Le Tombeau de Couperin (1917)
I. - Prélude
Het pentatonische motief waar het stuk mee aanvangt is tonaal polyinterpretabel door
afwezigheid van chromatische ijkpunten. Zo kan het eerst in E-min optreden en later ongewijzigd
in de omgeving van tonicaparallel G. De vorm van de prelude herinnert nog het meest aan het
tweeluik van de Scarlatti-sonate: na A/A’ een overgang (14) sequensmatig voortbordurend op A’,
vervolgens een weinig geprofileerd B-thema, dat in de parallel uitkomt. In de tweede helft een
doorwerkingachtig gedeelte waarin A en B tegenover elkaar worden geplaatst, en via de
overgangssequens leidend naar thema B (68), dat tenslotte afrondt in E-min.

De muziek is in hoofdzaak diatonisch, met hier en daar wat chromatiek in de sequenzen.
Thema B geeft een fris tegenwicht, onder andere door de lydische inkleuring: fis boven C en cis
boven G. In de Doorwerking is de tonaliteit zeer onbestemd door het enigszins amorfe motief,
maar ook door de vele kwintstapelingen (34). Is C tonica of F, etc.?
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Het meest interessant is de terugkeer van de overgangszin (58), die vanuit Gis een
kwintvalsequens lijkt te zijn, maar het niet echt is, want in maat 58 neemt Ravel niet Cis7 maar
C7, en in de volgende maat niet B7 maar Bes7, waardoor alle bastonen in de heletoons-hoek
blijven, en een – niet echte - modulatie ontstaat naar tritonusvervanger D (62). Vervolgens een
soortgelijk proces van D terug naar As(=Gis). In feite is er dus niets gebeurd. Aan het slot (85) de
meest logische vorm van het pentatonische motief in Em met twee tonen als tonica en vier tonen
als dominant (Bm7).
II. - Fuga

Dit is het minst geïnspireerde gedeelte van de Tombeau. Ravel heeft het in de orkestversie
weggelaten, evenals de Toccata. Dat hij de Toccata niet orkestreerde is eerder vanwege het té
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specifiek pianistische karakter. Het thema is sterk verwant aan dat van de Prélude. De opzet is
schools (hij zal er op het conservatorium honderden hebben moeten schrijven): met contrasubject,
tonale beantwoording, omkering, stretto, etc. etc. Maar de kracht van een fuga moet liggen in
tonale processen, en dat element gaat hier verloren in een enigszins vrijblijvende modaliteit.
Opmerkelijk is het Bach-citaat aan het eind op hoogtepunt dominant B.
III. - Forlane
De vorm van de Forlane is het Franse Rondeau: A B A C A D Coda.

Hier zien we Ravel op zijn sterkst: de combinatie van Franse eenvoud met geraffineerde
harmoniek. Meer dan ooit legt hij een brug tussen twee zelfstandige diatonische lagen. Direct de
eerste vier maten zijn er twee personen die vertrekken vanuit hun eigen wereld, en elkaar aan het
eind ontmoeten. De onderlaag is een simpele cadensering in Em, de bovenlaag vertrekt vanuit
Gis en bereikt via kwintvallen subdominant Fis. Het raffinement schuilt ook in de
kleurverschuiving: van chromatische dissonantie via octotone versmeltingen (maat 4 en 5) naar
de diatoniek van de slotcadens. Een soortgelijk proces is de sequens in maat 19: kwintval in
onderlaag (G-C-F-Bes), waarboven chromatisch verschuivend: Gism-Gm-Fism-Fm-Em.
In fragment B (30) is alles wat rustiger: acht maten naar dominant B, acht maten in B naar
dominanten Dis en Fis, die (zonder B7) aansluiten op de eerste acht maten).
De tonaliteit van deel C blijft in het vage: is Bm of E de tonica? We kiezen voor de optie:
dominant Bm daalt met parallelle verschuiving (B-A-G-Fis) naar tonica E. In de tweede helft (71)
vanuit E een kwintvalsequens E-A-D-G-C/Fis, lang orgelpunt op Fis (S) en dan terug naar E.
Fragment D (124) is opgehangen aan kwintstapeling e b fis cis gis, waarbinnen het Fismin sterk uitgecomponeerd wordt. In de tweede helft weer een kwintvalsequens. Wat opvalt is
dat Ravel (vanwege stemvoering) het C-akkoord in 138 met een bis noteert.
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In de Coda (139) nog enige dissonante hoogstandjes binnen een simpele melodie met
cadens IV – V – I. Daar schuift tot tweemaal toe Des-Es tegen Fm-Fis7, waarbij Es en Fis
octotoon versmelten met het basisakkoord A (S), en het F-min akkoord samen met Bm7 pas later
oplost in Em. Dit soort dingen worden pas enigszins inzichtelijk door grondig enharmoniseren.
Ook interessant (in de helft van het Coda) maat 148/149: hier laat Ravel boven het A-akkoord F
chromatisch schuiven naar As(Gis), beide dominant. Dan nog de cadens (153): na tweemaal
7/3Cis en Dis7 volgt Cis7-Fis7-B7-E, waarvan B wordt gemengd met Fm/ D/Gis.

