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Os arquivos das catedrais supoñen unha fonte de gran
valor para a interpretación e a investigación musical
da nosa contorna, pois cada un deles conserva a
música que se interpretaba nos espazos relixiosos das
dioceses. Todo este territorio musical atopábase en
intercambio constante, sobre todo no caso de Galicia e
o Norte de Portugal, e o camiño de Santiago era unha
vía de conexión entre artistas e instrumentistas.
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Neste contexto de comunicación frecuente, intercambio
e riqueza, sobrepasando as fronteiras modernas,
nace este ciclo; co fin de tecer pontes entre o traballo
artístico local e as tendencias internacionais do
momento, motivo polo cal este proxecto recolle e
estende a celebración do 300 aniversario en 2022 da
publicación do histórico O clavecín ben temperado, de
J. S. Bach, unha obra universal estreitamente ligada a
esta arte.
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“Un camiño ben temperado” é un ciclo de cinco
concertos de artistas das dúas marxes do Miño que
busca poñer en valor este pasado musical común, así
como a súa proxección internacional, tomando como
referencia o traballo da ESMAE da cidade do Porto
como centro artístico na actualidade, no que conflúen o
patrimonio e a historia galega e portuguesa.
Este ciclo é unha aposta da Orquesta Clásica de Vigo
que procura xerar un espazo de troco e posta en común
arredor da interpretación historicamente informada
do repertorio ibérico e as súas ligazóns co exterior.
Unha conexión entre artistas galegos e portugueses a
través do patrimonio histórico do sur da Provincia de
Pontevedra, espazo correspondente coa diocese TuiVigo.
Manuel MartíneZ
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03.09 | 21:00 | IGREXA DE SANTIAGO DE REDONDELA

LUZ E NORTE:MÚSICA PARA
HARPA NO MUNDO HISPANO.
SIGLOS XVI AL XVIII
MANUEL VILAS, ARPA DE DÚAS ORDES
A chamada arpa de dúas ordes é un tipo de arpa autóctona,
netamente hispana, que causou furor no panorama musical da
España dos séculos XVII-XVIII. Devandito instrumento consta
de dúas filas de cordas cruzadas; unha destas filas equivale
ás teclas brancas dun teclado, e a outra ás teclas negras; por
tanto, e en principio, toda obra que un órgano ou calquera
tipo de teclado pode realizar, poderíase interpretar nunha arpa
de dúas ordes sen maior problema. Este tipo de arpa formou
parte da vida musical do barroco español principalmente en
dous contextos: sacro e profano. Respecto ao mundo sacro,
as capelas musicais das máis importantes catedrais de España
e Hispanoamérica contaban entre o seu persoal con arpistas,
un posto moi solicitado que requiría pasar por uns duros
exames moi semellantes aos das nosas actuais oposicións a
cargos públicos. No concernente ao mundo profano, algunhas
compañías teatrais desta época contaban con arpistas como
ornamento para a realización do seu repertorio teatral. Ás veces
os mesmos arpistas, á parte das súas funcións musicais, eran
tamén actores e mesmo bailaríns. O éxito da arpa no mundo
teatral era de tal importancia que mesmo había compañías que
contaban con dous arpistas.
O presente programa é unha rápida viaxe a un pasado musical
tan fascinante como descoñecido. Poderemos escoitar algunhas
das músicas do século XVII español, con incursións no século
XVI, creadas para arpa de dúas ordes e así deixarnos levar polo
seu marabilloso mundo e envolvente sonoridade. Debido a que
este concerto está creado sobre un repertorio pouco habitual,
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o recital irá acompañado de explicacións e comentarios tanto
sobre o instrumento como sobre algúns aspectos da súa
historia.
Manuel Vilas

PROGRAMA
— Diferencias sobre ut re mi fa sol la, de Andrés Lorente
(1624 - 1703)
— Cupidillo desleal; Manué del diablo; Folías, anónimos para
arpa, séculos XVII-XVIII
— Quem terra pontus (Himno á Virxe María), de Antonio de
Cabezón, c. 1510 - 566
— Ave Maris Stella. Himno, de Francisco Fernández Palero,
século XVI
— Fantasía que contahace la harpa en la manera de
Ludovico, de Alonso Mudarra, c. 1510 - 1580
— Hachas; Españoletas; Zarambeques, de Lucas Ruiz de
Ribayaz, século XVII
— Obra de quinto tono, de Antonio Brocarte, 1629-1696
— Improvisación sobre la Jácara, Século XVII
— Canción alemana; Canarios, de Diego Fernández de Huete
1635-1713
— Gaita galega, de Bernardo de Zala, séculos XVII-XVIII

Entrada libre e de balde ata completar a
capacidade máxima
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05.09 | 21:00 | COLEXIATA DE STA. M.A DE BAIONA

