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Abstrakt 
 
Syftet med detta arbete är att få en djupare inblick i den venezolanske kompositören Antonio 
Lauros gitarrmusik genom att analysera och interpretera några av hans valser. De metoder jag 
valt innefattar litteraturstudier, interpretationsanalys, kompositionsteknisk analys och inspelning 
av musiken. Jag har inriktat mig på att placera musiken i en kulturell kontext och att identifiera 
stiltypiska drag för den venezolanska valsen och hur dessa element återspeglas på Lauros 
personliga sätt i hans kompositioner. Lauros valser för gitarr har en stark koppling till folkmusik 
men har även sin förankring inom en akademisk tradition. Med utgångspunkt från detta har jag 
sedan gjort en egen tolkning och inspelning av ett antal stycken. Slutligen har jag reflekterat över 
min egen insats i relation till den information jag fått fram i det föreliggande arbetet. Det visade 
sig att skillnader mellan de olika tolkningarna av musiken ofta kunde relateras till musikaliska 
parametrar som t ex  dynamik, tempo, agogik, klangfärg och form. Däremot var det, i de 
sologitarrversioner av musiken jag tagit del av, sällsynt med improvisatoriska inslag och stora 
avvikelser från de noterade förlagorna.  
 
 
Nyckelord: gitarr, folkmusik, venezolansk vals, Antonio Lauro, interpretation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Förord 
 
Jag vill tacka min vetenskapliga handledare professor K-G Johansson och min konstnärliga 
handledare professor Jan-Olof Eriksson för hjälp och goda råd under arbetet med denna uppsats. 
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Inledning 
 
Carora, Angostura, Yacambú…alla är de namn på platser i Venezuela och även titlar på några av 
Antonio Lauros gitarrstycken. Onekligen kan man säga att denne kompositör satt sitt namn på 
kartan i fråga om gitarrmusik. Hans kompositioner hör till den klassiska gitarrens mest populära 
och uppskattade repertoar och spelas idag över hela världen. Flera av hans mest kända stycken är 
venezolanska valser.  
 
I Lauros tonspråk vävs drag av venezolansk folkmusik samman med vacker melodik och 
gitarridiomatiska element. Lauro, som själv var gitarrist och utbildad vid konservatoriet i 
Caracas, var väl förtrogen med instrumentets förutsättningar vilket återspeglas i hans musik. 
Hans stycken är dansanta och tilldragande på ett vackert och opretentiöst sätt.  
 
Antonio Lauro hade redan tidigt i sin musikaliska bana ett stort intresse för folkmusik. Han 
inspirerades av sin lärare Vicente Emilio Sojo som ägnade sig åt att insamla och nedteckna 
traditionell venezolansk musik. Lauros eget engagemang för denna musik märks, förutom i hans 
kompositioner, även i att han startade ensemblen los Cantores del Trópico, en grupp som 
framförde arrangemang av venezolansk folkmusik. Han var även medlem i gitarrtrion Trío Raúl 
Borges som hade en liknande musikalisk inriktning.  
 
Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka typiska stildrag som finns i Antonio Lauros valser 
för gitarr, samt på vilket sätt en fördjupad kunskap om dessa stildrag kan påverka min egen 
tolkning av styckena. 
 
Metod 
 
För att få en bättre förståelse för musiken som ligger till grund för detta arbete vill jag först 
belysa denna ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. Jag kommer också att ge en kort 
redogörelse för de viktigaste landmärkena i den klassiska gitarrens historia samt försöka klargöra 
gitarrens position på det nationella planet i Venezuela. Jag tar även upp faktorer som berör 
interpretation ur ett historiskt, traditionsbundet hänseende och på ett mer generellt plan. 
 
Urval  
 
Jag har för mina analyser och min inspelning valt att inrikta mig på tre stycken med olika form:  
 
Andreína (Vals no. 2) med AB form, La Negra (ur Tríptico) ABA form och Natalia (Vals no. 3) 
med AABC form. 
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Datainsamlingsmetod  
 
 

1. Litteraturstudier  
2. Kompositionsteknisk analys av styckena enligt ovan 
3. Interpretationsanalys genom lyssning till inspelningar av Lauros musik 
4. Inspelning av ett antal gitarrstycken av Lauro 
 

 
Motivering av metodval och procedur 
 
Styckena har jag valt därför att de tillhör de mest kända av Lauros kompositioner och även 
representerar olika formtyper. Jag har bland dessa stycken fokuserat på hans valser även om han 
också skrivit en mängd stycken i annan stil. 
 
För att få en större inblick i Lauros musik ur ett kulturellt perspektiv har jag valt att göra 
efterforskningar om venezolansk folkmusik i allmänhet när det gäller instrument, danser och 
stilar (se bakgrunden). I bakgrunden inkluderar jag även ett avsnitt om interpretation, som en del 
av instuderingsprocessen och framförandet av valda musikstycken. 
 
I syfte att även få klingande referenser har jag valt att lyssna till en liveinspelning med Antonio 
Lauro där dennes stycken framförs av honom själv, en CD med orkesterversioner av hans musik, 
en LP-skiva med den venezolanske gitarristen Alirio Diaz samt en CD med Jesús Castro Balbi 
från Peru. Dessa fyra inspelningar ger jag närmare kommentarer till i avsnittet om interpretations-
analys. Jag har även tagit del av några andra inspelningar som jag dock endast kortfattat hänvisar 
till.  
 
Det finns en mängd inspelningar med Lauros gitarrmusik att tillgå. En av dessa är med Lauro 
själv och den har jag valt för att höra en tolkning så nära källan, upphovsmannen, som möjligt. 
När det gäller inspelningar där musiken förekommer i orkesterarrangemang, måste nog dessa 
betraktas som mycket sällsynta och det här är den enda jag stött på vid efterforskningar. Alirio 
Diaz är en förgrundsfigur när det gäller bland annat den venezolanska gitarrmusiken och har i 
mångt och mycket bidragit till att göra denna känd i världen genom sina konserter och 
skivinspelningar. Jesús Castro Balbis CD har jag valt att ha med för att jag uppskattade hans 
tolkningar och för att den är en av relativt få skivor med enbart Lauros musik.  
 
Vid analysen av solostyckena har jag strävat efter att identifiera typiska element för den 
venezolanska valsen och jag har försökt att plocka fram intressanta karaktäristika i Lauros 
kompositioner. Jag har inriktat mig på rytmiska aspekter, harmonik och melodiska element.  
Min egen inspelning får sedan ligga till grund för reflektioner och kommentarer mot bakgrund av 
de fakta jag fått fram i mitt arbete. 
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Bakgrund 
 
Definitioner av musikgenrer 
 
Många av Lauros kompositioner och däribland de stycken jag har valt att inrikta mig på kan 
sägas vara starkt påverkade av folkmusik. Vad innefattar egentligen begreppet folkmusik? 
 

I definitionen av folkmusik ingår praktiskt taget alltid att den är muntligt traderad 
och att upphovsmannen är anonym. Det är ganska vanligt i analyser av folkmusik 
att man beskriver skillnader mellan noterad musik och icke noterad och att man 
pekar på och analyserar olika varianter av samma låt, s.k. sångfamiljer  
(Lilliestam 1995 s. 13-14). 

 
För att systematisera olika musikgenrer kan dessa sägas tillhöra antingen konstmusik, folkmusik 
eller populärmusik. Ibland kan gränserna mellan kategorierna vara tämligen flytande och 
begreppen svåra att precisera. ”Det finns en vardaglig användning av musikbegreppen som kan 
vara relativt oproblematisk, men när man börjar skärskåda termerna, t ex om man är ute efter en 
vetenskaplig definition, blir det genast svårare” Lilliestam (2002 s. 2).  
 
De olika begreppen konstmusik, folkmusik och populärmusik är terminologi som etablerats till 
följd av skeenden i samhället i stort. Bilden av konstmusik som särskild genre tog form under 
1700-talet. Lilliestam (2002 s. 5) skriver att även begreppet folkmusik började användas under 
denna period av den sociala överklassen. De betraktade folkmusiken som hantverkarnas och 
böndernas musikaliska uttrycksform.  
 
I Nationalencyklopedin (2006) kan man läsa att populärmusiken är nära sammanlänkad med den 
tekniska utvecklingen i samhället då nya former för distribution och lagring av musik har 
uppstått, t ex grammofonskivor, radio och TV. Lilliestam (1995 s. 17-18) menar att ljud-
inspelningen varit en grundpelare för den afroamerikanska musikens stora spridning i världen 
under 1900-talet.  
 
Man har också, bland annat i forskningssammanhang, använt sig av olika kriterier för att beskriva 
musikgenrer. Till dessa hör huruvida musiken i huvudsak är muntligt (gehörs-) traderad eller om 
den härrör ur skriftkulturell tradition. Andra faktorer kan gälla hur musiken sprids eller vilken 
funktion den har.  
 
Den största delen av musiken i världen är baserad på gehörstradering, en företeelse som har 
mycket lång tradition i mänsklighetens historia. Sådan musik kännetecknas av att den skapas och 
sprids utan noter. Detta innebär också att musiken i många fall inte kan knytas till en viss 
upphovsman. Musikformer som bygger på skriftkulturella traditioner har däremot oftast en 
koppling mellan musikverk och kompositör (Lilliestam 1995 s. 1, s. 20, 2002 s. 13-14). 
 
När det gäller de venezolanska valserna skriver Zea (1995b): ”The current was subdivided to 
produce anonymous melodies on one hand, and melodies with known authors on the other.” 
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Traditioner och kulturella fenomen influerar varandra i en ständig växelverkan som äger rum på 
flera plan i samhället. Kulturella kontaktytor uppstår till exempel när människor och folkgrupper 
med skild etnisk och social bakgrund möts och när urbana och lantliga kulturer kommer i kontakt 
med varandra. Kulturella företeelser assimileras med ursprungliga traditioner och nya riktningar 
uppstår. José Peñin (2003 s. 89, 91) talar om ”transkulturation” och med det menar han att det i 
fråga om kultur inte finns något genuint eftersom allt härrör från redan kända mönster. 
 
