, orgelverkið var á nýjuppfundnu fjórtán línu tablature.  Gítar tablaturið í þessari bók 

er fyrsta tónlistin fyrir gítar sem kom út á prenti.  Tónverkin í bókinni voru prelodíur og 

fantasíur,  ein þessara fantasía hefur notið meiri vinsælda en önnur tónlist bókarinnar en 

það er Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico.  Fantasían er 

óvenjuleg að ýmsu leyti,  stef og brotakennd tilbrigði skiptast á,  þessu er fléttað saman á  

krómantískan hátt og tónlistin flæðir á milli strengjana á alveg sérstakan hátt, háar nótur 

eru leiknar á djúpa strengi og öfugt svo hljóðfæraleikarinn fær á tilfinninguna að 

fingurnir séu komnir í kross. Þessi fantasía átti að líkja eftir hörpuleik hins 

goðsagnakennda hörpuleikara Ferdinands 3. af Aragon.7   

Miguel de Fuenllana fæddist  í upphafi 16. aldar og var höfundur bókarinar  Orphenica 

lyra sem var prentuð 1554.  Hann var tónskáld og  gítar- og vihueluleikari.  Bók hans 

Orphenica lyra innihélt 160 tónverk fyrir sex strengja vihuelu,  9 fyrir fimm strengja 

vihuelu og önnur 9 fyrir fjögurra strengja gítar.  Þriðjungur þessarra tónverka eru 

frumsamin tónlist, restin eru umritanir á söngtónlist eftir Morales,  Josquin,  Arcadelt,  

Verdelot og fleiri.  Fuenllana útskýrir fyrir lesendum sínum hvernig skuli æfa sig á 

hljóðfærin, og var hann einn af fyrstu mönnum til að mæla með notkun þumalfingurs í 

hægri hendi.  Fuenllana sem var blindur frá fæðingu fullyrðir í sinni bók að það sé hægt 

að leika í hvaða tóntegund sem er hvar sem er á hálsi vihuelunar,  það bendir til að hann 

hafi verið með jafna stillingu sem verður að teljast nokkuð óvenjulegt í ljósi þess að slík 

stilling varð ekki almenn fyrr en seint á Barokktímanum.8   

Þær bækur sem hér hefur verið sagt frá standa uppúr í útgáfu vihuelu tónlistar Spánverja 

á endurreisnartímanum.  Vihuelan sem var í raun gítar með sex pör af strengjum átti sitt 

blómaskeið á 16. öld en  þegar líða tók á seinni hluta aldarinnar fór vinsældum hennar að 

                                                 
6 Hopkinson K. Smith/John Griffiths. article url: 
http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/19577 
7 John Griffiths. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/19285 
8 John Griffiths. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/10345 
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dala.  Fjögurra strengja gítarinn sem jafnan er kallaður endurreisnar gítarinn var 

alþýðuhljóðfæri á Spáni,  hann var til í öðru hverju húsi og þeir voru ófáir sem gátu 

slarkað eitthvað á hann.  Hvað metnað í tónlistarsköpun varðar stóð hann hinsvegar alltaf  

í  skugganum af vihueluni.  Tilraunir með fimm strengja gítar höfðu staðið yfir í langan 

tíma og  í lok 16. aldar festir fimmti strengurinn sig í sessi og barokk gítarinn verður til.   

Tilkoma barokk gítarsins átti sinn þátt í dvínandi vinsældum vihuelunar,  vinsældir 

hennar höfðu að mestu einskorðast við Spán meðan lútan var það hljóðfæri sem hvað 

mestra vinsælda naut annars staðar í Evrópu þótt Frakkland skeri sig að vísu úr en þar 

naut gítarinn mikilla vinsælda. 

 

 

Lútan  

 
 

Eins og fyrr sagði var lútan orðin útbreitt hljóðfæri í Evrópu á 15. öld.  Fingra plokk 

lútuleikaranna byrjaði á seinasta fjórðungi 15.aldar eins og hjá vihueluleikurum,  strengir 

og stillingar voru eins á báðum hljóðfærunum og það skipti ekki máli hvort tónlistin hét 

vihuelu eða lútutónlist,  það var hægt að leika hana á hvort hljófærið sem var.  

Fyrsta prentun á lútutónlist leit dagsins ljós árið1507,  það var nótnasafn í tveimur 

bindum sem innihélt þrjátíu og átta ítölsk lútu tablature.  Þetta voru sönglög með lútu 

undirleik og æfingar fyrir lútu, annaðhvort samið eða útsett af Francesco Spinacino,  

prentunin fór fram í Feneyjum á vinnustofu Ottaviano Petrucci  sem var frumkvöðull á 

sviði tónlistaprentunar.9   

Fyrsta áhugaverða prentunin sem á sér stað eftir 1507 er Ein newgeordnet kuenstlich 

lauten buch eftir Þjóðverjann Hans Neusidler (1508 – 1563)  sem kom út árið 1536,  eða 

sama ár og Luys Milan gaf út El Maestro.  Þessi fyrsta bók Neusidler´s var hugsuð sem 

kennslubók,  leiðavísir fyrir sjálfsnám í lútuleik.  Það voru merktar inn fingrasetningar 

