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Woord vooraf
Het Festival van Vlaanderen-Antwerpen staat weer voor de deur. Laus Polyphoniae is na dertien jaren een gevestigd initiatief dat jaarlijks meer dan lokale en niet zelden zelfs buitenlandse aandacht trekt. Ook bij deze editie is
het - dankzij de inspanning van velen - opnieuw mogelijk gebleken om een prachtig palet aan artiesten en programma's naar ons festival te brengen.
U bent van ons gewend dat we een thema kiezen van waaruit het programma van Laus Polyphoniae wordt ingevuld. Vorig jaar speelden we een succesvolle thuiswedstrijd, met de herdenking van de vijfhonderdste sterfdag van
de Vlaamse grootmeester Jacob Obrecht. Dit jaar vertrekken we vanuit de herdenking van de dood van
Christoffel Columbus, de grote ontdekkingsreiziger die in 1506 zijn laatste adem uitblies. We gaan als het ware
opnieuw op ontdekkingsreis en richten de zoeklichten op Spanje, het land van waaruit Columbus zijn grote tocht
aanvatte, en op Amerika, het onbekende werelddeel waar hij in 1492 voet aan wal zette. Er werd toen gesproken
van de Nieuwe Wereld. En een nieuwe wereld was het, een immens groot continent, vele malen groter dan de
gebieden die tot op heden in Laus Polyphoniae aan bod zijn gekomen. Dankzij de inspanningen van musicologen en muzikanten, vooral van overzee, is het inmiddels mogelijk om een verkenningstocht te maken doorheen
die grote nieuwe wereld. Vergeten we ook niet dat de ontdekking van Amerika in 1492 het begin was van een
enorme omwenteling, van migraties tussen verschillende continenten, van culturele kruisbestuivingen die tot op
vandaag voortduren.
`Artists in residence' tijdens Laus Polyphoniae zijn de Argentijnse dirigent en musicoloog Gabriel Garrido en
zijn Ensemble Elyma. Als geen ander heeft hij het erfgoed van zijn continent onderzocht en weer tot leven
gebracht in concerten. Daaraan zijn lange ontdekkingsreizen voorafgegaan, die hem zelfs tot in de oerwouden
van Bolivia hebben gevoerd. Zoals u kan horen op de sampler, die u bij dit programmaboek ontvangt, heeft hij
hiervan getuigenis afgelegd, samen met zijn ensemble Elyma, door middel van een indrukwekkende discografie.
Naast gevestigde waarden, zoals Elyma, het Huelgas Ensemble, Hespèrion XXI en Orphénica Lyra, maken ook
jonge ensembles en solisten hun opwachting op het festival. Bovendien presenteren jongeren een muziektheatervoorstelling, in een begeesterende regie van Liesbet Vereertbrugghen, waarbij voor deze editie een pikante Salade
Mexicaine wordt opgediend. In het bijzonder kijk ik uit naar het jonge talent van de International Young Artist's
Presentation-Early Music. Tijdens de preselecties van de deelnemende ensembles is al gebleken dat het niveau dit
jaar zeer hoog ligt en dat de jury een moeilijke taak wacht om het beste ensemble te onderscheiden.
Ik ben zeer blij dat dit festival, zoals het hoort, verschillende locaties in verschillende wijken in Antwerpen
bezoekt: de Sint-Carolus Borromeuskerk, De Roma, het Zuiderpershuis, het Sint-Felixpakhuis (voortaan het
Stadsarchief), het Elzenveld en uiteraard ook AMUZ. In dit prachtige, nieuwe muziekcentrum kunnen we niet
alleen de musici alle comfort aanbieden, ook voor u, concertbezoekers, is er nu een passend onthaal met een festivalcafé dat voor en na de avondconcerten zal geopend zijn. Laus Polyphoniae is immers een nog steeds groeiend festival, dat dankzij een voortdurende samenwerking met verschillende doelgroepen, reeds meer dan tienduizend betalende bezoekers telt.
Vervolgens bedank ik graag alle instanties en personen die Laus Polyphoniae dit jaar weer mogelijk maken. Naast
de stad Antwerpen zijn dit het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Nationale Loterij en de provincie
Antwerpen.
Ik wens u van harte een onvergetelijk, zuiders festival toe!

Philip Heylen
Voorzitter van de vzw Festival van Vlaanderen-Antwerpen
Schepen voor cultuur, bibliotheken en monumentenzorg
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FESTIVAL VAN VLAANDEREN-ANTWERPEN

LAUS POLYPHONIAE
19 - 27 augustus 2005

Festival
van
Vlaanderen
-~mm
Antwerpen

CONQUISTA Y RECONQUISTA
Spaanse en Latijns-Amerikaanse muziek
voor de Nieuwe Wereld

Festivalsecretariaat:
Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
20 - 27 augustus: 10.00 - 17.00 uur

DAG AAN DAG
zaterdag 19 augustus

maandag 21 augustus

zondag 20 augustus

9.30u
10.00 u

workshop:
muziek in de
kathedraal
van Puebla
Elzenveld

11.00 u

12.00 u

concert 2:
artiestenmis
La Trulla de Bozes
Sint-Carolus Borromeuskerk

concert 5:
Patrizia Bovi &
Begofia Olavide
Elzenveld

13.00 u

14.00 u

15,00 u

interview Gabriel Garrido
door Jan Nuchelmans
Elzenveld

concert 3:
La Trulla
de Bozes
Elzenveld

16.00u

workshop:
muziek in de
kathedraal
van Puebla
Elzenveld

workshop:
muziek in de
kathedraal
van Puebla
Elzenveld

17.00 u

18.00 u

19.00 u
concertinleiding
Nottebohmzaal Stadsbibliotheek
Conscienceplein
20.00 u concert 1:
Ensemble Elyma
Sint-Carolus Borromeuskerk
21.00 u

concertinleiding
foyer AMUZ
concert 4:
Hespèrion XXI
& Capella Reial
de Catalunya
AMUZ

_ workshop:
muziek in de
kathedraal
van Puebla
- Elzenveld

concertinleiding
foyer AMUZ
concert 6:
Másica Temprana
AMUZ

rondetafelgesprek
foyer AMUZ
22.00 u

23.00 u
12

dinsdag 22 augustus

woensdag 23 augustus

donderdag 24 augustus

9.30u
10.00u workshop:
muziek in de kathedraal van Puebla
Elzenveld
lezing:
Muziek in Zuid-Amerika,
de vlaktes en hoge bergen
11.00 u
Elzenveld

2.00 u concert 7:
toonmoment workshop: muziek
in de kathedraal van Puebla
Elzenveld

concert 12 (deel 1):
Finale IYAP-Early Music
Elzenveld

concert 10:
La Colombina
Elzenveld

13.00u

14.00 u publieke
coachings
IYAPEarly Music
15.00 u Elzenveld

lezing:
Polyfonie in
-het jonge Mexico
- Elzenveld

publieke coachings
IYAP-Early Music
Elzenveld

concert 12 (deel 2):
Finale IYAP-Early Music
Elzenveld

16.00 u

17.00u

proclamatie
IYAP-Early Music
Elzenveld

18.00 u

19.00u
concertinleiding
foyer AMUZ

concertinleiding
foyer AMUZ

concertinleiding
Sint-Felixpakhuis

20.00 u concert 8:
Orphénica Lyra
AMUZ

concert 11:
Ensemble Elyma
AMUZ

concert 13:
Huelgas Ensemble
Sint-Felixpakhuis

21.00 u
rondetafelgesprek
foyer AMUZ
22.00u
concert 9:
La Colombina
23.00 u Elzenveld

concert 14:
Huelgas Ensemble
Sint-Felixpakhuis
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vrijdag 25 augustus

zaterdag 6 augustus

zondag 27 augustus

9.30 u
workshop:
Codice 25
in de
kathedraal
van Toledo
Elzenveld

10.00 u

11.00 u

12.00 u concert 15:
Zefiro Torna
& Triatu
AMUZ

workshop:
Codice 25
in de
kathedraal
van Toledo
Elzenveld

. concert 17:
Rafael Bonavita
- Elzenveld

workshop:
Codice 25 in de kathedraal van Toledo
Elzenveld

concert 20:
toonmoment workshop:
Codice 25, in de kathedraal van Toledo
Elzenveld

13.00 u

workshop:
Codice 25
in de
kathedraal
van Toledo
Elzenveld

14.00 u

15.00 u

concert 21:
Salade
Mexicaine
Zuiderpershuts

lezing:
Braziliaanse barok
Elzenveld

16.00 u

concert 22:
Charivari
Agréable
Elzenveld
workshop:
Codice 25
in de
kathedraal
van Toledo
Elzenveld

17.00 u

concert 23:
Salade
Mexicaine
Zuiderpershuis

18.00 u

19.00 u
concertinleiding
foyer AMUZ
20.00 u concert 16:
Ensemble Elyma & Schola Cantorum
Cantate Domino
AMUZ

concertinleiding
foyer AMUZ
concert 18:
Ensemble
Kapsberger
AMUZ

21.00u
rondetafelgesprek
foyer AMUZ

rondetafelgesprek
foyer AMUZ

22.00 u

23.00 u

14

concert 19:
Másica Temprana
AMUZ

workshop:
Codice 25
in de
kathedraal
van Toledo
- Elzenveld

concertinleiding
foyer De Roma
concert 24:
Ensemble Micrologus & Mudéjar
De Roma

rondetafelgesprek
foyer De Roma

ALGEMENE ARTIKELS
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Muziek in koloniaal Iberisch-Amerika (1492-ca.1820)
Marc Vanscheeuwijck, University of Oregon

`Latijns'-Amerika?
Vijfhonderd jaar na de dood van Christoffel Columbus is de studie en het uitvoeren van muziek uit de koloniale periode van de Nieuwe Wereld nog steeds eerder een uitzondering dan de norm. Zelfs zuiver Iberische
(zowel de Spaanse als de Portugese) muziek blijft vandaag nog vaker het object van gespecialiseerde festivals, dan van een meer algemene concertprogrammering. Laus Polyphoniae brengt dit jaar hulde aan dit nog
zelden gehoorde repertoire, dat zich breed uitstrekt in de tijd: van de 13de-eeuwse Cantigas de Santa Maria
tot enkele laat-18de-eeuwse composities, met zelfs enkele sprongen naar de 20ste eeuw.
Traditioneel verdeelt men het nieuwe continent cultureel in Amerika (het Engelstalige Noorden) en LatijnsAmerika (geografisch Centraal- en Zuid-Amerika). Nochtans moet men voor ogen blijven houden dat enerzijds de Spanjaarden tot ver in Californië, Arizona, Texas, New Mexico en Florida doordrongen en dat de
Fransen een belangrijk deel van Oost-Canada tot aan de Golf van Mexico, met name Louisiana bezetten,
terwijl de Portugezen anderzijds met het verdrag van Tordesillas in 1494 (het determineren van een noordzuid demarcatielijn dwars door Zuid-Amerika) controle over oostelijk Zuid-Amerika (ongeveer het huidige Brazilië) verkregen. Het zogenaamde Latijns-Amerika maakt dus het overgrote deel van de Nieuwe
Wereld uit, terwijl Engels-Amerika oorspronkelijk eigenlijk maar uit een deeltje van het noorden bestond.
Daarenboven getuigt de term 'Latijns' ook van een uiterst diep ingewortelde Eurocentristische, kolonialistische culturele pretentie. Al waren de Iberische en Franse nederzettingen doorheen het continent van een
dominerende aard, autochtone en gemengde `mestizo' elementen zijn zeker ook uiterst belangrijk gebleken,
maar dit bewustzijn is het resultaat van recent onderzoek en herwaardering.
Hoewel de missionarissen - misschien met uitzondering van een aantal historici zoals Bernardino de
Sahagqin, Diego Durán, Toribio de Motolinfa en Bartolomé de las Casas - in het begin van de 16de eeuw vrij
systematisch het belang van de Inca-, Maya- en Azteekse culturen zoveel mogelijk ongedaan trachtten te
maken, hebben recente ontdekkingen van de archeologie, de etno- en archeomusicologie het blijvende
karakter van de autochtone en gemengde culturele en muzikale elementen opnieuw naar de oppervlakte
gebracht. De studie van zowel Iberische als van autochtone muziek in het Amerikaanse continent is pas na
de Tweede Wereldoorlog via uitgebreid archiefonderzoek, vooral begonnen door Robert Stevenson
(UCLA), en kent vandaag een groeiende belangstelling ook aan de Noord-, Centraal- en Zuid-Amerikaanse
universiteiten. Uitvoerende musici zoals Gabriel Garrido en zijn Ensemble Elyma behoorden in het begin
van de jaren 1980 tot de eersten die deze muziek op de Europese podia aan het brede publiek voorstelden.

Historisch kader
Kort na de wreedaardige verovering en verwoesting van bloeiende culturele en politieke centra zoals het
Azteekse Tenochtitlán (het huidige Mexico City) of Cusco (hoofdstad van het Inca-rijk), door respectievelijk Hernán Cortés en Francisco Pizarro, organiseerde het Spaanse keizerrijk onder Karel V (tussen 1516 en
1556) het nieuwe continent volgens een theocratisch model onder controle van de katholieke kerk. De eerste bisdommen werden al in 1511 in Hispaniola en in Puerto Rico gecreëerd en spoedig kwamen er nog een
twintigtal bij in de groeiende stedelijke centra, met aartsbisdommen in Santo Domingo, Mexico-Stad en
Lima. Tegen het einde van de 16de eeuw waren de Amerikaanse kolonies in 27 bisdommen en vijf aartsbisdommen onderverdeeld. Oorspronkelijk zorgden missionarissen van de franciscaner (vanaf 1523), domini-
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caner (1526) en augustijner (1532) ordes voor de organisatie van een massale bekering, het onderwijs en
voor de installatie van het nieuwe koloniale regime. De jezuïeten zouden deze functies vanaf 1572 overnemen, terwijl benedictijnen, karmelieten en kapucijnen het vooral bij het bekeren van de autochtone bevolking hielden. In Brazilië hadden de jezuïeten echter alles in handen (inclusief de bescherming van de indianen en zelfs de preservatie van hun cultuur), omdat zij de eersten waren die er landden. Ze werden echter
spoedig door de Portugese koning als een bedreiging ervaren, met als gevolg dat ze in 1759 uit de
Braziliaanse kolonie werden verjaagd.
In de tweede helft van de 18de eeuw had de politieke organisatie van het koloniaal territorium zich in vijf
vice-koninkrijken - onder controle van een onderkoning - als volgt gestabiliseerd: het vice-koninkrijk
Nueva Espatia (van Florida en de westelijke oever van de Mississipi tot het huidige Costa Rica en de
Caraïbische eilanden, en Mexico); het vice-koninkrijk van Nueva Granada (met Venezuela, Colombia,
Panama en Ecuador); het vice-koninkrijk Perti met inbegrip van de `audiencias' (een administratieve onderverdeling van het vice-koninkrijk) van Lima, Cusco en Chili; het vice-koninkrijk van La Plata met de
`audiencias' van Charcas (Bolivië en Paraguay) en van Buenos Aires (Argentinië en Uruguay); en tenslotte
Brazilië, dat aan de kust verder in de deelstaten Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro en Sáo
Paulo was onderverdeeld.