Demografiska förändringar till följd av in- och utvandring påverkar spridningen av kulturella 
traditioner. I ett historiskt perspektiv kan man se hur kolonialism, slavhandel, befolknings-
förflyttningar och varuhandel bidragit till detta. I vår tid, med en utvecklad informationsteknologi 
och tendenser som pekar mot ökad globalisering, kan man tänka sig att kulturella fenomen blir 
alltmer integrerade i världen.  
 
I det latinamerikanska fallet kan man konstatera att kolonialväldet, med det europeiska 
inflytandet och slavhandeln som följde i dess spår, i högsta grad inverkat på utvecklingen av 
kontinentens musikaliska traditioner. Det har skett en multikulturell blandning där olika folkslags 
instrument, danser och sånger gemensamt format nya uttrycksformer parallellt med det indianska 
arv som redan fanns på plats (New Grove 2001, vol.14, s. 327-355). 
 
Människor har till följd av industrialismen flyttat från landsbygden till städernas arbetstillfällen. 
Denna urbanisering har bidragit till att landsbygdens och storstädernas kulturer har blandats. När 
det gäller musik har detta ibland resulterat i att redan etablerade genrer och stilar antagit nya, 
modifierade former.  
 
I Venezuela ledde den stora oljeboomen på 1940-talet till att många människor lämnade 
landsbygden. Dessa tog till sig den nya urbana miljöns musik och bidrog på samma gång med 
sina musiktraditioner. Från den venezolanska landsorten kom dansstilar som gaita och furro, 
vilka har kommit att bli en viktig del av festligheterna kring jul- och nyårshelgerna i städerna. 
Även genom olika medier såsom radio och tv sprids kulturyttringar från stad till landsbygd och 
vice versa (Peñin 2003 s. 89, 91). 
 
Man kan även se att det sker ett utbyte mellan olika kunskapstraditioner; 
 

Den akademiska och den folkliga kunskapstraditionen är ständigt i kontakt med 
varandra och påverkar varandra ömsesidigt. Det har ofta talats om hur musik från 
den bildade traditionen ’sjunkit ner’ och omvandlats till visor och danslåtar i de 
breda folklagren. […] Men det är lika uppenbart att material från den folkliga 
traditionen påverkat den akademiska (Lilliestam 1995 s. 12). 
 

Vid en historisk återblick till mitten av 1800-talet och nationalromantikens kompositörer kan man 
se att dessa flitigt lät sig inspireras av det folkliga kulturarvet i sina länder. Kompositörer som 
Bedrich Smetana, Antonin Dvorak, Edvard Grieg, Jean Sibelius, Carl Nielsen, Hugo Alfvén och 
Wilhelm Peterson-Berger hörde till dem som gärna återknöt till folkloristiska traditioner i sina 
verk. Folkliga element har således adapteras till konstmusikaliska ideal (Bailie 2000 s. 149-157).  
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I gitarrsammanhang bör man nämna den spanske nationalromantikern Isaac Albéniz. Hans musik 
tillhör den klassiska gitarrens standardrepertoar även om Albéniz inte skrev någon originalmusik 
för instrumentet. I stället rör det sig om transkriptioner av i huvudsak pianomusik. Albéniz 
hämtade inspiration ur den spanska folkmusiken; ur andalusiska och moriska traditioner som t ex 
flamencon vilket märks både ifråga om harmonik och rytmer (Yates 2000).  
 
Man har sedan länge forskat om olika musikgenrer och infallsvinklarna har varit många. Ibland 
har man dock tillämpat forskningsmetoder som utarbetats för att studera skriftorienterade genrer 
också när det gäller muntligt traderade musikformer. Det kan finnas praktiska skäl till varför man 
valt sådana forskningsmodeller, till exempel för att kunna lagra och beskriva insamlade data.  
 

Även inom studiet av folkmusik har noter hela tiden spelat en betydande roll. 
Uppteckningar av låtar var det enda sättet för de tidiga folkmusikinsamlarna att 
bevara musiken (Nationalencyklopedin).  

 
Detta har medfört att man försökt inordna gehörsbaserade musikformer enligt de ramar som 
ställts upp för forskning om notbaserad musik. Element som är typiska inom gehörstraderad 
musik, t ex improvisation, har då ofta fått en undanskymd plats.  
 
Enligt Lilliestam (1995 s. 15-16) har man sällan vid studier av gehörsmusik haft i åtanke att noter 
och skrift inte används i skapandet. Han menar också att det av flera orsaker gjorts förhållandevis 
få ingående analyser av gehörsmusik. Gehörsmusikens normer har i allmänhet en mer praktisk 
orientering och är sällan beskrivna i böcker vilket gör musiken mindre tillgänglig för forskare. En 
annan orsak kan vara att det funnits värderande synsätt när det gäller olika musikgenrer;  
 

Gehörsmusik är i allmänhet detsamma som folkmusik eller populärmusik, och dessa 
konstformer har ofta betraktats som sämre eller mindre intressanta att forska om än 
den noterade konstmusiken (Lilliestam 1995 s. 1-2). 

 
 
José Peñin (2003 s. 69) menar att man måste inkludera alla genrer i forskningen och studera hur 
de påverkar varandra om man vill förstå musik i en social kontext.  
 
Ramsten (1989) och Cooke (1986) som refereras i Lilliestam (2002 s. 14) poängterar att ”många 
muntligt traderade låtar har transkriberats till noter och sedan givits ut i tryck och på detta sätt 
övergått till att bli noterad musik”. Den noterade versionen har kommit att uppfattas som en exakt 
förlaga. Det är dock sannolikt att en sådan version bara visar musiken så som den presenterades 
vid det aktuella tillfället medan det kanske finns många varianter eller teman på samma låt.  
 
Musik i Latinamerika 
 
Den latinamerikanska musikkulturen, som Antonio Lauros musik är en del av, har sina rötter i tre 
världsdelar – den egna kontinenten, Europa och Afrika. Man har av indianernas musiktraditioner 
i form av rytmer, melodier och instrument funnit spår som går tillbaka till precolumbiansk tid 
utan inblandning av främmande kulturer. Hos indianfolk som haft kontakt med andra etniska 
grupper kan man se en blandning av inhemska, europeiska och afrikanska element i musiken 
(New Grove 2001 vol. 26 s. 386-398).  
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Slavar som kom till Latinamerika från Afrika under kolonialtiden, har bidragit med sitt 
musikaliska kulturarv i form av rytmer, melodier, danser och musikinstrument (Zea 1995a). 
 
Columbus upptäckte Amerika år 1492 och kom först med sina medseglare till de karibiska öarna 
och så småningom till norra Sydamerikas fastland. Enligt New Groove (2001) fördes  med dem, 
och senare med conquistadorerna och missionärerna, europeiska musiktraditioner och 
musikinstrument in i området. Missionärerna använde t ex musik i syfte att sprida religiösa 
budskap och bevara katolicismen. När slaveriet upphörde under 1800-talet kom en ny våg av 
europeiska immigranter till Latinamerika.  
 
Enligt musikforskaren Carlos Vega (refererad i Zea 1995a) finns det många exempel på 
musikaliska företeelser som kan hänföras till europeiska förebilder, t ex stildrag som är 
karaktäristiska för olika epoker såsom barocken, klassicismen och romantiken. Man har funnit 
notmanuskript från kolonialtiden som ger exempel på polyfon musik skriven efter europeiska 
mönster. Många sångstilar i Latinamerika har sitt ursprung i Europa, t ex villancicos, romances 
och tonadillas som kommer från Spanien och Portugal.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det skett en blandning av musikaliska traditioner från en 
mängd håll och att denna gett upphov till olika genrer och stilar inom den latinamerikanska 
musiken.  
 
Musik i Venezuela 
 
Antonio Lauro hämtade mycket inspiration till sina kompositioner i hemlandet Venezuelas rika 
folkmusiktradition. I Brandt (1998 s. 523-545) kan man läsa att den traditionella venezolanska 
musiken, liksom musiken i en stor del av övriga Latinamerika, har sitt ursprung i indiansk, 
europeisk och afrikansk kultur. Genuin indiansk musik har till en del påverkat den traditionella 
musikens utvecklingsförlopp, men det är europeisk (till stor del spansk) och afrikansk kultur som 
haft störst betydelse för flertalet genrer och stilar inom området.  
 
Från Europa kom influenser med de spanjorer som på 1500-talet intog Venezuela under 
kolonialiseringen. En stor del av dessa härstammade från Andalusien och förde med sig moriska 
kulturtraditioner. Brandt (1998 s. 524) hänvisar till musikforskaren Isabel Aretz som menar att 
det finns tolv sångfamiljer, dvs. grupper av melodier som är besläktade genom att t ex bygga på 
samma harmoniska schema, i den venezolanska folkmusiken. Elva av dessa är av spanskt 
ursprung och en av afrikanskt-venezolanskt ursprung.  
 
De europeiska och afrikanska dragen är mest framträdande i musiken kring Venezuelas norra och 
centrala kust. I Anderna finner man ofta spanska element i folkmusiken, i sångerna och när det 
gäller instrumenten man använder. Vanligt förekommande är olika typer av stränginstrument, 
men även indianska skramlor och afrikanska trummor används. De europeiska stildragen i 
musiken är ofta lättare att identifiera än de indianska och afrikanska i och med att dessa kan 
spåras i fler nedtecknade källor (New Grove 2001 s. 386-398). Liknande uppgifter går att hitta i 
Rumbaut (2002). 
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Den indianska musiken lever i dag till största delen kvar i Amazonas, i områdena kring Orinoco 
och Guajirahalvön. Indianbefolkningen har dock varit utsatt för allehanda former av exploatering 
vilket resulterat i att dessa etniska grupper kraftigt minskat.  Indianerna har emellertid starkt 
värnat om sina musikaliska traditioner som varit ett sätt att stärka den kulturella identiteten 
(Brandt 1998 s. 523-545). ”Ursprungsbefolkningarnas musik, t ex hos guajiro- och 
yanoamoindianerna, har inte nämnvärt påverkats av europeiska eller afrikanska influenser” 
(Nationalencyklopedin). 
 
