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Abstract:  

Inti Oyarzún Sepúlveda: Monasterio de Sal: Om elbasens introduktion i flamencovärlden via 
Carles Benavent (Monasterio de Sal: About the introduction of the electric bass into the 
world of flamenco by Carles Benavent). Magister's thesis in Musicology, Department of 
Musicology and Performance studies, Stockholms Universitet, 2011.  

Flamenco guitarist Paco de Lucía, taking advantage of the ongoing cultural revolution in Spain during 
the seventies decided to break from tradition by shaping ”Nuevo Flamenco” through flamenco-jazz 
ensemble ”Paco de Lucía Sextet”. Within its repertoire, the first regular flamenco bass-line: 
”Monasterio de Sal”. Electrical bassist Carles Benavent would have a key role in this development, a 
trait seldom found in academical works of musicology. The aim of the present thesis is to partially fill 
this void while shedding some light on the revolutionary contributions of Benavent. In order to do so, 
studying relevant literature, listening to phonograms comparatively, transcribing/analyzing 
”Monasterio de Sal” and interviewing Mr. Benavent himself were used as main methods. The 
conclusion has been drawn that there was barely any electrical bass in flamenco before Benavent and 
that his work with de Lucía (and later others) would entirely reform the way electric bass was 
perceived from within and outside this genre of music. It is of no less interest to observe that 
Benavents main influences for this endeavor were the principal figures of contemporary jazz-bass 
(Jaco Pastorius) and flamenco-guitar (Paco de Lucía) respectively, infusing ”Monasterio de Sal”, with 
meaningful historical value. 

Keywords: flamenco, electric bass, bass guitar, Nuevo Flamenco, New Flamenco, Carles 
Benavent, Paco de Lucía, jazz, popular music, ethnic music, world music, jazz bass. 
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1. Introduktion 

”(…) det hände oss när vi spelade med elbasen och flöjten, de sa att vi inte var rena. Det krävdes mycket för att 
arbetet vi genomförde med våra instrument skulle få någon bekräftelse” - Benavent, Carles 

1.1 Inledning 

Flamenco är ett kulturellt uttryck med rötter hos de människor som genom tiderna befolkat 

Spaniens sydliga provins, Andalusien.  Det är en passionerad och traditionalistsk genre vars 1

utövare och teoretiker inte sällan hamnar i dispyt, från stilens sanna form till det Steingress 

benämner som regionala och etniska rivaliteter kring vem som är ansvarig för flamencons 

ursprung.  Washabaugh beskriver exempelvis i sin ”Flamenco: Passion, Politics and Popular 2

Culture”  hur det, inom traditionella flamencostudier (flamencología) kan observeras en 

rivalitet mellan andalusier, gitanos (romer), levantianer och även folk från Madrid.   3

Nytänkande var inom flamenco en musikalisk och social bedrift. Dess utveckling var mer 

eller mindre stagnerad fram till tidpunkten för denna uppsats studieobjekt: kompositionen 

”Monasterio de Sal” från Paco de Lucías album ”Solo Quiero Caminar” från 1981.  4

Inspelningen, genomförd av de Lucias första ensemble "Paco de Lucia Sextet" såg inte bara 

Paco de Lucía bryta med en stark tradition genom att introducera otraditionella instrument  5

och improvisation i flamencovärlden.  Den lade även grunden för stilen som numera går 6

under namnen ”flamenco nuevo”, ”flamenco fusión” eller ”flamenco jazz”,  en ny stil som 7

visat sig vara genomförbar och estetiskt tilltalande, då varianten utvecklats och än idag 

erövrar ny terräng. I Speras ord:  

 Leblon 94 s. 71; Zagalaz 2012 s. 351

 Steingress 1993 s.892

 Washabaugh 96 s. xi3

 Paco de Lucía, Solo Quiero Caminar, Philips 810 009-2, 1995 (1981)4

 Elbas, cajón och tvärflöjt 5

 Zagalaz 2012 s.51-52, PacodeLucia.org, 2010, La Búsqueda, 20146

 Zagalaz 2012 s.51-52, PacodeLucia.org, 20107
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”Today’s singers, musicians and dancers are taking flamenco to another level, incorporating a wide 

range of string, brass, wind and percussive instruments into the music and blending body movement 
from across dance disciplines in choreographies.”  8

Gitarr och elbas-duon ”Monasterio de Sal” är det musikstycket som de Lucía skulle repetera 

med sextettens elbasist Carles Benavent Guinart (f.1954) under musikernas första möte. Den 

utgör därmed genesis för instrumentet elbas inom stilen flamenco. Zagalaz redogör i sin ”The 

Jazz–Flamenco Connection: Chick Corea and Paco de Lucía Between 1976 and 1982”  för 

Benavents spel under denna tidsperiod:  

”Benavent’s intentions were much clearer [than Lucías], as his vocabulary shows how he was 
assimilating de Lucía’s falsetas and his tendency to use pentatonic structures.(…) the pentatonic 

approach brought his concept closer to his rock origins, but the continuous allusions to falsetas 
flamencas, his versatility, and his enormous musical personality contribute even more depth to [the] 
concept.”  9

Benavent, med bakgrund inom rock och blues  influerades av bland annat fusion-basistens 10

Jaco Pastorious bandlösa jazzbas med sina kännetecknande grooves, pentatoniska strukturer, 

flageoletter och double-stops liksom av Paco de Lucías tekniskt krävande falsetas.   11

Andra basgångar, utförda med både kontrabas och elbas hade sett dagens ljus före 1981  12

men saknade avsikten eller bedriften att ha skapat en ny eller egen flamencosonoritet genom 

instrumentet. De kännetecknas i stället av försöket att ge flamenco smaken eller atmosfären 

av en annan, främmande stil, kopplad till instrumentets ursprungliga ljudidentitet.  Lole & 13

Manuels debutskiva ”Nuevo día”  och även Camarón de La Islas ”La Leyenda del 14

Tiempo”  är exempel på detta.  15

 Spera 2010 s.v8

 Zagalaz 2012 s. 499

 Benavent, Carles. Intervju 21 maj 201510

 Falsetas kan ses som flamencons motsvarighet till jazzens ”licks”. 11

 Martínez 2003 s. 95; PacodeLucia.org, 201012

 Benavent, Carles. Intervju 21 maj 201513

 Lole y Manuel, Nuevo Día, Fonomusic 5046771802, 2005 (1975)14

 Camarón de La Isla, La Leyenda del Tiempo, Universal 0602498676578, 2005 (1979)15
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”Monasterio de Sal” exemplifierar Benavents bidrag till flamencovärlden då den använder 

sig av diverse redskap ur både elbasens och flamencons traditioner, inte bara tekniskt utan 

även på ett harmoniskt och rytmiskt plan. Kompositionen är märkbart placerad mellan två 

världar (jazz och flamenco) vilket gör den till en bra startpunkt för att dyka ner i 

flamencobasens värld.  

Elbasen så som Leo Fender skapade den i oktober år 1951  är än idag ett ungt 16

musikinstrument. Ursprungligen tänkt som ackompanjemang har den snabbt funnit sin väg in 

till och genom populärmusikens ständigt växande flod av uttrycksformer med sin distinkta 

klang och konstruktion lämpad för masstillverkning.   17

”La Guitarra China” (den kinesiska gitarren), var det nidnamn som flamencopurister under 

början av instrumentets karriär pejorativt kom att ge elbasen.  Ändå skulle den då 26-årige 18

Benavent genom samarbetet med Paco de Lucía lyckas forma basen efter genren och bli detta 

främmande instruments viktigaste exponent . Benavents bidrag skulle så småningom föra 19

honom till några av flamencons viktigare exponenter, från Camarón de La Isla till Jorge 

Pardo men även till utländska jättar som Miles Davis, Chick Corea, Michael & Randy 

Brecker.   20

Carles Benavents citat i början av detta kapitel är talande för flamencovärldens attityd mot 

det som en gång var Paco de Lucías nya musik och med den, elbasens introduktion i 

flamencovärlden. Talande är också att litteraturen är lika rik gällande flamencons historiska 

utveckling som den är fattig kring elbasens roll i den. Det akademiska kunskapsgapet för 

instrumentets gestaltning inom stilen är i stort sett totalt och inga studier har gjorts 

beträffande Benavents tonspråk och teknik. Att studera baslinjernas uppkomst i flamenco 

utan specialiserat akademiskt underlag har visat sig vara svårt men givande. Ett tvåfaldigt 

tillvägagångssätt har behövts för att koppla samman de enskilda huvudområdena elbas och 

flamenco. Arbetet som presenteras härnäst bör således ses som en hybrid mellan två distinkta 

 Bacon & Ferguson, 201516

 Bacon & Ferguson, 201517

 Benavent, Carles. Intervju 21 maj 2015, Vidal, 200918

 PacodeLucia.org, 2010; Martos 2008 s 4; Clinic-Master class con: Carles Benavent, 2006, etc19

 Carlesbenavent.info, 201220
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världar och förhoppningsvis en av många följande texter kring ett outforskat men mycket 

intressant fält. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Kan det överhuvudtaget talas om någon ”flamencobas”? Det finns en föreställning om att den 

utvecklades under perioden 1970-1980. Utifrån detta har jag ställt frågor kring dess framväxt 

och utformning: Vilka eventuella skäl fanns att introducera elbasen i flamenco och vem/vad 

låg bakom denna utveckling? Vad kännetecknar en regelrätt ”flamencobas” och kan vi finna 

en eller flera utövare som utmärker sig?  

Uppsatsens huvudsyfte är att öka kunskapen kring och förstå byggstenarna för 

baslinjekonstruktion inom stilen flamenco med fokus på Paco de Lucías och Carles 

Benavents gitarr och bas-duo ”Monasterio de sal". 