Het onstaan van het Europees muziekleven in de Amerikaanse kolonies: de missies
Terwijl de jezuïeten voornamelijk Zuid-Amerika voor hun rekening namen (vooral Brazilië en de
Reducciones in La Plata), waren het in de eerste plaats de franciscaanse zendelingen die hun culturele en
religieuze stempel op de Noord- en Centraal-Amerikaanse bevolking drukten. Het belang dat de autochtonen binnen hun religieuze functies aan muziek en dans hechtten, gebruikten de franciscanen als een zeer
efficiënt wapen in hun inspanningen bij het bekeren en catechiseren van de Azteken. De belangrijkste figuren in dit verband waren de Vlaamse monniken Johan van der Auwera (Juan de Ayora), Johan Dekkers
(Juan de Tecto) en de leek Pieter van Gent (Pedro de Gante, ca. 1480-1572). Terwijl de eerste twee als martelaars stierven, stichtte Pedro de Gante in 1523, nadat hij grondig Nahuatl (de taal der Azteken) had gestudeerd, een school in Texcoco. Daar onderwees hij aan Azteekse kinderen van edele afkomst zang, notenleer
en instrumenten, en componeerde hij villancicos voor zijn jonge musici.
Het opzet van Pedro de Gante mag in elk opzicht een waar succes worden genoemd: in zijn Historia de los
Indios (1536-1541) schreef Toribio de Motolinfa dat: "Toen de indianen het Ave Maria en Pater Noster
begonnen te leren, gaven de paters hen - om het instuderen te vergemakkelijken en aangenamer te maken deze en andere gebeden samen met de Tien Geboden in hun eigen taal en zetten de teksten op een mooie
gregoriaanse melodie. De indianen waren zo blij die gebeden te kunnen leren en ze waren zo talrijk, dat men
ze vaak massaal in de binnenhoven van de kerken en kapellen in hun eigen buurt zag gebeden leren en zingen, tot drie of vier uur lang. Hun haast om al die melodieën in te studeren was zo groot dat men ze dag en
nacht van overal kon horen zingen en de hele catechismus opzeggen".
Spoedig werd ook in Tenochtitlán een katholieke kerk voor de indianen gesticht, San José de Belem, waarnaast ook een belangrijke (muziek)school ontstond, die de eerste (in Europa geboren) Mexicaanse componisten zoals Juan Xuárez, Lázaro del /klam°, Juan de Victoria en Hemando Franco voortbracht. In oktober 1532 kon Pedro de Gante Karel V al als volgt aanschrijven: "Ik kan Zijne Majesteit zonder overdrijven
vertellen dat er al indianen zijn die heel goed in staat zijn om te preken, te onderwijzen en te schrijven (ten
behoeve van het geloof). En met de grootste waarachtigheid kan ik bevestigen dat er nu al goed opgeleide
zangers zijn, die, als ze in Zijne Majesteits Kapel zouden zingen, het nu al zo goed doen, dat U ze misschien
wel zou moeten horen en zien om te kunnen geloven dat het mogelijk is". Verdere creatie en ontwikkeling
van dergelijke scholen gebeurde razend snel en overal in Nueva Espaila en Nueva Granada ontstonden tijdens het tweede kwart van de 16de eeuw muziekkapellen onder leiding van de paters.
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Over de opluistering van het paasfeest van 1539 in Tlaxcala schrijft nogmaals Motolinfa: "Deze Tlaxcaltecas
hebben de eredienst prachtig opgeluisterd met polyfone muziek voor stemmen en instrumentengroepen. Ze
hebben twee koren die elkaar afwisselen in het zingen van de liturgie. Elk koor heeft meer dan twintig zangers; ze hebben ook twee groepen fluitspelers die de koren begeleiden en in hun uitvoeringen gebruiken ze
rebecs en een bepaald type fluiten (van de Moren overgenomen), dat zeer overtuigend de klank van het orgel
imiteert. Ze hebben bovendien ook zeer goede percussionisten die samen met de hoge en klare klanken van
de belletjes die ze gebruiken een heel fraai effect teweegbrengen". In 1615 vatte Juan de Torquemada in zijn
Monarquia Indiana de verdiensten van de indiaanse koren uit de voorbije halve eeuw ongeveer als volgt
samen: "de indianen hebben prachtige handgeschreven kopieën van de koorboeken gemaakt; ze genieten
uitstekend muziekonderricht, met als gevolg dat zelfs de kleinste dorpen uitnemende koren hebben; ze
gebruiken goede eigen instrumenten en maken kopieën van Europese; hun composities zijn niet altijd zuivere nabootsingen van Europese muziek, maar ze gebruiken ook meer en meer eigen creatieve elementen."
De nood aan teksten en muziek liet zich al gauw voelen in de kolonies, zodanig dat de franciscanen de eerste drukpers in Mexico vanaf 1556 (en in Peru in 1601) opstartten. Van de ongeveer 220 gedrukte boeken
die tijdens de 16de eeuw van de pers rolden, waren er twaalf muziekdrukken.
De passie van de Azteken voor muziek en uiteraard ook de privileges die gepaard gingen met het lid zijn
van een muzikale kapel, leidde ertoe dat er soms meer musici in de kerk aanwezig waren dan niet-musicerende gelovigen of bekeerlingen. Dit zette koning Filips II er in 1561 toe aan om de muzikale activiteiten in
te dijken door het aantal autochtonen in de kapellen te reduceren. In Spaans-Amerika kon enkel een minderheid `Inestizos' of autochtonen van edele afkomst, pas vanaf het midden van de 17de eeuw belangrijke
posities vervullen binnen de muzikale hiërarchie van de kerk.
Het repertoire bevatte uiteraard gregoriaanse zang (in het Latijn of vertaald in de volkstaal) en polyfonie,
die enerzijds door de Europese musici in Iberisch-Amerika nieuw werd gecomponeerd of anderzijds vanuit Spanje en Italië rechtstreeks werd geïmporteerd. Zo werden al vroeg drukken en handgeschreven
kopieën met religieuze composities van Heinrich Isaac, Loyset Compère, Francisco Guerrero, Cristóbal de
Morales, Toms Luis de Victoria, Philippe Rogier en Alonso Lobo in Nueva Espafia verspreid [cf. concerten / workshop 2, 3, 10 & 20]. Zelfs tot in de afgelegen Reducciones - door de jezuïeten gecreëerde nederzettingen, vooral in La Plata, in de vorm van kloosterdorpen, waar onder anderen de rurale Guaranf-indianen (na hun bekering) bescherming genoten tegen de Portugese slavendrijvers - vond men manuscripten
terug met missen en vespers van de vroeg-18de-eeuwse Toscaanse componist Domenico Zipoli (die in
Argentinië leefde van 1717 tot aan zijn dood in 1726). Uiteraard werd in de eerste plaats muziek uit het
Iberisch schiereiland uitgevoerd, aangezien de Zuid-Spaanse stad Sevilla de functie had van een soort poort
tot de Nieuwe Wereld, van waaruit niet alleen muziekdrukken, maar ook musici, missionarissen en priesters naar de kolonies werden gestuurd [cf. concert 3].
Typisch voor het repertoire in de missies was dus deze co-existentie van Europese geestelijke muziek in
'stik antico' (traditionele polyfonie zonder solisten of concerterende vocale of instrumentale partijen) en
autochtone dansliederen gezongen en gespeeld op een mengsel van lokale (vooral blaas- en percussie-instrumenten) en Europese instrumenten (viola da gamba's, violen, luiten, vihuela's, harpen, orgels, enzovoort).
Hierdoor vertoonden de erediensten vaak reminiscenties van heidense cultussen. Naast onderwijs in het
zingen van antifonen, psalmen en hymnen werden de autochtonen ook `alabanzas' en `alabados' aangeleerd.
Dit zijn religieuze lofzangen die over het hele continent populair bleven en uiteindelijk overleefden als
volkszangen [cf. concert 9]. De symbiose van muzikale elementen uit zeer uiteenlopende culturen was
ongetwijfeld ook een overblijfsel van de mentaliteit die Spanje karakteriseerde vanaf de 9de tot laat in de
15de eeuw met de multiculturele cohabitatie van moslims, joden en christenen, wat onder andere zeer goed
tot uiting komt in de Cantigas de Santa Maria, een collectie 13de-eeuwse lofzangen aan de Heilige Maagd,
geschreven en gecompileerd door koning Alfonso X el Sabio (de Wijze) [cf. concerten 4, 5 & 24].
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Het muziekleven in de kathedralen
Na hun muzikale opleiding bleven de jonge clerici meestal in hun dorpen, terwijl de meest begaafden naar
de nieuwe kathedralen in de grote centra werden gestuurd. Georganiseerd naar het model van de Spaanse
kathedralen van Sevilla (Mexico-Stad, Lima, La Plata) of Toledo (Puebla, Durango), stonden deze koloniale kerken in het midden van het publieke leven. Gesitueerd op de centrale `plazas', waren de kathedralen het
toneel van religieuze `fiestas', processies en politieke manifestaties, en de clerus had uiteraard de scholing en
opvoeding onder zijn controle. In tegenstelling tot de missies bekommerden deze kathedraalscholen zich
weinig of niet om de muzikale opvoeding van de autochtonen, zodat de voornaamste posities binnen de
kapel (kapelmeester en organist) bijna steeds aan Europeanen of in Europa opgeleide musici waren toevertrouwd. Toch werden wel autochtonen als zangers of instrumentalisten tewerkgesteld en sommigen verwierven een waar monopolie in het bespelen van bepaalde instrumenten. Net als in de missiekerken bestond
het repertoire in de kathedralen in de eerste plaats uit gregoriaanse zang, geïmproviseerd contrapunt op dat
gregoriaans (hoofdzakelijk in parallel contrapunt, `fabordón' genoemd) en/of polyfone muziek van
Spaanse, Portugese en Italiaanse componisten, wier werken vaak in druk in de kolonies arriveerden en waarvan handgeschreven kopieën werden aangemaakt voor gebruik door de koren. Enkel grote koorboeken
werden op perkament getranscribeerd, terwijl de kleine stemboekjes te vaak op papier van slechte kwaliteit
werden overgeschreven, wat constant herkopiëren met zich meebracht. Als men de inventarissen uit de eerste eeuwen van de kolonisatie vergelijkt met datgene wat nu nog in de kathedraalarchieven is overgebleven,
kan men alleen maar het enorme verlies van dergelijke bronnen betreuren. De kerkarchieven die vandaag
nog de meeste oude muzikale bronnen bewaren zijn ondermeer Guatemala-Stad, Mexico-Stad, Bogotá,
Lima en Sucre.
Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw begonnen componisten in Iberisch-Amerika ook de nieuwe invloeden zoals basso continuo, nieuwe muzikale vormen (cantates, sonates, enz.), concerterende stijl en het
gebruik van onafhankelijke instrumentale partijen uit de Italiaanse muziek over te nemen. Vaak vindt men
in de literatuur opmerkingen met betrekking tot een zeer trage evolutie in dit opzicht. Zo heeft de religieuze muziek in de Nieuwe Wereld geleden onder het (hedendaagse) stigma dat dikwijls aan kunstproducten
uit de 'perifere' kolonies - in tegenstelling met het 'centrale' moederland - wordt toegeschreven. Men moet
anderzijds wel bewust blijven van het feit dat de meeste musici inderdaad uit het Iberische schiereiland naar
de kolonies trokken. Zowel in Spanje als in Portugal was door de intense controle van de conservatieve
koninklijke en kerkelijke instanties de evolutie van de muziek eveneens 'achtergebleven' (in vergelijking
met Italië dan). Bij nauwer toezien, merkt men echter dat in Latijns-Amerika nieuwe invloeden tenminste
even snel, zoniet sneller dan in Spanje werden overgenomen. Dit onder andere door de rechtstreekse immigratie van een aantal vooraanstaande Italiaanse componisten zoals Rocco Ceruti, Domenico Zipoli of
Ignazio di Gerusalemme in de 18de eeuw.
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Tijdens de 17de eeuw prevaleerde in de Mexicaanse kerken echter nog de meer oudmodische Spaanse vereenvoudigde contrapuntische (vaak dubbelkorige) polyfonie in de werken van Juan Hernández, Francisco
López Capillas en Antonio de Salázar in Mexico-Stad of van Pedro Bermudes, Gaspar Fernandes en Juan
Gutiérrez de Padilla in de kathedraal van Puebla de los Angeles [cf. concert 1]. Aan de andere kant begonnen laat-17de-eeuwse componisten zoals Manuel de Zumaya (de eerste `rnestizo' kapelmeester in de kathedraal van Mexico-Stad) of Gutiérrez de Padilla in Puebla vooral in hun `villancicos' elementen uit de
Italiaanse barokcantate in te voeren zoals recitatieven en aria's met vocale solisten en concerterende instrumenten. Met de komst in Lima in 1707 van de Milanees Rocco of Roque Ceruti (ca.1683-1760) werden
Vivaldiaanse stijlkenmerken ingevoerd, alsook het gebruik van de viool als solistisch instrument. Ceruti was
de opvolger van de Madrileen Toms de Torrejón y Velasco, die tussen 1676 en 1728 het muziekleven (niet
alleen in de kathedralen, maar ook in het theater) in de Peruaanse steden Lima, Cusco en Trujillo had gedomineerd [cf. concert 16]. Ceruti's leerling en opvolger, de Peruviaan José de Orejón y Aparicio (1705-1765),
cultiveerde in zijn religieuze werken echter de toen meest recente lyrische en sentimentele Napolitaanse stijl
van tijdgenoot Pergolesi. Toen de componist Ignazio di Gerusalemme (Ignacio Jerusalem), uit Lecce in
Apulië, de functie van Zumaya in 1749 overnam, introduceerde hij zowel de vroegklassieke stijl als elemen-

ten uit de opera in zijn religieuze werken. Naast deze invloeden van zuiver Europese afkomst, werden vooral in de formeel nogal vrijgevochten `villancicos' ook lokale stijlkenmerken verwerkt, zoals de taal en ritmen uit Afrikaanse tradities, ondermeer in de `negrilla'.
Een ander belangrijk centrum voor religieuze muziek was de stad Chuquisaca (La Plata, nu Sucre in Bolivië)
in de `Audiencia de Charcas', waar Juan de Araujo (1646-1712) - vermoedelijk een leerling van Torrejón y
Velasco - ongetwijfeld de meest vooraanstaande componist was. Al in 1624 werd in Chuquisaca - één van
de rijkste provincies in Zuid-Amerika, dankzij de zilvermijnen van Potosf - de San Francisco Xavier universiteit geopend, die prompt één van de meest verfijne instituties voor hoger onderwijs van SpaansAmerika werd, na Mexico-Stad en Lima. Dit bloeiend cultureel centrum was ook vroeg voorzien van een
kathedraal, die vanaf 1609 de aartsbisschoppelijke zetel werd van Alto Peru. Het muziekarchief, hoewel
zeer uitgedund door de tand des tijds, is nog steeds één van de rijkste van het continent op het gebied van
17de- en 18de-eeuwse muziek.
Het muziekleven in Chuquisaca kende zijn grootste expansie onder de Spanjaard Juan de Araujo, waar deze
na studies in Lima en een eerste betrekking aan de kathedraal van Panama, via Guatemala-Stad en Cusco,
in 1680 aankwam. Naast een groot aantal enkel- en dubbelkorige en zelfs meerkorige Latijnse religieuze
composities in 'stik antico', liet hij ongeveer 140 `villancicos' na. In deze composities, die op de grens liggen tussen geestelijke en profane muziek, hield Araujo zich aan de traditionele structuur van 'estribillo'
(refrein) — (meestal 2) `coplas' of `mudanzas `(strofen) — 'estribillo'. De Spaanse teksten vertonen affiniteiten met de typische Spaanse barokliteratuur (bijvoorbeeld van Calderón de la Barca), terwijl de componist zijn meest originele effecten verkreeg met het gebruik van pseudo-Afrikaanse en `Roma'-dialecten in
zijn villancicos (vaak muziek voor Kerstmis) en jácaras (religieuze ballades met levendige, gesyncopeerde
ritmen en het gebruik van snel-afwisselende responsoriale technieken) [cf. concert 6].

