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Tras o éxito acadado nas dúas primeiras edicións, chega á cidade o III Festival Internacional
de Música de Ourense “Pórtico do Paraíso”, coa finalidade de achegar a todos os ourensáns
unha excelente oferta de música que virá enriquecer a oferta cultural da cidade ao tempo que
fomentar o amor á música entre todos os ourensáns.
O Festival ourensán afronta a terceira edición co impulso que supón o recoñecemento obtido
polo certame, que vén de ser designado socio de pleno dereito da Asociación Española de
Festivales de Música Clásica (FestClásica) que reúne os máis importantes festivais de música
clásica do estado español. En só dúas edicións, os excelentes resultados obtidos por Pórtico do
Paraíso sitúan o festival de Ourense xunto a outros certames como os de Granada, Santander
ou a Quincena Donostiarra, con máis de 50 anos de antigüidade, e fai da nosa cidade un
punto de referencia do panorama de festivais musicais de todo o Estado.
Como alcalde quero felicitar a todos os profesionais que co seu bo facer están a conseguir que
Ourense se sitúe en primeira fila no ámbito musical e ao público ourensán que, coa súa cálida
resposta, está a facer deste un gran certame. Ter en Ourense un bo festival de música era ata
hai pouco apenas un soño. Hoxe é unha realidade que nos enche de orgullo. Por iso, convido a todos os afeccionados á música a que gocen
deste certame e da gran calidade das actuacións programadas, e a todos os veciños de Ourense a que aproveiten esta magnífica oportunidade
para descubrir a marabillosa experiencia que é gozar da boa música.
Francisco Rodríguez Fernández
ALCALDE de OURENSE
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Afrontamos esta III Edición do Festival Internacional de Música de Ourense “Pórtico do Paraíso”
con ilusións fondas e renovadas. E moi satisfeitos, pois acabamos de ser admitidos como membros da
Asociación Española de Festivales de Música Clásica “FestClásica”, recoñecemento que nos dá ás para
seguir traballando con ilusión pola cidade.
Este festival naceu fai só dous anos cun modesto orzamento. Poñelo en marcha custou moito esforzo, pero
o grande empeño por arrancalo viuse proxectado nos apoios recibidos dende esa primeira edición: apoio
por parte do público ourensán que ateigou os distintos espazos onde tiveron lugar os concertos; e apoio
tamén decisivo e constante do tecido empresarial da nosa cidade.
O noso modelo é o de involucrar a cidadanía para que o Festival Internacional siga camiñando exitoso
e con paso firme no futuro. Por iso aspiramos a que sexa un modelo de colaboración ao cincuenta por
cento entre o Concello de Ourense-Concellería de Educación e ese tecido empresarial ourensán do que
falabamos.
Foi, precisamente, o compromiso do Grupo COPASA o que fixo posible este festival dende a súa I Edición;
na II, sumáronse de xeito respectivo a EDITORIAL LINTEO, ESTEO Interiorismo e Deseño, CUEVAS
e CYP Estudio de Arquitectura de Fernando Copa.
Froito do compromiso da nosa cidade, na presente edición sumamos máis apoios: GRUPO ACADEMIA
POSTAL, VIAXES PIÑA e ANPIAN.
A todos e cada un deles, o noso máis sentido agradecemento no nome de todos os ourensáns.Así mesmo, esta III Edición do Festival Internacional de
Música de Ourense “Pórtico do Paraíso” conta co patrocinio da Consellería de Cultura a través do AGADIC. No nome da nosa cidade, agradecemos
tamén esta nova incorporación.
Desexamos que todas e todos vostedes gocen do III Festival Internacional “Pórtico do Paraíso”.
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Ana Garrido Rodríguez
CONCELLEIRA de EDUCACIÓN

Por vez primeira no Pórtico do Paraíso, temos a oportunidade de contar cunha lenda na interpretación da
música antiga, unha auténtica estrela: a soprano Emma Kirkby. Con ela, o impresionante contratenor Robin
Blaze e o excelente ensemble Florilegium. Todos eles abren esta terceira edición na Catedral, con música de
Antonio Vivaldi e de Giovanni Battista Pergolesi, conmemorando así os 300 anos do nacemento deste último.
En Santa Eufemia a Real do Centro, un solista de excepción, o respectadísimo acordeonista Mika Väyrynen,
cun programa que vai do Barroco á música dos nosos días. O prestixioso grupo Alla Francesca, en Santa María
Nai, trasládanos á Idade Media con músicas dos países mediterráneos, mesturando o relixioso e o profano de
varias culturas. Xa no Teatro Principal, recibimos un dos máis destacados cuartetos de corda europeos, The
Carducci String Quartet, coa emerxente clarinetista Sarah Williamson. O seu programa romántico inclúe o
Quinteto para clarinete en Si menor op. 115 de Brahms, unha das obras cume da música de cámara. Clausuramos
cunha proposta espectacular, a sorprendente formación Calefax Reed Quintet, por primeira vez en España, cun
programa cheo de contrastes.
En paralelo aos concertos, desenvolvemos unha sección de actividades entre as que destaca a mesa redonda
sobre a música antiga en Galicia, que reúne os nosos grandes especialistas con Brigitte Lesne, do Centro
de Música Medieval de París. Ademais, profundizando no carácter pedagóxico que sempre mantivemos,
inauguramos unha serie de encontros con algúns dos músicos que actúan nesta terceira edición do Pórtico do
Paraíso, dirixidos a estudantes de centros públicos de ensinanza musical de Ourense.
Por último, cómpre sinalar que contamos cun presentador de auténtico luxo como mestre de cerimonias, o compositor e viola Alexandre Delgado. Presente
no Pórtico dende o comezo, nesta ocasión imparte unha clase maxistral cuxo título é toda unha declaración de intencións: “Intentando escribir música que
no sea fea ni aburrida”.
Só me resta agradecer ao Concello de Ourense e a todos os patrocinadores, os de antes e os novos, o seu compromiso co noso Festival, o Festival de todos
os ourensáns.
Juan Enrique Miguéns
DIRECTOR do FESTIVAL PÓRTICO do PARAÍSO
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PROGRAMA XERAL
FLORILEGIUM, DAME EMMA KIRKBY e ROBIN BLAZE | Venres 5 de marzo ás 20:30 h, Catedral de Ourense.
MIKA VÄYRYNEN | Domingo 7 de marzo ás 20:00 h, Igrexa de Santa Eufemia a Real do Centro.
ALLA FRANCESCA | Martes 9 de marzo ás 20:30 h, Igrexa de Santa María Nai.
CARDUCCI STRING QUARTET e SARAH WILLIAMSON | Venres 12 de marzo ás 20:30 h, Teatro Principal.
CALEFAX REED QUINTET | Domingo 14 de marzo ás 19:00 h, Teatro Principal.

Actividades Paralelas
Encontro co acordeonista Mika Väyrynen, domingo 7 de marzo ás 12:00 h na Aula de Cultura do Liceo de Ourense.
Mesa redonda: “La música antigua en Galicia”, luns 8 de marzo ás 20:15 h no Salón de Graos do Edificio de Facultades (de ferro).
Encontro coa clarinetista Sarah Williamson, xoves 11 de marzo ás 17:00 h na Sala de Orquestra do Conservatorio de Ourense.
Clase maxistral do compositor Alexandre Delgado, xoves 11 de marzo ás 18:00 h na Sala de Audicións do Conservatorio de Ourense.
Encontro co Carducci String Quartet, xoves 11 de marzo ás 19:30 h na Sala de Orquestra do Conservatorio de Ourense.
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FLORILEGIUM
Venres 5 de marzo ás 20:30 h, Catedral de Ourense. Entrada libre.

