




24 de maio - Círculo das Artes - 20:30 h
Roberta Invernizzi, soprano
La bella piú bella.
Monteverdi e o seu tempo

25 de maio - Círculo das Artes - 20:30 h
Praga Camerata
Pavel Hůla, director
Martin Sedlak, director

27 de maio - Círculo das Artes - 20:30 h
Banda Filharmónica de Lugo
José Alberto Pina, director convidado

30 de maio - Círculo das Artes - 20:30 h
Jordi Savall, lira da gamba, viola da gamba e dirección
Ferrán Savall, voz e tiorba
David Mayoral, percusións
Diálogos e improvisacións. De Oriente a Occidente e 
do Vello ao Novo Mundo

31 de maio - Capela de Sta. María (Centrad) - 20:30 h
Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble
Colores del sur

1 de xuño - Círculo das Artes - 20:30 h
Sergei Yerokhin, piano

2 de xuño - Casa do Saber da USC - 20:30 h
Iris Azquinezer
Azul y jade

3 de xuño - Círculo das Artes - 19:30 h
Orquestra de Cámara da Sinfónica de Galicia
Massimo Spadano, director
Clara Jelihovschi Pana, soprano
A Sinfonía número 4 de Mahler

5 de xuño - Círculo das Artes - 20:30 h
II Combattimento, orquestra barroca
Telemann & Telemann (250 aniversario)

IV Festival Internacional de Órgano 
do Corpus Christi de Lugo**

16 de xuño - Catedral de Santa María - 20:45 h 
Jacob Lorentzen, órgano

19 de xuño - Catedral de Santa María - 20:45 h 
Fabio Ciofi ni e Giulio Mercati, órganos

22 de xuño - Igrexa de Santiago A Nova - 21:00 h 
Noemí Mazoy, soprano
Lidia Basterretxea, mezzosoprano
Eugenio María Fagiani, órgano

23 de xuño - Catedral de Santa María - 20:45 h 
Coro Solo Voces
Arturo Barba, órgano

* O Festival Internacional de Órgano do Corpus Christi está 
organizado polo Centro Eucarístico Lucense

27 de maio - Música na rúa. Das 12:00 ás 20:00 h 
Concerto no Vello Cárcere ás 18:00 h
Música nas rúas a cargo do alumnado do 
conservatorio e das escolas de música
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Saúdo Festival de Música Cidade de Lugo

XLV Semana de Música do Corpus

Dende hai case medio século, a cidadanía lucense e galega ten unha cita 
ineludible coa música clásica e barroca na primavera grazas ao Festival de 
Música Cidade de Lugo, tradicionalmente chamado Semana de Música do 
Corpus Lucense. O festival celébrase nun marco excepcional, como é o 
Corpus, unha festividade moi sentida e apreciada polas veciñas e veciños 
da nosa cidade, recoñecida como Festa de Interese Turístico Galego, e na 
que Lugo ten un protagonismo moi destacado, pois acolle a Ofrenda do 
Antigo Reino de Galicia ao Santísimo Sacramento.

Con 45 anos de vida, poucos eventos como o Festival de Música Cidade 
de Lugo poden presumir dunha traxectoria tan longa e consolidada, unha 
referencia dentro e fóra das nosas murallas, que conta ademais cun fi el 
auditorio que aumenta edición tras edición, e máis dende a incorporación, 
fai catro anos, do Festival Internacional de Órgano do Corpus Christi.

Este certame signifi ca calidade e prestixio, a calidade e prestixio que lle 
outorgan  músicos e agrupacións de primeira fi la, e as pezas emblemáticas 
que interpretan neste evento durante un mes. Un festival que engrandece a 
variada programación que ofrece a nosa cidade no eido musical: estilos para 
todos os públicos, durante todo o ano. Pero é algo máis. Contribúe a facer 
de Lugo unha cidade aberta, berce e difusora de cultura, de arte, en todas 
as súas disciplinas e manifestacións. Supón, tamén, unha oportunidade para 
espallar o noso patrimonio histórico artístico e cultural, expresamente os tres 
bens mundiais cos que poucas cidades contan como a nosa —a Muralla, a 
Catedral e o Camiño—, ou o cinto verde do Miño, entre tantos outros recursos.

Por todo iso, comprácenos saudar unha nova edición desta cita 
imprescindible coa música clásica, oportunidade que aproveitamos para 
ratifi car en nome propio e no da Corporación o compromiso co apoio á 
cultura, á arte, á musica e a este Festival de Música Cidade de Lugo que 
seguro, unha vez máis, será un éxito.

Lara Méndez López
Alcaldesa de Lugo

Carmen Basadre
Concelleira de Cultura, Turismo,

 Xuventude e Promoción da Lingua





Roberta Invernizzi, 
soprano

Craig Marchitelli, laúde

Franco Pavan, tiorba

Rodney Prada, viola da gamba

La bella piú bella.

Monteverdi e o seu tempo
450 aniversario de Claudio 
Monteverdi (1567-1643)

Mércores, 24 de maio de 2017
Círculo das Artes de Lugo, 20:30 h



La bella più bella 

Giuglio Caccini (ca. 1545-1638) 
Dolcissimo sospiro
Torna, Deh torna
Dalla porta d’oriente

Girolamo Kapsberger (ca. 1580-1651) 
Passacaglia

Claudio Monteverdi (1567-1643) 
Ecco di dolci raggi
Disprezzata regina (Incoronazione di Poppea)

Oratio Bassani (antes 1570-1615) 
Toccata per b quadro
Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 
Canzone a basso solo

Tarquinio Merula (1594/5-1665) 
Folle è ben che si credi

Luigi Rossi (ca. 1597-1653)
La bella più bella
A quel dardo

Girolamo Kapsberger (ca. 1580-1651) 
Arpeggiata

Sigismondo D’India (ca. 1582-1629)
Intenerite voi lagrime
Cruda Amarilli

Girolamo Kapsberger (ca. 1580-1651)
Bergamasca

Claudio Monteverdi (1567-1643)
Si dolce il tormento
Quel sguardo sdegnosetto
Voglio di vita uscir

Roberta Invernizzi, soprano 
Craig Marchitelli, laúde 
Franco Pavan, tiorba 
Rodney Prada, viola da gamba



Roberta Invernizzi, soprano
La bella piú bella.

Monteverdi e o seu tempo

Roberta Invernizzi é, sen dúbida, unha das voces máis destacadas da 

música barroca, contribuíndo dende hai xa algúns anos, grazas á súa 

cristalina voz de soprano e un infalible sentido dramático, ao redescu-

brimento de moitas músicas esquecidas, especialmente as procedentes 

do seu país natal.

Nacida en Milán, estudou piano e contrabaixo antes de dedicarse a can-

tar, estudando con Margaret Heyward. Especializouse no repertorio ba-

rroco e clásico, e é agora unha das máis cotizadas solistas no campo 

da música barroca e clásica. Cantou en moitos dos teatros máis impor-

tantes de Europa e dos Estados Unidos. Traballou con directores como 

Nikolaus Harnoncourt, Claudio Abbado, Ivor Bolton, Ton Koopman, Gus-

tav Leonhardt, Franz Brüggen, Jordi Savall, Alan Curtis, Giovanni Antoni-

ni, Fabio Biondi, Antonio Florio, Rinaldo Alessandrini e Ottavio Dantone, e 

colabora regularmente con ensambles como Concentus Musicus Wien, 

Orquesta Mozart, Accademia Bizantina, Il Giardino Armonico, Cappella 

de la Pietá dei Turchini, Concerto Italiano, Europa Galante, Ensemble 

Matheus, Venice Baroque Orchestra, Barocchisti etc.

Foi aclamada dúas veces recentemente na Scala de Milán como Armida 

en Rinaldo con Ottavio Dantone e Orfeo de Monteverdi baixo a dirección 

de R. Alessandrini. Entre as súas máis prestixiosas participacións pode-

mos encontrar un recital Mozart no Queen Elizabeth Hall e Cleopatra no 
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Giulio Cesare de Handel coa Orchestra of the Age of Enlightenment, Ne-

rone en Agrippina de Handel con Alan Curtis no Teatro Real de Madrid, La 

Santissima Trinità de Scarlatti no Théâtre des Champs- Elysées de París, 

La Statira de Cavalli no Teatro San Carlo de Nápoles, Vagaus en Juditha 

Triumphans de Vivaldi coa Orquestra Nacional de España, Maddalena 

en La Resurrezione de Haendel con N. Harnoncourt en Viena Musikverein 

ou Olimpiade de Galuppi con A. Marcon no Teatro La Fenice de Venecia. 

En 2012, o Konzerthaus de Viena celebrou os 20 anos do Resonanzen 

Festival cun recital de “Roberta Invernizzi e amigos”, e en novembro do 

mesmo ano Nikolas Harnoncourt elixiuna como solista para a celebra-

ción do aniversario 200 da Wien Musikverein coa versión de Mozart do 

Alexander’s Feast de Haendel.

Roberta Invernizzi realizou máis de 70 gravacións, moitas delas de es-

treas mundiais, con selos como: Sony, Deutsche Grammophon, EMI / 

Virgin, Naïve, Opus 111, Symphonia, Glossa, moitas foron recoñecidas 

pola prensa musical con premios como o Diapason D’or de l’ Année , 

Choc du Monde de la Musique, de Goldberg Five Stars, Grammophone 

Awards e Deutsche Schallplatten Preis. Ela tamén gañou o renomeado 

Midem Classical Awards 2007 e o Stanley Prize. En 2010, o seu CD das 

Italian Cantatas de Handel para Glossa volveu gañar o prestixioso Stanley 

Prize como “mellor gravación de Handel do ano”. Recentemente, o seu 

Vivaldi Album para Glossa foi aclamado pola crítica internacional.

E o renacemento chegou ao barroco

A diferenza das artes plásticas, en música a denominación de Rena-

cemento non ten moito sentido ao non haber ningunha referencia que 

recuperar da antigüidade clásica. Foi curiosamente a fi nais dese período 

cando os músicos estudaron con máis detemento a arte da retórica anti-

ga, tentando levala á práctica nas súas composicións. 

