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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete har varit att utvecklas som musiker, att göra musik- såväl som textanalyser för att 
fördjupa mig i ”Chansons Madecasses” av Ravel och att på bästa sätt framföra musiken. Ett annat syfte 
med den här studien är att den kan vara relevant för musiker och då framförallt sångare som arbetar med 
stycket. 

 

Min metod har bestått av textanalys, att frigöra texten från musiken, och sedan koppla ihop dem igen, 
förhoppningsvis med djupare insikt i både musik och text. Jag har gjort en musikteoretisk analys som 
inneburit att jag analyserat motiv och skalor. Jag har reflekterat när jag har övat själv och med min 
sångpedagog på hur man bör använda tekniken på bästa sätt. Jag har även framfört stycket inför publik 
med tre andra musiker. 

 

Framställningen har resulterat i denna studie, i vilken jag går igenom satserna bit för bit, och förklarar hur 
jag har tänkt, samt blandar analyser, text- och notexempel, ergonomiska aspekter och fakta om vartannat. 
Jag skriver även kort om Maurice Ravel och Évariste de Parny. 

 

 

Nyckelord: Maurice Ravel, Chansons Madecasses, Nahandove, Aoua, Il et doux, sång, flöjt, cello, 
piano, Évariste de Parny, Amanda Larsson 
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Inledning 
 

 

Detta arbete handlar om min instudering av Maurice Ravels kvartett för sångcykel ”Chansons 
Madecasses”, samt inlärningsprocess och reflektioner av Amanda Larsson 

 

Maurice Ravel  

 
Maurice Ravel (1875-1937) Född  i Ciboure, Pyrenées-
Atlantiques (Familjen flyttade omgående till Paris). När han  var 
sex år gammal började han studera piano för Henri Ghys (1839-
1908) och studerade harmonilära för Charles-René (1863-1935). 
René’s elever fick skriva korta kompositioner i vilken stil eller 
form de ville, Ravel imponerade och gjorde djupt intryck på 
René, som 25 år senare berättade, bland annat, för en grupp av 
Ravels elever: 

 
”There has been an essential unity in his artistic development; 
his conception of music is entirely spontaneous, and not the 
result of effort, as it is with so many others” (källa: Se slutet av 
biografin) 
 
 

1889 besökte Ravel Världsutställningen i Paris, då han fick höra österländsk musik, denna 
musik kom att influera många av samtidens kompositörer, bland annat Satie (1866-1925).  
1891 började han studera komposition för Charles de Bériot (1833-1914). Bériots 
komponerande var influerad av spansk musik, vilket Ravel tog efter. 1895 publicerade Ravel 
sina första verk; ”Menuet Antique” och ”Habanera” för två pianon. 
 
Ravel var en beundrare av prydnadssaker från den franska revolutionen och framåt. 1925 var 
han och inhandlade, bland några andra småsaker, en första upplaga av poeten Evariste Parny 
(1753-1814). Under tiden som han tittade igenom några av dikterna fick han ett kabeltelegram 
från cellisten Hans Kindler (1892-1949), som bad honom att komponera en sångcykel för Mrs 
Elisabeth S. Coolidge (1864-1953). Helst med ackompanjemang av flöjt, piano och cello. 
Ravel, inspirerad av Parny’s exotiska texter som föll honom i smaken, började komponera för 
tre av dikterna ur Chansons Madecasses. Det erotiska och exotiska element, mycket tack vare 
Parny’s dikter, som trädde fram i Ravels musik under arbetet med Chansons Madecasses kom 
att influera mycket av hans senare verk. Till exempel Sonat för Violin och Piano och Sonat 
för violin och violon-cell. De tillhör praktiskt taget samma familj, och är höjden av hans 
efterkrigs-kammarmusik.Verket publicerades 1926, och uruppfördes samma år på 
Amerikanska akademien i Rom med Jane Bathori som solist. Första inspelningen av stycket 
skedde 1932, under Ravels övervakning, där Madeline Grey sjöng. Roland-Manuel (1947) 
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Évariste Desiré de Forges, vicomte de Parny 