Instrumentale en Profane' muziek.
Met het gebruik in de liturgie van composities als villancicos (uit Spanje ingevoerd), chanzonetas (een soort
Spaanse madrigalen), jácaras en negrillas (villancico-derivaten met inheemse elementen), juguetes (waarin
referenties naar corridas werden gemaakt) en nog vele andere vormen en genres, vervaagt ons hedendaags
concept van een duidelijke scheiding tussen geestelijke en wereldlijke muziek. Er werd hoger al gealludeerd
op het feit dat de autochtonen, Azteken, Maya's, Inca's, Muisca's, Guaranf's, en anderen binnen hun religieuze festiviteiten steeds muziek, dans en toneel verenigden, wat voor de meestal verbijsterde Europeanen
een eredienst eerder op een carnavalstoet deed lijken dan op een kerkelijke dienst. Zowel de franciscanen
als de jezuïeten hadden dergelijke inheemse praktijken bewust in stand gehouden, om op die manier de
autochtonen in hun bekering niet al te zeer te ontvreemden. Wat wij dus vandaag soms stilistisch als profane muziek herkennen, door het gebruik van dansritmen en -instrumenten of door het gebruik van de volkstaal, had in Iberisch-Amerika een volledig andere betekenis, waardoor het zoeken naar een min of meer duidelijk onderscheid tussen wereldlijk en geestelijk in die muziek totaal irrelevant en nutteloos wordt.
Niettegenstaande bestaat er toch een aantal composities, vooral van het villancico-type dat, hoewel steeds
met een religieuze of soms mystieke ondertoon, minder goed binnen het repertoire paste dat binnen of rond
de eredienst werd uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn villancicos op gedichten van de non Juana Inés de
la Cruz (ca. 1648-1695), in het vroeg-18de-eeuwse Chuquisaca op muziek waren gezet door componisten
als Andrés Flores, Manuel de Mesa, Juan de Araujo en Roque Ceruti. Deze uiterst verfijnde intellectuele
dame, die in het Convento de San Geronimo in Puebla de los Angeles in Mexico verbleef, stond bekend als
'El Fénix de México' en was ongetwijfeld één van de grootste dichters van de Spaanse (en SpaansAmerikaanse) Gouden Eeuw [cf. concert 11].
Muziekdrama's — muziek bestemd voor het toneel en die wij automatisch met opera associëren — kwamen
in Iberisch-Amerika pas in de tweede helft van de 17de eeuw voor en werden dan nog in de eerste plaats
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door de religieuze autoriteiten gebruikt voor didactische doeleinden, zoals bijvoorbeeld de `ópera serenata'
Venid, venid deidades uit 1749, in Paraguay gecomponeerd door Esteban Ponce de León. Invloeden kwamen zowel van het 17de-eeuwse half-gesproken, half-gezongen Spaanse theater van Juan Hidalgo of
Sebastian Durón (op teksten van Calderón de la Barca en Lope de Vega) [cf. concert 22], als uit de latere
'zarzuela', het Italiaanse vroege `dramma per musica', en de bel canto opera's in Napolitaanse stijl van
Scarlatti tot Jommelli. Daarnaast werd nochtans ook de zuiver profane opera ingevoerd, die in ware theaters voor de Spaanse adel werd gespeeld. De oudste en enige volledig bewaarde opera, geschreven en op de
planken gebracht in Iberisch-Amerika, is La Párpura de la Rosa van Torrejón y Velasco op een libretto van
Calderón de la Barca, dat in Lima op 19 oktober 1701 werd uitgevoerd ter ere van de tachtigste verjaardag
van de Spaanse koning Filips V. In 1711 bracht Manuel de Zumaya de eerste operaproductie in Mexico-Stad,
La Parténope, op een libretto van Silvio Stampiglia, maar dat werk ging verloren. Net als in Spanje waren
in Iberisch-Amerika volledig gezongen Italiaanse opera's echter niet erg populair. Dat zou pas na de onafhankelijkheid van de meeste landen in het begin van de 19de eeuw het geval worden.
Puur instrumentale muziek werd eveneens in Spaans-Amerika gecultiveerd tijdens de 17de en 18de eeuw,
maar bitter weinig daar gecomponeerde werken zijn bewaard gebleven. Wel werd veel dansmuziek zowel
in- als uitgevoerd. Composities voor tokkelinstrumenten (gitaar, luit, vihuela, harp) van Sebastián de Aguirre,
Gaspar Sanz en Santiago de Murcia waren behoorlijk populair [cf. concerten 15, 17 & 18]. Een aantal danstypes die in de barokperiode in Europa populair waren, hebben vermoedelijk een Latijns-Amerikaanse oorsprong: dit geldt voor de sarabanda, de passacalle, de fandango en misschien zelfs de follia.
Ten slotte werd ook veel muziek voor orgel naar de Nieuwe Wereld uitgevoerd, met een uiteraard sterke
voorliefde voor Spaanse en Portugese componisten zoals Francisco Correa de Arauxo en Rodrigues
Coelho, wier `tientos' (fugatische composities) in de kerken tijdens de eredienst werden gespeeld. Uit
Brazilië is ook betreurenswaardig weinig bewaard, omdat de Portugese autoriteiten, in tegenstelling tot de
Spaanse, elke publicatie-activiteit formeel verboden. Ook de klimatologische omstandigheden hebben vaak
belet dat muziek, gekopieerd vóór het midden van de 18de eeuw bewaard bleef. Alle bronnen van de zogenaamde Braziliaanse barok dateren dus van de late 18de en vroege 19de eeuw, maar dat is het onderwerp
van een lezing binnen het festival, en niet van het in de concerten voorgestelde repertoire.
Uit dit al te bondig en onvolledige overzicht van wat tussen de Spaans-Portugese `Conquista' en de onafhankelijkheidsverklaring van de Iberisch-Amerikaanse kolonies op muzikaal vlak gebeurd is, kunnen toch
enkele algemene karakteristieken worden gedistilleerd. Twee belangrijke elementen moeten in elk geval
voor ogen worden gehouden. Ten eerste dat de geografisch perifere situering van Iberisch-Amerika met
betrekking tot Europa helemaal niet tot muzikaal 'achterblijvende' producties heeft geleid, integendeel
zelfs. Gedurende de 16de en 17de eeuw was aan de ene kant de snelle import van vooral conservatieve
Spaanse, Portugese en Romeinse muziek determinerend, maar anderzijds bleven de stijlen van de werken
die in de kolonies nieuw werden gecomponeerd hoofdzakelijk congruent met die van de moederlanden.
Innoverend in vergelijking met Spanje en Portugal waren het gebruik van inheemse instrumenten, van de
volkstaal (vooral Nahuatl en Quechua), alsook van melodische en ritmische karakteristieken, die bij gebrek
aan beter inzicht noodgedwongen aan autochtone invloeden moeten worden toegeschreven. De uitwijking
van Italiaanse musici in de 18de eeuw bracht vervolgens deze gemengde Iberische en autochtone stijlen in
contact met de meest vooruitstrevende laatbarokke, galante en preklassieke uitingen afkomstig uit Venetië,
Toscane en Napels. De hoogste sociale klassen (en hun musici) waren in de laatste eeuw van de koloniale
periode en na de onafhankelijkheid van de meeste landen rond 1820 uiterst geïnteresseerd en goed op de
hoogte van wat er op muzikaal vlak in Europa aan vernieuwingen werd geproduceerd: de muziek van
Boccherini, Mozart, Haydn en Rossini werd al in de kolonies uitgevoerd toen de componisten nog in
Europa werkzaam waren!
Ten tweede is de impact van het autochtone (en dat omhelst ook elementen uit ingeweken Afrikaanse tra22

dities) nog steeds moeilijk te duiden wegens de relatief beperkte informatie die we hebben over precolumbiaanse en volkse muzikale tradities, hoewel bepaalde dansvormen vermoedelijk een Centraal- en ZuidAmerikaanse herkomst hebben. In dat opzicht is in de architectuur de vermenging van mediterrane tradities en inheemse, vooral decoratieve elementen, gemakkelijker waarneembaar. Zowel musicologen als musici zijn pas sedert de laatste decennia intensiever bezig met diepgaande studies hierover. Aldus bezitten de
verschillende streken uit de Iberische kolonies in de Nieuwe Wereld elk eigen muzikaal-stilistische elementen die zich in voornamelijk ingevoerde Zuid-Europese basisgenres en -stijlen hebben ingewerkt, zodat het
resultaat steeds de frisse indruk van een creatief mengsel bij de toehoorder nalaat.
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Artists in residence:
Gabriel Garrido en het Ensemble Elyma

Het Ensemble Elyma bestaat uit zangers en instrumentalisten die zich specialiseerden in de Latijnse muziek
uit de renaissance en barok. Elyma draagt al sinds vele jaren bij tot de herontdekking van oude muziek uit
Latijns-Amerika en is eveneens internationaal bekend voor zijn interpretatie van het Italiaanse repertoire
uit de 17de eeuw.
De naam Elyma komt uit een tekst van Sophocles, die het woord gebruikte om een houten fluit met een
koperen mondstuk aan te duiden. In andere Oudgriekse teksten verwijst de term meer algemeen naar een
soort voederplant waarvan de stengel gebruikt werd om fluiten te maken. Bij uitbreiding betekent dit
woord de fluit zelf.
Elyma werd in 1981 opgericht door de Argentijnse dirigent Gabriel Garrido in Genève. Hij groeide op in
Buenos Aires, waar hij deel uitmaakte van een blokfluitkwartet. Na twee Europese tournees besloot hij zich
te gaan vervolmaken aan de Schola Cantorum in Bazel en studeerde er vervolgens luit, barokgitaar, renaissance rietblaasinstrumenten en orkestdirectie. Met ensembles als Ricercare, Glosas en Hespèrion XX werkte hij mee aan talloze concerten en plaatopnamen.
De samenstelling van Elyma varieert om de tijdscontext en culturele authenticiteit van de repertoires te kunnen behouden. Geboeid door de stem, de Griekse mythologie, de populaire muziek uit het MiddellandseZeegebied en de Latijns-Amerikaanse folklore, deelt Gabriel Garrido met het Ensemble Elyma dezelfde
interesse voor een authentieke interpretatie van oude muziek. Deze zoektocht naar historiciteit gaat gepaard
met een hartstocht, blijdschap en passie die hen eigen is. Hun diepgaande musicologische onderzoeken en
transcripties van de geïnterpreteerde manuscripten, resulteerden in concerten in heel Europa en LatijnsAmerika.
De cd-opnamen van het Ensemble Elyma, die aanvankelijk verschenen bij Tactus en Sinfonia en sinds 1997
bij K617, werden overladen met prijzen, waaronder de Diapason d'Or, de Diapason d'Or de l'Année, 10 de
Répertoire, Choc de la Musique, de Grand Prix de l'Académie du Disque, 4 Clefs Télérama, Must du
Compact Disc Magazine, Trimarg 95 (Consejo Argentino de la Másica), de Prix International du Disque
Antonio Vivaldi, Timbre de Platine d'Opéra International en de Grand Prix de l'Académie Charles Cros.
www.elyma.com
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Interview met artist in residence Gabriel Garrido,
artistiek leider van Ensemble Elyma
Rudy Tambuyser

Uw onderzoekswerk in Latijns-Amerika begin jaren negentig maakt u tot de geknipte artist in residence voor deze editie van Laus Polyphoniae. `Conquista y reconquista' slaat in zekere zin ook op uw persoonlijke geschiedenis. U werd in Buenos Aires geboren, maar studeerde eerst Europese oude muziek.
Voelde uw terugkeer ook als een muzikale thuiskomst aan?
Ja. Bij het werken aan mijn eerste opname van Latijns-Amerikaanse barokmuziek heb ik dingen herontdekt
waarmee ik als kind of adolescent ook al te maken had gekregen. In Argentinië is er immers veel muziek,
veel meer dan de barokmuziek die ik maak. Ik hoorde tango, folklore, klassieke muziek, populaire muziek
van mijn vader, die Spanjaard is, muziek van Mallorca, de in Argentinië zeer belangrijke romantische
muziek, opera ook, want mijn grootvader was amateurtenor, ... Daarbovenop is voor mij, toen ik jongvolwassene was, de barokmuziek gekomen.
Mijn muzikale opvoeding bestond dus uit een indrukwekkende hoop muziek van de meest diverse pluimage. Ik nam alles in me op, wist overigens nog niet wat ik later zou doen, niet eens dat ik een professionele
muzikant zou worden. Wellicht belangrijk is dat ik als adolescent veel volksmuziek speelde. Ik studeerde
als kind blokfluit en gitaar, geen viool of piano, dus kan je in zekere zin zeggen dat mijn 'stem' van meet af
aan meer naar renaissance en barok neigde dan naar de romantiek. Het is waarschijnlijk daarom dat ik tijdens mijn ontdekkingstocht doorheen de Latijns-Amerikaanse muziek zoveel herkenning voelde.
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Destijds heb ik uiteraard de Europese barokmuziek bestudeerd, heb sonates van Telemann op blokfluit