Na unión dos séculos XVI e XVII exhíbese por escrito unha disputa en-

tre dous artistas que destapa así, para as e os historiadores, o debate 

que había sobre a música e os cambios que se percibían no gusto. Ar-

tusi e Monteverdi enceréllanse nunha afábel discusión sobre o vello e 

o novo…, a eterna disputa. Antes ca eles Caccini xa lanzara a luva en 
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‘A nova música’, tratado cun elocuente título que xa fai adiviñar de que 

lado tomará parte este compositor. Artusi pedía respecto á tradición, e 

defendía a gran polifonía e o contrapunto como abandeirados da beleza, 

que era para el o único fi n lexítimo de toda obra de arte. Pero o público 

agora probara a sinxeleza da melodía con acompañamento e xa non 

había marcha atrás porque quería máis. Caccini e Monteverdi, entre ou-

tros, practicaban ese novo estilo ao que xustifi caban coa gravidade que 

outorga a retórica clásica. Estes novos músicos imaxinaron a declama-

ción dos antigos teatros creando os recitativos, e así fantasiaron sobre 

como sería aquel xeito de falar cantando. Escusaron as disonancias tan 

antiestéticas para Artusi como un medio de provocar sensacións na e no 

espectador, antepondo ante todo a intelixibilidade do texto: a harmonía 

nunca será mestra da letra (non será estraño atoparnos con textos de 

Petrarca, Guarini, Tasso ou Rinuccini nas composicións de Monteverdi). 

Se o fi n último da música era para Artusi a beleza, para os novos com-

positores será o afecto, ou mellor dito o efecto que ela provoque na e 

no oínte, como unha versión do movere (conmover), delectare (deleitar) 

e docere (convencer) dos textos clásicos. Así, aos poucos foise cons-

truíndo unha serie de estados afectivos que poden ser representados en 

música e infl uír deste xeito nas e nos espectadores, como un resultado 

directo do son na e no oínte. A adaptación da retórica antiga á música 

alcanzará non só niveis organizativos, senón que tamén se apropiará da 

melodía a través das fi guras ou patróns destinados a subliñar algunha 

sensación concreta: se no texto se fala de morte que soe entón unha 

disonancia, se alude a algo elevado que suba, polo tanto, a melodía a 

modo de anábasis…1.

A disposición dunha voz protagonista co seu acompañamento facilitaba 

levar a cabo todos estes fi ns. Non é estraño que os primeiros composito-

res en seguir a moda da melodía acompañada fosen cantantes máis ou 

menos virtuosos que aproveitaban esta fórmula para lucirse con adornos 

e pirotecnias vocais, algo en común coa música instrumental. As obras 

para solista con ou sen acompañamento, deixaban bastante espazo ás 

calidades improvisatorias da ou do intérprete, xa fosen escritas sobre un 

1 Convén citar aquí a monografía quizá máis signifi cativa sobre este tema, “Música y retórica 
en el barroco” de R. López Cano,  Universidad Nacional Autónoma de México, 2000.
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baixo repetitivo como a passacaglia ou a chacona, coma se eran obras 

inspiradas por unha soa melodía que debía desenvolverse (toccata, 

fantasía, preludio…). Isto o podemos percibir na arpeggiata, unha obra 

escrita con notas moi longas para que a ou o intérprete teña tempo a im-

provisar con arpexos. Algunhas destas formas de carácter tan inmediato 

derivaron en estruturas máis estables que se consolidaron nas técnicas 

de composición. É o caso da canzona, en principio estruturada en suce-

sións de melodías contrastantes e onde os musicólogos ven a orixe de 

da forma sonata, tamén parece que do ricercare derivaría no que máis 

tarde se vai chamar fuga. Outras son pezas baseadas en danzas, e re-

collen nas súas características a súa orixe popular dunha forma máis ou 

menos fi el. Así atopamos composicións chamadas pavanas, canarias ou 

bergamascas dependendo da súa orixe (Padua, Canarias ou Bérgamo). 

Os instrumentos que acompañan o concerto desta xornada eran dos 

máis coñecidos na súa época, sobre todo o laúde, que xa se identifi cou 

coa lira da antigüidade e como apuntaba Castiglione, non había cor-

tesán se non sabía tanguelo…, tan popular chegou a ser que logo deu 

nome xenérico ao construtor de calquera instrumento. Á tiorba inclúe-

na dentro da familia dos laúdes, pensada para ampliar a rexión grave 

do seu parente. O máis rechamante deste instrumento é o tamaño do 

mastro e o seu dobre cavilleiro. Menos sorprendente resulta para nós a 

visión dunha viola da gamba, que tanto nos lembra ao seu descendente, 

o violonchelo. Déronlle ese nome para diferenciala da viola de brazo, xa 

que esta se sostiña entre as pernas (gamba, en italiano). 

O que resta comentar sobre este concerto é a recomendación de recrear-

se nos textos, o talento dos músicos e o brillo dos instrumentos. De gozar 

da ilusión de participar dun daqueles instantes do renacemento barroco.

Teresa Adrán



Praga Camerata

Pavel Hůla, director

Martin Sedlak, violonchelo

Xoves, 25 de maio de 2017
Círculo das Artes de Lugo, 20:30 h



Jacques Aubert (1689-1753) 

Concerto para 4 violíns, op. 17, No.4 

Allegro
Aria. Grazioso
Allegro

Edward Grieg (1843-1907) 

Dúas melodías elexíacas 

Joseph Haydn (1732-1809) 

Concerto nº 1 para violonchelo e cordas en dó maior, Hob. VIIb: 1

Moderato
Adagio
Allegro molto

Philippe Glass (*1937) 

Company II para orquestra de corda

Franz Schubert (1797-1828) 

Abertura en dó menor, D. 8

L.v. Beethoven (1770-1828) - Arr. G. Mahler  (1860-1911) 

Cuarteto nº 11 en fa menor, op. 95 

Allegro con brio
Allegretto ma non troppo
Allegro assai vivace ma serioso – piú allegro
Larghetto espressivo 

Praga Camerata
Pavel Hůla, director
Martin Sedlak, violonchelo



Praga Camerata segue a tradición da Orquestra Solistas de Cámara 

de Praga, que foi fundada en 1961 polo director titular da Filharmónica 

Checa Vaclav Neumann. Pavel Hůla, actual líder de Praga Camerata, foi 

membro do conxunto orixinal dende 1972.

Ofreceron concertos por todo o mundo, e consolidáronse como unha 

das formacións de cámara máis sólidas de Europa. Nos últimos anos, 

xunto aos concertos regulares da súa tempada, a Praga Camerata ac-

tuou tamén en salas como a Tonhalle Zürich, o Palau de la Música de 

Barcelona ou o Palau de la Música de Valencia. 

Pavel Hůla, o actual director artístico, é un violinista versátil, que combina 

con éxito as carreiras de solista e músico de cámara. Dende 1975 ata 2010, 

foi líder do Cuarteto Kocian co que apareceu en máis de 3.200 concertos en 

todo o mundo, e gravou máis de 60 CDs para Denon, Supraphon, Orfeo e 

Praga Digitals. En 1997, foi galardoado cun Grand Prix du Disque de París. 

Pavel Hůla é profesor na Academia de Música de Praga.

Martin Sedlak, violonchelo

En 1997, terminou os seus estudos no Conservatorio de Praga e en 2002 

na Academia AMU de Praga. En 1996, foi premiado no Concurso Interna-

cional de Violonchelo de Liezen (Austria). Ese mesmo ano resultou finalista 

Praga Camerata
Pavel Hůla, director

Martin Sedlak, violonchelo
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do Concurso de Violonchelo Dr. L. Sigall de Chile. En 1997, logrou o pri-

meiro premio no concurso organizado pola Fundación Bohuslav Martinu 

de Praga. É un intérprete de música de cámara moi solicitado. Forma parte 

do Kinsky Trio Praga.

Crónicas dunha corda
Aínda que hoxe nos parece moi normal asistir a un concerto de música 

instrumental, non sempre foi así. Primeiro, porque a música foi un exer-

cicio restrinxido a grandes ocasións e situacións privilexiadas, despois 

porque a música instrumental como hoxe a coñecemos non acadaba a 

mesma categoría que a vogal debido á ausencia de texto, asociada deste 

xeito cun carácter van e superfi cial, case como elemento decorativo. Todo 

isto era tamén debido á súa función, destinada todo para a danza, ou a 

ambientación de banquetes, desfi les e outras reunións sociais. Cumpría 

asemade como accesorio de poder e signo de erudición, cando en cada 

palacio ou sede eclesiástica que se valorase residía o seu propio conxun-

to orquestral con compositor incluído, este ás veces forzado a escribir pe-

zas para aristócratas diletantes que querían presumir das súas habilida-

des musicais fronte ás e aos invitados. Grazas a estas necesidades foise 

forxando o que hoxe coñecemos como orquestra, nun principio formada 

só por cordas e máis adiante engrosada con ventos e timbais.

Por unha banda, o nacemento da orquestra sen acompañamento vocal 

ten lugar na Italia barroca cos Concerti grossi, seica se entretiña deste xeito 

á audiencia das primeiras óperas durante os entreactos. Logo, liberado o 

concerto dos descansos teatrais e habilitado para actos máis ou menos 

solemnes, espallouse por Centroeuropa con especial arraigamento na área 

xermánica. É nun punto moi concreto da actual Alemaña nos comezos do 

século XVIII onde se estuda a orixe da sinfonía orquestral: Mannheim, que 

grazas ao seu xeneroso e entusiasmado padroado era un auténtico labora-

torio de sons ao que todo compositor debía acudir para descubrir os seus 

logros. Mentres tanto, en Francia a música instrumental se atrofi aba debido 

á endogamia musical impulsada por Lully que, renegando dalgún xeito das 

súas orixes italianas, só favorecía a difusión da música que consideraba 

esencialmente francesa a través do monopolio que exercía desde a Real 

Academia de Música. Aínda así as e os franceses coñecían e gustaban dos 

concertos italianos, como é o caso de Jacques Aubert. Escoitaremos un 
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concerto francés ao estilo italiano, escrito para debutar nunha das sesións 

do coñecido Concert Spirituel, cita anual parisiense na que se celebraban 

veladas musicais que supuxeron o inicio dun gran logro social: a apertura 

das salas para quen puidese pagar entrada. A liturxia daqueles primeiros 

concertos públicos era moi distinta á dos actuais. Mozart describe nas súas 

cartas o que para nós pode resultar un auténtico desastre organizativo, 

imaxinemos o ambiente: apenas había tempo para un ou dous ensaios, 

un público distraído nas súas conversacións reaccionaba espontaneamente 

cada vez que a orquestra lle provocase o aplauso, e se unha parte da sinfo-

nía recibía as sufi cientes ovacións, recuncaba nesa mesma sección unha e 

outra vez. O Concert Spirituel serviu de inspiración ás subscricións de con-

certos que se popularizarían durante o século XVIII e que xunto coa edición 

de partituras, daban certa independencia a un compositor tradicionalmente 

sometido aos caprichos dun patrón.