 
Évariste de Parny (1753-1814) Född i dåvarande ”Isle of 
Bourbon” (Nuvarande Réunion Island), öster om Madagaskar 
in i en aristokratisk familj. Vid tio års ålder flyttade Parny till 
Frankrike, till staden Rennes. Han kom att studera teologi till 
en början, men intresset avtog då han insåg att det mest var det 
poetiska bildspråket i de bibliska texterna som hade intresserat 
honom. Så han siktade in sig på en karriär inom det militära. 
Parny blev känd som poet efter att ha publicerat Les Poésies 
érotiques som var inspirerade av hans kärleksaffär med Esther 
Leliévre, som ägde rum under ett besök till Isle of Bourbon. 
Parny var förälskad i Esther, men hennes far förbjöd 
äktenskap. Esther gifte sig senare med en doktor. Hon går 
under namnet ”Éléanore” i Parny’s dikter. 

1787, efter en tid i de Franska Indiska kolonierna, publicerade Parny diktsamlingen 
Chansons Madécasses, de första franska dikterna skrivna i prosa. 
 
Informationen om Parny kommer från wikipedia, vilket kan vara problematiskt eftersom det 
inte alltid är en tillförlitlig källa.  

 

Chansons Madecasses 

 
Chansons Madécasses består av tre satser: 

1. Nahandove 
2. Aoua! 
3. Il e doux 

 

De är skrivna för en kvartett bestående av: 

• Sång 
• Cello 
• Flöjt/piccolo 
• Piano 

 

Syfte 
 

Syftet med det här konstnärliga arbetet är att fördjupa mig i dessa sånger, att förstå musiken och 
poesin, för att på bästa sätt kunna framföra den. Jag vill även förstå texterna på ett sådant sätt så att 
jag kan göra en intressant tolkning. Även för att leverera ett djupsinnigt och personligt framförande, 
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inte bara musikaliskt, men även med stor medvetenhet kring text, historia och poesi. Slutligen är väl 
målet att de olika sfärerna; musiken, poesin, framförandet och vi musiker ska smälta samman likt en 
enda sfär.  

 

 

Jag valde Chansons Madecasses för att det är ett stycke som tilltalar mig tack vare Ravels skicklighet i att 
skriva musik. Jag tycker om det för att det är en utmaning. Hans musik kräver det bästa av en, i teknisk 
färdighet, förmågan att tolka och framföra en text, men framförallt förmågan att lyssna. Att lyssna på sina 
medmusiker. 

 

Metod 
 

För att förstå de här sångerna och göra ett grundligt arbete med dem, så började jag med en analys av 
första satsen. Jag gjorde en ”motivkatalog”; dvs. att plocka ut de melodiska och rytmiska motiv som 
Ravel använder. Det gick till på så sätt att jag såg i notbilden vilka motiv som upprepade sig, jag 
förenklade sedan dessa och skrev ner dem. Sedan gick jag igenom skalorna för att fastställa vilket 
modus Ravel använder sig av.  

 

Jag översatte också dikterna, analyserade dem, och drog paralleller mellan musik och text. När jag 
översatte dikterna, började jag mening för mening. När jag sedan hade översatt en sång gick jag 
igenom allting för att se till att det var en text som förhöll sig till den franska texten korrekt, men 
som ändå lät idiomatiskt korrekt. För en sångare är en översättning och analys av texten man sjunger 
oumbärlig. Dels på grund av memoreringen som blir mycket enklare. Men det som man får mest ut 
av detta, förutom det uppenbara att man vet vad man sjunger om, är att skriver man upp en text och 
läser den helt obundet av musik och noter så får man så mycket gratis sedan när arbetet med musiken 
börjar. Då har man redan ett koncept om vart berättelsen är på väg, vilka vändningar som finns, när 
det passar sig att byta stämning, om det är en introvert/extrovert text, dialog/monolog osv..  

 

En metod som jag nästan alltid använder mig av är att jag skriver upp dikten på originalspråk i en 
spalt, och sedan översatt på svenska (mitt modersmål) i spalten bredvid. (helst för hand, så att 
textbilden blir mer personlig). Sedan läser jag den svenska texten som om jag läste en saga för ett 
barn, det hjälper mig att få till en naturlig talmelodi. Sedan går jag igenom en rad frågeställningar; 
talar jag kärleksfullt och varmt, eller nasalt och rakt?  