gespeeld, heb de passies van Bach gespeeld, zoals iedereen (lacht), en veel Spaanse en Italiaanse renaissancemuziek. Na mijn eerste muziekstudies wist ik niet meteen wat gedaan. Toen ik begin jaren zeventig met mijn
Argentijnse groep naar Europa kwam om de Missa Criola van Ariel Ramfrez uit te voeren, kreeg ik de kans
om mijn kennis van de barokmuziek te verdiepen. Men kan dus inderdaad van een omweg spreken: ik ben uiteindelijk teruggekeerd naar de bronnen waarvan ik me zolang en zo ver had verwijderd. In Argentinië zat ik
te ver van de Europese bronnen, en hier aanbeland zat ik te ver van de Latijns-Amerikaanse (lacht).
In 1991 heb ik een sabbatjaar genomen van de school in Genève, waar ik nog steeds lesgeef, en heb ik op de
jezuïetenmissies in Mojos en Chiquitos zes maanden aan bronnenonderzoek gedaan. Tijdens een tweede reis
werkte ik in de kathedraal van Sucre. Zo'n twee jaar ben ik uiteindelijk door dat onderzoek in beslag genomen.
Over dat werk heeft u eens gezegd dat u bang was, het muzikale materiaal te contamineren met uw
onderzoek. Wat bedoelde u daarmee?
Verschillende dingen. Gezien het feit dat men met een Europese blik naar die muziek kijkt...
Dus u beschouwt zelfs uw - in onze ogen - autochtone blik als Europees?
Natuurlijk, zelfs die van de Argentijnen die altijd thuis zijn gebleven, maar geen indianen zijn, is noodzakelijkerwijs Europees. Omdat het een kijk is - en dat zeg ik met het grootste respect - die weliswaar de
bedoeling heeft een aspect van de Indiaanse cultuur naar waarde te schatten, maar in die poging gedoemd is
zijn onderwerp te vergiftigen.
De indianen integreren alles wat ze ontmoeten en gewaarworden in hun universum. Door je interactie als buitenstaander beïnvloed je dus wat je zo graag alleen maar wilde bestuderen. Dat is overigens niet goed of slecht,
het is alleen maar zo. De logica van het verhaal. Als we indianen gevonden hebben die nog steeds spelen en
zingen naar de oraal overgeleverde traditie, zoals in Chiquitos of Mojos, en als we nog originele instrumenten
hebben teruggevonden, dan is dat alleen maar omdat die plaatsen tot in de jaren zestig van de wereld waren
afgesneden. De wegen waren slecht begaanbaar, onder meer door zware regenseizoenen, en zo is op die plaatsen de praxis die de jezuïeten er destijds hebben geïntroduceerd, tot vandaag in grote mate bewaard gebleven.
Als we vandaag echter dat patrimonium naar waarde willen schatten, is het niet meer zoals voorheen. Het
is gecontamineerd. De indianen maakten traditionele barokviolen, en nu heeft men er Spaanse bouwers
naartoe gestuurd om 'betere' violen te maken - dat wil zeggen: moderne, want ze mogen ook slechter zijn
(lacht). Contaminatie, let wel, ondanks de wil om goed te doen.
Een andere contaminatie is heel voor de hand liggend en prozaïsch: je neemt een blad van een origineel vast
om te kopiëren, en het valt zowat tot stof uiteen. Je probeert het te redden, maar je vernietigt het. Een
bevriende onderzoeker vertelde deze anekdote. Hij kopieerde met een normale kopiemachine het hele miraculeuze archief dat hij in Chiquitos had gevonden. Net toen het werk was afgelopen, ging de machine stuk.
De reden: het stof waartoe de originelen terugkeerden. De Japanse fabrikant in kwestie heeft overigens een
nieuwe machine cadeau gedaan (grijnst).
U ziet, het materiaal waarover we praten is heel fragiel. Destijds in Sucre en Chiquitos heb ik manuscripten gezien die nu gestolen zijn. Met de kennis komt blijkbaar de steelzucht. Wellicht hebben alleen muzikanten dat materiaal gezien, maar ook zij, zelfs zij, stelen. Maar goed, zelfs de welwillende blik kwetst soms.
Dat wilde ik eigenlijk zeggen.
Als u die contaminatie zo ernstig neemt, mogen we dan besluiten dat uw uiteindelijke doel een restauratie is, het hervinden van een eeuwenoude 'realiteit'?
Uiteraard is authenticiteit voor mij een doel. Ik ben daar gevoelig voor (ernstig). Niet zozeer omdat ik niks
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anders te doen heb, maar omdat méér nog dan de authenticiteit zelf, het zoeken naar 'hoe men het precies
deed' me dingen leert. Zoeken naar authenticiteit is ontdekken. Dat is prachtig. Onbekende muziek vinden,
traktaten uitpluizen, sporen zoeken, aha-erlebnissen... Ik ben nieuwsgierig. En niet ongevoelig voor de ironie van het feit dat in onze branche de nieuwigheid in het oude zit (lacht). Ook het zoeken naar nieuwe
geluiden trekt me aan, het vinden van vreemde instrumenten. Misschien is die onderzoekende geest ook wel
een beetje uitgelokt door mijn jeugdige ervaringen in de volksmuziek. Al waren folklore en barok voor mij
aanvankelijk uiteraard twee verschillende dingen. Toen hadden ze voor mij niks met elkaar te maken, vandaag weet ik beter.
Dus uitgerekend in Latijns-Amerika werd een strikte scheiding gemaakt tussen folk en `musique
savante'?
Dat zal wel, het is precies daar dat ik die scheiding heb aangeleerd gekregen. Dat is ook te begrijpen, want
indertijd was er nog niet zoveel bekend over de achtergrond van de muziek die 'er was'.
Stel je voor, je bent een jonge musicus, je speelt Handel, je komt meer over hem te weten: hij leefde begin
18de eeuw, grote carrière in Londen, Italiaanse stijl, een van de grootste barokcomponisten, voilà, en je
speelt hem. Anderzijds, je bent geboren in Timboektoe, daar is geen Handel. Wel, Buenos Aires, Córdoba,
Sucre, dat was bij wijze van spreken allemaal Timboektoe. Er was geen barok, want er was nooit een Handel
geweest. Begrijpt u? Wij wisten indertijd niet wat dat was, barokmuziek. Wat we wel kenden was de zogeheten 'koloniale' muziek. Let op de pejoratieve klank van dat 'koloniaal'. Het betekent 'van de kolonie'
(gespeeld pompeus). Maar wij zijn geen kolonie, wij zijn Argentinië! Voor een Argentijn begint de geschiedenis in 1816. In de tijd van Bach bestond Argentinië niet, dus bestond er geen muziek. Zo eenvoudig is dat.
Muzikaal gezien leefde Argentinië van de Europese romantische periode. En van de folkore. En die folklore, die kwam van ... tja, vanwaar? Van het leven zelf (lacht). De waarheid is uiteraard dat de Argentijnse
volksmuziek van de Spaanse barokmuziek komt. Zoiets ontdekken, dat lag moeilijk, zeker in nationalistisch
getinte tijden. Nu gaat het beter. Destijds stootte je echter op heel wat weerstand wanneer je mensen daarvan probeerde te overtuigen.
Maar nu komt het. Zelfs de mensen die wel degelijk van een en ander op de hoogte waren, zegden vervolgens: bon, er was inderdaad muziek in Bolivia in de tijd van Handel, maar die is niks waard. Wat kon je nu
met die indiaantjes aanvangen? Welnu, die 'indiaantjes' hadden de sterkste muziekkapellen van de wereld.
In Sucre was er een kapel van vijftig muzikanten, vergelijk dat eens met de vijftien man die Bach in Leipzig
ter beschikking had. Men moet in deze kwestie van invalshoek durven veranderen. Terwijl Bach klaagde
over de slechte muzikanten die hij kreeg, wist men in Sucre niet waar men met al het talent moest blijven.
Want de indianen waren zeer goede muzikanten. Filips II had reeds in 1580 per decreet het aantal muzikanten moeten beperken in de kapel van de kathedraal, er waren letterlijk teveel goede musici.
Er was destijds dus een nooit geziene muzikale bloeiperiode in Latijns-Amerika. Een historisch fenomeen.
Zoiets had wie er vandaan kwam nooit durven denken. Er was eerder een minderwaardigheidscomplex: we
hebben het over landen die destijds als veroverd, als overwonnen golden. Geen goede voedingsbodem voor
het idee van een eigen muziekcultuur, zo'n krachtige dan nog.
Vandaag gaat het wat beter, men kan stilaan wat vlotter met het koloniale verleden overweg. Maar toen we
jaren geleden voor ons derde project voor `Les Chemins du Baroque' (een cd-reeks van het Franse label
K617, red.) de muziek van Araujo speelden, een van de belangrijkste Latijns-Amerikaanse barokcomponisten, bleek ons verhaal redelijk ingewikkeld te worden. We speelden niet alleen in Frankrijk maar ook in
Spanje en in Latijns-Amerika. Nu is voor een Spanjaard Juan de Araujo een Boliviaan, en voor een Boliviaan
een Spanjaard. De realiteit is: hij was Spanjaard en werkte in Sucre omdat hij daar het best werd betaald,
punt uit. Maar het probleem blijft: niemand is geïnteresseerd, want het is niet van jou, het is niet van mij,
van wie is het eigenlijk? Tot zover de universele taal die muziek heet (lacht).
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Voor de revolutie die de huidige republieken heeft doen ontstaan, waren Argentinië, Bolivia en Peru een
Spaans rijk, maar lange tijd heeft blijkbaar niemand erbij stilgestaan dat het, de dag na die revolutie, dezelfde mensen waren die er woonden en musiceerden. En dat heb ik dus vijftien jaar geleden ontdekt (lacht).
En gaat uw zoektocht nog steeds verder?
Dé tocht in elk geval. Sindsdien werken veel musici ginds vanuit het inzicht dat hun folklore in de barok
wortelt. De muziek die pakweg in 1650 in de kathedraal weerklonk, is geëvolueerd tot een geschreven folklore. Enfin, ik overdrijf, maar in elk geval kan je karakteristieke melodische wendingen, ritmische figuren
en andere kenmerken exact terugvinden in beide disciplines. Let wel: in de folktraditie zijn die melodieën
generaties lang alleen mondeling overgeleverd.
Dat doet me denken aan de tijd dat ik in Palermo rond Monteverdi werkte. Een professor aan de universiteit aldaar onderzocht de muziek van de Grieks-Romeinse tijd, zoals je je kan voorstellen: een domein waarin de mist haast ondoordringbaar is. Ik zal je de details van de bewijsvoering besparen, maar hij was ervan
overtuigd geraakt dat de Siciliaanse herders Oudgriekse melodieën zingen. Daar hebben we het over 2000
jaar geleden, ik heb het in Latijns-Amerika over driehonderd jaar terug. Zo gek is dat blijkbaar niet.
U hebt eens gezegd, gevraagd naar de wederzijdse invloed tussen Europese en Latijns-Amerikaanse
barokmuziek, dat die invloed eigenlijk niet wederzijds is of mag zijn: het zo typische sacrale element
behoort hén toe, zei u, daarmee de indianen bedoelend. Speelt dat sacrale dan geen rol in wat u doet
met 'hun' muziek?
Natuurlijk wel. Maar ik kan het sacrale niet belijden zoals zij dat doen, ook niet in hun muziek. Want zij
zijn indianen, ik niet. Ik heb een enorm respect voor hun visie op de kosmos, een spirituele zienswijze die
ons veel kan leren, maar die niet te verzoenen is met de westerse, christelijke psychologie. Hun visie spreekt
me sterk aan, maar men kan er zich als westerling onmogelijk toe bekeren. Daartoe zou ik een soort indiaanse monnik moeten worden. En nog afgezien van de vraag of indiaanse monniken wel bestaan, is dat niet
de bedoeling.
Het 'heilige' is voor indianen hetgeen zich in hun leven voordoet. Ze integreren de kosmos in hun sacrale
concept. 'Deze harp is heilig, want ze heeft deel uitgemaakt van de wereld die zich uit het sacrale ontwikkelt', zoiets. Ze noemen de wereld heilig, en precies daardoor vermag die wereld dingen heilig te maken. Die
harp is oud en heeft misschien geen snaren meer, ze heeft misschien al lang geen muziek meer gemaakt, maar
ze is ooit bespeeld, ze heeft een geschiedenis en dus is ze even heilig als het standbeeld van de Maagd. Alles
is dus heilig voor hen, dat een intiem verband heeft met wat voor hen essentieel is. Intrinsieke essentie, alles
wat in hun holistische visie een rol speelt op en voor de aarde. Vandaar ook dat ik daarstraks zei dat ze zo
fragiel zijn, zo beïnvloedbaar en gemakkelijk te vergiftigen. Geef hen een moderne viool en die zal spoedig
'heilig' zijn.
Wij van het westen zijn anders. We willen in ere houden, gaaf houden, als iets stuk of verdwenen is, zijn we
blij als we er een foto van vinden, zodat het toch 'bewaard' blijft voor het nageslacht. Zo zijn wij, toch?
Klinkt gevaarlijk. Het onderscheid tussen denken en herdenken wordt al snel redelijk klein.
Het duidt in elk geval op een angst die wij hebben voor het werk van de tijd, dingen die veranderen, dingen die transformeren. In die zin pleit ik schuldig: ik ben westers, niet indiaans. Ik ben bang dat wat ik bij
de indianen gevonden heb, verloren gaat en dat ze ons niks geleerd zullen hebben en niks meer zullen leren.
Want inderdaad: we leren de beste lessen uit de dingen die we uit het verleden recupereren, dat blijft mijn
westerse overtuiging. Onze hele beschaving berust daar overigens op. De renaissance is de meest artistieke
periode van de westerse geschiedenis, welnu, wat deed die renaissance? Duizend jaar terugkijken hoe men
kunst maakte, en dan proberen er zelf ook te maken. Die blik op wat geweest is, heeft heel veel mogelijk
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gemaakt, heeft een lumineuze periode als de renaissance met zich mee gebracht. Dat is formidabel, maar het
is ook: ons eigen kleine, westerse virusje. We hebben de terugblik nodig en hij inspireert ons voor het hopelijk eveneens lumineuze - heden. Wat ik dus wil doen, is de indiaanse muziek recupereren om er wat
uit te leren, hetgeen in tegenspraak is met hun kijk op de dingen Dus kan er inderdaad geen sprake zijn van
een eigenlijke wederzijdse invloed.
Maar wanneer de wereldvisie van die indianen zo kenschetsend is, moet je daar als uitvoerder van hun
muziek én liefhebber van authenticiteit toch wat mee doen, of niet?
Zeker, maar het is toch anders. Natuurlijk was voor mij en mijn medemuzikanten spelen in Chiquitos een
overweldigende ervaring. Ik denk ook dat we sinds onze belevenissen in Latijns-Amerika anders spelen,
meer vanuit een delend gevoel, met als merkwaardige keerzijde dat we ons vanwege die ervaringen ook in
zekere zin een clan voelen. De clan Elyma (lacht).
In die zin doet die indiaanse zoektocht u dus anders spelen... In het Indiaans zouden we kunnen zeggen: die tocht heeft de muziek die u in de toekomst zal spelen 'geheiligd'?
Natuurlijk. Mijn leven is sinds 1991 compleet veranderd. Sindsdien geef ik de muziek anders door. Voordien
ging het vooral via mijn individu: ik probeerde de dingen zo exact en perfect mogelijk te doen. Ik was een
goede onderzoeker, gevormd aan de Schola Cantorum, enzovoort. Als ik erop terugkijk, stel ik vast dat er
minder emotie en minder betrokkenheid was. De aanzet tot verandering daarin kwam in Palermo, bij de
Sicilianen. In Latijns-Amerika kwam de emotionele doorbraak, nota bene daar waar ik vandaan kwam. Ik
ben moeten terugkeren, ik heb anders moeten kijken.
Ik was een romantisch kind. Het idee 'barok' is me maar gedaagd bij mijn terugkeer. De folklore die ik
kende had daar niks mee te maken. Het was altijd Bach, het Adagio van Albinoni uitgevoerd door hetzelfde orkest als de vierde symfonie van Brahms. Ik had geen idee van het verband tussen Albinoni en de
Argentijnse samba. Wel, ik verzeker je: er zijn meer overeenkomsten tussen de Mariavespers van
Monteverdi en de Argentijnse folklore, dan tussen de Mariavespers en Albinoni zoals die in 1950 werd
gespeeld.
De barokstudie heeft een heropleving met zich mee gebracht van sonoor materiaal dat compleet vergeten
was. Muzikaal psychologisch leerden we opnieuw de kort durende affecten kennen, snel elkaar afwisselende, typische stemmingen, eerder dan lijnen die een half uur lang niets nieuws brengen. Ik herinner me goed
dat de romantische symfonische delen op de radio voor een nochtans muzikaal gevormd kind erg lang duurden. Emoties in de barok zijn kort en direct en gecontrasteerd. Je krijgt veel afwisseling en je moet dus alert
blijven. Ik wil bij dezen het pseudowetenschappelijke verband met de drieminutenliedjes uit de populaire
muziek trekken. Beluister een madrigaal: tweeënhalf, drie minuten, drie minuten en veertig seconden. Dat
is de tijd die je nodig hebt om een affect uit te werken. Een instrumentaal deel uit de barok: precies hetzelfde, en het verklaart volgens mij een deel van het huidige succes van die muziek. Maar wat was de vraag juist?
De eventuele invloed van die specifieke ervaring met de indiaanse barokmuziek op uw latere werk.
We hebben geleerd de affecten strakker aan te zetten, vaker 'op te flakkeren', veerkrachtiger te spelen, met
meer persoonlijke inzet en vuur, woorden die ik sinds mijn jeugd blijkbaar vergeten was en die in deze context misschien ook niet mystiek genoeg klinken (lacht).

Dit artikel verschijnt in gewijzigde vorm ook in De Morgen.
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In memoriam Adolfo Broegg (1961-2006)

Aldolfo Broegg werd in 1961 in de buurt van Rome geboren. Hij begon op jonge leeftijd muziek te studeren en behaalde in 1983 zijn diploma gitaar aan het conservatorium S. Cecilia in Rome. Nadien verhuisde
hij naar Umbrië, waar hij tijdens de Calendimaggio di Assisi voor het eerst in contact kwam met middeleeuwse muziek en samen met enkele bevriende musici het Ensemble Micrologus oprichtte. Hij volgde cursussen bij onder anderen René Clemenic en Dominique Vellard en verscheidene gespecialiseerde musicologen. Als luitist studeerde hij bij Crawford Young. Sindsdien ging hij zich vooral toeleggen op de middeleeuwse en 15de-eeuwse luittechnieken en het bespelen van aanverwante tokkelinstrumenten uit die tijd.
Samen met het Ensemble Micrologus was Adolfo Broegg de voorbije jaren geregeld te gast bij het Festival
van Vlaanderen-Antwerpen. Hij betoverde menig festivalbezoeker met zijn prachtige luitspel. Ook dit jaar
zou hij meewerken aan twee concerten en optreden als coach van de IYAP-Early Music. Helaas heeft het
lot hierover anders beslist.
Adolfo Broegg is onverwacht overleden op 23 april 2006.

[...]
Yo canto para luego tu perfil y tu gracia.
La madurez insigne de tu conocimiento.
Tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca.
La tristeza que tuvo tu valiente alegría.

[...]
Ik bezing je slanke figuur en je gratie voor later.
De onvolprezen rijpheid van je inzicht.
Je hunker naar de dood en de smaak van zijn mond.
De droefheid in je vreugde en je moed.

Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,
un andaluz tan claro, tan rico de aventura.
Yo canto su elegancia con palabras que gimen
y recuerdo una brisa triste por los olivos.

Lang duurt het voor geboren wordt, als het gebeurt,
een Andalusiër, zo beroemd en rijk aan avonturen.
Ik eer zijn elegantie met mijn klagend zingen
en ik gedenk een droeve bries die door olijfhout
waait.

Federico Garcia Lorca
uit: Llanto por Ignacio Sánchez Mejfas

vertaling: Piet Thomas en Christian de Paepe
uit: Federico Garcia Lorca, De mooiste gedichten,
Davidsfonds 2001
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RANDACTIVITEITEN

Educatieve activiteiten in samenwerking met Musica
Interview Gabriel Garrido
door Jan Nuchelmans
Gabriel Garrido en het Ensemble Elyma zijn dit jaar artists in residence. Al jarenlang specialiseren ze zich
in muziek uit Midden- en Zuid-Amerika. Vanuit hun passie voor deze muziek gaan ze steeds op zoek naar
strikt historische bronnen. Ensemble Elyma wordt regelmatig uitgenodigd om concerten te geven in
Europa en Latijns-Amerika. Hun cd-opnamen werden al vele malen bekroond. Jan Nuchelmans gaat met
Garrido in gesprek en heeft het over de herontdekking van oude muziek uit de Nieuwe Wereld.
Zondag, 20 augustus 2006
interview (voertaal Frans): 13.30 tot 14.45 uur — Kloosterzaal, Elzenveld

Lezing: Polyfonie in het jonge Mexico
door Jan Nuchelmans
De ontdekking van Amerika in 1492 had ook muzikaal grote gevolgen. Lokale tradities kregen concurrentie van muziek die uit Europa werd ingevoerd. Maar uit een besluit van het eerste Concilie van Mexico
(1555) blijkt ook dat inheemse instrumenten op grote schaal werden ingezet om de westerse muziek te begeleiden. Hernando Franco en Juan Hernández waren de eerste kapelmeesters aan de kathedraal van MexicoStad. Ze staan aan het begin van een lange reeks componisten die zich voor hun westerse collega's niet hoeven te schamen. Een eerste verkenning door de kleurrijke muziek van het oude Mexico, met als halteplaatsen Mexico-Stad, Puebla en Oaxaca.
Dinsdag, 22 augustus 2006
lezing (voertaal Nederlands): 14.30 tot 15.30 uur — Van Laerzaal, Elzenveld