Os poucos anos que separan os nacementos de Haydn e Beethoven su-

puxeron un gran cambio na maioría dos aspectos que estamos a tratar. 

Se Mozart padeceu miserias económicas foi por non querer someterse 

a un señor, ou polo menos non a un calquera, xa que sempre buscou o 

recoñecemento do emperador. Haydn, con todo, alumou a maioría da 

súa produción traballando para o príncipe Esterházy, e admitía sentirse 

afortunado de servirlle durante case trinta anos. Naquela época o consu-

mo de música nova era voraz, apenas se repetían obras nos programas 

dos concertos, e o compositor mostraba máis preocupación por estar á 

moda que por pasar á posteridade, por iso é polo que moitas obras que 

sabemos que existen se perderon ou destruíron. É o caso do concerto 

para violonchelo de Haydn, que concibiu para o lucimento do chelista 

principal da corte do príncipe Esterházy e foi recuperado a mediados do 

século XX despois de dalo por perdido. En pouco tempo converteuse 

nunha peza de repertorio para calquera virtuoso do instrumento, dada 

a súa beleza e difi cultade. Ao terminar o seu servizo co príncipe e antes 

de marchar a Londres, Haydn propúxolle a Esterházy un rapaz con ideas 

audaces e un gran talento ao piano para sucederlle no cargo, Beethoven. 

A pesar da paternal axuda que lle brindaba Haydn ao recomendalo a un 

posto estable, Beethoven, que non mostraba moito interese nin no cargo 

nin en ofender ao seu mestre, boicoteou deliberadamente as mostras de 

composición que lle foron enviadas ao príncipe. Así empezou a súa vida 

como músico libre, traballando por encargos para editoriais, alumnos e 
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solistas, ata que chegou o recoñecemento do seu talento alén do artesa-

nado. Contou tamén coa fortuna de desenvolver o seu traballo durante 

unha época na que se espertou a conciencia da arte en xeral, da músi-

ca en concreto. Os fi lósofos románticos buscando a forma de expresión 

máis pura chegaron á conclusión de que se trataba da música, e dentro 

desta a instrumental, ao non ter necesidade de recorrer a ningún elemen-

to externo para a súa revelación. Baseándose nisto, elevaron o talento do 

músico ao de xenio, e os concertos empezaron a converterse en rituais 

de admiración á arte. Endeusaron a Mozart, Beethoven, reencontráronse 

con Bach… A orquestra crece en número, enriquécese en instrumentos, 

e a fi gura do director ocupa un posto relevante. Para agrupacións peque-

nas, tamén se escriben coleccións importantes de música de cámara que 

superaron o grao de entretemento doméstico, obras antes escritas case 

como reducións sinfónicas para converterse agora nun xénero con enti-

dade propia. Se houbese que citar autores, no concerto que nos ocupa 

temos tres dos nomes máis signifi cativos dentro deste xénero: Haydn, 

Beethoven e Schubert. 

Xa avanzado o século XIX, Edvard Grieg puido desenvolver a súa obra 

en pleno romanticismo, no encontro do exótico dentro do folclore para 

converterse no representante ofi cial do nacionalismo musical noruegués. 

Fixéronse moi coñecidas tras a súa morte as Dúas melodías elexíacas, que 

veñen sendo unha tradución ao pentagrama dos versos do seu compatrio-

ta e poeta Vinje. Hai que saltarse case cen anos e unha acumulación de 

acontecementos que cambiarían por completo as intencións dos composi-

tores para atoparnos coa obra de Philipe Glass, que aínda segue buscando 

novas fórmulas no actual ambiente da composición culta. Respectando 

dalgún modo as formas dos antigos mestres, moveuse durante un tem-

po no minimalismo musical, movemento que procura a expresión a través 

de patróns repetitivos. O cuarteto que ocupa este concerto estaría incluído 

dentro desta estética da beleza no reducido, así que en apenas dez minu-

tos desenvolve catro movementos formados por esquemas musicais insis-

tentes. O cuarteto naceu para acompañar un drama de Samuel Beckett, 

pero terminou por emanciparse ao percibir que a obra tiña entidade como 

peza de concerto.

Teresa Adrán



Sábado, 27 de maio de 2017
Círculo das Artes de Lugo, 20:30 h

Banda Filharmónica de 
Lugo

José Alberto Pina, director 

convidado

A música para banda sinfónica 

de J. A. Pina



José Alberto Pina (1689-1753) 

Es Vedrà

Ghost Ship (estrea)

A illa da luz

1. Cova d’en Xoroi

2. Sobre as nubes

3. The giants

Banda Filharmónica de Lugo

José Alberto Pina, director convidado



Banda Filharmónica de Lugo
José Alberto Pina, director convidado

A música para banda sinfónica de J. A. Pina

A Banda Filharmónica de Lugo  estréase en novembro do 2013, im-

pulsada polo seu director Iván Martínez Sabio e pola Sociedade Filhar-

mónica de Lugo. Actualmente, conta cuns 60 compoñentes, músicos da 

contorna da cidade, e na súa maioría estudantes. 

O obxectivo da banda é a difusión da música sinfónica e da música 

tradicional galega así como a formación e promoción de novos músicos 

lucenses. Ofreceu o seu primeiro concerto o 29 de novembro de 2013 no 

Salón Rexio do Círculo das Artes, e en 2015 gravou o seu primeiro CD.

José Alberto Pina, director e compositor, finaliza estudos de Dirección 

de Orquestra tendo tamén recibido clases de perfeccionamento con 

mestres como Sir Colin Davis (London Symphony Orchestra), Enrique 

García Asensio, José Rafael Pascual-Vilaplana, John Phillips (King’s Co-

llege London), Jan Cober, Paolo Bellomia (Université de Montréal), Lutz 

Köhler (Universität der Künste, UDK, Berlín), etc. 

É gañador do I Concurso de Dirección de Orquestra Ciudad de San Vi-

cente del Raspeig e do I Concurso Nacional de Dirección de Banda Ciu-

dad de Puertollano. Obtén o 1º premio no concurso de composición para 

banda de La Font de la Figuera e é premiado no II Concurso Iberoameri-

cano de Composición para Banda “Vila de Ortigueira” coa obra O Trián-

gulo das Bermudas. Desenvolve a súa actividade como compositor na 
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editorial Holandesa Molenaar Edition coa que grava varios CDs, en Italia 

Scomegna Edizioni Musicali e a editorial valenciana Piles Ed.

Dirixiu numerosas orquestras e bandas, e na actualidade é director titular 

da Asociación Músico-Cultural de Madrigueras Catachana 82 (Albacete). 

É invitado a dirixir bandas en España e no estranxeiro como a Noord 

Nederlands Jeugd Orkest, Sociedade de Instruçao e Recreio de Paços 

da Serra Portugal, Orquestra de Sopros da EPMVC, ou a Sinfonisches 

Blasorchester Freiburg.

Foi nominado aos Hollywood Music in Media Awards pola obra The Island 

of Light.



Martes, 30 de maio de 2017
Círculo das Artes de Lugo, 20:30 h

Jordi Savall, Ferrán 
Savall e David Mayoral

Ferrán Savall, voz e tiorba

David Mayoral, percusións

Jordi Savall, lira da gamba, 
viola da gamba e dirección

Diálogos e improvisacións

De Oriente a Occidente e do 
Vello ao Novo Mundo



DIÁLOGOS E IMPROVISACIÓNS
De Oriente a Occidente e do Vello ao Novo Mundo

De Oriente 
Paxarico tú te llamas (tradicional sefardí, Saraievo)
Noumi, noumi yaldatii (canción de berce tradicional, Israel)
Nastaran (tradicional de Afganistán)
Marinero soy de amor (música sefardí / texto de Miguel de Cervantes)

Ostinatti do Vello Mundo 
Diego Ortiz (1510-1570) 
Passamezzo antico
Romanesca - Passamezzo moderno

As tradicións de Cataluña 
Mireu el nostre mar (tradicional catalá / F. Savall / Manuel Forcano, texto)
La Filadora (instr.)
El mariner (tradicional catalá / F. Savall)

De Occidente 
Muzettes I-II (Marin Marais, 1656-1728)
Gwerz “O Sonjal” (tradicional bretoa / J. Savall, improvisacións e variacións)

Diálogos: As tradicións vivas do Mediterráneo 
Apo xeno meros (Grecia)
Durme, hermosa donzella (canción de berce sefardí, Rodas)
Ghazali tal jàhri (Marrocos)
Üsküdar (Turquía)

Ostinatti do Novo Mundo e improvisacións 
Canarios (improvisacións instr.)
Im Pro (improvisacións voc. – Ferrán Savall)
Folías criollas / Jarabe loco (improvisacións sobre A. Valente, ca. 1565-1580)
& Las tradiciones jarochas

Ferrán Savall, voz e tiorba 
David Mayoral, percusións 
Jordi Savall, lira da gamba (viola da gamba soprano, Italia circa 1500), viola 
da gamba baixa de 7 cordas (Barak Norman, Londres 1697) e dirección.

Co apoio de:



Jordi Savall, lira da gamba, viola da gamba e dirección

Ferrán Savall, voz e tiorba

David Mayoral, percusións

Diálogos e improvisacións
De Oriente a Occidente e do Vello ao Novo Mundo

Diálogos & Improvisacións presenta unha selección moi persoal de músi-

cas que nos emocionan pola súa tenrura e beleza, así como pola súa ca-

pacidade de diálogo e harmonía. A música é a arte da memoria por exce-

lencia, posto que só existe no instante en que se fai concreta coas ondas 

sonoras producidas pola voz humana ou os instrumentos, e esa limitación 

convértea a un tempo na máis humana e a máis espiritual das artes.

Estes diferentes romances e cancións, pezas de música e ostinatos re-

presentan un diálogo real entre a Antiga Europa e o Novo Mundo, e entre 

Oriente e Occidente. Constitúen a memoria viva dun pasado, ás veces 

moi afastado e tamén moi próximo, posto que forma parte xa do noso 

imaxinario histórico e persoal. E as músicas “do instante” inclúen todas 

esas obras únicas, fugaces, que xorden no momento en que o discurso 

musical se pode desenvolver en liberdade e harmonía, sempre na procura 

dunha expresión renovada.

A música é, por iso, un dos medios de expresión e comunicación máis 

universais, e a medida da súa importancia e significado non se determina 

segundo uns criterios de evolución da linguaxe –no sentido da historia 

e o progreso–, senón o seu grao de intensidade expresiva, riqueza inte-

rior e humanidade. Dende esta perspectiva, o significado histórico dunha 
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obra de arte vén dada, non polo desenvolvemento necesario do material 

sonoro (melodía, harmonía, ritmo, timbre, etc.), senón pola vontade de 

expresión de quen o utiliza (compositores e intérpretes).