Religiösa tilldragelser spelar en viktig roll i musikaliska sammanhang i Venezuela. Ceremonierna 
bygger ofta på katolsk tradition men i musikens utformning finns element som har afrikanskt 
ursprung. När det gäller konstmusik hade kyrkan en stark ställning fram till slutet av 1700-talet. 
Därefter ser man ofta influenser från Italien, t ex i fråga om opera i den profana musiken. Bland 
viktiga kompositörer kan nämnas José Angel Montero som levde och verkade under romantiken 
och senare, i början av 1900-talet, Vicente Emilio Sojo, en viktig förgrundsgestalt i det 
venezolanska musiklivet (Nationalencyklopedin). Lauros plats i detta belyses senare i detta 
arbete. 
 
Traditionella instrument 

 
Venezuelas nationalinstrument är cuatro, en liten fyrsträngad gitarr (Brandt 1998 s. 531). 
Cuatron hör till lutfamiljen och härrör från den spanska guitarillan från renässansen (New Grove 
2001 s. 394). Ett annat viktigt instrument är harpa. Andra vanliga instrument är cinco, en mindre 
femsträngad gitarr, och tiple som också benämns som guitarro, guitarro segundo, eller segunda 
guitarra. Den liknar en ukulele och har tolv strängar i fyra grupper. I övrigt ses ofta bandola och 
bandolín, instrument som liknar mandolinen. Det är också vanligt att man använder olika slags 
trummor, t ex mina, redondo, tambora, chimbangueles och furruco. Flera av truminstrumenten 
har afrikanskt påbrå. I övrigt förekommer ofta violinen som melodiinstrument (Brandt 1998  
s. 526-533). 
 
Musikstilar och danser 
 
Nedanstående sammanfattning grundar sig i huvudsak på Brandt (1998) och uppslagsverket New 
Grove (2001). Venezuelas nationaldans heter joropo och bygger på både europeisk och afrikansk 
danstradition. Joropo är även en benämning på en musikgenre samt en speciell tillställning med 
dans och musik. En joropo kan till exempel äga rum i anslutning till familjehögtider som bröllop, 
dop och födelsedagar. Den kan också gälla större, allmänna festligheter som anordnas på publika 
platser kring viktiga helger.  
 
Joropon används också som benämning på musikstycken och dessa kan vara rytmiskt och 
melodiskt komplexa. Tempot är i allmänhet snabbt. Joropon noteras ofta med dubbel 
taktartssignatur; 3/4 och 6/8 och polyrytmik är ett karaktäristiskt drag. Hemioler är vanligt 
förekommande. Joropon skiljer sig från region till region men baseras på en blandning av spansk 
fandango och afrikanska rytmiska element. 
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Den sjungna joropon är syllabisk, vilket är ett kännetecken för just joropoformerna. Det finns 
flera andra stilar som hör till samma grupp, till exempel corrido, galerón, golpe, pasaje, revuelta, 
hornada, seis por derecho och pasaje aragüeño.  
 
På det venezolanska slättlandet, Los Llanos, ackompanjeras joropos av ensembler med harpa och 
är antingen instrumentala eller innefattar en vokalist. La arpa llanera, används som  
melodiinstrument och i övrigt finns en cuatro och maracas med i gruppen. På senare tid 
förekommer även ibland elbas. I en del regioner använder man bandola istället för harpa som 
melodibärande instrument. Cuatrons roll är att ge musiken harmoniskt och även rytmiskt 
fundament. Maracasen kan förutom att ha grundläggande rytmisk funktion även nyttjas till olika 
slags effekter.  
 
I kustregionerna är ensemblerna oftast mindre, med en harpa och maracas. Ibland förekommer 
även här bandola istället för harpan. Det är också vanligare med improviserade melodier och 
texter i dessa områden än på slättlandet. I Laraprovinsen är det vanligt med något större 
ensembler med ett par cuatros, en cinco, en tambora och maracas. Ibland ses också violin eller 
vanlig sexsträngad gitarr och andra slags trummor i dessa grupper.  
 
Andra populära musikstilar är den venezolanska merenguen och calypson. Den förstnämnda 
skiljer sig markant från sin motsvarighet från Dominikanska Republiken och den senare har 
uppkommit till följd av närheten till den karibiska övärlden. Aguinaldo och gaita framförs i 
samband med jul- och nyårsfirande. Aguinaldos är en typ av julsånger och ordet betyder julgåva. 
Ett viktigt kännetecken för aguinaldon är en slags trumma som kallas furruco. Det är också 
vanligt med tamboras, cuatro, gitarr, maracas och charrasca vid framförandet av aguinaldos. 
Gaita är en musikstil som härrör från Zuliaregionen. Den har en snabb rytm och framförs ofta av 
ensembler med liknande sättning.  
 
Valsen var en mycket populär musikstil i slutet av 1800-talet även i Latinamerika. Den 
venezolanska valsen har sitt ursprung i sin europeiska motsvarighet från 1800-talet och början av 
1900-talet (Antonio Lauro i en intervju med Zea, 1991).  
 
Ramon y Rivera som Luis Zea refererar till i sin artikel, (1995b) menar att den europeiska valsen 
kom till Venezuela strax före år 1830. Valsen hade då oftast en tvådelad visform med en melodi 
som man improviserade ackompanjemang till. Det blev till slut så vanligt med improvisation att 
man nästan bara komponerade melodier, grundteman att utgå ifrån. Valserna spreds ofta 
gehörsvägen och därför är upphovsmännen i allmänhet anonyma. Många valser gavs också ut i 
notskrift och kan då knytas till en kompositör.  
 
Zea hänvisar även till ett verk av José Antonio Calcaño (1953 s. 383-384) där denne beskriver 
hur den venezolanska valsen i stort grundar sig på anonymt arbete av 1800-talets folkmusiker. 
Dessa lade till rytmiska element från stilar som joropo och seis por ocho samt från danser med 
spansk, afrikansk och indiansk härkomst för att skapa valse criollo. Enligt Calcaño brukade de ta 
en melodi och sedan improvisera nya rytmer, golpes (percussiva effekter) och variationer av 
melodierna och på så sätt förändra dessa (Zea 1995b). 
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Det går att urskilja två olika valstyper, en folklig variant och en aristokratisk, mer 
konstmusikaliskt orienterad. Den sistnämnda hade en nationalistisk karaktär och spelades på 
pianon i överklassens salonger. Man gjorde också gjorde skillnad på valserna beroende på form. 
Till exempel fanns vals íntimo som hade två delar med 16 takter i vardera och vals brillante eller 
vals de concierto som hade fler formdelar.  
 
Den venezolanska valsens viktigaste kännetecken är rytmen och taktartsväxlingarna mellan  3/4 
och 6/8. Den innehåller också andra slags rytmer och synkoper som kan vara mer eller mindre 
uttalade i notbilden men är allestädes närvarande. Hemioler är också vanligt förekommande. 
”Hemiol (av grek. hemiolos, en och en halv) innebär att två noterade tretakter uppfattas som en 
tretakt med dubbelt pulsvärde” (Tyboni 1996 s. 144). Man har även ofta blandat in rytmiska 
element från till exempel joropo, seis por ocho eller andra danser, både inhemska och av spanskt 
och afrikanskt ursprung. På så sätt har den s.k. valse criollo med sin rika variation av rytmer växt 
fram.  
 

   
       Fig. 1 venezolansk vals      Fig. 2 europeisk vals 
  
 
 
Vid en tidpunkt var valsen den mest populära musikstilen i Venezuela. På 1900-talet har den varit 
på tillbakagång bland annat till följd av att ny musik strömmat in i landet genom skivor, radio, tv 
och andra medier. Kompositörer som Antonio Lauro har dock bidragit till att återuppväcka 
intresset för valsen genom sina kompositioner.  
 
Zea (1995a) återger en översikt av den venezolanska folkmusiken så som den presenterats av 
Felipe Ramón Rivera i la Música Folklórica de Venezuela (1969). Rivera delar in musiken i fyra 
kategorier; musik vid födsel och barnvisor, musik vid arbete, musik relaterad till religion samt 
underhållningsmusik. Joropon och den venezolanska valsen hör till den sistnämnda kategorin.  
 
 
Gitarrens utvecklingshistoria 
 
För Lauro var gitarren ett mycket betydelsefullt instrument. I hans hemland liksom i hela 
Latinamerika har den varit en viktig del av musiklivet.  
 
Det finns spår hos hettiterna (ett folkslag som levde i centrala Mindre Asien) av gitarrliknande 
instrument som daterar sig så långt bak i tiden som till 1350 år f.Kr. (Lif 1975 s. 12). 
Summerfield (2002 s. 11-13) ger en liknande beskrivning och anger att det då handlade om 
fyrsträngade instrument, chartarer, vars namn kommer ur de persiska orden char som betyder 
fyra och tar som betyder sträng. Ordet gitarr är en senare utveckling av denna benämning.  
 
 
 
 



 14 

På sina erövringståg till Spanien förde araberna med sig dessa tidiga instrument som senare gav 
upphov till la guitarra morisca och la guitarra latina. Den förstnämnda användes som 
melodiinstrument medan la guitarra latina var ett ackordinstrument som på 1500-talet 
vidareutvecklades till vihuela. 
 
Från chartaren härstammar även instrumentet ud, en föregångare till barocklutan. Vihuelan och 
lutan har, trots ett gemensamt ursprung med gitarren, föga att göra med dess utveckling. Under 
den här tiden fanns även renässansgitarren med fyra dubbelsträngar. Den ersattes så småningom 
av barockgitarren som hade fem dubbelsträngar (Summerfield 2002 s. 10-21). 
 
Mot slutet av 1600-talet minskade i stora delar av Europa både vihuelans och lutans popularitet 
till förmån för gitarren som sedan länge hade en fast förankring som folkligt bruksinstrument. I 
slutet av 1700-talet dök de första sexsträngade gitarrerna upp, och de förekom både med enkla 
och dubbla strängar (Summerfield 2002 s. 10-21).  
 
