FESTIVAL DE MÚSICA
ANTIGA E BARROCA
Santiago de Compostela

1ª edición / 1 - 12 outubro 2019

Dende o seu rexurdimento en 2008, o Ateneo de Santiago atesoura
unha sólida traxectoria fiel á súa vocación de fomento e participación activa da sociedade civil compostelá na vida cultural da cidade. Entidade sen ánimo de lucro declarada de utilidade pública pola
Xunta de Galicia dende o ano 2012, o Ateneo de Santiago consolidouse nestes dez anos como un espazo de participación, entendemento, coñecemento e afondamento en temáticas de interese para a
cidadanía, promovendo unha ampla e diversa oferta de actividades
(conferencias, seminarios, exposicións, cursos, faladoiros, cinema,
viaxes…) orientada á posta en valor dos recursos humanos e o potencial de saber da cidade, todo sen perder de vista o seu obxectivo
principal de converterse en foro de debate e de opinión plural e independente, aberto a toda a sociedade compostelá.
A ninguén escapa a importancia e pegada histórica, patrimonial e
cultural, da música na vida de Compostela, dende hai séculos e até
os nosos días. Nesta privilexiada contorna que brinda a cidade e co
patrocinio, apoio e colaboración institucional da Xunta de Galicia dentro do seu programa “O teu Xacobeo”, da Deputación da Coruña e do
Concello e a Universidade de Santiago de Compostela, o Ateneo de
Santiago promove un novo festival no que reunimos unha proposta
de concertos e actividades complementarias didácticas e divulgativas (conferencias, encontros, proxeccións, etc.) nos primeiros días do
mes de outubro. O festival Ateneo Barroco toma como punto de partida as músicas antigas e do Barroco, músicas que ben poden simbolizar un período de intercambio e diálogo cultural no que o Camiño
de Santiago resultaba transcendental e no que podemos atopar un
espello no que mirarnos e inspirarnos, especialmente en momentos
históricos como o actual, no que a comprensión, a tolerancia, o debate e a solidariedade a través da música, linguaxe universal, resultan
máis imprescindibles que nunca para a convivencia.
O festival Ateneo Barroco quere amosar dende a súa primeira edición a súa vocación de plataforma de mostra, de intercambio e de
diálogo dos artistas e intérpretes galegos e residentes en Galicia,
recoñecidos especialistas que teñen centrado os seus esforzos

formativos e a súa traxectoria profesional e investigadora na música
antiga, con prestixiosos artistas doutras latitudes que, sen dúbida,
contribuirán a enriquecer a experiencia dos asistentes a este novo
festival, a recolocar a Santiago como referencia na escena musical
nacional e a tecer e asentar unha rede musical e artística que favoreza a creación, con criterio, dunha cimentación sólida para a edificación dun festival que nace con vocación de continuidade, crecemento e expansión. Como non podería ser doutro xeito, a igualdade
é un dos obxectivos primordiais do festival en todos os seus niveis,
facendo promoción activa da participación de mulleres, creadoras,
intérpretes, profesionais, comunicadoras e investigadoras dun xeito
responsable, visible e protagonista.
Os composteláns Manuel Vilas e Resonet (Mercedes Hernández e
Fernando Reyes), a mezzosoprano Marta Infante, Massimo Spadano
e Fernando López Pan, Amandine Beyer e Gli Incogniti, Fahmi Alqhai
e Accademia del Piacere, son os protagonistas dos cinco concertos
desta ilusionante primeira edición do festival Ateneo Barroco, no que
poderemos gozar da música e do patrimonio artístico da cidade, en
teatros, igrexas e espazos singulares como o Teatro Principal ou a
Igrexa e o Paraninfo da Universidade de Santiago. No espazo de celebración de cada concerto, e con anterioridade ao mesmo, celebraranse breves encontros cos artistas, músicos especialistas e profundos coñecedores das súas ferramentas de traballo, os instrumentos,
dispostos a satisfacer dúbidas e curiosidades e a ilustrar e amosar
as peculiaridades de instrumentos tan vencellados ao Barroco como
o clave, a arpa, a viola da gamba, o violín ou a tiorba. O musicólogo, escritor e crítico musical Stefano Russomanno abrirá a semana
grande do festival cunha conferencia dedicada á singular e substancial figura de Barbara Strozzi, cantante e compositora veneciana
do século XVII, da que aínda nos queda moito por descubrir. Como
preludio, dúas xornadas de cinema, documental e música completan
a achega divulgativa.

ATENEO BARROCO 2019
CALENDARIO E CONCERTOS

ATENEO BARROCO 2019

CALENDARIO DE CONCERTOS

As Sonatas para violín e clave de Johann Sebastian Bach
MASSIMO SPADANO violín
FERNANDO LÓPEZ PAN clave
Paraninfo da Universidade (Facultade de Xeografía e Historia)
martes 8 outubro 2019 | 20:00

BWV… ou non! O Bach “inauténtico”
GLI INCOGNITI
AMANDINE BEYER violín / dirección
MANUEL GRANATIERO frauta traveseira
BALDOMERO BARCIELA viola da gamba
ANNA FONTANA clave
Teatro Principal
mércores 9 outubro 2019 | 20:00

Europa Barroca
Unha viaxe pola Europa Occidental dos séculos XVII e XVIII
MARTA INFANTE mezzosoprano
MANUEL VILAS arpa barroca
Igrexa da Universidade
xoves 10 outubro 2019 | 20:00

Barbara. Cantatas, lamentos e cancións de Barbara Strozzi
RESONET
MERCEDES HERNÁNDEZ soprano
FERNANDO REYES tiorba
Paraninfo da Universidade (Facultade de Xeografía e Historia)
venres 11 outubro 2019 | 20:00

Rediscovering Spain: Fantasías, Diferencias e Glosas
ACCADEMIA DEL PIACERE
FAHMI ALQHAI director / viola da gamba
JOHANNA ROSE viola da gamba
RAMI ALQHAI viola da gamba
MIGUEL RINCÓN guitarra barroca
AGUSTÍN DIASSERA percusión
Teatro Principal
sábado 12 outubro 2019 | 20:00

ABONOS / ENTRADAS
ABONO 5 CONCERTOS / 30 euros
ENTRADA 1 CONCERTO / 9 euros
VENDA DE ENTRADAS
(a partir do 5 de setembro)

•• entradas.ataquilla.com
•• Ateneo de Santiago
Praza Salvador Parga, 4 / 2º p.
622 274 110 / 981 579 955
luns e venres (10:00-13:00)

www.festivalateneobarroco.gal
www.ateneodesantiago.com

ATENEO BARROCO 2019

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CONFERENCIA INAUGURAL*
Barbara Strozzi, a voz misteriosa
STEFANO RUSSOMANNO
Sede Afundación (Rúa do Vilar, 19)
luns 7 outubro 2019 | 20:00

OS INSTRUMENTOS DO BARROCO

Charlas e encontros cos artistas e os seus instrumentos **
Os instrumentos do Barroco # 1

O clave
FERNANDO LÓPEZ PAN
Paraninfo da Universidade (Facultade de Xeografía e Historia)
martes 8 outubro 2019 | 18.30

Os instrumentos do Barroco # 2

O ensemble. Bach, instrumentos, cores…
AMANDINE BEYER & GLI INCOGNITI
Teatro Principal
mércores 9 outubro 2019 | 18.30

Os instrumentos do Barroco # 3

A arpa de dúas ordes
MANUEL VILAS
Igrexa da Universidade
xoves 10 outubro 2019 | 18.30
* CONFERENCIA INAUGURAL & CINEMA, DOC, MÚSICA…
Entrada libre até completar a capacidade do local.
** OS INSTRUMENTOS DO BARROCO
Entrada libre con aforo limitado a 25 persoas (admisión por orde de chegada).

