Festival de
Música
Cidade de
Lugo

XXXIX
Semana
do Corpus
maio-xuño 2011

Festival de
Música Cidade
de Lugo
XXXIX Semana do Corpus

Organiza

Colaboran
Conservatorio
Profesional de
Música de Lugo

Organiza:
Concello de Lugo
Concellería de Cultura
colabora:
Círculo das Artes
Conservatorio Profesional de Música de Lugo
Fundación Caixa Galicia
Director artístico:
Xosé Víctor Carou
Adxuntos á dirección:
Daniel Álvarez Vázquez
Teresa Adrán
edición, Deseño e maquetación:
Beatriz Padín
traducións:
Adela Padín Romero
Imprime:
COGRAF
D.L.:

Festival de Música Cidade de Lugo 2011
XXXIX Semana do Corpus

martes 10 de maio
NURIA RIAL soprano
MARTA INFANTE mezzosoprano
VESPRES D’ARNADÍ
DANIEL ESPASA dirección
Il duelo amoroso: cantatas italianas e arias de Haendel
Círculo das Artes. 20:30
xoves 12 de maio
NJABULO MADLALA barítono
ROGER VIGNOLES piano
Camiños, paisaxes e sentimentos
cancións de Duparc, Mahler, Vaughan Williams, Schumann, Strauss e populares surafricanas
Círculo das Artes. 20:30
venres 13 de maio
HARMONIA ARTIFICIOSA
Chi sa amar?, o nacemento da cantata no século XVII
Monteverdi, Sances, Strozzi, Ferrari
Fundación Caixa Galicia. 20:30
mércores 18 de maio
ROBERTA INVERNIZZI soprano
MANUEL VILAS arpa doppia
CRAIG MARCHITELLI tiorba
L’isola amorosa: madrigais e cancións do Seicento italiano
Frescobaldi, Caccini, Merula, Monteverdi, Ferrari, Strozzi...
Círculo das Artes. 20:30
xoves 19 de maio
JORGE MONTES violín
ALEJANDRO SANZ marimba / vibráfono
Na procura dunha nova tímbrica...
Buide, Oboe, Biveinis, Jones
Círculo das Artes. 20:30
venres 20 de maio
PATRICIA REJAS fortepiano
A familia Bach e o fortepiano
Fundación Caixa Galicia. 20:30
sábado 21 de maio
PENTAFONÍA quinteto de ventos
SEISDEDOS títeres
O Corpus dos nenos: Valentino, un conto musical
Círculo das Artes. 18:00

luns 23 de maio
AARON ZAPICO clave
Fantasía: Frescobaldi, Froberger, Purcell, Valente, Picchi
Fundación Caixa Galicia. 20:30
martes 24 de maio
DUO SCARAMOUCHE piano a catro máns
Galicia e o piano a catro mans
Adalid, Pillado, García-Picos, Pereiro
Círculo das Artes. 20:30
mércores 25 de maio
SANTI MIRÓN viola da gamba
MARJU VATSEL clave
Música galante
Ruhe, Schaffrath, CPE Bach
Fundación Caixa Galicia. 20:30
sábado 28 de maio
Taller de danza e concerto familiar
SAOR EN DANZA
O Corpus dos nenos: Orchesographie, ou a conversa entre música e danza
Conservatorio Profesional de Música, 11:30 (taller) e 18:00 (concerto)
luns 30 de maio
JULIO MOURENZA piano
Grandes mestres do piano, Schubert e Debussy
Círculo das Artes. 20:30
martes 31 de maio
DIEGO VENTOSO percusión
GRUPO DE DANZA CONTEMPORÁNEA DO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DE LUGO
Contrapunto eléctrico
concerto de percusión, electrónica e danza
Conservatorio Profesional de Música. 20:30
mércores 1 de xuño
INSIEME STRUMENTALE DI ROMA
GIORGIO SASSO director
Vivaldi, 300 anos de L’Estro Armonico
Círculo das Artes. 20:30
xoves 2 de xuño
SERGEI LEIFERKUS barítono
SEMION SKIGIN piano
A conexión rusa
cancións de Tchaikovski, Rachmaninov e Mussorgski
Círculo das Artes. 20:30

É para min un placer darvos a benvida, unha primavera máis, ao Festival de Música Cidade
de Lugo, a “Semana do Corpus” que neste ano 2011 chega á súa XXXIX edición.
A cidade de Lugo, que sempre tivo gran afición pola boa música, volve ter con este
festival a posibilidade de gozar dun dos grandes placeres da vida. E con nós gozarán del
afeccionados chegados do resto de Galicia e mesmo de fóra porque o Festival Cidade de
Lugo convirte á nosa cidade estes días nunha capital musical.
Como veredes no programa, neste mes de maio e nos primeiros días de xuño, teremos a
oportunidade de disfrutar de máis dunha ducia de concertos que farán as delicias dos
melómanos. Tamén haberá música e danza especialmente adicada aos máis novos, dentro
do Corpus dos nenos, porque queremos que tamén eles aprendan a divertirse coa arte
musical.
Aproveito esta ocasión para dar a benvida a todos os grupos e artistas que nos van facer
disfrutar coa súa música e a todos os afeccionados anímovos un ano máis a gozar da súa
arte.

José López Orozco
Alcalde de Lugo

Chega de novo o mes de maio, e con el o XXXIX Festival de Música Cidade de Lugo, unha
máis das mil primaveras musicais que, parafraseando a Cunqueiro, desexamos tamén para
a nosa cidade. Unha longa traxectoria para unha actividade esencial na axenda cultural
de Lugo, nunhas datas que moitos afeccionados esperan con expectación.
Este interese é froito da regularidade, e sobre todo dos bos recordos que deixa a
programación dos anos anteriores. Este ano teño a honra de poder escribir unhas palabras
no programa, e quero aproveitar a ocasión para recordar os esforzos de todas as persoas
que me antecederon nas tarefas da organización, así como para dedicar un aplauso a
todos os asistentes que, en definitiva, fixeron que puidésemos chegar á presente edición.
Grazas a eles, coa súa participación, conseguimos facer un Lugo aínda mellor, no que a
cultura musical ten un lugar esencial.
E non podo deixar de referirme á importante faceta que representan os concertos
didácticos para nenos e nenas, pois coa sementeira que representan contribuímos a
asegurar o futuro dunha manifestación cultural tan importante coma esta. Dende o
Concello alegrarémonos de contribuír a que a primavera na nosa cidade altere todos os
bos sentidos cunha banda sonora propia e para todas as idades grazas a esta xa clásica
cita.

Nuria Mundiña López
Concelleira de Cultura

Trinta e nove anos de longa historia cumpre o decano dos festivais galegos de música
clásica, este Festival de Música Cidade de Lugo tradicionalmente coñecido como Semana
do Corpus, e cada ano que pasa é máis coñecido e respectado. Máis de tres semanas de
música –trece concertos e dous concertos familiares e para nenos– enchen unha
programación cuxas premisas básicas son a calidade e a variedade.
Coma en anos anteriores, a ampla oferta lírica está garantida pola calidade e prestixio dos
cantantes que adornan o cartel do festival, cheo de grandes nomes como os de Sergei
Leiferkus, Roberta Invernizzi, Nùria Rial, Marta Infante ou Njabulo Madlala. Así, dúas das
grandes citas desta nova edición do Festival de Música Cidade de Lugo son precisamente
a súa inauguración e a súa clausura. Dúas cantantes catalanas especializadas e que gozan
de sólida reputación no mundo da música antiga, a soprano Nùria Rial e a mezzosoprano
Marta Infante, protagonizan xunto á agrupación Vespres d’Arnadì o primeiro concerto,
dedicado a un dos grandes mestres do barroco, Haendel, e as súas cantatas e arias de
ópera. De acontecemento pode calificarse o concerto de presentación en Galicia dun dos
nomes máis senlleiros da lírica mundial nas últimas décadas: o barítono ruso Sergei
Leiferkus cantará para o público lugués un programa integramente ruso, sen dúbida a súa
gran especialidade, con cancións de Tchaikovski, Rachmaninov e Mussorgski.
Outro dos grandes nomes propios deste ano é o da soprano italiana Roberta Invernizzi,
cantante con personalidade e sensibilidade exquisita, que ofrecerá un fermoso programa
dedicado ao século XVII italiano na compaña do arpista compostelán Manuel Vilas e o
tiorbista norteamericano Craig Marchitelli. E a oferta do festival aínda garda outro debut,
a primeira actuación en España de Njabulo Madlala: un barítono surafricano que seguro
dará moito que falar nos próximos anos e que, na compaña de luxo do pianista inglés
Roger Vignoles, cantará un descritivo e variado programa liederístico titulado Camiños,
paisaxes e sentimentos que inclúe cancións de Duparc, Mahler (lembranza no centenario
da súa morte), Schumann ou Richard Strauss e remata con cancións populares do país de
orixe de Njabulo Madlala.
A música barroca e antiga centra boa parte do interese deste Festival de Música Cidade de
Lugo 2011 e neste eido cómpre salientar a actuación do Insieme Strumentale di Roma que
dirixe o violinista Giorgio Sasso: máis que interesante é o programa dedicado a unha das
colecións de concertos máis importantes de todos os tempos, L’Estro Armonico de Vivaldi,
seleccionado por esta agrupación italiana que debuta en España. O dúo de viola da gamba
e clave formado polo barcelonés Santi Mirón e a estona Marju Vatsel céntranse na música
galante do tempo do fillo máis famoso de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach. E por outra
banda, unha agrupación galega, Harmonia Artificiosa, dedica o seu concerto a ilustrar o
nacemento do xénero da cantata no século XVII.

Pero tampouco esquecemos a música contemporánea e a creación actual, protagonista de
dous dos concertos do festival. O primeiro o do dúo de violín e percusión formado por
Jorge Montes e Alejandro Sanz: Na procura dunha nova tímbrica... é o título dun programa
de vangarda que inclúe obras de dous autores galegos, o compostelán Fernando Buide e
o lituano afincado na nosa terra Karolis Biveinis. A segunda cita coa música dos nosos
días é o singular programa ideado polo percusionista galego Diego Ventoso, Contrapunto
eléctrico, para o que conta coa colaboración do Grupo de Danza Contemporánea do
Conservatorio Profesional de Danza de Lugo.
Nas cinco últimas edicións, o piano converteuse nunha das apostas máis sólidas do
festival, que este ano organizou catro concertos que, sen dúbida, ofrecerán unha ampla
visión das posibilidades dos instrumentos de teclado, comezando polo fortepiano,
antecesor dos instrumentos actuais, no recital de Patricia Rejas dedicado á familia Bach.
O piano a catro mans estará representado polo Dúo Scaramouche e un programa dedicado
integramente a compositores galegos, mentres que Julio Mourenza dedicará o seu
concerto a dous grandes mestres como son Schubert e Debussy. A estes intérpretes
galegos engadimos a un asturiano, o clavecinista Aarón Zapico: abandeirado da nova
xeración de intérpretes de música antiga españois como solista e director do conxunto
Forma Antiqva, o seu fermoso e atraínte programa ofrece unha ampla mostra de autores
italianos, alemáns, ingleses...
E por último, e non por iso menos menos importante, a achega do festival pensando no
futuro, nos nosos rapaces: o “Corpus dos Nenos” que este ano inclúe dous concertos en
familia e un taller de danza. Monicreques e música únense no espectáculo titulado
Valentino, un conto musical que estará a cargo do quinteto de ventos Pentafonía e a
compañía de títeres Seisdedos. Danza e música combínanse na dobre iniciativa da
agrupación Saor en Danza para este ciclo: comezando pola mañá cun taller de danza para
rapaces dirixido por Dolores Fojón e rematando pola tarde cun concerto pensado para toda
a familia no que a danza renacentista conta cun protagonismo especial.
Como cada ano, traballamos arreo e puxemos toda a nosa ilusión para preparar a
programación deste Festival de Música Cidade de Lugo que desexamos que, coma sempre,
compartan e gocen connosco.