Mycket tyder på att denna utveckling tog fart i Frankrike och man benämnde den nya gitarrtypen 
Chitarra Francese. Även i Italien byggdes liknande instrument under den här perioden. Det finns 
flera tänkbara orsaker till varför man övergav de femsträngade gitarrerna. En anledning kan vara 
att det blev lättare att spela ackord med en sjätte bassträng stämd i E. Man började också att 
experimentera med tonribbor i locket.  
 
Senare, under 1800-talet, utvecklade spanjoren Antonio de Torres Jurado denna konstruktions-
princip som gjorde det möjligt att få ut mer ljudvolym ur gitarren. Han utökade också mensuren, 
gjorde gitarrkroppen större och ändrade greppbrädans mått (Summerfield 2002 s. 10-21). Torres 
instrumentkonstruktioner kan sägas ligga till grund för en stor del av gitarrbyggartraditionen av 
idag (Giertz 1979 s. 257). Hans betydelse för gitarrbyggarkonsten framhålls även av Gunnar Lif 
(1975 s. 61) som menar att Torres vetenskapliga arbete banat vägen för dagens metoder i fråga 
om gitarrkonstruktion.  
 
Sammantaget gjorde dessa förändringar att instrumentet blev mer lättspelat och stabilt och 
därmed kunde återspegla tidens musikideal på ett bättre sätt. Under en övergångsperiod var flera 
gitarrtyper i allmänt bruk och det rådde skilda preferenser angående instrumentsorter i olika 
länder. 
 
Vid 1800-talets början gick den klassiska gitarren in i en verklig blomstringsperiod tack vare en 
mängd virtuoser som t ex Fernando Sor och Dionisio Aguado. Den var populär eftersom den 
erbjöd många möjligheter både för solo- och ackompanjemangsspel.  
 
Intresset för gitarren minskade dock efter år 1860 till följd av en begränsad repertoar i jämförelse 
med många andra instrument. I stort sett ingenting hade komponerats för gitarren av dåtidens 
stora tonsättare. En utbredd uppfattning var att gitarren inte passade för de fina salongerna, då 
den ofta förekom i folkliga sammanhang som ackompanjemangsinstrument (Summerfield 2002 s. 
10-21). 
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Flera faktorer bidrog till att den moderna gitarren fick ett nytt uppsving i början av 1900-talet. 
Det ökade intresset började till stor del i Spanien där många viktiga gitarrpionjärer som Fransisco 
Tarrèga, Miguel Llobet och Emilio Pujol levde och verkade. Under deras inflytande utvecklades 
både speltekniken och repertoaren. Tarrèga kan tillskrivas en mängd kompositioner och han 
gjorde även ett betydande arbete i fråga om att transkribera musik för gitarren. Det moderna 
spelsättet utformades av honom under slutet av 1800-talet och kom sedan att vidareutvecklas av 
gitarrister som Andrés Segovia och andra på 1900-talet (Summerfield 2002 s.10-21). 
 
Allmänt om gitarr och klassisk gitarrteknik 
 
Längre fram i mitt arbete kommer jag att referera till en del begrepp och termer som är vanliga 
när det gäller klassisk gitarr. Därför ger jag här en kort introduktion till ämnet, huvudsakligen 
baserad på Giertz (1979), Tennant (1995) och Glise (1997). 
 
Gitarren stäms e1 till E vid normal stämning och strängarna anges i notutgåvor i en ring med siffra 
från 0-6 där 0 betyder lös sträng. Man kan också stämma om gitarren för att få ett större omfång 
eller för att möjliggöra vissa ackordläggningar och grepp. Detta kallas för scordatura. Det är t ex 
ganska vanligt att man stämmer ned E-strängen till D. Gitarrens register sträcker sig från E till g3. 
 
Vänsterhandens fingersättning numreras från 0 till 4 där 0 indikerar lös sträng. Högerhandens 
fingersättning benämns p (tumme) i (pekfinger) m (långfinger) och a (ringfinger) e (lillfinger). 
Förkortningarna härrör ur lat. pollex, index, medius, anularis och extremo. 
 
Romerska siffror visar vilken position eller läge som man ska spela i, t ex V för band fem. Barré 
(full barré, pivot barré eller halvbarré) är en möjlighet att kunna trycka ned flera strängar 
samtidigt med (oftast) vänsterhandens 1:a finger.  
 
I huvudsak två anslagstyper för högerhanden används vid klassiskt gitarrspel: stödanslag 
(apoyando) och fritt anslag (tirando). Stödanslaget som innebär att strängen dras snett nedåt och 
stöder på nästa sträng, ger kraftigare ton än fritt anslag och kan nyttjas för att lyfta fram melodin. 
Rasgueado är ett annat anslagssätt som sker genom att man snärtar utåt med fingrarna. Detta är 
vanligt förekommande t ex inom flamencon. Tonen kan också produceras av vänsterhanden eller 
båda händerna i kombination vid legatospel.  
 
Klangen kan varieras och förändras genom registrering, beroende var på strängen tonen slås an. 
Om detta sker nära greppbrädan får man en varmare och mjukare klang, tastiera. Nära stallet 
däremot, blir klangen skarpare och mer gäll, ponticello. Vidare kan man påverka klangfärgen 
genom att spela pizzicato. Bakre delen av handflatan placeras då över strängarna nära stallet. 
Klangen blir dovare till följd av dämpningen som åstadkommes. Vibrato är ett annat sätt att 
variera tonkvaliteten. Flageoletter är en effekt som innebär att tonen klingar en oktav (oftast) 
högre än grundtonen. Dessa toner får man fram genom att hålla fingret mot strängen utan att 
trycka ned denna hela vägen mot greppbrädan. Glissando är en annan effekt som innebär ”en 
snabb skalrörelse vilken sammanbinder tonerna i ett intervall” (Nationalencyklopedin 1992) . 
 
Andra vanliga företeelser i gitarrspel är arpeggio (brutet ackord) och tremolo som innebär snabba 
upprepningar av en ton i melodin.  
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Gitarren i Venezuela 
 
Under 1800-talet gjorde den sexsträngade gitarren, la guitarra grande, intåg i den venezolanska 
instrumentfloran och kunde genom sin karaktär bli ett värdefullt komplement till den populära 
cuatron. Gitarren innebar andra möjligheter i fråga om musikaliska funktioner – ackord, melodik, 
rytmik och repertoar. Den mottogs dock på olika sätt i landets delar och ansågs på somliga håll 
vara ett instrument för mindre bemedlade. I andra delar däremot, tyckte man att den endast var ett 
passande instrument för yngre kvinnor. Gitarren var trots detta ett viktigt inslag inom folk- och 
populärmusiken.  
Det skulle dröja till en bit in på 1900-talet innan gitarren fick samma status som 
konsertinstrument som den haft i andra latinamerikanska länder, t ex i Argentina, Uruguay och 
Brasilien. I dessa länder fanns ett flertal mycket kända klassiska gitarrister och gitarrtonsättare. I 
Venezuela däremot, hade pianot länge varit det populäraste instrumentet. Antonio Lauro berättar 
i en intervju (Zea 2002) att det alltsedan kolonialtiden och under republikens tidiga period var 
vanligt med pianon i hemmen.  
 
Tekniska landvinningar i form av radion och grammofonen gjorde att folk oftare kunde höra 
gitarrspel vilket medförde ett ökat intresse för instrumentet. Inom vissa musikstilar som kom i 
ropet var gitarren redan ett etablerat inslag och blev således än mer uppskattad. Bildmediernas 
utveckling gjorde också sitt till, då allt fler fick möjlighet att se och höra samtida populära 
musiker som till exempel Carlos Gardel (Stover, Bruzual 2005 s. 23-26). 
 
Raúl Borges (1882-1967) var en pionjär när det gäller gitarren i Venezuela. Förutom en 
verksamhet som gitarrist och kompositör grundlade han den akademiska utbildningen för gitarr i 
landet. (Stover, Bruzual 2005) Även Emilio Vicente Sojo (1887-1974) var med och startade 
denna (Vidal 1991). Hans elev Antonio Lauro (1917-1986) blev något av en nationalkompositör 
för instrumentet och gav även konserter och undervisade. Rodrigo Riera, Alirio Díaz, José Rafaél 
Cisneros och Manuel Enrique Pérez Díaz är andra som genom sin verksamhet bidragit till 
gitarrens etablering och popularitet. Luis Zea och Luis Ochoa tillhör dagens generation av 
gitarrister från Venezuela (Stover, Bruzual 2005 s. 23-26 ). 
 
En annan person som i högsta grad bidrog till gitarrens popularitet i Venezuela var Agustín 
Barrios Mangoré (1885-1944) från Paraguay. Han var till största delen av sitt liv verksam i 
Latinamerika men turnerade i Europa under en kortare period på 1930-talet där han gav konserter 
och undervisade. Barrios hade delvis indianskt påbrå och namnet Mangoré hade han tagit efter en 
omtalad indianhövding. Han var den förste gitarristen att göra skivinspelningar vilket skedde 
redan under 1900-talets första decennium. Barrios har komponerat en mängd verk för klassisk 
gitarr och det sägs att dessa uppgår till ca 300 (Summerfield 2002 s.18, s. 48-50). 
 
Tonsättaren Antonio Lauro - biografi  
 
Lauro växte upp och levde i den musikaliska kultur som skissats ovan. Han skaffade sig klassisk 
musikutbildning men hade ett stort engagemang för folkmusik vilket märks i hans kompositioner 
och arrangemang. 
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Antonio Lauro föddes i Ciudad Bolivar år 1917 och dog i Caracas år 1986. Han började sin 
musikaliska bana som pianist men bestämde sig för att satsa på gitarren efter att år 1932 ha hört 
gitarristen Agustin Barrios Mangoré spela. Lauro utbildade sig vid konservatoriet i Caracas där 
han hade Vicente Emilio Sojo och Juan Batista Plaza som lärare. Han studerade även gitarr för 
Raúl Borges (Summerfield 2002 s. 174-175). I New Grove (2001 s. 387) kan man läsa att Sojo 
var den viktigaste kompositören i Venezuela mellan åren 1920 och 1960 och att Batista Plaza var 
en betydelsefull kompositör ifråga om nationalistisk musik och tillika musikforskare som 
arbetade med kolonialtidens musik. Dessa och flera andra kompositörers huvudsakliga inriktning 
var nationell musik med ett post-romantiskt tonspråk och de influerades även av fransk 
impressionism.  
 