O programa de “Diálogos & Improvisacións” está concibido como diá-

logo intercultural orientado a amosar ou establecer pontes verdadeiras: 

entre as músicas de Oriente e Occidente,

entre o Vello e o Novo Mundo,

entre as obras cultas e as populares (anónimas), xurdidas das 

tradicións orais, 

entre as músicas antigas e actuais,

entre as diferentes xeracións dos propios intérpretes,

tamén entre os intérpretes e o público.

En tanto que músicos, somos, ante todo, produto do noso tempo. Máis 

exactamente, resultado dun equilibrio individual –polo tanto, único– entre 

o noso espírito e o espírito propio da época en que vivimos. Elixir ocupar-

se, nestes inicios do século XXI, dun repertorio que se remonta ata o sé-

culo XI implica de entrada sentir esa necesidade interior a medio camiño 

entre a vocación e a paixón. Así, coñecer as obras máis representativas 

do pasado e facelas revivir na nosa época, respectando os diferentes 

contextos históricos e estilísticos, pero á marxe de calquera academi-

cismo, convértese nun modo esencial de encontrar as raíces mesmas 

da nosa civilización. Renovar ese espazo de creación, improvisación e 

experimentación a través do diálogo entre as diferentes culturas e tra-

dicións é tamén gañar, continuamente, un lugar no noso espírito para 

todas esas marabillas sonoras que contribuíron á forma e deben seguir 

contribuíndo ao desenvolvemento dun dos fundamentos esenciais da 

civilización humanista dos tempos modernos: a música, entendida como 

auténtica historia viva  da humanidade.

Jordi Savall

Jordi Savall 

Representa un caso excepcional no panorama da música actual. Hai 

máis de corenta anos que dá a coñecer ao mundo marabillas musicais 
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abandonadas na escuridade da indiferenza: corenta anos que as investi-

ga, as le e as interpreta coa súa viola de gamba ou como director.

Jordi Savall é unha das personalidades musicais máis polivalentes da 

súa xeración. As súas actividades como concertista, pedagogo, investi-

gador e creador de novos proxectos, tanto musicais como culturais, si-

túano entre os principais artífi ces da actual revalorización da música his-

tórica. É fundador, xunto con Montserrat Figueras, dos grupos musicais 

Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) e Le Concert 

des Nations (1989), cos que explora e crea un universo de emocións e 

beleza que proxecta ao mundo e a millóns de amantes da música. Coa 

súa fundamental participación na película de Alain Corneau Tous les Ma-

tins du Monde (César á mellor banda sonora), a súa intensa actividade 

concertística (140 concertos ao ano), discográfi ca (6 gravacións anuais) 

e recentemente coa creación de Alia Vox –o seu propio selo editorial– 

está demostrando que a música antiga non ten que ser necesariamente 

elitista, e que pode interesar, en todo o mundo, a un público cada vez 

máis novo e máis numeroso.

Ao longo da súa carreira gravou e editou máis de 230 discos de repertorios 

de música medieval, renacentista, barroca e do clasicismo con especial 

atención ao patrimonio musical hispánico e mediterráneo; unha produción 

merecedora de múltiples distincións, como os premios Midem, Internatio-

nal Classical Music e Grammy. Os seus programas de concerto converte-

ron a música nun instrumento de mediación para o entendemento e a paz 

entre pobos e culturas diferentes e ás veces enfrontados. Non en van, foi 

nomeado no 2008 Embaixador da Unión Europea para o diálogo intercul-

tural, e xunto con Montserrat Figueras foron designados os dous Artistas 

pola Paz dentro do programa Embaixadores de boa vontade da UNESCO. 

A súa fecunda carreira musical recibiu as máis altas distincións nacionais 

e internacionais; entre elas, o título de doutor honoris causa polas uni-

versidades de Évora (Portugal), Barcelona (Cataluña), Lovaina (Bélxica) e 

Basilea (Suíza), a insignia de Cabaleiro da Lexión de Honra da República 

Francesa, o Premio Internacional de Música pola Paz do Ministerio de Cul-

tura e Ciencia de Baixa Saxonia, a Medalla de Ouro da Generalitat de Ca-

taluña e o prestixioso premio Leoni Sonning, considerado o premio Nobel 

da música. En 2014, Savall renunciou ao Premio Nacional de Música en 

protesta contra a política cultural do Goberno Español.





Mércores, 31 de maio de 2017
Capela de Santa María (Centro de 
Artesanía e Deseño), 20:30 h

Enrike Solinís &     
Euskal Barrokensemble 

Colores del sur



Colores del sur 

Bestenigar  Dimitrie Cantemir (1673 – 1723)

Makam Huseyni Aga Riza (colección de Cantemir)

Koumis-Ezpatadantza  Tradicional

Marionas  Gaspar Sanz (1640 -1710)

Fandango-Porrue Tradicional

Sonata en re K 32 D. Scarlatti (1685-1757)

Sonata en re M  Mateo Pérez de Albéniz (1755-1831)

Colassione  G. Kapsberger (1580-1651)

Cumbés  Santiago de Murzia (1673-1739)

Ricercare II  Melchior Neusidler (1531 - 1590)

Pasamezzo   Anónimo (Século XVI)

Fantasia X  A. Mudarra (1510-1580)

Romanesca  Luis de Narváez (1500 - 1549)

Ground after Scotch Humour   N. Matteis (1650 - 1714)

Canarios   Gaspar Sanz (1640 -1710)

Danza ritual do lume  Manuel de Falla (1876-1946)

Arranxos e adaptacións,  Enrike Solinís 

Euskal Barrokensemble:

Miren Zeberio, violín barroco
Gabriel León, contrabaixo 
Daniel Garay, percusión
Enrike Solinís, guitarra barroca, lavta e dirección artística

Colaboran:



Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble
Colores del sur

Colores del Sur

O movemento historicista de recuperación da música barroca da segun-

da metade do século XX tomou como a súa primeira tarefa limpar as 

súas interpretacións das subxectividades e adherencias espurias que, 

como pátina sobre un cadro de Velázquez, se acumularan durante o 

século XIX. As e os seus defensores atoparon a solución no retorno á 

obxectividade e á literalidade dos documentos e, na medida do posible 

e coñecido, na recuperación das tradicións interpretativas anteriores á 

Revolución Francesa. Pero sendo, ao cabo, músicos de conservatorio 

educados no paradigma decimonónico, herdaron dos románticos un 

respecto reverencial ao escrito e ao compositor, observado este como 

mito que nos vixía dende o Olimpo do canon. Ese respecto (que os se-

paraba irremisiblemente dos autores do Barroco, todos eles ao tempo 

creadores e intérpretes), unido a unha mentalidade científica de restau-

rador de arte con pánico a alterar o material orixinal –non en van gran 

parte deles foron musicólogos–, encheu o purismo barroco de clixés e 

prohibicións, e impediulle non obstante recuperar o verdadeiro modo de 

operar músico-compositor da época: este era ben consciente de que a 

partitura escrita apenas supuña unha pequena porcentaxe da obra artís-

tica final e de que os hábitos interpretativos, as técnicas propias de cada 

instrumento e a creatividade do músico práctico son os que farían soar 

de verdade un escrito que era pouco máis ca un bosquexo.
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O caso da guitarra, e en especial o seu repertorio barroco español e italia-

no, base deste programa, é especialmente revelador: instrumento cunha 

fortísima personalidade na música popular dende o século XVII –grazas 

a técnicas e recursos propios que, sen dúbida, tamén eran utilizados na 

música culta–, a nova tradición dos conservatorios púxoa dende inicios 

do século XX en mans de mentalidades pianísticas que afastaron o guita-

rrista chamado clásico da esencia orixinal do instrumento. Non é por iso 

raro que un guitarrista fl amenco, por exemplo, teña a miúdo unha paleta 

de colores e recursos e unha mentalidade sonora máis aberta que os 

mellores guitarristas de repertorio clásico.

Con todo, no XVII non se rompera aínda o cordón umbilical que unía o 

culto co popular: se en Sanz ou Santa Cruz podemos encontrar peitea-

dos e ritmos amalgamados de dous e tres tempos (tan... fl amencos), en 

Kapsberger chócannos as prohibidísimas quintas paralelas, e en todos 

eles atopamos bassi ostinati, esas bases para a improvisación que utili-

zaron todos os compositores cultos do Barroco (ata Bach!) e hoxe paré-

cennos cousa do blues, das músicas de rúa. Pois no Barroco non había 

clásicos aínda, e o fl uxo de ritmos e formas dende a rúa aos palacios era 

continuo: alemandas, correntes, zarabandas e xigas na suite francesa, 

pero tamén jácaras, marionas, canarios e fandangos en España, capo-

nas e pasacalles en Italia... bailes, como os cumbés, chegados moitos 

deles do mundo das e dos escravos, dos barcos que cruzaban de África 

a América e de aí a España, dese ambiente observado polas clases po-

dentes cunha mestura de desprezo e atracción, e ata certa envexa.

Os prexuízos extramusicais, vidos na súa maioría de conceptos de refi na-

mento social, moldearon moitísimo o mundo musical europeo, tanto no 

aspecto educativo como no interpretativo. O momento actual de anacro-

nismo musical xurdido do auxe de músicas do pasado, que resultan en 

moitos casos máis actuais e achegadas ao público que as creadas de 

feito na actualidade, teríannos que levar a preguntarnos se o extemporá-

neo desta situación ten no quefacer do músico práctico o seu argumento 

principal, un músico cultivado pero que avoga pola expresión como meta. 

Para que as músicas de Sanz ou Kapsberger recuperen o su latexo vital 

non resulta pois sufi ciente aproximarse ás súas partituras como a unha 

de Tárrega, nin tampouco como quen limpa un cadro de Murillo con 

terror a retirar a máis mínima porción de pintura orixinal. 
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Tendo en conta que os compoñentes básicos da música son atemporais, 

é dicir, que perduran iguais dende o nacemento desta, a intelixente asi-

milación deses compoñentes comparados nas músicas de moi diferen-

tes culturas axúdanos a encher o baleiro que o paso dos anos creou no 

atado musical. Por sorte o noso material, o son, é evanescente e substi-

tuíble, e podemos tomar os mesmos riscos que tomaban os músicos en 

séculos anteriores: usar sen complexos os recursos técnicos singulares 

dos nosos instrumentos, adaptar as pezas ao noso orgánico, o noso po-

tencial e necesidades, usar os recursos da música folclórica que resoan 

nos nosos oídos, resituar fragmentos... Se ben os estudos musicolóxicos 

son primordiais para achegarnos á partitura, a cultura auditiva da e do 

intérprete é esencial, xa que trata de relacionar e de resolver con sentido 

musical o salto que separa a reconstrución histórica da música viva.