Xosé Víctor Carou
Director Artístico
XXXIX Semana do Corpus
Festival de Música Cidade de Lugo
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Il duelo amoroso

Cantatas italianas
e arias de Haendel
NÚRIA RIAL soprano
MARTA INFANTE mezzosoprano
VESPRES D’ARNADÍ
DANIEL ESPASA director

martes 10 de maio de 2011
Círculo das Artes, 20:30

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Parte I
Concerto grosso en sol maior op 3 nº 3 HWV 314
Largo e staccato - Allegro - Adagio - Allegro
Languia di boca lusinghiera, cantata HWV 123 (c. 1710-11)
	Recitativo: Languia di bocca lusinghiera
	Aria: Dolce bocca, labbra amate

soprano

Mi palpita il cor, cantata HWV 132 (1712) mezzosoprano
Recitativo: Mi palpita il cor
Arioso: Agitata è l’alma mia (Allegro)
Recitativo: Tormento e gelosia
Aria: Ho tanti affanni in petto (Largo)
Recitativo: Clori, di te mi lagno
Aria: Se un dì m’adora la mia crudele (Allegro)
Giulio Cesare, ópera HWV 17 (1724)
	E pur così in un giorno... Piangerò la sorte mia (recitativo e aria de Cleopatra)
Tanti strali al sen mi scocchi, dúo italiano HWV 197 (1710/11)
	Aria a dúo (Allegro): Tanti strali al sen mi scocchi
	Aria a dúo (Largo): Ma se l’alma sempre geme
	Aria a dúo (Allegro): Dunque annoda pur, ben mio
Parte II
Sonata en sol menor HWV 404 (1717)
	Andante - Allegro - Adagio - Allegro
Amarilli vezzosa, ou Il duello amoroso, cantata HWV 82 (1708)
Sonata: Allegro - Menuetto
Recitativo (Daliso): Amarilli vezzosa
Aria (Daliso): Pietoso sguardo, vezzo bugiardo
Recitativo (Amarilli): Dunque tanto s’avanza
Aria (Amarilli): Piacer che non si dona
Recitativo (Amarilli, Daliso): Sì, sì, crudel, ti acheta
Dúo (Amarilli, Daliso): Quel nocchiero che mira le sponde
Recitativo (Daliso): Amarilli, Amarilli
Aria (Daliso): È vanità d’un cor
Recitativo (Daliso, Amarilli): Or su, giacché ostinato
Dúo (Daliso, Amarilli): Sì, sì, lasciami, ingrata / Su, su, restati in pace
Personaxes: Daliso (mezzo) e Amarilli (soprano)

NÚRIA RIAL soprano / MARTA INFANTE mezzosoprano
VESPRES D’ARNADÍ / DANIEL ESPASA director
14

soprano

As cantatas italianas de Georg Friedrich Haendel
(1685-1759) representan pequenas óperas de peto
cheas de paixóns contrastantes nas que se presentan temas pastorais mitolóxicos e escenas amorosas. No seu tempo, Haendel quixo estar sempre na
cresta da onda, e para iso pasou varios anos en
Italia. Deste periodo son as súas pouco coñecidas
cantatas italianas, que compuxo nos encontros da
Accademia Arcadia, sustentada polo marqués
Francesco Ruspoli e outros señores, nas que se
instaba a un poeta, un músico e un cantante a
compoñer unha nova cantata no transcurso dunha
tarde. a maior parte destas cantatas foron compostas para unha voz e baixo continuo, aínda que as
para este programa se seleccionaron aquelas que
conteñen acompañamento de instrumentos orquestralis.Xunto a estas, e do mesmo autor, ofrécense
unha trepidante sonata, un concerto virtuoso e
unha das arias de ópera máis sentidas e escoitadas:
“Piangerò la sorte mia” do Giulio Cesare. Así confórmase un apetecible baño de intensas emocións
primaverais. A cantata Amarilli vezzosa leva como
subtítulo Il duello amoroso, duelo protagonizado
por dúas cantantes catalanas moi salientables na
escena internacional da interpretación do repertorio barroco: Núria Rial e Marta Infante.
Pere Saragossa

NÙRIA RIAL
soprano
Nada en Manresa, tras formarse musicalmente en
Cataluña ingresa na Schola Cantorum Basilensis,
onde estuda con Kurt Widmer. Foi invitada polos
máis importantes festivais e auditorios de Europa
xunto aos directores P. Goodwin, G. Leonhardt, R.
Jacobs, A. Bernardini, T. Hengelbrock, S. Sempe, L.
Cummings, F. Bonizzoni, H. Griffiths, P. Cao, S.
Mas, A. Ros Marbà e os grupos Il Giardino Armonico,
The English Concert, Les Musiciens du Louvre,
Concerto Köln, Kammerorchester Basel, Akademie
für Alte Musik, Al Ayre Español, La Risonanza,
L’Arpeggiata, Orquesta Barroca de Sevilla, Orfeo
Barockorchester, Camerata Köln, Zürcher Kammer
orchester, Sinfónica de Hungría, Symphonieorchester
Basel, etc. Gravou para Harmonia Mundi France,
Berlin Classics, Oehms Classics, Alpha, Mirare,
Glossa Music e Sony Classical / BMG Masterworks

(artista exclusiva dende 2009). As súas gravacións
máis recentes inclúen catro discos dedicados a
Haendel: Riccardo Primo, Duetti amorosi (xunto a
Lawrence Zazzo), Nove arias alemás e Athalia. En
2009 obtivo un Echo Classical Music Award co disco
Haydn: Arie per un’amante (DHM), xunto á Orfeo
Kammerorchester e Michi Gaigg, e recibiu un
segundo Echo Award pola súa participación en
Teatro d’amore con Christina Pluhar e Philippe
Jaroussky.

MARTA INFANTE
mezzosoprano
Nada en Manresa, tras formarse musicalmente en
Cataluña ingresa na Schola Cantorum Basilensis,
onde estuda con Kurt Widmer. Foi invitada polos
máis importantes festivais e auditorios de Europa
xunto aos directores P. Goodwin, G. Leonhardt, R.
Jacobs, A. Bernardini, T. Hengelbrock, S. Sempe, L.
Cummings, F. Bonizzoni, H. Griffiths, P. Cao, S.
Mas, A. Ros Marbà e os grupos Il Giardino Armonico,
The English Concert, Les Musiciens du Louvre,
Concerto Köln, Kammerorchester Basel, Akademie
für Alte Musik, Al Ayre Español, La Risonanza,
L’Arpeggiata, Orquesta Barroca de Sevilla, Orfeo
Barockorchester, Camerata Köln, Zürcher Kammer
orchester, Sinfónica de Hungría, Symphonieorchester
Basel, etc. Gravou para Harmonia Mundi France,
Berlin Classics, Oehms Classics, Alpha, Mirare,
Glossa Music e Sony Classical / BMG Masterworks
(artista exclusiva dende 2009). As súas gravacións
máis recentes inclúen catro discos dedicados a
Haendel: Riccardo Primo, Duetti amorosi (xunto a
Lawrence Zazzo), Nove arias alemás e Athalia. En
2009 obtivo un Echo Classical Music Award co disco
Haydn: Arie per un’amante (DHM), xunto á Orfeo
Kammerorchester e Michi Gaigg, e recibiu un
segundo Echo Award pola súa participación en
Teatro d’amore con Christina Pluhar e Philippe
Jaroussky.

DANIEL ESPASA
director
Nado en La Canonja (Tarragona), estudou clave e
baixo continuo con Béatrice Martin na ESMUC de
Barcelona e música de cámara con Jordi Savall,
Pedro Memelsdorff, J. P. Canhiac e Manfredo
15

Kraemer. Tamén seguiu cursos cos clavecinistas
Pierre Hantaï e Olivier Beaumont. Colaborou cos
grupos Mala Punica, La Caravaggia, La
Hispanoflamenca, Acadèmia 1750, Orquestra do
Teatre Lliure, Real Filharmonía de Galicia, etc.
Actuou no Festival de Torroella de Montgrí,
Quincena Musical de San Sebastián, Cicle de
Cambra de l’Auditori, Foyer do Liceu e o ciclo
Avuimúsica, entre outros. Desde 2003 é pianista e
clavecinista colaborador da Orquesta Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya.

VESPRES D’ARNADÍ
Ademais do respecto e coñecemento dos tratados
históricos, a orquestra barroca Vespres d’Arnadí
pretende dar vida aos grandes marxes interpretativos apuntados noutras fontes históricas, como
diarios, crónicas, iconografía, pintura, prefacios e
apuntes de partituras, sátiras, cartas, etc., así
como estudos actuais de especialistas no eido da
interpretación da música antiga. As Academias,
nome que recibían os conciertos privados do século XVIII, eran ofrecidas nos seráns (vespres) despois das ceas distinguidas de familias nobres e
burguesas de sociedades artísticas. Arnadí é un
delicioso postre de cabaza, azúcar e améndoa, de
tradición en Xàtiva (Valencia), do que puideron
gozar nos seráns cortesáns da época barroca. Os
membros de Vespres d’Arnadí colaboraron en agrupacións como Les Talents Lyriques, Le Concert des
Nations, Accademia Bizantina, La Chapelle Royal e
Friburg Barockorkester, entre outras.

Pere Saragossa óboe
Guadalupe del Moral e Elisabeth Bataller violín
Anna Aldomà viola
Xavier Roig violoncello
Oriol Martí violones
Josep Maria Martí tiorba
Daniel Espasa clave e dirección
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Núria Rial

Marta Infante

Vespres d’Arnadí

concerto
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Camiños,
paisaxes e
sentimentos
Njabulo Madlala barítono
Roger Vignoles piano

xoves 12 de maio de 2011
Círculo das Artes, 20:30

Parte I
Henri Duparc (1848-1933)
Chanson triste (Canción triste)
Phidylé
La vie antérieure (A vida pasada)
Gustav Mahler (1860-1911)
Lieder eines fahrenden Gesellen (Cancións dun camarada errante)
Wenn mein Schatz Hochzeit macht (O día que o meu ben casa)
Ging heut’ morgen übers Feld (Atravesei esta mañá os campos)
Ich hab' ein glühend’ Messer (Teño un ardente corazón)
Die zwei blauen Augen (Os azuis ollos)
Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
Linden Lea
Silent noon (Silencioso mediodía), de The house of life, nº2 (A casa da vida)
Let Beauty awake (Que a fermosura esperte), de Songs of travel, nº2 (Cancións de viaxe)
The roadside fire (O lume á beira do camiño), de Songs of travel, nº2 (Cancións de viaxe)

Parte II
Robert Schumann (1810-1856)
Die Lotosblume op 25 nº7 (A flor de loto), de Myrthen op 25 (Mirtos)
Stille Tränen op 35 nº10 (Bágoas silenciosas), de Kerner Lieder op 35
Du bist wie eine Blume op 25 nº24 (Es como una flor), de Myrthen op 25 (Mirtos)
Beltsazar op 57 (Baltasar)
Richard Strauss (1864-1949)
Allerseelen op 10 nº8 (Defuntos)
Morgen! op 27 nº4 (¡Mañán!)
Heimliche Aufforderung op 27 nº3 (Invitación secreta)
Cancións populares surafricanas
Thula S'thandwa Sami
Thula Mama
Thula Sana
Malaika

Njabulo Madlala barítono
Roger Vignoles piano
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O termo lied é o utilizado para definir a canción
lírica xermana, se ben nos seus inicios este termo
facía referencia á polifonía alemá do século XV que,
chegando ao umbral do alto barroco (1630), tendería a definirse como unha liña á que acompañaba
un baixo continuo. No século XVIII cámbiase a
concepción xeral e neste período comézase a ver a
canción cun carácter inherente de supremacía. Se
ben non serán autores de recoñecido prestixio
como Haydn ou Mozart os que amosen o modelo
máis xenuino do xénero en cuestión, será xa no
século XIX cando o lied supoña o renacer da poesía
lírica alemá cultivada en épocas anteriores, coa
que se poderá expresar o sentimento persoal dun
individuo confrontado coa natureza, sociedade ou
historia mediante símbolos e alegorías. Os ciclos de
lieder de Schumann e Schubert foron os máis coñecidos na historia e os que gozaron dun maior recoñecemento. Será Schubert o que conseguirá fusionar tanto os elementos poéticos como os musicais.
Vemos, pois, como este xénero que xeralmente foi
coñecido polo seu último e máis produtivo estado
foi cultivado en séculos anteriores e soubo adaptarse aos tempos que corrían, sobrevivindo así e de
xeito ininterrompido durante seis séculos en diferentes países. Todo un reto para o Romanticismo
musical.
Bruno Díaz González

Njabulo Madlala

Robert Schumann

recentes e futuras salientan os papeis de Don
Fernando de Fidelio na Ópera Holland Park, Morales
de Carmen na Ópera de Dorset, a xira Opera
Highlights 2011 coa Scottish Opera, Scarpia de
Tosca coas Rising Stars da Grange Park Opera, Ich
habe genug de Bach coa Ten Tors Orchestra, Lieder
eines fahrenden Gesellen de Mahler co programa
Foyle Future Firsts da Filharmónica de Londres
baixo a dirección de Vladimir Jurowski, Sancta
Civitas coa BBC Concert Orchestra, In Tune con BBC
Radio 3 e recitais nos festivais de Buxton,
Cambridge e Cheltenham e The Gathering Wave no
Three Choirs Festival 2012.