Lezing: Muziek in Zuid-Amerika, de vlaktes en de hoge bergen
door Adrián Rodriguez van der Spoel
Na de verovering van het Zuid-Amerikaanse continent werd door de Spanjaarden snel werk gemaakt van
de evangelisatie van de nieuwe gebieden. De jezuïeten speelden hierin een hoofdrol. In Bolivië (nu zowel
Bolivië als Paraguay) bestond een groot onderscheid tussen de geloofsbelevenis van de mijnstreken met zijn
steden en kathedralen en de vlakten met dorpjes en missieposten. De steden volgden secuur de katholieke
leer zoals voorgeschreven door het moederland. Hier werkten ook bekende componisten als Juan de Araujo
en Torrejón y Velasco. In de vlakten mochten de indianen hun geloof belijden in hun eigen taal: zo ontstond
er een eigen muzikale invulling met lokale instrumenten.
Woensdag, 23 augustus 2006
lezing (voertaal Nederlands): 10.30 tot 11.30 uur — Van Laerzaal, Elzenveld
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Braziliaanse barok
door Marc Vanscheeuwijck
Wanneer men over Latijns-Amerikaanse muziek spreekt, wordt het Portugees-Amerikaanse gedeelte vaak
vergeten. Omdat het Portugese koningshuis in Brazilië het drukken van muziek verbood, zijn ook alle
bronnen van vóór 1735 verloren gegaan. De Braziliaanse 'barok' ontwikkelde zich in de architectuur van de
late 17de en 18de eeuw, maar de muziek is geschreven in een klassieke en vroeg-romantische stijl. In deze,
met muziekvoorbeelden geïllustreerde, lezing geeft Marc Vanscheeuwijck een overzicht van de historische
en culturele tijd waarin componisten zoals bijvoorbeeld José Mauricio Nunes Garcia leefden. Ook de meest
belangrijke stilistische kenmerken worden besproken.
Zaterdag, 26 augustus 2006
lezing (voertaal Nederlands): 14.30 tot 15.30 uur — Van Laerzaal, Elzenveld

Rondetafelgesprekken
met Lut Van der Eycken
Ook tijdens deze editie van Laus Polyphoniae ontvangt moderator Lut Van der Eycken na de avondconcerten festivalgasten rond de tafel om bij een glaasje met hen na te praten over de concerten, het festivalthema, wat de uitvoerders boeit en motiveert. Musici laten in hun kaarten kijken, liefhebbers onthullen hun
zwak voor oude muziek.
Maandag 21, woensdag 23, vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus
aanvangsuur: tussen 21.30 en 22.00 uur — Foyer AMUZ
Zondag 27 augustus
aanvangsuur: tussen 21.30 en 22.00 uur — Foyer De Roma

Inleidingen op de avondconcerten
Musicologen Jan Nuchelmans en Marc Vanscheeuwijck verzorgen dit jaar de concertinleidingen. Beiden
zijn uitermate thuis in oude muziek en in het bijzonder ook in de muziek van de Nieuwe Wereld. Het zijn
aangewezen persoonlijkheden om de avondconcerten van het festival te plaatsten in een ruimer kader.
Zaterdag, 19 augustus 2006
19.15 uur— Nottebohmzaal, Stadsbibliotheek, Conscienceplein
Jan Nuchelmans
De muziek van Juan Gutiérrez de Padilla (ca.1590-1664)
Zondag, 20 augustus 2006
19.15 uur — Foyer AMUZ
Marc Vanscheeuwijck

Los paraisos perdidos

Maandag, 21 augustus 2006
19.15 uur—Foyer AMUZ
Jan Nuchelmans

Juan de Araujo (1648-1712) in Bolivia: carnaval in de kerk?
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Dinsdag, 22 augustus 2006
19.15 uur — Foyer AMUZ
Jan Nuchelmans

Don Quzjote als bron voor de muziek van zijn tijd

Woensdag, 23 augustus 2006
19.15 uur — Foyer AMUZ
Marc Vanscheeuwijck

El Fénix de Mexico

Donderdag, 24 augustus 2006
19.15 uur — Sint-Felixpakhuis
Marc Vanscheeuwijck

Lusitaanse muziek

Vrijdag, 25 augustus 2006
19.15 uur — Foyer AMUZ
Marc Vanscheeuwijck

Cusco, imágenes de la ciudad perdida

Zaterdag, 26 augustus 2006
19.15 uur — Foyer AMUZ
Marc Vanscheeuwijck

Gitaarmuziek in de Spaanse koloniën

Zondag, 27 augustus 2006
19.15 uur — Foyer De Roma
Jan Nuchelmans

De Cantigas de Santa Maria: een middeleeuws Gesamtkunstwerk

Workshop 'Muziek in de kathedraal van Puebla, Mexico'
met Gabriel Garrido, Frawois-Nicolas Geslot, Rosa Dominguez, Pierre-Marie Chemla,
Rafael Bonavita & Manuel Vilas Rodriguez
zie pag. 115

Workshop `Codice 25 in de kathedraal van Toledo, Spanje'
met Jan Caals, Marnix De Cat en Hendrik Vanden Abeele
zie pag. 259

Salade Mexicaine
muziek- en dansvoorstelling door jongeren vanaf 12 jaar
In een concept en regie van Liesbet Vereertbrugghen
zie pag. 263
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Festivalcafé's

Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45
zo 20 — zo 27 augustus
11.00 — 17.00 uur
Foyer AMUZ
Kammenstraat 81
zo 20, ma 21, di 22, wo 23, vr 25 en za 26 augustus
vanaf 19.00 uur
Festivalgangers en muzikanten hebben steevast een trefpunt nodig om de inwendige mens te versterken of
om gewoon wat bij te praten. Vandaar dat u overdag ook dit jaar in het Elzenveld weer terecht kan in het
Festivalcafé in de mooie Zuster Van Wijnzaal, die leidt naar de kloostertuinen. Mark Sound heeft er zich
alvast geïnstalleerd met zijn interessante collectie cd's oude muziek waartussen u vooral opnamen van de
aantredende artiesten zult vinden.
Op de dagen dat er een concert plaatsvindt, kan u 's avonds ook terecht in de foyer van AMUZ. U vindt er
koude en warme dranken voor en na de concerten. Tijdens het festival worden er eveneens zomerse slaatjes
geserveerd.

Potaardestraat 4
1950 Kraainem
tel: 02/731.63.62
marksound@skynet.be

marksound@skynet.be

Wolstraat 6
2000 Antwerpen
tel: 03/233.64.03
antwerpen@marksound.bgc.be

CD & DVD speciaalzaak: klassiek & jazz
Het hele jaar door vindt u duizenden CD's terug in onze winkels.
Wat we niet op voorraad hebben, bestellen we graag voor u en, indien gewenst,
bezorgen we uw bestelling per post.
Openingsuren van dinsdag tot zaterdag
Kraainem
Antwerpen
10h00 - 13h00
10h30 - 13h30
14h00 - 18h30
14h00 - 18h30

Frtvoli
festivalleverancier
voor Laus Polyphoniae 2006

Frivoli
Bloemen en planten
Scheldestraat 7
B-2000 Antwerpen
Tel 03 237 73 34
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CONCERTEN
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BAROQUE D'AMÉRIQUE LATINE
LE MEILLEUR DE GABRIEL GARRIDO
EST CHEZ K617
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Distribution harmonia mundi
Veldkant 2 2550 KONTICH
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Ensemble Elyma
Gabriel Garrido

muzikale leiding

Marisii Pavón
Rosa Dorninguez
Paulin Bridgen
Bertrand Dazin
Frangois-Nicolas Geslot
Furio Zanasi
Gaston Sister

sopraan
sopraan
contratenor
contratenor
tenor
bariton
bas

Judith Pacquier
Beto Caserio
Sabine Weili
Frangois De Rudder
Andrea De Carlo
Diana Fazzini
Daniel Zuluaga
Francisco Gato
Manuel Vilas
Norberto Broggini

cornetto & fluit
chirimia & hobo
chirniria & fluit
fagot
viola da gamba
violone
chitarrone
chitarrone
harp
klavecimbel & orgel

Zaterdag, 19 augustus 2006
inleiding: 19.15 uur - Nottebohmzaal, Stadsbibliotheek Conscienceplein
concert: 20.00 uur - Sint-Carolus Borromeuskerk
Met de steun van

o

fondation

ty trance telecom
Ab.
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PROGRAMMA

Juan Gutiérrez de Padilla (ca. 1590-1664)
Primer Nocturno
Christus natus est
Ah, de la tierra
iAy! qué chacota
Tambalagumbá
Salve Regina
Segundo Nocturno
Lágrimas de un nitIo
Para qué se viste flores
Vengan, no se detengan
Sancta et immaculate
Stabat Mater
Felix namque
Tercer Nocturno
Esta vez que soy alcalde
Voces las de la capilla
La muda verdad sagrada
Ave Regina caelorum
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La Virgen y el Nifio: muziek in de kathedraal van
Puebla de los Angeles
Aurelio Tello, Mariantonia Palacios, Gabriel Garrido

De villancicos voor Kerstmis van Juan Gutiérrez de Padilla
In de voetsporen van Gaspar Fernandes trad Juan Gutiérrez de Padilla ontegensprekelijk naar voor als de
belangrijkste componist van villancicos tijdens de 17de eeuw in de Nieuwe Wereld. Hij werd omstreeks
1590 in Málaga geboren, waar hij zijn muzikale basisopleiding genoot. In 1616 had hij zich reeds opgewerkt
tot 'maestro de capilla' van de kathedraal van Cádiz. Zes jaar later arriveerde hij in Puebla en werd daar aangeworven als assistent van Gaspar Fernandes. Bij het overlijden van deze laatste in 1629 nam hij het kapelmeesterschap over, inclusief alle prebenden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die deze post inhield.
Zo was het ook zijn taak om villancicos te componeren voor de metten van de belangrijkste feestdagen van
de liturgische kalender. Hij woonde en werkte in Puebla tot aan zijn dood in 1664.
Van de enorme hoeveelheid villancicos die tot vandaag bewaard bleven in verscheidene LatijnsAmerikaanse archieven, illustreren de werken van Gutiérrez de Padilla bij uitstek de betekenis van de
beoefening van dit genre, en dit om verschillende redenen. Ten eerste omdat integrale cycli van villancicos
overgeleverd werden, in reeksen van acht of negen. Ten tweede omdat ze heel gebruikelijke composities als
invitatoria bevatten, onder meer in de villancicos van Driekoningen, die een licht werpen op de manier
waarop de metten met Kerstmis werden uitgevoerd. Ten derde omdat ze duidelijk aantonen hoe de verschillende stukken met elkaar contrasteerden, afhankelijk van het type van villancico (gallego, negro of negrilla,
portugués, gitanillas, juego de catia, jácara) of van de personages die erin defileerden (de Spanjaard, de oude,
de burgemeester, de blinde, de dove, de barbaren, de profiterende studenten) of ook nog door de typische
Ibero-Amerikaanse muzikale elementen die de componist aanwendde (sesquialtera-ritmes, hemiolen, de
dualiteit tussen grote en kleine tertstoonaarden, modaal-tonale harmonieën enz.).
De kathedraal van Puebla, het majestueuze gebouw waar de grote muzikant uit Malaga gedurende 35 jaar
kapelmeester was, beschikt over volledige manuscripten met de verzamelde villancicos van de jaren 1653,
1655 en 1657. Dit is heel uitzonderlijk, aangezien de meeste villancicos van kathedralen in de Nieuwe
Wereld als afzonderlijke composities werden overgeleverd, waardoor we jarenlang een verkeerd beeld hadden van hun functie en gebruik in de kerk. Ze waren gecomponeerd voor de metten van Kerstmis, ter vervanging van de responsoria die volgden op de lezingen in elk van de drie nocturnes waaruit dit officie
bestaat. De drie bundels worden voorafgegaan door het invitatorium Christus natus est om de cycli te openen. Daarna volgt het villancico 'de calenda' dat men zong - zoals voorgeschreven - bij aanvang van het eerste uur van 24 december, het moment waarop de cyclus van de kerstliturgie plechtig inzette. Het villancico
'de calenda' werd gewoonlijk hernomen aan het begin van de eerste nocturne van de metten. De daaropvolgende villancicos waren verschillend van vorm en thematiek, maar handelden allemaal over de gebeurtenissen die na de geboorte van Christus plaatsvonden: het kindje op het stro, de komst van de herders om hem
te aanbidden enz. De laatste cyclus verwijst naar de komst van Melchior, Kasper en Balthasar, het eerste villancico dat gezongen werd tijdens de metten van Driekoningen op 6 januari.
Het zijn heel aantrekkelijke composities, fijn bewerkt met de nauwgezette ambachtelijkheid waarover de
`maestros de capilla' destijds beschikten, in het bijzonder Juan Gutiérrez de Padilla. Ze getuigen van het vernuft en de geestigheid van de villancicos uit de Gouden Eeuw, waarin het maniërisme diepe sporen naliet.
De naam van de tekstschrijver van de villancicos is niet bekend, maar - zowel in het Spaans als in het
Creools - dichtte hij alle verzen met vaste hand, met de zekerheid van iemand die weet dat zijn woorden
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onder een notenbalk zullen terecht komen en op muziek gezet zullen worden door de kapelmeester van de
kathedraal. Dit is het legaat van de "distinguido maestro", zoals hij gedoopt werd door de NoordAmerikaanse musicologe Alice Ray Catalyne: Juan Gutiérrez de Padilla.

De vermaarde meester Juan Gutiérrez de Padilla
De biografie van Juan Gutiérrez de Padilla werd gereconstrueerd door de musicologen Robert Stevenson
en Alice Ray Catalyne vanuit de Actas Capitulares (de kapittelverslagen) van de kathedraal van Puebla de
los Angeles en andere, losse documenten uit het Archivo General de Notarfas (het notariële archief) van de
staat Puebla in Mexico. Volgens hun onderzoek werd Gutiérrez de Padilla geboren in Málaga omstreeks
1590. Hij was de zoon van Juan Gutiérrez de Padilla en doria Catalina de los Rios, beiden uit Málaga. Als
lid van het kathedraalkoor van deze stad kreeg hij zijn eerste muzikale onderricht van Francisco Vázquez.
Zijn professionele carrière als kapelmeester begon in Jerez de la Frontera in 1613. In 1616 kreeg hij, na een
wedstrijd, dezelfde functie toegewezen in Cádiz - als opvolger van Bartolomé Méndez -, die hij uitoefende
tot in 1620.
Het is niet precies geweten in welk jaar hij de overtocht maakte naar de Nieuwe Wereld, maar in 1622 was
hij reeds als zanger actief in de kathedraal van Puebla de los Angeles, die toen al bekend stond als een van
de belangrijkste muziekcentra van het Nieuwe Spanje. Na de dood van Gaspar Fernandes in september
1629, werd Juan Gutiérrez de Padilla benoemd tot 'maestro de capilla de la catedral', een ambt dat hij
bekleedde tot aan zijn overlijden in 1664.
De komst van bisschop en onderkoning Don Juan de Palafox y Mendoza in 1640 gaf een definitieve impuls
aan de bouw van een nieuwe kathedraal in Puebla, die in 1649 met veel luister werd ingewijd. De inhuldigingsceremonies duurden een hele week en werden bijgewoond door hoogwaardigheidsbekleders van verre
oorden als Manila in de Filipijnen. Dit illustreert de bevoorrechte zetel waarover de kathedraal toen
beschikte: "Het is de grootste en meest weelderige tempel van alle koninkrijken in Amerika, die zonder
overdrijving kan wedijveren met de beroemdste en meest memorabele van Europa". Op dat ogenblik werkte Juan Gutiérrez de Padilla er al twintig jaar als kapelmeester. Daarnaast was hij eigenaar van een atelier
voor de bouw van muziekinstrumenten, dat hij uitbaatte in zijn eigen huis, van waaruit hij uitvoerde tot in
Guatemala. De reputatie van Puebla als verkooppunt heeft lang voortbestaan. De jezuïet José Gumilla, kroniekschrijver over de indianen in Venezuela, beschrijft in het eerste deel van zijn kroniek El Orinoco
Ilustrado y Defendido (hoofdstuk 14), dat hij in 1719 het eerste responsorium van een begrafenismis speelde in San Ignacio de Chicanos (een missiegebied langs de Orinoco) met "instrumenten die onlangs werden
aangevoerd uit Puebla de los Angeles, waar ze met zorg werden vervaardigd en verscheept via Caracas naar
Venezuela".
Als kapelmeester van de indrukwekkende kathedraal was Gutiérrez de Padilla verantwoordelijk voor alles
wat er werd gezongen en gespeeld: van het onderwijzen van gregoriaans en polyfonie aan de dignitarissen
en kanunniken, het opleiden van de knapen en de jonge zangers van de koren, tot het componeren van
muziek voor de belangrijkste feesten van de kerk. Onder de bescherming van bisschop Palafox konden de
uitvoeringen van de muziekkapel van Gutiérrez de Padilla zelfs de kwaliteit en luister van de kathedraal van
Mexico overtreffen. Het koor van Padilla was uitgebreid, heel duur en goed getraind, waardoor hij een
groot deel van zijn religieuze oeuvre in polychorale stijl kon schrijven. In 1645 kon hij beschikken over
veertien kinderen en achtentwintig volwassen zangers, waaronder verscheidene instrumentalisten. Namen
zoals de uitstekende harpist Nicolás Grinón, de organist Francisco López y Capillas en de zanger, organist
en orgelstemmer Pedro Simón maakten deel uit van de kapel van Gutiérrez de Padilla.
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Zijn oeuvre werd steeds gewaardeerd omwille van zijn buitengewone kwaliteit. In 1663, een jaar voor zijn
dood, gaf het kapittel de opdracht om zijn composities te kopiëren, restaureren, verzamelen en in te binden
in het Libro de Coro XV. Reeds jaren vroeger, in 1656, had het kapittel beslist om de villancicos te verza-

melen en achter slot en grendel te bewaren. Robert Stevenson maakte een catalogus van de bewaarde werken volgens zes categorieën: missen, motetten, Maria-antifonen, lamentaties, passies en villancicos.
De werken van de "insigne Maestro licenciado Juan de Padilla" werden teruggevonden in verschillende
bronnen: het Libro XV van de kathedraal van Puebla de los Angeles, de verzameling Sánchez Garza in het
Instituto de Bellas Artes de la Ciudad de México, en de archieven van de kathedraal van Guatemala. Een
gedeelte van zijn oeuvre werd getranscribeerd door Robert Stevenson, Steven Brawick en Alice Ray
Catalyne.