 

Sedan försöker jag skapa inre bilder baserat på texten. Om jag sjunger om naturen, ser jag naturen? 
Vad representerar den? Är landskapet som målas upp en egentlig plats eller en avbild av det inre hos 
den som texten syftar till? Om jag till exempel sjunger om en speciell blomma, så slår jag upp 
blomman (på nätet vanligtvis) och dess symbolik. Kanske är det avgörande för hela tolkningen av 
texten? Vad är sensmoralen av texten? Detta är bara några exempel på frågeställningar, de kan ju 
alltid anpassas från text till text. När jag sedan läser dikten på originalspråk så använder jag samma 
vändningar, samma emotion och samma färgskillnader på rösten som när jag läste den svenska 
texten. Har man gjort detta förarbete så har man kommit en lång bit på vägen att förstå och 
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memorera ett stycke. När man sedan börjar jobba musikaliskt med texten så märker man oftast att de 
vändningar och samband man hittade i texten, är desamma eller liknande de som kompositören också 
förstod. Ofta får man dock anpassa sig lite grann, och alla idéer och koncept man hade från början 
kanske inte passar in. 

 

Instuderingsprocessen innebar att jag först började gå igenom styckena själv i ett övningsrum med 
piano, och därefter med min lärare i sång: Christina Billing, fd. lektor i sång, numera timavlönad 
lärare i sång. Med henne gick jag igenom de tekniska och ergonomiska aspekterna. 

 

Vi var fyra musiker från Kungliga Musikhögskolan som framförde detta stycke på ”kom och hör” 
festivalen 2013. Vi hade Olof Olofsson, då professor i instudering, som handledare. Med honom gick 
vi igenom det musikaliska och interpretationen.  

De medverkande var: 

• Amanda Elvin som gick masterutbildningen ”Vocal Coach” på piano.  
• Andreas Lavotha som gick master på cello. 
• Viktoria Lindström som gick klassisk kandidat på tvärflöjt. 
• Jag själv på sång. 

 
Val av studielitteratur 
 

Efter vissa överväganden valde jag ut en bok om Ravel som jag hittade på KMH:s bibliotek. 
Jag fastnade för en biografi av Roland-Manuel (1891-1966), eftersom den var så fullspäckad 
med information, roliga anekdoter, intressanta sidospår och det fanns mycket att läsa mellan 
raderna.  
 

Tidsplan 
 
2014 - 4/9 introduktionsseminarium  

Höst: 2-3 seminarier kring skrivande 

Eget arbete med text samt med handledning.  

v. 8 (2015)– 22/2 inlämning av sista utkast till handledare  

v. 10 återkoppling från handledare senast 6/3  

v. 11–12 – finputs och slutgiltigt godkännande från handledare  

v. 12 – 22/3 – slutinlämning
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II. Nahandove 

 

Nahandove, o vackra Nahandove! 
Nattfågeln har börjat sin sång, 
fullmånen lyser upp mitt huvud, 
och det tidiga dagget fuktar mitt hår. 
Tiden är inne; vem kan hålla dig borta, 
Nahandove, o vackra Nahandove!  
 
Bädden av blad är redo; Jag har strött den med 
blommor och med aromatiska örter;                                             
det är värdigt din charm,                   
Nahandove, o vackra Nahandove!  
 
Hon kommer..Jag känner igen den snabba 
andningen av skyndad gång;  
Jag hör prasslandet av tyget som täcker henne, 
det är hon, 
det är Nahandove, den vackra Nahandove.  
 
Vila andan, min unga kärlek, 
vila i mitt knä.                                                
Hur förtrollande är din blick! 
Hur livlig och läcker är rörelsen 
av ditt bröst under handen som pressar det!   
Du ler, Nahandove, o vackra Nahandove!  
 
Dina kyssar penetrerar till själen;                  
dina omfamningar sätter eld på mina sinnen 
Sluta, annars dör jag!                                     
Kan man dö av njutning,           
Nahandove, o vackra Nahandove?  
 
Nöjet passerar som en blixt.                          
Ditt ljuva flämtande blir mjukare, dina fuktiga 
ögon stängs igen, 
ditt trötta huvud sänks,  
och dina hänryckningar ger vika för matthet;            
aldrig var du så vacker,                     
Nahandove, o vackra Nahandove!  
 