Roger Vignoles
piano

barítono
Naceu en Sudáfrica e formouse na Guildhall School
of Music and Drama, onde se licenciou en 2009, e
en 2010 gañou o primeiro premio dos Kathleen
Ferrier Awards. Na Guildhall School interpretou os
papeis de Calender de La rencontre imprévue e de
Rei de Kuningas lähtee Ranskaan. Interpretou
tamén, entre outros, os de Peachum de A ópera dos
tres centavos no Hawaii Performing Arts Festival,
Rangwan de Koanga no Teatro Sadler’s Wells,
Pescador de Bird of Night na Royal Opera House,
Don Giulio de L’ajo nell’imbarazzo no Festival de
Ópera de Barga, Porgy de Porgy and Bess no
Festival de Cheltenham, Bello de La fanciulla del
West e Schaunard de La bohème na Ópera Holland
Park e Mel de The knot garden no Festival de
Montepulciano. Entre as súas actuacións máis

Internacionalmente recoñecido como un dos músicos e pianistas acompañantes máis distinguidos do
mundo, acompaña habitualmente aos mellores
cantantes nos máis importantes auditorios e salas
de concertos e está considerado como unha destacada autoridade no repertorio da canción. Inspirado
ao escoitar a Gerald Moore, ao deixar a universidade decidiu dedicarse á carreira de pianista acompañante, completando a súa educación musical co
distinguido mestre vienés Paul Hamburger. Desde
ese momento, a crítica do mundo enteiro recoñeceu as súas grandes calidades como intérprete. Na
súa carreira, que abrangue xa as catro décadas,
colaborou con cantantes da categoría como
Elisabeth Söderström, Kiri Te Kanawa, Thomas
Allen, Olaf Bär, Barbara Bonney, Kathleen Battle,
Christine Brewer, Brigitte Fassbaender, Bernarda
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Fink, Susan Graham, Thomas Hampson, Wolfgang
Holzmair, Lorraine Hunt, Felicity Lott, Mark
Padmore, John Mark Ainsley, Joan Rodgers, Robert
Holl, Measha Brueggergosman, Miah Persson, Anne
Schwanewilms, Kate Royal, Sarah Walker, etc.
Ademais de ofrecer recitais, dedica unha gran parte
da súa actividade a idear e dirixir programas e
festivais de canción. Creou varios ciclos no Queen
Elizabeth Hall de Londres, como Young Brahms,
Landscape into Song (unha homenaxe a Schubert)
e Scenes from Schumann. De 1998 a 2002 foi director artístico do Nagaoka Winter Festival de Xapón,
en 2007 foi director artístico do festival Leeds
Lieder Plus e dende 2002 codirector artístico do
Ciclo de Lied de Santiago de Compostela.
A súa extensa discografía inclúe gravacións moi
eloxiadas –dende o lied alemán até a mélodie francesa, pasando pola canción española e a canción
de cabaré– con artistas como Susan Graham,
Thomas Allen, Kiri te Kanawa, Sarah Walker,
Anthony Rolfe Johnson, Joan Rodgers, Véronique
Gens, Bernarda Fink, Mark Padmore, Robert Holl,
Christopher Maltman, etc. Cómpre salientar a integral dos lieder de Strauss que dirixe para o selo
Hyperion. É tamén un extraordinario profesor, e
impartiu clases maxistrais en Ámsterdam, Bruxelas,
Copenague, Estocolmo, Nova York, Boston,
Baltimore, Montreal e Toronto. Acude regularmente
á Universidade de Indiana (Bloomington), ao
Britten-Pears Young Artists’ Programme en Snape e
é Prince Consort Professor of Accompaniment no
Royal College of Music de Londres. Dende 2004
dirixe o Sommer Lied Weinberg, un curso na Alta
Austria para cantantes e pianistas.
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Njabulo Madlala

Roger Vignoles

concerto

3

Chi sa amar?

O nacemento
da cantata no
século XVII
HARMONIA ARTIFICIOSA

venres 13 de maio de 2011
Fundación Caixa Galicia, 20:30

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Io son pur vezzosetta
Giovanni Felice Sances (1600-1679)
Usurpator tiranno
Claudio Monteverdi
O come sei gentile
Giovanni Felice Sances
Non sia chi mi riprenda
Claudio Monteverdi
Non é di gentil core
Barbara Strozzi (1619-1677)
L’Eraclito amoroso
Claudio Monteverdi
Ohime, dové il mio ben
Giovanni Felice Sances
Chi sa amar
Benedetto Ferrari (1603-1681)
Voglio di vita uscir
Giovanni Felice Sances
Lagrimosa beltá

HARMONIA ARTIFICIOSA
Ana Jesús Sánchez soprano
Manuela Lopes soprano
Diego Fernández clave
Juan Manuel Vázquez tiorba
Baldomero Barciela viola da gamba
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O nomeamento de Claudio Monteverdi como mestre da capela da basílica de San Marcos en Venecia
en 1613, será o inicio dunha nova época na música de La Serenissima. E non só no eido da música
relixiosa, como cabería esperar do posto desempeñado polo cremonés, senón tamén e especialmente no campo da música profana. Monteverdi
publicará en 1619 o seu Settimo libro de madrigais (de onde proceden as obras deste autor no
noso programa), subtitulado Concerto, que abandonará o xénero do madrigal polifónico para abrir
un novo campo de expresión profana en stil
moderno. Inspirados en Monteverdi algúns compositores comezan a empregar o termo cantata
(como oposición a sonata) para algunha destas
obras. A primeira publicación que leva este nome
é Cantade. Libro secondo de G. F. Sances en 1633.
Este compositor romano traballou nos primeiros
anos trinta en Padua e Venecia, antes de partir a
Viena como cantante da corte imperial. Nesa
mesma época, o compositor, cantante, tiorbista e
libretista Benedetto Ferrari, está dando lugar a
creación da ópera nos teatros públicos de Venecia.
Se ningunha da música das súas óperas chegou
até nós, os seus tres volumes de Musiche varie
dannos unha idea do seu gran valor como compositor. Para pechar o círculo unha obra de Barbara
Strozzi, a virtuosissima cantatrice, que estuda con
Cavalli (discípulo e sucesor de Monteverdi). Na
súa época xa o termo cantata substituirá case por
completo ao de madrigal, pero o espírito da
queixa sobre un ostinato que Monteverdi creara
no seu celebérrimo Lamento della Ninfa está aínda
aquí presente.
Baldomero Barciela

Ana Jesús Sánchez
soprano
Natural de Pontevedra, comezou os estudos de
canto no Conservatorio Superior de Vigo ao
mesmo tempo que se diplomaba na Facultade de
Ciencias da Educación en Santiago de Compostela.
Asistiu a cursos de perfeccionamento con Helena
Lazarska e comezou a especialización de canto
barroco recibindo clases de Jill Feldman, Ingebor
Danz, Carlos Mena, Richard Levitt, Marta Almajano

e María Cristina Kiehr. Formouse na especialidade
de música antiga na Schola Cantorum Basiliensis
(Suíza) recibindo clases de Gerd Türk, Richard
Levitt, Andreas Scholl e Evelyn Tubb. Ofrece concertos en calidade de solista coa Capela della
Pieta dei Turchini e Antonio Florio (Nápoles), Arte
Minina, Consort de Violas da Universidade de
Salamanca, Ministriles de Marsias, Ensemble 430,
etc. É membro e solista do Grupo de Música
Antiga Martín Codax, co que gravou varios discos,
e do grupo de gregoriano Ultreia, co que gravou
para Harmonia Mundi. Colaborou nun proxecto de
obras de Schütz baixo a dirección de Joshua
Rifkin en Basilea e, como solista, na posta en
escena dos oratorios Jephte, Job e Jonas de
Carisimi dirixida por Richard Levitt en Salamanca.
Participou nunha estrea de Arvo Pärt baixo a
dirección de Jordi Savall e cantou nas óperas The
dragon of Wantley de Friederich Lampe (Ópera de
Basilea), Cephale et Procris de Elisabeth-Claude
Jaquet de la Guerre (Festival Les Muséiques,
Suíza). Baixo a dirección de William Christie realiza unha xira por Francia e España con L‘Europe
Galante de Campra formando parte da Academia
de Música Antiga de Ambronay. Recibiu o segundo
premio no II Concurso de Canto Barroco Francesco
Provenzale en Nápoles.

Manuela Lopes de Castro
soprano
Natural de Minden (Alemaña), estudou canto no
Conservatorio de Música de Oporto, na clase de
Cecília Fontes, e neste momento finaliza o Curso
de Música Antiga da Escola Superior de Música e
Artes do Espectáculo (Oporto), onde estuda canto
con Magna Ferreira e música de cámara con Ana
Mafalda Castro e Pedro Sousa Silva. Tamén tivo
oportunidade de estudar con Peter Harrisson (técnica vocal) e Catarina Costa e Silva e participou
en clases maxistrais con Jill Feldman, Rui Taveira,
David Mason e Richard Levitt. Como solista salienta a súa participación no Stabat Mater de Pergolesi
baixo a dirección de Kamen Goleminov, Gloria de
Vivaldi (Toby Hoffman), obras de D. Pedro de
Cristo, Duarte Lobo e Estevão Lopes Morago no
proxecto Sesquialtera (Pedro Sousa Silva) e
Membra Jesu Nostri de Buxtehude (Barbara
Franck).
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Diego Fernández
clave
Naceu en A Guarda en 1977, comezou os estudos
de clave con Pilar Cancio e continuounos no
Conservatorio Superior de Salamanca con Pilar
Montoya. En 2002 ingresou na clase de baixo continuo de Yves Rechsteiner no Conservatorio Nacional
Superior de Música de Lyon e en 2005 obtivo por
unanimidade o primeiro premio da especialidade.
Ao mesmo tempo recibiu consellos no eido da
música de cámara de mestres como J. Ogg, I.
Wjuniski, Ch. Rousset, P. A. Clerc, F. Eichelberger
ou L. Alvini. Realizou gran número de concertos
como continuista coa Orquestra Barroca da
Universidade de Salamanca (dirixida por Ángel
Sampedro) e o Consort de Violas de Gamba da
Universidade de Salamanca (Itziar Atutxa) e participou en proxectos como as Vésperas de Monteverdi
co CNSMD de Lyon (Jean-Pierre Canihac) ou L’Orfeo
de Monteverdi na Ópera de Lyon (Philip Pickett).
Ofreceu recitais en formación de dous claves na
Fundación Juan March de Madrid (dúo de tecla
Xácara) e no Teatro Filharmónico de Verona cun
instrumento clavo-fortepiano vis-à-vis de Stein
(1777). É membro fundador do Ensemble Quásar e
gravou para France 3, Mezzo TV e Radio France.

Juan Manuel Vázquez
tiorba
Nado en San Cristovo de Cea (Ourense) en 1978,
recibiu as súas primeiras leccións de guitarra aos
dez anos. En 2002 rematou con Tomás Camacho o
grao superior de guitarra coa Primeira Mención de
Honra no Conservatorio Superior de Vigo e entre
2003 e 2005 recibiu clases de tiorba de Xabier Coll
en Barcelona. Asistiu a numerosos cursos de interpretación e perfeccionamento cos guitarristas
David Russell, William Kanengiser, Tomás Camacho
e Fabio Zanón e dos instrumentistas de música
antiga Amandine Beyer, Chiao-Pin Kuo e Antoine
Torunczyck. Participou no Ciclo de Novos
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Concertistas do Concello de Ourense, no Ciclo de
Novos Intérpretes da Asociación Galega da Lírica,
no Certame de Antigos Alumnos do Conservatorio
de Ourense, no Festival de Música Cidade de Lugo e
no Festival Via Stellae. Ofreceu ademais numerosos
recitais en solitario, en dúo coa pianista Irma
Fernández Alonso e acompañando á soprano Ilduara
Perianes coa tiorba, artistas coas que fundou o
grupo de música antiga Ars Anterga e actuou no
Festival Oralities en Malta. Gañou o primeiro premio no Concurso de Guitarra Cidade de Tui 1999 e
foi finalista no Certame de Novos Guitarristas César
Aira 2001 (Cacabelos, León) e no Ciclo de Novos
Intérpretes da Fundación Barrié 2003 (A Coruña).
En 2009 finalizou a licenciatura en Ciencias
Matemáticas e os estudos de Experto Universitario
en Teoría da Información e a Codificación na UNED
e na actualidade é profesor de secundaria pola
especialidade de música en Chantada.

Baldomero Barciela
viola da gamba
Tras realizar estudos de guitarra clásica e obter
unha licenciatura en historia da arte, comezou a
estudar viola da gamba, primeiro con Ventura Rico
para máis tarde perfeccionarse con Marianne Muller
no Conservatoire National Supérieur de Lyon, onde
obterá o seu Certificat d’Etudes Spécialisées en
1997. Como membro de L’Assemblée des Honnestes
Curieux gañou o primeiro premio e o premio especial do xurado presidido por Gustav Leonhardt no
Concurso Bonporti en 1998. Ofeceu numerosos
concertos en Francia, España, Portugal, Austria,
Italia e outros países europeos, participando en
importantes festivais de música antiga como o de
Urbino, Sablé, Théâtre du Châtelet, Innsbruck,
Ambronay, Théâtre de la Ville, etc. Realizou gravacións para Opus 111 / Naïve e Zig-Zag-Territoires,
algunhas das cales obtiveron diversos premios da
crítica internacional (Diapason d’or de l’année,
Choc du Monde de la Musique, 5 estrelas Goldberg,
etc.). É profesor do Conservatorio de Vigo.

concerto

4

L’isola amorosa

Cancións e
madrigais do
Seicento italiano
ROBERTA INVERNIZZI soprano
CRAIG MARCHITELLI tiorba
MANUEL VILAS arpa doppia

mércores 18 de maio de 2011
Círculo das Artes, 20:30

Jacopo Peri (1561-1633)
Tu dormi, e’l dolce sonno
(Ti durme, e o doce sono)
Barbara Strozzi (1619-1677)
Mi fa rider (Faime rir)
Alessandro Piccinini (1566-c.1638)
Corrente prima
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Lamento d’Arianna (Lamento de Ariadna)
Quel sguardo sdegnosetto (Esa mirada desdeñosa)
Girolamo Kapsberger (c.1580-1651)
Arpegiata
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Così mi disprezzate (¿Así me desprezas?)
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Si dolce è il tormento (Tan doce é o tormento)
Giulio Caccini (c.1550-1618)
Amarilli mia bella (Amarilli, querida miña)
Non ha ciel cotanti lumi
(Non ten o ceo tantas estrelas)
Girolamo Kapsberger (c.1580-1651)
Il Kapsberger
Fabrizio Caroso (1526/35-1605/20)
Ballo del Orco Nuovo
Biagio Marini (1594-1663)
Novello Cupido (Mozo Cupido)
Benedetto Ferrari (1603/4-1681)
Amanti, io vi so dire (Amantes, eu sei dicirvos)
Tarquinio Merula (1594/5-1665)
Hor che’è tempo di dormire
(Agora que é hora de durmir)