                                                 
9 L. Perkins, Leeman.  Music in the age of the renaissance.  New York & London, ,  W.W. Norton & 
Company, Inc. 1999. Bls, 778 
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fyrir vinstri hendi og fyrirmæli um legato,  fyrstu verkin voru einföld tveggja radda 

byrjenda verk en flókin einleiksverk voru aftast í bókinni.  Hans Neusidler var tónskáld, 

lútuleikari, kennari og lútusmiður.  Hann var lykilmaður í þýskri lútutónlist og barðist 

hart fyrir því að leggja niður hið úrelta þýska tablature en mætti harðri andstöðu landa 

sinna.  Hann var mikilsvirtur kennari og gaf út átta bækur með lútutónlist.10   

Flæmska tónskáldið,  lútuleikarinn og kennarinn Emanuel Adriaenssen (1554 – 1604)  

var leiðandi lútutónskáld síns tíma.  Hann var samt aldrei settur jafn hátt á stall og 

samtíðar lútu tónskáld hans því hann átti það til að skreyta tónlist sína meir en góðu hófi 

gegndi.  Adriaenssen stofnaði á samt bróður sínum Gysbrecht Adriaenssen,  skóla fyrir 

lútuleikara árið 1586.  Hans er einna helst minnst fyrir kennarahæfileika sína og einstakar 

útgáfur á lútu tablatúri sem saman stóð af fantasíum og frumsömdum verkum sem 

samsett voru úr smáskölum og frumstæðum fúgum með kontrapunkti sem minnir á tónlist 

barokktímans.  Hann útsetti heilmikið af söngtónlist eftir frönsk, ítölsk og hollensk 

samtíðar tónskáld sín fyrir lútuna og samdi einleikstilbrigði við gömul dans stef eftir 

ókunna höfunda.11   

Á Englandi fæddist merkilegur lútuleikari á endurreisnartímanum,  John Dowland (1563 

– 1626).  Hann var söngskáld og lútuleikari,  Dowland sameinaði danskvæðin frá 

meginlandinu,  danstónlist og madrigalana svo úr varð nýtt form sem kallað er 

Lútusöngur og er hans helst minnst fyrir það. Sönglögin voru samin fyrir undirleik sjö 

strengja lútu og hann notaði franskt tablatúre.  Dowland skildi eftir sig um eitt hundrað 

einleiksverk fyrir sex strengja lútu,  þetta voru fantasíur og stíliseraðir dansar,  allt saman 

frumsamin tónlist í allra hæsta gæðaflokki.12   

Annar lútu snillingur var uppi á Englandi á þessu tímabili sem hét Francis Cutting.  Fyrir 

utan tónlistina sem hann skildi eftir sig eru nánast engar heimildir til um hann aðrar en 

húsaleigusamningur fyrir tímabilið 1571 – 1596,  það sama ár var Cutting svo jarðaður í 

London.  Sú tónlist sem hann skildi eftir sig á frönsku tablaturi var fimmtíu og eitt lútu 

verk og tvö verk fyrir bandoru.  Þetta voru stíliseraðir dansar og útsetningar á vinsælum 
                                                 
10 article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/19795pg1 
11 Godelieve Spiessens. article url: 
http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/00218 
12 Peter Holman (with Paul O´Dette)  article url: 
http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/08103 
Nadal, David.  Lute songs of John Dowland.  New York,  Dover Publications, INC.  1997.   
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hljómborðsverkum,  megin þorri þessara verka voru skrifuð fyrir sex strengja lútu en 

önnur fyrir sjö strengja lútu.  Það lag sem mestra vinsælda hefur notið af tónlist Cutting´s 

er útsetning hans á þjóðlaginu Greensleeves.13  

 

 

 

Frönsku gítarleikararnir 
 

 

Í Frakklandi þurftu menn að fá leyfi frá konunginum ef þeir vildu prenta tónlist,  

Guillaume Morlaey (1510 – 1558) fékk þetta leyfi árið 1552 til að prenta tónlist eftir 

kennarann sinn Alberto Ripa,  hann stóð í útgáfustarfsemi í sex ár og prentaði þrjár gítar  

tablatúre bækur og fjórar fyrir lútu.14   

Simon Gorlier var franskur bóksali, prentari, tónskáld og gítarleikari og starfaði í Lyon 

1550 - 1584.  Gorlier fannst fjögurra strengja gítarinn ranglega flokkaður sem óæðra 

hljóðfæri en lúta og vihuela og vildi sýna fram á að hann væri jafnvígur hinum 

hljóðfærunum til að leika fjölradda tónlist.  Gorlier fékk leyfi til prentunar 1558 og 

prentaði þá Le troysieme livre de guiterne,  bók sem hann hafði samið 1551.  Hann 

prentaði svo eina bók til viðbótar sem ber nafnið Livre de tablature de guiterne.15   

Gregoire Brayssing skipar sér á bekk með frumkvöðlum metnaðarfullrar gítartónlistar,  

hann var þýskur gítarleikari og tónskáld sem starfaði í París 1547 – 1560.  Hann fékk 