1.3 Avgränsningar 

Elbasens historia, teknik och konstruktion, musikstilen flamenco och dess utövare samt 

Carles Benavents person är inte arbetets fokus. Det är heller inte avsikten att spekulera om 

hierarkin kring det som fick instrumentet att stanna kvar inom genren, om det var Benavents 

plektrumdrivna, bandlösa basspel som öppnade vägen för instrumentet, om det var fråga om 

en oundviklig del av globaliseringen som i alla musikområden har gett upphov till fusioner av 

olika slag eller om drivkraften bakom det hela var Paco de Lucías goda rykte som musiker. 

Uppsatsens fokus finner sig på elbasens introduktion i flamencovärlden via Carles Benavent 

som i sin tur kom att färgas starkt av diverse omständigheter. Processer som denna består av 

flera, i många fall obestämbara variabler som i symbios ger upphov till nya, förhoppningsvis 

intressanta kulturella företeelser. 
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1.4 Forskningsläge 

Den etnologiska forskningen kring traditionell flamenco (flamencología) rik och omfattande 

men den minskar gällande (den för denna uppsats relevanta) nuevo flamenco.  

För att täcka de frågor uppsatsen avser har det valts avhandlingar som rör liknande ämnen i 

fält som kan klassas som parallella eller liknande. Annan litteraturs tillvägagångssätt (metod, 

upplägg, etc) har ibland anpassats till eller inspirerat denna studie, vilket framgår där det bör. 

Detta är det närmsta jag har lyckats ta mig en ”tidigare forskning” om det specifika ämnet 

”baslinjekonstruktion inom flamenco”. 

De studier som på betydande sätt bidragit till arbetets uppbyggnad kommer nu att presenteras 

med rubriker efter uppsatsens två centrala studieområden: flamenco och elbas. 

1.4.1 Flamenco 

Litteraturen kring traditionell flamenco delas med fördel upp i tre huvudområden.  Den 21

första: Flamencología (flamencologi) består av populära skrifter, främst ämnade att sprida 

och förmedla flamencokulturen i dess olika skepnader. En andra huvuddel kan benämnas vara 

den som behandlar historien och klassificeringen av flamencons många musikaliska former 

(palos). Steingress beskriver denna samling skrifter som den ”traditionella flamencologin”.  22

Slutligen och på senare tid räknar man med en tredje gren, en ”vetenskaplig flamencologi”.  23

Dessa nya ”flamencologer” påstår att de äldre, traditionella flamencologernas texter alltför 

ofta faller i ovetenskaplighet på grund av en stark bias, förmodligen kopplad till att de 

befinner sig för nära människorna och kulturidentiteten de skriver om. De saknar med andra 

ord objektivitet och gör sällan inte annat än förvandlar flamencologi till en  

”…olösbar debatt kring musiksmak”.  De nya flamencologerna har till skillnad från de 24

traditionella en tendens att se flamenco utifrån ett kulturellt mer övergripande synsätt, djupare 

 Washabaugh 96 s. xi21

 Steingress 1993 s.8922

 Washabaugh 96 s. xii23

 Washabaugh 96 s. xii24
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förankrad i generella kulturella processer än i enskilda individualiteter, former och 

geografiska zoner. 

Tre texter har varit särskilt användbara för införskaffandet av ett brett perspektiv över stilen. 

För en övergripande syn över flamenco används Emma Martínez (2003) ”Flamenco…All You 

Wanted to Know” och Claire Christine Spera (2010) Flamenco nuevo: Tradition, Evolution 

and Innovation medan en mera kritisk och politisk historia hämtats av William Washabaugh 

(1996) i sin ”Flamenco: Passion, Politics and Popular Culture”. Texterna är av en 

sammanfattande historisk och etnologisk natur som lämpar sig för detta arbetets avsikter.  

Den mest relevanta litteraturen kring just flamenco nuevo och Paco de Lucías närmande till 

jazzkulturen har visat sig vara den av spanske musikvetaren Juan Zagalaz (2012), som för 

övrigt specialiserat sig i ämnet flamenco-jazz. Hans artikel The Jazz–Flamenco Connection: 

Chick Corea and Paco de Lucía Between 1976 and 1982 från Journal of Jazz Studies har 

varit hjälpsam och visat sig vara den enda artikeln (hittills) som nämner Carles Benavent. 

Denna text ger en pedagogisk insyn i flamencons kontakt med jazzen samtidigt som den 

analyserar flertalet relevanta musikaliska särdrag hos båda stilar. En annan informationskälla 

kring det politiska läget hos Nuevo Flamenco har varit Bachmann (2004) El Nuevo Flamenco 

Entre Posfranquismo y Nacionalismo Andaluz. 

1.4.2 Elbas 

Texter i form av främst amerikanska musikvetenskapliga/praktiska uppsatser och 

avhandlingar har gett arbetet en grund att utvecklas över. Relevant i sammanhanget är 

internetsidan academicbassportal.com vars huvudsyfte är att samla diverse tillgängliga 

studier beträffande elbas, kontrabas och basister. Den har varit en rik informations och 

inspirationskälla då dess innehåll påvisar att forskning kring instrumentet elbas redan är 

praktiserat, genomförbart och ett relevant projekt att ta sig an. Av de dussintals texter som 

behandlar el- och kontrabasens utveckling, teknik, musik och utövare har några visat sig vara 

mer adekvata som inspiration med tanke på utformning och innehåll. Zarbos (2014) studie 

kring Motown-legenden Jamerson (James Jamerson: From jazz bassist to popular music 

icon) och Butterfields (2008) forskning som behandlar legendariske kontrabasisten NHØPs 
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stil The improvisational language of Niels- Henning Ørsted Pedersen: A performance study 

är speciellt inspirerande då de båda innehåller analyser av nämnda basisters spelstil och 

teknik utan att offra den historiska inriktningen, något som också eftersöks i denna text.  

Det kan vara nämnvärt att det i skrivande stund även finns två metoder för flamencobas 

tillgängliga: Martos  och Peydró , båda utgivna under senare tid vilket talar för 25 26

instrumentets långsamma men konstanta stigning i popularitet inom genren. Basmetoderna i 

fråga erkänner Benavent som en av de stora basisterna inom flamenco men framhåller hans 

bidrag till stilen med möjliga intressekonflikter från författarnas sida (som också är 

verksamma flamencobasister). Benavents personliga insats figurerar inte med proportionerlig 

vikt i dessa metoder och framförs som om det vore ”common knowledge” trots att materialet 

beträffande elbasen som framförs i böckerna var obefintlig före Benavents samarbete med de 

Lucía. 

1.5 Metod 

Frågeställningarna besvaras genom musikanalys av transkriptionen till Paco de Lucías 

”Monasterio de Sal” i samband med studie och observation av material som behandlar 

flamencon och elbasen. 

Metoden för den musikaliska analysen inspireras till en viss del av Dr. Greg Butterfields 

(2008) avhandling: ”The improvisational language of Niels-Henning Ørsted Pedersen: A 

performance study”. Butterfield argumenterar för sitt arbetssätt på följande vis: 

”…The most critical processes are analysis and integration of completed transcriptions (…) If a solo is 

broken down, analyzed, and thoroughly integrated, the musician can apply the new vocabulary in a 
much wider range of situations because the motive is understood at a much deeper harmonic level.  27

 Martos, Mariano. 2008. Flamenco Bass Method, Madrid, Editorial FlamencoLIVE.com.25

 Peydró, García M. 2010.  El bajo eléctrico en el flamenco / The electric bass guitar in flamenco music. Rivera Mota, Va26 -
lencia, Spanien.

 Butterfield 2008 s. 2-327
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”Djupgående analyser av en musikers spel utgör ett ovärderligt pedagogiskt redskap oavsett 

genre”  och analysen av transkriptionen till Benavents baslinje kan ses som något 28

fördelaktigt för basister och andra musiker intresserade av elbasens möjligheter samt till de 

som söker fördjupning i flamencovärldens modernare form: ”Flamenco Nuevo”.  

Mitt förhållande till det redovisade fältet positionerar mig både utanför (etisk) och innanför 

(emisk) som ett resultat av arbetets tvåfaldiga natur. Jag är etisk i min relation till genren 

flamenco och emisk i det som avser elbasen som instrument då jag personligen räknar med 

akademisk och professionell bakgrund som elbasist. Uppsatsen försöker förena dessa två fält 

genom forskandet av baslinjekonstruktionen i flamenco.  

Tillvägagångssättet för arbetet har varit följande: a) komparativt lyssnande till diverse 

relevanta flamenco-fonogram från perioden ca 1970-1980 på jakt efter elbasen inom stilen; b) 

transkribering av baslinjen till ”Monasterio de Sal” i sin helhet; c) intervju med basisten 

Carles Benavent och dess transkribering/översättning; d) studie, observation och ofta 

översättning från spanska av det tillgängliga materialet kring ämnena flamenco och elbas för 

uppsatsens inledning/bakgrund samt; e) en kvalitativ analys av det framskaffade och 

befintliga materialet med dess följande slutsats. 

Eftersom en kvalitativ intervju syftar till att identifiera nya fenomen, egenskaper, företeelser, 

etc är det viktigt att vara medveten kring vad som är känt respektive inte känt. Min 

bakgrundskunskap som elbasist var till stor hjälp med att förstå Benavents tekniska språk 

samt för att inrikta intervjun. Jag strävade efter öppenhet för att överhuvudtaget kunna ta in 

den nya kunskapen och försökte i så stor mån som möjligt gå in i intervjusituationen utan 

förutbestämda uppfattningar eller perspektiv på Benavents kunskapsområde. Intervjun 

genomfördes via programmet Skype den 21 maj 2015 kl 17:00 och tog ungefär en halvtimme 

att genomföra. En intervjuguide förbereddes i förväg och frågorna som ställdes utgick 

specifikt från uppsatsens behov med avsikt att täcka alla de informationsluckor som 

påträffades under arbetets gång. Tiden för intervjun och själva kontakten med Benavent 

skedde genom mailkommunikation. Intervjun spelades in med en inspelare för senare 

transkribering och översättning. Transkriberingen skedde ord för ord på spanska och avsåg de 

passager som visade sig vara speciellt användbara för arbetet. Även översättningen gjordes av 

mig personligen och var möjlig tack vare mina kunskaper i spanska som är mitt modersmål. 