Med Marco Tulia Maristany, Eduardo Serrano och Enroque Pérez Díaz bildade Lauro gruppen 
los Cantores del Trópico med vokal och instrumental besättning. Deras första officiella fram-
trädande ägde rum år 1935 och de gav sedan en mängd konserter både i radio och live. Gruppen 
framförde musik av nationell karaktär, ofta i arrangemang av Lauro. De blev mycket populära i 
Venezuela. Det finns skivinspelningar med los Cantores del Trópico (RCA Victor 78 RPM) 
Senare var Lauro medlem i Trío Raúl Borges med namn efter hans första lärare. Gruppens 
repertoar bestod i huvudsak av nationell musik i arrangemang för klassisk gitarr (Peñin 2003). 
 
Antonio Lauro var professor i gitarr vid bl a Juan José Landaeta Conservatory och konstnärlig 
ledare för Venezuelas symfoniorkester (Long 2000). 
 
Lauros musik har vunnit stort erkännande både i det egna hemlandet och internationellt. Han 
skrev mest för klassisk gitarr, men komponerade även för orkester, kör, piano, orgel, stråkkvartett 
och andra ensemblekonstellationer. Lauro hämtade inspiration till sin musik i den venezolanska 
folkmusiken (Summerfield 2002). 
 
Antonio Lauros gitarrkompositioner 
 
Lauro har två grundläggande kompositionsstilar; en diatonisk och traditionell som de flesta av 
hans valser tillhör och en enligt hans egen utsaga polytonal. (Enligt Zea kan dock musiken inte 
anses vara polytonal enligt termens gängse bruk). I den första kategorin kombineras diatonisk 
harmonik med traditionell melodik och rytmiska element ur venezolansk folkmusik (Zea 1995d). 
 
Det är helt klart att Lauro inspirerades av andra instrument i sitt komponerande, t ex i sin Pavana 
med undertiteln al estilo de los vihuelistas (vihuelan var ju en föregångare till gitarren) och Seis 
por derecho som har undertiteln al estilo del arpa venezolana (Zea 1997).  
 
I vissa passager kan man se likheter mellan Lauros och hans lärare Vicente Emilio Sojos sätt att 
harmonisera populära melodier. I huvudsak karaktäriseras Sojos bearbetningar av kromatiska, 
kontrapunktiska linjer (Zea 1999c).  
 
Till största delen består Lauros gitarrkompositioner av venezolanska valser. Titlarna är ofta namn 
på personer i Lauros omgivning eller platser i Venezuela. De vanligaste tonarterna bland de 
valser som finns publicerade är e-moll, a-moll och A-dur (Zea 1995).  
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I detta sammanhang kan det vara värt att påpeka att korstonarter ofta förekommer i idiomatiskt 
komponerad gitarrmusik. Med idiomatiskt menas att kompositören tagit fasta på instrumentets 
förutsättningar och begränsningar.  
 
Gitarren är stämd E, A, d, g, b, e1 (klingande) och korstonarter gör det lättare att utnyttja lösa 
strängar i spelet. Detta har många fördelar, inte minst klangmässigt och för den praktiska 
spelbarhetens skull vid till exempel lägeväxlingar.  
 
De flesta av valserna har tvådelad visform, men somliga har tre eller fyra delar. Lauro skrev även 
stycken med inspiration från andra traditionella stilar, t ex Nelly, en gaita, och joropon Seis por 
Derecho. Därutöver skrev han stycken av helt annan karaktär, som Sonata tillägnad Regino Sainz 
de la Maza och Concierto para Guitarra y Orquesta dedicerad till Alirio Diaz. Dessa verk är 
”polytonala” i den meningen att Lauro använt sig av tematiska motiv i många tonaliteter (Zea 
1995, 2002).  
 
Lauros komponerade i början från att sina valser i Calle Real stil. Calle Real betyder 
”Kungsgatan” på spanska. Uttrycket används i fråga om musik för att beskriva en enkel, och 
okomplicerad harmonik (eg. tonika och dominant även om man kunde lägga till en del andra 
ackord i tonarten) (Zea 2002). ”There was no need to make any turns, you just had to go straight 
on down the street!” Antonio Lauro i en intervju med Luis Zea (2002). 
 
Ett flertal bearbetningar av Lauros stycken har gjorts av den välrenommerade venezolanske 
gitarristen Alirio Diaz som i mångt och mycket bidragit till att göra Lauros musik internationellt 
känd och till en del av den klassiska gitarrens standardrepertoar (Wade 2001 s. 152).  
 
Gitarristen och pedagogen Luis Zea har i en artikelserie i tidskriften Classical Guitar analyserat 
och beskrivit Antonio Lauros gitarrmusik ur ett interpretatoriskt perspektiv.  
 
Strategier för att tolka musik  
 
I arbetet med ett musikstycke, t ex när man arrangerar eller spelar det och i 
undervisningssituationer, uppstår funderingar kring musikalisk interpretation, tolkning. Vilka 
strategier tillämpas vid tolkningen och vilka skillnader kan finnas mellan olika traditioner och 
genrer? 
 
Med begreppet musikalisk interpretation avses ”de personliga kreativa kvaliteterna i framförandet 
av ett musikverk, varvid man underförstår en sekvens av händelser som börjar med artistens 
studium av musikverkets noterade förlaga och slutar med det klingande resultatet” 
(Nationalencyklopedin). 
 
När det gäller noterad musik, behandlas kreativa kvaliteter ofta med utgångspunkt från hur själva 
notbilden hanteras. Det finns mycket sällan utrymme för att förändra rytmer, tonhöjder och 
harmonik. I stället kommer interpretationen att huvudsakligen behandla aspekter som agogik, 
klangfärg, dynamik och tempo. 
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Musiken i ett kulturellt sammanhang 
 
Inspiration till tolkningen kan hämtas på många sätt, t ex genom att försöka förstå musikens 
bakgrund och genom att göra efterforskningar om kompositörens idéer bakom stycket. Lilliestam 
(1995 s. 15-16) menar att musikens klang och funktion formas av den kultur och det samhälle 
den är del av.  
 
Vissa anser att man måste vara infödd i ett land för att kunna förstå dess musikkultur på ett 
djupare plan. Ju mer insatt man är i kulturella förhållanden, desto mer stiltrogen blir tolkningen.  
Antonio Lauro (Zea 2002) säger: 

 
Om en tysk gitarrist vill spela spansk musik kan denne göra det om det finns en 
förståelse för musiken och stycket är välskrivet. Naturligtvis, ju mer personen vet om 
Spanien, desto mer spansk blir tolkningen. (fritt översatt) 
 

Lauro anser också att om man förstår den musikaliska logiken så kan man göra bra tolkningar 
utan att behöva förlita sig enbart på informationen i noterna. 
 
Stilkännedom  
 
Cecilia Hultberg (1995 s. 1-5) framhåller i sin forskning vikten av att kunna identifiera formler 
(dvs. grundläggande musikaliska mönster, som t ex ackordföljder) i musiken och att vara 
förtrogen med dessa. Enligt henne behövs ett kreativt arbetssätt inom instrumentalundervisningen 
för att elever lättare ska kunna identifiera musikaliska mönster i musik från olika epoker och av 
skilda stilar. Hon skriver: 

 
De [musikstuderande min anm.] kan ha en god förmåga att spela texten not för not 
med korrekt tonhöjd och tonlängd, men samtidigt en dålig förmåga att förstå 
musikaliska strukturer och sammanhang. Därför har de också ofta svårigheter att se 
det principiellt viktiga för t ex en epok i den information som en lärare ger dem vid 
genomgång av ett visst stycke, och de vet ofta inte vad de kan överföra till andra 
verk (Hultberg 1995 s. 1). 

 
 
Notbilden som referens  
 
Hur vi betraktar notbilden kan relateras till historiska förhållanden och traditioner inom olika 
genrer och miljöer. Notbilden ger information om aspekter som takt och rytm, form, dynamik, 
artikulation och tempo. Många av dessa parametrar är dock svåra att precisera och här finns 
utrymmet för den konstnärliga friheten.  
 

Notskrift leder till att vissa musikaliska parametrar, som notskriften lämpar sig för 
att beskriva, betonas medan andra, som notskrift inte kan förmedla, försummas. […] 
Noterbara parametrar är exempelvis rytm och tonhöjd, medan klangfärg och 
’sound’ inte kan noteras (Lilliestam 1995 s. 7). 
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Informationsmängden i noterna har också varierat genom tiderna. Ofta har man även i efterhand 
lagt till information som inte fanns i den ursprungliga versionen.  
 

I Bachs noter finns t ex knappt några dynamiska angivelser, alltså i originalnoterna. 
Många editörer och sådana som transkriberat hans musik har lagt till sådan 
information vilken alltså inte fanns från början. Den autentiske Bach hade inga 
sådana, eftersom musikerna på den tiden var mer utbildade eller av tradition var 
vana vid att gestalta fraser på ett visst sätt (Lauro i en intervju med Luis Zea 2002). 
 

 
Det har också skett en förändring i fråga om attityden till notskrift och huruvida noterna ska ses 
som en utgångspunkt för den personliga tolkningen eller en lag att följa strikt. Lilliestam  
(1995 s. 6) skriver att det fanns ett större inslag av improvisation i konstmusiken längre tillbaka i 
tiden, t ex under barocken. Notskriften har dock generellt blivit mer detaljerad vilket ger mindre 
möjlighet till improvisation. 
 
Under perioder i historien, som t ex under renässansen och barocken, var det vanligare med 
gehörstraderat material även inom den klassiska musiken. Musikerna hade kännedom om detta 
och kunde ha ett friare förhållningssätt till musiken då en melodi ofta betraktades som 
utgångspunkt för egen variation och ornamentik. Under tidernas lopp har dock notskriften i allt 
högre grad kommit att betraktas som normativ och musikerns roll har förändrats från att vara 
medskapande till att mer bli uttolkare (Hultberg 1995 s. 1-3). 
 