útgefna bókina Quart livre de tablature de guitarre 1553,  hún innihélt  fantasíur,  einn 

hergöngumars,  gítarútsetningar á sálmasöngvum,  sönglög með gítar undirleik og gítar 

útsetningu á Frottola eftir Janequin.16 

14. Ágúst 1551 veitti Henri annar Frakklands konungur, frændunum Robert Ballard og 

Adrian Le Roy (1520 – 1598)  leyfi fyrir útgáfu og sölu á hvers konar tónlistarbókum,  

þeir stofnuðu fyrirtækið Le Roy & Ballard og fyrsta prentunin kom í búðir í lok sama 

                                                 
13 Robert Spencer. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/06987 
14 Frank Dobbins. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/19146 
15 Samuel F. Pogue/Frank Dobbins. article url: 
http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/11485 
16 Frank Dobbins. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/03892 
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mánuðar.  Le Roy var tónskáld,  gítar og lútuleikari og sá um ritstjórn útgáfunnar en 

Ballard um viðskipta hliðina.  Le Roy & Ballard varð leiðandi fyrirtæki í tónlistar útgáfu í 

Frakklandi fram á miðja 18. öld.  Le Roy samdi og gaf út bækur fyrir fjögurra strengja 

gítar og lútu,  samdi söngtónlist með lútu undirleik og fræðibækur um tónlist.  

Kennslubækur hans í gítar og lútuleik þóttu svo gagnlegar að þær voru í fullri notkun út 

alla 17. öld.  Adrian Le Roy  samdi sex bækur fyrir gítar,  Premiere livre de tablature de 

guiterne 1551,  Briefve et facile instruction pour apprendre la tablature a bien accorder,  

conduire et disposer la main sur la guitrne 1551,  Tiers livre de guiterrn 1552,  

Cinquiesme livre de guiterre 1554,  Deuxime livre de guiterre 1556.17  

Gítarinn sótti í sig veðrið í Frakklandi,  margir lögðu hönd á plóg og útsettu eða sömdu 

fjölradda tónlist fyrir hann.  Franska endurreisnar gítartónlistin var í raun vihuelu og lútu 

tónlist sem leikin var á gítar. 

Endurreisnartíminn var blómatími lútunnar og vihuelunnar. Þessi hljóðfæri  voru merkir 

brautryðjendur einleiksverka á meðan gítarinn var rétt eins og skugginn af þeim.  

Vihuelan nær sínum hæstu hæðum um miðja 16. öld en svo fer að halla undan fæti 

hljóðfærisins eins og fyrr hefur verið greint frá og er það að einhverju leyti vegna 

gítarsins. Lútan nær sínum hátindi undir lok tímabilsins með tónlist John Dowland.  

Lútan heldur áfram að þróast en tapar hlutverki sínu sem einleikshljóðfæri og til verður 

annað hljóðfæri sem kallast Theorba. Þetta nýja hljóðfæri var með sex strengi eins og lúta  

en einnig með fjöldan allan af opnum bassastrengjum sem aðeins var leikið á með hægri 

hendi,  það heitir að leika á opna strengi.  Háls lútunnar var framlengdur fyrir þessa nýju 

strengi en upprunalegi hálsinn með þverböndunum hélst  óbreyttur og þjónaði áfram 

sínum sex strengjum.  Þetta nýja hljóðfæri sem var eins og blanda af hörpu og lútu og var 

vinsælt undirleikshljóðfæri á barokktímanum. 

 

 

 

                                                 
17 Samuel F. Pogue/Frank Dobbins. article url: 
http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/16467 
 



 13 

 

Barokkið 

 
 

Um aldamótin 1600 var fimmti strengur gítarsins búinn að festa sig í sessi,   strengir 

barokkgítarsins voru úr sauðagörnum og þverböndin líka og voru þau bundin utanum 

hálsinn,  á nútíma gítar eru þessi bönd úr málmi og eru felld ofaní gripbrettið.   

Á Spáni hafði aðallega verið strömmað á gítarinn og var sú tegund spilamennsku flokkuð 

sem sérkenni hans,  í Frakklandi höfðu menn verið duglegir við að útfæra lútu og vihuelu 

tækni fyrir gítar en á barokktímanum sameinast plokkið og strömmið í blandaða tækni.  

Nýjar hugmyndir um stillingar voru einnig að líta dagsins ljós,  af þessum fimm 

strengjum voru fjórir dýpstu strengirnir tvöfaldir en sá bjartasti einfaldur.  Nýja stillingin 

fólst í því að miðju strengurinn var dýpstur,  a – d’ - g – h – e’,   er það kallað Re – 

entrant stilling.  Með þessu móti var hægt að kalla fram áhrif sem minntu á bjöllu hljóma 

eða hörpuleik,  var það gjarnan gert með því nýta opna strengi til hins ítrasta á meðan 

skalar voru leiknir.  Nú er kominn vísir að ‘alvöru’ gítartónlist,  þar sem fjölröddun,  

strömmaðir hljómar og skalar er notað jöfnum höndum..   