Du går, och jag ska våndas bland ånger och 
begär.                                                                
Jag ska våndas till ikväll 
Du kommer tillbaka ikväll,                   
Nahandove, o vackra Nahandove!  

Svensk översättning: 
Amanda Larsson 
 

Nahandove, ô belle Nahandove!  
L'oiseau nocturne a commencé ses cris,  
la pleine lune brille sur ma tête,  
et la rosée naissante humecte mes cheveux.  
Voici l'heure: qui peut t'arrêter,  
Nahahndove, ô belle Nahandove! 
 
Le lit de feuilles est préparé;  
je l'ai parsemé de fleurs et d'herbes odoriférantes;  
il est digne de tes charmes.  
Nahandove, ô belle Nahandove! 
 
Elle vient. J'ai reconnu la respiration  
précipitée que donne une marche rapide;  
j'entends le froissement de la pagne qui 
l'enveloppe;  
c'est elle, c'est Nahandove, la belle Nahandove! 
 
Reprends haleine, ma jeune amie;  
repose-toi sur mes genoux.  
Que ton regard est enchanteur!  
Que le mouvement de ton sein est vif et délicieux  
sous la main qui le presse!  
Tu souris, Nahandove, ô belle Nahandove! 
 
Tes baisers pénètrent jusqu'à l'âme;  
tes caresses brûlent tous mes sens;  
arrête, ou je vais mourir.  
Meurt-on de volupté,  
Nahandove, ô belle Nahandove? 
 
Le plaisir passe comme un éclair.  
Ta douce haleine s'affaiblit,  
tes yeux humides se referment,  
ta tête se penche mollement,  
et tes transports s'éteignent dans la langueur.  
Jamais tu ne fus si belle, 
Nahandove, ô belle Nahandove! [...] 
 
Tu pars, et je vais languir dans les regrets et les 
désirs.  
Je languirai jusqu'au soir.  
Tu reviendras ce soir,  
Nahandove, ô belle Nahandove! 
 
Text: Évariste de Parny 
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II. Aoua 

 
 
 

Méfiez-vous des blancs, 
habitants du rivage. 

 
Du temps de nos pères, 
des blancs descendirent dans cette île ; 
on leur dit: Voilà des terres, 
que vos femmes les cultivent. 
Soyez justes, soyez bons, 
et devenez nos frères. 
 
Les blancs promirent, et cependant 
ils faisaient des retranchements. 
Un fort menaçant s'éleva ; 
le tonnerre fut renfermé 
dans des bouches d'airain ; 
leurs prêtres voulurent nous donner 
un Dieu que nous ne connaissons pas ; 
ils parlèrent enfin 
d'obéissance et d'esclavage: 
Plutôt la mort! 
 
Le carnage fut long et terrible ; 
mais, malgré la foudre qu'ils vormissaient, 
et qui écrasait des armées entières, 
ils furent tous exterminés. 
Méfiez-vous des blancs! 
 
Nous avons vu de nouveaux tyrans, 
plus forts et plus nombreaux, 
planter leur pavillon sur le rivage: 
le ciel a combattu pour nous; 
il a fait tomber sur eux les pluies, 
les tempêtes et les vents empoisonnés. 
Ils ne sont plus, et nous vivons libres. 
 
Aoua, Méfiez-vous des blancs, 
habitants du rivage.. 
 
Text: Évariste de Parny 
 

Akta för de vita,  
De som bor på strandkusten. 
 
På våra fäders tid,  
steg de vita ned på denna ö. 
De blev tillsagda:  
Här är land som era kvinnor kan 
bruka,  
var rättvisa, var goda,  
och bli våra bröder. 
 
De vita lovade,  
men de byggde fästningar, 
Ett stort hot steg,  
åska slöts inom järnmunnar.  
Deras präster ville ge oss  
en gud vi inte kände till.  
De talade till sist  
om lydnad och slaveri. 
Döden hade varit att föredra! 
 
Slakten var lång och fruktansvärd, 
Men trots blixten som de sköt, 
Som krossade hela arméer 
Blev de alla utrotade. 
Akta er för de vita! 
 
