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Obra

Centrada exclusivament en la guitarra, la seva labor creativa pretén des d'un principi 
revitalitzar un repertori adaptat i apropiat a l'instrument. Tàrrega distava molt del que s'entén 
per un compositor professional, ell mateix tot just si donava importància a les seves obres.

Des d'una perspectiva estètica, la seva música s'emmarca dintre de la música de saló de 
finals del s. XIX: obres breus, d'una marcada arrel melòdica sentimental i amb una harmonia 
tonal molt senzilla, en ocasions no exemptes de complexitats tècniques per a la guitarra. Són 
principalment preludis (concebuts com petits estudis d'expressió), danses (algunes passades de 
moda -gavotas, pavanas, etc.- i altres més pròpies del seu temps - mazurkes, polkes i valsos-), 
aires populars (jotas, tangos, ...), variacions en les quals buscava principalment el virtuosisme 
de la guitarra i, finalment, obres de temàtica alhambrista de suggeriments orientalizants, en la 
qual la seva originalitat va brillar amb més força.

Amb  el  nom  de  “Preludis”  s'agrupen  diverses  obres  amb  un  marcat  caràcter 
d'improvisació unit a una actitud lírica i al desenvolupament de la expresivitat.  Pel general 
adopten formes monotemátiques o binaries.  Potser el  més característics són el  Preludi en La  
menor nº 2, el Preludi en La  major "Llàgrima”,  i el Preludi en Re menor "Endecha".

En els  seus programes de concert  solia incloure temes amb variacions,  destinades al 
lluïment virtuosístic de l'artista amb la utilització de diversos recursos tècnics com harmònics, 
lligats, trémolos, sobreaguts o acompanyaments percutius sobre les cordes. Així, destaquen la 
Fantasia sobre motius de Marina, la Fantasia sobre La Traviata, les Variacions sobre la jota aragonesa o 
les  Variacions  sobre  el  Carnaval  de  Venècia.  Són,  en  general,  obres  on  el  rigor  tècnic  és  més 
important que l'estètic.

Recuerdos de la Alhambra és el trémolo més conegut de la guitarra romàntica espanyola. 
Probablement el seu origen es trobi en una visita que Tàrrega va fer a aquest palau cap a 1897. 
En aquesta obra és la primera vegada que el trémolo∗ es transforma en protagonista absolut. 
Formalment l'estructura és senzillíssima: una primera secció en La menor seguida d'una segona 
en La major (estructuralmente molt similar a l'anterior) i una llarga coda que alterna ambdós 
maneres.

La composició més representativa de Tárrega, no obstant això, és el seu Capricho árabe. 
Aquesta obra combina tres aspectes: escales i arpegis, ja bé siguin descendents i ascendents, que 
suggereixen el color oriental, l'element rítmic que insinua un aire lent de pasodoble i, finalment, 
la melodia pròpia de l'obra. D'aquesta obra s'han fet transcripcions per a piano, violí i piano, 
orquestra i banda.

 Trémolo: ràpida alternancia dels dits ídice, mig i anul·lar de la mà esquerra que manté el so 
de manera contínua