Breytingar á hljómahugsun eiga sér stað á barokktímanum,  dúr og moll kerfið er að 

verða til.  Tónskáld fara að flakka á milli tóntegunda í einu og sama verkinu og hljómræn 

meðvitund eykst.  Ný aðferð við tónlistarflutning verður til á barokktímanum sem 

kallaðist tölusettur bassi.  Tölusettur bassi snýst um það að undirleikarar fá í hendurnar 

bassalínu þar sem tölustafir standa undir nótunum til að útskýra hljóma sem þeir eiga að 

spila undir sjálfa laglínuna.  Það er svo í höndum hljóðfæraleikarans að útsetja 

undirleikinn út frá þessum upplýsingum. Gítarleikarar sýndu þessu mikinn áhuga enda er 

gítarinn kjörið hljóðfæri fyrir hvers konar undirleik. 

 

 

                                      

 



 14 

 

                                Helstu gítartónskáld Barokksins 

 

 

Giovanni Paolo Foscarini ( 1629 – 1647 )  var ítalskt tónskáld, gítar og lútuleikari.  Hans 

er fyrst og fremst minnst fyrir að hafa sameinað lútu / vihuelu tæknina og strömm 

tæknina í blandaða tækni,  tónlist hans fór samt aldrei á neitt verulegt flug.18   

Francesco Corbetta ( 1615 – 1681 )  var ítalskur gítarleikari og tónskáld og af 

samtíðarmönnum sínum álitinn mesti gítarleikari síns tíma.  Árið 1648 var hann ráðinn 

við hirð Loðvíks 14. Frakklandskonungs sem hann starfaði svo við til ársins 1660,  þá fór 

Corbetta  til Englands og gerðist gítarkennari Karls 2. Englandskonungs.  Englands dvöl 

Corbetta jók áhuga Englendinga fyrir hljóðfærinu.  Varðveist hafa fimm bækur eftir 

Corbetta þó vitað sé að þær voru fleiri.  Fyrsta bókin innihélt dans verk  sem eru 

strömmuð á gítarinn,  bækur tvö og þrjú innihalda tónlist með blandaðri tækni.  Svo kom 

La guitarre royale sem var verk í tveimur bindum og samið í frönskum barokkstíl.  Fyrri 

bókin er tilenkuð Karli 2. og inniheldur 14 svítur af stíliseruðum dönsum ásamt alls kyns 

smá verkum og 4 verk fyrir söngrödd,  gítar og tölusettan bassa.  Seinni bókin er tileinkuð 

Loðvík fjórtánda og í henni eru 39 verk,  12 þeirra eru gítar dúettar en afgangurinn er 

fjölbreytt úrval alls kyns gítartónlistar.  Corbetta notaði Re – entrant stillinguna og í 

bókum hans eru leiðbeiningar um hvernig skuli leika tölusettan bassa.19   

Robert de Visee var franskt tónskáld sem fæddist um miðja 17. öld og dó í upphafi 

þeirrar átjándu.  Hann var gítarleikari, gömbuleikari, theorboleikari og söngvari og  er 

talið að hann hafi numið gítarleik af Corbetta.  Um 1680 var hann ráðinn við hirð 

Loðvíks fjórtánda.  Hann var gítarkennari konungs og sat við rúmstokkinn hjá honum á 

kvöldin og lék á hljóðfærið.  Visee gaf út bækur sem innihéldu samtals 12 svítur með 

stíliseruðum dönsum og ýmislegum smá tónverkum. Viðameiri svíturnar gáfu fyrirmæli 

um röð dansanna en í hinum styttri var röðin í höndum hljóðfæraleikarans.  Visee notaði 

                                                 
18 James Tyler. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/43006 
19 Robert Strizich. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/06449 
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Re- entrant stillingu eins og Corbetta og er tónlist þeirra hápunktur þess sem samið var 

fyrir gítar í frönskum barokkstíl.20   

Gaspar Sanz var uppi ca 1650 – 1725   Hann var spænskur gítarleikari, prestur og 

tónskáld.  Sanz gaf út árið 1678  bókina Instrucción de músika sobre la guitarra espanola.  

Þetta er yfirgripsmesta ritverk barokktímans um gítarinn en verkið er í þremur bindum 

sem innihalda 90 tónverk fyrir fimm strengja gítar með Re- entrant stillingu. Form 

þessara verka eru dansar eins og folía, canario og spanoletta.  Fyrsta bindið er kennslubók 

og er þar sagt frá því hvernig á að setja strengi í hljóðfærið,  stilla þverbönd og strengi og 

beita hægri hendi þegar leikið er. Þar er einnig að finna langa ritgerð um það hvernig á að 

nota tölusettan bassa fyrir gítar.21   

Santiago de Murcia  (1682 – 1740 )  var spænskt tónskáld,  gítarleikari og  kennari.  Hans 

er helst minnst fyrir bók sína Resumen de a companar la parte con la guittarra sem er 

yfirgrips mesti bassa continuo fjársjóður barokkgítarsins.  Þetta er einnig fræðibók um 

raddleiðslu,  cadensur og tónflutning og útskýrir tóntegundir og hryn,  bæði í barokkstíl 

og gömlum spænskum endurreisnarstíl.  Þessu fylgir hann svo eftir með safni af 

frönskum dönsum, einleikssvítum og 26 menuettum en þeir eru tilbrigði við spænska 

hljómahefð. Öll þessi verk eru skrifuð fyrir Re- entrant stillingu.22 

Nú var gítarinn kominn á blað með málsmetandi hljóðfærum og hafði eignast sitt eigið 

tónmál.  Hann hafði skapað sér nýjan stíl án þess að glata upprunanum eða arfleið sinna 

nánustu ættingja,  lútunni og vihuelunni.   