MÚSICA IBÉRICA PARA A
NOBREZA DO SÉCULO XVIII
MARIO BRAÑA, VIOLÍN BARROCO
ELSA PIDRE, VIOLONCHELO BARROCO
É moi difícil pensar na vida cotiá da sociedade española do
século XVIII deixando á marxe a música. Os principais focos
de produción musical en España eran a Igrexa, a corte, as
casas da nobreza e os teatros. De entre todos eles, a Igrexa
era a máis importante.
A música sacra en España deixa un legado de nomes tan
importantes como Sebastián Durón (1660-1716), José de
Torres Martínez Bravo (ca.1670-1738), Antonio Literes (16731747) Francisco Courcelle [Corselli] (1702-1778) ou José de
Nebra (1702-1768), mestres de capela protagonistas da vida e
da produción musical na España do dezaoito.
A vida musical sacra corría a cargo da Capela de Música, cuxo
principal responsable era o mestre de capela, que instruía os
cativos, compoñía música para o culto e dirixía o coro. Tras el
estaba o organista, segundo en importancia, quen, ademais de
acompañar o culto, compoñía e improvisaba. Para formar parte
da Real Capela, os instrumentistas debían superar un proceso
de selección que constaba de tres partes. A primeira proba
consistía na execución dunha sonata elixida polo aspirante,
a segunda, na lectura a primeira vista dunha obra obrigada,
composta para a ocasión por un dos membros do tribunal e
a terceira proba eran os “exercicios de capela”, con algunhas
preguntas sobre transporte.
No programa que o Ensemble Allettamento presenta
poderemos escoitar dúas sonatas que pertencen ao corpus
composto para a segunda fase do concurso de oposición:
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a primeira sonata, coa que se abre o concerto, é a Sonata
en Re m de Francisco Corselli, quen coincidiou durante un
longo período en Madrid con Farinelli e estivo en contacto
cos compositores españois máis importantes da súa época,
o pai Antonio Adoitar e José de Nebra, con quen traballou
conxuntamente para conseguir un maior esplendor na Capela
Real. Para pechar o concerto, escoitaremos a Sonata para
violín e baixo na M de Juan Olivier e Astorga, un dos autores
españois máis importantes de música instrumental da segunda
metade do S. XVIII, que desenvolveu unha extensa carreira
como violinista e compositor por diversas cidades de España
e Europa. Traballou como violinista na catedral de Cádiz e
despois opositou á Real Capela en Madrid. Aínda que non
obtivo a praza, participou frecuentemente como membro do
tribunal nos exercicios de oposición ás vacantes de corda, nas
que había que interpretar, entre outros exercicios, unha sonata
a primeira vista composta especificamente para a ocasión.
A obra que escoitaremos a continuación é outra mostra da
produción propiamente hispánica para violín e baixo só. A
Sonata Nº 6 da Obra Harmónica para violín e baixo só foi
composta por Francisco Manalt, violinista que traballou para
a Casa de Benavente e Osuna, unha das principais casas
nobiliarias do noso país. A medida que o século avanza, vaise
formando un novo público burgués que aspira a gozar dun
estilo de vida antes só reservado a unha minoría. Así, aparece
unha clase media-alta que aos poucos vai gañando fama e
prestixio e que vai consumir este tipo de música de maneira
habitual. A música instálase para quedar nas principais Casas
Nobiliarias do país e entre elas A Casa de Benavente e Osuna
vai destacar pola súa alta actividade camerística.
A continuación, escoitaremos dúas sonatas ibéricas para tecla,
aínda que probablemente concibidas en orixe para instrumento
só e baixo. O compositor napolitano Domenico Scarlatti era
organista e compositor da Capela Española de Nápoles. Tras
unha estancia en Roma, cara a 1721 viaxou á corte de Lisboa,

7

chamado por João V como profesor de calvecín da princesa
María Bárbara de Bragança. Cando esta contraeu matrimonio
co futuro Fernando VI, trasladáronse á corte española, pasando
aquí o resto da súa vida. Escoitaremos a súa Sonata K.90,
unha das sonatas que o Grove Music identifica como orixinal
para “instrumento a só e continuo”, xunto ás sonatas K.81,
88, 89 e 91. No tempo no Scarlatti chegaba a Lisboa, tamén o
facía desde Coimbra un dos máis importantes compositores
portugueses do S. XVIII, Carlos Seixas, de quen escoitaremos
a súa Sonata 37, probablemente pensada en orixe para ser
interpretada a violín e baixo a só.
A formación que o Ensemble Allettamento presenta neste
programa (violín e violonchelo) podería considerarse pouco
habitual para a interpretación das sonatas para violín do
século XVIII, máis comunmente acompañadas por clavecín,
órgano ou algún outro instrumento de corda pulsada, pero
coñecemos que a práctica na que o violonchelo só executaba a
parte do baixo continuo sen o emprego doutros instrumentos,
certamente era moi habitual na época. Isto requiría por parte
do violonchelista unha gran habilidade e tamén coñecemento
harmónico, xa que ademais de interpretar a liña do baixo, debía
improvisar unha parte que respondese ás esixencias harmónicas
da partitura, dándolle a este instrumento melódico un carácter
máis polifónico. Un dos violonchelistas españois que realizaba
isto con gran destreza foi Domenico Porretti. O propio Farinelli
encomiaba o dominio desta técnica á perfección por parte do
violonchelista. Juan Pablo Fernández González mantén na súa
tese O mecenado musical das casas de Osuna e Benavente
que probablemente a execución de obras coa formación
que o Ensemble Allettamento presenta neste concerto fose
unha práctica habitual na Casa de Osuna. De feito, baixo a
titularidade do VIII Duque de Osuna, entre 1772 e 1775, os
únicos músicos asalariados eran o violinista Salvador Rexach e o
violonchelista Pablo Vidal.
Elsa Pidre Carballa, Ensemble Allettamento
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PROGRAMA
— Sonata para violín e baixo en Re m (1760), de Francesco
Corselli (1705-1778)
• Grave
• Allegro
• Andantino
• Presto
— Obra harmónica en seis sonatas de cámara de violín e
baixo só (1757), de Francisco Manalt (c.1710– 1759)
• Largo andante
• Allegro vivo
• Andante affettuoso
— Sonata 37 en Mi m, de Carlos Seixas (1704 -1742)
• Andante
• Siciliana
• Minuete
— Sonata para violín e baixo K.90 en Re m, de Domenico
Scarlatti (1685-1757)
• Grave
• Allegro
• Sin indicación de tempo
• Allegro
— Sonata para violín e baixo en La M (1807), de Juan Olivier
y Astorga (1733– 1830)
• Allegro Moderato
• Adagio
• Presto