IV. - Rigaudon
Een energieke dans in C met lyrisch middendeel in C-min. In de nazin (10) wordt eerst
gemoduleerd naar C-mixolydisch dat daarna subdominant wordt, en via As/F (D) in Bes afsluit.
Vervolgens wordt Bes met Des(Cis) dominant van Fis, waarin het beginthema terugkeert, dat via
een sequens weer in C belandt:

Het middengedeelte: 16 maten tonica C-min, daarna 16 maten naar dominant G. Het
mysterieuze Dis-halfverminderd leidt daarna via een omweg (Dis7 (S ) - B7 (D ) – E) naar
Gis, dat weer subdominant wordt in Fis (81). De weg terug naar C is simpel: Fis-Em-Dm-C.
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V. - Menuet

Een juweeltje waar de geest van Fauré boven zweeft. Er is, ondanks modulaties, weinig
chromatiek binnnen de diatoniek van G-groot. Alleen de cis is noodzakelijk om een verminderd
akkoord op Fis te vermijden. Wel wordt de Cis vermeden in de nazin (9), waardoor het tedere
karakter van B-min-frygisch ontstaat, waarop Ravel acht maten blijft hangen als tussenstation
richting dominant D (24). Het B-gedeelte (Musette) is zuiver aeolisch, maar de tweede helft is
daarentegen zeer duister van sfeer en trekt terug naar de sudominant van de subdominant
(Fm/Dm/Bm en Asm/Fm/D van Es, 49) met als hoogtepunt een passage die zo van Moussorsky
lijkt te komen waar Des (tritonus tegen G) dominant wordt van subdominant C:
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Hierna wordt op ingenieuze wijze, via parallelle akkoorden, afgedaald naar het begin van
de Musette. De reprise van het menuet combineert aanvankelijk A en B (nu majeur) en het
tweede gedeelte daarvan A’ komt nu in Dis frygisch, parallel van Fis (vergelijk eerste keer
Bm/D). Fis wordt nu subdominant in G, vervolgens het A-gedeelte met Coda (101). Ook hier
zorgt de lydisch cis weer voor een fris tegenwicht.

VI. - Toccata
Flitsend en virtuoos wordt de Tombeau afgerond met verwerking van het materiaal van eerste
motief van de prelude.

De vorm is gebaseerd op de sonatevorm.

Het hoofdthema is meer motivisch dan thematisch, heeft een lange voorzin naar de
dominant (22) en een nazin met afrondend motief A’ richting nieuwe toonsoort B-min, via
uitwijkingen naar de dominanten daarvan resp C (38) en Fis (42). De korte voorzin bestaat uit zes
maten (4 x 11/2) in plaats van acht maten (4 x 2). De lange nazin corrigeert dat met groeperingen
van 4 x 2 (met één maat te weinig, 69) en bereikt een hoogtepunt op dominant C/Am en tonica
F/B, refererend aan het begin, en daarmee ook aan het begin van deel I.
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In de doorwerking wordt afgewisseld met het motorische A en C als lyrische variant van
B, en legt een lange heletoonsweg af van b tot cis, dominant van Fis (144):

In schema:
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Hierna volgt een fragment dat nog half Doorwerking is, maar ook reprise suggereert.
Weer wisselen motieven A en C elkaar af, en weer wordt een dalende lijn gevolgd, nu diatonisch.

In schema:

Duidelijk is hoe Ravel het accent legt op de subdominanten (Fis/A/C), de tonica
nauwelijks aanstipt en de spanning lang aanhoudt op dominant B, waarna het eigenlijke reprisegevoel losbarst in de E-maj.-versie van het B-thema, met een hoogtepunt (vergelijk 70) dat
nogmaals de connectie met deel I accentueert, en even uitwijkt naar tritonus tonica Bes.
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