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

                                                 
20 Robert Strizich/David Ledbetter. article url: 
http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/29508 
21 Robert Strizich. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/24565 
22 article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/41508 
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                                                      Klassíkin 
 

 
 

Á seinni helmingi 18. aldar áttu sér stað umtalsverðar breytingar á gítarnum,  tónlistin var 

að breytast og tækniframfarir settu mark sitt á hljóðfærasmíði.  Í Frakklandi hafði skapast 

ákveðin hefð fyrir gítarundirleik við söng,  þessi undirleikur var byggður úr brotnum 

hljómum og var fyrirmyndin sótt í undirleikshefð hljómborðsleikara.  Þessi stíll krafðist 

dýpri tóna en gítarinn bjó yfir.  Upphaflega stilltu gítarleikararnir 5. strenginn niður um 

ferund til að ná dýpri hljóm en sú aðferð gafst ekki vel,  því var farið að gera tilraunir 

með 6. strenginn og gaf það betri raun, á svipuðum tíma lagðist  Re- entrant stillingin af.  

Á sama tíma og 6. strengurinn er að festa sig í sessi fara menn að gera tilraunir með 

einfalda strengi í stað tvöfaldra,  það þótti betra að plokka þá og einfaldara að stilla og 

þeir voru fljótir að festa sig í sessi á Ítalíu og í Frakklandi en Spánverjar kusu að nota þá 

tvöföldu fram yfir aldamótin 1800.  Framfarir höfðu orðið í smíði alls kyns véla og tækja 

og naut gítarinn góðs af því,  í stað tré tappanna sem notaðir höfðu verið sem stilliskrúfur 

fyrir strengi gítarsins voru nú komnir alvöru tannhjólsstrekkjarar úr málmi.  Þverböndin 

úr sauðagörnunum sem bundin höfðu verið utanum hálsinn voru nú látin fjúka,  í stað 

þeirra var notaður renningur úr fílabeini og var hann felldur oní gripbrettið.23  Með 

þessari breytingu varð bakhlið hálsins mun rennilegri og fílabeinið þurfti ekki að stilla.  Á 

þessu tímabili var einnig tekinn í notkun nýr ritháttur fyrir gítar,  tablaturið var lagt niður 

og farið að nota venjulegan nótnastreng með G-lykli.  Fjölradda tónlist gítarsins var 

komið fyrir á einum og sama nótnastrengnum með því að láta leggi nótnanna sem voru í 

efri röddum snúa upp en niður í neðri röddum,  þannig voru raddirnar aðgreinanlegar og 

rúmuðust vel á einum og sama nótnastrengnum.   

 

 

                                                 
23 Harvey Turnbull/Paul Sparks. article url: 
http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/43006 



 17 

 

Helstu gítartónskáld klassíska tímans 

 
 

Ferdinando Carulli (1770 – 1841)  var ítalskur gítarleikari og tónskáld,  hann var 

áhrifamesti ítalski gítarleikari síns tíma.  Hann flutti til Parísar 1801 og var mest áberandi 

gítarleikari Parísar  til 1813  eða þar til Fernando Sor kom til borgarinnar.  Carulli, sem 

gítartónskáld var undir áhrifum frá píanó og fiðlutónlist og sótti þangað innblástur í 

gítartónlist sína.  Hann samdi kammertónlist,  umritaði tónlist annarra hljóðfæra fyrir 

gítar en frægastur var hann fyrir gítaræfingar sínar.  Méthode Complette sem kom út 

1810 stendur uppúr af þessum æfingum og hafa verið sívinsælar allar götur síðan.24   

Fernando Sor  (1778 – 1839)  var gítarleikari og tónskáld frá Cataloniu,  hann samdi 

tónlist fyrir sinfóníuhljómsveitir,  píanó og óperutónlist en þekktastur er hann fyrir 

framlag sitt til gítarsins.  Hann samdi yfir 65 verk fyrir gítar,  bók hans Méthode puor la 

guitare þótti á sínum tíma markverðasta bók sem komið hafði út um gítartækni.  Sor 

kenndi á gítar og kom fram sem gítarleikari opinberlega allt til dauðadags.  Hann starfaði 

í París, London og Moskvu sem hafði áhrif á hann sem tónskáld en hann var einnig undir 

miklum áhrifum frá Haydn og Mozart.  Lengst af starfaði hann í París eins og margir 

aðrir gítarfrömuðir klassíska tímans.25   

Dionisio Aguado  (1784 – 1849)  var spænskur gítarleikari og tónskáld sem flutti til 

Parísar 1825.  Aguado skapaði sér fljótt nafn sem mikill gítarleikari og góður kennari.  