Os instrumentos do Barroco # 4

A tiorba
FERNANDO REYES
Paraninfo da Universidade (Facultade de Xeografía e Historia)
venres 11 outubro 2019 | 18.30

Os instrumentos do Barroco # 5

A viola da gamba
FAHMI ALQHAI & RAMI ALQHAI
Teatro Principal
sábado 12 outubro 2019 | 18.30

CINEMA, DOC, MÚSICA… *
TRAVELLING PARA UNHA ARPA

A presenza da arpa no cine clásico, desde as arpas
do antigo Exipto até as modernas arpas de pedais

Un documental en directo con MANUEL VILAS
Sede Afundación (Rúa do Vilar, 19)
martes 1 outubro 2019 | 20.00

A CANTATA 63 DE JOHANN SEBASTIAN BACH

Documental dos ensaios con
John Eliot Gardiner en Abbey Road, 2002

Monteverdi Choir, English Baroque Soloists & J.E. Gardiner
Sede Afundación (Rúa do Vilar, 19)
mércores 2 outubro 2019 | 18:30

A MÚSICA ACUÁTICA DE HAENDEL

Documental da recreación dun espectáculo
musical para un Real paseo polo Támesis en 1717

The English Concert & Andrew Manze
Sede Afundación (Rúa do Vilar, 19)
mércores 2 outubro 2019 | 20:00

AS SONATAS
PARA VIOLÍN E CLAVE
DE JOHANN SEBASTIAN BACH

MASSIMO SPADANO violín
FERNANDO LÓPEZ PAN clave
Paraninfo da Universidade (Facultade de Xeografía e Historia)
martes 8 outubro 2019 | 20:00

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata para violín e clave núm. 1 en si menor BWV 1014
Adagio - Allegro - Andante - Allegro
Sonata para violín e clave núm. 5 en fa menor BWV 1018
Largo - Allegro - Adagio - Vivace
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pausa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Sonata en Re maior HWV 371
(sen indicación de tempo) - Allegro - Larghetto – Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata para violín e clave núm. 6 en Sol maior BWV 1019
Allegro - Largo - Allegro - Adagio - Allegro

SONATAS OU TRÍOS?
Bach, as sonatas para violín e clave
Fernando López Pan

“Os seis tríos para teclado… están entre as mellores obras
que compuxo meu defunto pai. Aínda soan de xeito excelente
e prodúcenme moita satisfacción aínda que as compuxo hai
máis de cincuenta anos. Conteñen algúns adagii que hoxe en
día non poderían ter sido escritos dun xeito máis cantábile”.
Carl Philipp Emanuel Bach, 1774

Se se anuncia que nun concerto se van tocar trío sonatas, case todo o
mundo esperará ver tres músicos sobre o escenario, e se falasemos
de música do século XIX sería exactamente así. En cambio, no século
XVIII as obras non son clasificadas ou nomeadas polo número de
músicos senón polo número de voces; lembremos as trío sonatas de
Bach para órgano nas que se poden distinguir facilmente as tres liñas melódicas: unha para cada man e outra para o pedaleiro. As seis
sonatas para violín e clave de Bach están en realidade escritas en
forma de trío sonatas. Esta forma musical, que culminou Arcangelo
Corelli conseguindo por fin facer cantar todas as liñas melódicas,
constaba de dous instrumentos solistas e un baixo continuo. Bach
elimina nestas sonatas un instrumento, substituíndoo pola man dereita do clavecinista e creando o que se denomina clave obrigado.
Agora o teclado non toca unha improvisación sobre o baixo continuo
senón unha partitura en estilo concertato. Bach converte ao clave nun
verdadeiro solista, liberándoo do papel acompañante do baixo continuo tal e como fixo no quinto concerto de Brandemburgo, considerado o primeiro concerto “moderno” para teclado da historia da música. Esta transformación pódese ver na Trío sonata BWV 1039 para
dous violíns e baixo, transcrita para viola da gamba e clave, BWV

1027, na que utiliza exactamente este procedemento. Dun grupo de
catro músicos (dous violinistas, un clavecinista e un violoncellista)
pasamos a un grupo de dous: un violín e un clave. O título da primeira
fonte que se conserva destas obras suxire que non nos esquezamos
do violoncello se nos apetece, aínda que non haxa ningún texto específico escrito para este instrumento que non sexa a man esquerda do
clave: “Sei Suonate a Cembalo certato è violino Solo, col basso per Viola
da Gamba accompagnato se piace”. Esta mesma indicación “con baixo”
foi escrita por Carl Philipp Emanuel Bach nos seus cuartetos para
fortepiano, frauta e viola. Johann Heinrich Westphal (1756-1825), organista e admirador da obra do compositor, que recibiu esta obra
para copiala, queixábase de que faltaba a parte do baixo e preguntoulle á filla de Bach que fixera con ela, ao que ela contestou que non
había outra parte para o baixo distinta que a parte do teclado e que,
en caso contrario, a tería recibido co resto.
O modelo de Bach segue o da sonata da Chiesa en catro movementos (lento-rápido-lento-rápido). Contrariamente á sonata da camera, que é unha sucesión de danzas, na sonata da Chiesa interveñen
movementos de sonata tales como adagio, allegro ou andante, se
ben non gardan a estrutura interna da sonata galante, que culminará na coñecida forma sonata de Beethoven, pero que supoñen un
gran paso adiante no que será a sonata para un instrumento solista
e teclado. Segundo Johann Nikolaus Forkel, o seu primeiro biógrafo,
Bach compuxo a primeira versión das sonatas para violín e clave
en Cöthen e “nesta categoría pódense considerar entre as primeiras
obras mestras de Bach deste xénero. Son fluídas dende o principio
ata o fin; teñen tamén algúns canons entre o clave e o violín que son
sumamente cantábiles e cheos de carácter. A parte do violín esixe un
mestre. Bach coñecía as posibilidades deste instrumento e escatimábaas tan pouco como facía co clave”.
Bach non se consideraba un innovador pero sublimou todas as formas musicais que cultivou. O seu dominio como compositor de obras
de clave é facilmente visible no Clavierübung, en O clave bien temperado e en A arte da fuga. En canto ao violín era perfecto coñecedor das
obras dos italianos, en particular de Corelli, así como das ousadas
sonatas de Biber e da súa famosa pasacaille para violín só. As sonatas para violín e clave de Bach chegaron até nós en diferentes manuscritos e, aínda que figuraban entre as súas pertenzas no período
de Leipzig, suponse que xa tiñan sido escritas durante a súa estancia

Cöthen. Isto pode ser certo en canto ás primeiras cinco sonatas pero,
no que se refire á Sonata núm. 6 en Sol Maior BWV 1019, semella
que quedou incompleta e foi concibida en diferentes movementos
até que chegou á súa hipotética versión final, que é a que se interpreta neste programa. O solo de clave, incluído nesta obra, xa estaba
previsto dende o primeiro momento, aínda que na súa versión máis
temperá se tratase da Courante da Sexta Partita en mi menor BWV
830. O primeiro movemento, Allegro, lembra un concerto e suxire
cambios de teclado a xeito de eco e de forte e piano. Inmediatamente
despois deste solo de clave, un Adagio escrito en estilo imitativo
é seguramente un dos movementos que máis impresionou a Carl
Philipp Emanuel Bach pola súa mestría e expresividade. A Sonata en
fa menor BWV 1019 comeza, ao igual que a Sonata en si menor BWV
1014, cunha longa introdución do clave contestada polo violín cunha
curta frase en pianísimo. Nun dos manuscritos que se conservan
foi titulada Lamento. O último movemento da sonata en fa menor,
Vivace, é probablemente o máis esixente para os intérpretes; escrito
en estilo imitativo é tamén unha atrevida composición que só o pai
de Carl Philipp Emanuel podería ter composto.