Entrada libre e de balde ata completar a
capacidade máxima
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07.09 | 20:00 | IGREXA DE STA. UXÍA DE MOUGÁS, OIA

TRIOSONATAS DI CHIESA
E CAMERA
I COLORI DELL’ARMONIA
O grupo de música antiga I Colori dell’Armonia ofrecerá
un programa dedicado integramente á forma musical
denominada Triosonata ou Sonata en trío, popularizada
e desenvolvida a finais do século XVII e inicios do XVIII.
Composta habitualmente para dous instrumentos melódicos
solistas e baixo continuo, totalizando as tres partes que lle
deron o nome ao conxunto “triosonata” ou “sonata en trío”.
Porén, é habitual que o baixo continuo estea formado polo
menos por dous instrumentos (normalmente un melódico
como o violonchelo ou a viola de gamba, e un instrumento
de teclado, como o clavecín), de maneira que as triosonatas
son tocadas xeralmente por catro músicos.
Presentamos así as dúas variantes de sonata en trío que
existen: Triosonata da chiesa (triosonata de igrexa) e
Triosonata da camera (triosonata de cámara). A Triosonata
de igrexa utilizábase como acompañamento do servizo
relixioso; o seu carácter é máis polifónico que a triosonata
de cámara e os andamentos que a compoñen non fan uso de
ritmos de danza.
A Triosonata de cámara, pola súa contra, consta dun carácter
xeralmente máis homofónico e os andamentos que a
compoñen claramente están baseados en movementos de
danza como por exemplo: allemanda, sarabanda, giga…
O programa deste serán permítenos viaxar pola Europa dos
séculos XVII e XVIII, dando inicio na Alemaña co compositor
Johann Rosenmuller, que pasou a maior parte da súa vida en
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Italia e por iso a súa música é unha combinación de influencias
musicais alemás e italianas. Regresaremos a Alemaña, no final
do programa, con G.P.Telemann, desta vez para escoitar unha
triosonata de cámara con tamén moitas influencias da música
italiana, concretamente influencias do compositor Arcangelo
Corelli, a quen Telemann dedica esta colección de sonatas
tituladas: “Sonatas Corellisantes”. Seguiremos viaxando ata
Italia, onde atopamos dous compositores fundamentais
da Sonata en trío; Arcangelo Corelli claramente é un dos
compositores máis importantes para o desenvolvemento da
forma Sonata e Sonata en trío, autor de varios libros destas
dúas formas musicais. Hoxe interpretarase unha triosonata
de cámara denominada Ciaccona (danza popular española) e
unha triosonata de igrexa do seu libro Op.3.
O outro compositor italiano é Tomaso Albinoni, recoñecido
sobre todo pola súa obra instrumental. A sonata escollida é
unha triosonata da chiesa do seu libro Op.1 composto en 1694
na súa cidade natal, Venecia.
Continuamos a nosa viaxe por Europa e chegamos a Francia
cun dos compositores máis representativos deste país e
de maior renome, François Couperin. Coñecido por prestar
os seus servizos ao Rei Luis XIV (O Rei Sol), foi organista
da Capela Real e compositor da Corte Real co título de
Ordinaire de la musique de la Chambre du Roi. A triosonata
La Convalescente que se escoitará é claramente un exemplo
da música de cámara en estilo francés.
Finalmente, a viaxe remata no último país do Oeste europeo,
Portugal. Aínda que non se coñecen moitos compositores
portugueses do período barroco, Pedro António Avondano
foi un dos máis importantes músicos portugueses da súa
época. De ascendencia italiana (o seu pai era de Génova), foi
violinista e compositor da corte de D.João V. Entre as súas
composicións, que delatan xa un estilo do barroco tardío
con pinceladas do estilo preclásico (tamén coñecido como
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Estilo Galante), destacan as sonatas para clavecín, diversas
óperas, dúas sinfonías e tres triosonatas de cámara, das cales
a número dous en Re Maior será interpretada por I Colori
dell’Armonia.
Francia, Italia, Alemaña, Portugal… diferentes estilos nacionais
que conflúen nun único concerto no camiño, do mesmo
xeito que desde antano confluíron un concerto de diferentes
nacionalidades nos camiños a Santiago.
Mariña García-Bouso