 Butterfield 2008 s. 128
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Bilagan med transkriptionen till baslinjen ”Monasterio de Sal” (som finns efter 

litteraturlistan) genomfördes för att på bästa möjliga sätt genomföra analysen av densamma. 

1.6 Material  

Flamenco är i sin praktisk-musikaliska tradition markerat ”oakademisk” vilket syns ännu 

tydligare på dess nyare instrument. Akademiska skrifter i form av artiklar och liknande som 

behandlar elbasens roll i genren är obefintliga och ett konstant sökande, även i det spanska 

språket från min del har inte gett annat än negativa resultat. Detta är anledningen till att 

materialet är så pass varierat och artar sig i form av fonogram, böcker, elektroniska källor och 

dokumentärer, med andra ord: allt som varit tillgängligt.  

Ljudinspelningar som källor är inte helt problemfria. De kan utsättas för olika sorters 

redigeringar och omtagningar beroende på musiker och musikstil, rättelser som kan försvåra 

studiens veracitet gällande huvudkällan. Det finns dock goda anledningar till att utgå från att 

Benavent inte behövt sig av alldeles för många rättelser vid inspelningen om man ser till 

dennes live-framträdanden och master-classes som genom tiderna hållit en mycket hög 

instrumental nivå. Ämnet togs ändå upp vid intervjun den 21 maj i samband med en fråga 

angående basens dubblering  i ”Monasterio de Sal”. Benavents svarade: 29

”…nej, det är bara en bas (…) dessutom spelade vi in den här låten live. I dessa tider gjordes det inte 

som nu där man har ProTools och redigerar allt. På den tiden var att pinchar (punch-in) det mesta man 
kunde göra men allt var analogt så man fick hoppa in i åttondelen…eller så var det båda samtidigt så om 
vi rättade var det en bit i taget men med det gamla systemet.”   30

Inspelningen av instrumenten i ”Monasterio de Sal” är panorerad  så att gitarren hörs i den 31

högra delen av stereobilden och elbasen i den vänstra. Panoreringen eller ”paneringen” är inte 

 Dubblering syftar i detta fall på att spela in två elbasar i samma låt.29

 Benavent, Carles. Intervju 21 maj 201530

 Syftar till förflyttningen av ljudbilden till det ena eller andra högtalaren.31
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total men tillräckligt kraftig för att elbasen ska ha en överväldigande roll i vänstra delen av 

ljudbilden, något som underlättade transkriptionen avsevärt.  

Material i form av intervjuer figurerar som elektroniska källor tillsammans med de som utgör 

ett naturligt inslag i filmdokumentärerna ”La Búsqueda” (2014) och ”Light & Shade, A 

Portrait” (1994). Från den spanska elektroniska tidskriften ”La Voz” översattes ”Carles 

Benavent, Bajista Jazz y Flamenco” (2007) och ”Carles Benavent, Un Mar De Buenas 

Vibraciones” (2009) från ”All About Jazz”. En översättning gjordes även på en master-class 

utförd av Benavent i en skola i Barcelona: ”Clinic/Master-Class con: Carles 

Benavent” (2006). Den transkriptionen hämtades från skolans sida ”Jam Session”.  

Till ovan adderas den nämnda intervjun på spanska med Carles Benavent genomförd av mig 

den 21 maj 2015 (tillgänglig vid efterfrågan). Intervjun är ungefär en halvtimme lång och 

spelades in med en portabel digital inspelare. Användbara avsnitt har i efterhand 

transkriberats och översatts till svenska. De agerar som vetenskapligt stöd för vissa 

antaganden som saknar stöd i det tillgängliga skriftliga, audiella eller synliga materialet, inte 

för att de saknar veracitet utan för att fältet är så pass outforskat. Att ha räknat med Benavents 

personliga vittnesmål som validering eller falsifering av hypoteser har varit ovärderligt.  

Den musikaliska transkriptionen som studieobjekt erbjuder inte bara insyn i Benavents (och 

på så sätt den nyfödda flamencobasens) tonspråk utan även i dess syntax, menad i detta fall 

som studien av principerna och reglerna som behövs för uppbyggnaden av ett språk eller 

själva beskrivningen av dessa.   32

Ett visst melodiskt motiv kan användas i diverse genrer men det är kontexten den används i 

och på vilket sätt den omringas av, påverkar eller interagerar med andra närliggande 

musikaliska idéer och element som avgör individens, instrumentets och i detta fall även 

stilens unika utformning. En formgivning som i Benavents fall kom att fastställa hur ett 

musikinstrument skulle bemötas inom en hel kultur.  

 World Encyclopedia, 201532
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1.7 Disposition 

Kapitel 1: Innehåller en introduktion till ämnet som uppsatsen kommer att bearbeta. 

Kapitel 2: Rymmer en generell men relevant överblick av den traditionella och nya 

flamencons bakgrund och dess musikaliska byggstenar samt jazz vs flamencons syn på 

improvisation.  

Kapitel 3: Utgör själva undersökningen, en analys av ”Monasterio de Sal” utifrån de för 

uppsatsen mest relevanta element: flamencon och elbasen.  

Kapitel 4: Består av slutsatser och diskussion. 

I Appendix finner man den kompletta transkriptionen av musikstycket ”Monasterio de Sal” 

för elbas. 
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2. Bakgrund 

”Det finns en gemensam plattform [mellan jazz och flamenco], jag vet inte om det är att de är musik som 
kommer från förtryckta folkslag men de har den där sorgen, det där djupet…flamencon precis som bluesen är 
mycket tragisk.”- Benavent, Carles 

2.1 Flamenco, en översikt 

Flamencons ursprung är ett obskyrt fält där andalusiska, romska, judiska, spanska, arabiska, 

muslimska, byzantinska, visigotiska och till och med tartessianska intressen trängs för sin del 

av historien.  Stilens utveckling är kraftigt kopplad till dess användbarhet och det är således 33

en praktisk musikstil.  Bennahum sammanfattar flamencons ursprung på följande sätt: 34

”The roots of flamenco, though somewhat mysterious, seem to lie in the Roma migration from 

Rajasthan (in northwest India) to Spain between the 9th and 14th centuries. These migrants brought 
with them musical instruments, such as tambourines, bells, and wooden castanets, and an extensive 
repertoire of songs and dances. In Spain they encountered the rich cultures of the Sephardic Jews and 

the Moors. Their centuries-long cultural intermingling produced the unique art form known as 
flamenco”.  35

Romer, påverkade av sin omgivning utvecklade således cante (sång) i ett försök att dämpa 

vardagsångesten och utsattheten inom sina hermetiska gemenskaper  ända till stilen under 36

1800-talet förvandlades till en inkomstkälla för vissa av dem. Denna period som ungefärligt 

omfattar åren 1780-1845 klassas numera som ”flamencons guldålder.”  Strax efter detta 37

skulle romer i anknytning till att flamenco offentliggjordes under föreställningar på diverse 

 Leblon 94, s. 71; Zagalaz 2012 s. 35 33

 Spera 2010 s. 1534

 Bennahum, 201435

 Ofta ghetton av olika slag36

 Bennahum, 201437
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Café Cantantes  visa sin konst för spanjorer och turister som sedan åkte tillbaka till sina hem 38

med fascinerande historier om det exotiska Spanien, en dynamik förblev i stort sett orörd 

fram till 1900-talets senare hälft.  

Det finns en tendens att förknippa flamenco endast till de spanska romerna som visat sig vara 

felaktig  eftersom långt ifrån alla romer utövar flamenco samtidigt som många payos  39 40

utövar konsten. Romer bosatte sig i Spanien redan under slutet av 1400-talet men flamenco så 

som vi känner det föds så sent under romantikens 1800-tal…är det troligt då att endast romer, 

helt utan yttre påverkan utvecklat stilen under drygt 300 år?  Slutligen bör det nämnas att 41

romer på andra ställen runt om Europa härstammar från samma plats som de andalusiska 

romerna. Hur kommer det då sig att dessa inte utvecklat flamenco?  Inte kan hedern heller 42

tilldelas muslimerna som under 800 år regerade över södra Spanien. Stilen nämns inte på 

deras många efterlämnade skrifter.   43

Det mesta tyder på att musikgenren, precis som andra, är resultatet av kontinuerlig utveckling 

orsakad av varierade faktorer långt ifrån geografiska, etniska eller kulturellt entydiga 

avgränsningar. Orsaken till flamencons födelse kommer att således hamna på Andalusien och 

dess folk, vilka de än må varit under historiens olika tidpunkter.  44

Flamenco har ofta betraktats på ett mer eller mindre ytligt sätt av utlänningar. Förväxlad med 

andra musikaliska uttryck från Spanien, Andalusien, Mexico och Sydamerika men även 

genom representationer av spanska kompositörer så som de Falla, Granados och Albéniz, 

inspirerade av romantikens nationalism och begivenhet till det exotiska.  Att se flamenco 45

som en simpel folkdans och musik från Spanien är dock en otillräcklig underskattning. Stilen 

är en djup och komplex uttrycksform  vars rika rötter från distinkta och avlägsna kulturer 46

 Café Cantantes (sjungande caféer) kan liknas vid en 1800-tals flamencovariant av en amerikansk ”jam-38

session”.