ROBERTA INVERNIZZI soprano
CRAIG MARCHITELLI tiorba
MANUEL VILAS arpa doppia
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Na xeografía poética a illa constitúe un territorio
fabuloso onde o home, libre de preocupacións
materiais, pode por fin entregarse con exclusividade á vida afectiva, ocupando o centro da existencia
coas súas paixóns. Vivir para amar, amar como
única razón para vivir. A illa de Circe, de Calipso,
de Alcina, de Próspero... Illas que mesturan
Arcadia co xardín de Armida, illas onde se manifesta o marabilloso ou o terrible, que ofrecen o decorado idóneo para os amantes e, se cadra, se revelan
como unha imaxe do seu amor: un espellismo,
unha ilusión. A illa amorosa é en esencia un
reflexo do seu modelo mítico: Citera, a illa onde
Venus impera. Na retórica barroca, a insularidade é
unha manifestación máis do ensimesmamento
necesario para poder amosar en toda a súa forza o
poder de Eros. Un Eros dramático, extremado,
poliédrico, expresado a través dunha arte que
“representa” os sentimentos no sentido primordial
de “presentar perante de”: teatral. Nesta vea
expresiva desenvolvéronse os primeiros monodistas barrocos, empregando con tal liberdade os
recursos musicais que conformaron unha nova
estética.
As orixes documentadas do canto monódico en
torno ao ano 1600 sinalan fundamentalmente dous
autores, ambos moi implicados na vida cultural de
Florencia: Jacopo Peri e Giulio Caccini. Peri foi
compositor e cantante, e ademais tocaba diversos
instrumentos. Probablemente frecuentou as xuntanzas da chamada Camerata Bardi, un grupo de
artistas e intelectuais que se reunía nos salóns do
nobre florentino Giovanni di Bardi, onde se teorizaba sobre a necesidade de recuperar a capacidade
da música da antigüidade para plasmar as paixóns.
Giulio Caccini, romano tan vencellado a Florencia,
recoñecido compositor e intérprete vocal e instrumental, foi tamén un dos músicos asociados á
Camerata Bardi; as ideas que alí coñeceu foron
decisivas para que desenvolvera as súas obras no
novo estilo monódico. Caccini publicou en 1602 Le
nuove musiche, a primeira recompilación vocal da
nova estética barroca. Se Caccini e Peri inauguraron unha nova era, axiña chegou o seu primeiro
clímax coa obra de Monteverdi, que empregou nas
súas obras vocais todos os recursos dos que se
dispoñía na época. Os diversos estilos relacionados
coa monodia xa foran aplicados por Caccini e Peri
ao teatro musical, dando lugar aos primeiros exemplos do novo xénero operístico. Na mesma senda

abondou Monteverdi, que estreou en 1608 con
enorme éxito a súa segunda ópera, Arianna. A
música perdeuse, agás xustamente o fragmento que
causou máis impresión: o lamento da protagonista
escrito no estilo recitativo típico das monodias.
José Ángel Vilas Rodríguez

Roberta Invernizzi
soprano
Naceu en Milán, onde estudou piano e contrabaixo
antes de dedicarse ao canto baixo a tutela de
Margaret Heyward. Especializouse no repertorio
barroco e clásico, convertíndose nunha das grandes
solistas de prestixio no eido da música antiga e
clásica. Actuou nos principais teatros, festivais e
salas de concerto europeos e norteamericanos
(Scala de Milán, La Fenice de Venecia, Musikverein
de Viena, Londres, Salzburgo, San Carlo de Nápoles,
París, etc.) baixo a dirección de persoeiros da talla
de Nikolaus Harnoncourt, Ivor Bolton, Ton
Koopman, Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, Jordi
Savall, Alan Curtis, Giovanni Antonini, Fabio
Biondi, Antonio Florio, Rinaldo Alessandrini,
Andrea Marcon e Ottavio Dantone. Tamén colabora
regularmente con Concentus Musicus Wien,
Ensemble Matheus, Accademia Bizantina, Il Giardino
Armonico, Cappella de’Turchini, Concerto Italiano,
Europa Galante, Archidubelli, La Risonanza e RTSI
Lugano.
Realizou máis de sesenta gravacións coas discográficas Sony, Deutsche Grammophon, BMG, Emi/
Virgin, Naïve, Opus 111, Symphonia e Glossa, moitas galardoadas con importantes premios como
Diapason D’Or de l’Année, Choc du Monde de la
Musique, Goldberg’s Five Stars, Deutsche
Schallplatten Preis e Grammophone Awards. O seu
disco como solista Dolcissimo Sospiro con Accademia
Strumentale obtivo o Midem Classical Award 2007
e o de cantatas italianas de Haendel (Glossa) o
Stanley Prize 2007 pola mellor gravación de obras
de Haendel. Actualmente imparte clases maxistrais
na Scuola Civica de Milán e entre os seus próximos
proxectos salientan o Rinaldo de Haendel na recuperación da histórica produción de Pier Luigi Pizzi
dirixida por Ottavio Dantone en Reggio Emilia, La
virtù degli strali d’Amore de Cavalli na Fenice veneciana con Fabio Biondi, Orfeo e Il ritorno d’Ulisse in

Roberta Invernizzi

Craig Marchitelli

patria na Scala con Rinaldo Alessandrini, L’isola
disabitata de Haydn e Davide penitente con Nikolaus
Harnoncourt no Musikverein de Viena e Salzburgo.

Craig Marchitelli
tiorba
Naceu en Brooklyn (Nova York) e estudaou laúde e
tiorba con Pat O’Brien no Purchase College da
Universidade Estatal de Nova York e música antiga
con Lyle Nordstrom na Clayton University de
Atlanta. A continuación realizou un máster na
Universidade de Indiana baixo a orientación de Lyle
Nordstrom e perfeccionou os seus coñecementos
con Stephen Stubbs e Nigel North. En Estados
Unidos actuou coa Glimmerglass Opera de Nova York
baixo a dirección de Jane Glover, coa Sinfónica de
Indianápolis e coa Orquestra Barroca da Universidade
de Indiana baixo a dirección de Stanley Ritchie.
Desde 1998 vive en Italia, a onde se trasladou des27

pois de obter unha bolsa da fundación italiana
Marco Fodella para estudar con Paul Beier no
Instituto Internacional da Academia de Música
Antiga de Milán. Desde entón, actúa e grava con
frecuencia con Concerto Italiano e Rinaldo
Alessandrini e traballa con moitos outros conxuntos
de música antiga, coma Accademia Bizantina, La
Cappella della Pietà de’ Turchini, Divine Armonie,
Ensemble Galatea, I Virtuosi delle Muse, La Sfera
Armoniosa ou Dolce e Tempesta. Participou en
numerosos ciclos de concertos, producións operísticas e festivais de toda Europa, entre os que salientan o Festival de Saint-Denis, a Scala de Milán, o
Festival de Estrasburgo, Festival de Radio France et
Montpellier, Festival Oude Muziek de Utrecht,
Festival de Cremona Claudio Monteverdi, Música e
Poesía en San Maurizio de Milán, Festival de
Bolonia, Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, Early
Music Weekend do Royal Festival Hall de Londres,
Academia Filharmónica de Roma, Sociedade
Filharmónica de Bilbao, Konzerthaus de Viena,
Ópera de Noruega, Ópera Nacional do Rin, etc.

Manuel Vilas
arpa doppia
Naceu en Santiago de Compostela, onde iniciou os
estudos musicais. Estudou arpas antigas dos séculos XII a XVIII en Madrid con Nuria Llopis e en
Milán con Mara Galassi. Colaborou con numerosos
grupos e como solista nos máis importantes festi-
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Manuel Vilas

vais de España, Alemaña, Cuba, Estados Unidos,
Ecuador, República Checa, Austria, Portugal, Suíza,
Francia, Bolivia, Bélxica, Arxentina, Chile, Holanda,
etc., ademais de ofrecer conferencias, cursos e
clases maxistrais en San Sebastián, Santiago de
Chile, Zaragoza, Amherst (Massachussets), Santiago
de Compostela, La Habana, etc. Colaborou tanto
como acompañante como solista en máis de corenta compactos de diversos selos discográficos.
Actualmente atópase centrado nun ambicioso
proxecto de recuperación de pezas vocais do barroco español interpretadas exclusivamente co acompañamento da arpa de dúas ordes. En 2008 fundou
o emsemble Ars Atlántica coa recuperación en
tempos modernos das cantatas procedentes do
palacio Contarini, interpretadas xunto á mezzosoprano Marta Infante.

concerto

5

Na procura
dunha nova
tímbrica
JORGE MONTES violín
ALEJANDRO SANZ marimba e vibráfono

xoves 19 de maio de 2011
Círculo das Artes, 20:30

Fernando Buide (n. 1980)
O pulcre facies (2009) violín
Thomas Oboe Lee (n. 1945)
Marimolin (1986) marimba e
I
II Quasi - Tango
III

violín

Karolis Biveinis (n. 1982)
Tres microestudos (2007) marimba
David P. Jones (n. 1958)
Legal Highs (1988) marimba
Mister Coffee
Menthology
Sweet thing

e violín

Rematada en 2009 e dedicada ao violinista Florian
Vlashi, o compostelán Fernando Buide tomou o
título de O pulcre facies dunha antífona da compositora medieval xermánica Hildegard von Bingen. A
súa produción musical, dentro da súa polifacética
carreira, foi obxecto de estudo pola compositora
Pozzi Escot (actualmente asentada en Boston), que
intentou revelar toda beleza da proporción matemática que sustenta a obra da visionaria Hildegard:
as obras de Pozzi Escot, case oitocentos anos despois, pretenden elaborar unha expresividade baseada na mesma concepción da arte como un reflexo
da natureza e a proporcionalidade numérica que a
sustenta. O pulcre facies inspírase nas fontes musicais de Hildegard reinterpretadas por Escot e articula unha sucesión de segmentos contrastantes
baseados no mesmo material interválico. Cada segmento aborda diferentes parámetros musicais
(rexistro, articulación, dinámica, ritmo...) dende
perspectivas diferentes, establecendo correlacións
coas dimensions dos restantes grupos que configuran a obra.
Marimolin, obra de Thomas Oboe Lee de estrutura
clásica, foi composta en 1986 para o famoso dúo
de marimba e violín cuxo nome é o desta partitura.
A peza consta de tres movementos e a súa linguaxe
é totalmente contemporánea. Interpretar esta obra
supón unha homenaxe a este famoso dúo, respon30

sable da comisión dunha gran cantidade de obras,
de altísima calidade, para esta infrecuente formación. Consta de tres movementos e a linguaxe é
totalmente contemporánea.
Os Tres microestudos para marimba é unha obra de
2007 de Karolis Biveinis, compositor de orixe lituana afincado en Galicia, baseada en improvisacións
ao piano e adaptadas para a marimba.
Obra para marimba e violín de David P. Jones, Legal
Highs ten unha estrutura clásica e estilos moi contrastados entre movementos: o primeiro minimalista (Mister Coffee), o segundo melódico-romántico
(Menthology) e o terceiro con influencias de música sudamericana (Sweet Thing).

Alejandro Sanz Redondo
marimba / vibráfono
Cursou os seus estudos no Conservatorio Profesional
de Albacete e no Superior Óscar Esplá de Alicante.
Ofreceu cursos e concertos de percusión en numerosas localidades de Galicia e España. É director
académico da Orquestra de Novos da Sinfónica de
Galicia e organiza encontros con directores da
categoría de Alberto Zedda, Pietro Rizzo, Michael
Gilbert, James Judd, Rubén Gimeno, James Ross,
etc. É profesor instrumentista de percusión da
Sinfónica de Galicia dende 1993 e membro do
Ensemble s21.