Lawson (2002) beskriver detta på ett liknande sätt: 
 

Today’s overwhelming authority of the score, demanding fidelity and accuracy at all 
costs, is not at all characteristic of the history of performance as a whole. […] 
While notated score acts as a memory and enables dissemination of musical works, 
it also invites a more distant relationship between composer and performer. Well 
into the the nineteenth century it was taken for granted that performers would 
improvise, and indeed they often did so. Scores were routinely adapted as occasion 
demanded, and it was quite usual for specially composed arias to be inserted in 
operas to suit the singers at hand (Lawson 2002 s. 3-4). 

 
 
Somliga menar att kompositörens intentioner bör följas till punkt och pricka och tolkningen blir 
då i hög grad en slags dechiffrering av dennes avsikter. Ett sådant förhållningssätt är också 
exempel på en västerländsk, konstmusikaliskt orienterad tradition. 
 
Andra, å sin sida, sätter en ära i att skapa så fritt som möjligt i förhållande till ett musikstycke. En 
sådan inriktning hör ofta hemma bland musiker som verkar inom gehörstraderade musikgenrer. 
Även i detta fall kan man tala om kulturella konventioner. 
 
Således kan man konstatera att uppfattningen av vad man bör och inte bör göra med ett 
musikstycke är ett resultat av traditioner vi själva skapat. Dessa är dock inte statiska då det finns 
otaliga exempel på hur idealen har förändrats genom tiderna när det gäller musikalisk praxis. 
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Man bör göra en distinktion mellan noterna och musiken anser Peter Hill; 
 

Many performers refer to scores as ’the music’. This is wrong, of course. Scores set 
down musical information, some of it exact, some of it approximate, together with 
indications of how this information may be interpreted. But the music itself is 
something imagined, first by the composer, then in partnership with the performer, 
and ultimately communicated in sound (Hill 2002 s. 129). 
 

 
Instrument & teknik  
 
Varje instrument har sin speciella karaktär som påverkar tolkningen och framförandet av 
musiken. Ett stycke som komponerats med hänsyn till detta och där kompositören tagit fasta på 
instrumentets förutsättningar och begränsningar kan benämnas idiomatiskt.  
 
Josef Holecek (1996) har utgått från gitarren i sin forskning om interpretation. I avhandlingen 
”För musikens skullstudier i interpretativ gitarrspelsteknik från tidsperioden 1800- ca 1930, 
med utgångspunkt från gitarrskolor och etyder” vill han belysa samspelet mellan musikalisk 
interpretation som verkanalys och instrumentets faktiska förutsättningar att realisera tolkningen. 
 
Holecek menar att det är viktigt att inte separera musikverket från instrumentet och inte heller 
isolera speltekniken från musiken. Han rekommenderar att man bör öva teknik i sitt 
sammanhang, dvs. i en musikalisk kontext och inte som ett självändamål. ”Om 
musikinterpretationen begränsas till verkanalys och speltekniken reduceras till fingermekanik, är 
risken överhängande att man på ett teoretiskt klanderfritt och speltekniskt bländande sätt 
missarsjälva musiken” (Holecek 1996 s. 2). 
 
Holecek anser vidare att ”det vid interpretationen av ett musikverk, från vilken tidsepok det än 
härstammar, alltid finns tre parter närvarande; tonsättaren med sitt noterade verk, interpreten med 
sitt instrument och sin personlighet, och publiken med sin kollektiva och tidsbundna erfarenhet 
(1996 s. 13). 
 
Verdery har ståndpunkten att man bör bekanta sig med musiken utan instrumentet inledningsvis: 
 

The more familiar you are with a piece before you actually start learning it with the 
fingerings, the easier and more quickly you will learn it. So, begin by simply looking 
att the piece without the guitar. . […]  meter, key signature, dynamics, tricky rhytms, 
ritards and accelerandi, etc. (Verdery 2000 s. 48). 
 

 
Gitarren medger oftast många möjligheter när det gäller var tonerna ska tas, d.v.s i vilken 
position och på vilken sträng. I allmänhet behöver man även anpassa fingersättningar efter sina 
egna förutsättningarna och klangliga preferenser. Om en ton spelas på lös sträng kan t ex vibrato 
inte komma i fråga.  Lösa strängar kan dock förenkla vissa grepp och lägeväxlingar och vara ett 
alternativ till tyngre, mer svårspelade grepp som t ex barré. Det är emellertid fråga om 
avvägningar mellan den tonkvalitet man vill uppnå och vad kompositören / arrangören 
eftersträvat i notutgåvan. 
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Publikens roll 
 
Det är inte enbart musikern eller dirigenten som står för tolkningen av ett musikstycke, utan även 
åhöraren. Man lyssnar på olika sätt beroende på om man har kunskap om en genre eller inte 
vilket påverkar subjektiva värderingar i fråga om upplevelsen av musiken. ”Informal evidence 
repeatedly confirms that listeners with different skills, interests and preoccupations hear and react 
to performances in sometimes divergent ways (Clarke 2002 s. 189).  
 
I bakgrunden har jag nu gett en introduktion till Lauros musik ur flera synvinklar; dels till den 
kulturella och sociala miljö som influerat hans stycken, dels till gitarren som inspirationskälla och 
grund för ett idiomatiskt komponerande samt även diskuterat musikalisk interpretation och några 
tankar kring ämnet.  
 
 
Resultat 
 
Tre solostycken för gitarr 
 
Lauros gitarrstycken finns utgivna av flera notförlag och jag har utgått från förlaget Broekmans 
& van Poppels version när det gäller Andreína (Vals No.2) och Natalia (Vals No. 3, Vals Criollo) 
Editeringarna har gjorts av den venezolanske gitarristen Alirio Diaz. Stycket La Negra, här 
editerad av John Duarte, är utgivet av förlaget Universal Editions.  
 
Karaktäristiskt för dessa stycken är enligt mitt tycke att de har tydlig melodik och är mycket 
rytmiska. De har en stark folkmusikalisk prägel och innehåller ofta kontrasterande delar i fråga 
om dur och moll. Komplementärrytmik förekommer ofta i stämmorna. 
 
 
Andreína (Vals No.2) 
 
Detta stycke har AB-form och innehåller typiska karaktäristika för den venezolanska valsen. A-
delen har en rörlig melodi och B-delen, som ska spelas con grazia, dvs. lätt och graciöst, har en 
mer rytmisk karaktär. Det har har dubbel taktarssignatur 3/4 & 6/8, tempobeteckningen allegro 
och går i tonarten e-moll. Stycket har traditionell funktionsharmonik och antalet stämmor är 1-4.  
 
Kromatik 
 
Melodin utnyttjar en ganska stor del av gitarrens register. Några intressanta element jag funnit är 
att kromatik är mycket vanligt. I samtliga av A-delens 16 takter förekommer någon form av 
kromatik i uppåt- eller nedåtgående rörelse. Även i B-delen finner man mycket kromatik.  
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Hemioler & polyrytmik 
 
Man finner en hemiol i överstämman i takt 5-6. Två 3/4-takter bildar då en 3/2-takt. Man kan 
också hitta exempel på polyrytmik med 6/8- mot 3/4-dels takt.  
 
 

         
Fig. 3 Hemiol i takterna 5-61  Fig. 4 Polyrytmik i takterna 18-192   
 
 
 
Dissonanser  
 
Lauro använder ofta dissonanta intervall mellan bas- och melodilinje även om dessa i allmänhet 
upplöses till ett konsonant intervall. I A-delen finner man flera exempel på bl.a. kvart, liten 
sekund, liten septima, överstigande kvint och tritonus. Även i förhållandet mellan andrastämma 
och melodi finner man flera dissonanser. B-delen har generellt en snällare, mer konsonant 
stämföring. 
 
 
La Negra ur Tríptico  
 
La Negra är den tredje och sista satsen i ett av Lauros större verk, Triptico, som består av Armida, 
Madrugada och La Negra. Styckena skrevs var för sig men Lauro satte sedan ihop dem till en 
svit som en hyllning till den legendariske spanske gitarristen Andrés Segovia. Den första satsen, 
Armida, är en långsam cancion, sång. Sedan följer Madrugada som också har en lugn karaktär.  
 
La Negra som har ABA-form är det rörligaste och snabbaste stycket i satsen. Styckets 
tempobeteckning är allegro. A-delen har tonarten e-moll men i B-delen sker en modulation till 
parallelltonarten G-dur. Även detta stycke grundar sig på traditionell funktionsharmonik. 
Stämmornas antal varierar mellan 1 och 4.   
 
 
Kromatik 
 
På många ställen i stycket förekommer en kromatisk återgångston: e2-d#2-e2. Detta blir ett 
igenkännbart element i musiken och finns t ex i takterna 1-2, 7, 9 och 11.  
 
 
 
 

                                                
1 Zea 1996 
2 Zea 1996    
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Taktartsväxlingar 
 
Det finns flera exempel på den typiska växlingen mellan 3/4- och 6/8-takt.  

 

Fig. 5 Takterna 9-10; växling mellan 3/4 och 6/8. 
 
 
Dissonanser 
 
I Lauros musik finns många exempel på dissonanser. Intervallförhållanden som exempelvis liten 
sekund mellan mellanstämma och melodi skapar spänning och ger krydda i musiken. 
 
 

 

Fig. 6 Takt 4;  litet sekundintervall. 
 
 
Spänningsfyllda ackord 
 
I takt 18 finns ett A#dim7 ackord som leder till B7. I takt 22 finner man ett B7#5 ackord. Tonen g 
(fississ) i detta ackord leder till tonen fiss vilket även är ett exempel på en förhållning. I styckets 
B-del i takt 11 finns ett E7b9 ackord vilket ger en spansk touch åt musiken.  
 
 
Natalia (Vals No. 3, Vals Criollo) 
 
Det här är kanske den mesta kända av Lauros valser och den förekommer med flera titlar. Natalia 
är namnet på Lauros dotter. Detta stycke har tempobeteckningen allegro, dubbel taktartssignatur; 
3/4 & 6/8 och består av tre formdelar, ABC. Den första, A-delen, går i tonarten e-moll vilket även 
B-delen gör. Den innehåller också kontrasterande utvikningar till parallelltonarten G-dur. I C-
delen sker en modulation till E-dur. Antalet stämmor varierar mellan 1 och 4. I B-delen sker en 
rytmisk förtätning medan C-delen har en glad och dansant stil.  
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Taktartsväxlingar  
 
Den typiska växlingen mellan 3/4- och 6/8-takt återkommer flera gånger.  
 