FLORILEGIUM

ASHLEY SOLOMON, frauta e dirección
As frecuentes actuacións nas salas e nos festivais máis prestixiosos do mundo consagran o grupo Florilegium, creado e dirixido polo frautista
Ashley Solomon, como un dos ensembles con instrumentos de época máis destacados do momento.
Desde a súa formación en 1991, Florilegium acadou unha excelente reputación coas súas interpretacións cheas de vida e axustadas aos
diferentes estilos, desde o período barroco ata a música do primeiro romanticismo. Foron Músicos Residentes do Wigmore Hall de Londres
durante tres anos consecutivos. No último deles, o grupo realizou un ciclo de seis concertos para conmemorar os 250 anos da morte de Bach.
Actuou por toda Europa e América do Norte e do Sur, Canadá, China, Hong Kong, Australia, Israel e Turquía. Os seus máis recentes concertos
levárono a salas tan importantes como a Ópera de Sydney, a Frick Collection de Nova York, o Teatro Colón en Bos Aires, o Concertgebauw
de Amsterdam, a Konzerthaus de Viena, a Casa de Beethoven en Bonn, a Casa de Händel en Halle ou o Teatro Grevin en París.
Florilegium é un grupo flexible que fai desde música de cámara ata obras do repertorio orquestral e traballa con algúns dos mellores intérpretes
especializados na música antiga como Emma Kirkby, Derek Lee Ragin ou Andrew Manze.
O grupo ten dazasete gravacións para a firma holandesa Channel Classics e moitas delas obtiveron premios, incluída unha nominación
Gramophone, Editor’s Choice de Gramophone Magazine, Diapasons d’Or e Chocs de la Musique de Francia.
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EMMA KIRKBY e ROBIN BLAZE

EMMA KIRKBY, soprano

ROBIN BLAZE, contratenor

Con máis de cen gravacións que recompilan un amplo e variado
repertorio -madrigais do Renacemento italiano e inglés, cantatas
e oratorios do Barroco e pezas de Mozart, Haydn ou Bach-, e
coas súas colaboracións durante anos con orquestras e ensembles
tan respectadas no ámbito da música antiga como o Consorte of
Musicke, Florilegium, Academy of Ancient Music, London Baroque,
Freiburger Barockorchester, L’Orfeo ou a Orchestra of the Age of
Enlightenment, Emma Kirby é unha das máis grandes sopranos do
mundo.

Especializado en Purcell, Bach e Händel, Robin Blaze ten unha
impresionante actividade concertística que abrangue países de todo o
mundo e traballa cos máis distinguidos directores: Gardiner, Hickox,
Hogwood, Jacobs, King, Koopman, Kraemer, Leonhardt, McCreesh,
Pinnock e Suzuki.

En novembro de 2000 foi condecorada coa Orde do Imperio
Británico e en abril de 2007 entrou nos dez primeiros postos dunha
enquisa realizada pola publicación BBC Music Magazine sobre as
mellores sopranos da historia. Aínda que ela non gusta deste tipo de
distincións, si considera moi positivo que a xente valore a súa forma
de cantar e o seu traballo ao longo dos anos.

Colabora e grava acotío con The Academy of Ancient Music, Bach
Collegium Japan, The English Concert, The Gabrieli Consort,
The King’s Consort, Orchestra of the Age of Enlightenment, La
Chapelle Royale, Netherlands Radio Philharmonic, Royal Flanders
Philharmonic, BBC Philharmonic, The Hallé Orchestra, Royal
Philharmonic Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, Tafelmusik,
Amsterdam Baroque Orchestra e Berlin Philharmonic Orchestra.
Na actualidade é catedrático de Estudos Vocais no Royal College of
Music de Londres.
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Parte I (45 min.)

Parte II (35 min.)

Sinfonía en Sol maior para cordas e continuo, RV 146 / Antonio
Vivaldi (1678-1741)

Stabat Mater para soprano, contratenor e cordas / Giovanni Battista
Pergolesi (1710-1736)

Allegro
Andante
Presto
Salve Regina en Fa maior para soprano e cordas, RV 617
Concerto para frauta en Sol maior / Giovanni Battista Pergolesi
(1710-1736)
Allegro
Largo
Presto
Salve Regina en Fa menor para contratenor e cordas
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SALVE REGINA
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus
exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Jesum, benedictum fructum ventris
tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo
Maria.

STABAT MATER
1. Stabat Mater dolorosa
Iuxta crucem lacrimosa
Dum pendebat Filius.
2. Cuius animam gementem
Contristatam et dolentem
Pertransivit gladius.

3. O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti!

9. Eja Mater, fons amoris
Me sentire vim doloris
Fac, ut tecum lugeam.

15. Virgo virginum praeclara,
Mihi jam non sis amara
Fac me tecum plangere.

4. Quae moerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas incliti.

10. Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum
Ut sibi complaceam.

16. Fac, ut portem Christi mortem
Passionis fac consortem,
Et plagas recolere.

5. Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?

11. Sancta Mater, istud agas,
Crucifixi fige plagas
Cordi meo valide.

17. Fac me plagis vulnerari,
Fac me cruce inebriari,
Et cruore Filii.

6. Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum Filio?

12. Tui nati vulnerati,
Tam dignati pro me pati,
Poenas mecum divide.

18. Flammis ne urar succensus
Per te, Virgo, sim defensus
In die judicii.

7. Pro peccatis suae gentis
Vidit Iesum in tormentis,
Et flagellis subditum.

13. Fac me tecum, pie, flere,
Crucifixo condolere,
Donec ego vixero.

19. Fac me cruce custodiri
Morte Christi praemuniri
Confoveri gratia

8. Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum
Dum emisit spiritum.

14. Juxta crucem tecum stare,
Et me tibi sociare
In planctu desidero.

20. Quando corpus morietur,
Fac, ut animae donetur
Paradisi gloria. Amen.
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NOTAS AO PROGRAMA
O programa desta noite inclúe algunhas das obras máis populares e fermosas de Giovanni Pergolesi, compositor ao que Florilegium homenaxea
durante 2010, ao cumprirse 300 anos do seu nacemento.
Giovanni Battista Pergolesi foi alguén delicado de saúde e morreu moi novo; con todo, ocupou por dereito propio un lugar destacado entre
os mestres da época. O intermezzo da súa ópera La Serva Padrona e o Stabat Mater son monumentos vivos que chegaron ata os nosos días cunha
forza impresionante. O Stabat Mater é unha obra atípica dentro da música sacra, pois o compositor habilmente combinou o estilo relixioso,
herdado da tradición máis convencional, coas formas profanas propias do xénero operístico. O arranxo é moi fermoso, con frecuentes silencios
e fundindo un acorde noutro gradualmente, en contraste cos claros cambios harmónicos característicos dos compositores do Norte de Europa
como Buxtehude ou Bach. Hai un Stabat Mater anterior de Alessandro Scarlatti, que tamén foi escrito para dúas voces e corda alá polo 1700;
mais, seica o Duque de Maddalonio lle fixo o encargo a Pergolesi co fin de substituír o de Scarlatti, que soaba algo anticuado para o gusto
da época. O que lle dá á obra a súa imperecedoira vixencia é que o compositor soubo sentir e comunicar o feito relixioso da madre de Cristo
contemplando o fillo morto na cruz, con sentimentos e emocións humanas, capaces de entenrecer ou impresionar a calquera que posúa a
mínima sensibilidade ante a dor allea.
O texto de Salve Regina carece do ton sombrizo do Stabat Mater, aínda que ambas as dúas teñen puntos en común. Tanto unha coma a outra foron
escritas en Pozzuoli, o mosteiro franciscano onde o compositor pasou os derradeiros meses de vida. Ademais, Florilegium quixo incluír no
programa a versión de Vivaldi do Salve Regina.
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O concerto para frauta en Sol maior foi curiosamente atopado na Biblioteca da Academia de Música de Estocolmo, moi lonxe do seu Nápoles
orixinal. A pesar de que a obra ten trazos propios da música de Pergolesi -virtuosismo da frauta, violíns ao unísono- é máis que probable
que esta preciosa obra non sexa de seu. Seguramente foi escrita por outro compositor italiano non tan coñecido que tomou o seu nome para
conseguir vendela. Esta era unha práctica habitual da época, feito que levou a atribuírlle de forma errónea máis de cen obras. Aínda así, a
obra é un reto para os frautistas e unha peza de cámara magnífica, comparable a calquera dos grandes concertos para frauta que, por exemplo,
Vivaldi compuxo nesa mesma época.
Antonio Vivaldi non é precisamente coñecido pola música sacra. Algunhas das composicións relixiosas por el creadas son populares, sobre
todo o Gloria, pero o seu nome está inevitablemente ligado aos concertos, en concreto a As catro estacións. Con todo, gran parte da obra de Vivaldi
foi composta para ser interpretada na igrexa. Durante longos períodos da súa vida ensinou e compuxo para Santa Maria della Pietà, hospicio
veneciano para nenas ilexítimas fundado no século XlV. Alí interpretáronse as súas obras cun elevado nivel artístico. A pesar de que todas as
alumnas eran mulleres, non se pode dicir que fosen precisamente nenas, xa que algunhas das residentes e intérpretes eran mulleres de mediana
idade ou maiores. Estas, pola razón que fose, decidiron fuxir das dúas eleccións dispoñibles nese período: traballar de criadas ou casar.
Tocar fóra do Pietà non era unha opción, xa que, mentres ás mulleres vocalistas se lles permitía viaxar por toda Europa, ser instrumentista
profesional e muller non estaba permitido. Os concertos do hospicio eran famosos polo virtuosismo das intérpretes, especialmente durante
os períodos nos que Vivaldi foi o seu mestre.
Non todos os concertos de Vivaldi teñen solista e precisamente o que abre o programa desta noite forma parte dunha colección dunhas 50
obras para corda e baixo continuo. Estas pezas teñen unha vitalidade e concentración que ás veces se perde en moitos dos seus concertos con
solista.