MASSIMO SPADANO violín
Nado en Lanciano (Italia), é membro fundador das orquestras barrocas Camerata Anxanum (Italia), coa que colaborou na investigación e edición de varios volumes de música barroca italiana,
e Camerata Boccherini (España). Dende 1994 é concertino da
Orquestra Sinfónica de Galicia e, dende 1995, director artístico da
Orquestra de Cámara da Sinfónica de Galicia. En 2015 foi nomeado
director titular da orquestra Academia 1750. Como solista, concertino ou director, traballou coa Academy of Ancient Music, Cristofori
Ensemble, Chambre Philarmonique, Concerto Italiano, Le Concert
des Nations, Ensemble Baroque de Limoges, Orfeo 55, Ensemble
Zefiro, etc., actuando en prestixiosos festivais e salas de concerto
de Europa, Oriente Medio, Asia, América do Sur e Estados Unidos.
Gravou para discográficas como Harmonia Mundi, Deutsche
Grammophone, Sony e Auvidis Astrée, gañando un Choc Musique.

FERNANDO LÓPEZ PAN clave
Comeza os seus estudos de clave no Real Conservatorio Superior
de Madrid e continúaos en Holanda baixo a dirección de Jacques
Ogg. En París estuda con Kenneth Gilbert e Pierre Hantaï durante
catro anos, período no que tamén recibe clases de Ketil Haugsand,
Gustav Leonhardt e Christophe Rousset. Colaborou coa Real
Filharmonía de Galicia, a English Chamber Orchestra e directores como Helmuth Rilling, Neville Marriner, Alberto Zedda, Antoni
Ros Marbá, Federico Maria Sardelli e Paul Daniel, e participou no
Festival Mozart (A Coruña) e no Festival Internacional de Música
de Galicia. É membro da Camerata Boccherini, que dirixe Massimo
Spadano. Doutor en Filoloxía pola Universidade de Oviedo, foi coordinador dos ciclos de música barroca da Fundación Pedro Barrié
de la Maza (A Coruña).

BWV… OU NON!
O BACH “INAUTÉNTICO”

GLI INCOGNITI
AMANDINE BEYER violín / dirección
MANUEL GRANATIERO frauta traveseira
BALDOMERO BARCIELA viola da gamba
ANNA FONTANA clave
Teatro Principal
mércores 9 outubro 2019 | 20:00

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
ou Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Trio Sonata en Sol maior BWV 1038
Largo - Vivace - Adagio - Presto

Johann Georg Pisendel (1687-1755)
Sonata en do menor BWV 1024
Adagio - Presto - Affetuoso - Vivace

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Trio Sonata en do menor BWV 1079
Largo - Allegro - Andante - Allegro
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pausa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)
Sonata en re menor BWV 1036
Adagio - Allegro - Largo – Vivace

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Trio Sonata en Re maior, a partires do BWV 1028
Adagio - Allegro - Andante - Allegro

EXPULSADAS DO PARAÍSO
Amandine Beyer / Baldomero Barciela

Na concepción romántica da composición musical na que aínda se
sostén fortemente a nosa cultura, un compositor é unha especie de
ser sobrenatural afastado do mundo que o rodea e investido dunha
misión sacralizada: a composición de “obras mestras” que, unha vez
recoñecidas como “auténticas”, pasarán a constituír un catálogo de
marabillas indiscutibles e incomparables. Pero esta idea fainos esquecer que un músico é, antes que nada, un ser humano cunha vida
condicionada pola época na que vive, cunha inspiración permeable a
numerosos aspectos como as súas relacións sociais, a súa contorna
familiar, a emulación exercida por outros músicos, a creatividade renovada polas obras de alumnos máis novos, etc.
O caso de Johann Sebastian Bach resulta bastante paradigmático.
Cando a principios do século XIX se empeza a construír o mito do
gran músico alemán, un dos cimentos deste edificio será a publicación das súas obras completas e a elaboración dun catálogo que se
transformará máis tarde no BWV (Bach Werke Verzeichnis). Pero ao
longo dos anos algunhas das músicas que tiñan sido admitidas como
saídas da imaxinación do Kantor comezan a xerar dúbidas sobre a
súa autoría ou a ser directamente atribuídas a outros compositores
e transfórmanse inmediatamente en anxos caídos. A mesma peza
que uns anos antes era descrita como a creación dun xenio, desaparece pouco a pouco dos programas de concertos e discos e cae nun
esquecemento inexorable.
O programa “BWV… ou non!” está formado por obras que, nun determinado momento, foron consideradas como pequenas xoias, que ao
noso xuízo continúan a selo e que, en calquera caso, formaron parte
da paisaxe musical da creación de Bach. Sabemos que o noso autor

ten recollido os froitos dunha fabulosa herdanza musical (varias
xeracións de músicos da súa familia o preceden), pero tamén das
ensinanzas de compositores anteriores (como revela a súa propia
biblioteca, tan ecléctica e internacional) e, por suposto, a vida musical que o rodeaba.
Neste camiño atopamos obras de colegas que Bach achou ao longo da súa carreira, como a sonata BWV 1024 atribuída actualmente
(¡con certas dúbidas!) a Johann Georg Pisendel, o virtuoso violinista
da corte de Dresde cuxas impresionantes calidades técnicas puideron inspirar a Bach a composición das sonatas e partitas para violín
solista. Podemos entender por que esta sonata en do menor foi incluída no catálogo BWV: a súa poderosa fuga ou o seu terceiro movemento poderían ter sido, sen ningunha dúbida, asinados por Bach,
incluso un dos seus grandes encantos reside no seu Adagio inicial,
un recitativo rapsódico e imprevisible que nos lembra os movementos de concerto escritos por Vivaldi para o propio Pisendel.
A relación pai-mestre / fillo-discípulo con Carl Philipp Emmanuel
Bach dificulta a asignación dunha autoría certa para numerosas
obras como, por exemplo, a sonata BWV 1038, que ten tamén un número de catálogo dentro das composicións de C. P. E. Bach. É posible
que o pai tivera pedido ao seu fillo, como exercicio de composición,
a escritura de dúas voces para frauta e violín en scordatura sobre
un baixo utilizado xa varias veces polo pai (por exemplo, na Sonata
para violín e baixo continuo BWV 1021). Podemos imaxinar un xogo
de propostas, correccións, suxestións, que fan imposible discernir o
que corresponde a un e ao outro. Aínda máis sorprendente é o caso
da sonata BWV 1036, datada en 1731 cando C. P. E. Bach tiña tan só
17 anos, e que, talvez, pola súa escritura tan desenvolta, foi atribuída
ao pai, aínda que o novo estilo galante é unha marca do que será o
futuro do novo compositor.
O programa presenta tamén algunhas obras “auténticas” (¡ou case!).
A sonata da Ofrenda Musical BWV 1079 representa o cumio da habilidade contrapuntística de J. S. Bach ao final da súa vida. Nunha visita
á corte de Prusia, onde traballaba o seu fillo, o rei Federico II, frautista afeccionado, suxírelle un fermoso tema cromático sobre o que improvisar. Non sabemos se, inspirado polas posibilidades deste tema,
Bach decide publicar uns meses máis tarde toda unha colección de
canons, entre os que destaca esta sonata na que o tema aparece nas
variantes contrapuntísticas máis elaboradas.