 Zagalaz 2012 s.34-35; Martinez 2003 s. 2139

 Payos eller gachós; icke-romer enligt spanska romer.40

 Spera 2010 s. 4-6; Zagalaz 2012 s.34-35; Martinez 2003 s. 2141

 Martinez 2003 s. 2142

 Martinez 2003 s. 2143

 Spera 2010 s. 4-6; Zagalaz 2012 s.34-35; Martinez 2003 s. 2144

 Zagalaz 2012 s. 3745

 Zagalaz 2012 s. 3746
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sammanfogats till ett unikt fenomen. Flamenco är också ett levande vittnesmål till ett liv i 

misär och förtryck, synnerligen för den förföljda romska befolkningen som befolkat Spaniens 

sydligaste provins Andalusien sedan slutet av medeltiden . Musikstilen är bland annat en 47

emotionell tryckventil som tillåtit de svaga lufta sina känslor och även livnärt många av dess 

utövare sedan 1800- talet, när genren började komma ut i offentlighetens ljus.  Flamenco 48

fungerar även som uttryck för andalusiernas innersta könsidentitet. I Washabaughs ord:  

”…flamenco can be described (…) as a musical style that remembers, celebrates and plays with seminal 
but elusive moments of sociality, one male-centered, the other female-centered. The first moment (…) 

involves emotionally rich experiences of public fraternity and male bonding in small semi-public 
gatherings where rhythm, poetry and passion bind together simple folks in southern Spain. (…) Late at 
night, in a tavern or bar (…) some working-class men gather together. Their comraderie is celebrated 

with wine and traditional poetry sung at the top of their lungs. Eventually, one or another of the singers 
produces a texture of sound that sets teeth on edge, induces chills, and raises goosebumps. This is the 
quintessential moment of flamenco song or cante. (…) The guitar, for its part, provides musical spice for 
the copla (lyrics). (…)The second critical moment in flamenco music is female-centered, and stands a 

pole apart from (…) experiences of male-bonding. (…) The woman, with arms curved over her head as 
if to imitate the horns of a bull, challenges the composure and self-discipline of the cultured man with 
her wild and dangerous naturalness.  49

Flamenco, av UNESCO utsedd till beskyddat immateriellt världsarv  är även känt för sin 50

traditionalism och markerad misstro till det främmande. Detta har lett till att 

flamencoutövare, sedan genrens institutionalisering på 1800-talet varit mer eller mindre 

stängda och uteslutande i ett försök att bevara den ”rena” flamencons autenticitet.  Detta 51

systematiska avvisande av externa influenser och allmänt ogillande av sången och dansens 

kommersialisering lyckades på ett effektivt sätt bevara flamencons ”klassiska” form fram till 

1900-talets andra hälft då den nationalistiska styrkan började förtvina i samband med Francos 

död år 1975. Flamencoartister skulle vid denna tidpunkt söka inspiration även utanför 

Spaniens gränser  starkare än förr vilket tydligt illustreras av Paco de Lucías öppning mot 52

 Spera 2010 s. 4-647

 Spera 2010 s. 4-648

 Washabaugh 1996 s.1-349

 Unesco, 200350

 Zagalaz 2012 s. 3751

 Iglesias 2005 s.832; Spera 2010 s.652
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det främmande och i samband med detta, uppkomsten av flamenco nuevo eller ”ny 

flamenco”.  

2.2 Musikaliska byggstenar 

Här följer en kort översikt på flamencons musikaliska byggstenar. Informationskällorna 

skiljer sig åt gällande vissa teoretiska namn och begrepp. Som exempel kan det nämnas att en 

frygisk-dominant skala kan betecknas som ”dominant flamencoskala”, ”altererad frygisk”, 

”dur-frygisk”, ”flamenco-frygisk”, ”spansk-romersk skala”, ”mollharmonisk en ren kvint 

under”, ”mixolydisk/dominant med sänkt 2 och sänkt 6”, ”Freygish scale” eller varför inte 

”mollharmoniska skalans femte grad”. Ett annat exempel är svårigheten med att beskriva 

flamencons helhetliga harmonik som ett sammanhängande system då man ofta hänvisar till 

variationer hos olika palos och ”undantag” enligt utövare.  Det kan spekuleras att de som 53

bearbetat flamencons teori sällan är flamencoutövare själva medan de sista sällan behärskar 

notläsning eller musikteori:  ett säkert recept för missförstånd. En annan förklaring kan vara 54

att den västerländska musikteorin ter sig otillräcklig för att beskriva flamencons musikaliska 

rikedom och de oändliga variationer som vilar på sekler av muntlig tradition, personlig prägel 

och olika kulturers beblandning. 

2.2.1 Rytm 

Flamenco visar redan under dess professionalisering (1800-talet ), musikaliska drag som 

separerar den från andra andalusiska och spanska musikstilar.  Cantens (sångens) olika 55

typologier kallas för palos, bokstavligen ”pinnar” eller ”stavar” då en sådan användes från 

början för att hålla takten under sångens gång. Dessa palos är specifika musikaliska 

 Martos 2008 s. 1153

 Benavent, Carles. Intervju 21 maj 2015, Martínez 2003 s. 5554

 Zagalaz 2012 s. 3555
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strukturer med särskilda rytmiska, melodiska och harmoniska drag ofta i samband med 

sammansatta taktarter och en särskild distribution av betoningar.  

Som exempel visas härnäst en av de mest populära palos: en bulería. Bulería byggs genom 

att två takter med olika taktarter alterneras, den ena i 6/8 och den andra i 3/4. Båda takters 

starka accenter betonas: 

Fig 1. Bulería med accenter 

Det rytmiska mönstret i sin helhet är bulerians compás som direkt översatt betyder ”takt” 

men, som i flamencons fall refererar till hela rytmen oavsett antal takter eller slag. 

Flamencons compás kan därmed sägas utgöra en annan sorts takt som visar mer än utrymmet 

mellan två taktstreck.  56

Fig 2. Takt och Compás 

Bulerians compás kan och brukas även delas in i en cykel bestående av tolv slag där slaget 

”12” är den första eller ”ettan”. Accenterna hamnar således på slag 12-3-6-8-10 i en compás 

som är tolv slag lång. 

 Peydró 2004 s. 6256
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Fig 3. Bulería tolv-cykel med accenter 

Rytm inom flamenco kan te sig komplicerad vid första anblick, dock härstammar allt från 

huvudsakligen fyra palos enligt Peydró i sin ”El Bajo Eléctrico en el Flamenco”:  

Tonás: Även kallade Palos Secos (torra pinnar) sjungs ad lib och utan gitarrkomp, hit hör 

andra palos så som marinete, debila och carcelera. 

Seguiriyas: Är är en blandning av två takter: 3/4 och 6/8. Liknande palos är cabales, livianas, 

serranas, etc. Dessa består således av samma takter och räknas på liknande sätt. 

Soleares: En soleá spelas i 3/4 men kan också spelas i 6/8 och 3/4. Palos som influeras av 

denna är bulerias, caña, guajira, peteneras och andra. 

Tangos: Spelas vanligtvis i 4/4 liksom andra palos som härstammar härifrån: tientos, 

colombianas, tanguillos, etc. Rumba mäts vanligtvis i 2/2 men spelas som oftast i 4/4 av 

praktiska skäl. Vårt studieobjekt ”Monasterio de Sal” är en colombiana och hamnar därför i 

denna kategori. 

Vidare kan palos klassas som 3/4- palos i stil med fandangos och andra stilar som härrör från 

den: fandangos de Huelva, verdiales, jaberas, de Calaña, rondeña, sevillanas och andra. 2/4 

eller 6/8- palos som tanguillos och zapateados samt Palos libres (fria palos) som spelas med 

instrument fast ad libitum: tarantas, malagueñas, granainas med flera. 
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2.2.2 Harmonik 

Flamenco använder sig ofta av ackord med ursprung i det som kallas för flamencomodus  57

tillsammans med de vanligare västerländska dur och mollskalorna . Flamencomodus är med 58

andra ord en samling tonhöjder och ackord i stigande följd som används för att spela 

flamencons olika palos och ser ut som följer i E: 

Fig 4. Harmoniserat Flamencomodus i E 

Exakta ackord och tonhöjder beror på vilken palo som spelas samt de olika fysiska 

gitarrpositionerna. Kromatiska ackordtoner  förekommer på ett sätt som påminner om 59

bluesens ”blue- notes” och anses vara en väsentlig del av flamencons estetik. Dessa toner 

härstammar ofta från gitarrens öppna strängar och är således resultatet av intuitivt spel och 

muntlig tradition. 

Två begrepp sticker ut i samband med flamencons harmonik: den andalusiska kadensen och 

den dominanta flamencoskalan eller frygisk-dominant.  En andalusisk kadens kan beskrivas 60

som en ackordföljd i nedstigande form från en moll-tonika som upplöses med en dominant. 

Fig 5. Andalusisk Kadens 

 Flamencomodus är ackord byggda över en frygisk skala57

 Manuel, Tenzer 2006 s. 9658

 Se tonikans "giss", en temporär övergång till den dominanta flamencoskalan eller frygisk-dominant.59

 Zagalaz 2012 s. 3660
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Analysen visar den nedstigande ackordföljden och dess resulterande sonoritet: eolisk - 

mixolydisk - lydisk, som upplöses med den nämnda dominanta flamencoskalan. Kadensen, 

som räknar med otaliga variationer  har varit närvarande i södra Spanien sedan åtminstone 61

renässansen och har använts av åtskilliga kompositörer för att skänka sina verk en spansk 

eller andalusisk karaktär.   62

Det finns en unik stämpel i samband med den dominanta skalan som ofta används över det 

sista ackordet på ovanstående ackordföljd. Denna femte grad av den mollharmoniska skalan, 

den redan nämnda frygiska dominanten används för att bevara spänningen medan en ”vanlig” 

frygisk skala (iii av durskalan) tillämpas för att skapa en delvis eller total upplösning.  63

Fig 6. Andalusisk kadens: relation ackord-skala. 