PROGRAMA
— Sonata Seconda, de J. Rosenmuller (1619-1684)
• Grave, Allegro, Adagio, Allegro
• Andante
• Largo
• Adagio
• Adagio
— Triosonata Op.2 No.12 - Ciaccona, de A. Corelli (1653-1713)
• Largo
• Allegro
— Triosonata La Convalescente, de F. Couperin (1668-1733)
• Gravement
• Vivement
• Gravement et marque
• Légérement
• Rondement
• Vivement
— Triosonata Op.3, No.2, de A. Corelli (1653-1713)
• Grave
• Allegro
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• Largo
• Allegro
— Triosonata Op.1 No.9, de T. Albinoni (1671-1751)
• Grave
• Allegro
• Grave
• Presto
— Triosonata Corellisante No.5, TWV42: g4, de G. P.
Telemann (1681-1767)
• Grave
• Vivace
• Presto
• Grave
• Vivace
— Triosonata No.2, de P .A. Avondano (1714-1782)
• Allegro
• Andante e piano sempre
• Allegro

I COLORI DELL’ARMONÍA
Andoni Conde e Mariña García-Bouso, violíns barrocos
Roberto Alonso, violonchelo barroco
Marta López, clavecín

Entrada libre e de balde ata completar a
capacidade máxima
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09.09 | 20:00 | IGREXA DE STA. M.A DE A GUARDA

TRANSMUTAÇÕES IBÉRICAS,
RECITAL DE CLAVECÍN
JOÃO JANEIRO, CLAVECÍN
A música de tecla na Península Ibérica do Renacemento
ao Barroco tardío estivo marcada por dúas correntes de
composición: a asimilación de influencias externas, e a
estruturación dunha tradición intimamente ligada coas
características diferenciadoras dos instrumentos de tecla
aquí construídos e/ou utilizados. Neste aspecto, a franxa
máis occidental da península, quizais por se situar no
extremo de Europa, e padecer dunha especie de
síndrome das periferias, foi a que máis apertura sempre
amosou cara á diversidade de influencias ou se esixiu
a si mesma precisamente iso, co fin de asemellarse
máis aos centros europeos de desenvolvemento
artístico.

das tradicións europeas máis singulares e fascinantes do
Renacemento ao Barroco tardío.
JoÃo Janeiro

PROGRAMA
— Portigaler (Buxheimer Orgelbuch), anómino (século XV)
— Tento sobre ‘Con que la lavaré’, de Antonio Carreira
(c. 1589)
— Diferenzas sobre a Gallarda Milanesa, de Antonio de
Cabezón (1510-1566)
— Toccata Primo Tuono, de Tarquino Merula (1595-1665)
— Xácaras del 1.o Tono, de Juan Cabanilles (1644-1712)
— Toccata col Scherzo del Cucco, de Bernardo Pasquini
(1637-1710)
— Recercata Ottava, de Diego Ortiz (1510-1570)
— Terceiro Tento do 1.o Tom, Manuel Rodrigues Coelho
(c.1570-c.1635)
— Ballo di Mantova, de Gaetano Greco (1657-1728)
— Sonata en Sol menor K. 49, de Carlos Seixas (1704-1742)

Transmutações ibéricas procura reflectir algúns dos máis
importantes procesos de asimilación, transformación e
renovación da escrita para tecla na península ibérica desde
finais do século XV ata o primeiro cuarto do século XVIII.
Desde a incorporación vocal da escola franco-flamenga
catrocentista á expresión lusitana da influencia italiana do
Barroco do setecentos, pasando pola música de danza de
raíz tradicional, o estilo improvisado, ata a tradución en
tecla dunha linguaxe eminentemente orquestral. O
programa do recital constrúese así nun diálogo entre
influencias e a súa transmutación ibérica, artellando
orixes e idiosincrasias que acabaron constituíndose.
Coa diversidade que sempre caracterizou estes repertorios,
a música de tecla da Península Ibérica chegou a ser unha
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Entrada libre e de balde ata completar a
capacidade máxima
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11.09 | 18:30 | CATEDRAL DE TUI