Vi såg nya tyranner,  
starkare och mer talrika, 
slå upp sina tält på stranden 
Himlen stred på vår sida, 
Den orsakade så att regn, stormar  
och giftiga vindar skulle träffa dem. 
Nu finns de inte mer, 
Och vi lever, och vi lever fria 
 
Akta er för de vita,  
De som bor på strandkusten. 
 
Svensk översättning: 
Amanda Larsson 
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III. Il est Doux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolkning av text: 
 

Första sången är ett kärleksmöte mellan en protagonist i förstaperson och ”Nahandove”. Protagonisten 
väntar ivrigt på Nahandove. Hon dyker upp och de har intimt umgänge, sedan går hon. 

 

Il est doux de se coucher, durant la 
chaleur, sous un arbre touffu, et 
d'attendre que le vent du soir amène la 
fraîcheur. 
 
Femmes, approchez. Tandis que je me 
repose ici sous un arbre touffu, occupez 
mon oreille par vos accents prolongés. 
Répétez la chanson 
de la jeune fille, lorsque ses doigts 
tressent la natte ou lorsqu'assise 
auprès du riz, elle chasse les oiseaux 
avides. 
 
Le chant plaît à mon âme. La danse est 
pour moi presque 
aussi douce qu'un baiser. Que vos pas 
soient lents; qu'ils imitent les 
attitudes du plaisir et l'abandon de la 
volupté. 
 
Le vent du soir se lève; la lune 
commence à briller au travers 
des arbres de la montagne.  

 

Allez, et préparez le repas. 

 

Text: Évariste de Parny 
 

Det är ljuvt at vila under hettan, vid ett 
träd som ger skugga, och att vänta på 
att kvällsbrisen ska ge svalka. 
 
Kvinnor, uppenbara er! Medan jag 
ligger under det skuggande trädet,  
underhåll mitt öra med era sköra toner,  
sjung igen sången om den unga flickan, 
medan hennes fingrar väver mattor,  
eller medan hon vid risfälten jagar bort 
giriga fåglar. 
 
Sången tillfredställer min själ, för mig 
är dansen nästan lika ljuv som en kyss.  
Så långsamma dina steg är; hur de 
imiterar ställningar av njutning och 
övergivandet åt hänryckning. 
 
Kvällsbrisen stiger upp;  
månen börjar skina genom träden på 
berget.  
 

 

Gå, och gör iordning måltiden. 

 

Svensk översättning: 

Amanda Larsson 
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Andra sången är en berättelse och en historisk återblick av kolonisationen som skedde på Madagaskar 
utifrån en urinvånares synvinkel. Den är en uppmaning att inte lita på vita människor. 

 

Tredje sången är uppmålandet av en ljuv kväll med drömmar och eftertankar. Efter att protagonisten 
sjunkit djupt in i sina tankar, går hen tillbaka till det vardagliga livet. 

Resultat 
 

Jag har valt att lägga upp denna del på så sätt att jag går igenom styckena från början till slut, och blandar 
analyser, reflektioner, ergonomiska aspekter och notexempel utifrån de aspekter som jag finner mest 
väsentliga att ta upp.  I den första satsen kommer jag att ha notexempel, i andra och sista satsen kommer 
jag fokusera huvudsakligen på textanalys och sångteknik, samt vad textanalysen har lärt mig och hur den 
har påverkat mitt sätt att sjunga. 

Analys av första satsen ”Nahandove” 
 
Nahandove börjar med en duett mellan cello och sång. Det är protagonisten

som väntar nervöst på Nahandove, då de ska ha ett kärleksmöte

Här får vi höra två klara motiv: Frasen ”Nahandove, o belle Nahandove” repeteras flera 
gånger under stycket. Melodin är folkligt dorisk. Cellon spelar sitt motiv som altereras 
aningen med olika punkteringar, men som är påtaglig i sin karaktär. Cellon och jag (sång) 
lyssnar på varandra, lyhördhet är nyckeln till att uppnå perfekt intonation och timing i denna 
ganska sköra början av stycket. Det är som ett litet stycke i sig själv och jag och cellisten 
träffades utanför grupp-repetitionerna själva för att öva på detta. Plötsligt kommer pianot in 
med en punkterad, ryckig rörelse som representerar att ”nu händer det något”.  
. 
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Det är den efterlängtade Nahandove som gör sin närvaro tillkänna. Sången rör sig i små 
intervaller, som i mänskligt tal. Sättet att sjunga på bör förhålla sig därefter; inga glissando 
eller några andra typer av utsvävningar, utan rakt och rytmisk exakt. Detta uppnår man 
enklast genom att helt enkelt tänka ”tal” istället för sång. Alla de angivna accenterna är 
också mycket viktiga att följa. 
 