La Virgen y el Nig()
Onder de titel La Virgen y el Nifio hebben we voor dit concertprogramma de cyclus kerstvillancicos uit
1657 verenigd met religieuze muziek voor de Maagd Maria: een Salve Regina, een Stabat Mater, twee
Maria-responsoria en een Ave Regina caelorum. De afwisseling tijdens de kerkdiensten tussen liturgische
werken in het Latijn en villancicos in het Spaans en andere volkstalen was een bijzonder kenmerk van het
muziekleven in de Spaans-Amerikaanse gebieden. De stijl van Padilla sluit aan bij de behoudsgezinde kerkelijke stijl die typisch was voor de Spaanse 17de eeuw. In het verlengde van de grote Spaanse polyfone traditie uit de 16de eeuw, getuigt zijn muziek niet van de vernieuwingen van de nieuwe Italiaanse stijl. Toch
ging zijn voorkeur uit naar dubbelkorige werken, die een meerderheid vormen in zijn oeuvre, en naar een
rijk harmonisch weefsel, met af en toe onverwachte chromatismen, kenmerken die wel thuishoorden in de
17de eeuw. Zijn composities slaan een brug tussen de renaissance en de barok, tussen Spanje en Amerika,
tussen religieus en profaan, en betekenen een voorbode van de rijke cultuur die de versmelting van de twee
werelden zal bijdragen tot het ontstaan van de Latijns-Amerikaanse barok.
Vertaling: Lieve Schaubroeck
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CHRISTUS NATUS EST
Christus natus est nobis.
Venite adoremus.

Christus is voor ons geboren.
Komt, laten wij aanbidden.

AH, DE LA TIERRA
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jAh, de la tierra y el monte
a quien puebla tanta flor
de cuyo hermoso verdor
de rfe aquel horizonte!

Ach, van de aarde en de berg
die door zoveel bloemen bewoond wordt
en om wiens groene schoonheid
gindse horizon moet lachen.

Todos
Quién llama?

Allen
Wie roept?

Solo
Yo, que en novedad tamaria,
pregunto por qué este dia
aborta tanta alegría
en tan áspera montaria.

Solo
Ik vraag mij vol verbazing af
waarom deze dag
zoveel vreugde tentoonspreidt
op deze zo kale berg.

Respuesta
Esta noche vers el suelo
reducida a corta espera
la maravilla primara
que supo hacer el cielo.
Celebradla partores!

Antwoord
Deze nacht zal de aarde
na een korte wachttijd
het eerste wonder zien
dat de hemel wist te produceren.
Vier dit wonder, herders!

Estribillo
iAlégrense las aves
y las flores, y en el viento,
con primoroso acento,
canten los miseriores!

Refrein
Dat de vogels en de bloemen
zich verheugen en dat de nachtegalen
zingen in de wind
met de allermooiste tonen!

Campanillas del alba
a esta sol que nace
toquen la salva.

Bij de morgenstond
luiden klokken een groet
voor deze zon die geboren wordt.

Solo
Y digan jilgueros
con picos parleros
en dulce primor.

Solo
En dat distelvinken
met hun bezige snavels
mogen spreken vol zoete kunsten.

Fuentecillas que al albor
quebráis mil perlas de risa,
no corráis, no tan aprisa,
veréis al que nace
que es luz y que es flor.

Bergstroompjes, jullie die bij dageraad
duizend lachparels breken,
stroom niet zo snel, niet zo gehaast,
jullie zullen die boreling zien
die zowel licht is als bloem.

Cop las
El gozo que ha publicado
el alba en tan alto empleo,
aviva nuesto deseo,

Strofen
De vreugde die de dageraad heeft
getoond bij deze zo belangrijke onderneming
wakkert onze verlangens aan

acaba nuestro cuidado.

en maakt een einde aan onze bezorgdheid.

Lfneas ceriirán estrellas
a este sol siendo prisión,
de su hermoso corazón,
lágrimas en vez de flechas.

Sterren omgeven deze zon
die gevangen zit
in een goed hart;
hij heeft tranen in plaats van stralen.

Respuesta
Por él veremos logrado
en los brazos de la aurora,
un sol que nace a deshora
entre rayos y primores.

Antwoord
In hem zullen wij gerealiseerd zien
in de armen van de morgenstond
een zon die onverwachts geboren wordt
te midden van stralen en pracht.

Perlas al brotarlas hechas,
como el alba aljófar llora,
ganando a su precursora
en grandezas y favores.

Parels die ontstaan zijn bij het ontkiemen
zoals de dageraad dauwdruppels weent,
en het wint van haar voorgangster
in grootsheid en gunsten.

IAY! QUÉ CHACOTA
iAy! qué chacota que hace la noche
porque el sol se acarea con eila.
Ay! qué chacota, parece una estrella
cada tachuela que pone en su coche.

Ach, wat een rumoerig plezier maakt de nacht
omdat de zon haar aankijkt!
Ach, wat een rumoer, ieder kopspijkertje
dat in zijn wagen zit lijkt wel een sterretje!

Cop las
La noche que todo el ario
es enemiga del dfa,
a prevenir nuevas paces
con todo el sol viene a vistas.

Strofen
De nacht die het hele jaar
de vijand is van de dag
staat tegenover de zon
om nieuwe eendracht te vermijden.

De Belén en la camparia
donde es la aurora Marfa,
la luz y Ia aurora a un tiempo
quieren quedar muy amigas.

In de velden van Bethlehem
waar Maria de dageraad is,
willen licht en dageraad meteen
zeer bevriend met elkaar raken.

De todo el llanto del cielo
la noche buena se atina,
luceros son cuanto arrastra
y planetas cuanto pisa.

De kerstnacht vult zich
met al het geween van de hemel
al wat hij met zich meevoert zijn sterren
al wat hij betreedt zijn planeten.

A la mitad del camino
recién nacido al sol mira,
conque si es dia o si es noche,
aun duda la noche misma.

Halverwege
kijkt de boreling naar de zon
zodat de nacht zelf nog steeds twijfelt,
of het nu dag is of nacht.

Mas con razón ha dudado
que como es sol de justicia,
no hay noche donde amanece
aunque es noche la que brilla.

Met recht heeft hij geaarzeld
want omdat hij de Zon der gerechtigheid is,
is er geen duisternis waar de dageraad aanbreekt,
ook al is het nacht.

Tantos soles resplandecen

Er schitteren evenveel zonnen
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como antes estrellas fijas,
que a luminarias del cielo
tan alta noche ilumina.

als er eerder vaste sterren waren
die met hemelse feestlichtjes
een zo belangrijke nacht verlichten.

TAMBALAGUMBA

48

Estribillo
Tambalagumbá
que ya noso rioso
naciro sá.

Refrein
Tambalabumba
want onze redder
wordt geboren.

Tambalagumbé
turu en plocisione
vamo a Belé.

Tambalagumb é
laten we in optocht
naar Bethlehem gaan.

Ayahu, uchiha
quien tene candela no lumblalá
y ya, y ya, y ya
tili tilitando lo nifio sá

Ayahu, uchiha
wie een kaars heeft, moet ons bijlichten
y ya, y ya, y ya,
het kind ligt te klappertanden.

Copkts
A lo portal de Belene
venimo negro cuntenta,
a hace una plocisione
delante la nacimenta.

Strofen
Naar de stal van Bethlehem
komen wij, negers, blij,
om een processie te houden
voor zijn geboorte.

Ayahu, uchiha
tili tilitando lo nifio sf
y ya, y ya, y ya
su madle vindita le cayenta.

Ayahu, uchiha
het kind ligt te klappertanden
y ya, y ya, y ya,
zijn gezegende moeder verwarmt hem.

A lo neglo don Jorjiyo
que dice tene opinió,
a ese habemo de rogá
que nos lieve la pendó.

Aan zwarte don Jorjiyo,
die voor slim doorgaat,
moeten we vragen
het vaandel voor ons te dragen.

Ayahu, uchiha
quien tene candela no lumblalá
y ya, y ya, y ya
tili tilitando lo nifio sá.

Ayahu, uchiha
wie een kaars heeft, moet ons bijlichten
y ya, y ya, y ya,
het kind ligt te klappertanden.

A lo neglo de Vicalio
que dice so más hontrazo,
a ese habemo de rogá
que nos lieve la sensario.

Aan de zwarte uit Vicalio,
die zeer achtenswaardig is,
moeten we vragen
het wierookvat te dragen.

Ayahu, uchiha
tili tilitando lo nifio sá
y ya, y ya, y ya
su madle vindita Ie cayenta.

Ayahu, uchiha
het kind ligt te klappertanden
Y ya, Y ya, Y ya,
zijn gezegende moeder verwarmt hem.

A lo negro don Biafra

Aan de neger don Biafra

pues que tene bono cala,
a ese habemo de encargá
la cluz de la cambaca.

moeten we, omdat hij
er zo vriendelijk uitziet, vragen
het kruis van Cambaca op te nemen.

Ayahu, uchiha
quien tene candela no lumblalá
y ya, y ya, y ya
tili tilitando lo nirio sá.

Ayahu, uchiha
wie een kaars heeft, moet ons bijlichten
y ya, y ya, y ya,
het kind ligt te klappertanden.

A lo neglo don Pelico
que tene glande la lona,
a ese habemo de rogá
que lleve a nosa siriola.

Aan de neger don Pelico,
die goede kwaliteit katoen heeft,
moeten we vragen
Onze-Lieve-Vrouwe te dragen.

Ayahu, uchiha
tili tilitando lo nirio sá
y ya, y ya, y ya
su madle vindita le cayenta.

Ayahu, uchiha
het kind ligt te klappertanden
y ya, y ya, y ya,
zijn gezegende moeder verwarmt hem.

A lo neglo Municongo
que tene glande barriga,
a ese habemo de rogá
que We la campanilla.

Aan de neger Municongo,
die een dikke buik heeft,
moeten we vragen
de bel te dragen.

Ayahu, uchiha
quien tene candela no lumblalá
y ya, y ya, y ya
tili tilitando lo nirio sá.

Ayahu, uchiha
wie een kaars heeft, moet ons bijlichten
y ya, y ya, y ya,
het kind ligt te klappertanden.

A lo neglo don Pascuale
helmano le Susepillo,
a ese habemo de rogá
que se lieve les bizcuchillo.

Aan de neger don Pascuale,
de broer van Susepillo,
moeten we vragen
koekjes mee te brengen.

Ayahu, uchiha
tili tilitando lo nirio sá
y ya, y ya, y ya
su madle vindita le cayenta.

Ayahu, uchiha
het kind ligt te klappertanden
y ya, y ya, y ya,
zijn gezegende moeder verwarmt hem.

A lo neglito Guayambo,
ese que llaman cojuelo,
a ese habemo de rogá
que lieve las candelelo.

Aan het negertje Guayambo,
die ze hinkepoot noemen,
moeten we vragen
de kandelaars te dragen.

Ayahu, uchiha
quien tene candela no lumblalá
y ya, y ya, y ya
tili tilitando lo nirio sá.

Ayahu, uchiha
wie een kaars heeft, moet ons bijlichten
y ya, y ya, y ya,
het kind ligt te klappertanden.

A neglo de Flasica,
ese que llamamo Antón,
a ese habemo de rogá

Aan de neger uit Flasica;
die we Anton noemen,
moeten we vragen
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que guie la plosición.

de processie te leiden.

SALVE REGINA
Salve Regina,
mater misericordie:
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.

Wees gegroet,
barmhartige koningin,
hoop van ons leven,
gegroet.

Ad te clamamus,
exules, filii Hevae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Tot u roepen wij,
verdreven kinderen van Eva.
Vanuit dit tranendal
richten wij ons gesteun
en geween tot u.

Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.

Gij zijt onze voorspraak,
vestig dan uw barmhartige
ogen op ons.

Et Jesum,
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.

En toon ons Jezus,
de gezegende vrucht van uw schoot
na ons bestaan in dit aardse verbanningsoord.

0 Clemens. 0 pia.
0 dulcis Virgo Maria.

0 genadige. 0 liefdevolle.
0 tedere Maagd Maria.

LAGRIMAS DE UN NIRO
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Introducción
Lágrimas de un nirio,
ternezas de un Dios,
si por mi las llora,
iqué dulces que son!

Inleiding
Tranen van een kind,
tederheid van een God,
als het kind ze vergiet om mij,
hoe zoet zijn ze dan!

Respuesta
El rigor la causa
si las busca amor,
iqué dulces que son!
que lo ingrato siempre
duplica el dolor,
iqué dulces que son!

Antwoord
Strengheid is de oorzaak
want, zo liefde die tranen zoekt,
hoe zoet zijn ze dan!
Want ondankbaarheid verdubbelt
altijd de smart,
hoe zoet de tranen ook zijn.

Estribillo y Responsión
Mas si el daim que padece
lo siente por mi ocasión,
llore yo, llore yo
pues a tantos excesos obliga
la fuerza de mi sin razón.

Refrein en Antwoord
Maar als hij de pijn die hij lijdt,
voelt door mijn toedoen
dan ween ik, ween ik,
want tot zo'n buitensporigheid word ik
zonder reden gedwongen.

Cop/as
Sentir por nuf la pena,
sufrir por mi el dolor,

Strofen
Verdriet voelen om mij,
om mij pijn lijden,

hermoso nitio mfo
muchas finezas son.

mooi kindje van mij,
dat zijn grote weldaden.

Por mf tendréis de amante
el crédito mayor,
que son vuestas finezas
de mi satisfacción.

Om mij zal u de sterkste
bewijzen leveren die een geliefde kent:
het zijn uw goedheden
ter genoegdoening voor mij.

Antes que os mereciera
mi bien tanto favor,
erais un Dios terrible
ms ya otra cosa sóis.

Voordat ik u waard was,
mijn zo grote helper,
was u een verschrikkelijke God
maar nu bent u heel anders.

Decidme nitio hermoso:
€qué fuerza os obligó,
a que paguéis la fruta
que no comisteis vos?

Zeg me, mooi kindje:
welke kracht bracht u ertoe
te betalen voor de vrucht
die u nooit at?

PARA QUÉ, SE VISTE FLORES
Romance
Para qué se viste flores
diciembre sin advertir?
Que puede quejarse mayo
y puede ofenderse abril.

Romance
Waarom bloeien de bloemen
zomaar in december?
Opdat mei zou kunnen klagen
en april zich beledigd zou voelen.

Porque ha nacido el amor
responde el eco sutil
si no es sol, será deidad,
mucho ms que serafin.

Omdat de liefde geboren is,
antwoordt de ijle echo,
als hij de zon niet is, moet hij een god zijn,
veel hoger dan een serafijn.

De qué tan ufano sale
el primoroso alhelf
si le sacara colores
la piirpura del carmín.

De mooie violier zou niet zo
trots staan te pronken
als het rood van de karmijnroos
haar kleur zou doen verbleken.

Si en sus dos partidos labios
se vido el clavel lucir
que mucho que ya no estime
al más cándido jazmin.

Als ik tussen jouw halfopen lippen
de anjer zie glanzen,
dan is het niet vreemd dat ik
zelfs de zoetste jasmijn niet meer waardeer.

De sus ojos se ha valido
para matar y herir
que de sus doradas flechas
ha desconfiado el fin.

Hij heeft gebruik gemaakt van zijn ogen
om te doden en te verwonden,
want hij vertrouwde er niet op dat zijn gouden pijlen
het uiteindelijke doel zouden bereiken.

Estribillo
Venid, venid zagalejos, venid,
que si mam de amores este seraffn,
de sus ojos vida podéis conseguir,
pues arrojan los rayos de mil en mil.

Refrein
Kom, jongens, kom,
zo deze engel jullie doet sterven van liefde
kunnen jullie via haar ogen weer tot leven komen,
want die stralen met duizenden stralen.
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VENGAN, NO SE DETENGAN
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Estribillo
Vengan, no se detengan,
vengan todos al almoneda
que es rica, dichosa,
preciosa y buena,
donde nada se vende
y todo se aprecia.
Vengan, vengan, no se detengan.