REQUIEM PARA O MOSTEIRO
DE SANTA CLARA
METÁFORA DAS FLORES
MAGNA FERREIRA, DIRECCIÓN MUSICAL

O programa deste concerto está constituído principalmente
por obras do compositor Frei Francisco de São Boaventura
(Porto?, fl. 1733–1802) e escritas para o Mosteiro de Santa
Clara (Porto). A única excepción é o inicio da primeira parte,
momento en que escoitaremos o himno dedicado á Raíña
Santa Isabel, tamén monxa do Convento de Santa Clara de
Coímbra. Trátase dun himno estreado nas cerimonias da súa
canonización, en 1625, e creado polo compositor Domenico
Mazzochi con poema do propio Papa Urbano VIII.
A investigación arredor da música de Frei Francisco de São
Boaventura tróuxome ata aquí. Frei Francisco, referido como
“o Calzado” e “natural da Cidade do Porto” (tal como se indica
nalgúns dos seus manuscritos musicais), foi un compositor
pertencente á Orde dos Carmelitas Calzados, concretamente
á Xubilación de Pernambuco. Irmán do ilustre deseñador e
gravador Joaquim Carneiro da Silva (1727-1812) -mestre e
fundador da Clase de Gravura da Prensa Régia (1769-1788),
entre outros cargos- a súa vida transcorre na Provincia do
Carmo do Río de Xaneiro, tal como sucedera co seu irmán
que alí estivo a aprender a súa arte. Mapeando os manuscritos
musicais do compositor, entendemos a importancia deste
músico no seo dos conventos femininos de clausura da cidade
do Porto, especificamente do Mosteiro S. Bento de Avé-Maria
e, en especial, do Convento de Santa Clara. Traballou tamén
na Igrexa da Misericordia do Porto, mais os rexistros non son
totalmente precisos.
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O seu traballo como pedagogo nos conventos femininos de
clausura está reflectido nas dúas obras compostas para o
contexto da Semana Santa e dedicadas a Maria Peregrina
(1783-1806), unha moza pupila cantante e organista do
Convento de Santa Clara. Aprécianse neste repertorio os
coidados técnicos e estilísticos que o compositor tivo no que
respecta á liña vocal e que están intimamente relacionados
co proceso de aprendizaxe musical de Dª. Maria Peregrina.
As características estilísticas destas obras, así como da
Lamentación que pecha a primeira parte do programa,
son exemplo da forte influencia da música italiana nos
compositores portugueses da época, concretamente da ópera.
O virtuosismo vocal, a tensión dramática das frases melódicas,
da harmonía e a textura da orquestración, son froito da
aprendizaxe e interacción cos diferentes músicos italianos
que traballaban en Portugal e que se presentaban nos seráns
musicais da corte e alta burguesía, así como nos teatros de
ópera. No Porto daquela época a ópera italiana era escoitada
no Teatro do Corpo da Guarda (xa extinto) ou, a partir de
1798, no Teatro de S. João. Frei Francisco facía corresponder
cada obra ao gusto musical das monxas, coma se desta
forma enchesen a ausencia da vida social e cultural antes da
clausura. Na segunda parte deste programa está o centro do
que o move: o Réquiem (1791). Trátase dun encargo do Mestre
Capella do Mosteiro de Santa Clara (Porto), D. Maria Manoel do
Corazón de Jesús. Máis aló do interese musical que representa
a obra, composta para catro voces (Coro e Solistas), violíns
I e II, violonchelo e órgano (baixo continuo e obbligato),
trátase dun exemplo único na historia da música portuguesa,
pois en todo o século XVIII non encontramos, aínda, ningún
outro exemplo dun réquiem escrito por un compositor
portugués. Teremos que esperar ata 1816 para encontrarmos
o Réquiem de Marcos de Portugal (1762-1803) ou o de João
Domingos Bomtempo (1775- 1842), en 1820. A obra que aquí
presentamos réxese por varios contrastes dinámicos, agóxicos,
e tímbricos que acompañan o xesto dramático do texto.
Aínda que a súa linguaxe se distancia un pouco do repertorio
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presentado na primeira parte, volvemos encontrar aquí a
tensión dramática das frases, pero por riba de todo, a tensión
dramática das harmonías e texturas da orquestración. Non
obstante no que se refire ao contexto desta obra, non deixa de
ser curioso que o ano da súa estrea coincide co ano da estrea
do Réquiem de Mozart.
Magna Ferreira

PROGRAMA

— Solo para órgano “Para uzo da Excma. Sra. D. Gertrudes
Ritta” (1779), de Frei Francisco de São Boaventura.
(Adaptación: Magna Ferreira)

PARTE I
— De S. Elisabetha Lusitaniæ Regina, Hymnus (1625), de
Domenico Mazzochi (1592 – 1655)
Poema: Maffeo Barberini - Papa Urbano VIII (1568–1644)
Domar os impulsos do coração fugoso
E, pobre, servir a Deus
Foi o que Isabel preferiu ao reino.
Eis que, recebida em trono fulgente dos céus
E da mansão celestial,
De santos júbilos enriquecida,
Reina agora, mais ditosa, entre os anjos
E com os astros a seus pés
Nos ensina quais os verdadeiros bens.
Ao Pai o poder, ao Filho a glória
E a Vós Espirito Santo
O louvor seja dado para sempre.
— Minueto espirituoso para órgano (s.d.), de Frei Francisco
de São Boaventura (1733–1802)
— Lição última de Sabbado Sancto, para cantar a Exm.a Snra D.
Maria Perigrina, sendo principiante na idade de onze annos
(1794), de Frei Francisco de São Boaventura (1733–1802)
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Havendo Moisés anunciado a todo o povo os
mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos
bezerros e dos bodes, com água, lã purpúra e
hissopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo
o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento
que Deus vos manda. E de igual modo aspergiu com
sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério.
E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam
com sangue; e sem derramamento de sangue não há
remissão.