Jorge Montes
violín
Obtivo o título de profesor superior de violín con
matrícula de honra e premio extraordinario. Bolsado
pola Deputación da Coruña, entre 2001 e 2005
estudou con Keiko Wataya e Charles-André Linale
(música de cámara) na Hogeschool voor de Kunsten
de Utrecht. En verán de 2005 a Accademia Musicale
Chigiana bolsouno para formarse co mestre Giuliano
Carmignola en Siena. En 2005 e 2006 participou no
Festival de Música de Cámara MMCK en Kazusa
(Xapón). Como solista actuou coa Orquestra de
Novos da Sinfónica de Galicia baixo a dirección de
Rubén Gimeno e coa Orquestra Filharmónica de
Odessa en Ucrania. É membro fundador do Ensemble
s21 e, na actualidade, profesor do Conservatorio
Profesional Xan Viaño de Ferrol e director da
Orquestra de Nenos da Sinfónica de Galicia.
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A familia Bach
e o fortepiano
PATRICIA REJAS fortepiano

venres 20 de maio de 2011
Fundación Caixa Galicia, 20:30

Parte I
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Sonata H 281 (W 59/1)
Presto
Adagio
Andantino
Wilhelm Friedmann Bach (1710-1784)
Polonesas F 12 nº 1 e 2
Johann Christian Bach (1735-1782)
Sonata op 5 nº 2
Allegro di molto
Andante di molto
Minuetto

Parte II
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Sonata prusiana nº 2 H 25 (W 48/2)
Vivace
Adagio
Allegro assai
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fantasía cromática e fuga BWV 903

Este programa para fortepiano céntrase nas obras
para tecla de catro dos máis importantes membros
da insigne familia Bach, integrada por máis de cincuenta músicos que exerceron o seu labor durante
máis de douscentos anos. Encabezada por Johann
Sebastian Bach, un dos compositores máis relevantes de todas as épocas e cuxa obra está considerada como o cumio da música barroca, exerceu unha
gran influencia sobre os seus fillos músicos máis
coñecidos hoxe en día: Wilhelm Friedemann, Carl
Philipp Emanuel e Johann Christian, quenes toman
o seu legado nos que a músi ca evoluciona por
diferentes camiños. Os dous primeiros, W. F. e C.
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P. E. Bach, toman o camiño do Empfindsamer Stil,
estilo sensible ao sentimental que xurde no norte
de Alemaña a mediados do século XVIII e que está
caracterizado pola busca da emoción por enriba de
calquera outra consideración. É un estilo persoal,
subxectivo, excéntrico, de melodías angulares,
onde as apoiaturas se asoman como nudosas protuberancias, onde os baleiros rítmicos serven para
tomar un respiro, onde as rarezas métricas dominan frases similares dándolles un énfase distinto:
un estilo onde a única expectación era o inagardado. Por outro banda, J. C. Bach senta as bases do
Style Galant coas súas frases regulares, insinuantes
melodías, ritmo harmónico lento e repetición dos
motivos musicais. A música para tecla deste Bach
soa tipicamente “clásica”, moi diferente á dos seus
irmáns.
Patricia Rejas

Patricia Rejas
fortepiano
Comezou os estudos musicais aos cinco anos no
Conservatorio Profesional de León, onde obtivo o
título de profesora de piano, e continuounos con
Mª Teresa Pérez no Conservatorio Superior de Oviedo e con Albert Nieto na Escola Superior de Música
Jesús Guridi de Vitoria, onde obtivo o título superior de piano e o de música de cámara coas máis altas cualificacións. Interesada na interpretación de
instrumentos históricos, ingresou no Conservatorio
Nationale de Règion de París (Francia) para perfeccionarse no estudo do fortepiano baixo a dirección
de Patrick Cohen en 1996. Dende daquela compaxina o seu labor de intérprete de piano moderno coa
de fortepiano e imparte cursos sobre organoloxía
de instrumentos de tecla e sobre o clasicismo en
Vigo, A Coruña e Zaragoza. Foi seleccionada pola
Fundación Barrié e a Junta de Castilla y León para
colaborar nos seus ciclos de concertos e foi bolseira
para asistir aos cursos de verán de música de cámara de Santander formando parte do Trío Addendum.
Como fortepianista participou recentemente nos
festivaies galegos Espazos Sonoros e Via Stellae.
Foi profesora de piano dos conservatorios Cristóbal
Halffter de Ponferrada e Superior da Coruña e na
actualidade o é do Conservatorio Superior de Vigo.
É doutora pola Universidade de Vigo.
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Valentino,
un conto
musical
PENTAFONÍA quinteto de ventos
SEISDEDOS títeres

sábado 21 de maio de 2011
Círculo das Artes, 18:00

Gabriel Pierné (1863-1937)
Soldadiños de chumbo

PENTAFONÍA quinteto de ventos
David Martínez frauta / José Manuel Abal óboe
Martín Baleirón clarinete / Samuel Pérez Llobell
trompa / José Alejandro Valcárcel fagot

Simón Couceiro Rivera (n. 1973)
Valentino (conto musical)

SEISDEDOS títeres
Luis J. Iglesias / Francisco J. Lareu

Sergei Prokofiev (1891-1953)
Troika
Hain Saban (n. 1944)
Inspector Gadget
Danny Elfmann (n. 1953)
Os Simpson

Pentafonía
quinteto de vento
Valentino era fillo do rei dun pequeno reino na beira
do Nilo. Era bondadoso e intelixente, pero detestaba
a caza e a guerra. Un día que o seu pai o obrigou a ir
de caza, tiña tanto medo que, cando se fixo de noite
púxose a durmir nunha árbore, esvarou e caeu enriba
dunha hiena. Esta botou a correr e non parou ata
que pola mañá chegou ao país veciño. Parou fronte
o palacio e a princesa quedou namorada del. O rei
estaba todo contento porque a súa filla ía casarse
cun home moi valente. Pero un día que no poboado
veciño un león atacou a uns nenos, o rei enviou alí
a Valentino; este foi morto de medo despois de que
a princesa lle preparase unha bebida que o deixou
mareado, quedou dormido, e ao cheiro da bebida
chegou o león que tamén bebeu e durmiu. Cando
Valentino espertou, como non vía moi ben, chegou
ao palacio montado no león, e todos dixeron que era
moi valente. Noutra ocasión que tivo que ir loitar
contra o exército inimigo; Valentino tiña tando medo
que, mentres cabalgaba, se agarraba ás árbores e ía
arrincándoas. Os inimigos pensaron que se tiñan que
retirar fronte a un exército moi poderoso. Valentino
foi considerado un heroe e, cando sucedeu ao rei
no trono, dixo que nunca máis se volvería falar de
guerras nin de batallas.
34

Formado por profesores de distintas bandas profesionais e conservatorios, xurde coa intención de
divulgar a música composta para grupo de vento
clásico (frauta, óboe, clarinete, trompa e fagot).
O seu repertorio é moi variado e abrangue dende
o Renacemento ata os compositores máis actuais.
Realizaron concertos e xiras en Galicia, Madrid,
Castela e León, Illas Canarias e Euskadi e cómpre
salientar a xira que fixeron en 2007 por Asia. Foron seleccionados pola Deputación de Salamanca e
a Consellería de Educación e Cultura de Castela e
León para participar no Verán Cultural 1998 e no
programa Novos en concerto na Comunidade de
Castela e León 2000-2007. Foron finalistas no Día
da Música Xove (Sada, 2000 e 2001) organizado
polas consellerías de Familia e de Cultura da Xunta
de Galicia e tamén foron seleccionados para o Ciclo
de Novos Intérpretes 2001 da Fundación Barrié e
os Circuitos de Música Injuve 2004. Participaron en
Cameralia 2007 e en 2010 foron invitados a participar no XIV Ciclo de cámara da Asociación Galega
de Compositores estreando obras de Julio Montero,
Manuel Alejandre, Pablo Beltrán, Javier Mª López e
Javier Ces. Pentafonía representa á casa Consolat
de Mar (Valencia) e a Yamaha (Xapón).
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Fantasía

aarón zapico clave

luns 23 de maio de 2011
Fundación Caixa Galicia, 20:30

Henry Purcell (1659-1695)
Suite I (Londres, 1696)
Prelude - Almand - Saraband - Corant
Anónimo
Bayle del Granduque (Ramillete Oloroso: Suabes flores de música para órgano de Antonio Martín y Coll, 1709)

Henry Purcell (1659-1695)
Suite VI (Londres, 1696)
Prelude - Almand - Hornpipe
Giovanni Picchi (fl. 1600-1625)
Ballo alla polacha (1621)
Antonio Valente (fl. 1565-1580)
Lo ballo dell’intorcia (1576)
Giovanni Picchi (fl. 1600-1625)
Ballo ongaro (1621)

Johann Jacob Froberger (1616-1667)
Partita FbWV 630 (1650-53, manuscrito VMin 743)
Plainte (faîte à Londres pour passer la melancholi: la quelle se joüe lentement avec discretion) - Courrant - Sarabande - Gique
Domenico Scarlatti? (1685-1757)
Fandango

Girolamo Alessandro Frescobaldi (1583-1608)
Capriccio sopra la battaglia (Il primo libro d’intavolatura di toccate di cimbalo et organo, 1637)
Pavana (Antonio de Cabezón), balletto e ciaccona (Il primo libro d’intavolatura di toccate di cimbalo et
organo, 1637)
Anónimo
Pavana & Saltarello (manuscritos de Castell’ Arquato)

Henry Purcell (1659-1695)
Suite IV (Londres, 1696)
Prelude - Almand - Saraband - Corant
Girolamo Alessandro Frescobaldi (1583-1608)
Cento partite sopra passacagli (Il primo libro d’intavolatura di toccate di cimbalo et organo, 1637)

Jean Pancrace Roger (1705-1755)
Le vertigo (Paris, 1746)
Johann Jacob Froberger (1616-1667)
Tombeau faît à Paris sur la mort de monsieur Blancheroche; lequel se joüe fort lentement à la discretion
sans observer aucune mesure FbWV 632 (manuscrito VMin 743)
36

En clave do clave. Xa sexa en Monteverdi con “duoi
gravicembali” para o Orfeo, Frescobaldi nas súaus
Toccate e partite d’intavulatura di cembalo ou o
Domenico Scalatti dos Essercizi per gravicembalo;
ou á francesa renacentista con Thomas Champion
contando como primeira autoridade co seu neto J.
C. de Chambonnières e así ata J. H. d`Anglebert ou
o gout do seu discípulo Louis Couperin e Nicolas
Clérambault no seu Livre de pièces de clavecín. A
gloria por prescripción chamarase François
Couperin, tan estimado por Luís XIV e substituto
parisino de D’Anglebert, cuxas obras arraigarán no
eido europeo. Virá despois J. F. Dandrieu, para que
en definitiva quede como gran renovador Rameau.
Alemaña, no seu primeiro gran repertorio, haberá
de alimentarse de transcricións de obras vocais,
aínda que chegarán xeracións como as de S.
Scheidt polas súas fantasías e fugas da súa
Tabulatura nova. J. P. Sweelinck sería o seu mestre,
pero o clave de escritura incontestable o asinará J.
Kuhnau sen deixar de mentar a G. Boehm, transmisor de estéticas francesas grazas ás súas suites. A
pegada de D. Buxtehude impregnará a tecla alemá,
incluida a do propio Johann Sebastian Bach, santo
e seña por imperiosa necesidade. Digamos que nos
atopamos ante a Chromatische Fantasie und Fugue,
Das wohltemperierte Klavier, o Klavier Übung ou as
tan personais Goldberg Variationen. Suma e segue,
a literatura para clave esténdese por toda Europa.
Ramón García Balado

Aarón Zapico
clave
Nado en Asturias en 1978, é un dos clavecinistas
españois máis activos. Tras rematar a titulación
superior de piano no CSM de Oviedo, comezou a
interesarse polo clave e a música antiga, asistindo
a cursos e seminarios cos máis reputados especialistas. Obtivo o diploma solista de clave no Real
Conservatorio da Haia baixo la dirección de Jacques
Ogg e bolsado por diferentes institucións. En 1999
fundou Forma Antiqva, grupo declarado pola prensa
especializada como “a cabeza visible da nova xeración de intérpretes españois de música antiga”, do
que é director e co que actuou nos festivais máis
importantes de España, Bolivia, Brasil, Singapur,
Australia, Italia, Holanda, Grecia, Francia, República

Aarón Zapico

Checa, China, Xapón e Serbia. Os seus discos
Bizarro!!, Insólito estupor, Sopra Scarlatti, Amore x
Amore e Concerto Zapico obtiveron o aplauso unánime e galardóns da crítica especializada. Gravou
para Arsis, RNE, Columna Música, Catalunya Música,
France Musique, Australian Broadcasting, Czech
Radio e TVE. Actualmente, Forma Antiqva e Aarón
Zapico son artistas exclusivos do selo alemán
Winter & Winter, que recentemente publicou o seu
primer disco en solitario, titulado Phantasia.
Ademais dos seus concertos como solista, colabora
con conxuntos tan heteroxéneos como Accademia
del piacere, El Concierto Español, La Caravaggia,
Camerata Iberia, Euskal Barrokensemble, Xacona,
Orpheon Consort Wien, La Ritirata, La Real Cámara,
orquestras sinfónicas de Galicia e do Principado de
Asturias ou a Real Filharmonía de Galicia baixo a
dirección de Frans Brüggen, Emilio Moreno, Pablo
González, Víctor Pablo Pérez ou Fahmi Alqhai.
Dirixiu diversas producións e estreas en festivais
como o Pórtico de Zamora ou a Semana de Música
Relixiosa de Cuenca e en 2010 foi asistente de
Kenneth Weiss nas representacións de L’incoronazione
di Poppea no Campoamor de Oviedo e o Arriaga de
Bilbao. Foi profesor de interpretación histórica de
música antiga, clave e continuo nos CSM de Oviedo
e Murcia, colaborador nos cursos de música antiga
de Aracena, Xixón, Daroca e universidades de
Salamanca e Extremadura e impartiu clases maxistrais en Melbourne, Singapur, Burdeos, etc. Dende
a súa creación en 2009 é director artístico da
Academia de Música Antiga da Fundación Municipal
de Cultura de Xixón. Actualmente é profesor de
clave en el CSM do Principado de Asturias.
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Galicia e o piano
a catro mans
DÚO SCARAMOUCHE piano a catro mans

martes 24 de maio de 2011
Círculo das Artes, 20:30

Parte I
Marcial del Adalid (1826-1881)
Marcha fúnebre op 3
Marcial del Adalid (1826-1881)
Tres marchas
Marcha en do menor nº 1: Moderato
Marcha en mi maior nº 2: Maestoso
Marcha en re menor nº 3: Quasi allegro
Marcial de Torres Adalid (1816-1890)
Waltz
Francisco Pillado (1856-1926)
Angelita: Polka

Parte II
Carlos López García-Picos (1922-2009)
Invención para catro instrumentos de vento
(transcrición para piano a catro mans)
Paulino Pereiro (n. 1957)
Cyrano de Bergerac op 72a
1. Preludio
2. Cristián e Lebret pasean polo salón
3. Lebret recita
4. Entra Ragueneau
5. Entrada de Rosana
6. Cyrano e a máscara
7. Bátense Cyrano e Valvert
8. Cyrano ama
9. Cyrano melancólico
10. Monólogo de Cyrano
11. Entreacto
12. O frade
13. Marcha militar
14. Noite no campamento
15. Se Rosana contemplase a Cristián
16. Achégase unha carroza
17. Rosana no campamento
18. Morte de Cristián
19. Cristián na memoria
20. Epitafio de Cyrano
21. Morte de Cyrano
DÚO SCARAMOUCHE piano a catro mans
Jorge Briones Martínez / Javier Ares Espiño
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Unha gran parte deste programa está dedicada
a Marcial del Adalid Gurrea (considerado como o
primeiro compositor romántico español) e tamén
se inclúen obras de Marcial de Torres Adalid (primo de Marcial del Adalid) e de Francisco Pillado
(outro insigne músico coruñés). Os Adalid foron
unha familia moi activa na vida musical coruñesa do século XIX e foron os creadores da primeira
Sociedade Filharmónica Coruñesa durante o trienio
liberal (1820-1823). Froito dunha certa nostalxia
do pasado, no sentido positivo da palabra, xurde a
idea de volver a dar vida a través da interpretación
a estas obras que dan testemuña dun romanticismo español máis significativo do que en moitas
ocasións lembramos. A segunda parte está construida arredor das obras para piano a catro mans
de dous compositores galegos fundamentais, como
son Carlos López García-Picos e Paulino Pereiro. Os
dous son membros fundadores da Asociación Galega de Compositores: o betanceiro foi o seu primeiro
presidente e Paulino Pereiro presídea na actualidade. As súas obras son unha mostra das diversas
tendencias compositivas que se desenvolven nesta
comunidade, dúas visións distintas de como expresar musicalmente, e ambas as dúas foron estreadas
polo dúo Scaramouche en febreiro de 2010.