Ashley Solomon
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MIKA VÄYRYNEN, acordeón
Domingo 7 de marzo ás 20:00 h, Igrexa de Santa Eufemia a Real do Centro. Entrada libre.

MIKA VÄYRYNEN
O finlandés Mika Väyrynen é un dos máis coñecidos e respectados acordeonistas do mundo. Desde o seu debut como concertista aos dezasete
anos, ofreceu recitais na maior parte de Europa, Xapón, Estados Unidos e China. Destacan tamén os seus concertos como solista coas máis
importantes orquestras de Finlandia, coa Orquestra Filharmónica de Estonia, coa Orquestra de Cámara de Tallin e coa Filharmónica de
Copenhaguen. Tamén é coñecido como bandoneonista e polos seus grupos de cámara con bandoneón Tango for Four e La Camorra.
No ano 2000 tivo o honor de tocar na recepción do Día da Independencia de Finlandia perante o Presidente, acontecemento que foi
retransmitido en directo para todo o país.
En novembro de 2007, ofreceu un impresionante recital nunha das salas máis importantes do mundo, a Musikverein’s Golden Hall de Viena,
ateigada de espectadores, onde marcou o fito histórico de ser o primeiro acordeonista que actuou nela nos seus máis de 100 anos de historia.
A súa carreira discográfica empeza en 1990 e alcanza xa os vinte CD, que inclúen repertorio solista, concertos e música de cámara para
prestixiosas compañías discográficas como a Finland/Warner Japan, JVC Victor Japan, Naxos, Alba, CPO e Fine.
Mika Väyrynen estudou na Sibelius Academy de Helsinki, onde se doutorou en 1997 e onde foi profesor, e en París co mestre Max Bonnay.
Dá regularmente conferencias e cursos nos países nórdicos, Austria, España, Francia (Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris)
e Inglaterra (Royal Academy of Music de Londres).
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Parte I (35 min.)

Parte II (35 min.)

Chacona en Re menor / Johann Sebastian Bach (1685-1750)*

De On An Overgrown Path (Serie 1) / Leos Janácek (1854-1928)

Les Rozeaux / François Couperin (1668-1733)

Our evenings
A blown away leaf

Sonata Ultra (adicada a Mika Väyrynen) / Paavo Korpijaakko (1977)
Allegro con fuoco
Lento
Presto
* arr. Busoni–Väyrynen

Catro preludios da colección op.11 / Alexander Scriabin (1872-1915)
By the fire / Ilmari Hannikainen (1892-1955)
An old fairy-tale
Impasse / Franck Angelis (1962)
Allegro Ritmico
Andante Doloroso
Adagio Sostenuto
Vivace Finale

20

NOTAS AO PROGRAMA
Un concerto de acordeón solista non adoita ser frecuente. Para tratar de axudarlle nas posibles dúbidas que lle poden xurdir ante o que vai
escoitar, velaquí estas notas en forma de preguntas e respostas.

Que é un acordeón?
Un instrumento aerófono, é dicir, que produce o son a partir do aire. A diferenza doutros instrumentos aerófonos, no acordeón non é
necesario soprar porque dispón dun fol que proporciona o aire de forma continua. O acordeonista controla o aire abrindo e pechando o fol
ao mesmo tempo que toca.

Como funciona un acordeón?
O mecanismo do acordeón consta dun conxunto de lingüetas de metal que soan grazas ao aire que proporciona o fol. Unhas vibran pola
presión do aire (cando se pecha o fol empuxando) e outras vibran por succión (cando se abre o fol tirando) Para seleccionar as lingüetas que
se queren facer soar existe na parte dereita un mecanismo de teclado, similar ao do piano, que acciona o paso do aire ás lingüetas seleccionadas
por medio das teclas. Actualmente, é frecuente que os acordeóns presenten unha serie de ringleiras de botóns, brancos e negros, no lugar do
teclado. Na parte esquerda tamén se atopan botóns, estes máis pequenos e todos brancos, que serven igualmente para seleccionar sons. De
forma xeral e simplificada, poderiamos dicir que a man dereita corresponde á melodía e a esquerda ao acompañamento, de xeito similar á
interpretación nun teclado pianístico.

Por que non toca o acordeón na orquestra?
Gran parte do repertorio orquestral, do Barroco ao Romanticismo, non conta co acordeón porque aínda non existía: foi patentado no século
XIX.
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Que repertorio existe para acordeón?
Aínda que actualmente o acordeón está plenamente aceptado como un instrumento de concerto, con recursos tan virtuosísticos como calquera
outro, o seu repertorio procede en gran parte de adaptacións de pezas anteriores á súa invención, especialmente pezas para teclado debido á
súa similitude interpretativa. Porén, o repertorio actual vaise incrementando cada vez máis con pezas orixinais compostas especificamente para
acordeón, de xeito que aproveiten todas as posibilidades técnicas e tímbricas do instrumento moderno. No programa do concerto de hoxe
temos exemplos de ambos tipos de repertorio:

J.S.Bach/F.Busoni/M.Väyrynen: Chaconne
Esta peza pertence á Partita nº 2 para violín solo, BWV 1004, de J.S. Bach. En 1892, Ferruccio Busoni, virtuoso pianista e compositor, fixo unha
adaptación para teclado do orixinal violinístico, engadindo elaboradas texturas pianísticas ao estilo de Listz ou Brahms. Esta adaptación é o
punto de partida da seguinte reelaboración, feita para acordeón polo propio Mika Väyrynen.

F. Couperin: Les Rozeaux
Novo exemplo de música adaptada para acordeón, neste caso do orixinal para clavecín de F. Couperin, gran compositor do barroco francés.
Les Rozeaux pertence ao seu terceiro libro de pezas para clavecín, e trátase dun breve rondó para interpretar “tenramente, sen lentitude”, na
indicación de Couperin.