Así si lograremos dar vida a eses bosquexos en papel, moitos xeniais, 

todos afastados do mundo musical real: do mundo das seguridades 

científi cas do musicólogo ao das relativas pero apaixonantes verdades 

artísticas hai un camiño que só o músico creativo pode percorrer. Que 

unhas músicas resulten máis próximas ca outras ao público actual radica 

basicamente na naturalidade con que a e o intérprete transforma e ca-

naliza a súa linguaxe musical baixo un designio expresivo. Deste modo, 

nos nosos cumbés usamos a quinta variación a modo de retrouso; nos 

canarios, tras un preludio improvisatorio, as palmas (instrumento históri-

co onde os haxa) acompañan xunto ao resto da percusión a música de 

Sanz. E para preludiar ou rematar as pezas de Kapsberger improvisa-

mos e tomamos doutras pezas súas fragmentos de tocata.

Scarlatti e Cantemir merecen comentario á parte. Se dende hai bastante 

tempo, e ata hoxe en día, os guitarristas clásicos parecen querer imitar 

o piano, é sabido que Scarlatti adoptou á clave ritmos e técnicas da 

guitarra popular española, como peiteados, arpexados, as disonantes 

acciaccature... así que nada máis natural que facer a viaxe de volta á súa 

linguaxe idiomática. E, tendidos xa pontes a América, África e o mundo 

popular, cara a Asia franquearánolos Cantemir, o príncipe ilustrado e pro-

tomusicólogo moldavo de inicios do XVIII que foi membro da Real Aca-

demia de Berlín; o seu makam é interpretado ao lavta, un laúde barroco 

usado no imperio otomán que hoxe revive.

Enrike Solinís Azpiazu
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Enrike Solinís & Euskal Barrokensemble

Enrike Solinís nace en Bilbao en 1974, e realiza os estudos superiores 

de guitarra e música antiga no Conservatorio J. C. Arriaga de Bilbao e 

na Escola Superior de Música de Catalunya, respectivamente. Obtén, así 

mesmo, o Posgraduado de Concertista Cum Laude das mans do mes-

tre José Tomás, e foi premiado en numerosos concursos internacionais 

de guitarra tales como: Concurso Internacional de Comillas, Concurso 

Internacional Ataulfo Argenta, Concurso Internacional Andrés Segovia, 

entre outros. Sempre se sentiu atraído pola música de diferentes cultu-

ras, rexións e épocas, refl ectindo esta diversidade na súa personalidade 

musical, que unida á súa capacidade técnica e expresiva fai que moitos 

o consideren un dos maiores e máis persoais virtuosos da súa xeración.

Durante máis de quince anos foi invitado como solista e continuísta en 

prestixiosas formacións musicais antigas como Hesperion XXI, Le Con-

cert des Nations, Capella Reial de Catalunya dirixido por Jordi Savall, 

Concerto Vocale e Akademie für Alte Musik Berlin dirixido por René Jac-

obs, Le Concert D’Astrée dirixido por Emmanuelle Haïm, The Rare Fruits 

Council dirixido por Manfredo Kraemer, etc., percorrendo os escenarios 

máis signifi cativos tanto en Europa como América: Carnegie Hall en 

Nova York, Konzerthaus Berlín, Champs Elysées en París, Theater an der 

Wien, Barbican Center en Londres, Sala Nezahualcoyoti en México, Fes-

tival Leo Brouwer na Habana, entre outros. En 2006 decide crear o seu 

propio grupo en Bilbao, Euskal Barrokensemble, e ir desenvolvendo as 

súas ideas e traxectoria persoal xunto con este grupo de músicos. 

Os seus tres primeiros CDs servíronlle a Euskal Barrokensemble como 

trampolín para actuar nos teatros e festivais máis importantes: Viena 

Konzerthaus, Ludwigsburg Festival, Fontfroide Festival, Stockholm Early 

Music Festival, Spring Festival Prague, Bilboko Musika-Mísica, Quincena 

Musical en San Sebastián, Auditorio Nacional de Madrid, Brujas Konzert-

gebouw, Regensburg Festival, Montreal Baroque, Festival de Música An-

tigua de Sevilla, Flamenco Bïennale Nederland, NDR das Alte Werk, Font-

froide Abadía Festival, etc. O grupo foi recentemente invitado a participar 

na película Jota do lendario Carlos Saura.



Xoves, 1 de xuño de 2017
Círculo das Artes de Lugo, 20:30 h

Sergei Yerokhin,    
piano



F. Chopin (1810-1849) 
Polonesa Fantasía en la bemol maior, op. 61

R. Schumann (1810-1856) 
Fantasía en dó maior, op. 17 

Durchaus fantastisch und leidenschaftlich vorzutragen; Im Legenden-Ton

Mäßig. Durchaus energisch

Langsam getragen. Durchweg leise zu halten.

J. Brahms (1833-1897) 
4 baladas, op. 10

Nº 1 en re menor. Andante
Nº 2 en re maior. Andante
Nº 3 en si menor. Intermezzo allegro 
Nº 4 en si maior. Andante con moto

S. Rachmaninov (1873-1943) 
Sonata nº 2, op. 36

Allegro agitato 
Non allegro - Lento
L’istesso tempo - Allegro molto

Sergei Yerokhin, piano



Sergei Yerokhin, piano

Sergei Yerokhin

Nacido en Moscova, nunha familia de músicos, Sergei Yerokhin comeza 

a estudar co seu pai e na Escola Central de Música de Moscova con 

Vadim Sukhanov. Debuta aos 16 anos como solista coa Orquestra Filhar-

mónica de Minsk, interpretando o Concerto nº 1 de Tchaikovsky e o Con-

certo nº 2 de Rachmaninov, e continúa a súa formación no Conservatorio 

Tchaikovsky de Moscova baixo a dirección de Dimitri Bashkirov.

Os seus premios en importantes concursos internacionais lanzan a súa ca-

rreira. Actuou en prestixiosas salas de concerto: Wigmore Hall de Londres, 

Herkulessal de Múnic, Teatro Colón de Bos Aires, Gran Sala Verdi de Milán 

(Societá dei Concerti), Gran Sala do Conservatorio de Moscova, Moscow 

International Perfomance Arts Center, Filharmónica de San Petersburgo, etc.

Tamén en España subiu aos mellores escenarios: Teatro Real e Auditorio 

Nacional de Madrid, Palau de Música de Barcelona, Palau de Música de Va-

lencia, Palacio de Festivales de Santander ou Palacio Euskalduna de Bilbao.

Tras a súa participación no Ciclo de Grandes Solistas do Auditorio de 

Zaragoza en 2013 xunto a artistas como Volodos, Lang Lang, Pogorelich, 

a crítica resáltao unanimemente.

Colaborou con importantes orquestras de Rusia, Polonia, Sudamérica 

e Australia destacando as batutas dos mestres A. Wit, S. Comisiona, 
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J. López-Cobos, A. Vedernikov, A. Rahbari e M. Jurowski. En España 

destacan as súas gravacións coa ORTVE.

Grandes achados pianísticos

Tras a súa chegada a París en 1831, Chopin coñeceu a grandes per-

sonalidades artísticas, como Delacroix, Balzac, Heine, Mendelssohn, 

Liszt, Bellini, etc. O mesmísimo Hector Berlioz quedou asombrado can-

do o escoitou e comprobou como ante os seus ollos e oídos se abría un 

mundo de posibilidades sonoras extraordinariamente inspiradas. Robert 

Schumann dixo que “Foi un inesquecible cadro ver a Chopin sentado 

ao piano como un clarividente, absorto nos seus soños; ver como a súa 

visión se comunicaba a través da súa música e como ao fi nal dunha peza 

tiña o triste costume de pasar un dedo ao longo do teclado, como se 

quixera liberarse do seu soño”. Nada máis natural para Frederic Chopin 

(1810-1849) que abrazar nunha única peza dous conceptos tan propios 

como a polonesa e a fantasía, como menciona Justo Romero na súa 

monografía sobre o autor polaco. No inverno de 1845 comezou Chopin 

a composición da súa Polonesa Fantasía en la bemol maior opus 61, 

xunto coa súa Barcarola e a súa Sonata para violonchelo e piano (segun-

do escribe nunha das súas cartas aos seus familiares en Varsovia), que 

terminou no verán de 1846. Durante esta época, Chopin sufriu o drama 

de episodios que o levarían á ruptura con George Sand (Aurora). A peza, 

unha das máis extensas e singulares do catálogo pianístico do seu autor, 

está dedicada a Anne Veyret, alumna de Chopin e amiga tanto del como 

de George Sand. A súa intrepidez harmónica deixou perplexos a moitos 

dos seus contemporáneos, ata o punto de que algúns non alcanzaron a 

comprendela; así por exemplo, o mesmísimo Franz Liszt dixo que esta 

obra, ao bordo dunha tristeza elexíaca, revela movementos desenfrea-

dos, melancólicas sorrisos e inopinados sobresaltos. A musicóloga Adé-

laïde de Place, no seu estudo desta peza di que Chopin se afasta na 

obra do cadro e do ritmo da polonesa en proveito dunha liberdade de 

expresión próxima ao carácter das Baladas.