E por último, a sonata BWV 1028 quizais nunca teña existido no xeito no que se presenta neste concerto... ou acaso si. Na actualidade
coñecémola como unha sonata para viola da gamba e cembalo obrigado pero, como ocorre con tantas obras de Bach, a quen lle encantaba refacer unha e outra vez as súas composicións, posiblemente
sexa un arranxo posterior dunha obra, hoxe perdida, para dous instrumentos agudos (por que non frauta e violín?) e baixo continuo.
En resumo, esta achega de programa presenta unha serie de obras,
escritas, compartidas, ensinadas ou refeitas que, con ou sen número
de catálogo, son parte da “música” de Johann Sebastian Bach.

GLI INCOGNITI

AMANDINE BEYER
Fundado en 2006 por Amandine Beyer, o grupo toma o seu nome
da Accademia degli Incogniti, un dos círculos artísticos e literarios
máis activos e liberais do século XVII en Venecia. Deste nome herda
tamén o seu espírito, un gusto polo descoñecido en todas as súas
formas, pola experimentación coas sonoridades, a busca de repertorio, a redescuberta dos “clásicos” e de obras mestras descoñecidas. Gli Incogniti senten un verdadeiro pracer tocando xuntos que
se transmite en cada unha das súas doce gravacións realizadas
para Zig-Zag Territoires/Outhere Music e Harmonia Mundi, todas
excelentemente recibidas pola crítica internacional.
Tras once anos de exploración do repertorio barroco máis ou menos coñecido (das Catro Estacións de Vivaldi ás pezas de violín de
Matteis), Gli Incogniti aborda por primeira vez en 2017 o repertorio
pre-clásico e clásico, invitando aos pianofortistas Alexei Lubimov
e Kristian Bezuidenhout para un programa baseado nas sinfonías
de Carl Philipp Emanuel Bach e nos concertos de Haydn. En 2018
arrancan un proxecto no que se unen música e danza froito dunha colaboración de grande envergadura con ROSAS, a compañía
de Anne Teresa de Keersmaeker e a orquestra B’Rock arredor
dos seis Concertos de Brandemburgo de Bach, programa co que
realizan unha gran xira mundial na tempada 2018-2019: Berlín,
Nova York, Lisboa, Bruxelas, París, Luxembourgo, etc. Tras xiras
internacionais que os levaron a tocar na Philharmonie de París, o
Wigmore Hall de Londres ou a Abbaye de Royaumont, Gli Incogniti
presentarase por primeira vez en 2019 no Théâtre des Champs
Elysées e na Philharmonie Essen.
Despois de estar asociados ao Théâtre des Quatre Saisons de
Gradignan durante catro anos, Gli Incogniti comeza en 2018 unha
residencia no Théâtre de La Coursive (La Rochelle). Dende 2017,
o grupo organiza cada ano a súa propia academia de música de
cámara e traballo corporal, destinada a novos conxuntos barrocos. Gli Incogniti foi subvencionado os últimos tres anos pola DRAC
Nouvelle Aquitaine.

EUROPA BARROCA
UNHA VIAXE POLA EUROPA OCCIDENTAL
DOS SÉCULOS XVII E XVIII
MARTA INFANTE mezzosoprano
MANUEL VILAS arpa barroca
Igrexa da Universidade
xoves 10 outubro 2019 | 20:00

Henry Purcell (1659-1695)
O Solitude Z.406

Inglaterra

George Philipp Telemann (1681-1767)
Gemüts-ruhe
Jeder sein eigner Richter

Alemaña

Giovanni Felice Sances (c. 1600-1679)
Audite me

Italia

Johann Kaspar Fischer (1656-1746)
Polymnia (rondeau)

Alemaña / Chequia

Barbara Strozzi (1619-1677)
Lamento del Marchese Cinq-Mars

Italia

Jean Baptiste Lully (1632-1687)
“Arbres épais” (solo de Tircis do ballet
Les plaisirs de L’ile Enchantée)

Francia

Anónimo (s. XVII-XVIII)
Tanta copia de hermosura

España

Georg Friedrich Haendel (1685-1695)
Aria para reloj da ópera Riccardo Primo

Inglaterra / Italia

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Care selve amici prati, cantata
Aria - Recitativo - Aria

Italia

UNHA VIAXE POLA
EUROPA OCCIDENTAL
DOS SÉCULOS XVII E XVIII
José Ángel Vilas Rodríguez

Sería difícil hoxe realizar unha viaxe ou, empregando un termo máis
turístico, un “circuito” por Europa occidental sen que nos saíra ao
encontro nalgún momento algunha creación da época barroca. Para
nós, este calificativo aparentemente sinxelo, “barroco”, é unha das ferramentas que empregamos para satisfacer a necesidade inmediata
de situar ou clasificar certas experiencias artísticas; necesidade que
nos asalta especialmente cando estamos de viaxe. Pero o Barroco
forma parte do noso pasado e a miúdo aínda está presente na nosa
contorna cotiá, caracterizando a nosa identidade cultural. Cando noutros países ou espazos experimentamos obras barrocas, entendemos
que forman parte dunha linguaxe común que compartimos e podemos entender; pero tamén sentimos que son expresións particulares
e específicas desa linguaxe común. O Barroco preséntasenos un e
vario. Analogamente, na música consideramos o Barroco coma unha
linguaxe propia dunha época, pero coas súas idiosincrasias xeográficas. Por iso podemos falar de diversas “variedades nacionais”: barroco italiano (onde foron normalizadas as características esenciais
do Barroco musical e dende onde se difundíu practicamente por toda
Europa), francés, alemán, hispánico, inglés, etc., todos eles representados neste programa que nos brinda a oportunidade de apreciar en
que medida cada unha destas variedades presenta particularidades
máis ou menos marcadas e, tamén, canto se inflúen mutuamente
estas variacións ou se entrecruzan con outras, cuestións que teñen
flutuado conforme ás circunstancias do devir histórico.
É na Italia onde vemos normalizarse as características esenciais do
barroco musical: predominio dunha voz melódica sobre un baixo armónico, o case omnipresente baixo continuo; expresión intensa de
emocións tipificadas; predominio da música vocal; desenvolvemento
de linguaxes específicas para a voz humana e os distintos tipos de