Paavo Korpijaakko: Sonata nº 1 “Ultra”
Esta obra do xove compositor finlandés Korpijaakko é orixinal para acordeón só e foi composta para Mika Väyrynen, quen fixo a súa estrea
mundial en novembro de 2008 en Oviedo.
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L. Janacek: On an overgrown path
Nova adaptación procedente do piano, neste caso da reducida produción pianística do compositor checo Leos Janacek. Nun sendeiro cuberto de
herbas está composto por 15 breves pezas de marcado carácter lírico e intimista, das que as dúas primeiras son as que imos escoitar, tituladas,
respectivamente, As nosas tardiñas e Unha folla levada polo vento. Curiosamente, foron compostas orixinalmente para harmonium, instrumento
relacionado co acordeón polo seu mecanismo (aerófono con teclado).

Alexander Scriabin: Catro preludios dos 24 Preludios op.11
Esta colección de pezas para piano do compositor ruso Scriabin foi concibida como homenaxe a Chopin, imitando tanto o carácter da súa
música como a disposición tonal do conxunto da obra. Destacan as complexidades rítmicas que Scriabin inclúe e a alternancia de preludios
virtuosos e rápidos con outros máis intimistas e serenos.

Ilmari Hannikainen: By the fire. An old fairy-tale
Estas dúas pezas pertencentes á colección de miniaturas pianísticas tituladas Pequenos poemas op. 14, do compositor e pianista finlandés Ilmari
Hannikainen, son unha mostra do seu estilo musical entre romántico e impresionista.

Franck Angelis: Impasse
Exemplo das novas pezas orixinais para acordeón do repertorio actual, Impasse é unha das obras do destacado compositor e acordeonista
francés F. Angelis, que serviu como composición obrigada no concurso mundial de acordeón de 2004.

Amalia Moreiras
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ALLA FRANCESCA

Martes 9 de marzo ás 20:30 h, Igrexa de Santa María Nai. Entrada libre.

ALLA FRANCESCA

BRIGITTE LESNE, soprano | PIERRE HAMON, frautas
CARLO RIZZO, percusións
Alla Francesca foi fundado pola soprano Brigitte Lesne e o frautista Pierre Hamon en 1989, cando ambos os dous formaban parte do
Ensemble Gilles Binchois. O grupo está especializado en cancións e danzas instrumentais da Idade Media e do Renacemento, cun amplo
repertorio que inclúe cancións de trobadores, obras de compositores como Machaut ou Dufay e unha gran variedade de obras do repertorio
medieval español e italiano.
Alla Francesca ten a súa base no Centro de Estudos Medievais de París. O número de intérpretes varía desde o trío ata o octeto, segundo o
programa, e sempre facendo énfase tanto na parte instrumental (frautas, violíns, arpas, laúdes, percusións) como no estilo vocal axeitado a
cada peza e na interpretación de textos poéticos.
No seu continuo labor de investigación, afronta novos retos interpretativos e experimenta con diversas combinacións que fan que a miúdo
incorpore aos seus programas a tradición musical clásica e popular de países de Asia, do Norte de África ou do Oriente Próximo. Neste
traballo colabora tamén con luthieres e consulta gran cantidade de estudos e tratados musicais.
Alla Francesca ofrece recitais de xeito regular en Francia, pero tamén por toda Europa e no resto do mundo, en países como Australia, Brasil
ou Nova Zelanda. Editou varios CD en Opus 111 e Virgin Veritas. Entre os numerosos premios que recibiu destaca o prestixioso Diapason
d’Or do ano 2000, concedido ao seu oitavo CD e que o recoñecía como a mellor gravación do ano.
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Parte I (35 min.)

Parte II (35 min.)

Ave donna santissima – Laudes á Virxe

A chantar m’er de ço qu’eu no volria – Canto de amor,
Beatriz Condesa de Die

I’ vo’ bene a chi vol bene a me – Ballata, Ghirardello da Firenze
Celeste tesoro – tradicional sardo
Isabella – Istanpitta
Principio di virtu – Istanpitta
Madonna santa Maria – Laudes á Virxe
Oh Bel Visino – tradicional da Toscana (música Carlo Rizzo)
Rota – do Lamento de Tristano
Or piangiamo, che piange Maria – Laudes á Virxe
Gliu pecoraru revota revota – Saltarello

Camini por altas torres – Canto sefardí
A la una yo naci – instrumental sefardí
Un pregón pregonó el rey – Canto sobre o nacemento de Moisés,
sefardí
Durme, durme, hermozo hijico
Nani, nani – Canción de cuna sefardí

Chominciamento di gioia – Istanpitta
Scalerica de oro y de marfil – Canto nupcial sefardí
Bella figliola cate chiamme Rosa – Tammurriata, tradicional napolitano
Tarentelles et Salterello – Danzas instrumentais tradicionais
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NOTAS AO PROGRAMA
Este concerto permítenos escoitar distintas músicas das ribeiras do Mediterráneo. Dunha península a outra –Italia e España–, xira ao redor
do golfo de León e penetra profundamente nestas terras. Alí, a cultura medieval deixou moitas das súas máis belas xoias: laudes, danzas e
cancións abranguendo case tres séculos, desde o XII ata o XIV, que reviven o espírito mediterráneo tal e como está arraigado nestes países,
confluencias de numerosas influencias.
Aínda así, o programa proxéctase máis alá destes límites xeográficos ou temporais. Os instrumentos utilizados por Alla Francesca son
especialmente significativos: o dúo frauta dobre/arpa medieval evoca a imaxe, tan frecuente na iconografía grega antiga, do aulos e da lira,
representando unha forma de supervivencia daquela época; as pandeiretas, sinxelas peles animais tendidas sobre un marco circular en madeira,
están presentes, desde sempre, segundo se cre, na redonda da conca mediterránea e moito máis alá.
Tamén, as idas e vindas entre o universo das músicas antigas e tradicionais soan asemade ao noso oído dun xeito familiar e exótico. E xa non
se sabe que está próximo ou afastado, nin como medir a distancia (no tempo ou no espazo?) destas músicas que son moi nosas. Semellante á
grande irmandade do pobo mediterráneo: tan achegados e acotío con tantas dificultades para entenderse…
Este concerto, despois de facer un percorrido polos laudes á Virxe, istanpitte e outras músicas de danzas instrumentais italianas, cruza a
Provenza, onde segue o camiño da trobairitz Beatriz, condesa de Die. O programa conclúe con varias pezas sefardís, compostas na Península
Ibérica antes da expulsión dos xudeus en 1492, músicas dun pobo en éxodo, que son como o símbolo das migracións mediterráneas do
mundo antigo e medieval e dos intercambios culturais levados pola auga...

Geneviève Brunel
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Parte I
Ave, dona santissima,
regina potentissima.
La vertù celestiale
colla gratia supernale
en te, virgo virginale,
discese benignissima.
Quasi come la vitrera,
quando li rai del sole la fiera,
dentro passa quella spera
k’è tanto splendidissima.
Stando con le porte kiuse
En te Cristo se renchiuse :
quando de te se deschiuse
permansisti purissima.
I’vo’bene a chi vol bene a me
E non amo chi ama proprio sè.
Non son colui che per pigliar la luna
Consuma’l tempo suo e nulla n’à.
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Ma, se m’avien, com’or, m’incontri ad una
Che mi si tolga, i’dico : E tutti sta !
Se mi fa : Lima, lima ! et io a lei : Dà, dà !
E cosi vivo in questa pura fe’.

O taupinella e folle gente,
tornate a Dio omnipotente,
ke ne fece de niente
e a lui dovem tornare.

Madonna santa Maria
Merce de noi peccatori
faite prego al Dolce Cristo
che ne degia perdonare

Te ne prego, Ihesu Cristo,
allegra lo mio cor k’è tristo,
e scampane da quel ministro
ke Lucifer se fa chiamare.