As obras para piano de Schumann dos anos 1830 están impregnadas 

dese fascinante universo de alusións poéticas, xa sexan literarias ou au-

tobiográfi cas, como nos di William Kinderman. Robert Schumann (1810-
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1856) comezou a escritura da súa Fantasía opus 17 en 1836, e acabou-

na en 1838, animado polas ideas de Franz Liszt de recadar fondos para 

construír un monumento a Beethoven en Bonn. Ao fi nal resultou que non 

foi así, pois o monumento tardou en inaugurarse ata 1845, e fi nalmente 

a peza foi publicada non como unha Gran Sonata, que era o propósito 

inicial de Schumann, senón como unha Fantasía, en cuxo manuscrito ins-

cribiu Poemas para piano forte dedicados ao señor Franz Liszt. Na carta de 

resposta de Liszt, este di “Estou realmente orgulloso da honra que me fi xo 

ao dedicarme tan grande composición” (xuño, 1839). Os títulos dos mo-

vementos ían ser: Ruínas (o primeiro), Arco triunfal ou Trofeos (o segundo) 

e Constelación (o terceiro). Cando Schumann comezou a traballar nesta 

Fantasía, o pai de Clara Wieck prohibíralles a ela e máis a Robert que se 

encontrasen ou se escribisen, así que a música era o seu único medio 

de comunicación. Deste modo, Robert enviáballe música con mensaxes 

encriptadas. Unha delas é a coñecida cita que fai do ciclo de Beethoven 

‘Á amada afastada’ op. 98. Na obra tamén aparece o coñecido motivo de 

5 notas descendente que segundo Charles Rosen, é o motivo de Clara 

(extraído do seu Notturno op. 6 nº 2). Schumann encapsulou todo isto nun 

lema de 4 versos de Friedrich Schlegel que encabeza a partitura: “Durch 

alle Töne tönet...” e que se podería traducir como “A través de todos os 

soños/ do multicolor soño da terra/ pódese oír unha nota moi suave/ para 

quen escoita en segredo”. O primeiro movemento, do que Schumann 

chegou a dicir que era o más apaixonado que escribira, transcorre por 

unha corrente inundada de estados da mente e do corazón. O segundo é 

unha marcha triunfal cuxa coda ten as mans do pianista saltando sobre o 

teclado de maneira espectacular. O terceiro é unha das cancións de amor 

máis fermosas compostas polo seu autor. O compositor alemán Hans 

Zender realizou unha curiosa orquestración en 1993 no que denomina 

unha interpretación composta baixo o título Schumann-Phantasie.

A balada romántica vén ser unha resurrección dun xénero literario que exis-

tiu ao fi nal da Idade Media, sendo cultivado xa en tempos do prerroman-

ticismo por poetas do Sturm und drang (Herder, Goethe, Schiller...). Estes 

poemas foron musicados por Loewe, Zelter e outros. Posteriormente, fl o-

recería o xénero da balada instrumental que o relaciona directamente co 

texto, como as Baladas de Chopin. Johannes Brahms (1833-1897) afastou-

se en boa medida desa tónica, xa que a única das súas baladas que ten 

unha conexión literaria é a primeira, composta en 1854 sobre un sinistro 
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poema escocés titulado Edward. Ese mesmo ano compuxo as súas catro 

Baladas opus 10. No fondo da primeira balada podemos seguir a narración 

da historia do poema. A segunda é claramente contrastante en carácter 

coa anterior. Segue un intermezzo inquietante e tenebroso, que Schumann 

considerou como diabólico, pero espléndido. A cuarta balada preséntanos 

o tipo de escritura que desenvolverá o Brahms maduro.

Unha das obras máis modernas e persoais de toda a produción de Ser-

gei Rachmaninoff (1873-1943) é a súa Sonata nº 2 para piano en si bemol 

menor opus 36. O compositor ruso empezou a escribir esta música en 

Roma na primavera de 1913 e completouna ao seu regreso a Rusia ao 

ano seguinte. Escribiuna na mesma tonalidade que a segunda sonata de 

Chopin, e dedicoulla ao seu amigo e compañeiro de estudos con Zverev, 

Matvei Pressman. No ano 1931 preparou unha nova versión. Esta sonata 

é contemporánea da súa obra sinfónico-coral As campás op. 35, com-

posta sobre unha adaptación do poeta Konstantin Balmont dun poema 

de Edgar Allan Poe. Como cita Lee-Ann Nelson no seu estudo sobre esta 

sonata, é fácil encontrar puntos en común entre ambas as dúas obras, 

como o destino e o paso do tempo. A sonoridade das campás, das que 

fala a obra homónima, están tamén presentes nesta segunda sonata: 

as campás prateadas do nacemento, as douradas do matrimonio, as 

campás de alarma do terror e as aceiradas campás dos ofi cios fúnebres. 

Stravinsky dixo que o son das campás da igrexa dominaba en todas as 

cidades rusas que chegou a coñecer, elas acompañaban a cada cidadán 

ruso dende a súa infancia ata a tumba, e ningún deles podía escapar á súa 

infl uencia. Outro elemento que Rachmaninoff integra no seu estilo e aquí 

é a asimilación de características da música litúrxica da igrexa ortodoxa 

rusa. Como nos di Boris Berman, a música de Rachmaninoff está feita, 

con frecuencia, de material que non termina cando se sente unha primeira 

expectativa, senón que unha vez que parece que chegamos a un certo 

punto, realmente decide seguir cara a adiante sen unha mirada fi xada de 

antemán nun punto fi nal. A obra divídese en tres movementos que se su-

ceden sen solución de continuidade e a súa escritura pianística é dunha 

enorme musculatura e intensidade.

Juan Ignacio Martínez Pardo



Venres, 2 de xuño de 2017
Casa do Saber da USC, 20:30 h

Iris Azquinezer, 
violonchelo

Azul y jade



Azul y jade

Azquinezer 
Magdalena en seda 

J.S. Bach (1685-1750) 
Suite I a violoncello solo senza basso en sol maior 
Prelude
Allemande
Courant
Sarabande
Menuet I e II
Gigue

Azquinezer
Tres pezas para Aida
Oración
Crise
Nana

J.S. Bach (1685-1750) 
Suite II a violoncello solo senza basso en re menor
Prelude

Enric Casals (1892-1986) 
Suite para violoncello solo en re menor
Preludio

Gaspar Cassadó (1897-1966) 
Suite para violoncello en re menor
Preludio-Fantasía

Azquinezer 
Susasí

Iris Azquinezer, violonchelo



Iris Azquinezer, violonchelo
Azul y jade

Iris Azquinezer: violonchelo
“A xove violonchelista Iris Azquinezer exhibe a partes iguais unha enorme 

coraxe e un profundo espírito poético. Sexa en vivo ou en disco, Iris toca o 

violonchelo dende o interior, dende a alma tanto do instrumento como da 

súa persoa. Apoiada nunha técnica fabulosa, esta violonchelista, criada 

en Arenas de San Pedro e formada musicalmente en Alemaña, fai falar 

ao seu instrumento cunha voz que conmove, subxuga e emociona por 

igual. Dotada dun gran poder de comunicación, Azquinezer pertence a 

esa raza de músicos incapaz de deixar indiferente a ninguén. Sen dúbida, 

encontrámonos ante unha figura que dará moito que falar no mundo da 

música nos próximos anos”. 

Juan Lucas (El arte de la fuga) 

Nacida en Madrid en 1984, goza de concertos por toda Europa, tanto 

como solista como coas diferentes agrupacións que fundou ao longo 

dos anos. Zaruk, co guitarrista Rainer Seiferth, o dúo Azquinezer-Galera 

co pianista Antonio Galera ou o seu cuarteto de corda, ou con Fuoco 

quartet co que debutou en festivais en Alemaña, Suíza, Italia e Turquía. 

Empezou os seus estudos de violonchelo aos 3 anos, e os de piano aos 

5 anos, coa súa nai, a falecida compositora María Escribano. 

Obtivo diversos títulos con honores, como o posgraduado de solista 

con Xenia Jankovic na Hochschule für Musik Detmold, o de cámara co 
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Auryn quartet e o mestrado de orquestra en Dortmund, Alemaña, así 

como estudos de perfeccionamento no Instituto de Cámara da Escola 

de Música Reina Sofía en Madrid, na cátedra de cuartetos de corda, con 

Günter Pichler.

Con todo, Iris non só se fi xo un espazoso oco na música clásica, pois no 

ámbito da música contemporánea e de nova creación creceu e se for-

mou como artista, aos seus 16 anos gravou o CD Concerto-Conto, Suite 

do Zodíaco Chino con música e texto de María Escribano. Así mesmo, 

destacan as súas actuacións no Festival de Música Contemporánea de 

Alacante, o Encontre de Compositors de Mallorca e diversas xiras por 

Cuba e España. 

En Azul y jade, o seu primeiro disco como solista, deu vida á súa sin-

gular linguaxe, unindo as dúas primeiras suites de J.S. Bach con obras 

propias. Grazas a esta obra, arriscada e persoalísima, é considerada 

unha das intérpretes de Bach máis prometedoras da actualidade.

Azul y jade 

A sinestesia dá nome a este recital no que poderemos escoitar obras 

en sol maior (azul) e en re menor (jade). Empezando por Magdalena en 

seda, obra da intérprete que homenaxea ás mulleres na música e en 

especial a Ana Magdalena Bach, a segunda muller de Bach, que copiou 

os manuscritos das 6 suites para violonchelo solo senza basso continuo 

do seu marido. A primeira suite de Bach en sol maior BWV 1006 é. se ca-

dra, a obra máis longa deste concerto que entrelazará música e palabra, 

introducíndonos na particular visión da música de Iris Azquinezer.

“A interpretación de Iris Azquinezer conmove ao oínte, lonxe de esaxera-

cións ou golpes de efecto. A fascinación que Iris sente polas suites de 

Bach ofrécenos unha interpretación de gran sensibilidade. Unha excelen-

te técnica e unha ampla formación únense ao servizo da música como 

linguaxe da alma. As súas obras son destelos máxicos de emocións per-

soais, imaxes e sensacións, expresados a través da linguaxe do violon-

chelo, igual que nas súas interpretacións de Bach”. Prof. Diemut Poppen.



Sábado, 3 de xuño de 2017
Círculo das Artes de Lugo, 19:30 h

Orquestra de Cámara 
da Sinfónica de Galicia

Massimo Spadano, director

Clara Jelihovschi Pana, 

soprano

A Sinfonía nº 4 de Gustav Mahler



J. Brahms (1833-1897)

Serenata número 1 en re maior, op. 11 (selección) 

Allegro molto

Menuetto I – Menuetto II

G. Mahler (1860-1911)

Sinfonía número 4 en sol maior (arrx. Spadano)

Bedächtig, nicht eilen (“Prudente, non acelerado”)

In gemächlicher Bewegung, ohne Hast (“Comodamente impulsivo, sen présa”)

Ruhevoll, poco adagio (“Tranquilo, pouco adagio”)

Sehr behaglich (“Moi cómodo”)

Orquestra de Cámara da OSG
Massimo Spadano, dirección
Clara Jelihovschi Pana, soprano



Orquestra de Cámara da Sinfónica de Galicia

Massimo Spadano, director

Clara Jelihovschi Pana, soprano

A Sinfonía nº 4 de Gustav Mahler

Massimo spadano, violín e dirección

Nacido en Lanciano Italia, membro fundador das orquestras barrocas 

Camerata Anxanum en Italia, coa que colaborou para a investigación e 

edición de varios volumes de música barroca italiana, e da Camerata 

Boccherini en España. Dende 1994, é concertino da Orquestra Sinfónica 

de Galicia e dende 1995 é director musical e artístico da Orquestra de 

Cámara da Sinfónica de Galicia. En 2015 foi nomeado novo director titular 

da orquestra Acadèmia 1750.