instrumentos, linguaxes que sen embargo se poden intercambiar;
unha concepción da interpretación musical como unha recreación,
pois implica un papel activo dos músicos en certos aspectos como a
ornamentación ou a realización do baixo continuo. Estas características básicas evolucionaron constantemente no século e medio longo
que ocupa este estilo, como queda patente na sección dedicada a
Italia neste programa. A importancia de adecuar a música ao texto
queda patente na obra de Barbara Strozzi, cuxo Lamento apareceu
publicado en 1659. Comparando esta obra coa cantata de Vivaldi
Care selve (Queridas selvas), de 1726, podemos advertir con claridade a evolución da música italiana.
O estilo italiano difundiuse por practicamente toda Europa, condicionando o seu desenvolvemento musical. Os compositores franceses
incorporaron progresivamente o novo estilo, non sen discusións sobre a súa adecuación ao espírito francés. Ironicamente foi un compositor nado en Florencia, Lully, quen naturalizou definitivamente
o barroco francés como expresión da época de Luis XIV, para quen
traballou organizando entretementos dignos de Versalles como Les
plaisirs de l’Ile Enchantée (Os praceres da Illa Encantada), de 1664, da
que forma parte a aria Arbres épais (Árbores frondosas).
O estilo italiano e o francés integráronse en certo xeito no barroco
tardío alemán, do que é inescusable referenza Telemann, contemporáneo de J. S. Bach. Foi un autor moi prolífico e dunha obra moi
variada, abordando todos os xéneros; as cancións que figuran neste
programa foron publicadas entre 1733 e 1734. Tamén o compositor
inglés Purcell soubo integrar na súa persoal obra características dos
estilos italiano e francés. A súa canción O solitude emprega o recurso tipicamente barroco da chacona: o baixo repite constantemente
un mesmo esquema mentres a melodía vocal se move libremente.
Finalmente, na Península Ibérica contemplamos tamén a paulatina
incorporación do barroco, con especial influencia do estilo italiano,
como pode apreciarse no tono Tanta copia de hermosura.

MARTA INFANTE
Nada en Lleida, onde comeza os estudos de piano, viola e canto, completa a súa formación superior de canto na Universidade
de Ostrava (República Checa). Ten actuado en Alemaña, Francia,
Noruega, Italia, Chequia, Polonia, Grecia, Xapón, e nas principais cidades de Oriente Medio e Sudamérica, así como nos principais festivais e auditorios de España xunto á Orquestra Sinfónica de Galicia,
Sinfónica de Madrid, Sinfónica Rexión de Murcia, Filharmónica de
Málaga, Orquestra Nacional do Salvador, Orquestra da Comunidade
de Madrid, Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya,
Orquestra Nacional de España, Orquesta de RTVE, etc. Ten traballado con directores da categoría de Jordi Casas, Arturo Tamayo,
Francisco Rodilla, Miguel Ángel Gómez Martínez, Germán Cáceres,
Aldo Ceccato, León Botstein, José Ramón Encinar, Carlos Kalmar
e Kees Bakels, entre outros. No eido da música antiga colabora
habitualmente coas máis importantes agrupacións nacionais e
europeas e ten cantado con directores de prestixio como Vaclav
Luks, Enrico Onofri, Federico María Sardelli, Ottavio Dantone,
Richard Egarr, Giovanni Antonini, Rinaldo Alessandrini, Paul
Goodwin, etc. Xunto ao pianista Jorge Robaina realiza un destacado labor no mundo do Lied ofrecendo recitais na Fundación Juan
March (Madrid), Teatro Calderón (Valladolid), Caixaforum e Palau
da Música Catalana (Barcelona), onde foi premiada no Concurso
“Primer Palau” pola súa interpretación de Mahler e Dvorák, etc.
Ten gravado para a radio checa, Mezzo, Catalunya Música, RNE e as
discográficas Alpha, Glosa, CDM, Verso, Enchiriadis e EMEC, entre
outras. A súa ampla discografía abrangue discos de música medieval, renacentista e barroca.

MANUEL VILAS
Nace en Santiago de Compostela, estuda arpas antigas dos séculos XII a XVIII en Madrid con Nuria Llopis e en Milán con Mara
Galassi. Ten colaborado con prestixiosos conxuntos como Les
Musiciens du Louvre, Al Ayre Español, Musica Ficta, Capela de
Ministrers, Ensemble Elyma, La Galanía, Ars Longa, La Trulla de
vozes, Orquestra Barroca de Sevilla, Coro Nacional de España,
Ensemble La Chimera, Los Músicos de su Alteza, etc. nos máis

importantes festivais de España, Alemaña, Cuba, EUA, Ecuador,
República Checa, Paraguai, Austria, Portugal, Suíza, Francia, Italia,
Bolivia, Bélxica, Arxentina, Chile, Holanda, etc. Tamén realiza concertos como solista, con programas centrados na música barroca
española, americana e italiana, e imparte conferencias e cursos.
Ten colaborado en máis de 60 discos con diferentes grupos e discográficas e participado en producións operísticas en París, Viena,
Madrid, Xenebra, México, Berlín, Múnic, Bilbao, etc. Foi o primeiro
arpista en ofrecer un curso de arpa barroca española en Estados
Unidos e en Cuba. Actualmente atópase centrado nun ambicioso proxecto de recuperación de pezas vocais do Barroco español interpretadas exclusivamente co acompañamento da arpa de
dúas ordes, tal como se facía na época, do que xa foron publicados catro discos compactos nos selos Naxos, Enchiariadis, Arsis
e La Má de Guido, acompañado polas cantantes Raquel Andueza,
Marta Infante e Estrella Estévez e o tenor Felix Rienth. Manuel
Vilas é director artístico do proxecto de gravación dos 100 tons do
Manuscrito Guerra, manuscrito do século XVII que investiga dende
hai máis de dez anos e cuxa gravación integral publica Naxos en
6 compactos. Foi asesor no proxecto patrocinado pola Generalitat
Valenciana de recuperación dos instrumentos dos frescos da catedral de Valencia. En 2008 fundou ARS ATLANTICA, grupo que se
presenta no Festival Via Stellae coa estrea en tempos modernos
das cantatas procedentes do palacio que a familia Contarini posuía
preto de Venecia e cuxa gravación, xunto á mezzo Marta Infante, foi
galardoada en Holanda co premio Prelude Classical Music como
un dos mellores discos de música antiga de 2010. É pioneiro no
estudo de certo tipo de arpas, hoxe totalmente esquecidas, como
a arpa xesuítica chiquitana (Bolivia, século XVIII) e a arpa dobre
que circulaba pola coroa de Aragón no século XIV. Unha das súas
especialidades son os recitais con cantantes e ten acompañado a
voces da categoría de Marta Infante, Guillemette Laurens, Raquel
Andueza, Isabel Monar, Juan Sancho, Roberta Invernizzi, Mercedes
Hernández, Marivi Blasco, José Antonio López, Isabel Álvarez,
Francisco Fernández Rueda, Lidia Vinyes, Yetzabel Arias, Monica
Piccinini, etc. Posúe a súa propia canle de Youtube, onde se pode
ver e escoitar parte do seu proxecto audiovisual, que amosa diversas arpas antigas en diferentes localizacións de Santiago de
Compostela (ArpaManuelVilas).