DÚO SCARAMOUCHE
piano a catro mans
Coa dobre inquietude de interpretar o relevante
repertorio para dúo de piano e prestarlle especial
atención á música galega de noso tempo xorde en
2006 este dúo, que toma o seu nome da obra para
dous pianos de Milhaud Scaramouche. Está formado
por Jorge Briones Martínez e Javier Ares Espiño,
dous pianistas galegos cunha traxectoria musical
similar que comezaron a súa formación no Conservatorio Superior da Coruña con Natalia Lamas.
Completaron os seus estudos pianísticos cos profesores Alexander Kandelaki e Nino Kereselidze e tras
traballar durante varios anos en distintos conservatorios da comunidade estremeña, no caso de Jorge
Briones, e no Conservatorio Superior de Vigo, no de
Javier Ares, actualmente imparten clase de piano e
de piano acompañante no Conservatorio Superior
da Coruña. Despois de múltiples actuacións como
solistas e con diversas agrupacións de cámara, a
súa actividade concertística céntrase agora na formación de piano a catro mans e de dous pianos.
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Música
galante
SANTI MIRÓN viola de gamba
MARJU VATSEL clave

mércores 25 de maio de 2011
Fundación Caixa Galicia, 20:30

Parte I
Johann Friedrich Ruhe (1699-1776)
Sonata nº 2 en la menor “Sounata par viola da gamba et fondamento”
	Adagio - Allegro - Tempo di minuet
Christoph Schaffrath (1709-1763)
Sonata para viola da gamba e baixo continuo en si bemol maior
	Adagio - Allegro - Allegretto
Johann Friedrich Ruhe (1699-1776)
Sonata nº 3 en sol maior “Sounata par viola da gamba et fondamento”
	Andante - Allegro - Adagio - Vivace
Christoph Schaffrath (1709-1763)
Sonata para viola da gamba e clave obrigado en sol maior
	Allegro - Largo - Allegro

Parte II
Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788)
Sonata para clave en si bemol maior W 51/2, H 151
	Adagio sostenuto - Presto - Adagio mesto e sostenuto - Allegro
Johann Friedrich Ruhe (1699-1776)
Sonata nº 4 en re menor “Sounata par viola da gamba et fondamento”
(sen indicación de tempo) - Allegro - Alla siciliana - Un poco vivace
Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788)
Sonata para viola da gamba e baixo continuo en do maior WQ 88
	Andante - Allegretto - Arioso

SANTI MIRÓN viola de gamba
MARJU VATSEL clave
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A mediados do século XVIII, a distinción entre o
estilo francés e o italiano, aínda que vixente no
mundo da ópera, non era aplicable no contexto da
música instrumental. Esta estaba rexida por un
ideal definido mediante o termo francés “galant”,
acuñado na corte de Luís XIV e aplicado a todo o
que denotase “bo gusto”. A música galante, ao
igual que as artes aplicadas e a arquitectura, trataba de emular o pintoresco, entendido coma cualidade que busca o artificiosamente natural. O seu
principal obxectivo era atraer a un público amplo,
e por esta razón os compositores galantes optaron
pola clarificación, tanto para o intérprete como
para o oínte. Pero este proceso de simplificación
non debe entenderse coma unha falta de ambición
técnica, senón coma unha vontade estética manifesta. As prácticas compositivas da música galante,
moi relacionadas aínda co barroco, foron alixeirándose, ata quedar diluídas nun estilo no que unha
liña melódica elegante e condicionada a proporcións regulares, subordina por fin ao baixo continuo. Nesta dirección, as sonatas para un instrumento solo con baixo continuo foron unha das
formas máis habituais da música galante: a esencia
harmónica quedaba indicada mediante as cifras
engadidas sobre as notas do baixo (de aí o seu
nome), suxerindo unhas directrices básicas sobre
as que o intérprete podía improvisar. Sobre esta
base apoiábase a voz solista. Esta concepción
aberta da interpretación permitía reinventar a
sonata unha e outra vez, facendo de cada actuación un acontecemento irrepetible.
Julia Feijóo

Santi Mirón
viola da gamba
Nado en Barcelona, empezou a estudar viola da
gamba en 1995 con Clara Hernández e Pere Ros no
conservatorio de Barcelona. En 1998 trasládase ao
conservatorio de Estrasburgo, onde obtivo a
Medaille d’or e foi alumno de Guido Balestracci e
Martin Bauer e máis tarde estudou na Escuela
Superior de Música de Cataluña con Sophie Watillon
e Jordi Savall. Foi membro do consort de violas
Banchetto Musicale (Pere Ros) e L’Amoroso (Guido
Balestracci) e actuou con orquestras e grupos como
Le Parlement de Musique, Accademia Montis

Carl Philipp
Emmanuel Bach

Santi Mirón

Regalis, Gli Incogniti, L’Assemblee des Honnestes
Curieux (Amandine Beyer), Los músicos de su
Alteza, Nova Lux Ensemble, Arsys de Borgoña, Coro
da Comunidade de Madrid, Coro de Cámara do Palau
da Música Catalana, Musica Ficta, Victoria Musicae,
Capella de Música de Santa Maria del Pi de
Barcelona, Aires de Hesperia e Il Gruppolo
Espagnoulo (Tenerife), Ars Atlántica, Capella
Virelai, Turba Musici, Sinfónica de Barcelona i
Nacional de Cataluña, Le Tendre Amour, Delos
Ensemble (Lisboa), La Principessa Philosopha,
Camerata XXI, Orquestra Barroca Catalana, etc.
Realizou gravacións para os selos Symphonia,
Accentus, Opus 111 e Arsis e radios e televisións
españolas e europeas. Traballou con directores
como Pierre Cao, Martin Gester, Jordi Reguant,
Alessandro di Marchi, Robert King, Amandine
Beyer, David van Asch, Ottavio Dantone ou Tobias
Gossmann. En 2001 fundou con Martin Gester en
Holanda o ensemble Anima e Corpo e, en 2010,
creou o grupo Lux Perpetua, un conxunto de violas
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renacentistas co que xa gravou un compacto dedicado ao Renacemento e Barroco español.

Marju Vatsel
clave
Nada en Estonia, realizou os estudos superiores de
piano no conservatorio de Tallin, onde tamén
estudou clave. Interesada na estética e interpretación dos instrumentos de teclado históricos,
realizou estudos superiores de clave con Jan
Willem Jansen no Conservatorio de Toulouse e
obtivo a Primeira Medalla de Oro por unanimidade. Ao mesmo tempo recibiu consellos de Paul
Badura-Skoda e especializouse en clave e fortepiano con Olga Tverskaya, Pierre Hantaï, Arthur
Shoonderwoerd, Neal Peres da Costa e Maggie
Cole. Actuou como solista e membro de distintos
grupos de cámara e orquestras en Estonia,
Finlandia, Alemaña, Inglaterra e España. Gravou a
integral das sonatas para fortepiano de Mozart
para a Radio Nacional de España e outros progra-
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Marju Vatsel

mas para TV3 e Catalunya Música. Gravou obras
para clave e piano de autores españois dos séculos XVIII ao XX para un compacto interactivo da
enciclopedia A arte en España da editorial Plawerg
e a integral dos concertos para dous claves de
Antoni Soler para o selo La Mâ de Guido. É profesora de fortepiano e música de cámara no
Conservatorio de Tarrasa.
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Orchesographie

A conversa
entre música
e danza
SAOR EN DANZA

sábado 28 de maio de 2011
Conservatorio Profesional de Música
Taller de danza renacentista, 11:30
Concerto en familia, 18:00

Orchesographie, ou da conversa entre música e danza
Branles de Village (Ballard, instrumental)
Branle simple (Thoinot Arbeau)
Jouissance vous donneray (T. Arbeau, instrumental)
Pavana Lesquercade (T. Arbeau)
Gallarda La traditora my fa morire (T. Arbeau)
Lavandieres (T. Arbeau)
Passemèze (Le Roy, instrumental) / Branle des Pois (T. Arbeau)
Fantasia (Le Roy) / Ma belle si ton ame (Anónimo) (instrumentais)
Belle qui tiens ma vie (T. Arbeau, instrumental) / Branle des Hermites (T. Arbeau)
Bergerette: Sans roch (Susato, instrumental)
Pavana de España (T. Arbeau)
Branles de village (Ballard)
Branle simple (T. Arbeau)

SAOR EN DANZA
Dolores Fojón mestra de danza
María Patiño
Lourdes Martínez
Adela Marono
Sabela Asorey
Julia Sueiro
Ana Asorey bailarinas
Carlos García Amigo viola da gamba
Diego Rojo Garrido laúde
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Orchesographie

e tratado en forma de diálogo, a través do cal
toda persoa pode facilmente aprender e
practicar o honesto exercicio da danza
Deste xeito comeza esta obra de Thoinot Arbeau
(1519-1595), sobrenome de Jehan Tabourot, sacerdote católico, coengo de Langres, e mestre de danza.
Este manuscrito foi publicado por primeira vez en
1588 e reimpreso en 1589 e 1596. Supón a principal
fonte de información sobra a danza renacentista, e
contén instrucións detalladas para numerosos estilos
de danza como branle, gallarda e pavana. Nelas atopamos indicacións para os pasos que están asociadas
ás notas musicais, o que a miúdo non se mostra nas
edicións modernas. No seu tempo esto constituíu
unha significativa innovación en relación á notación
da danza, e aínda hoxe asemella unha auténtica gravación do ballet da época e da súa música.
Por outra banda, a edición deste tratado foi a pedra
de toque para que Francia establecese unha posición vantaxosa fronte a Italia no desenvolvemento
do Ballet, que culminaría no século XVII coa institucionalización do ballet de cour na corte versallesca de Luís XIV, O Rei Sol, gran impulsor da danza
na corte francesa e en Europa.
As Danzas
A pavana é unha danza procesional común en
Europa durante o século XVI. A orixe do seu nome
ten varias opcións: do italiano “padovano”, da
cidade de Padua; do sánscrito, no que significa
“vento”; ou tamén, lembrando os movementos
elegantes do pavo, en alusión ao estilo da danza.
O decoroso desenvolvemento da pavana seguiu as
modas da corte española do século XVI, trasladadas
a Italia. Pénsase que a Pavana de España pode ter
sido creada por Hernán Cortés ao seu regreso de
México, e era bailada polos cabaleiros coas súas
armaduras e as damas vestidas cos seus mantos.
A gallarda comezou como unha danza improvisada,
cos danzaríns combinando patróns de pasos, tipicamente cinco pasos. Foi o baile favorito de Isabel
I de Inglaterra. Como proba de que era un baile
vigoroso, pode lembrarse un informe de John
Stanhope, cando a raíña promediaba os cincuenta
anos: “A Raíña está tan ben como llo aseguro... os
seus exercicios habituais son seis ou sete gallardas
nun día, ademais de tocar música e cantar”.

Ademais de usarse como danza completa, os pasos
de gallarda usáronse ademais dentro doutras formas de baile. Por exemplo, no manual de danza de
Fabritio Caroso (Il ballarino) e no de Cesare Negri
(Le gratie d’Amore), as danzas desenvoltas incluían
unha sección de “gallarda”, que normalmente cumpría a función de post-danza.
O branle é un estilo de danza orixinario de Francia
no que o movemento principal é lateral, e bailábase en parellas ou grupo formando liñas ou círculos.
O nome provén do francés “branler” (sacudir) ou
“brander” (blandir). En Italia chamouse brando e
en España bran, amosando a amplia diverxencia
das danzas francesas e italianas a partires do século XVII. O branle parece ter sido trasladado a
Escocia, onde sobreviviu por moito tempo como
danza popular (o brail).
A única referencia existente sobre os pasos do
branle é a Orchesographie, onde Arbeau explica
claramente que era unha danza practicada pola
plebe.
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A música
Todos os temas que conforman o repertorio aparecen na Orchesographie, ou ben noutros tratados ou
fontes renacentistas. Canto máis sabemos sobre a
música e a danza da época máis artificiosa resulta
a actual división das artes escénicas. Resulta curioso que numerosos músicos e editores centraran a
súa actividade no eido da danza, e mesmo combinaran as dúas profesionalmente.
Por outra banda, para un mestre de baile da época
era impensable non tocar un instrumento co que
acompañar a danza, do mesmo xeito que para un
músico era de todo lóxico, alomenos, dominar un
mínimo de recursos coreográficos de aquelo que
estaba a interpretar. Quizais sería necesario realizar unha análise sobre a perda da función para a
que foi composta a música que interpretamos. O
traballo conxunto de músicos e bailaríns, así como
as representacións con música en directo, resultan
fundamentais para comprender en toda a súa
extensión a complementariedade das dúas disciplinas, e a concepción que delas se tiña na época
orixinal.