            

2.2.3 Melodi 

Stilens melodiska egenskaper återges härnäst genom en lista skapad utifrån den spanske 

musikvetaren Dionisio Preciados forskning. Här citerad av Sabas de Hoces  fastställer 64

Preciados följande karaktärsdrag för flamencosången och med detta, flamencons melodi: 

i VII VI V (7)

Am G F E (7)

A Eolisk G Mixolydisk F Lydisk E Frygisk Dominant 
alt.  
E Frygisk 

 Martos 2008 s. 1161

 Zagalaz 2012 s. 3662

 Zagalaz 2012 s. 3663

 de Hoces, 198264
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Mikrotonalitet: närvaro av intervaller mindre än en halvton. 

Portamento: vanligtvis sker övergången från en ton till en annan på smidigt sätt, istället för 

att använda sig av direkta intervall. 

Kort register: De flesta traditionella flamencosånger är begränsade till att omfatta ett 

tomomfång av en sext (fyra och en halv toner). Intrycket av vokal ansträngning är 

resultatet av olika klangfärger och variation åstadkoms med hjälp av mikrotoner. 

Användning av otempererade skalor. Medan skalor med liksvävande temperament 

innehåller noter med olika namn men samma tonhöjd, innehåller flamenco otempererade 

skalor med mikrotonala intervalliska skillnader mellan dess enharmoniska noter. 

Insistens på en not och dess intilliggande kromatiska toner (även ofta i gitarr), producerar 

en känsla av brådska/intensitet. 

Barockornamentik, med ett uttrycksfullt, snarare än bara estetisk funktion. 

Uppenbar brist på regelbunden rytm, särskilt i Seguiriyas: den sjungna melodiska rytmen 

skiljer sig från ackompanjemangets rytm. 

De flesta palos uttrycker sorg och bittra känslor. 

Melodisk improvisation: flamencosång är inte improviserad i egentlig mening (dvs som i 

Jazz) utan baseras snarare på ett relativt litet antal traditionella sånger och sångare lägger 

till variationer till sången i ”stundens hetta”. 

2.3 Improvisación vs. Improvisation 

”(…) att improvisera i flamenco är inte detsamma som att improvisera i jazz”.  Flamenco är 65

en mycket individuell konstform som framförs med utövarens alla möjliga personliga uttryck 

och försköningar vilket får stilen att verka improviserad.  Dock är spontanitet inte detsamma 66

som improvisation. Flamencoutövare räknar med en ofta stor repertoar av varierade resurser 

som de spontant kan använda sig av utan att för det inneha kännedom om exempelvis 

harmonisk-melodiska strukturer. Paco de Lucía berättar en anekdot som illustrerar fenomenet 

i dokumentären ”Light & Shade”: 

 Zagalaz 2012 s. 4165

 Martínez 2003 s. 5566
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“I would ask them [Al DiMeola and John McLaughlin] How do you improvise? What’s the system? 

What’s the form? And they would laugh. But why are you laughing, man? Come on! Are you fooling 
around with me? You know [the answer]! I don’t know it! And I didn’t know. Until finally I started to 
figure out how it went. And the day I realized how to improvise, well, that day I could breathe more 

easily. I breathed and, a bit later, I began to discover how beautiful it was, improvisation [...] When you 
improvise, you always have to know what the harmony is, where you are, musically speaking, where 
you are harmonically. And the feeling of risk, of not knowing what you’re going to do in 15 seconds, to 
go who knows where... it’s difficult to explain, it’s an abstraction. But it’s a marvelous feeling. And now 

I can no longer do without improvisation.”.  67

Traditionellt sett krävs varken repetitioner eller överenskommelser kring tonart och 

låtstruktur vid en flamencosammankomst till skillnad från de moderna, stiliserade 

flamencospektaklerna.  Under traditionella sammanhang bestämmer helt enkelt en cantaor 68

vilken palo som ska framföras och diskuterar vilken version som kommer att framföras med 

tocaoren (gitarristen)…en Tangos del Titi eller en Malagueñas del Mellizo exempelvis, två 

palos som fått sina namn från andra cantaores som ursprungligen sjöng dem med sin 

personliga prägel.   69

Varje framförande av en palo är ett återskapande av just den formen, en presentation som 

färgas av musikerns/dansarens spontanitet och individuella karaktär. Mer en version än en 

kopia kännetecknas flamenco av ett tillvägagångssätt som kan sägas ligga närmare den 

klassiska världens syn på spontanitet än jazzens dito. Flamencons syn på improvisation och 

spontanitet skiljer sig dock i grunden från den klassiska världen genom att den är muntlig och 

inte förbereds för att spelas på ett särskilt sätt vid en särskilt tidpunkt.  Den skiljer sig från 70

jazzen genom att det mesta hos den är förberett och utgår från någorlunda fasta former,  ofta 71

skapade flera sekler i förväg. Flamenco saknar således jazzens harmoniska kännedom som 

tillåter dess musiker skapa spontana och omedelbara solon på plats, med andra ord: att 

improvisera. 

 Paco de Lucía: Light and Shade,199467

 Martínez 2003 s. 5568

 Martínez 2003 s. 5569

 Martínez 2003 s. 5670

  Kan liknas vid bluesformen.71
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3. Undersökning 

”…Jag är självfallet mycket intresserad av melodier men det är det rytmiska som alltid har ryckt mig mest och 
flamenco är mycket rytmisk, mycket överdriven, det starka, det svaga, den är väldigt temperamentsfull…det är 
vad jag gillar med flamenco, det är en musik utan like.” - Benavent, Carles 

3.1 Monasterio de Sal: formen 

”Monasterio de sal” (saltkloster) är en 4:53 minuter och 129 takter lång komposition för 

akustisk gitarr och elbas i stilen colombiana. Den är skriven av Paco de Lucía i samarbete 

med Carles Benavent  för studioalbumet ”Solo Quiero Caminar”.   72 73

Benavents spel kan även höras i spåren ”Solo Quiero Caminar”, ”Convite”, ”Chanela” och 

”Palenque” som tillsammans med ”Monasterio de Sal” utgör fem av skivans åtta spår.  

En colombiana är en palo eller cante (stil) som tillhör en viss grupp under namnet ”ida y 

vuelta” (fram och tillbaka), ett uttryck som syftar på stilens nära relation till afrokubanska 

rytmer, något den delar med andra palos som guajira, habanera, milonga och rumba.  74

Skapad år 1931 av sångaren Pepe Marchena, betraktas stilen som en av de senare inom 

flamenco.  Rytmen eller compás hos en colombiana spelas oftast i 4/4 takt över en dur- 75

tonalitet  vilket överensstämmer med det studerade stycket. Det är således en vokal stil som 76

anpassats till Paco de Lucías instrumentala musik. Benavent delar med sig några tankar kring 

skapelseprocessen vid intervjun den 21 maj 2015: 

”Allt var på gehör, allt har alltid varit från hjärtat, det är därför som jag passade bra ihop med Paco eftersom 

flamencos inte har gått i någon skola eller någonting, allt går från far till son och allt är på gehör och 
eftersom jag också hade lärt mig basen på gehör, hjälpte det mig att klaffa bättre med hela 
flamencofilosofin eller deras sätt att vara, sättet att göra en låt på, att komponera eller att ta ut nya grejer på 

 Benavent, Carles. Intervju 21 maj 201572

 Paco de Lucía, Solo Quiero Caminar, Philips 810 009-2, 1995 (1981)73

 Peydró 2010 s. 11274

 Hita, 200275

 Peydró 2010 s.11276
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(…) Och det var så vi gjorde den [Monasterio de Sal], sittandes bredvid varandra lyssnade jag på Pacos 

gitarr, vad han gjorde och sen dubbade jag några fraser med basen, vilket han fann väldigt underligt 
eftersom basister normalt sett skulle kompa honom men inte jag: jag ville spela det som han spelade och 
många gånger skulle jag dubba hans fraser. Det finns till och med en som är låtens huvudtema [spelar tema 

I, takt 18-26] jag ”slog den bakifrån som en kastanjett” [on-beat/off-beat betoningen på de ljusa noterna i 
huvudmotivet] och jag minns att jag ”vann” honom med den prylen. Jag minns att när jag gjorde det här så 
tittade han på mig och sa: -”…och vad gör den här snubben här? Jag var inte ens gitarrist och jag kom från 
Katalonien, jag hade aldrig spelat flamenco. Det var ett sätt att vinna över honom, med snille och känsla 

och utan någon som helst intellektuell process, bara enligt hur gitarren lät (…) processen var helt intuitiv 
och utan någon sorts förberedelse, bara det som kom ut, bit för bit, bygga och bygga från början till slut 
med små stycken, jag gjorde ett komp till varje stycke gitarr som fanns och mellan han och mig rättade vi 

den och avslutade den tillsammans”.  77

Kompositionen är kontrapunktisk och skiftande utan tydlig symmetrisk västerländsk 

sångstruktur  vilket för tankarna till Benavents beskrivning av hur stycket skrevs då 78

”Monasterio de Sal” huvudsakligen utvecklar sig genom att intro och outro totalt omringar 

sju korta instrumentala partier som alterneras med två huvudteman. Det första av dessa, i D-

dur (se B i transkriptionen) upprepas åtskilliga gånger (4) med knapp variation (takt 18-26, 

51-56, 100-107, 115-120),  förtydligar vilken palo lyssnaren befinner sig i och markerar vila 79

från de mera spända, flamencoorienterade  utflykterna. Det kortare huvudtemat är också i D-80

dur fast med en annorlunda, svagare framtoning (takt 16-17, se A i transkriptionen). Tema b 

varieras och fungerar ofta som språngbräda för huvudtemat. Den kan också höras som 

startpunkt för andra fraser (ex. takt 40-41).  