Ekki er til neitt heildaryfirlit yfir verk hans en Coleccion de estudios para guitarra frá 

1820 er það sem hann er þekktastur fyrir og er sú bók biblía margra gítarleikara enn í dag.  

Aguado og Sor voru miklir vinir,  þeir mærðu hvorn annan og  héldu tónleika saman en 

þá greindi hins vegar á um hægrihandar tæknina.  Aguado var með neglur á fingrum sem 

hann plokkaði strengina með en Sor vildi eingöngu nota fingurgóminn því þannig náði 

hann fram kraftmeiri tón.  Aguado innleiddi sérstakt statíf fyrir gítarinn,  gítarinn var 

                                                 
24 Mario Torta. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/05038 
25 Brian Jeffery. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/26246 
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látinn í þetta statíf og svo sat hann við hliðina á statífinu á meðan hann lék á gítarinn.  

Statífið náði aldrei almennri hylli.26   

Mauro Giuliani (1781 - !829)  var ítalskur gítarsnillingur og tónskáld.  Á Ítalíu var sá 

hópur manna fámennur sem hafði gaman af annarri tónlist en óperu tónlist,  Giuliani sá 

sig því knúinn til að yfirgefa heimahagana svo hann gæti lifað af sinni tónlist.  Hann flutti 

til Vínar 1806 og gat sér gott orð sem gítarleikari og tónskáld.  Gítarkonsert op. 30 sem 

Giuliani frumflutti 1808 gerði stormandi lukku og var hann leiðandi í gítarsenuni í Vín 

eftir það.  Guiliani samdi um það bil 230 verk af ýmsum gerðum fyrir gítar,  hann samdi 

æfingar og var hrifinn af tilbrigðagerð og samdi mikið af tilbrigðum við tónlist annarra.  

Tilbrigði hans,  The variations on a theme of Mozart op.9,  er af sumum talið hans besta 

verk.27   

Matteo Carcassi (1792 – 1853) var ítalskur gítarleikari og tónskáld sem starfaði í París,    

hann var eftirsóttur af ríkum Parísarbúum og samdi mikið af einleiksverkum fyrir gítar. 

Flest einleiksverk Carcassi eru fantasíur eða tilbrigða sett,  hann samdi líka fjöldann allan 

af æfingum og er bók hans 25 Études, op.60 vinsæl af gítarnemendum enn í dag.28   

Napoleon Coste (1805 – 1883)  var franskur gítarleikari og tónskáld sem samdi aðallega 

fyrir gítar.  Hann og Fernando Sor voru vinir og var Coste undir áhrifum frá Sor en 

rómantískra áhrifa gætir einnig í tónlist hans.  Hann hafði mikinn áhuga á eldri tónlist og 

var fyrstur til að umrita barokkgítar tablatúre yfir á venjulegan nótnastreng og gera þá 

tónlist aðgengilega fyrir samtíðarmenn sína.  Coste samdi æfingar fyrir gítar og eru bækur 

hans, Méthode og Le livre do´r du guitariste leiknar enn í dag.  Coste er eitt af 

mikilvægari tónskáldum þessa tímabils því hann brúar bilið milli klassíska og rómantíska 

tímans.29 

Þær breytingar sem gerðar voru á gítarnum  í upphafi klassíska tímabilsins juku hæfni 

hljóðfærisins til að túlka tónlist nýrra tíma .  Ein mikilvægasta breytingin var einföldun 

strengjanna en í mikið af þeirri tónlist sem leikin var á gítarinn var laglínan dregin fram 

með mjög afgerandi hætti og með nýju einföldu strengjunum var hægt að draga fram mun 

kraftmeiri og skýrari laglínu en með þeim tvöföldu.   

                                                 
26 Thomas F. Heck. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/00319 
27 Thomas F. Heck. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/11230 
28 Paul Sparks. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/44516 
29 E. Stenstadvold. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/06654 
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                                                      Rómantíkin 

 
 

Þegar kemur fram á seinni hluta 19.aldar  er gítarinn að miklu leyti búinn að skapa sér  

þann stíl og persónuleika sem hann er þekktur fyrir í dag.  Aðferðin við að spila á hann er 

orðin mjög mótuð og ný aðferð við að plokka strengina er að koma fram.  Þessi nýja  

aðferð felst í því að fingri er þrýst niður á streng og dreginn upp á næsta streng og við það 

rennur fyrri strengurinn undan fingrinum og gefur frá sér kraftmeiri tón en áður hafði 

þekkst. 

Með þessari aðferð er laglínan dregin fram meðan aðrir fingur leika bassalínu og brotna 

hljóma sem undirleik við laglínuna.  Helsti ókostur gítarsins var hve lágvær hann er og 

hljómarnir fljótir að deyja út.  Þrátt fyrir hve þróað sköpunarverk gítarinn var orðinn, fór 

vinsældum hans að dala og  er það að miklu leyti vegna helsta keppinautarins,  píanósins. 