Refrein
Kom, treuzel niet,
komt allen naar de veiling,
die goed voorzien is, gezegend,
schitterend en goed,
waar niet verkocht wordt
en alles getaxeerd wordt.
Kom, treuzel niet.

Coplas
Los bienes que al niiio esperan
quiero a la plaza sacar,
no Ilegue quien los ignora,
que no sabe en lo que están.

Strofen
Ik wil de voorwerpen waarmee het kind
te maken zal krijgen wereldkundig maken,
zodat er niemand is die ze Met kent,
en niet weet waaruit ze bestaan.

La cruz será lo primero
que tengo que rematar,
y aunque ven que un mondo pesa,
un nifio la llevará.

Het kruis is het eerste voorwerp
dat ik moet aanpakken,
en hoewel u ziet dat het veel weegt
zal een kind het dragen.

Longinos la lanza quiere
por prenda, qué ceguedad,
mas, en un abrir de ojos,
sus faltas conocerá.

Longinos wil de lans
als zijn voorwerp; wat een blindheid!
Maar in een oogwenk
zal hij zijn zonden kennen.

Un instrumento de ca-tja
en sus manos le pondrán,
y al punto que les disuene,
la mano le han de sentar.

Ze zullen een instrument van riet
in zijn handen leggen
en zijn hand zal zeker
de punt voelen die onaangenaam is.

Sujeto de una columna
a ser extremo vendrá,
de un valor cuyos extremos,
su paciencia ha de probar.

Vastgebonden aan een zuil
zal hij het uiterste ondergaan
met een moed die door zijn lijdzaamheid
tot het uiterste op de proef gesteld wordt.

Un Pedro a la voz de un gallo
sus razones negará,
y que tiene mil razones,
después ha de confesar.

Ene Petrus zal bij hanengekraai
zijn overtuiging ontkennen
en al heeft hij daar duizend redenen voor
daarna zal hij te biecht moeten gaan.

El martillo a golpes jura
que la sangre ha de soltar,
si salta pro todo el mundo,
sangre ligera será.

De hamer vloekt bij iedere slag
dat er bloed moet vloeien
als het vloeit ten bate van een ieder
zal het licht bloed zijn.

También me dicen que tiene
larga soga que tirar,
mas la llevará por bien,
si otros la llevan por mal.

Ze zeggen ook tegen mij dat
hij een flink touw moet voorttrekken,
maar hij doet dat ten bate van het goede en
anderen doen dat ten bate van het kwade.

Los bienes que ha de presente

De spullen die aanwezig zijn

no los quiero pregonar,
que quien de sf se enajena,
niega toda propiedad.

wil ik niet aanprijzen;
wie zich ervan ontdoet
ontkent ieder eigendom.

Si acaso el buey y la mula
fueran suyos no tan mal,
que un gitano en un instante,
los pusiera en buen lugar.

Als de os en de ezel toevallig van u
zouden zijn, zou het zomaar kunnen
dat een zigeuner ze in een oogwenk
op een veilige plek zou stallen.

SANCTA ET IMMACULATE
Sancta et immaculate virginitas,
quibus te laudibus efferam nescio.
Quia quem caeli
capere non poterant
tuo gremio contulisti.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui.

Heilige en onbevlekte maagdelijkheid,
met welke lof ik u prijzen zal, weet ik niet.
Want Hem, die de hemelen
niet kunnen omvatten,
hebt gij in uw schoot gedragen.
Gezegend gij onder de vrouwen,
en gezegend de vrucht van uw schoot.

STABAT MATER
Stabat Mater dolorosa
iuxtacrucem lacrimosa
dum pendebat filius.

In smarten stond de moeder
naast het kruis, wenend,
waar haar zoon hing.

Cuius animam, gementem
contristantem et dolentem
pertransivit gladius.

En haar zuchtend hart,
bedroefd en treurend,
werd door een zwaard doorboord.

FELIX NAMQUE
Felix namque es,
sacre Virgo Maria,
et omni laude dignissima,
quia ex te ortus est so iustitiae,
Christus, Deus noster.
Ora pro populo,
interveni pro clero,
intercede pro devoto femineo sexu:
sentiant mones tuum iuvamen,
quicumqu e celebrant
tuam sanctam commemorationem.

Want gij zijt gelukkig,
Heilige Maagd Maria,
en alle lof zeer waardig,
omdat uit u de Zon der gerechtigheid is
opgegaan, Christus, onze God.
Bid voor uw volk;
kom de geestelijkheid te hulp;
wees de voorspraak voor het u toegewijde
vrouwelijke geslacht; mogen allen uw
bijstand merken, allen die vereren
uw heilig aandenken.

ESTA VEZ QUE SOY ALCALDE
Dito
Esta vez que soy alcalde
a toda la gente mando
que vaya corriendo,
que vaya volando,
taiiendo y cantando,
riendo y saltando

Duo
Nu ik burgemeester ben
beveel ik iedereen
te rennen
te vliegen
te stampen en te zingen
te lachen en te springen;

53

54

que no le saldrá de balde,
ande la gente, ande.

niemand komt zomaar weg,
kom, mensen, begin!

Responsión
No hay alcalde de corte
que tanto mande.
Ande la gente, ande.

Antwoord
Er is geen burgemeester
die dat kan bevelen.
Kom mensen, we gaan.

Cop/as
Ya que en el portas estamos,
mando a todos, Dios delante,
que callen, oigan y vean
si só alcalde o no só alcalde.

Strofen
Nu we in de stal zijn
beveel ik u allen, dat u zwijgt, luistert en toeziet
in tegenwoordigheid van God,
of ik nu al dan niet burgemeester ben.

Mando que se hagan rajas
las zagalas y zagales,
que en éllas no será mucho,
aunque en éllos no es muy fácil.

Ik beveel dat de jongens en meisjes
een lap stof delen;
dat zal de meisjes licht vallen
maar niet meevallen voor de jongens.

Mando otra vez que hagan plaza
pues no traen sus majestades,
ni alabardas de tusdescos
ni chuchillos de alemanes.

Ik beveel nogmaals plaats te maken
want deze koningen
dragen geen hellebaarden,
noch messen uit Duitsland

Mando que vengan los reyes,
que en ocasión semejante,
en un alcalde de ordinario
viene bien un "Dios os guarde".

Ik gebied dat de koningen komen
want bij een dergelijke gelegenheid
zegt een burgemeester gewoonlijk
"God moge u behoeden."

Las rodillas por el suelo
mando que den vasallaje,
al nifío, que aunque está pobre,
también lo parló su madre.

Geknield op de vloer, beveel ik
dat u zich onderdanig betoont aan het kind,
want hoewel het arm (van geest) is,
spreekt zijn moeder al tegen hem.

Mando después y prosigo
que miísicos y danzantes,
canten y dancen, pues todo
pueden hacerlo en el aire.

Ik beveel voorts
dat muzikanten en dansers
zingen en dansen, want dat
kan iedereen in de openlucht doen.

Al MIK) recién nacido
digan canciones reales,
pues que por enamorado
vino a tierra en buen romance.

Ze moeten koningsliederen zingen,
voor het pasgeboren kind,
dat uit liefde
op aarde kwam.

Item y vayan conmigo
mando que no se desmanden,
o sobre ello los pondremos
de patitas en la calle.

Dus moeten ze met me meedoen,
ik eis dat ze niet opgeven,
want anders
smijten we ze eruit.

Sálganse fuera los zurdos
no quieran amohinarme,
que no habrá cosa a derechas

Nu moeten de linkshandigen naar buiten
want die willen me vast niet kwaad maken;
niets zal namelijk zijn zoals het hoort

si se me ponen delante.

als ze mij in de weg staan.

Los lampifios de mollera,
calvos o calabazates,
que todo es uno exi foras
y vayan a sus pelambres.

Kaalgeschoren koppen,
kaaihoofden of domkoppen,
want dat is allemaal hetzelfde, naar buiten,
ga je haren maar zoeken.

Las tarascas afeitadas
no salgan de guarda infante,
y déjenlo para cuando
quiera el nirio parcarse.

De versierde processiedraken
blijven het kind bewaken
en laten het met rust
tot het zich wil vermaken.

Entonces los figurones,
estos de bigotes grandes,
harán sus danzas que agora
no quiere el nirio gigantes.

Pas dan zullen die poppen
met hun grote snorren,
hun dansen uitvoeren want momenteel
wil het kind geen reuzen.

Y mando al que se muriere
les diga a los santos padres
que, pues principe ha nacido,
saldrán presto de la cárcel.

En ik beveel dat degene die sterft
aan de heilige voorvaderen vertelt
dat zij spoedig uit de kerker bevrijd
zullen warden, nu de vorst geboren is.

VOCES LAS DE LA CAPILLA
Introducción
Voces las de la capilla
cuenta con lo que se canta
que es mUsico el rey y nota
las más leves disonancias
a lo de JesUs infante
y a lo de David monarca.

Inleiding
Koorstemmen,
pas op met wat je zingt
want de koning is muzikant
en hoort de kleinste dissonanten
in de muziek over het kindje Jezus
en die over koning David.

Respuesta
Puntos ponen a sus letras
los siglos de sus hazarias
la clave que sobre el hombro
para el treinta y tres se aguarda.

Antwoord
De eeuwen zetten
zijn grote daden op muziek;
de muziek die wacht
op de drieëndertig stemmen?

Arios antes la divisa
la destreza en la esperanza
por Sol comienza una gloria
por Mi se canta una gracia
y a medio compás la noche
remeda quiebros del alba.

En er wordt zeker
onderscheid aangebracht:
in Sol begint een gloria,
in Mi zing je een dankgebed
en daartussen bootst de nacht
de trillers van de dageraad na.

Estribillo
Y a trechos las distancias
en uno y otro coro
grave, suave y sonoo
hombres y brutos y Dios
tres a tres
dos a dos

Refrein
En bij tussenpozen zijn de intervallen
in een of ander koor,
ernstig, lievelijk en welluidend,
mensen en wilde dieren en God
drie aan drie,
twee aan twee
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y uno a uno.

en een bij een.

Y aguarda tiempo oportuno
quien antes del tiempo fue.
Por el signo alamire
puestos los ojos en mf,
a la voz del padre of
cantar por puntos de llanto.
iOh, que canto! Oh, que canto!
tan de oir y de admirar,
tan de admirar y de oir
todo en el hombre es subir
y todo en Dios es bajar.

En degene die te vroeg inviel,
wacht op het geschikte moment.
Voor het teken
zijn alle ogen op mij gevestigd,
voor de Vader
hoorde ik ontroerend zingen.
Ach welk een gezang, welk een gezang
zoveel te horen en te bewonderen
zoveel te bewonderen en te horen
dan verheft zich de mens
en God daalt neder.

Cop las
Daba un nifio peregrino
tono al hombre, y subió tanto
que en sostenidos de llanto
dió octava arriba en un trino.

Strofen
Een zwervend kind schonk
de mens een toon en die steeg zo
dat hij onder aanhoudend geween
een octaaf steeg, in een coloratuur.

Hizo alto en lo divino
y de la máxima y breve
composición en que pruebe
de un hombre y Dios consonancias.

Hij hield op bij het goddelijke
met die prachtige en korte compositie
waarmee hij aantoont dat er
samenklank is tussen de mens en God.

LA MUDA VERDAD SAGRADA
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Dito y Responsión
La muda verdad sagrada
de tres reyes es el norte.
Que la verdad en la corte
no pasa sino callada.

Duo en Antwoord
De onuitgesproken heilige waarheid
is de leidraad van drie koningen.
Want zo er al waarheid is aan het hof,
blijft die altijd onuitgesproken.

Coplas
Siempre la verdad ha sido
callada, mas esa mengua
no es falta de propia lengua,
sino de ajeno ofdo.

Strofen
De waarheid is altijd verzwegen,
maar deze tekortkoming is geen
gebrek van de eigen tong maar een
tekortkoming van het gehoor van de ander.

Como ve ms aplaudido
El coro de la mentira,
Su voz la verdad retira
Como menos escuchada.

Aangezien de waarheid ziet
dat er meer applaus is voor het leugenkoor
houdt zij haar stem stil,
omdat er minder naar haar geluisterd wordt.

Poco se oye la verdad
con ser de tanto provecho,
no proque le falte pecho,
pues le sobra voluntad.

Weinig hoor je de waarheid
ook al levert zij veel op,
niet dat het haar aan moed ontbreekt
want ze heeft wilskracht over.

Si el nudo de la amistad
es menos sordo que ciego,
pues que se desata luego

Als de band van de vriendschap
minder doof zou zijn dan zij blind is
dan zou die band de tong onmiddellijk los raken,

no es nudo sino lazada.

het is geen band, maar een strik.

AVE REGINA CAELORUM
Ave regina caelorum
ave domina angelorum,
salve radix, salve porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gegroet, koningin der hemelen,
gegroet, meesteres der engelen,
heil u, wortelstam, heil u, poort
waaruit het licht van de wereld is ontsproten.

Gaude virgo gloriosa
super omnes speciosa;
vale, o valde decora,
et pro nobis christus exora.

Verheug u, hoogverheven Maagd,
schitterend boven alle anderen;
heil u, o allerschoonste,
wees altijd onze voorspreekster bij Christus.
Vertaling: Barbara Grimm / Marianne Lambregts
(Spaans), ICTL (Latijn)
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La Trulla de Bozes
Marfa Espada
Carlos Sandtia
Karim Farhan
Juan Dfaz de Corcuera
Xavier Pagès
Ratil del Toro

sopraan
contratenor & muzikale leiding
tenor
tenor
bariton
orgel

Zondag, 20 augustus 2006
Artiestenmis: 11.30 uur - Sint-Carolus Borromeuskerk
In samenwerking met het Artiestenfonds Stichting Koningin Elisabeth
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PROGRAMMA

Francisco Guerrero (1528-1599)
Ave Virgo Sanctissima
Claros y hermosos ojos
Toms Luis de Victoria (1548-1611)
Descendit Angelus Domini
Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525/6-1594)
Sicut cervus
Francisco Guerrero
Pan divino, gracioso
Gutierre Fernández Hidalgo (ca. 1547-ca.1623)
Magnificat
Gloria
Franciso Guerrero
Virgen Sancta
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Fiesta de San Bernardo
Carlos Sandáa Ma,iá