 
 
Fig. 7 Växling mellan 3/4 och 6/8 i takterna 34-35 
 
 
 
Rytmiskt motiv 
 
Varje formdel inleds med ett rytmiskt sextondelsmotiv som ger stycket mycket av dess karaktär. 
 
 

  

 

 
Fig. 8 Rytmiskt motiv i takt 13  
 
   
Accenter 
 
Det finns även exempel på accenter som liknar det venezolanska nationalinstrumentet cuatrons 
ackompanjemangsstil. 
 

 
Fig. 9 Accenter som imiterar cuatroackompanjemang4 
 
 
Polyrytmik 
 
I B-delen finner man även exempel på polyrytmik med 6/8 i melodistämman mot 3/4 i basen.  
 
Förhållningar  
 
I melodin finner man många exempel på förhållningar både i B- och C-delen. Även förslag 
(appogiaturer) förekommer ganska flitigt.  
                                                
3 Zea 1996                    
4 Zea 1996 
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Interpretationsanalys 
 
Jag har haft tillgång till ett tiotal inspelningar av Lauros gitarrmusik och valt ut följande för 
genomlyssning och kommentarer. 
 
 
1) Liveinspelning med Antonio Lauro som gjordes av BBC i Wigmore Hall i juli 1980 

 
 

      La Gatica     El Negrito        La Negra   El Marabino      Nelly    Natalia  
 
Form A1, A2, A1, A2 

B, B, A1, A2 
A1, A2, A1, A2, 
B1, B2, B1, B2, 
A1, A2 

A, A, B, B, A, 
A 

A, A, B1, B2, 
A 

A, A, B, B, 
C, C, A, A, 
B, B, C, C 

A, B, B, C, C, A, 
B ,B, C, C 

Taktart  3/4 3/4 3/4 3/4 3/4  6/8 3/4  6/8 
Tempo Allegro Allegro Moderato Presto Allegro Allegro 
Stil venezolansk 

vals 
venezolansk 
vals 

venezolansk 
vals 

venezolansk 
vals 

Gaita5 från 
Maracaibo  

venezolansk  
vals 

 
 
Om framförandet av dessa stycken kan sägas att de dynamiska och tempomässiga (agogiska) 
variationerna inte är så stora. Tempona är förhållandevis snabba. Variationer i klangfärg 
åstadkommes genom registrering. Stycket La negra spelas toninnehållsmässigt och rytmiskt nära 
den noterade förlaga jag hade tillgång till (Universal Edition 29172A). Vissa ackord framhävs då 
de bryts i arpeggion. Lauro tar också tydligt fram förhållningar i musiken. Sista takten spelas 
annorlunda än i notutgåvan.  
 
Natalia (Vals No. 3) spelar Lauro med en extra repris av hela stycket. Intressant är också att han 
inte spelar som det står i noterna utan ändrar både toninnehåll och rytm, särskilt i C-delen. I 
denna spelar han ibland motstämmor till melodin. I reprisen gör han även lite annorlunda vilket 
kanske indikerar att han improviserar till viss del.  
 
Stycket Nelly, en gaita, spelas med ackompanjemang av cuatro vilket blir mycket verkningsfullt. 
I valserna är grundrytmen 3/4 medan den i gaitan istället är 6/8.  
 
 
2) Lauros musik i orkesterarrangemang med Orquesta Sinfónica de Madrid  
 
I dessa arrangemang blir både dynamiska och rytmiska element i musiken slående effektfulla. 
Symfoniorkesterns besättning möjliggör stora klangmässiga variationer som lyfter fram olika 
aspekter av musiken på ett tydligt sätt. Musiken får en mer dramatisk karaktär. Polyrytmik 
framhävs tydligt i och med instrumentens skilda klangfärger.  
 
 
 

                                                
5 Musikform från den venezolanska provinsen Zulia            
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I vissa fall har man lagt till intron, t ex till Vals No 2. Till detta stycke har man även komponerat 
ett mellanspelsparti som inte finns med i originalkompositionen. Det har också gjorts harmoniska 
förändringar i B-delens repris som skapar ytterligare kontrast och dramatik i stycket, som 
avslutas med ett outro. Denna utbyggda form gör att stycket blir mycket längre än i de flesta 
inspelningar med sologitarr. 
 
 
3) LP-inspelning med Alirio Diaz  
 
Några stycken av Lauro finns med på denna LP som i övrigt innehåller kompositioner av andra 
tonsättare än Lauro, t ex spanjoren Regino Sainz de la Maza.  Alirio Diaz utnyttjar gitarrens 
klangmöjligheter när det gäller registrering, vilket ger variation mellan fraser och formdelar. Han 
har också kontroll på stämmorna och kan plocka fram dessa tydligt t ex i stycket El Marabino där 
han gör basarna korta i vissa passager. Rytmiska effekter kommer tydligt fram på inspelningen 
och de tempon han valt är ganska snabba. Stycket Natalia spelas enligt den form som anges i 
noterna som Diaz själv bearbetat när det gäller fingersättningar, positioner etc.  
 
 
4) CD med Jesús Castro Balbi  
 
Den här inspelningen består enbart av Lauros gitarrmusik. Spelsättet är överlag ganska 
romantiskt och lyriskt. Balbi använder också ganska mycket vibrato. Registrering i fråga om 
ponticello och sul tastiera förekommer tydligt i styckena, i synnerhet som variation och klanglig 
kontrast mellan repriserade formdelar. Styckenas tempon är långsammare på den här CD:n i 
jämförelse med flera andra inspelningar jag hört. Detta ger musiken en lite lugnare karaktär. 
Styckena spelas betydligt snabbare på inspelningar jag hört med t ex Sharon Isbin (LP 1984) och 
Adam Holzman (CD 2000). 
 
Jesús Castro Balbi har också ändrat formen på Vals No 3 som han avslutar med att ta om alla 
formdelar en gång utan repriser. Det gör att stycket blir ca en minut längre än på de andra 
skivorna. I La Negra spelar han trioler i stället för åttondelar i takt 8, vilket ger lite fart åt denna 
passage.  
 
 
Övriga inspelningar och sammanfattning  
 
En annan inspelning jag tagit del av är en LP med Sharon Isbin (1978). På denna LP finns 
Andreína (Vals No. 2) och Natalia (Vals No. 3) med och hon spelar det förstnämnda stycket 
enligt den form som anges i noterna. Natalia spelas däremot utan repriser sista gången. Isbin 
jobbar mycket med dynamik och registrering för att skapa kontraster i musiken. Vibrato och 
agogik är andra medel som hon använder i tolkningarna. Toninnehåll och rytm ligger mycket 
nära de noterade förlagorna. 
 
Jag har också lyssnat på John Williams (CD 1989). Han spelar Natalia (Vals No. 3) något 
långsammare än flertalet andra gitarrister på skivorna. Han tar om stycket med repris av B-delen, 
dock inte C-delen. Dynamiken är förhållandevis jämn, däremot finns skillnader i registrering.  
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I C-delen är tonen mjukare och spelas med mer vibrato. Han håller sig nära noterna men 
förändrar i vissa fall det rytmiska motiv som inleder varje formdel genom att göra om 
sextondelsnoterna till åttondelar. ( Se exempel fig. 9) 
 
Sammanfattande karaktäristik 
 
Lauros musik utnyttjar hemioler och annan polyrytmik, kromatik, taktartsväxlingar och 
dissonanser. Musiken har en stark anknytning till folkmusik med polyrytmiska element och har 
även inslag av företeelser som är vanliga i jazzharmonik. Även i melodiken kan ses likhet med 
jazzmusik, t ex i de intervallförhållanden som uppstår mellan melodilinje och baslinje. I jazzen 
kan man ofta uppleva karaktäristiska spänningsförhållanden i harmoniken, till följd av starkt 
dissonanta ackord som upplöses till mindre dissonanta. Lauros musik bygger på vanlig 
kvintcirkelharmonik men inbegriper en del av dessa element.  
 
Som jag tidigare skrev, spelade Lauro själv musik av nationell karaktär och influerades i mångt 
och mycket av denna i sitt komponerade. Den s.k. Calle Real stilen, med en enkel och 
okomplicerad harmonik, kan höras i somliga av hans valser. Dubbel taktartssignatur (3/4 och 6/8) 
och polyrytmik är karaktäristiska drag i Lauros valser. Jag återkommer till att diskutera tolkning 
av dessa stycken i nästa kapitel. 
 
Diskussion 
 
Metodvalsdiskussion  
 
I bakgrundsavsnittet har jag försökt att ge en bild av Lauros musik i relation till musikkulturen i 
hans hemland Venezuela och hur olika folkmusikaliska företeelser i form av danser, rytmer och 
instrument återspeglas i kompositionerna. Jag har hittat en del material som behandlar ämnet, 
men vid sökning på venezolanska websidor har jag fått fram att det finns ytterligare en mängd 
litteratur att tillgå och även forskningsrapporter som förfärdigats av musikforskare i Venezuela. 
Majoriteten av dessa texter är dock svåra att få tillgång till då de inte finns för utlåning på 
svenska bibliotek och inte heller går att hitta via forskningsdatabaser på internet.  
 
Jag anser ändå att den information som jag fått tillgång är relevant för mitt arbete och att den ger 
en bild av hur musiktraditionen har vuxit fram och hur den influerat Lauro i hans verksamhet som 
kompositör och gitarrist. 
 
I fråga om inspelningarna som jag har valt att lyssna till bör poängteras att det finns många andra 
sådana tillgängliga. Även i detta fall var jag nödgad att göra ett urval då jag inte hade möjlighet 
att lyssna till dem alla. Av de omkring tio inspelningar som jag hade tillgång till, valde jag ut fyra 
för närmare genomlyssning.  
 