Madonna sancta Maria
che n’ai mostrata la via
ore scacia ogne resia,
receve ki vol tornare.

Oh bel visino tanto angelicato
La vostra mamma vi seppe ben fare
Nascesse mille, vo’ siete il più bello
Fiorisce l’erba do’ avete a passare
Fiorisce l’erba, le rose e le spine
Di do’ passate voi, la terra ride
Fiorisce l’erba, le spine e le rose.

Misericordia, patre Deo,
de tutto’l peccato meo :
e’ so’ quel malvascio reo
ke sempre volsi mal fare.
Peccatori abbominati,
pensiam li nostri peccati :
taupinelli, andate al padre,
metteteve’n suo judicare.

Di do’ passate voi, la terra gode
La terra gode e sopra ci fà il grano
Bella, nasceste con le rose in mano
Il grano fa la spiga e poi fa il fiore
Bella, nasceste di sangue e di amore
Il grano fa la spiga e poi si secca
Bella, nasceste fior di gentilezza.

Il grano fa la spiga e poi si batte
Bella, nasceste di sangue e di latte
Il grano fa la spiga e poi s’abbarca
Bella, nasceste del giglio più bianca
Il grano fa la spiga e poi si ripone
Bella, nasceste di fior di limone
Di do’ passate voi, la terra ride
Bella, nasceste fior di gentilezza.

Una donçella così rimanente !
Or piangiamo…

Or piangiamo, che piange Maria
In questa dia sovr’ogna dolente.

Gliu colle pelliccione è lungo lungo
Gliu pecoraru ce revota tanto
Finchè non ce risona mezzogiorno

Sì doloros’a la croce piange
Tutta s’infrange guardando lo suo amore
E tempestosa battaglia la tange,
Ben mille lance pare che senta al core ;
Con grande dolore l’alta imperadrice
Piangendo dice, lui così vegente :
Or piangiamo…
Vegiomi sola di te, figlio, madre,
Confitto in quadre di sangue vermiglio ;
Sposa et figluola di te, dolce padre,
Da gente ladre mi se’tolto, figlio.
A cui m’apiglio ? lassa tapinella,

Gliu pecoraru revota revota
E nun sa do’ s’ha da pija la refiancata
Gliu pecoraru reconta reconta
Sempre la megliu pecora ce manca

La pecorella che ce bela tanto
Gliu pecoraru dice statte zitta
Che mo’ te ce riport’ all’erba fitta
Gliu pecoraru che riconta tanto
La pecorella scappa a lo recinto
Vicino a lo su’ agnello che bela tanto
Bella figliola ca te chiamme Rosa
Bella figliola ca... te chiamme Rosa
Che bellu nome ma’
Che bellu nome ma’
Che bellu nome mammata ta mmiso.

Ta mmiso u nome bellu de li rose
Ta mmiso u nome be...llu de li rose
Chillo è o meglio scio’
Chillo è o meglio scio’
Chillo è o meglio sciore do Paraviso.
Bella figliola comme vi chiammate
Bella figliola co...mme vi chiammate
Io me chiamme Sanaco’
Io me chiamme Sanaco’
Io me chiamme Sanacore e che vulite.
Sanatammillo o core se putite
Sanatammillo o co...re se putite
E se no putite voie
E se no putite voie
E se no putite voie mo sana nata.
Io no lu sano o core a li malate
Io no lu sano o co...re a li malate
Io o sano a giuvinielle
Io o sano a giuvinielle
Io o sano a giuvinie..lle e quindicianne.
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Bella figliola co stu nfrische nfrasche
Bella figliola co... stu nfrische nfrasche
Che pesci vo piglià
Che pesci vo piglià
Che pesci vo piglià in ta stu boscu.
Vene lu tempo ca sa rumpe a frasca
Vene lu tempo ca.. sa rumpe a frasca
E rimani ca vucca aperta
E rimani ca vucca aperta
E rimani ca vucca aperta e acchiappi e
mosche

Parte II
A chantar m’èr de ço qu’eu no volria,
Tant me rancur de lui cui sui amia ;
Car eu l’am mais que nulha ren que sia :
Vas lui no’m val Mercés ni Cortezia
Ni ma beltatz ni mos prètz ni mos sens ;
Qu’atressí’m sui enganad’ e trahia
Com degr’èsser, s’eu fos desavinens.
Meravelh me com vòstre còrs s’orgòlha,
Amics, vas me, per qu’ai razon que’m dòlha ;
Non es ges dreitz qu’autr’amors vos mi tòlha,
Per nulha ren que’us diga ni acòlha.
E membre vos quals fo’l comensamens
De nòstr’amor ! Ja Dòmnedeus non vòlha,
Qu’en ma colpa sia’l departimens.
Valer mi deu mos prètz e mos paratges
E ma beutatz, e plus mos fins coratges ;
Per qu’eu vos man, lai on es vòstr’estatges,
Esta chanson, que me sia messatges
E vòlh saber, lo meus bèls amics gens,
Per que vos m’ètz tant fèrs ni tant salvatges ;
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No sai si s’es orgòlhs o mals talens.
Mas aitan plus vòlh li digas, messatges,
Qu’en tròp d’orgòlh an gran dan maintas gens.
Celeste tesoro d’eterna allegria
Dormi vida e coro ripósa e ninnìa
Su pizzineddu nen porta manteddu
Ne mancu curittu in die de vrittu
No n’arà tittia
Dormi vida e coro riposa ninnìa
Giuseppe diciosu agiuda a ninniare
Ca benin pro adorare su re poderosu
Gosaas de suggosu chi Deus nos invìa
Dormi vida e coro riposa e ninnìa
So re d’oriente cun grande decoro
Incensu mirra e oro a Gesu li donesi
Evviva Maria e Maria viva e chi la criesi
Su riu Giordano Giuanne Battista
Cun sa sua manu a Gesu battizesi
Evviva Maria e Maria viva e chi la criesi

Caminí por altas torres,
naviguí por las fortunas.
Onde gallo no cantava.
Ni menos me conicían
lluvias caen de los cielos
lágrimas de los mis ojos.
Un pregón pregonó el rey
Por todo su reinado :
Toda hija nacida
Sería aguarida,
Y todo hijo nacido
A la mar le tiraría.
Por eso tiempo nació
Nuestro Rabbenu Moxé
Y Myriam la nevía
La que mucho sabía,
Mandó a hacer una arca
A las mil maravillas,
Por dentro dorada
Y por fuera esmaltada
Donde meten a Moxé
Para tirarle a la mar.
Moxé, Moxé, Moxé, Moxé,
Nuestro Rabbenu Moxé,

Contaros quiero un mahassé
De nuestro Rabbenu Moxé :
La hija de Parho
Fuése a lavar a la mar,
Ella se iba bañando
Y a la caja se iba acercando
Con el sejut de Moxé
Se la quitó la maccá
Y la hija de parho
Cogiera aquella caja
Y échala en sus brazos ;
Le llevó a Palacio.
Abrió aquella caja
Por dentro dorada
Vió una criatura
Como el sol y la luna.
Aunque de la mar te saquí
Por nombre a Moxé te pusí.

A la scola tu te iras
Y la Ley t’ambezaras

Durme, durme hermozo hijico
Durme, durme ‘rmozo hijico
Durme, durme con savor.
Cerra tus luzios ojicos
Durme, durme con savor.

La novia no tiene dinero,
La novia no tiene dinero.
Qué mos tenga un mazal bueno.
Qué mos tenga un mazal bueno.
La novia no tiene contado,

La novia no tiene contado.
Qué mos tenga un mazal alto.
Qué mos tenga un mazal alto.