— Lamentación “Jod. Manum suam misit hortis” para “[...]
executar a Exma. Pupila D. Maria Perigrina, [...] na sua
idade de 12 annos naõ completos [...]” (1795), de Frei
Francisco de São Boaventura (1733–1802)
Jod. O adversário estendeu a mão a todas suas mais
queridas coisas: pois viu que as gentes entraram em
seu Santuário, às quais mandaste que não entrassem
em tua congregação.
Caph. Todo seu povo anda suspirando em busca de
pão: deram as suas coisas mais preciosas em troca
de mantimento para refrescarem a alma. Atende,
Senhor, e contempla, pois tornei-me desprezível.
Lamed. Porventura não vos comove a todos os que
passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor
como a minha dor, que veio sobre mim, com que me
entristeceu o Senhor, no dia do furor da sua ira.
Jerusalém, converte-te ao Senhor, teu Deus.
— Lamentación a só (s.d.), de Frei Francisco de São
Boaventura (1733–1802)

19

Início da lamentação do Profeta Jeremias
Aleph. Como está solitária a cidade tão povoada!
Fez-se como viúva, a grande entre as nações;
a princesa entre as províncias, subjugada em tributos.
Beth. Ela chora durante a noite
e lágrimas cobrem sua face;
ninguém mais a consola,
entre os que a amava;
todos os amigos a traíram,
e tornaram-se seus inimigos.
Ghimel. O reino de Judá foi exilado em sofrimento
e árdua servidão;
habita entre as nações, sem encontrar repouso;
seus perseguidores alcançaram-no em lugares estreitos.
Jerusalém, converte-te ao Senhor,
teu Deus.

PARTE II
Requiem (1791), de Frei Francisco de São Boaventura (1733–1802)
i. Introitus
Requiem Aeternam
Kyrie eleison
ii. Sequentia
Dies iræ
Tuba mirum
Rex Tremendæ
Recordare
Confutatis
Lacrimosa

iv. Sanctus
Sanctus
Hosana
Benedictus
Hosana
v. Agnus Dei
vi. Post-Comunio
Lux Aeterna
Cum Sanctis tuis

MÚSICOS
Magna Ferreira, Soprano I
Bianca Alves, Soprano II
Ana Santos, Mezzo soprano
Miguel Barreira, Barítono
Mariña García-Bouso, Violín I
Andoni Conde, Violín II
Leonor Sá, Violonchelo
Marta López, Órgano

Entrada libre e de balde
ata completar a capacidade
máxima

iii. Offertorium
Domine Jesu
Quam molim Abrahæ
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MANUEL VILAS, ARPA ANTIGA
Nace en Santiago de Compostela.
Estuda arpas antigas dos séculos
XII ao XVIII en Madrid con Nuria
Llopis e en Milán con Mara Galassi. Colaborou con numerosos
grupos e actúa como solista en
festivais de Europa e América. Intervén en máis de 100 discos para
diversos selos discográficos.
Funda o seu ensemble Ars
Atlántica, dedicado á música de
España, Italia, Portugal e Hispanoamérica dos séculos XII ao XVIII. Tamén é o artífice do proxecto
da gravación completa do “Manuscrito Guerra” (século XVII),
para o selo Naxos.
Unha das súas especialidades
é ofrecer recitais con cantantes:
acompañou a Guillemette Laurens, Raquel Andueza, Isabel Monar, Juan Sancho, Roberta Invernizzi, Marta Infante, Maria Jonas,
Jose Antonio López, Lida Vinyes-Curtis, Francisco Fernández
Rueda, Yetzabel Arias, etc. Posúe
a súa propia canle de Youtube
onde se poden ver e escoitar diversas arpas antigas desde diferentes localizacións de Santiago
de Compostela.
ENSEMBLE ALLETTAMENTO
O Ensemble Allettamento é un
proxecto do violinista Mario Braña e
a violonchelista Elsa Pidre, proxecto
que nace como resultado da unión
dunha dilatada traxectoria musical
conxunta e do interés de ambos
pola música antiga. Formados con
Amandine Beyer, Benjamin Chénier
e Marco Ceccato en ESMAE do Por-
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to e con Enrico Onofri en Palermo,
en xullo de 2016 resultan finalistas
e son galardoados co Premio Especial do Público dentro do V Concurso Internacional de Música Antiga
de Gijón, onde o xurado destacou
“a súa forza expresiva e a súa calidade para comunicar na forma
de interpretar” (La Nueva España,
16/07/2016). Neste momento deciden abordar o estudo das orixes do
repertorio para violín e violonchelo
dos séculos XVII e XVIII con instrumentos orixinais e desde unha
perspectiva historicamente informada. En xullo de 2017 conseguen
o Gran Premio do Xurado no VI
Concurso Internacional de Música
Antiga de Gijón, onde a crítica especializada resaltoou que “ademais
dunha gran preparación técnica, a
súa actuación evidencioou unha
perfecta compenetración e a capacidade de transmitir emocións
cun repertorio italiano do barroco
tardío seleccionado para a ocasión
[...] e a compenetración foi tal que
o dúou parecía un só instrumento
multiplicando voces”. (La Nueva
España, 14 de xullo) de 2017).
Andoni Conde Villar
Andoni Conde Villar comeza os
seus estudos musicais na cidade
de Vigo co mestre Manuel Martínez
Álvarez-Nava. Xa antes de acabar
os seus estudos de violín moderno, a música antiga e o violín barroco chaman poderosamente a
súa atención e comeza a asistir aos
cursos da Academia de Música Antiga da Universidade de Salamanca
onde recibe clases de reputados