Gítarsmiðurinn Antonio de Torres (1817 – 1892) opnaði sitt eigið gítarverkstæði í Seville 

1850.  Hann bjó yfir byltingakenndum hugmyndum um gítarsmíði,  hann komst að þeirri 

niðurstöðu að framhlið gítarsins vægi þyngst þegar kæmi að hljómfegurð og styrk.  

Spónninn sem notaður er í þessa nýju framhlið er klofinn í tvennt og opnaður eins og 

bók,  þá blasa við manni tveir fletir sem mynda spegilmynd.  Spegilmynd þessi er svo 

skorin út og notuð sem framhlið á gítarinn.  Torres stækkaði búk gítarsins og breytti 

hlutföllum hans,  hann dýpkaði kassann og breikkaði mjaðmir og axlir í hlutföllum við 

mittið.  Eftir því sem Torres sagði sjálfur bjó aðalleyndardómurinn á bakvið hina 

meistaralegu smíði í óvenjulegri næmni fingurgóma hans.  Torres tók leyndarmálið með 

sér í gröfina en formúla hans um lögun kassans og framhliðina stendur eins og klettur enn 

í dag.30   
Francisco Tárrega (1852 – 1909)  var spænskur gítarleikari og tónskáld.  Tíu ára gamall 

fór hann að leika á gítar þegar gítaráhuga í Evrópu fór almennt að dala.  Píanótónlist var 

aftur á móti vinsæl á þessum tíma og faðir hans krafðist þess að hann lærði einnig á 

píanó.  Þegar Tárrega var sautján ára gamall hitti hann Antonio Torres,  Torres gaf 
                                                 
30 Thomas F. Heck. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/44517 
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honum forláta gítar sem bjó yfir óvenju sterkum og fallegum hljóm. Það er ekki 

ósennilegt að þessi gjöf hafi aukið áhuga Tárrega fyrir gítarleik.  Árið 1874 innritast hann 

í tónlistarháskólann í Madrid og leggur stund á sögu, hljómfræði og píanóleik,  samhliða 

náminu stundar hann gítarnám og byrjar að semja fyrir gítarinn tónlist.  Hann nýtir 

hljómfræðikunnáttu sína og þekkingu á gítarnum og píanóinu og  fer að umrita 

píanótónlist eftir Beethoven,  Chopin,  Mendelssohn og fleiri tónskáld fyrir gítarinn. Af 

þessum umritunum kveður mest að píanótónlist góðra vina hans,  Ísaac Albéniz og 

Enrique Granados.  Albéniz og Granados voru rómantískir þjóðernissinnar sem sóttu 

innblástur í tónlist sína í hljómrænan jarðveg heimahaganna eins og títt var um tónskáld á 

þessum tíma.  Hljómrænn jarðvegur Spánar var gegnsúr af gítar og vihueluleik margra 

kynslóða,  hljómhvörf gítartónlistar höfðu því ratað inní tónlist þessara tónlistarmanna og 

hljómar hún því einstaklega vel þegar hún er leikin á gítar. Umritanir Tárrega eru um120 

talsins og frumsamin verk eru 78,  mörg hinna frumsömdu verka eru æfingar fyrir gítar.  

Tárrega þótti góður kennari og mótaði nýja gítartækni sem fólst í breyttri handstöðu og er 

kölluð Tárrega aðferðin.31   

                                               

                                                 

                                                    Segovia 
 

 

Andrés Segovia (1893 – 1987)  var spænskur gítarsnillingur sem fjögurra ára gamall 

byrjaði að leika á gítar,  hann gerðist nemandi Miguel Llobet sem lært hafði hjá Tárrega.  

Segovia ól þann draum í brjósti að leika fyrir allan heiminn,  að gítarkennsla yrði tekin 

upp í tónlistarháskólum um víða veröld og að gítarinn yrði sami aufúsu gesturinn í 

tónleikasölum heimsins og píanóið. Klassíski gítarinn var á þessum tíma eins og 

útbrunninn viðarkubbur í öskustónni og fáum kunnugur. Segovia rannsakaði 

tónbókmenntir gítarsins aftur til vihuelutímans og vissi að hann sat á fjársjóði.  Aðal 

vandamálið var hvað það heyrðist lítið í gítarnum,  Segovia þrýsti á gítarsmiði að gera 

tilraunir til að auka hljóðstyrkinn,  en það var ekki fyrr en með tilkomu nælonstrengjanna 

                                                 
31 Thomas F. Heck. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/27525 
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á árunum kringum seinni heimstyrjöldina að hreyfing fór að komast á þessi mál.  