BARBARA
CANTATAS, LAMENTOS
E CANCIÓNS DE BARBARA STROZZI

RESONET
MERCEDES HERNÁNDEZ soprano
FERNANDO REYES tiorba
Paraninfo da Universidade (Facultade de Xeografía e Historia)
venres 11 outubro 2019 | 20:00

Barbara Strozzi (1619-1677)
Amor, non dormir più. Amor dormiglione. Op.2ª
Non ti doler mio cor. Op.6ª
Udite amanti. L’Eraclito amoroso. Op.2ª
Amore è bandito. Op.6ª
Vagò mendico il core. Il Romeo. Op.2ª
Cara Filli. Amor non si fugge. Op.3ª
Lagrime mie. Lamento. Op.7ª
E che diavol sarà questo! Chiamata à nuovi amori. Op.2ª
Voglio morire. L’Amante segreto. Op.2ª
Spesso per entro al petto. La fanciulletta semplice. Op.2ª
Voi, voi pur. Begl’occhi, bel seno, bei crini e bella bocca. Op.2ª
Perle care. A donna bella crudele. Op.3ª
Timore e che sarà? Dialogo a voce sola trà le speranze e’l timore. Op.2ª
Gite, gite, o giorni dolenti. Per le Nozze de Ferdinando III d’Austria
e di Maria Leopoldina d’Austria. Op.2ª
Opera 2ª: Cantate, ariette e duetti. Venecia 1651
Opera 3ª: Cantate, ariete a una, due e tre voci. Venecia 1654
Opera 6ª: Ariette a voce sola. Venecia 1657
Opera 7ª: Diporti di Euterpe overo Cantate e ariette a voce sola. Venecia 1659

BARBARA STROZZI
Mercedes Hernández / Fernando Reyes

Nada en Venecia o 6 de agosto de 1619 e filla de Isabella Griega,
Barbara Strozzi foi adoptada polo intelectual Giulio Strozzi, poeta e
dramaturgo. Estudou a arte da composición con Francesco Cavalli,
o famoso compositor de ópera, e foi coñecida por ser unha cantante virtuosa, que desenvolveu a maior parte da súa actividade arredor da veneciana Accademia de gli Unisoni, fundada polo seu titor. A
maior parte das súas obras musicais son obras vocais para unha voz
e acompañamento escrito na técnica habitual do baixo continuo, unha
liña melódica en clave de baixo, que pode ser interpretada por diferentes instrumentos, seguindo diversas pautas de acompañamento
improvisado. A tiorba foi un dos instrumentos preferidos na Venecia
de Barbara Strozzi para acompañar cantatas, ariette (cancionciñas)
e mesmo motetes (unha especie de cantatas en latín) nos que esta
compositora destacou, chegando a publicar un total de oito libros nas
máis importantes editoras de Venecia. Estas edicións contribuíron a
difundir a súa obra e a que acadase tanto ou máis éxito que outros
compositores contemporáneos. A súa importancia na Venecia do seu
tempo, como compositora especialmente, foi practicamente ignorada
pola construción da Historia da Música italiana no século XIX, quedando así marxinada a un esquecemento que non se correspondía coa
súa importancia histórica e cultural. Só nas últimas décadas do século
XX, co estudo e inclusión das súas músicas na práctica habitual dos
centros de educación especializados na Música Antiga, coa difusión
das súas composicións por intérpretes profesionais e coa aparición de
novos estudos e edicións, comeza a recuperar o lugar que, como compositora, lle corresponde nun mundo tradicionalmente reservado aos
homes. Liberdade, lamento, petición de axuda, ruptura coas cadeas ou
consello amoroso son conceptos que están moi presentes nas obras
de Barbara Strozzi e que chegan a nós con total actualidade e novidade. As últimas novas da vida de Barbara Strozzi son de 1664…

RESONET
Resonet fórmase en 1990 en Santiago de Compostela baixo o impulso do laudista Fernando Reyes, que dirixe o grupo, e a soprano
Mercedes Hernández, tomando o seu nome dunha peza do Códice
Calixtino. O fin de contribuír á reprodución das obras de arte musicais coa maior fidelidade posible lévaos a empregar instrumentos orixinais ou copias e técnicas vocais axeitadas aos diferentes
períodos estéticos, buscando que estas obras afastadas no tempo
adquiran significación musical e cultural na actualidade e poidan
ser gozadas con toda a súa mensaxe e emoción, obxectivos que
conducen a Resonet a realizar os seus propios proxectos de investigación e a que os seus concertos conleven, ademais, unha gran
compoñente dramatúrxica. Resonet ten realizado numerosos concertos en toda Europa, cun repertorio que vai dende a música medieval galega á ópera veneciana do século XVII, pasando pola polifonía renacentista e a música barroca española, e dedicando unha
especial atención á música relacionada co Camiño de Santiago, á
que xa ten dedicado seis discos nos que non faltan músicas do
Códice Calixtino e cantos de peregrinos. Tamén ten gravado Cantares
Galegos, desenvolvendo poemas de Rosalía de Castro sobre os
cantos populares que a inspiraron, e Canto de Nadal, con músicas
tradicionais galegas de Nadal. Os seus compoñentes, procedentes
de distintos puntos de España e doutros países europeos, están
especializados na interpretación da música antiga nos máis prestixiosos centros de formación de Europa, como o Conservatorio de
Toulouse, a Musikhochschule de Trossingen ou a Schola Cantorum
Basiliensis (Basilea). Resonet ten colaborado con institucións como
o Departamento de Educación do Concello de Santiago e o Museo
das Peregrinacións na realización de proxectos de investigación,
concertos, discos, guías didácticas e exposicións.

REDISCOVERING SPAIN
FANTASÍAS, DIFERENCIAS E GLOSAS
ACCADEMIA DEL PIACERE
FAHMI ALQHAI viola da gamba / dirección
JOHANNA ROSE viola da gamba
RAMI ALQHAI viola da gamba
MIGUEL RINCÓN guitarra barroca
AGUSTÍN DIASSERA percusión
Teatro Principal
sábado 12 outubro 2019 | 20:00

Di, perra mora Anónimo (s. XVI)
La dama le demanda
Antonio de Cabezón (1510-1566) & Fahmi Alqhai

La Spagna
Glosado Heinrich Issac & Fahmi Alqhai

O felici occhi miei
Jacobus Arcadelt (1505-1568), Diego Ortiz (c.1510-c.1570) & Fahmi Alqhai

Diferencias sobre Guárdame las vacas
Improvisación & Fahmi Alqhai

Tiento III de primer tono
Antonio de Cabezón (1510-1566)

Glosa sobre Mille Regretz de Josquin
Fahmi Alqhai

Fandango Santiago de Murcia
Susana un jur glossada
Hernando de Cabezón (1541-1602) & Fahmi Alqhai

Xácaras & Folías
Anónimo & Fahmi Alqhai

Improvisación sobre el Pasacalle
Marionas & Canarios
Gaspar Sanz (1640-1710) & Fahmi Alqhai