especialistas na interpretación histórica como son Anxo Sampedro,
Sigiswald Kuijken, Mira Glodeanu,
Win Ten Have, Enrico Onofri, Jaap
Ter Linden, Enrico Gatti, Itziar Atuxa, Jacques Ogg e Pedro Gandía,
entre outros. Desde o ano 1997
ata o 2002 é membro tamén da
Orquestra Barroca da Universidade de Salamanca (OBUS). No ámbito orquestral asistiu a un stage
dirixido por Barthold Kuijken no
que se interpretou a Paixón segundo San Mateo de J.S. Bach e,
ademais de ser membro da OBUS
anteriormente citada, colaborou
en agrupacións como Orquestra
Barroca Vigo430, Gli Incogniti, Ars
Combinatoria, Capela Compostelá,
Iberian Ensemble e Concerto Ibérico. Na actualidade compaxina a
súa actividade como docente con
concertos co grupo I Colori dell’Armonia do cal é membro fundador.
Mariña García-Bouso
Mariña García-Bouso empeza a
estudar violín aos sete anos en
Ribadeo. Durante os seus estudos de Grao Medio, frecuenta a
escola de música Fingoi (Lugo) e
o Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner en
Oviedo. En 2018 conclúe o Máster
en Pedagoxía Musical na Escola Superior de Música de Lisboa,
baixo a orientación do violinista
Benjamin Chénier. En 2010 funda
o grupo de música de cámara I
Colori dell´Armonia co cal realizou
concertos en España e Norte de
Portugal. Participou, en 2015, no
37º Festival de Póvoa de Varzim

(Portugal) co grupo barroco Gli
Incogniti, dirixido por Amandine
Beyer. Colaborou coa Orquestra
Barroca da Universidade de Salamanca dirixida por Pedro Gandía,
Divino Sospiro e Aut Tace. Colabora regularmente coa Orquestra Barroca Vigo 430, Concerto
Ibérico, Flores da Música, Iberian
Ensemble. Mvsica Antiqva Porto e
coa Orquestra Barroca dá Casa dá
Música (O Porto), realizando concertos dirixidos por músicos internacionais como a violinista inglesa Rachel Podger, e o violinista e
contratenor ruso Dimitri Sinkovsy.
Marta López Fernández,
clavecín
Realiza estudos de calvecín con
Fernando López Pan e Silvia
Márquez Chulilla, e asiste a masterclasses impartidas por Menno
van Delft, Richard Egarr e Olivier
Baumont. Debido ao seu interese polo órgano ibérico, Marta
fórmase inicialmente con Bruno
Forst e máis adiante con Roberto
Fresco e Montserrat Torrent como
alumna dos cursos de Música en
Compostela. Recentemente ofrece recitais no Museo Nacional de
Artes Decorativas (Proxecto MusaE), no Palacio do Infante don
Luís de Borbón (Benvidos a Palacio) e na Igrexa da Universidade
en Santiago de Compostela (Lugares e órganos). Marta colabora
habitualmente como continuista
con diversas orquestras como a
Orchestra of the Age of Enlightenment, a Real Filharmonía de
Galicia, a Orquestra Barroca Vigo
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430 e Eboracum Ensemble, entre
outros, traballando con directores
como Philippe Herreweghe, John
Butt, Paul Daniel, Enrico Onofri,
Maximino Zumalave, Steven Devín, Robert Howarth e Eamonn
Dougan. Participou ademais nas
academias orquestrais da Orchestra of the Age of Enlightenment,
Academy of Ancient Music e a
Britten Pears Baroque Orchestra,
así como a Académie Baroque Internationale du Périgord Noir.
JOÃO JANEIRO
Intérprete de instrumentos de tecla
históricos, divide a súa actividade
profesional entre a investigación,
concertos, gravacións e a docencia. Fixo a súa formación en Lisboa,
onde completou os estudos en
clavecín, órgano, clavecín e musicoloxía histórica. Fundou e dirixe
as agrupacións Flores de Mvsica,
Capella Joanina e Concerto Ibérico, cos cales ten difundido activamente os repertorios ibéricos dos
séculos XVI a XIX en concertos,
gravacións de CD, conferencias e
masterclasses. Dirixiu numerosas
estreas modernas de obras de
compositores portugueses do período Barroco. Participou en diversos festivais en Portugal, España,
Italia, Alemaña, Francia e Suíza,
tanto como clavecinista, organista
ou mestre, dirixindo varias producións de ópera barroca de Monteverdi, Lully e Purcell, e en proxectos
artísticos en Noruega ou Islandia.
Gravou varios CD a só cos órganos históricos da cidade de Évora,
de Torre de Moncorvo de Castelo
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Branco e de Arlesheim (Suíza) e
cos clavecíns históricos do Museo da Música. Orientou edicións
críticas de obras de João Baptista
Avondano e Francisco António de
Almeida; dirixiu as gravacións de
CD do Che Deum e da gran Misa
en Fa de F. A. Almeida, e do Matuttino de’ Morti de David Perez.
Gravou dous CD co Avondano Ensemble dedicados ás sonatas de
João Baptista Avondano e á música de cámara de Pedro António
Avondano. Prepara a edición crítica
da primeira ópera dun compositor
portugués: La Pazienza di Socrate
de F. A. Almeida. Traballou na reconstrución dos Concertos Grossos de Pereira da Costa para rexistro en CD e edición da partitura.
Promoveu a difusión da obra de
João Lourenço Rebelo en España
e Italia. Deste compositor dirixiu a
estrea moderna e gravou para CD
as Vésperas da Cabicha Virgem
Maria. Responsable tamén pola estrea moderna e primeira gravación
en CD con instrumentos da época
do Réquiem de J. D. Bomtempo.
Paralelamente, gravou para CD A
Paixón Segundo San Xoán de J. S.
Bach, e coa agrupación Contaxio
Barroco gravou as Sonatas de Johann Ernst Galliard. Dirixiu a Paixón
S. S. Mateo de J. S. Bach por primeira vez en 2019. En 2022 dirixiu
o proxecto Baroque Atlantique da
Saison Croisée France-Portugal.
Concibiu e dirixe os festivais de
música antiga West Coast e SIMA,
por onde pasaron algúns dos mellores intérpretes internacionais na
área da música antiga. Realizou o