Efter detta kommer exklamationen ”C’est elle! - Det är hon!” när det är bekräftat att det är just 
Nahandove som står vid dörren. Sången och cellon repeterar sina motiv från i början, pianot och 
flöjten spelar den rytmiska rörelsen tillsammans och allt detta, tillsammans med ett ordentligt 
crescendo skapar styckets första klimax.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta klimax stannar abrupt upp, sången tar över cellons rörelse och hälsar svalt Nahandove 
välkommen.  Sången blir väldigt tallik, intervallerna är små, och texten blir alltmer erotisk. Texten 
beskriver den ljuva rörelsen av Nahandoves bröst. Här passar det bra om sången blir ganska 
aspirerande, alltså luftig och lite flämtande, för att skapa en emotion som speglar förväntan och  

upphetsning. Vi leds in i en het passage, där förtecknen är fler än de sexuella dubbeltydningarna i 
texten:  
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” ..Dina kyssar penetrerar till själen; dina omfamningar sätter eld 
på mina sinnen! Sluta, annars dör jag. Kan man dö av njutning, 
Nahandove, o vackra Nahandove? ”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sången kan gärna behålla sin flämtande inställning, däremot behövs det mer riktad klang, 
alltså mindre luftighet för att få en färg, en klang med mer densitet som ackompanjerar 
dramat i texten, skapar rätt emotion och som kan byggas upp till ”Sluta, annars dör jag!”. 
Med en alltför luftig inställning så kommer man inte upp i den dynamik som behövs för den 
frasen.  
 
Efter detta tunga, blödande intermezzo så kommer pianot in med ett motiv som försätter 
stämningen i ett uppehälle, det där korta ögonblicket innan ett klimax som tycks som en 
evighet, men som ändå aldrig är långt nog.  
 

 
 
 
Ravel leker med lyssnarens förväntningar, vad ska komma härnäst? Vad ska lösa upp denna 
spänning? Man	  kan	  ju	  anta,	  att	  detta	  ”lugn	  innan	  stormen”	  ska	  efterföljas	  av	  just	  en	  
storm,	  någonting	  storartat,	  enormt	  som	  blir	  klimax	  i	  denna	  sång	  om	  det	  erotiska	  
förloppet.	  Men	  icke.	  Ravel	  låter	  stämmorna	  transponera	  uppåt,	  skapar	  spänning	  som	  
sedan	  får	  dö	  ut	  –	  i	  att	  sångaren	  konstaterar	  med	  ett	  angivet	  calando	  (Sänkt	  tempo	  och	  
dynamik	  samtidigt):	  ”Jamais tu ne fus si belle” – ”Aldrig var du så vacker”. Här visar 
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Ravel upp prov på sin djupsinnighet och förståelse av dikten. Att ett sexuellt klimax inte är 
någonting man kan gripa tag om, eller äga. Frasen är inte ”Du är så vacker” utan direkt 
försätts det i dåtid.  
”Aldrig var du så vacker” är ju en negation som tyder på att det som hände, det ”vackra”, 
skedde utanför tid och rum. Återigen leker Ravel med lyssnarens förväntningar. 
 
Det viktigaste för sången i denna passage är att inte fastna i att tänka åttondelar. Detta även 
för pianot, som spelar en liknande rörelse. Den här delen ska flyta, som en fågel som glider 
på luften, och endast då och då tar ett vingslag. Känner man varje åttondel blir det tungt, 
räknar man däremot på ettan och sexan i denna 6/8 takt så får man till ett väldigt fint flyt. 
Till slut känns det så naturligt rytmiskt så att behovet av att räkna försvinner. 
Stycket slutar med en skilsmässa, och vår protagonists eftertankar. En längtan, efter att få se 
Nahandove igen. 
 