Nani, nani,
Nani quere el hijo,
El hijo de la madre.
De chico se haga grande.
Ay, dúrmite mi vista,
Que tu padre viene
Con muncha alegría.
Ay, dúrmite mi alma.
Scalerica de oro, de oro y de
marfíl,
Para que suva la novia a dar
quiduxin.
Venimos a ver, venimos a ver,
Y gozen y logren y tengan mucho
bién.
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CARDUCCI STRING QUARTET e SARAH WILLIAMSON
Venres 12 de marzo ás 20:30 h, Teatro Principal. Entrada única 5 €.

CARDUCCI STRING QUARTET
MATTHEW DENTON e MICHELLE FLEMING, violíns
EOIN SCHMIDT-MARTIN, viola | EMMA DENTON, cello

Despois de gañar a International Chamber Music Competition de Kuhmo (Finlandia), o Premio Especial de Comunicación e Cultura 2005
de Bordeos (Francia), o Premio Especial do Xurado da London String Quartet Competition 2006 e o Concert Artists Guild 2007 de Nova
York, o Carducci String Quartet é un dos mellores cuartetos de corda de Europa.
En 1997 recibiu a Medalla de Ouro do Carducci Festival de Italia, cidade da que tomou o nome. As continuas actuacións levárono por
Francia, Alemaña, Grecia, España, Italia, Portugal, Irlanda, Polonia, Estados Unidos e Xapón.
Carducci String Quartet leva editados sete CD, dous deles en colaboración co dúo de guitarra Katona Twins para a firma Channel Classics. O
último, editado por Naxos, recolle os cuartetos de Philip Glass.
Na temporada 2009/2010 ofrecerá uns noventa concertos espallados por todo o mundo, incluíndo países dos cinco continentes e salas da
categoría do Carnegie Hall de Nova York, da Biblioteca do Congreso de Washington e do Wigmore Hall de Londres.
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SARAH WILLIAMSON, clarinete
Tras o seu paso pola Royal Academy of Music de Londres e o Conservatorio
Superior de París, Sarah Williamson gañou o Premio Shell LSO Gerald
McDonald e a Medalla Arthur Frederick Bulgin. Foi ademais finalista da
BBC Young Musicians Competition 2002 e recibiu o Segundo Premio da
Eurovision Competition for Young Musicians en Berlín, coa interpretación
do Concerto para clarinete de Copland acompañada da Berlin Radio Symphony
Orchestra.
Sarah Williamson tocou en Túnez, Emiratos Árabes, Estados Unidos,
Irlanda, Francia, España, Portugal, Suíza, Alemaña, Austria, Bélxica e Xapón.
Tamén foi solista coa Orchestra of the Swan, BBC Concert Orchestra, BBC
Symphony Orchestra, Brighton Philharmonic Orchestra, City of London
Sinfonia e Academy of St. Martin in the Fields.
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Parte I

(50 min.)

Parte II

(38 min.)

Quinteto para clarinete en Si bemol maior, op. 34 / Carl Maria
von Weber (1786-1826)

Quinteto para clarinete en Si menor, op. 115 / Johannes Brahms
(1833-1897)

Allegro
Fantasia
Menuetto-Capriccioso Presto
Rondo

Allegro
Adagio
Andantino - Presto non assai, ma con sentimento
Con moto

Cuarteto de corda nº 6 en Fa menor, op. 80 / Félix Mendelssohn
(1809-1847)
Allegro vivace assai
Allegro assai
Adagio
Finale
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NOTAS AO PROGRAMA
Denomínase quinteto a un conxunto de 5 músicos e, tamén, á composición escrita para 5 instrumentos ou voces diversos, pois os quintetos
poden ser tanto vocais como instrumentais. No primeiro caso, trátase do conxunto das 4 voces básicas (soprano, contralto, tenor e baixo) máis
unha quinta voz engadida, unha formación vocal bastante frecuente no Renacemento. O quinteto instrumental, máis habitual no Clasicismo
e Romanticismo, resulta da ampliación do cuarteto de corda cun instrumento engadido, que adoita ser unha segunda viola ou un segundo
violoncello. Se o quinto instrumento é outro, serve para denominar o quinteto: quinteto con piano ou quinteto con clarinete, por exemplo.
Aínda que Weber é recoñecido especialmente polas súas óperas, na súa produción encóntrase tamén música relixiosa, música sinfónica,
pianística e de cámara. No repertorio camerístico atopamos varias obras cun papel destacado para o clarinete, debido á admiración que sentía
Weber polo gran clarinetista virtuoso da súa época, Heinrich Bärmann, quen foi o dedicatario destas obras.
No Quinteto para clarinete e cordas op. 34 o papel protagonista do clarinete queda claro desde o primeiro momento. Ás veces, incluso pode parecer
máis unha obra concertante para clarinete con acompañamento de cordas que unha verdadeira composición camerística. No Allegro, unha
introdución das cordas precede á entrada do clarinete, que presenta os temas principais do movemento. A lenta e fermosa melodía para
clarinete é protagonista absoluta do segundo movemento mentres as cordas teñen case exclusivamente un papel acompañante. O Menuetto
aparece dividido en tres seccións, a primeira e a última presentan un áxil carácter saltareiro, case cómico. O breve trío central, en cambio, ofrece
un contraste tanto de tempo como de carácter, neste caso máis lírico. Por último, o tema do Rondó ten un ritmo vivo e o seu acompañamento
nas cordas pode recordar por momentos a Rossini. Intercaladas coas repeticións do tema, outras seccións ofrecen contrastes, en ocasións con
algunha pasaxe de protagonismo das cordas soas, aínda que é o clarinete quen ten o papel principal en case todo momento. A coda final é
espectacularmente virtuosa para o clarinete.
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A música de cámara sempre tivo grande importancia na produción musical de Mendelssohn, quen deixou composicións tanto para cuarteto
de cordas como para outras formacións instrumentais. No último ano de vida, tras a morte da súa irmá Fanny, Mendelssohn escribiu este
triste e sombrío Cuarteto op. 80, moi diferente en carácter ao resto das súas obras. De marcado carácter tormentoso, o Allegro transmite unha
tensión e inquietude que non se perden ao longo de todo o movemento. No inicio e no final do segundo movemento, de ritmo axitado,
continúa a tensión anterior, que contrasta co carácter tétrico e lúgubre da parte central. Fronte á desesperación dos movementos anteriores, o
adagio transmite melancolía e resignación. Axitado, inquieto e cheo de nerviosismo, este Finale frenético pecha o cuarteto volvendo á angustia
e desesperación iniciais.
A música de cámara de Brahms procede fundamentalmente da segunda metade da súa vida, o que implica xa unha madurez e un perfecto
dominio compositivo. Nas primeiras composicións camerísticas abordou agrupacións instrumentais pouco habituais (trío para violín, piano
e trompa, por exemplo). Nos últimos anos de vida, as obras de cámara estiveron dedicadas ao clarinete, grazas á relación artística de Brahms
co clarinetista Richard Mühlfeld. Neste Quinteto op. 115, a diferenza do quinteto de Weber anterior, o clarinete participa do conxunto por
igual aos restantes instrumentos. A obra recibiu na súa época unha cálida acollida tanto de público como de crítica. O primeiro motivo terá
gran presenza e importancia ao longo de todo o movemento. O lento e longo Adagio ten un doce carácter soñador. Na parte central sobresae
o clarinete, antes de volver á suavidade inicial. O Andantino ten dúas seccións de diferente tempo pero unidas polo tema principal, que se vai
modificando sucesivamente. O último movemento é un tema con variacións onde ao final volverá escoitarse o tema principal do primeiro
movemento, pechando de forma circular este quinteto.

Amalia Moreiras
º
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CALEFAX REED QUINTET

Domingo 14 de marzo ás 19:00 h, Teatro Principal. Entrada única 5 €.