FANTASÍAS, DIFERENCIAS E GLOSAS
Fahmi Alqhai

O primeiro obxectivo e fin deste programa e desta colección de pezas
españolas reunidas baixo o título de Rediscovering Spain: Fantasías,
Diferencias e Glosas non é a mera interpretación que se fai regularmente delas hoxe en día, baixo o tenue amparo e a cega bendición
das chamadas interpretacións históricas, moi diluídas nas formas e
faltas, cada vez máis, de contido e de autenticidade. Nesta oportunidade o conxunto Accademia del Piacere vai moito máis alá e pretende
recuperar en todos os estados a práctica habitual dos músicos-instrumentistas dos séculos XVI e XVII. Calquera música é unha escusa
para desenvolver todas as posibilidades de comentario, paráfrase e
glosa do material orixinal composto por outros músicos e en moitos
casos creados para este obxectivo soamente.
É moi ben sabido por todos os músicos e musicólogos dos nosos
días que as prácticas habituais de interpretación instrumental nos
séculos pretéritos non pasaban só pola lectura chá da música escrita polos seus creadores, senón pola adaptación desta ao intérprete ou a unha instrumentación diferente para a que foi creada
(como sucedía coa maioría da música que nos chegou para vihuela
ou órgano). Na maioría dos casos esta adaptación implica unha nova
lectura do texto orixinal e a transformación das pezas, agregando ou
reducindo voces, glosas, instrumentación ou a simple utilización de
motivos característicos como base para a improvisación ou a creación de novos contrapuntos.
Accademia del Piacere busca neste programa a recuperación da
práctica instrumental, neste caso hispana, e da lectura musical dos
séculos XVI e XVII, afastándose da mera lectura das fantasías, diferenzas e glosas que xa foron creadas naquela época como exemplo
dunha praxe e centrándose na pura creación e interpretación segundo os verdadeiros criterios historicistas… O auténtico obxectivo e fin
dos músicos en todas as épocas.

ACCADEMIA DEL PIACERE
A valentía dos seus innovadores proxectos e a forte personalidade
artística do seu director, Fahmi Alqhai, fixeron de Accademia del
Piacere o grupo de vangarda da música antiga española e convertérono en referencia en Europa grazas á súa concepción da música histórica. Nas súas gravacións para os selos Alqhai & Alqhai
e Glossa, Accademia del Piacere ten revelado novos matices en
repertorios fundamentais da música histórica como o Seicento italiano, a música española do Renacemento (Rediscovering Spain) ou
a escénica do Barroco hispano (Cantar de Amor, dedicado a Juan
Hidalgo), que os fixeron merecedores de recoñecementos como o
Choc de Classica (Francia), o Prelude Award (Holanda) e o premio
GEMA ao mellor grupo barroco español en 2016. Accademia del
Piaccere e Fahmi Alqhai sorprenden ademais visitando territorios
artísticos alleos ao historicismo, en proxectos e discos como Las
idas y las vueltas e Diálogos, respectivamente concibidos xunto aos
cantaores flamencos Arcángel e Rocío Márquez, polos que recibiron o premio Giraldillo da Bienal de Flamenco de Sevilla 2012
e 2016. Accademia del Piacere ten actuado nos escenarios máis
prestixiosos da música clásica, como a nova Elbphilharmonie de
Hamburgo, os Konzerthaus de Berlín e Viena, a Philharmonie de
Colonia, a Fundação Gulbenkian de Lisboa, o Auditorio Nacional
de Madrid e outros moitos de Holanda, México, Colombia, Francia,
Estados Unidos, Xapón, Bélxica, Alemaña, Suíza, España, etc.
Accademia de Piacere recibe o apoio da Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales e do INAEM.

FAHMI ALQHAI
Fahmi Alqhai é considerado un dos máis importantes intérpretes
de viola da gamba do mundo e un dos maiores renovadores da interpretación da música antiga, grazas á súa concepción arriscada,
persoal e comunicativa do achegamento aos repertorios históricos.
Nado en Sevilla en 1976 de pai sirio e nai palestina, formouse en
Sevilla e Suíza (Schola Cantorum Basiliensis e Conservatorio della Svizzera Italiana de Lugano) cos profesores Ventura Rico, Paolo
Pandolfo e Vittorio Ghielmi. Traballou para conxuntos e directores
de renome como Jordi Savall, Ton Koopman, Pedro Memelsdorff,

Uri Caine, etc., mentres obtiña a licenciatura de Odontoloxía pola
Universidade de Sevilla. Focalizada xa a súa carreira cara á súa
vertente solista e o seu conxunto, Accademia del Piacere, ten dirixido innovadoras gravacións para Glossa (Rediscovering Spain,
Cantar de Amor...), que recibiron importantes recoñecementos internacionais, incluso fóra do eido das músicas históricas (Giraldillo
á Mellor Música da Bienal de Flamenco de Sevilla). En 2014 presentou o seu primeiro compacto a solo, A piacere, cuxa renovadora
concepción da viola da gamba recibiu unha excelente acollida en
toda Europa; para a revista británica Gramophone é un disco “extraordinario” que “leva a viola da gamba a un novo terreo de gozoso potencial” e “un feliz tributo a todo o que a viola puido ter sido,
e aínda pode ser”. Con este programa xirou por Xapón e Estados
Unidos, tras dirixir a Accademia del Piacere nas salas de concerto
máis importantes do mundo. En 2016 presentou co selo Glossa o
seu traballo máis persoal como solista, The Bach Album, que mereceu o Premio do Público ao Mellor Disco 2016 para GEMA, Disco
Excepcional para Scherzo e Melómano de Ouro. Dende 2009 é director artístico do FeMÀS, Festival de Música Antigua de Sevilla, e
en 2018 recibiu a Medalla da Cidade de Sevilla.

ATENEO BARROCO 2019

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CON F ERENCIA INAUGURAL *
BARBARA STROZZI,
A VOZ MISTERIOSA
STEFANO RUSSOMANNO
Sede Afundación (Rúa do Vilar, 19)
luns 7 outubro 2019 | 20:00

BARBARA STROZZI, A VOZ MISTERIOSA
As recentes investigacións permitiron reconstruír, ao menos en parte, a biografía de Barbara Strozzi (1619-1677), figura excepcional no
contexto do primeiro barroco italiano pola calidade e amplitude do
seu catálogo. Ningún compositor da época, homes inclusive, publicou tanto como ela. Desafiando os prexuízos do seu tempo, Barbara
Strozzi foi autora dunha obra vocal onde sopran os ventos innovadores do novo estilo monódico.

STEFANO RUSSOMANNO
Estudou musicoloxía na Università degli Studi de Milán. Entre 2001 e
2018 foi coordinador da sección de música do suplemento cultural de
ABC. As súas investigacións céntranse preferentemente na música
barroca e na música do século XX. Ten publicado artigos en revistas especializadas e colaborado con institucións como I Pomeriggi
Musicali (Milán), Teatro Real, Fundación Juan March e Orquestra
Nacional de España (Madrid), Festival de Música e Danza e Arquivo
Manuel de Falla (Granada), Festival de Música Contemporánea de
Estrasburgo, etc. Preparou a edición en castelán de El teatro a la moda
de Benedetto Marcello (Alianza Editorial, 2001) e é autor dos ensaios
Dante Alighieri y la música (Edicións Singulares, 2009) e La música
invisible (Fórcola, 2017) e da novela El concierto (Fórcola, 2018).
* entrada libre até completar a capacidade do local

OS INSTRUMENTOS DO BARROCO

Charlas e encontros cos artistas e os seus instrumentos **

A actividade complementaria e didáctica do festival Ateneo Barroco
formúlase co obxectivo de facilitar, dun xeito distendido e próximo, o
achegamento aos artistas e os seus instrumentos, á música e a súa
historia. As breves sesións, pensadas para calquera tipo de público
e de non máis de media hora de duración, terán lugar durante as
tardes (18.30h.) no espazo de celebración de cada actuación e, sen
dúbida, contribuirán a preparar ao público para unha audición máis
enriquecedora do concerto. Os protagonistas destes encontros serán
os artistas do festival, músicos especialistas e profundos coñecedores das súas ferramentas de traballo, os instrumentos, dispostos a
satisfacer dúbidas e curiosidades e a ilustrar e amosar as peculiaridades de instrumentos tan vencellados ao Barroco como o clave,
a arpa, a viola da gamba ou a tiorba e mesmo a exemplificar unha
das posibles formacións dun conxunto de cámara barroco, os seus
instrumentos e as súas cores…