 

Analys av andra satsen ”Aoua” 

 
Andra satsen börjar med utropet ”Aoua!” vilket är ett slags allmänt utrops-läte på 
malagassiska. Ungefär som ”Hör upp!”  
Effekten av detta är att få publiken att just ”höra upp”. Sångaren tar ett tvåstruket G och 
piano, flöjt och cello spelar något våldsamt fanfar-aktigt. Får man till denna start på ett bra 
sätt så låter det som att instrumenten är ett skalv från rösten. Som man tänker sig någon som 
ropar ”AOUA!” med en rungande röst så att det ekar flera mil och lämnar omgivningen i 
total tystnad. ”Aoua” kommer två gånger. En klar indikation på att det ska berättas 
någonting av största vikt. ”Méfiez-vous des blancs” – ”Akta er för de vita” Detta bör 
sjungas med ett mått av ilska, för att visa att föraktet sitter djupt rotat, och att det finns 
erfarenheter bakom som rättfärdigar detta. Denna ilska ska komma fram utan att man för den 
delen ska spänna sig. Det får inte bli ett desperat skri utan det måste finnas pondus, och det 
får man endast av en stadighet som lugnet kan frambringa. Ilskan får komma som en 
rullande rörelse från maggropen. Det gagnar tekniken, för om det är där känslouttrycket och 
utropet börjar, så kan hals, käke, nacke och axlar bara slappna av. Därigenom skapar man 
bästa förutsättningar för att luften ska kunna strömma igenom kroppen som ett öppet kärl, 
och på så sätt skapa en stor och värdig klang. En paus efter detta, en förväntning som hänger 
i luften, återigen vill Ravel få lyssnaren at gissa vad som ska komma härnäst. Pianot 
kommer in med ett långsamt, mörkt motiv. 
 
Sedan börjar berättelsen om ”Le blancs – De vita” som kom till strandkusten och hur de blev 
vänligt emottagna av urinvånarna. Det visade sig dock att ”Le blancs” avsikter inte var fredliga, 
utan att de byggde fästningar och hade med sig skjutvapen. De ville att urinvånarna skulle 
anamma deras religion och bli deras undersåtar.” Plutôt la mort” – Döden hade varit att 
föredra” När urbefolkningen inte gick med på detta började ”le carnage – slakten”, men trots 
detta stod naturen på urbefolkningens sida och orsakade ” vents empoisonnés – giftiga vindar” 
och oväder att träffa motståndarna, och utplånade dem. ”et nous vivant, et nous vivant libre” - 
”och vi lever, och vi lever fria” Sången avslutas med samma fras som i början ”Aoua, Aoua, 
méfiez-vous des blancs, habitants du rivage” – Aoua, Aoua, akta er för de vita, de som bor på 
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strandkusten”, denna gång i det lägre registret, som en viskande varning. 

 
Sången rör sig i en sorts blues-skala, till en början mycket långsamt. Det sker ett gradvis 
tempoökning i hela satsen, som indikerar på att berättaren blir mer och mer upprörd, fram till ”Il 
ne sont plus! – Nu finns de inte längre!” . Det går sedan ner till första tempot för slutfrasen. 

 

Analys av tredje satsen ”Il est doux” 
 

Den här sången handlar om en person som sitter vid ett träd en afton och dagdrömmer om 
trevliga saker. I slutet vaknar hen dock upp ur dvalan och fortsätter med vardagens bestyr. 
 