”Monasterio de Sal” är en instrumental komposition som betonar musikernas färdighet och 

visar sig vid närmare observation vara ”mer” än en vanlig colombiana med hänsyn till den 

stora paletten rytmiska och harmonisk/melodiska resurser som brukas, kompositionsverktyg 

som inte alltid förknippas till den ”glada” och rytmiskt koncisa stilen colombiana. Inte heller 

behåller den sin 4/4-takt hela vägen ut. Andra taktarter, huvudsakligen 2/4 men även 6/8 och 

oregelbundna 5/4 kan höras vid enstaka tillfällen längs stycket, troligen som naturlig följd av 

 Benavent, Carles. Intervju 21 maj 201577

 ABA, AABA, ABCA, etc78

 För baslinjens notbild hänvisas det till uppsatsens appendix.79

 Med ”mera flamencoorienterade” menas den kontinentala flamencons distinkta rytmik och harmonik/80

melodik i motsats till de ”rakare” och mera västerländska dur/moll baserade ”de vuelta” stilarna.
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den intuitiva kompositionen. Ett talande exempel är den vid takt 30-33 då låten övergår från 

sedvanliga 4/4 till en flagrant compás i bulerians manér (se fig. 1) och markerad frygisk  

Fig 7. Formanalys 

Struktur Funktion Metrik Takter

Intro a Inledning med sologitarr 10 1-10

Intro b
Inledning: fortsättning med gitarr & 

elbas 
5 11-15

A Tema II 2,5 16-18

B Tema I 9,5 18-26

C Instrumentalt parti I 7 27-33

D Instrumentalt parti II 6 34-39

A Tema II 2 40-41

E Instrumentalt parti III 9 42-50

B Tema I 8 51-58

A Tema II 2,5 59-61

F Instrumentalt parti IV 16,5 61-77

G Instrumentalt parti V 4 78-81

A Tema II 3 82-84

H Instrumentalt parti VI 15 85-99

B Tema I 8,5 100-108

I Instrumentalt parti VII 6,5 108-114

B Tema I 6 115-120

Outro Avslutning 9 121-129
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dominant i F# för att därefter återgå till 4/4 och G-dur efter en kort paus. Den korta frasen 

kan sammanfattas till en fyra takters buleria som aldrig mer upprepas i denna colombiana. 

Att varje sådan utflykt skulle kunna utgöra en självständig minikomposition är ingen 

överdrift. De markeras i transkriptionen med dubbla taktstreck och bokstäverna C-I.  

Formanalysen (Fig 7) förtydligar översikten så här långt och kopplar kompositionens formled 

till kännetecknande ”händelser” i kompositionen. Indelningen har gjorts utifrån styckets 

naturliga uppdelningar i form av pauser, upprepningar och motivens utformning som åtskiljer 

de olika sektioner i detta atypiska instrumentala musikstycke. Notera hur inte ens 

huvudteman (tema a och b) upprepas med exakt metrik under kompositionens gång. 

3.2 Monasterio de Sal: baslinjen 

Benavents spel på kompositionen kopplas tydligt till hans två stora inspirationskällor,  tagna 81

från de olika världarna som kopplas ihop i ”Monasterio de Sal” och albumet den är tagen 

från. Flamenco och jazz, representerade av musikerna Paco de Lucía respektive Jaco 

Pastorius genom Benavent, förkroppsligas i baslinjen. Det framträder tydligt om man delar 

upp basistens prestation i basackompanjemang versus falsetas. Den flamencoinspirerade 

delen av spelet ska Benavent enligt egen utsago kommit ifrån att helt enkelt härma Paco.  82

Angående Jaco nämner han:  

”Jaco Pastorius är den ende [basist] som jag har suttit ner och lyssnat på (…) jag var mer för gitarrister och 

var avlägsen från slapvärlden  (…) jag var alltid rastlös för att göra andra saker med basen än det som 83

andra basister gjorde.”  84

 Benavent, Carles. Intervju 21 maj 201581

 Benavent, Carles. Intervju 21 maj 201582

 Slap är en elbasteknik, särskilt populär under 70-talets disco och funk-scen.83

 Benavent, Carles. Intervju 21 maj 201584
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Double-stops  i form av stora terser en oktav upp eller decimor (takt 11-12) som efterträds 85

av septimor (takt 12-13) öppnar styckets basspel (Fig 8).  

Fig 8. 

Just resursen double-stops är vanligt förekommande i Benavents spel och härstammar direkt 

från Pastorius musikaliska vokabulär.  

Enligt folkmun står elbasisten Jaco Pastorius för införandet av ett visst sätt att spela elbas på 

som påstås ha tagit instrumentet ur skymundan på ett revolutionerande sätt. Flageoletter, 

ackord, double-stops, ghost-notes,  melodispel, improvisation och användningen av en elbas 86

utan band  räknas till de tekniker som Jaco Pastorius tillskrivs.  Benavent använder sig av 87 88

samma resurser dock med en markerad skillnad då han föredrar plektrum i stället för 

fingerspel. Introt består vidare av markeringar med oktaver (även där double-stops, takt 

13-14) och en nedgående skala (takt 15) som kromatiskt landar i det kortare huvudtemat (takt 

16-18). Denna fras i D- dur på dryga två takter använder sig av en kromatisk genomgångston 

(Bb) till kvinten A (Fig 9). Användningen av genomgångstoner som landar på ackordtoner är 

vanlig praxis i den afro-amerikanska musikkulturen. 

Fig 9. 

 ”Double-stops” är att spela två toner samtidigt på en elbas85

 ”Ghost-notes”: noten dämpas med vänsterhanden och spelas med högern för att åstadkomma en perkussiv 86

effekt

 Bandlös eller fretless87

 Mulhern 1993 s.43-5088
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Kromatismens roll är viktig för baslinjen och markerar redan här, bara några takter in i 

stycket en kraftig skillnad mellan Benavents blues, rock och jazzorienterade spel och de 

Lucias flamencoinspirerade dito. 

Tema II (”A”, takt 16-18) kan beskrivas som ett ackompanjemang med korta, melodiska 

”utflykter” där basen markerar tonarterna D och G-dur samt förbereder lyssnaren för det 

centrala temat eller tema I (”B”, takt 18-26) med två flageoletter på d och g strängarna (takt 

18). Tema I varierar något i längd och innehåll under kompositionens gång men behåller 

alltid sin karaktär kännetecknad av en ljus nedgående melodi som alterneras till pedaltonen d. 

Även rytmiseringen i on-beat och off-beat med en växelbas i bakgrunden (spelad samtidigt) 

är typisk för motivet. Den ljusa stämman startar i detta fall på tredje slaget i takt 18 och 

markerar den nämnda on-beat medan repriset i nästa takt takt (19) hamnar i off-beat  på 

grund av att pedaltonen denna gång befinner sig på slag tre (Fig 10).  

Fig 10. 

Flageoletter kan också höras i huvudtemats mellanparti (Fig 11.). Benavent 

använder här de bekväma noderna över det första (g) och andra (d) strängens femte 

respektive sjunde band.  

Fig 11. 
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Det första instrumentala partiet ”C” (takt 26-33) består huvudsakligen av en falseta som 

spelas unisont med gitarren (takt 30-33) i en annan palo.  Elbasen spelar därför här för första 89

gången regelrätt flamenco då den inte använder sig av någon elbasteknik utan tar efter 

gitarren rakt av. Vidare övergår taktarten från sedvanliga 4/4 till en buleria compás i 6/8 och 

3/4. Utflykten äger rum över en frygisk dominant i F# och återgår snabbt därefter till 4/4 och 

G-dur, tillbaka till en colombiana. Lägg märke till hur C inleds med en takt i 2/4. Denna 

sortens anpassning kan höras vid flera tillfällen längs hela låten, troligen som naturlig följd av 

den intuitiva kompositionen. Det handlar huvudsakligen 2/4 men även 6/8 och oregelbundna 

5/4.  

Partiet ”D” (takter 34-39) markerar tonarten G-dur med ett par snabba ”rakes”  över 90

treklangens andra inversion (takt 35). En ”funkigare”  (takt 37) ”lick”  övergår till en 91 92

stigande mollharmonisk skala som avslutas med ett hysterisk vibrato (Fig 12.): Benavent 

använder sig av den bandlösa elbasens expressiva möjligheter som vid begäran kan imitera en 

arabisk oud och på så sätt koppla instrumentet till flamencons arabiska rötter. 

                                Fig 12. 

Det tredje instrumentala partiet ”E” (takt 42-50) efterträder det korta temat b (40-41). Här 

observeras en flitig användning av den bandlösa elbasens glissando, även i samband med 

double-stops i kvinter (takt 42) samt det redan nämnda liknelsen till den otempererade 

sonoriteten tagen från flamencosången och den arabiska ouden. Notera den snabba 

fraseringen med stark vibrato i takt 46. Falsetan avslutas med en groovig referens till den 

 ”Palo” är ordet för stil eller genre inom flamenco.89

 ”Rake” syftar på pulseringen av intilliggande strängar med ett finger eller plektrumsvep.90

 Med ”funkigt” är det groove-orienterade funk-soundet och som i bassammanhang ofta relateras till basister  91

som Pastorius eller Prestias ghost-note orienterade linjer. 

 ”Lick”: melodisk motiv inom jazz.92
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frygiska dominanten i A och några snabba ”picados”  som går in i huvudteman a och b 93

(takt 51-61). ”A” och ”B” spelas här utan större variation förutom de stigande arpeggion i D-

durs andra, tredje och fjärde grad (takt 57) med nedstigande D-dur skala (takt 58) som 

markerar övergången mellan dem. 