Os instrumentos do Barroco # 1

O clave
FERNANDO LÓPEZ PAN
Paraninfo da Universidade (Facultade de Xeografía e Historia)
martes 8 outubro 2019 | 18.30

Os instrumentos do Barroco # 2

O ensemble. Bach, instrumentos, cores…
AMANDINE BEYER & GLI INCOGNITI
Teatro Principal
mércores 9 outubro 2019 | 18.30

Os instrumentos do Barroco # 3

A arpa de dúas ordes
MANUEL VILAS
Igrexa da Universidade
xoves 10 outubro 2019 | 18.30

Os instrumentos do Barroco # 4

A tiorba
FERNANDO REYES
Paraninfo da Universidade (Facultade de Xeografía e Historia)
venres 11 outubro 2019 | 18.30

Os instrumentos do Barroco # 5

A viola da gamba
FAHMI ALQHAI & RAMI ALQHAI
Teatro Principal
sábado 12 outubro 2019 | 18.30
** entrada libre con aforo limitado a 25 persoas (admisión por orde de chegada)

CINEMA, DOC, MÚSICA… *
As actividades complementarias do novo festival Ateneo Barroco
achegan unha serie de sesións documentais que inclúen a proxección de senllos documentos audiovisuais que, con Londres como lugar común, están dedicados á obra de dúas das máis salientables
figuras do Barroco e da historia da música, Johann Sebastian Bach
e Georg Friedrich Haendel. Ademais, contamos coa cinematográfica colaboración do arpista compostelán Manuel Vilas, creador dunha singular proposta en directo na que a arpa serve de vehículo de
transporte para un travelling moi especial ao longo de 50 anos de
historia do cinema.

TRAVELLING PARA UNHA ARPA

A presenza da arpa no cine clásico, desde as arpas
do antigo Exipto até as modernas arpas de pedais

Un documental en directo con MANUEL VILAS
Sede Afundación (Rúa do Vilar, 19)
martes 1 outubro 2019 | 20.00

A presenza da arpa no cinema prodúcese case dende o nacemento do
mesmo. Nesta peculiar presentación, a xeito de documental realizado en directo, a pintura, a literatura, o cinema e a música mestúranse

coa arpa sempre como denominador común e fío condutor. O arpista
compostelán Manuel Vilas selecciona e analiza escenas nas que a
presenza da arpa forma parte da linguaxe cinematográfica, escenas
onde incluso a presenza deste instrumento condiciona a planificación e posta en escena. Exhíbense e son analizadas escenas que van
desde as fantásticas reproducións de arpas exipcias que a Century
Fox realizou para Sinuhé o Exipcio e de arpas inspiradas en modelos medievais introducidas en musicais da Metro Goldwin Mayer, até
unha gran variedade de arpas de pedais aparecidas en infinidade
de películas de moi diversa índole. Ademais, Manuel Vilas achega
argumentos acerca da influencia que a antiga simboloxía do Rei
David como arpista exerceu en diversos filmes e do papel da arpa
no cinema de terror, fala da figura de grandes directores de atrezzo
e mobiliario cinematográfico como creadores de moi diversos tipos
de arpas e da utilización en filmes de arpas reais dos séculos XVIII,
XIX e XX, de arpas fantásticas, etc. En definitiva, un paseo por 50
anos da historia do cinema a través de producións cinematográficas
norteamericanas, francesas, españolas, italianas, danesas e alemás
realizadas entre os anos 1913 e 1968 nas que a arpa se converte
nalgún momento en protagonista principal.

A CANTATA 63 DE JOHANN SEBASTIAN BACH

Documental dos ensaios con
John Eliot Gardiner en Abbey Road, 2002

Monteverdi Choir, English Baroque Soloists & J.E. Gardiner
Sede Afundación (Rúa do Vilar, 19)
mércores 2 outubro 2019 | 18:30

Neste documento rexistrado con motivo da gravación dunha cantata
de Bach nos míticos estudos londinenses de Abbey Road en 1999,
John Eliot Gardiner fai unha achega moi particular, de indubidable
valor divulgativo, á música dunha das grandes figuras da historia da
música e a unha filosofía de recuperación e interpretación da música barroca con criterios historicistas e con instrumentos de época.
O documental mestura os comentarios dun expresivo e didáctico
Gardiner con ilustrativas imaxes do seu minucioso traballo sonoro e
estilístico para recrear a obra obxecto do documental: a cantata catalogada como BWV 63 e titulada Christen, ätzet diesen Tag (Cristianos,
gravade ese día) foi composta por un Bach aínda novo para o Nadal

de 1713 en Weimar e máis tarde incluída nos ciclos anuais de cantatas que Bach compuxo xa como Cantor na Igrexa de Santo Tomás
en Leipzig. Gardiner sabe o que quere e como conseguilo; rigoroso,
xestualmente moi expresivo e enérxico, o director británico apóiase
no virtuosismo do seu coro e da súa orquestra, instrumentos deseñados e construídos á súa medida polo director británico, para amosar un infinito rango de matices e detalles na súa lectura dunha obra
dramática e ricamente orquestrada con cordas, trompetas, óboes,
fagots e timbais.

A MÚSICA ACUÁTICA DE HAENDEL

Documental da recreación dun espectáculo
musical para un Real paseo polo Támesis en 1717

The English Concert & Andrew Manze
Sede Afundación (Rúa do Vilar, 19)
mércores 2 outubro 2019 | 20:00

Documento que conta e ilustra a ambiciosa tentativa dun equipo de
expertos para reescenificar a salientable historia da estrea da Water
Music (Música Acuática) de Georg Friedrich Haendel. Composta a petición do rei Jorge I, a Música Acuática é unha brillante colección de
danzas e pezas instrumentais ordenadas en 3 suites por Haendel.
Conta a crónica que os músicos, 50 aproximadamente, estrearon estas suites típicas do Barroco o 17 de xullo de 1717 situados nunha
barcaza que navegaba ao carón da barcaza real mentres o rei daba
o seu paseo ideal acompañado por membros da nobreza, ao solpor,
polo Támesis. Narra o primeiro xornal británico que o evento levantou expectación e convocou a gran cantidade de londinenses na beira
do río e que, segundo parece, o rei quedou moi compracido e ordenou
repetir a obra 3 veces durante a plácida travesía entre o palacio de
Whitehall e Chelsea. Filmado nun barco decorado para a ocasión e
cos músicos vestidos de época, os protagonistas do documental son
os membros de The English Concert, coñecido conxunto londinense
de instrumentos orixinais especializado no Barroco dirixido para a
ocasión por Andrew Manze.
* entrada libre até completar a capacidade do local

ENTRADAS CONCERTOS
(a partir do 5 de setembro)

•• entradas.ataquilla.com
•• Ateneo de Santiago

Praza Salvador Parga, 4 / 2º p.
622 274 110 / 981 579 955
luns e venres (10:00-13:00)

www.festivalateneobarroco.gal
www.ateneodesantiago.com
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