48

SAOR EN DANZA
Saor (libre, en gaélico) toma o seu nome da novela
Galván en Saor, do lugués Darío Xohán Cabana, e
naceu no 2009 da man de Carlos García Amigo e
Diego Rojo como un intento de experimentar sobre
a mistura de distintas linguaxes artísticas e de
tender pontes entre o pasado e o presente. O seu
primeiro programa, coas cantantes Nuria García
Amigo e Julia Cea, titulouse Darío e Petrarca, e
misturaba a escrita de Darío Xohán Cabana con
música italiana do renacemento e primeiro barroco.
No 2010, xunto co violinista Jorge Montes e a
coreógrafa e bailarina Mercé de Rande, crean o
programa Hey to the Camp! Danzas Inglesas, que
combinaba música tradicional inglesa do XVI e XVII
e danza contemporánea. Con Saor en Danza, en
colaboración con Dolores Fojón, pretenden un
acercamento escénico e coreográfico ás fontes e
tratados da danza renacentista e barroca, así como
promocionar a danza antiga, de fonda raigame
popular, como unha actividade apta para todos os
públicos.

concerto
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Schubert e Debussy

Grandes mestres
do piano
JULIO MOURENZA piano

luns 30 de maio de 2011
Círculo das Artes, 20:30

Parte I
Franz Schubert (1797-1828)
Sonata para piano nº 21 en si bemol maior D 960
Molto moderato
Andante sostenuto
Scherzo: Allegro vivace con delicatezza - Trio
Allegro ma non troppo - Presto
Parte II
Claude Debussy (1862-1918)
Preludios: Libro I
Danseuses de Delphes (Danzarinas de Delfos)
Voiles (Velas)
Le vent dans la plaine (O vento na chaira)
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir
(Os sons e perfumes xiran no aire da tarde)
Les collines d'Anacapri (As colinas de Anacapri)
Des pas sur la neige (Pasos sobre a neve)
Ce qu'a vu le vent d'ouest
(O que viu o vento do oeste)
La fille aux cheveux de lin
(A moza dos cabelos de liño)
La sérénade interrompue (A serenata interrompida)
La cathédrale engloutie (A catedral somerxida)
La danse de Puck (A danza de Puck)
Minstrels (Ministreis)

A Sonata para piano n º21 en si bemol maior D 960 é
a última sonata composta por Schubert, escrita en
1828 xunto coa D 958 e a D 959 no que sería o último
verán da súa vida. Esta triloxía final de sonatas supoñen a culminación da súa linguaxe persoal, cunha
elaboración libre e moi desenvolvida do seu discurso
narrativo: ampliación dos temas sen precedentes, coa
aparición de novos elementos temáticos que resultan
sorprendentes e incluso inesperados en moitas ocasións. De grandes proporcións, presentan máis dun
elemento que as cohesiona, formando realmente un
conxunto: rabia contida ante un público implacable,
lirismo case sublime, afán de liberdade creadora e
paixón manifesta mediante claroscuros sonoros. En
suma, supoñen a máis sincera das viaxes introspectivas, nunha revisión nos límites da súa vida.
No seu primeiro libro de preludios (1909-1910),
Claude Debussy amósasenos coma un artífice inno50

vador, sempre en busca de sorprendentes cores
sonoras, seguindo a liña da música francesa, que
descubre a esencia da súa propia música no timbre
e na instrumentación. Nesta busca incansable,
escapa de todo convencionalismo formal, deixándose levar por unha música na que “calquera son,
en calquera combinación e cunha sucesión calquera,
sexa susceptible de ser empregado libremente nunha
continuidade musical”. Nos preludios vai máis alá
da técnica tradicional do instrumento, para crear
unha música de atmósferas etéreas, moi pictórica e
“impresionista”, cunha sensación espacial e un
contido sensual sen precedentes.
Julia Feijóo

Julio Mourenza
piano
Nado na Coruña en 1969, realizou os seus estudos
no Conservatorio Superior de Música da súa cidade
natal e ampliounos en Basilea (Musik Akademie der
Stadt), Budapest (Academia Franz Liszt) e na
Universidade de Alcalá de Henares. Foi bolseiro da
Deputación da Coruña, participou nos cursos de
verán da Hochschule für Musik de Viena e realizou
o primeiro Máster en Interpretación Pianística
organizado pola Universidade da Coruña. Foi premiado no Concurso Galego de Novos Intérpretes.
Como concertista actuou en prestixiosas salas galegas e noutras cidades de España, Suíza, Holanda e
Hungría. Como solista con orquestra cómpre salientar a súa fructífera colaboración coa Real
Filharmonía de Galicia e colaborou en estreas con
membros da Sinfónica de Galicia e coa Orquestra de
Cámara Galega. Mostra do seu interese pola música
contemporánea e actual son a estrea absoluta e a
gravación da Sonata para cello e piano Diálogos de
Rogelio Groba e outras estreas de Xosé Arriola,
Rubén Someso e Juan Durán. Dende 1996 é profesor numerario de piano do Conservatorio Superior
da Coruña. Compaxina o seu labor docente con
recitais como solista e músico de cámara e impartiu cursos de interpretación pianística no
Conservatorio de Ferrol. Entre os músicos aos que
acompañou figuran a cellista Sol Gabetta, o guitarrista Ramón Carnota, o ensemble de vento Mladí e
a cantante Beate Westerkamp. Participou nos festivais Via Stellae e Are More de Vigo e é membro
fundador do Ensemble s21.
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Contrapunto
eléctrico
Diego Ventoso Fernández percusión

Grupo de Danza Contemporánea do
Conservatorio Profesional de Danza de Lugo

martes 31 de maio de 2011
Conservatorio Profesional de Música, 20:30

Parte I
Pierre Jodlowsky (n. 1971)
Time & Money (2004/2006)
percusión, electrónica e vídeo-proxección

Parte II
Daniel Almada
Linde (1994)
vibráfono e electrónica
Gary Berger (n. 1967)
Spins (2003)
percusión e electrónica en vivo
Javier Álvarez (n. 1956)
Temazcal (1984)
maracas, electrónica e danza
Steve Reich (n. 1936)
Electric Counterpoint (1987)
marimba, vibráfono, cinta magnética e danza

Diego Ventoso Fernández percusión
Grupo de Danza Contemporánea do Conservatorio Profesional de Danza de Lugo
Electric Counterpoint: Eva López Quiroga, Uxía Pérez Dios, Iria Rivas Fernández, Carla Taboada Rubinós,
Paula Puga Mosteiro, Marina Rojas Valladolid, Sandra Fernández Blanco, Esther Latorre Fernández e Iris
Elena Rodríguez Pintos
Temazcal: Iria Figueiras López, Carlota García Prado, Patricia Martínez Rey e Candela Roca Arias
Coreografías
Raquel González en colaboración coas bailarinas (Electric Counterpoint: II e III), Alba Felpete (E.C.: I),
Julia Alfonsín (E.C.:III) a Ana Belén Ferreiro López (Temazcal)
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A relación entre instrumentos acústicos e a
electrónica ten xa un longo percorrido na música
clásica-contemporánea. O desenvolvemento da
música electroacústica e electrónica incidiu na
exploración de novos recursos instrumentais e
dunha escritura idiomática, incrementando e
dándolle sentido a todas as posibilidades acústicas
dos instrumentos musicais, de xeito que conviven
e interaccionan morfoloxías sintéticas (sons
electrónicos) e orgánicas (sons producidos por
instrumentos musicais tradicionais). No caso da
percusión, estes sons poden ser producidos de
múltiples maneiras, dende o golpeo dun tambor
cunha baqueta ata a sacudida dun idiófono como
pode ser unha maraca.
Moito máis percorrido ten a relación entre a música
para percusión e a danza, xa que habería que
remitirse a tempos ancestrais para encontrar as
primeiras manifestacións de danzas de tipo ritual e
cerimonial acompañadas por tambores. Dalgunha
maneira pódese dicir que a percusión é en si
mesma unha forma de danza que articulaban as
mans do percusionista e que é capaz de crear
música. Deste xeito, o espectáculo Electric
Counterpoint trata de tender pontes e establecer
unha convivencia e diálogo entre manifestacións
artísticas tan diferenciadas como poden ser os sons
produto da síntese da electrónica, a danza
contemporánea e sons orgánicos de naturezas
acústicas tan diferentes como a dos diferentes
instrumentos de percusión. Estas tres manifestacións
artísticas (electrónica, danza e instrumentos de
percusión en directo) articulan un discurso variado
en canto ás situacións acústicas e visuais, e ás
linguaxes específicas de cada unha das obras, pero
cunha traxectoria moi definida que culmina na obra
do compositor norteamericano Steve Reich que dá
título ao espectáculo.
Diego Ventoso

Diego Ventoso Fernández
percusión
Nado en Vilanova de Arousa, estudou no
Conservatorio Superior de Vigo con Carlos Castro e
ampliou os seus estudos na Escola Superior de
Música e Artes Escénicas de Oporto con Miguel
Bernat, no Conservatorio Superior de Castellón con

Josep Vicent e en The Peabody Conservatory of
Music de The Johns Hopkins University (Baltimore)
con Robert Van Sice e Jonathan Haas. Realiza concertos como solista e formando parte de diferentes
agrupacións de cámara e orquestrais como o Trío
Drummedarios, Cannes Ensemble, Taller instrumental do CGAC, grupos de percusión da JONDE e da
ESMAE, The Peabody Percussion Group e Symphony
Orchestra, Sinfónica de Bilbao, Real Filharmonía,
Sinfónica de Galicia, etc. Realizou estreas e gravacións de numerosas obras e participou en festivais
en Holanda, Francia, Estados Unidos, Portugal e
España. Forma parte do ensemble Fonos21. Obtivo
o primeiro posto cunha mención de honra do xurado no Concurso de Xuventudes Musicais de España
1999 e gañou ex-aequo o Ciclo de Novos Intérpretes
1999 da Fundación Barrié. Recibiu bolsas de estudos da Deputación de Pontevedra e de The Johns
Hopkins University. Foi profesor no Conservatorio
Superior da Coruña e no Profesional de Lugo e
impartiu cursos de verán en Galicia.

Grupo de
Danza Contemporánea
do Conservatorio
Profesional de
Danza de Lugo
Formado por alumnas de grao profesional da especialidade de danza contemporánea do Conservatorio
Profesional de Danza de Lugo, desenvolve a súa
actividade no marco das clases deste conservatorio
baixo a dirección académica e artística das profesoras do centro. A formación do grupo é flexible e
adáptase ás diferentes necesidades de cada unha
das coreografías propostas.
Raquel González García
Nada en Madrid en 1975, é titulada superior en
danza clásica pola Real Escola Superior de Danza de
Madrid e licenciada en bioloxía pola Universidade
da Coruña. Tras unha bolsa de estudos pola
Fundación Pedro Barrié de la Maza obtivo o título
superior en danza contemporánea da Rotterdamse
Dansacademie (Holanda). A súa traxectoria profesional comezou en Galicia como membro da
Compañía Druida e posteriormente colaborou co
grupo Club Guy&Roni (Holanda/Israel). Traballa
como intérprete en diferentes compañías france53

sas: Actuel, C-Yoshi-M, Centro Coreográfico Nacional
de Roubaix / Nord-pas-de-Calais e Compañía
Maryse Delente. En 2007 presentou a súa primeira
coreografía e fundou Quarks, un proxecto de investigación e creación coreográfica que compaxina
coa laubora docente no Conservatorio Profesional
de Danza de Lugo.
Alba Felpete Facal
Iniciou os estudos académicos na Escola de Danza
Druida e continúaos no Conservatorio de Danza da
Deputación da Coruña. Ampliou a súa formación
con Carmen Roche e realizou cursos intensivos de
danza clásica, contemporánea e jazz en diferentes
cidades europeas. Como bailarina profesional participou en producións do Ballet Galego Rei de Viana
e da Nova Galega de Danza e formou parte como
profesora e intérprete en proxectos independentes.
Leva catorce anos no ensino e actualmente é profesora no Conservatorio Profesional de Danza de
Lugo. Complementariamente, hai dez anos que
traballa con diferentes métodos de corpo e consciencia.
Ana Belén Ferreiro López
Nace en Guitiriz en 1980, é titulada na especialidade
de danza clásica polo Conservatorio Profesional de
Danza de Sevilla e ademais licenciada en publicidade
e relacións públicas na Facultade de Ciencias
Sociais de Pontevedra. En 1995 entrou a formar
parte da Compañía Galega de Danza Contemporánea
- Ballet Jesús Quiroga, participando en todas
a súas producións e colaborando en diferentes
ramas artísticas (música, moda, fotografía, etc.).
Paralelamente, ampliou os seus coñecementos
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en danza contemporánea, danza-jazz, contact
improvisation e danza clásica. Entre 1996 e 2005
impartiu clases de diferentes técnicas de danza
na Asociación Cultural Mundo Danza (Ferrol) e, na
actualidade, compaxina o labor como profesora
no Conservatorio Profesional de Danza de Lugo co
seu traballo como bailarina e a investigación en
técnicas multidisciplinares do movemento.
Julia Alfonsín Penado
Nada en Pontevedra en 1977, trasladouse posteriormente coa súa familia a vivir a El puerto de
Santa María onde, na Escola Municipal de Belas
Artes, comezou a dar os seus primeiros pasos de
ballet coa profesora Inmaculada Batista. Realizou
os estudos profesionais de danza no Real
Conservatorio Superior de Música e Danza de
Sevilla e na Royal Academy of Dancing. Aos catorce
anos regresou a Galicia, tomou clases en Vigo con
Hannelore Gottschack e Déborah Alfaya e en 1995
graduouse no Conservatorio Profesional de Danza
Clásica de Madrid. Ampliou os estudios de ballet
clásico con mestres da talla de Julia Olmedo, José
Parés e Víctor Ullate e os de danza contemporánea
cos profesores e coreógrafos Gloria García, Marco
Cattoi e Chevy Muraday. Integrante do Ballet
Cidade de Vigo dende 1992, chegou a interpretar
como solista importantes papeis do repertorio clásico en Cenicienta, Paquita, Sinfonía en C e La
Bayadere. Licenciada en danza clásica na especialidad de pedagoxía da danza, dedícase ao ensino do
ballet clásico dende 1997 e compaxina este labor
pedagóxico coa colaboración como coreógrafa en
distintos festivais.
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Vivaldi 1711-2011