Nælonstrengirnir gefa frá sér mun meiri styrk en gömlu girnistrengirnir og með tilkomu 

þeirra varð gítarinn að því hljóðfæri sem hann er í dag.  Segovia sat ekki við orðin tóm,  

hann lét hendur standa fram úr ermum og fylgdi sínum draumum eftir.  Eftir að hafa 

komið opinberlega fram í öllum helstu borgum Spánar tóku við tónleikaferðir um allan 

heim.  Hann var stanslaust á höttunum eftir nýrri tónlist fyrir gítarinn en  með einstakri 

spilamennsku dáleiddi hann mörg af framsæknustu tónskáldum samtímans og fékk þau til 

fylgilags við sig.  Fram að því hafði ekkert tónskáld sem ekki lék sjálft á gítar samið neitt 

frambærilegt fyrir hljóðfærið.   Meðal þeirra tónskálda sem sömdu fyrir Segovia var 

spænski þjóðernissinninn Federico Moreno Torroba sem var lykil maður í spænskri 20. 

aldar tónlist og  mexikanski píanóleikarinn og tónskáldið Manuel Ponce sem var leiðandi 

tónskáld Mexico.32   

Faðir Brazilískrar  20. aldar tónlistar,  Heitor Villa-Lobos lagði einnig sitt á 

vogaskálarnar og samdi 12 konsert etýður fyrir Segovia.  Villa-Lobos samdi gítartónlist 

bæði fyrir og eftir kynni sín af Segovia,  hann var sjálfur frábær gítarleikari og er 

gítartónlist hans ein mest spilaða 20. aldar gítartónlistin í dag.33   

Segovia var rétti maðurinn á réttum stað og stund,  draumurinn sem hann ól sér í brjósti 

var köllun sem hann fylgdi eftir af einstökum trúarhita.  Hann kynnti klassíska gítarinn 

fyrir heiminum með þrotlausu tónleikahaldi um víða veröld í marga áratugi. Af því hann 

trúði svo sterkt á gítarinn,  þá fékk hann aðra til að trúa líka. Segovia ruddi brautina og 

sýndi svo um munaði að það er hægt að leika klassiska tónlist á gítar.  Í dag eru 

fyrirmyndirnar orðnar mun fleiri og ótal frábærir gítrarleikarar flytja okkur gamla og nýja 

tónlist í tónleikasölum útum allan heim. Klassiski gítarinn hefur fest sig í sessi. 

 

 

 

 
                                                
                                                 
32 Graham Wade. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/25329  
Mark, Edvard B.  Twenty Studies for the guitar,  by Fernando Sor.  USA,  Edvard B. Marks Music 
Company,  1945. 
33 Noad, Fredrick.  Villa-Lobos,  collected works for solo guitar. Paris,  Editions Max Eschig,  1990. 
Gerard Béhague. article url: http://www.oxfordmusiconline.com:80/subscriber/article/grove/music/29373 
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                                                    Niðurlag 
 
 

 

Því hefur oft verið haldið á lofti að gítarinn sé ungt hljóðfæri, en eftir að hafa unnið þessa 

ritgerð hef ég komist að því að saga hans nær mjög langt aftur í tímann. 

Spænski gítarinn,  þetta sex strengja alþýðuhljóðfæri sem svo margir kunna að glamra á 

hefur lítið breyst í 600 ár.  Hvernig leikið er á hljóðfærið,  strömmaðir hljómar eða 

einfaldar laglínur leiknar hvort sem er undir dansi eða söng hefur verið aðalhlutverk 

gítarleikara alla tíð. Saga hans er samofin sögu sex strengja lútunnar,  hinum upprunalega 

spænska fjögurra strengja gítar var blandað saman við lútuna og búinn til sex strengja 

gítar sem fékk nafnið Vihuela.  Þó svo að vihuelu og lútuleikarar færu að spila 

metnaðarfulla fjölradda tónlist voru þeir í algjörum minnihluta,  spænski fjögurra strengja 

gítarinn var áfram hljóðfæri alþýðunnar.   

Frakkar sem voru áhugasamir um fjölradda tónlist á endurreisnartímanum kusu frekar að 

leika þá tónlist á gítar heldur en lútu eða vihuelu,  þeir voru brautryðjendur í leik 

fjölradda tónlistar á gítar. Fjölradda gítartónlist átti sér mikinn griðastað í Frakklandi 

alveg fram á rómantíska tímann og þangað sóttu helstu gítarsnillingar annarra landa.  

Framlag Frakka var mikið og þætti mér jafnrétt  að kalla klassíska gítarinn,  Franska 

gítarinn eins og að kalla hann spænskan gítar. 

Vihuelan var vinsæl í hundrað ár,  þegar vinsældum hennar lauk var gítarinn búinn að fá 

sinn fimmta streng. Gítarinn hélt áfram að þróast og í lok átjándu aldar var hann orðinn 

gott sem sama hljóðfærið og vihuelan hafði verið,  sex strengja gítar.  Síðan þá hafa bæði 

amatörar og menntaðir gítarleikarar leikið á sex strengja gítara. 

Gítarinn hefur í dag þróast í ýmsar áttir,  spænskur / klassískur gítar með nælonstrengjum,  

þjóðlaga gítar með stálstrengjum,  rússneskur sjöstrengja gítar og rafmagns gítar svo 

eitthvað sé nefnt,  en allir eiga þeir það sameiginlegt að vera afkomendur lútunnar og 

spænska alþýðu gítarsins. 
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