CALEFAX REED QUINTET
quinteto de vento

OLIVER BOEKHOORN, óboe
IVAR BERIX, clarinete | RAAF HEKKEMA, saxo
JELTE ALTHUIS, clarinete baixo | ALBAN WESLY, fagot

“Seguimos o ritmo cos pés no concerto que deron no Pump Room os Calefax, cinco xeniais tipos holandeses que fixeron que o quinteto de
vento nos parecera o mellor formato musical do planeta”.
The Times
O quinteto de vento holandés Calefax Reed Quintet é coñecido polas súas interpretacións virtuosistas e orixinais e polos innovadores
programas e concertos espectaculares. Tocan sempre de pé e gustan de interactuar co público, presentándose eles mesmos ou comentando
o programa. Ademais os cinco músicos arranxan, recompoñen e interpretan pezas que abranguen oito séculos, desde a música antiga, o
Renacemento, o Barroco e o Romanticismo ata o jazz ou estreas mundiais.
O Calefax Reed Quintet posúe o Premio Philip Morris das Artes (1997), o Kersjes van de Groenekan (2001) e o VSCD Classical Music
Award de 2005 como mellor interpretación de cámara nos teatros holandeses na temporada 2004/2005. Nos últimos anos colaborou con
artistas como o Zapp String Quartet, o pianista Ivo Janssen e a mezzosoprano Cora Burggraaf. Tamén con cantantes e músicos no ámbito
do jazz.
A firma discográfica alemá MDG edita a súa crecente discografía, que xa recibiu reaccións entusiastas da crítica e da prensa especializada
internacional.
Ademais de ofrecer concertos na súa Holanda natal, actúa frecuentemente por toda Europa: Reino Unido, Suecia, Rusia, Estonia ou Italia e
tamén en países como China ou Xapón, onde realizou a segunda serie de actuacións en novembro de 2009.
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Parte I (35 min.)

Parte II (35 min.)

Le rappel des oiseaux* / Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Reeds / Frederic Rzewski (1938)

Allemande
Courante
Gigue en Rondeau I & II
Le rappel des oiseaux
La villageoise
Rigaudon I & II
Musette en rondeau
Tambourin

Rapsodie espagnole* / Maurice Ravel (1875-1937)

Libro de glosas / José María Sánchez-Verdú (1968)

* arr. Raaf Hekkema

Recercada I
Recercada II
Recercada III
Recercada IV
Batalla
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Prélude à la nuit
Malaguena
Habanera
Alborada del gracioso

NOTAS AO PROGRAMA
Aínda que a composición dun quinteto instrumental pode ser bastante variable (de cordas, con piano, con clarinete, etc.), cando falamos de
instrumentos aerófonos existen dúas formacións compostas sempre para os mesmos instrumentos: quinteto de vento (frauta, óboe, clarinete,
trompa e fagot) e quinteto de metais (dúas trompetas, trombón, trompa e tuba). A curiosa composición do grupo Calefax, onde todos
os instrumentos integrantes funcionan con palleta de cana, non responde a ningunha destas formacións, de aí o seu nome Reed Quintet
(quinteto de lingüeta). O grupo componse de óboe e fagot, instrumentos de lingüeta dobre, máis clarinete, saxo e clarinete baixo, de lingüeta
simple. O Calefax Reed Quintet mostra no concerto de hoxe un bo exemplo do seu amplo repertorio, que procede tanto das súas propias
adaptacións de músicas doutras épocas como de pezas especialmente escritas para eles por compositores actuais.
No século XVIII, o francés Rameau destacou como un dos maiores compositores para clavecín. A súa produción principal agrúpase en
tres libros recompilatorios de pezas variadas. No segundo destes libros, aparecido en 1724, encontramos diversos tipos de danzas, como
allemande, rigaudon ou courante, e outras moitas con títulos descritivos. Ás veces, esta descrición é evidente: podemos imaxinar facilmente
os paxaros de Le rappel des oiseaux. Noutras ocasións non resulta tan doado, como sucede coa moza campesiña en La villageoise. Das 20 pezas que
conforman este segundo libro, escoitaremos as 10 primeiras en arranxo do saxofonista do grupo, Raaf Kekkena.
No século XVI, unha das técnicas instrumentais máis estendidas foi a da variación, que consistía en transformar unha melodía concreta
por medio de procedementos musicais como a aumentación, diminución, ornamentación, etc. As pezas así compostas podían denominarse
diferenzas, recercadas ou glosas. Baseándose nestes procedementos do XVI, o compositor Sánchez-Verdú escribiu en 2008 para o quinteto
Calefax o seu Libro de glosas. En cada unha das catro recercadas que o forman cítase unha diferente peza musical renacentista, moi coñecidas no
seu tempo, das que o importante músico español do XVI Diego Ortiz xa fixera tamén variacións no seu Tratado de glosas. A peza de SánchezVerdú conclúe cunha Batalla onde se mesturan diversas fontes: un obstinado de orixe española, un tema anónimo e algúns compases dunha
batalla do compositor do XVIII Joseph Ximénez.
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A obra titulada Reeds (lingüetas), orixinal para a formación do quinteto Calefax, débese ao compositor americano residente en Bruxelas
Frederic Rzewski. Na súa abundante produción destaca especialmente a música de cámara, con agrupacións moi variables tanto en número
como en tipo de compoñentes.
Na creación de Ravel aparecen habitualmente combinados dous elementos característicos: os ritmos de danza e a inspiración en España. A
Rapsodie espagnole, unha das primeiras grandes partituras orquestrais de Ravel, tamén presenta ambos elementos ao longo dos catro movementos:
Prélude à la nuit, Malagueña, Habanera e Feria. A versión do quinteto Calefax substitúe Feria, o último movemento, pola Alborada del gracioso. Esta
é outra composición de Ravel, orixinalmente composta para piano e publicada como número 4 da obra titulada Miroirs. En 1918, o propio
Ravel fixo a versión para orquestra, que é a máis difundida actualmente e que hoxe poderemos comparar coa adaptación de Raaf Hekkema.

Amalia Moreiras
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ACTIVIDADES PARALELAS
Encontro co acordeonista Mika Väyrynen
Domingo 7 de marzo, ás 12:00 h na Aula de Cultura do Liceo de Ourense.
Entrada restrinxida aos alumnos de acordeón do Conservatorio de Ourense.
Mesa redonda: “La música antigua en Galicia”
Luns 8 de marzo, ás 20:15 h no Salón de Graos do Edificio de Facultades (de ferro). Entrada libre.
Participantes:
Brigitte Lesne, directora do ensemble vocal feminino a capella Discantus e do grupo vocal e instrumental Alla Francesca, e profesora no Centro de Música
Medieval de París.
Carlos Villanueva, catedrático de historia da música da Universidade de Santiago de Compostela.
Manuel Rey, doutor en historia da música.
Francisco Javier Pérez, profesor titular de historia medieval da Universidade de Vigo.
Moderador:
Luis Costa, doutor en música e director do Conservatorio Profesional Manuel Quiroga de Pontevedra.
Clase maxistral do compositor Alexandre Delgado: “Intentando escribir música que no sea fea ni aburrida”
Xoves 11 de marzo, ás 18:00 h na Sala de Audicións do Conservatorio de Ourense.
Entrada restrinxida aos profesores e alumnos das especialidades de fundamentos de composición do Conservatorio de Ourense.
Encontro co Carducci String Quartet
Xoves 11 de marzo, ás 19:30 h na Sala de Orquestra do Conservatorio de Ourense.
Entrada restrinxida aos profesores e alumnos das especialidades de corda do Conservatorio e da Escola das Artes Escénicas de Ourense.
Encontro coa clarinetista Sarah Williamson
Xoves 11 de marzo, ás 17:00 h na Sala de Orquestra do Conservatorio de Ourense.
Entrada restrinxida aos profesores e alumnos da especialidade de clarinete do Conservatorio e da Escola das Artes Escénicas de Ourense.
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SALAS