300 anos de
L'estro Armonico
INSIEME STRUMENTALE DI ROMA
GIORGIO SASSO director

mércores 1 de xuño de 2011
Círculo das Artes, 20:30

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Parte I
Concerto en sol maior para violín, corda e baixo continuo op III n° 3 RV 310
	Allegro - Largo - Allegro
Concerto en mi menor para catro violíns, corda e baixo continuo op III n° 4 RV 550
	Andante - Allegro - Adagio - Allegro
Concerto en la menor para dous violíns, corda e baixo continuo op III n° 8 RV 522
	Allegro - Larghetto - Allegro

Parte II
Concerto en mi menor para corda e baixo continuo RV 134
[Allegro] - Andante e pianissimo - Allegro
Concerto en re maior para violín, corda e baixo continuo op III n° 9 RV 230
	Allegro - Larghetto - Allegro
Concerto en re menor para dous violíns, violoncello, corda e baixo continuo op III n° 11 RV 565
	Allegro - Adagio e spiccato - Allegro - Largo e spiccato - Allegro

INSIEME STRUMENTALE DI ROMA
GIORGIO SASSO director
Giorgio Sasso, Paolo Perrone, Gabriele Politi e Gianclaudio Del Moro violíns
Marcello Sirignano viola
Diego Roncalli violoncello
Luca Cola contrabaixo
Salvatore Carchiolo clave
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Publicado en Amsterdam en 1711, tres anos antes
da primeira (e póstuma) edición dos Concerti grossi
opus VI de Corelli (1714), o Opus III de Vivaldi
–doce concertos para diversas combinacións de
corda e baixo continuo–, titulado L’estro armonico,
constitúe sen lugar a dúbidas a colección máis
influínte da historia da música. A súa importancia
non radica tanto na novidade da súa formulación
orgánica –que en gran medida é debedora do vello
modelo concertístico corelliano– senón na audacia
dos seus procedementos puramente musicais, cuxas
solucións –melódicas e harmónicas– trascenden
meridianamente o modelo corelliano, ata daquela
pouco menos que preceptivo. Vivaldi dispuxo unha
triple división orgánica dos doce concertos do seu
Opus III, cunha precisa correspondencia musical,
en tres consecuentes grupos de obras: catro concertos para un solo violín solista (os máis novidosos en canto a distribución orgánica e escritura
melódica se refire), catro conciertos para dous
violíns solistas (os máis innovadores en canto a
fantasía expresiva se refire, dous deles con participación adicional dun violoncello solista) e catro
concertos para catro violíns solistas (tres deles con
participación adicional dun violoncello solista),
que son máis ben tradicionais en canto ao seu
orgánico –en parte reminiscente do concerto grosso– e sen embargo (velaquí o carácter vivaldiano)
os máis audaces en canto a escritura se refire.
Obrigado é salientar o Concerto nº 10 en si menor
RV 580, para catro violíns e violoncello solistas –de
fascinantes texturas contrapuntísticas e harmónicas– así como o nº 11 en re menor RV 565, para
dous violíns e violoncello solistas, incluido neste
programa, que contén unha das máis belas fugas
da historia da música. De xeito ben significativo
ambos os dous concertos foron admirados e transcritos, respectivamente, para órgano (RV 565 BWV 596) e catro claves solistas e corda (RV 580
- BWV 1065) por Johann Sebastian Bach.
Pablo Queipo de Llano

Insieme Strumentale
di Roma
Dirixido por Giorgio Sasso, é un grupo de instrumentos orixinais, de orgánico variable, especializado na interpretación historicista da música dos

Antonio Vivaldi

séculos XVII e XVIII. No curso da súa actividade
colaborou frecuentemente con músicos como Bob
van Asperen, Sergio Azzolini, Rinaldo Alessandrini,
Ottavio Dantone, Paolo Pandolfo, Roberto
Abbondanza ou Alessandro de Marchi e presentouse
nalgunhas das máis importantes tempadas de concerto de Europa. Na súa bagaxe figura a execución
integral dos Concertos de Brandemburgo, os concertos para violín e as sonatas para violín e clave de
Bach, os Concerti Grossi de Corelli, L’Estro Armonico,
As catro estacións e Stabat Mater de Vivaldi e
importantes obras vocais como o Stabat Mater e La
Serva Padrona de Pergolesi, Il Combattimento di
Tancredi e Clorinda de Monteverdi, Acis e Galatea e
Il Trionfo del tempo e del disinganno de Haendel,
etc.
Para o selo Stradivarius realizaron a primeira gravación mundial dos Concertos e sinfonías op 5 de
Torelli e das Sinfonías e concertos op 2 de Albinoni,
unha selección de concertos vivaldianos, cuartetos
de Cimarosa e Paisiello, composicións de cámara de
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Ferdinando Carulli e sonatas de E. F. Dall’Abaco.
Ditas gravacións recibiron unha entusiasta acollida
das máis importantes revistas especializadas de
Europa e acadaron recoñecementos como 5 de
Diapason, Musica eccezionale, 5 Estrelas de BBC
Music, premio da Fundación Cini de Venecia, 5
Estrellas de Goldberg, Disco do mes de Musyca 21
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e moitos máis. Recentemente publicaron, tamén en
Stradivarius, concertos inéditos de Vivaldi e concertos de Bach, e o seu último compacto xunto á
soprano Raffaella Milanesi para o selo Fuga Libera
está dedicado a Porpora e Leo e recibiu grandes
loubanzas da crítica especializada (5 de Diapason
e 9 Klassik-heute).

concerto
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A conexión rusa
SERGEI LEIFERKUS barítono
SEMION SKIGIN piano

xoves 2 de xuño de 2011
Círculo das Artes, 20:30

Parte I

Pyotr Ilyich Tchaikovski (1840-1893)
Благославляю вас,леса op 47 nº 5 (Bendígovos, bosques)
То было раннею весной op 38 nº 2 (Foi ao comezo da primavera)
Нет,только тот,ктознал op 6 nº 6 (Non, só aquel que coñeceu o desexo)
Средь шумного бала op 38 nº 3 (No barullo do baile)
Закатилось солнце op 73 nº 4 (Púxose o sol)
Снова,как прежде один op 73 nº 6 (De novo só, coma antes)

Sergei Rachmaninov (1873-1943)
Судьба op 21 nº 1 (O destino)
Вчера мы встретились op 26 nº 13 (Vímonos onte)
Христос воскрес op 26 nº 6 (Cristo resucitou)
Письмо К.С.Станиславскому от С.Рахманинова (Carta a K.S. Stanislavsky de S. S. Rachmaninov)
Я не пророк op 21 nº 11 (Non son un profeta)

Parte II

Modest Mussorgski (1839-1881)
Забытый (Esquecido)
Семинарист (O seminarista)
Песни и пляски смерти (Cantos e danzas da morte)
Колыбельная (Canción de berce)
Серенада (Serenata)
Трепак (Trepak)
Полководец (O mariscal de campo)

SERGEI LEIFERKUS barítono
SEMION SKIGIN piano
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Este recital para barítono e piano está integrado
polas obras de rusos do século XIX: Pyotr Ilyich
Tchaikovski (1840-1893), Sergei Rachmaninov
(1873-1943) e Modest Mussorgski (1839-1881). O
repertorio, a pesares de ser integramente realizado
por compositores cercanos no tempo e coas conseguintes analoxías compositivas, está dotado de
certa variedade. Se ben na segunda parte interprétanse obras dun dos compoñentes do famoso grupo
dos cinco, Modest Mussorgski, isto contrasta coa
primeira parte do recital no que poderemos escoitar diferentes canciónes de Pyotr Ilyich Tchaikovski,
quen, a pesares de levar impreso un carácter primitivo ruso, recolle influencias occidentais como
oposición ao dito grupo de San Petersburgo, que
empregaba as melodías das diferentes cancións
folclóricas, escalas modais e exóticas xunto cunha
polifonía de carácter popular. O máximo expoñente
destas características será o que se escoitará na
segunda parte, con Mussorgski. En calquera caso,
observamos como o repertorio do concerto está
seleccionado para un dúo de compatriotas destes
compositores: Sergei Leiferkus e Semion Skigin. A
voz escollida corresponde co rexistro medio da voz
masculina, para así poder amosar o brillo dos agudos xunto cos correspondentes harmónicos graves
ao longo de toda a audición. Nestas pezas breves,
xa dende o inicio e como achega o título, observamos cómo se intenta describir unha situación,
incluso antes de que esta dea comezo.
Bruno Díaz González

SERGEI LEIFERKUS
barítono
Nado en San Petersburgo, actuou en óperas de todo
o mundo, coma a Royal Opera House Covent Garden,
a Ópera Estatal de Viena, a Ópera da Bastilla de
París, a Scala de Milán, a Ópera Alemaña de Berlín,
a Ópera de San Francisco, a Metropolitan Opera de
Nova York, a Nederlandse Opera de Ámsterdam, o
Teatro Colón de Bos Aires e os festivais de
Edimburgo, Bregenz, Glyndebourne e Salzburgo. Nos
escenarios concertísticos actuou acompañado de
grandes orquestras, coma as sinfónicas de Londres,
Boston e Montreal, a Filharmónica de Nova York, a
Orquestra Sinfónica Nacional de Washington D. C. e
a Orquestra de Filadelfia baixo a batuta de directores

Pyotr Ilyich
Tchaikovski

Sergei Leiferkus

de renome, coma Claudio Abbado, Valery Gergiev,
Lorin Maazel, James Levine, Bernard Haitink,
Vladimir Ashkenazy, Zubin Mehta, Riccardo Muti,
Seiji Ozawa, Kent Nagano, Leonard Slatkin, Kurt
Masur e Georg Solti. Cerca dun terzo do seu repertorio, que inclúe uns cincuenta papeis de ópera, está
dedicado á música rusa do século XIX e XX. Gravou
aproximadamente corenta discos compactos. O seu
primeiro disco de cancións de Mussorgski foi nomeado a un Grammy, mentres que a súa gravación en
catro volumes de todas as cancións de Mussorgski
recibiu o Cannes Classical Award e o Diapason d’Or
de 1997. O catálogo de gravacións en vídeo de
Leiferkus inclúe óperas representadas no Teatro
Mariinsky, Covent Garden, a Ópera Estatal de Viena,
os festivais de Glyndebourne e Bregenz e o Théâtre
du Châtelet de París. Alén das súas frecuentes aparicións en óperas, concertos e recitais, Leiferkus é
profesor e imparte clases maxistrais en Berlín,
Toronto, Moscova e Boston, así como na coñecida
Britten-Pears School de Aldeburgh.
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Semion Skigin
piano
Naceu en San Petersburgo e estudou no conservatorio estatal desta cidade. En 1972 actuou como
solista coa Filharmónica de Leningrado e, tres anos
despois, gañou o primeiro premio do concurso
internacional de pianistas acompañantes celebrado
en Río de Xaneiro. A súa destreza ao piano está
documentada en numerosas gravacións, entre as
que cómpre salientar Great edition of russian songs,
unha compilación con cancións de Tchaikovski,
Mussorgski e Glinka que recibiu o Gramophone
Award 1995 e o Cannes Classical Award 1996. A súa
actividade docente valeulle o nomeamento de profesor invitado entre 1978 e 1981 na Hochschule für
Musik Carl Maria von Weber de Dresde. Dende 1990
é profesor de acompañamento para canción na
Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín. Alén
diso, imparte clases maxistrais con frecuencia nos
principais conservatorios de Alemaña, Países Baixos
e Estados Unidos. Na actualidade é un dos acompañantes de canción máis solicitados e actúa con
regularidade nas máis importantes salas de concertos do mundo, onde acompaña a destacados cantantes coma Olaf Bär, Cheryl Studer, Robert Holl,
Olga Borodina e Sergei Leiferkus. Ademais, é director artístico do festival de música celebrado no
Theaterkahn de Dresde e vicepresidente e director
artístico do Berlin Salon.
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