Jag valde endast inspelningar med latinamerikanska och spanska musiker, vilket också kan tänkas 
påverka tolkningar och spelstil eftersom det finns en tydlig koppling mellan iberisk och 
latinamerikansk musik och kultur. Lauro har själv sagt i en intervju jag tidigare refererade till i 
bakgrunden, att ju mer insatt man är i kulturella förhållanden, desto mer stiltrogen blir 
tolkningen.  
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Min inspelning av styckena 
 
Jag spelade in La Negra, Andreína (Vals No. 2) och Natalia (Vals No. 3, Vals Criollo). Jag har 
valt ett medelsnabbt tempo i jämförelse med flera av inspelningarna som jag lyssnat på. Enligt 
mitt tycke är den vackra melodiken och de intressanta rytmerna centrala i styckena, och dessa 
faktorer kommer fram bäst om inte tempot är alltför snabbt.  
 
Beträffande dynamiken så har jag valt att inte göra så stora variationer eftersom det händer 
mycket i musiken ändå. De viktigaste kontrasterna både i de enskilda formdelarna och mellan 
dessa har mer att göra med karaktär än dynamik anser jag. B-delen i La Negra har liksom B-
delen i Andreína och C-delen i Natalia en dansant, lyrisk stil som man bör försöka lyfta fram. 
Detta kan man göra genom att förändra tonkvaliteten på olika sätt, t ex genom registrering och 
vibrato. 
 
Jag har ändå varit sparsam med registrering för att ändra klangfärgen. Denna hade jag nog kunnat 
nyansera i större utsträckning för att skapa ytterligare variation. Vibrato har jag dock använt mig 
av en del, särskilt i stycket La Negra.  
 
När det gäller formen har jag valt att spela samtliga stycken enligt notutgåvorna. Natalia hade jag 
kunnat tänka mig att ta om ytterligare en gång i likhet med hur flera av gitarristerna på skivorna 
gör. Stycket innehåller dock en hel del barrégrepp och sträckningar vilket innebär att man kan bli 
en smula trött i vänsterhanden, särskilt om stycket spelas som en del av ett konsertprogram. 
 
Till skillnad från somliga tolkningar av musiken som jag lyssnat på har jag valt att inte använda 
så mycket agogik eller ”dragningar” som man även i vardagligt tal brukar benämna tempo-
förändringar som inte noteras. Jag tycker att musiken bör framföras på ett enkelt och okonstlat 
sätt och ett romantiskt spelsätt skulle inte kännas stilenligt eftersom det handlar om stycken som 
har nära koppling till folkmusik och dans.  
 
Då och då har jag valt att göra arpeggion av ackord för att ge dem större emfas. Detta är vanligt 
förekommande i gitarrsammanhang och görs på passande ställen även om det inte alltid noteras. 
En iakttagelse jag gjorde när jag lyssnade på inspelningarna med olika gitarrister var att Lauro 
själv valde att avsluta Natalia tvärt, utan det arpeggio som föreslås i noterna i Alirio Diaz 
bearbetning. Detta blev mycket effektfullt!  
 
När det gäller toninnehåll och rytm kan jag konstatera att jag hållit mig ganska nära noterna och 
inte har varit särskilt fri i förhållande till dessa. I Natalia har jag lagt till en drill i det rytmiska 
motiv som finns i början av C-delen istället för att göra som en av gitarristerna på inspelningarna 
som gör en rytmisk reduktion.  
 
Det skulle vara intressant att våga experimentera mer med musiken, kanske genom improvisation 
eller genom att vara rytmiskt friare. Detta skulle vara helt i linje med hur man tidigare i 
Venezuela brukade musicera när man spelade valser. Runt melodierna improviserade man 
stämmor och använde olika instrument. Lauro själv lägger ju till stämmor som jag inte sett i 
noterna.  
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Generell diskussion 
 
Det jag lärt mig om folkmusikkulturen i Venezuela och hur Lauro på olika sätt influerats av 
denna har gett mig mer kunskap om musiken, vilket sannolikt kommer att påverka hur jag tolkar 
även nya stycken jag inte tidigare spelat av samme kompositör. Genom detta arbete har jag fått 
större kunskap om Lauros valser i flera avseenden; rytmik, melodik och harmonik. I detta 
sammanhang vill jag återknyta till Cecilia Hultberg (1995), som ur ett musikpedagogiskt 
perspektiv understryker vikten av att känna till formler och musikaliska strukturer i musiken för 
att i förlängningen kunna överföra dessa till andra verk. Det hon beskriver är stilkännedom som 
en väsentlig del inom instrumentalundervisning.  
 
Jag instämmer i hennes resonemang eftersom detta förhållningssätt säkerligen bidrar till att 
utveckla den musikaliska identiteten och kompetensen generellt. Att förstå och kunna motivera 
de val man gör i tolkningen av ett stycke gör i sig också att man vågar ha ett friare 
förhållningssätt till musiken. Att göra musiken rättvisa är målsättningen och det handlar om att 
vara både konstnärlig och konstärlig!  
 
Gitarren har kallats ”den lilla orkestern”, då såväl melodi, ackompanjemang och basstämma 
kombineras i klassiskt solospel. Det är ett välkänt faktum att en av gitarrens tekniska svårigheter 
består i att tydligt kunna frambringa och separera olika stämmor. Vid analyserandet av ett stycke 
blir det tydligt vilken funktion de olika stämmorna och melodiska linjerna har i ett 
kontrapunktiskt sammanhang. Om man vet vad man vill uttrycka är det lättare att rätta tekniken 
därefter. Denna förståelse gör att fraseringarna kan bli mer naturliga liksom flödet i spelet.  
 
I det interpretativa arbetet med ett musikstycke kan man säga att arrangören har rätt att ändra i 
musiken medan uttolkaren sällan kan ta sig samma friheter förutom i fråga om vissa parametrar 
såsom dynamik, agogik, tempo, klangfärg etc. På inspelningen av Lauros musik i 
orkesterarrangemang med Madrids symfoniorkester förekom styckena i helt ny tappning såväl 
när det gäller form, tonmaterial och harmonik. I flera fall hade introduktioner och mellanspel som 
inte finns i originalnotationen lagts till.  
 
Lauro själv gör förändringar i både toninnehåll och rytm på den inspelning jag lyssnat på. Sådana 
förändringar av musiken är inte vanliga men enstaka exempel finns på de andra inspelningarna 
med sologitarristerna. Dessa arbetar dock mest med musikaliska parametrar som klangfärg, 
tempo, agogik och vibrato för att åstadkomma personliga tolkningar av musiken. I några fall görs 
dock förändringar i tonmaterialet och formen. 
 
En av gitarristerna hade till exempel lagt till några enstaka toner för att skapa mer rörelse i en 
fras. I ett annat fall repriserades formdelarna i ett stycke på ett annat sätt än som angivits i 
noterna. Dessa förändringar kan bero på att styckena har en stark koppling till folkmusik, vilket 
ofta associeras till att man kan lägga till toner och ändra i formen på ett friare sätt. Ett liknande 
förfarande skulle kanske anses vara otänkbart när det gäller musik av tonsättare inom mer 
klassiskt orienterad tradition, eftersom notförlagan då troligen hade tillmätts ännu större 
auktoritet. 
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Sammanfattning 
 
I arbetet med Lauros valser har jag försökt att identifiera stiltypiska element i musiken och hur 
förståelsen för dessa påverkar min egen tolkning av styckena. I analyserna av styckena fann jag 
en mängd karaktäristiska företeelser som kan kopplas till den venezolanska valsen i stort. Jag 
hittade också en del faktorer i fråga om t ex melodik och tonmaterial som jag vill relatera till 
Lauros eget tonspråk. Genom att lyssna till flera inspelningar av musiken fick jag även en bild av 
olika sätt och möjligheter att tolka musiken. Främst rörde det sig om skillnader i dynamik, tempo, 
agogik, klangfärg och form förutom när det gäller orkesterversionen, där musiken hade förändrats 
i flera avseenden i jämförelse med originalnoterna.  
 
Följaktligen kan man konstatera att arrangemang av musiken för en annan sättning än originalet i 
detta fall inbjuder till större kreativitet eller kanske snarare större frihet i tolkningen av 
notmaterialet. Detta tror jag även att man generellt kan säga om orkesterarrangemang. 
Naturligtvis har orkestern andra klangmässiga och dynamiska möjligheter än gitarren, men 
sannolikt handlar det också om traditioner. Det är accepterat och vedertaget att en 
orkesterarrangör kan göra väsentliga omarbetningar av musiken.  
 
Sologitarristerna förefaller vara mer sparsamma med att presentera musiken med stora avvikelser 
i förhållande till originalnoterna. (Därmed inte sagt att inte tolkningen kan vara personlig.) Även i 
detta fall kan nog detta synsätt tillskrivas traditioner – det upplevs kanske viktigt att hålla sig nära 
originalmanuskriptet och att möjligheterna för interpreten ligger inom ramen för ovannämnda 
parametrar; främst form, dynamik, tempo, agogik, och klangfärg.  
 
Som jag tidigare skrev i bakgrundsavsnittet om notbilden som referens, råder det delade 
meningar om vilken grad av auktoritet som notbilden ska ges. Detta är också förenat med 
genrespecifik uppförandepraxis. Lauros musik rör sig i ett gränsland av musikaliska traditioner; å 
ena sidan ofta gehörstraderad folkmusik med stora inslag av improvisatoriska element och å 
andra sidan skriftorienterad konstmusik med detaljerade anvisningar om hur musiken ska spelas.  
 
Med tanke på att Lauros musik har så stark koppling till just folkmusiken kan det tyckas 
förvånande att tolkningarna på inspelningarna med sologitarristerna ändå är så pass lika. Lauros 
egen tolkning av styckena skiljer sig på olika sätt från de noterade förlagor som är vanligt 
förekommande på marknaden. Däremot hör man inte många inslag av improvisation eller 
melodisk och rytmisk variation på de övriga inspelningarna med sologitarrister. En orsak till detta 
kan vara att dessa gitarrister verkar inom en konservatorietradition, där mer notbundna 
interpretationsmodeller dominerar.  
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