Stycket börjar med ett flöjtsolo, som målar upp scenen. Cellon kommer så småningom med en 
flageolett-stämma, och pianot därefter med mjuka och spröda ackord. Till sist kommer sången, en 
enkel dorisk stämma om hur ljuvt det är att ligga och vila sig under trädet. Flöjtens solostämma 
pågår fortfarande och sångaren utbrister ”Femme: approchez! – Kvinnor: uppenbara er!” och 
sjunger därefter om sin beundran för kvinnor. De tre sista tonerna som sångaren sjunger, tar 
instrumenten upp och spelar efter varandra, svagare och svagare, tills att det ebbar ut. Pianot 
kommer in med ett ackord, och sångaren sjunger om månen som har börjat komma fram. Hela 
stycket slutar med att sångaren ensamt proklamerar ”Allez. Et preparez le repas – Gå, och gör i 
ordning måltiden” 
 
Den här sången ger på några ställen mer möjlighet till att göra portamento. Till exempel i slutet, 
där sångaren sjunger om månen som lyser genom berget. Och när man sjunger om ”kvinnors 
rörelser” i mellandelen. Portamento har en fin melodramatisk effekt, eftersom att den fallande 
legatorörelsen liknar vid gråtande eller ett starkt känslouttryck. Men måttfullhet är nyckeln i detta 
fall, gör man det för mycket blir det nästan en komisk effekt, liksom överdrivet känslomässigt. 
Den sista frasen ”Allez. Et preparez le repas – Gå, och gör i ordning måltiden” som sjungs helt 
ensamt och avslutar sången, och hela cykeln för den delen, fann jag mycket svår att få till på rätt 
sätt. Är det meningen som en uppmaning till någon annan, eller till sig själv? Jag kom till 
slutsatsen att återigen leker Ravel med lyssnarens förväntningar, och att musiken och denna ”lek” 
får tala för sig självt. Ju mer jag försöker förevisa att något intressant händer, desto mindre 
intressant blir det. 



 

Diskussion 
 

Hur viktigt är det att göra en grundlig textanalys som sångare?  

 
Efter att ha läst om Madagaskars historia på www.wikipedia.se, och med 
tanke på när Parny skrev dessa dikter, kan jag dra slutsatsen att ”Le blancs – 
De vita” i andra satsen ”Aoua” syftar till holländska kolonisatörer som i 
slutet på 1500 –talet försökte kolonisera ön, men misslyckades. 
 

Det är viktigt att sångaren tänker på att inte spänna sig och låta ilskan som 
finns i andra sången sätta sig i halsen och kompromissa med en sund 
sångteknik. Ju mer likgiltlig man är när man sjunger den sången, desto 
större intryck får den hos lyssnaren, av den anledning att ju mer man 
försöker pracka på någon en känsla, desto mindre är hen villig att ta emot 
den. Bjuder man däremot in lyssnaren, och håller ett så neutralt temprament 
så möjligt, så låter man lyssnarens egna fantasi bearbeta intrycken. Så man 
bör ej som musiker förta lyssnarens rätt till sina egna känslor. Vidare att 
tänka på är att fastän sången går i blues-skala inte börja göra glissando eller 
bli för fri i rytmen, så som man tänker sig att en blues-sång kan sjungas. 

 
Varför har Ravel valt att avsluta cykeln med att sångaren helt 
oackompanjerad sjunger ”Allez. Et preparez le repas – Gå, och gör i ordning 
måltiden”? Är det förutsägbara inte intressant? Alla gånger som jag har 
framfört detta stycke inför publik, så har detta slut alltid rört upp starka 
känslor. Förvåning, skratt, och även flera rynkade ögonbryn och fnys. Exakt 
vilka känslor det är som rörs upp lägger jag inte så mycket värdering i, men 
just det att lyssnare blir berörda är det viktiga. Att som kompositör kunna 
väcka känslor genom en enkel fras som denna, och att hela tiden lyckas 
överraska lyssnaren på olika sätt, kräver stor skicklighet och är en av 
anledningarna till att jag beundrar Ravel så mycket. 
 

 

Eftertanke 
 

Under arbetet med denna studie, har jag känt att jag utvecklats som musiker 
och musiktolkare. Jag känner att jag kommit närmare kärnan av Ravels 
musik. Denna cykel ligger mig varmt om hjärtat och jag tycker mycket om 
att framföra den. Jag tycker även om att musicera med en så intressant och 
ovanlig kvartett-sammansättning som man konventionellt som sångare inte 
brukar jobba med. Jag har även haft stor glädje av att ha läst, översatt och 



 

 

17 

tolkat Parny’s dikter. Slutligen är det så intressant att se hur olika 
kompositörer, särskilt Ravel, jobbar med text och sång. Detta är musik som 
berör, både de som spelar, och de som lyssnar. 
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