Sektion ”F” (takt 61-77) är kompositionens längsta med sina dryga 16 takter. Denna Falseta 

är tämligen unik då den modulerar kraftigt och konstant hos gitarren medan elbasen utvecklar 

en melodi. Harmonins rörelser följer det som nämns i avsnitt 2.2b. Notera exempelvis partiets 

början (takt 61-63): modulationen går från D-dur till en sekundär dominant i form av en D# 

frygisk dominant och tillbaka (takt 63). Lite senare bjuder takt 73-75 på några accentuerande 

double-stops: enkla och sammansatta intervaller i form av septimor och decimor alterneras i 

stigande manér för att sedan avsluta partiet med synkoperade markeringar i form av 

sjunkande stora och små terser (takt 76-77). I stort sett hela elbasens ambitus används under 

sektionen. 

Det korta övergångspartiet ”G” (takt 78-81) mynnar ut i tema II och består huvudsakligen av 

skalfragment tagna från A-dur utöver att en moll-pentatonisk skala hörs över B-moll  (takt 94

79 & 81, andra takthalvan). Även den talar för Benavents rock och blues-rötter.  

”H” (takt 85-99) är även den en av de längre instrumentala partierna och visar tydligt på 

kompositionens colombiana-karaktär med sina många afrotypiska synkoperingar längs 

regelbundna 4/4 takter. Benavent tar tillfället i akt för att utforma sin linje till en afro-kubansk 

”tumbao”  med noter som klingar in i varandra som en förlängd ”double-stop” (Fig 13). 95

Intervallerna varierar här och anpassas till gitarrspelet men den synkoperade baskänslan 

kvarstår även när Benavent mot slutet gör en uppstigande melodi med pedal i D (takt 95-97). 

Melodins stigande karaktär avslutas av en drill som abrupt sänks via glissando med samma 

intervall som i styckets början (decima). De bekanta flageoletterna över g och d-strängens 

femte band avslutar passagen (takt 99). 

 ”Picado”: flamenconamnet för melodiska passager spelade med högerhandens alternerande pek och långfin93 -
ger.

 Benavents pentatoniska ”approach” nämns i Zagalaz citat på s.494

 ”Tumbao”: rytmiskt basmönster inom afro-kubansk musik.95
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Fig 13. 

Tema I (takt 100-108) upprepas med endast en variation bestående av nya flageoletter på 

slutet över basens fjärde band och de förbereder lyssnaren inför det sista instrumentala partiet 

”I” (takt 108-114).  

Jag vill påstå att ”I” är en av de mest lyckade och genretypiska falsetas som Benavent får ta 

över i ”Monasterio de Sal”. Den uppvisar en skicklig användning av den plektrumdrivna 

bandlösa elbasens resurser i samband med en stark ”flamencura ”. Basisten spelar här till 96

huvuddel en falseta över en D frygisk dominant med markerade vibraton och glissandon, 

mycket expressivt och troligen med en anpassad variant av tekniken ”alzapúa”  från gitarr 97

till plektrum (Fig 14).  

Fig 14. 

Tema I spelas därefter för sista gången över takterna 115-120. Variationen syns denna gång i 

och med att det ursprungliga ”on/off-beat” -mönstret bryts genom att melodin med pedal i D 

båda gånger startas med pedaltonen först (takt 115 & 116). Ordningen återställs snabbt under 

de följande takterna 117-120 då det ursprungliga mönstret återtas. 

 ”Flamencura” är en subjektiv term som skulle kunna anpassas till svenska med ”flamenkighet”dvs hur pass 96

flamenco något är.

 Alzapúa eller arzapúa är en flamencogitarrteknik som kortfattat går ut på att högerhandens tumme ska härma 97

oudens plektrum.
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”Monasterio de Sal” avslutas med en outro (takt 121-129) som går ut på att kraftigt 

accentuera mellan de Lucias ”grand final”  dvs blixtsnabba gitarr-picados. Undantaget till 

detta är de symmetriskt stigande arpeggion för sus4/7 respektive m7-ackord över ett par 6/8 

takter (takt 123-124). Variationen är unik för outrot och påminner om flamencons intuitiva 

tillvägagångssätt gällande både spel som komposition.  

Nedstigande Double stop-markeringar i stora och små terser fungerar som coda (Fig 15) och 

relaterar till takter 76-77.  

Benavent avslutar musikstycket genom att kraftigt markera tonarten D med oktaver. 

Fig 15. 
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4. Diskussion/Slutsats 

”Det tog oss fem år att göra en bulería…det var inte meningen att ta flamenco ur sin plats utan att snarare att 
stoppa in saker i flamenco, att introducera andra instrument in i flamenco. Paco kunde säga till Jorge [Pardo, 
flöjtist]: ”-Nej, dessa fraser är för jazziga”, han tyckte inte om jazziga motiv, han tyckte om när han gjorde 

flamenco-fraseringar, när han härmade sångarna…” - Benavent, Carles 

De traditionella beståndsdelarna cante (sång), baile (dans) och toque (gitarrspel), en sorts 

helig triumvirat av uttrycksformer som än idag utgör eliten inom flamenco  förblev 98

orubbade under en sådan utsträckt tidsperiod att det mesta pekade på att stilen var ämnad att 

förbli intakt.  

Förändringen skulle huvudsakligen komma genom utövare i stil med tocaoren  Francisco 99

Sánchez Gómez (Paco de Lucía) och hans livslånga kumpan, cantaoren  José Monje Cruz 100

(Camarón de La Isla). Särskilt de Lucía kom att aktivt närma sig och uppskatta utländska 

uttrycksformer och bland dessa skulle synnerligen jazzens världsomspännande karaktär och 

frihetskoncept ligga nära hans hjärta.  Detta översattes till att gitarristen, progressivt under 101

70-talets gång utvecklade sin improvisation och anpassade sin stil att inkludera diverse 

jazzelement, något som resulterade i improvisationsbaserade kompositioner och 

användningen av främmande instrument i samband med ett annorlunda, jazzigare 

bandkoncept,  ett koncept som bland annat lämpade sig bättre för kollektiv improvisation. 102

Zagalaz begrundar frågan kring de Lucías relation till jazz under 70-talet: 

”…On the other hand, why did flamenco turn to jazz at that specific time [70’s]? Essentially, jazz musicians 
started to become interested in flamenco when Paco de Lucía began to delve into it. In addition, in the 
1970s artists began to look for new fusions with other types of music, including jazz, to which attention was 
drawn by the popularity of the guitarist from Algeciras [Paco].”   103

 Martinez 2003 s. 698

 ”Tocaor”: spelare, gitarrist inom flamenco99

  ”Cantaor”: sångare inom flamenco100

 La Búsqueda, 2014101

  Namnet på Pacos första ensemble ”Sextet” är en tydlig indikator på det nämnda102

 Zagalaz 2012 s 38103
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Praktexemplaret, och det kommersiellt mest lyckade musikstycket från perioden är de Lucías 

radiovänliga flamenco-rumba: ”Entre Dos Aguas”  från skivan ”Fuente & Caudal”.  104 105

Kompositionen, som bygger på ett ”jam”,  revolutionerade genom att Paco faktiskt 106

improviserade, spelade med ett ”band” och använde sig av det afro-kubanska slagverket 

bongos och vårt studieobjekt elbasen. Skivan blev Spaniens bäst säljande album under flera 

månader.  ”Entre Dos Aguas”  visade de Lucía (och andra artister) att främmande 107 108

element i samband med ett tillvägagångssätt som försiktigt tog avstånd från flamencons 

traditionalism uppskattades, särkilt bland den generella publiken.  109

Betydelsefull för de Lucías musikaliska utveckling var också hans senare samarbete med 

gitarristerna Al di Meola, John Maclaughlin och Larry Coryell, ett möte som förde de Lucía 

vidare in i jazzens kärna.  110

Klimax för denna utveckling skulle slutligen bli gitarristens senare album ”Solo Quiero 

Caminar”, inom bl.a. ramen för det samtida världsfenomenet ”World Music”.  111

En drivkraft bakom de Lucías förvandling och utveckling ska enligt egen utsago varit jazzens 

allmänna frihetskoncept.   I samband med 70-talets hippierörelse fick detta en synnerligen 112

stark innebörd när det kopplas till att Spaniens 40-åriga diktatur avslutades med Francos död 

år 1975. Zagalaz reflekterar kring Pacos avsikter under demokratins återvändo: 

”…de Lucía was able to take advantage of the new environment brought about by the death of the dictator 

and the start of democracy, which opened the way for a torrent of previously repressed cultural expressions 

and socio-political movements—including Andalusian autonomy and gypsy mobilizations—which found 

expressions in popular music forms. Even so, Paco de Lucía acted both as a lure to the jazz world and as a 

 La Búsqueda, 2014104

 Paco de Lucía Fuente y Caudal, Philips 63 28 109, 2009 (1973)105

 Spontan sammankomst för improviserande musiker106

 La Búsqueda, 2014107

 ”Entre dos aguas” eller ”mellan två vatten” syftar tveklöst till Pacos utflykt i en annan musiktradition än fla108 -
mencons: den afro-kubanska.

 La Búsqueda, 2014109

 Martinez 2003 s. 94; Zagalaz 2012 s. 40-41110

 Zagalaz 2012 s 38111

 La Búsqueda, 2014112
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guide for an entire generation of flamenco musicians, thanks to his open-mindedness, his tireless efforts, 

and his great artistic sensitivity and intelligence”.  113

Paco de Lucías väg från den traditionella flamencon till skapandet av ”flamenco nuevo”  

följer således en naturlig utveckling sedd i efterhand med tanke på musikerns tid, plats och  

personliga engagemang ur ett socialt perspektiv.  