Inventario de Órganos Históricos
do Alentejo, e coordinou procesos de restauración para o Ministerio de Cultura. Dirixe os ENCIMA
(Cursos Internacionais de Música
Antiga). Dá clases de clavecín, música de cámara e baixo continuo e
as clases de interpretación histórica na ESART-IPCB e de órgano
na EMNSC. Presidente da MAAC;
membro fundador do CESEM
(FCSH-UNL) e da Sociedade Portuguesa de Investigación en Música
(SPIM).
METÁFORA DAS FLORES
O grupo “Metáfora das Flores”,
nome inspirado na obra literaria
de Soror Maria do Ceo (1658-1723),
fixo a súa primeira tournée en Maio
de 2019, nun programa dedicado á
música e literatura nos Conventos
de Santa Clara (Portugal e España). En 2021 presentou o programa “Réquiem para Santa Clara”,
dedicado á obra de Frei Francisco
de S. Boaventura e ao Mosteiro de
Santa Clara do Porto. Desde entón
o grupo presentou este repertorio
na Igrexa de Santa Clara-a-Nova
(Festival “Musica n’Aldea”, Coímbra), Igrexa de S. Francisco (Évora), Igrexa Matriz de Barcelos (Festival “Do Ferro ao Ouro”) e Igrexa
de S. Pedro (“Festival Internacional
de Música Relixiosa”, Guimarães).
O grupo está dirixido pola
cantante e mestra Magna Ferreira –responsable tamén da investigación e edición das obras presentadas- docente no Curso de
Música Antiga da Escola Superior
de Música e Artes do Espectácu-

lo (Instituto Politécnico do Porto)
e no Conservatorio de Música do
Porto. Estudou na ESMAE, Universidade do Miño, Estudo de Ópera
da Casa da Música e Schola Cantorum Basiliensis. Impartiu masterclasses de Canto e música vocal
de conxunto en Portugal, Brasil,
España e Francia. Como solista
actou en Portugal, España, Francia, Suíza, Polonia, México e Brasil.
É salientable a súa participación na estrea moderna de Joaz
(no papel de Athalia), de Benedetto Marcello (Festival Obra Aberta, Casa da Música, 2003), e en As
Tres Barcas, de Gil Vicente/Fernando Lapa (Festival Días da Música, CCB, 2018 / Toy Ensemble).
Magna Ferreira dirixiu a Orquestra Barroca da ESMAE nas
óperas Acis and Galatea de Haendel, Dido and Aeneas de Purcell
e Il combatimento di Tancredi e
Clorinda e Ballo delle Ingrate de
Monteverdi. Dirixiu a estrea de
diversas obras de compositores portugueses e participou en
proxectos comunitarios na Casa
da Música, Guimarães Capital
da Cultura, Centre Culturel de
Rencontre Ambronay e Ruta do
Românico. Gravou para a Antena
2, RTP, Challenge Classics, Au Fil
de l’air, entre outros. Como compositora escribiu obras para os
grupos Teatro Bruto, Outra Voz e
o Festival “Vivarium”.
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