Como solista, concertino ou director traballou coa Academy of Ancient 

Music, Cristofori Ensemble, la Chambre Philarmonique, Concerto Italia-

no, Les Concert des Nations, L’Ensemble Baroque de Limoges, Orfeo 

55, Ensemble Zefiro entre outros... nos festivais e máis famosas salas 

de Europa, Oriente Medio, Asia, América do Sur e EUA. Gravou para 

Harmonia Mundi, Auvidis Astrée gañando un “Choc Musique”, Deutsche 

Grammophone e Sony. 

Toca cun Joseph Albani do 1695 e un Joseph Contreras do 1755.
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Notas ao programa 

Entre os numerosos exemplos de vidas artísticas entrecruzadas que a 

historia musical de Viena protagonizou, ocupa un lugar preeminente o 

que protagonizaron os dous grandes nomes da historia da música que 

conforman o programa desta noite: Johannes Brahms (1833-1897) e 

Gustav Mahler (1860-1911).

Brahms foi xa en vida considerado como o lexítimo herdeiro da gran tra-

dición musical xermánica protagonizada por Bach, Mozart e Beethoven. 

A súa actitude como adorador das cinzas do pasado contrasta coa do 

xove e visionario Mahler; fervente militante wagneriano xa dende os seus 

anos de estudo no Conservatorio de Viena, no cal formou parte do círculo 

liderado polo iconoclasta Anton Bruckner.

Non é de estrañar que a primeira grande obra sinfónica coral de Mahler, 

A canción do lamento, terminada aos seus 20 anos de idade, fracasase 

no seu intento de recibir o prestixioso premio Beethoven da vienesa So-

ciedade de Amigos da Música, entre outros motivos, pola presenza ao 

fronte do xurado do propio Johannes Brahms.

O tempo e a admiración que Brahms sentía polo Mahler director de or-

questra limaron as asperezas entre ambos os dous de tal forma que 

entre 1893 e 1896 se converteu nun costume estival que Mahler visita-

se a Brahms no seu retiro na egrexia cidade balneario de Bad Ischl, á 

que o xove compositor se desprazaba en bicicleta dende a veciña vila 

de Steinbach. Nunha destas ocasións, cruzando unha ponte sobre un 

turbulento arroio, Brahms lamentouse: “A música está esgotada. Nada 

novo pode ser xa composto”. No momento, Mahler, apuntando ás on-

das, contestoulle ironicamente: “Mire, mire alí, Mestre! Acaba de pasar 

a última onda”. Brahms falecería meses despois. Mahler mantería viva 

a chama da súa música dirixíndoa en numerosísimas ocasións, pero ao 

mesmo tempo abriría camiños artísticos que Brahms nunca imaxinaría.

Johannes Brahms: Serenata nº 1, Op.11

Composición da obra: 1857-1858

Estrea da versión de cámara: 28 de marzo de 1859 en Hamburgo dirixida 

por Joseph Joachim. 
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Composta aos 25 anos de idade, a Serenata nº 1 de Brahms constitúe un 

primeiro acercamento do compositor á forma sinfónica. Deberían trans-

correr, con todo, vinte anos máis para que este tomase forma defi nitiva 

coa severa Sinfonía nº 1 en do menor. Unha dilatada e frustrante xesta-

ción na que pesou moito a alongada sombra do legado beethoveniano. 

Non se aprecia, así a todo, esta opresión nesta xuvenil serenata. Trátase 

de música desenfadada, extravertida, rebordante de beleza e lirismo.

Partindo dunha versión primordial para noneto de ventos e cordas, 

Brahms estreou fi nalmente a obra como unha composición para orques-

tra de cámara. A súa estrea foi exitosa, tal como Brahms describe a Clara 

Schumann: “Onte a serenata foi estreada ante 1.200 persoas, entre as 

que ti non estabas. Deu a impresión de conectar co público. Os aplausos 

foron interminables ata o punto que tiven que facer aparición no escena-

rio”. Sen dúbida, este éxito animou a Brahms a reescribir unha versión 

para grande orquestra, a cal foi estreada un ano despois. Para moitos, 

o carácter intimista e evocador da partitura queda parcialmente diluído 

neste formato sinfónico.

A obra está escrita orixinalmente en seis movementos. Escoitaremos 

nesta ocasión o primeiro e cuarto movemento.O allegro molto inicial non 

só se adhire á forma sonata, senón que ademais o seu carácter afi r-

mativo responde ao modelo dun primeiro movemento sinfónico clásico. 

A referencia á pastoral beethoveniana está no aire en non poucos mo-

mentos. O cuarto movemento consta dun par de minuettos. Abre cun 

trío para dous clarinetes e fagotes ao que se unen a frauta e os pizicatti

do cello. A sección central, chamada por Brahms Menuetto II, amosa 

un carácter melancólico. Trátase dunha expresiva melodía escrita para 

cordas e clarinete.

Gustav Mahler: Sinfonía nº 4

Composición da obra: veráns de 1899 e 1900 en Bad Aussee e 

Maiernigg.

Estrea: 25 de novembro de 1901 en Múnic dirixida polo compositor. 

A historia dos arranxos de cámara das sinfonías de Gustav Mahler iníciase 

na fi n da Primeira Guerra Mundial. Nesa época, Arnold Schoenberg decide 
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fundar a Sociedade para Interpretacións Musicais Privadas, a cal debe-

ría ter como misión a presentación de partituras contemporáneas baixo 

as máximas esixencias interpretativas. Os limitados medios económicos 

da sociedade difi cultaban a interpretación das obras sinfónicas baixo a 

súa forma orixinal, polo que estas eran ofrecidas en arranxos camerísti-

cos especialmente elaborados para a ocasión. As interpretacións estaban 

guiadas pola ausencia de calquera concesión, tanto cara ao público como 

cara á crítica, pola planifi cación dun amplo número de ensaios e pola pro-

gramación repetida das mesmas obras ao longo de varios concertos. 

Durante as súas tres tempadas activa, a Sociedade adaptou dúas obras 

orquestrais de Gustav Mahler: Os Lieder eines fahrenden Gesellen arranxa-

dos por Arnold Schoenberg e a Cuarta Sinfonía, transcrita por Erwin Stein. 

Schoenberg comezou igualmente a traballar nunha transcrición da Canción 

da terra, pero nunca chegou a completala.

Tras o fracaso económico da sociedade –debido principalmente á hipe-

rinfl ación vienesa-, estes arranxos, así como a fi losofía e os valores que 

os inspiraran, caeron en desuso. Afortunadamente, grazas á recupera-

ción da música de Mahler que se iniciou nos sesenta e se consagrou nos 

oitenta, foi redescuberto o arranxo de Erwin Stein e, incluso, a versión de 

Schoenberg da Canción da terra chegou fi nalmente a ser completada 

por Reiner Riehn (1983). 

Esta recuperación permitiu comprobar como estes arranxos de cámara, 

ao permitir unha realización máis transparente da partitura, confi ren unha 

nova luz ao contrapunto e á escritura polifónica das obras. Por outra par-

te, interpretar as sinfonías de Mahler cun ensemble reducido permite dar-

lles vida dende unha perspectiva moito máis matizada e sutil, tipicamente 

característica do mundo da música de cámara. Ao mesmo tempo, resulta 

sorprendente comprobar como a natureza sinfónica da obra permanece 

intacta nestes arranxos. Isto xustifícase en parte polo carácter camerís-

tico de moitas pasaxes da partitura orixinal, pero tamén pola irredutible 

grandeza e transcendencia desta música. Non hai apenas perdas, e, con 

todo, si moito que gañar nestas versións, ata o punto de que nos ofrecen 

unha nova e reveladora perspectiva da esencia destas sinfonías. 

Por sorprendente que pareza, a estrea da Cuarta sinfonía representou 

para Mahler o maior fracaso de toda a súa produción sinfónica, máxime 
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se se teñen en conta as altas expectativas que o compositor depositara 

nunha partitura que en comparación ás súas sinfonías previas resultaba 

moito máis breve, fora escrita para unha orquestra moito máis liviá, e facía 

gala dunha linguaxe moito máis accesible, claramente enraizada no clasi-

cismo vienés. De feito, a obra foi estreada con anterioridade á hipertrófi ca 

e problemática Terceira –que porén foi recibida con grandísimo éxito. 

Este optimismo citado levou a Mahler a deseñar unha longa xira polas 

principais cidades alemás na que a obra sería dirixida por el mesmo –na 

súa estrea muniquesa–, Felix von Weingartner –en Frankfurt, Núremberg, 

Karlsruhe e Stuttgart- e Richard Strauss en Berlín. A incomprensión do pú-

blico e da crítica converteu este periplo nunha auténtica tortura. Para col-

mo de males, Richard Strauss, que debería dirixir a presentación da obra 

en Berlín, desmarcouse de tan dubidoso proxecto no último momento.

O Bedächtig –moderado– que abre a obra esconde tras o seu carácter 

livián e desenfadado unha complexa estrutura na que sorprende a pre-

sentación de ata sete temas diferentes na introdución do movemento. 

Baseándose no seu desenvolvemento, Mahler crea un xovial discurso so-

noro que culmina en sucesivos clímax. Sobre un deles fai aparición unha 

chamada da trompeta que é idéntica á que abre a Quinta sinfonía. Na 

conclusión do movemento, unha evocadora frase retida da trompa parece 

pór o punto fi nal, pero repentinamente fai aparición o tema máis animado 

da introdución para pechar o movemento de forma lapidaria e vertixinosa.

O segundo movemento é un scherzo no que unha danza macabra –na 

que o concertino ha de usar un violín alternativo, afi nado un ton máis 

alto–, contrasta con dous tríos de carácter fantástico. O terceiro move-

mento, Ruhevoll, é un dos movementos máis populares de Mahler pola 

súa irresistible beleza. Iníciase cunha serenísima melodía das cordas, 

a cal é sometida a continuas variacións. Estas culminan cun rapsódico 

clímax en fortissimo. 