Populäriseringen av flamenco genom den nya formen ”flamenco nuevo” har sett en del 

variationer sedan Pacos första innovationer då stilen har följt med i tiden: under åttiotalet 

genom sin beblandning med rock och i form av radiovänlig, internationell pop med 

flamencoinfluenser under nittiotalet. ”Nuevo flamencons” samtliga utformningar har svarat 

väl till den globaliserade marknadens krav, dels tack vare det nära förhållandet till Spaniens 

romantiska ”image” och turistiska anseende.  Det är diskuterbart huruvida Paco öppnade en 114

Pandoras ask eller inte då hans nya flamenco så väl lämpat sig för att tillfredsställa 

musikindustrins kapitalistiska intressen.   

Elbasens och andra instruments inkludering och acceptans kan i hög grad tillskrivas de 

Lucías och Camaróns (de La Isla) starka popularitet som för den spanska flamencovärlden 

under 70-talet i stor utsträckning ”ledde vägen”. Deras karriärer njöt av en enorm respekt och 

beundran redan före utflykterna på okänd mark och de betraktas än idag som bland de största 

artisterna flamenco någonsin skådat. Att elbasen och andra instrument hamnade hos utövare 

som skickligt anpassade sig till flamencons natur kan bara ses som ett tillskott för dess 

acceptans.  

Sant är det att flamencon och bland annat jazzens vägar redan hade mötts ett flertal gånger: 

först runt 1920-talet med exempelvis inspelningar av flamencons Ramón Montoya och senare 

jazzens Lionel Hampton år 1956 följda av Miles Davis (1959) och John Coltranes (1961) 

utflykter. Det skulle dock dröja till sjuttiotalet för världen att vittna om en sann kontakt 

mellan de två musikaliska genrerna, spelade av musiker som var betydelsefullt representativa 

 Zagalaz 2012 s 39113

 Bachmann 2004 s 172114

!37



för bägge kulturer.  Det var först då som förhållandena lämpade sig för ett betydelsefullt 115

samarbete där synnerligen musikerna Chick Corea och Paco de Lucía är huvudfigurerna.  116

Av de nya instrument som Pacos sextett skulle introducera: cajonen (slagverk från Perus 

folkmusik), elbasen (stränginstrument från Amerikas populärmusik) och tvärflöjten (träblås 

från den klassiska världen), skulle elbasen vara den som möttes med den starkaste skepsisen. 

Kanske var den för lik gitarren i sin konstruktion och utgjorde därför ett mera direkt ”hot” till 

traditionen. Kanske för att den var elektrisk, vilket skiljde den markant från alla andra 

instrument i flamencoensemblen. Kanske för att den representerade den annorlunda, 

främmande och konkurrerande afro-amerikanska kulturen (mörkhyade lyser med sin frånvaro 

inom flamenco). Benavent var dessutom en udda fågel som räknade med ”alla fel”.  Han 117

kom från Barcelona (Katalonien) och inte Andalusien som flamencomusiker traditionellt gör, 

han var inte bekant med flamenco som stil och han spelade som sagt fel instrument. Basisten 

skulle visserligen lindra den kulturella krocken genom exempelvis plektrumet och den 

bandlösa basen som förde honom närmare stilens moriska rötter via kopplingen till det 

arabiska instrumentet oud, även den bandlös och spelad med plektrum. Paco de Lucía minns 

sin egen fars reaktion på det nya instrumentet: 

”Min far sa: men vad är detta för musik? När han hörde mig med gruppen…Men vad är det för musik 
Paco, men vad är detta? (…)Den där basen som låter som om det vore en andeskådare, sa han…”.  118

Enligt Paco de Lucía var dock inte instrumenten det viktiga i sammanhanget utan snarare 

vilka som spelade dessa. Han menar att musikerna som låg bakom instrumenten lyckades 

stämpla sin egen prägel i flamencons estetik till den punkt att det sedan dess spelas bas, cajón 

eller flöjt i ”stilen” Carles, Rubem eller Jorge.  119

 Zagalaz, 2012 s. 38115

 Zagalaz 2012 s.33116
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Benavent, som så småningom skulle gå under smeknamnet ”La Garza 

Flamenca” (Flamencohägern) är en musiker som personifierar en brytpunkt. Genom honom, 

i Paco de Lucías vision kopplas främmande element ihop och skapar en ny och för många, 

även positiv förändring i en inskränkt miljö. I Benavents egna ord:  

”- För somliga var Jorge [Pardo, Sextettens flöjtist] och Jag ett par inkräktare. Men för många unga var 

vi också la molada [spansk slang för något omtyckt: "the shit"]…Ändå minns jag någon som skrek och 

bad oss på en konsert i Oporto `- Pacooo, han med den kinesiska gitarren, bort med honom!…´ Men vi 

var tvärsäkra på det vi gjorde då det var något modigt och med det viktigaste av allt: vi förmedlade 

känsla. Det gäller bara att se mängden musiker som har tagit detta som referens…Fördomar förhindrar 

ingenting, de har alltid funnits och världen har fortsatt sin gång, de betyder absolut ingenting för mig”.  120

Flertalet elbasister figurerade inom den spanska flamencoscenen redan så tidigt som under 

60-talet. Det krävs dock mer än att spela in en skiva eller ge en konsert tillsammans med en 

flamencoartist för att musicerandet i fråga ska kunna klassas som just flamenco om vi ska gå 

efter genrens aficionados (amatörer) och experter.  Diverse stilistiska karaktärsdrag så som 121

flamencomodus, compás och utövarens identifiering med stilen, alltså dennes flamencura är 

mer eller mindre allmänt accepterade grundkrav för att en gestaltning ska anses vara 

flamenco.  Det kan läsas från dessa premisser, besläktade med flamencopuristernas 122

dogmabok eller flamencons ”Bibel”: ”Mundo y formas del cante flamenco”  som inte 123

”äkta” att spela ett instrument endast med avsikten att bringa jazz, latin, pop eller 

rockatmosfär till en flamencosång. Det är just här som Benavent står ut från sina få samtida 

basistkollegor: hans avsikt var att spela flamenco med flamenco som utgångspunkt. 

Stunden då Benavents ansträngningar blev "accepterade" i flamencons gemenskap ett par år 

efter inspelningen av ”Solo Quiero Caminar” framgår vid intervjun den 21 maj: 

”Vet du när jag blev accepterad? Paco ringde mig hem för att säga det, när jag spelade in en bulería [”Soy 

esclavo de tus besos”] med Camarón i ”Calle Real” [Universal 1983] det var första gången jag spelade en 

buleria med basen och här spelar basen, det vill säga jag ackompanjerar inte utan spelar som om det vore en 

basgitarr, som om det vore en annan gitarr fast en oktav lägre, så då avslutar Paco med ”-Carles…det är 

 Vidal, 2009120
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klart”, ”-Nu är du inne” (…) Jag har aldrig låtsas vara flamenco men däremot har jag gillat flamenco och 

sättet det spelas på och över allt annat Pacos spel, som var imponerande”.  124

Ur analysen av baslinjen till ”Monasterio de Sal” framgår att Benavent trots sin starka 

musikaliska personlighet och gedigna bakgrund fortfarande var en ung musiker med stundtals 

övertydliga influenser.  Basisten var okunnig inom genren flamenco  och kan sägas ha 125 126

ägnat sina första år åt att huvudsakligen anpassa Paco de Lucías spel till elbasen. Perioden 

fram till ca 1983 bör således betraktas som musikerns inlärningsperiod gällande flamenco 

och hit hör även kompositionen ”Monasterio de Sal”. En personligare stil skulle göra sig 

framträdande med tidens gång tillsammans med en högre grad förtrogenhet för flamenco. 

Numera spelar Benavent exempelvis på en bandad femsträngad elbas stämd e-c  ett tydligt 127

avståndstagande till forna Pastorius-influenser. 

”Solo Quiero Caminar” betraktas idag som en av de första och mest definitiva 

inspelningarna av nuevo flamenco. I musikvetaren Juan Zagalaz ord: ”…[Solo Quiero 

Caminar] generated a sound and aesthetic that was consolidated over the years, and which 

has come to be perceived as the essence of jazz-flamenco.  Paco de Lucía tillägger:  128

”(…)”Sólo Quiero Caminar” och ”One Summer Night” [Live 1984] är strängt taget den första riktiga 
fusionen inom flamenco, den första innovationen, den första gången som nya instrument som cajonen, 
flöjten och basen används.  129

Kompositionen ”Monasterio de Sal” utgör för sin del en förbindelse mellan diverse 

komplementära beståndsdelar: flamenco och jazz, elbas och gitarr, Paco de Lucía och Jaco 

Pastorius genom Carles Benavent, folkloristiskt och populärt, amerikanskt och europeiskt, 

och sist men inte minst mellan tradition och innovation. Musikstycket representerar med 

andra ord en tydlig brytpunkt mellan det nya och det gamla.  Benavent sökte här elbasens 130

väsen i flamencon själv, utan att för det lämna sina rötter. Hans musor skulle bli 
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flamencogitarren, flamencosången och följaktligen flamencons långa, inskränkta tradition, 

tillgänglig för honom personligen genom gitarristen Paco de Lucía. Benavents linjer strävade 

därför inte efter att revolutionera stilen. De sökte snarare gestalta flamenco genom ett nytt 

instrument, något som skulle förändra stilen oavsett.  

”Monasterio de Sal” var den första kompositionen ur samarbetet de Lucía-Benavent och bör 

därför betraktas som den första regelrätta baskompositionen inom genren flamenco.  

Flamenco såg en öppning under 70-talet efter en lång, tillsluten period. Elbasen, i Benavents 

händer, skulle med sitt kulturella utanförskap bli symbol för denna mynning som 

konkretiserades genom stilen ”Nuevo Flamenco”. En stil som än idag utvecklas och visar sig 

vara en tillgång för den ständigt växande flamencons sonoritet. 
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