CATEDRAL DE SAN MARTIÑO
Aínda que hai discrepancias sobre a data de inicio das obras de construción, é seguro
que o altar maior foi consagrado no 1188, como consta no documento que, xunto coas
reliquias de San Martiño, traídas desde Tours, foi gardado nunha das cinco columnas
que lle servía de soporte. Parecen suscitar menos polémica as datas do seu remate
(1218-48). Malia que ten base románica, a catedral medra coa historia e ao ritmo da
cidade que a alberga, e chega a ter ata catro consagracións, a última en 1966.
Hai tres espazos que non deben pasar inadvertidos para o visitante: a capela do Santo
Cristo, construída entre os séculos XVI e XVIII, na que destaca o baldaquino que
acolle a figura do Crucifixo. É esta unha imaxe gótica que, segundo a tradición, é unha
das copias que Nicodemo fixo de Xesús morto cando o baixou da cruz. A capela
é coma un xoieiro, recuberta de madeira policromada con ornamentación vexetal,
columnas salomónicas e relevos da Paixón.
O Pórtico do Paraíso merece tamén especial atención por ser unha das obras máis
fermosas da catedral. Da primeira metade do século XIII, foi comparado, con
desvantaxe para el, co de Compostela. Para algúns ten valores propios de idealización e
serenidade na tradición gótica de obras francesas e burgalesas. É a transcrición en pedra
do bíblico Xuízo Final, explicado dun xeito moi minucioso.
O retablo do altar maior é do século XVI, de Cornielis de Holanda, decorado con
escenas da vida de Xesús, a Virxe e San Martiño. Destacan as 36 figuras de pequena talla
colocadas entre as columnas. Están pintadas de branco e representan santos e personaxes
do Antigo Testamento ataviados e cubertos seguindo a moda flamenga do 1500.
46

SANTA EUFEMIA A REAL DO CENTRO
Cando os xesuítas chegaron a Ourense, construíron a súa igrexa onde antes estivera
o barrio xudeu, na antiga rúa Nova, hoxe Lamas Carvajal. No ano 1653, cando
se inaugura, aínda sen cubrir o cruceiro e o presbiterio, colócase un altar maior
improvisado coas imaxes da Inmaculada e Santo Ignacio. O actual, de estilo rococó, foi
instalado no século XIX; procede da igrexa de San Francisco e ten no centro a imaxe
do Cristo da Esperanza de 1753, obra dun escultor ourensán.
Durante o reinado de Carlos III os xesuítas foron expulsados de España e vanse de
Ourense no 1767. Como a igrexa, mesmo sen rematar, era grande dabondo e para que
non se notase a ausencia na cidade da Compañía de Xesús, trasladouse a ela, desde a
catedral, a parroquia de Santa Eufemia.
O máis destacado da igrexa é a teatral fachada barroca proxectada e realizada en 1770
polo monxe beneditino do mosteiro de Celanova, frei Plácido Iglesias, que constrasta
co interior do templo dun acusado clasicismo. Ten unha parte central cóncava que une
os dous macizos corpos laterais feitos para soster dúas torres, que non se realizaron no
seu momento. Chea de movimento, destacan nela a gran ventá, con marco labrado a
maneira de espello, e a decoración vexetal, que é de placas, tan típica do barroco galego.

SANTA MARÍA NAI
No lugar no que agora se ergue esta igrexa do século XVIII, existiu, segundo se di,
un templo construído polos suevos convertidos ao cristianismo despois de que San
Martiño de Tours obrase o milagre de curar o fillo do rei Carriarico, que, ao parecer,
tivo corte en Ourense. O primitivo edificio, que era por entón a catedral da cidade, foi
arrasado nas sucesivas incursións normandas e árabes e reconstruíuse no ano 1084,
como reza na inscrición que se conservou na porta norte.
Cando se fixo a nova catedral no século XII, a igrexa quedou reducida a capela
funeraria e en 1722 foi derrubada porque ameazaba ruína.
O templo actual benefíciase da perspectiva que lle dá a escalinata que sae da praza
Maior. Acaroado polo sur ao antigo pazo episcopal e polo norte á bela praciña da
Madalena, álzase coa súa planta dunha soa nave e transepto, sobre o que se ergue
unha cúpula. A fachada barroca de tres corpos acolle catro dobres columnas que se
cre pertenceron á antiga edificación sueva.
A titular da igrexa é Santa María que ten unha representación no centro do retablo do
altar maior. A imaxe sedente de factura barroca retrátaa como unha señora ricamente
adornada co Neno no colo. O día de Pascua é levada en procesión ata a capela do
Santo Cristo da catedral.
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TEATRO PRINCIPAL
Santiago Sáez Pastor decidiu construír na década de 1830 o Teatro Principal, na rúa
da Paz, antiga rúa dos Zapateiros. Ao parecer, foi unha especie de vinganza porque
venderon o palco que el tiña reservado, nun día de función, no vello teatro.
Levantou o novo no lugar onde tiña a súa vivenda e o seu negocio, un banco. O edificio
foi un pequeno teatro “á italiana”, é dicir, cun patio de butacas e palco na planta baixa,
tres pisos de palcos e escenario. O teito con decoración vexetal e xeométrica. A parte
que daba á rúa tiña planta baixa, que era o vestíbulo do teatro, e catro alturas que se
destinaban a vivendas.
Foi, durante bastantes anos, o único teatro público da cidade e o lugar de ocio máis
selecto. Era o centro da vida social e cultural e nel houbo concertos, zarzuelas, obras
teatrais, bailes, mitins,…O poeta Zorrilla leu os seus versos no Principal, Concepción
Arenal e Emilia Pardo Bazán participaron nun concurso literario e personaxes como
Calvo Sotelo ou Gil Robles organizaron nel importantes actos políticos.
No 1912 o cine chega a Ourense e o Teatro Principal, tres anos despois, proxecta a súa
primeira película, Viva el Rey, nunha sala remodelada e adaptada ás novas necesidades.
Na transición pechouse e estivo a piques de desaparecer. “Trátase de salvar o Principal”
foi a consigna dun grupo encabezado por artistas, profesores, arquitectos e xente da
vida pública ourensá, que logrou que a remodelación comezara a principios dos anos
80. O Teatro Principal reinaugurouse en 1992.

PATROCINIOS
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COLABORADORES
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AGRADECEMENTOS
SERVIZO
DE GARDERÍA

A organización do Festival Pórtico do Paraíso quere facilitar aos papás e mamás espectadores a súa asistencia, polo que poderán deixar os
seus fillos e fillas durante a celebración dos mesmos na ludoteca Novolandia (Rúa Concordia, 18, Ourense; Tel.: 677108552 / 670861373).
Este espazo adicado aos nenos abrirá de forma extraordinaria ata as 22:30 os días de concerto, agás o domingo catorce, que non sería necesario.
Os pais interesados nesta actividade só pagarán o 50% da tarifa normal. Para iso deberán presentar na ludoteca Novolandia un bono, selado
previamente por unha azafata no descanso do concerto ou tras a súa finalización.
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FICHA TÉCNICA

ORGANIZACIÓN
Concellería de Educación do Concello de Ourense

DIRECCIÓN
Juan Enrique Miguéns

XESTIÓN ARTISTAS
Conchi da Silva

PRESENTACIÓN DOS CONCERTOS
Alexandre Delgado

EQUIPO TÉCNICO
Alberto García, coordinador
Carmen Casado
Mª del Carmen González
Isabel Doval
Rubén Salgado

INFORMACIÓN
Concello de Ourense - Concellería de Educación
Praza de San Martiño, nº2, 1º, 32005 OURENSE
Tel.: 988 388 136 Fax: 988 388 159
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Máis información en
www.porticodoparaiso.com
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