Mahler recupera para o movemento fi nal un lied composto en 1892: Das 

himmlische Leben. As mesmas preguntas sobre o máis alá que xeraron as 

súas sinfonías previas fan a súa aparición, pero nesta ocasión son respon-

didas dende unha óptica infantil. A naíf descrición dun bucólico paraíso 

terreal no que crecen xigantescos espárragos, e os anxos amasan pan, 
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require unha cantante de “expresión infantil e alegre, absolutamente des-

provista de parodia.” Cando a súa voz se apaga, a música vaise disolven-

do gradualmente nun celestial letargo. A nostalxia cara a un harmonioso 

e utópico pasado que percorre toda a obra dá paso neste fi nal a unha 

sublime exaltación da idade da inocencia.

Pablo Sánchez Quinteiro



Luns, 5 de xuño de 2017
Círculo das Artes de Lugo, 20:30 h

Il Combattimento, 
orquestra barroca

Telemann & Telemann

250 aniversario de                       

G. P. Telemann (1681-1767)



G. P. Telemann (1681-1767) 

Ouverture a 5 en fa maior, TWV 44:7 (Melante) 
Ouverture. Lento - Allegro - Lento

Concerto para 2 violas, orquestra e continuo TWV 52:G3
Avec douceur
Gay
Largo
Vivement

Aria Komm, o Schlaf (da ópera Germanicus) 

Concerto para violin, violonchelo, trompeta e cordas, TWV 53-D5
Vivace
Adagio 
Allegro

Ouverture-Suite para 2 frautas, orquestra e continuo TWV 55:e1 (Tafelmusik)
Ouverture: Lentement-Vite- Lentement

Concerto para corno da caccia, 2 violíns, 2 violas e baixo continuo, 
TWV 51:D8 

Vivace
Largo
Allegro

Cantata Der Weiberorden 
Aria: Du angenehmer Weiberorden
Recitativo: Nun kann ich mich recht aus dem Fundament vergnügen
Aria: Schlaf, mein liebes Söhnelein!
Recitativo: Ihr Jungfern! Folget mir
Aria: Ei wie würdet ihr hicht lachen, wenn ihr solltet Hochzeit machen

Concerto para 3 trompetas, timbais e cordas TWV 54:D4  
Largo
Allegro 
Adagio
Presto

Il Combattimento



Il Combattimento, orquestra barroca
Telemann & Telemann

250 aniversario de G. P. Telemann (1681-1767)

Roberto Santamarina, violín barroco

María José Pampano, violín barroco

Annina Wöhrle, violín barroco

Benito Buíde, violín barroco

Elena Vázquez, violín barroco

Pablo Gastaminza, violín barroco e viola barroca

Diego Segade, viola barroca

Sara Franco, viola barroca

Juan Carlos Amigo, violonchelo barroco

Alfonso Morán, contrabaixo barroco

Marco Brescia, cravo 

Alejandro Salgueiro, fagot barroco

María Ruiz, traverso

Ricardo Rodríguez, trompa natural e trompeta natural

José Padilla, trompeta natural

Abraham Cupeiro, trompa natural, trompeta natural e traverso

Carlos Vázquez, timbais barrocos e frauta de bico

Rosana Orsini, soprano

Il Combattimento é un grupo de música antiga radicado na cidade de 

Lugo que abarca a música dende a Idade Media ata o clasicismo, utili-

zando instrumentos de cada época (algúns deles construídos por eles 

mesmos), nun proceso de recuperación do patrimonio musical pretérito.
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Este grupo viu a luz en setembro de 2012 no Museo Provincial de Lugo, 

e dende entón participaron en distintos festivais e ciclos como Espazos 

Sonoros, Pórtico Sonoro, In Spiritum... percorrendo parte da xeografía 

galega e portuguesa.

Esta será a segunda vez que estarán no Festival Cidade de Lugo, neste 

caso en formación de orquestra barroca na que confl uirán intérpretes de 

diferentes nacionalidades, e coa que renderán homenaxe a G. P Telemann 

no 250 aniversario da súa morte.

Telemann & Telemann

Durante o transcurso da súa vida, Georg Philipp Telemann foi sen dúbida 

o máis coñecido compositor alemán da primeira metade do século XVIII, 

tamén o máis prolífi co (para facernos unha idea, se temos en conta só 
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as cantatas sacras, compuxo máis de 1.000), e se ben a súa fi gura foi 

decaendo ata converterse a principios do século XX nun compositor de 

segunda, nada ten que ver coa calidade das súas obras, senón coa pena-

lización que fará o Romanticismo da concepción máis artesanal do labor 

do compositor (na edición de 1904 do Grove´s dictionary of music and 

musicians descríbese a pericia técnica de Telemann non coma unha virtu-

de, senón coma un defecto que impediu que compuxese nada orixinal).

Nado en Magdeburgo en 1681, o xove Telemann amosa dende unha 

idade temperá un abraiante talento musical (con doce anos remata a súa 

primeira ópera), pero a súa nai prohíbelle seguir estudando música, polo 

que terá que facelo as agachadas, feito que marcará o seu profundo 

carácter autodidacta.

Con vinte anos múdase a Leipzig e matricúlase en dereito, pero desegui-

do comeza a traballar como compositor e xa non parará. Director da Ópe-

ra de Leipzig (1703), organista da Neue Kirche tamén en Leipzig (1704), 

Kapellmeister na corte do Conde Erdmann II de Promnitz en Sorau (hoxe 

Zary, Polonia, 1705), Kapellmeister en Eisenach (1708), onde traba ami-

zade con J.S. Bach - oriúndo da cidade -, Director municipal de música 

e Kapellmeister na Barfüßerkirche en Frankfurt (1712), dende onde segue 

enviando composicións para a Ópera de Leipzig e a cidade de Eisenach.

Mais será no ano 1721 cando o compositor acepte o que será o seu derra-

deiro posto, Kantor da Johanneum Lateinschule en Hamburgo, cidade na 

que desempeñará o seu labor durante 46 anos ata o seu pasamento en 

1767 (sendo substituído polo seu afi llado Carl Philipp Emanuel Bach, fi llo 

de Johann Sebastian). Entre as súas obrigas atopábase a de encargar-

se da dirección musical das cinco principais igrexas da cidade así como 

diferentes eventos musicais da vida civil (cerimonias, banquetes, festivi-

dades…). Tamén preparaba concertos públicos semanais en diferentes 

localizacións incluíndo igrexas, teatros e inclusive tabernas patrocinados 

por diversos mecenas ou ben cobrando entrada. Do 1722 ao 1738 foi di-

rector da Ópera de Hamburgo (ata o seu peche), polo que, de feito, foi o 

máximo promotor da vida musical da cidade durante case medio século. 

Na velada de hoxe escoitaremos dúas Ouvertures, catro concertos (para 

un, dous, tres e catro solistas), unha cantata profana e mais unha aria de 

ópera divididas en dúas partes iguais cunha pausa no medio co seguinte 

esquema: Ouverture, Concerto, intervención vocal e Concerto. 
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Ouvertures

As dúas ouvertures escollidas para este concerto seguen o esquema 

francés, un principio lento de textura homófona cun característico ritmo 

de fi guras con “puntillo” (como un esquema iámbico exaxerado) seguido 

dunha sección máis animada e imitativa, e dun fi nal que repite a primeira 

sección. Na primeira delas, a TWV 44:7 (tamén catalogada como TWV 

55:F4), dúas trompas substitúen o papel das violas e actúan tamén como 

solistas (a semellanza das suites de vento con dous óboes, dúas trompas 

e fagot), mentres que na segunda, a TWV:55e1 (publicada na primeira 

produción do Tafelmusik), dúas frautas traveseiras son incorporadas do-

brando e, ás veces, intercambiándose cos violíns a modo de diálogo.

Concertos

Telemann atopaba os concertos italianos da época demasiado preocupa-

dos pola difi cultade técnica e lucimento do solista, mais non demasiado 

interesantes dende un punto de vista estritamente musical, cuestión que 

tratará de inverter con diálogos máis elaborados entre tutti e solistas no 

que as difi cultades técnicas emanen do discurso musical e non á inversa. 

Dos catro concertos que hoxe escoitaremos, o TWV 52:G3 para dúas 

violas e mais o TWV 54:D4 para tres trompetas e timbais teñen catro mo-

vementos segundo o esquema da sonata da chiesa (lento-rápido-lento-

rápido), mentres que o TWV 53:D5 para violín, violonchelo e trompeta e 

o TWV 51: D8 para corno da caccia teñen tres como o concerto solista 

italiano (rápido-lento-rápido).

Aria Komm, o Schlaf, II Acto da ópera Germanicus.

Esta ópera con libreto da poetisa Christine Dorothea Lachs foi escrita en 

1704 e revisada en 1710, e tíñase por perdida ata que 45 arias foron des-

cubertas nun arquivo de Frankfurt polo Dr. Michael Maul. No ano 2007 foi 

estreada co texto falado entre arias no Bachfest de Leipzig. A aria que 

imos escoitar, Komm, o Schlaf (“Ven, oh sono”), é interpretada por Agrip-

pina, muller de Germanicus, e a pesar do recente da súa incorporación 

ao repertorio operístico goza xa de certa vida de seu, como un magnífi co 

exemplo do talento dramático dun novísimo Telemann (23 anos). 
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Cantata Der Weiber-Orden

Der Weiber-Orden (“A orde das mulleres”) é unha cantata profana de ca-

rácter cómico e burlesco no que unha muller nos fala con xúbilo da súa 

futura e inminente vida conxugal e familiar. Chegou ata os nosos días a 

través de dúas fontes non autógrafas. Unha delas é completa e atribuída 

a Melante, polo que podemos circunscribir a súa composición ao perío-

do comprendido entre 1712 e 1733, que foi cando Telemann empregou 

este anagrama como pseudónimo.

Carlos Vázquez López





16 de xuño de 2017 - Catedral de Santa María, 20:45 h

Adoro te devote

Jacob Lorentzen (Dinamarca), órgano

19 de xuño de 2017 - Catedral de Santa María, 20:45 h

Sacris solemnis

Fabio Ciofini (Italia), órgano

Giulio Mercati (Italia), órgano

22 de xuño de 2017 - Igrexa de Santiago A Nova, 21:00 h 

Lauda Sion Salvatorem

Noemí Mazoy, soprano (Lugo)

Lidia Basterretxea, mezzosoprano (Bilbao)

Eugenio María Fagiani (Italia), órgano

23 de xuño de 2017 - Catedral de Santa María, 20:45 h

Tantum ergo Sacramentum

Coro Solo Voces, (Lugo)

Arturo Barba (Valencia), órgano

* O Festival Internacional de Órgano do Corpus Christi está    
   organizado polo Centro Eucarístico Lucense

IV Festival Internacional de Órgano do 
Corpus Christi de Lugo*