Vandaag vieren we de feestdag van Sint-Bernardus van Clairvaux (1090-1153). Deze cisterciënzermonnik
was een drijvende kracht van de katholieke kerk en een van de grootste persoonlijkheden uit de 12de eeuw.
Hij werd geboren in Bourgondië in het kasteel van Fontaines-les-Dijon en chronologisch gezien was hij
de laatste van de kerkvaders.
Hij genoot een bevoorrechte opleiding dankzij de hogere sociale klasse waartoe zijn familie behoorde.
In 1112 trad hij in het monnikenklooster Cister, gedreven door een sterke roeping die hij kreeg na een
visioen tijdens de kerstnacht. In deze droom toonde de Maagd Maria hem haar Zoon opdat hij van Hem
zou houden en van Hem zou doen houden. Bernardus' grote roeping en verantwoordelijkheidszin
maakten van hem een belangrijke geleerde. Door het effect en de invloed die zijn woorden uitoefenden
op zijn luisteraars, kreeg hij van hen de bijnaam 'Honingzoete Doctor'.
De christelijke getuigenis van Sint-Bernardus wordt bovenal gekenmerkt door zijn enorme devotie voor
de Heilige Maagd. Hij was op zijn tijd vooruit door haar te beschouwen als de grote middelares van haar
Zoon. Aan Bernardus hebben we de laatste verzen van het Salve' te danken: "0 Clemens. 0 pia. 0 dulcis virgo Maria", die we kunnen beluisteren in het Ave Virgo Sanctissima van de Spaanse componist
Francisco Guerrero (1528-1599). Deze compositie was in die tijd heel beroemd. De Sevilliaanse schilder
Francisco Pacheco schreef, in zijn Libro de descripción de verdaderos retratos ilustres y memorables
varones uit 1599, enkele paragrafen naast het portret van Guerrero: "Hij drukte vele motetten die
omwille van hun kwaliteit en klank eeuwig zullen bewonderd worden, want alleen al het 'Ave Virgo
Sanctissima' heeft de reputatie van talloze Spaanse musici in stand gehouden (...) Er is in de christelijke
wereld geen enkele kerk waar de werken van deze vooraanstaande man niet gewaardeerd worden".
Inderdaad, los van de gedrukte versies, in Parijs in 1566 en in Venetië in 1570 en 1597, wordt dit motet
bewaard in verschillende manuscripten in El Escorial, Valladolid, Villagarcía de Campos, Valencia en
Huesca. Het diende ook als inspiratiebron voor gelijknamige missen van componisten als Pedro
Ruimonte, Géry de Ghersem en Juan Esquivel.
Tijdens de eucharistieviering kunnen nog andere werken van Guerrero beluisterd worden: Claros y hermosos ojos - een poëtisch gezang over de liefde die voortvloeit uit de blik van Christus -, Pan divino,
gracioso tijdens de communie en Virgen Sancta op het einde van de mis. Deze drie composities stammen
uit de bundel Canciones y Villanescas Espirituales die Guerrero in Venetië liet drukken in 1589. Jaren
vroeger, in 1572, liet de grote Spaanse musicus Toms Luis de Victoria (1548-1611) in dezelfde stad zijn
motetboek Motecta quae 4, 5, 6, 8 vocibus concinuntur verschijnen. Daarin bevindt zich het vijfstemmige motet Descendit Angelus Domini dat tijdens het offertorium wordt uitgevoerd. De tekst, uit het
Evangelie van Lukas, handelt over de boodschap van de engel Gabriël aan Zacharias: zijn vrouw
Elisabeth was onvruchtbaar, nochtans verkondigde de engel dat zij een zoon zou baren, namelijk
Johannes de Doper.
In 1567 trad Victoria toe tot het Collegium Germanicum van de jezuïeten in Rome. Daar ontmoette hij
Pierluigi da Palestrina, een van de meest invloedrijke componisten uit de hele renaissance en vermoedelijk gedurende enige tijd zijn leraar. Palestrina (1525/26-1594) was kapelmeester en zangleraar aan het
Seminario Romano. Zijn muzikale productie was buitengewoon, zowel qua kwaliteit als omvang. Sicut
cervus is een van zijn 250 motetten. De prachtige tekst is ontleend aan psalm 41.
Op deze feestdag van Sint-Bernardus kan een Magnificat, het Mariagezang bij uitstek, niet ontbreken.
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De componist ervan, de Spanjaard Gutierre Fernández Hidalgo, kwam op ongeveer twintigjarige leeftijd in 1573 in de Nieuwe Wereld aan. Hij werkte als kapelmeester van de kathedraal van Santafé de
Bogotá tot in 1585. Van de 22 werken die in deze kathedraal van hem bewaard worden, is de meerderheid aan Maria gewijd: drie Salve Regina's, een psalm Comune virginum en een hele reeks Magnificats.
Later verhuisde hij naar Peru, waar hij dezelfde opdracht kreeg toegewezen tot aan zijn dood in 1620. Van
dit Magnificat wordt het deel dat overeenstemt met het Gloria uitgevoerd.
Vertaling: Lieve Schaubroeck
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AVE VIRGO SANCTISSIMA
Ave Virgo Santissima,
Dei mater piissima,
mans stela clarissima:
salve, semper gloriosa,
margarita pretiosa,
sicut lilium formosa,
nitens, olens velut rosa.

Gegroet, hoogheilige Maagd,
vrome moeder Gods,
schitterende ster der zee;
gegroet, eeuwig glorievolle,
kostbare parel,
mooi als de lelie,
schitterend en geurend als de roos.

CLAROS Y HERMOSOS OJOS
Claros y hermosos ojos
donde'l divino amor se muestra y bive
de donde se recibe la gloria sin enojos.
Cada buelta que dis, lleváis despojos,
que, si miráis ayrados,
ponéis freno a los más desconcertados
y, si miráis piadoso,
dis nueva vida, ojos Infos graciosos.

Heldere en mooie ogen
van waaruit de liefde zich toont en leeft,
bron van verrukking en toorn.
Bij elke beweging hebben jullie succes,
want als jullie kwaad kijken,
beteugelen jullie de meest losbandigen,
en als jullie genadig kijken,
schenken jullie nieuw leven, mijn bekoorlijke ogen.

DESCENDIT ANGELUS DOMINI
Descendit Angelus Domini,
ad Zachariam dicens:
accipe puerum in senectute tua.
et habebit nomen Ioannes Baptista.
Ne timeas,
quoniam exaudita est oratio tua,
et Elisabeth uxor tua pariet tibi filium:
et habebit nomen Ioannes Baptista.

De engel van de Heer kwam uit de hemel
naar Zacharias en sprak:
aanvaard het kind in uw ouderdom
en zijn naam zal zijn Johannes Baptista.
Wees onbevreesd
want aanvaard is uw smeekgebed
en Elisabeth, uw vrouw, zal u een zoon baren,
en zijn naam zal zijn Johannes Baptista.

SICUT CERVUS
Sicut cervus desiderat
ad fontes aquarum,
ita desiderat anima mea ad te, Deus.

Zoals het hert verlangt
naar fonteinen van water,
zo verlangt mijn ziel naar u, o God.

PAN DIVINO, GRACIOSO
Pan divino, gracioso, sacrosanto
manjar que da sustento al alma mia:
dichoso fue aquel dia,
punto y hora
que en tales dos especies Christo mora,
que, si el alma está dura,
aqui se ablandará con tal dulgura.

Goddelijk, allerheiligst brood,
spijs die mijn ziel sterkt:
gelukkig de dag,
de plaats en het uur
waar Christus in die twee gedaanten verblijft,
zodat de ziel, als die hard is,
nu zachter gemaakt wordt, met zoveel liefde.

El pan que estás mirando, alma mia,
es Dios que en ti reparte gragia y vida
y, pues que tal comida
te mejora,
no dudes de comerla desde agora,

Het brood dat je ziet, mijn ziel,
is God die genade en leven in jou uitstort,
en omdat je beter wordt
van dit soort voedsel
moet je niet aarzelen het voortaan te eten,
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que, aunque estuvieres dura,
aquf te hablandarás con tal dulQura.

want ook al zou je hard zijn,
hiermee wordt je zachter gemaakt, met zoveel liefde.

MAGNIFICAT
Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin,
en nu, en altijd,
en in alle eeuwigheid.
Amen.

VIRGEN SANCTA
Virgen Sancta, el rey del cielo,
vuestro hijo y nuestro bien,
dcómo está'n un pesebruelo
de la pequefia Beien?

Heilige Maagd, hoe is het
met de Koning van de hemel,
uw zoon, en ons heil,
in de kribbe in het kleine Bethlehem?

El Hijo de Dios eterno
que gobierna lo criado,
está'n medio del invierno
a un pesebre reclinado.

De Zoon van de eeuwige God
die heerst over al wat geschapen is,
is midden in de winter
voorzichtig in een kribbe gelegd.

Gran Seriora, vuestro amado,
Luz del cielo y nuestro bien,
cómo está'n un pesebruelo
de la pequefia Beien?

Verheven Vrouwe, hoe is het
met uw geliefde, de Morgenster en ons heil
in de kribbe,
in het kleine Bethlehem?

La divina hermosura
a quien cielo y tierra adora,
en un pesebruelo mora
como pobre criatura.

De Goddelijke schoonheid
die aanbeden wordt door hemel en aarde,
ligt in een kribbe,
als een arm schepseltje.

;En tan baxa compostura,
tanta alteza y nuestro bien!
C6mo está'n un pesebruelo
de la pequefia Beien?

Zoveel verhevenheid en ons heil
in een zo eenvoudige omgeving!
Hoe gaat het in de kribbe,
van het kleine Bethlehem?
Vertaling: Marianne Lambregts (Spaans), ICTL (Latijn)
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La Trulla de Bozes
Maria Espada
Carlos Sandila
Karim Farhan
Juan Dfaz de Corcuera
Xavier Pagès
Manuel Vilas
Raál del Toro

sopraan
contratenor & muzikale leiding
tenor
tenor
bariton
harp
orgel

Zondag, 20 augustus 2006
Concert: 15.00 uur - Kapel Elzenveld
In samenwerking met het Festival Internacional de Másica y Danza de Granada
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PROGRAMMA

Francisco de Perialosa (ca. 1470-1528)
Inter vestibulum et altare
DomMe Iesu Christe
Ave verum Corpus
0 bone Iesu, illumina
Anoniem / Gonzalo de Baena (ca. 1476/80-na 1540)
Conditor alme siderum
Cristóbal de Morales (ca. 1500 -1553)
Manus tuae
Tu es Petrus
Andreas, Christi famulus
0 sacrum convivium
Antonio de Cabezón (ca. 1510-1566)
Tiento del Segundo tono
Franciso Guerrero (1528-1599)
La tierra se está gozando
Sabes lo qué heziste
Juycios sobre una estrella
Mi ofensa es grande
Franciso Correa de Arauxo (1584-1654)
Tiento del segundo tono
Gaspar Fernandes (ca. 1570-1629)
Xichochi xichochi
Anoniem / Juan Pérez Bocanegra (fl. 1631)
Hanacpachap cussicuinin
Gaspar Fernandes
Eso rigor e repente (guineo)
No son todos ruyseflores
Hernando Franco (1532-1585)
In ii huicac
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Sevilla, puerta de América
Carlos Sanclzia

De rol van Sevilla overschreed vanaf de 16de eeuw de Spaanse landgrenzen: ze werd de Europese commerciële hoofdstad, de wereldstad van waaruit de route vertrok die Oost en West verbond via de Atlantische
Oceaan, de haven en de poort naar Amerika en een van de meest bloeiende culturele en artistieke centra van
Spanje. Na een reis naar Sevilla schreef Luis de Góngora:
"Partimos todos a ver
aquélla Fénix del orbe,
que debajo de sus alas
tantos lerios hoy recoge;
gran Babilonia de Esparia,
mapa de todas naciones,
donde el flamenco á su Gante
y el inglés haya su Londres;
escala del Nuevo Mundo,
cuyos ricos escalones,
enladrillados de plata,
son navios de altos bordes.
Con sus grandezas Sevilla
diez dfas nos tuvo o doce,
y dejámosla al fin de ellos
pagada en admiraciones".

"Laat ons allen gaan kijken
naar deze feniks van de aardbol
die onder zijn vleugels
vandaag zoveel hout sprokkelt;
het grote Babylonië van Spanje,
wereldkaart van alle naties,
waar de Vlaming Gent vindt
en de Engelsman Londen;
trap naar de Nieuwe Wereld,
waarvan de rijke treden,
bekleed met zilver,
grote zeeschepen zijn.
Met zijn grootsheden laat Sevilla,
wanneer we haar verlaten
na tien of twaalf dagen
versteld staan van bewondering".

De stad waar de Katholieke Koningen in 1503 de Casa de Contratación (het aanwervingbureau) oprichtten,
met exclusieve bevoegdheden op het vlak van de handel met Amerika, kende een grote economische en
demografische groei. De bevolking van Sevilla, "la posada del mundo" (de herberg van de wereld), verdrievoudigde op het einde van de 16de eeuw tot 130.000 inwoners, waardoor het uitzicht van de stad grondig
wijzigde, met belangrijke sociale en culturele gevolgen. De kathedraal werd ingewijd op 11 mei 1507. Het
was het grootste gotische bouwwerk van de wereld en volgens Theóphile Gautier "kon zelfs de NotreDame van Parijs met opgeheven hoofd door de middenbeuk wandelen". Door de buitengewone afmetingen werd het verstand van de Sevillianen wel eens op de korrel genomen: "We maken zo een grote kerk, dat
diegenen die haar voltooid zien, ons gek zullen verklaren".
De Reales Alcázares werden door Isabella van Castilië uitgekozen om de erfgenaam van Spanje, prins Juan
de Aragón y Castilla (1478-1497), ter wereld te brengen. Karel V vierde er zijn huwelijk met Isabella van
Portugal op 11 maart 1526, waarbij onder anderen de componist Francisco de Pefialosa en de krijgsheer en
dichter Garcilaso de la Vega aanwezig waren. In Sevilla ontmoetten enkele grote namen elkaar, die drie van
de vier generaties Spaanse musici vertegenwoordigen die werkzaam waren tijdens de overheersing van de
polyfonie: de reeds genoemde Perialosa, Cristóbal de Morales en Francisco Guerrero. Het programma heeft
tot doel enkele meesterwerken van deze drie componisten uit te voeren, alsook enkele partituren uit het
onderkoninkrijk die werden teruggevonden in de kathedralen van Mexico en Bogotá. In zekere zin zijn al
deze werken vruchten van de economische voorspoed en het sociale optimisme dat leefde in Spanje, vooral in Sevilla en Toledo, dankzij de ontdekking van Amerika.
Francisco de Perialosa was de belangrijkste componist tijdens de regering van de Katholieke Koningen,
meer zelfs dan Juan de Anchieta en Juan del Encina. Ondanks het feit dat hij uit Toledo kwam, maakte hij
van 1498 tot aan de dood van koning Ferdinand in 1516 deel uit van de koninklijke kapel van Aragón. Mits
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een koninklijke aanbeveling werd hij in december 1505 aangesteld tot kanunnik 'in absentia' aan de kathedraal van Sevilla. Het feit dat een hofcomponist deze hoge post kreeg in Sevilla terwijl hij niet eens aanwezig kon zijn, illustreert het belang van de Sevilliaanse kathedraal ten tijde van de ontdekkingsreizen. In 1517
vertrok Pefialosa naar Rome, waar hij dienst deed als zanger van de pauselijke kapel tot aan de dood van
paus Leo X op 1 december 1521. Daarna nam hij eindelijk zijn kanunnikschap op in Sevilla, waarvan hij eerder - in 1518 - afstand had gedaan.
De muzikale nalatenschap van Francisco de Perialosa is vrij omvangrijk. Onder zijn motetten bevinden zich
teksten met Mariale en devotionele thema's, aansluitend bij de `devotio moderna', maar ook composities die
voor feesten en liturgische vieringen bestemd waren. De kathedraal van Tarazona beschikt over het grootste deel van zijn oeuvre (MS 2/3). We weten niet met zekerheid of dit manuscript gekopieerd werd in de
Aragonese kathedraal of dat het later uit Sevilla werd opgestuurd. Deze laatste hypothese lijkt vrij waarschijnlijk. Hoe dan ook, de kathedraal van Sevilla was een constante in het leven van Perialosa. Tijdens zijn
verblijf in deze stad gaf hij les aan de koorknapen, onder wie zich vermoedelijk Cristóbal de Morales, de
latere kapelmeester van de kathedraal, bevond.
Morales arriveerde in Rome toen hij reeds een behoorlijke reputatie als kapelmeester van de kathedralen van
Avila en Plasencia had opgebouwd. De statuten van de Pauselijke Kapel waren zeer strikt: niemand kon lid
worden zonder een stemtest en een technisch examen af te leggen. Bovendien was de instemming van alle
zangers vereist vooraleer een nieuw lid kon worden benoemd. Morales slaagde voor het examen en werd
toegelaten `nemine discrepante'. Zijn beroemdheid nam in Rome nog toe, zodat hij in 1538 de opdracht
kreeg om het motet jubilate Deo omnis terra te componeren voor de plechtigheid naar aanleiding van de
Vrede van Nice tussen Karel V en Frans I. In 1545 verliet hij Rome en begon hij aan omzwervingen als
kapelmeester van een hele reeks Spaanse kathedralen, waaronder Toledo, Marchena en Malaga. In deze laatste stad verbleef hij van 1551 tot aan zijn dood in 1553. Juan Bermudo wijdde in zijn Declaración de instrumentos musicales uit 1555 een paragraaf aan Cristóbal de Morales, waarin hij de vaardigheden van de componist verheerlijkt en getuigt van het uitgebreide oeuvre en de muziek die ook voor andere instrumenten
kan worden becijferd.
Het culturele leven dat gonsde in Sevilla speelde zich af in huizen van de adel en in de academies, waar letterkundigen, muzikanten en schilders elkaar ontmoetten. Kortom, zowel geestelijke als wereldlijke humanisten vonden via deze uitwisseling van kennis toegang tot een multidisciplinaire wetenschap. Enkele van
de beroemdste bijeenkomsten in de stad aan de Guadalquivir werden geleid door onder anderen Girón y
Mal-lara, Baltasar del Rio en Hernando Colón, en de hertog van Alcalá. Iets later was de kring van de schilder Pacheco el Joven (1564-1644) de belangrijkste van de stad. Hier konden dichters en musici hun kunst
verenigen, met het oog op het realiseren van een meer volledig kunstwerk. Deze kunstkring kon reeds
bogen op een vijftigjarig bestaan en was opgericht door de illustere kanunnik Francisco Pacheco el Viejo
(+ 1599), een abonnee van de bijeenkomsten van Mal-lara en oom van Pacheco el Joven.
Dit was de voedingsbodem van het tweede lid van het Spaanse triumviraat: Morales, Guerrero en Victoria.
Volgens Pacheco, in zijn Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, gepubliceerd in Sevilla in 1599, was Francisco Guerrero zanger in het kathedraalkoor met "een uitgelezen contraltostem", zeer bedreven in het componeren en beheerste hij verscheidene instrumenten zoals de vihuela,
de harp en de cornetto. Hij werd in 1528 geboren in de schoot van een welgestelde familie. Zijn eerste muzikale opleiding kreeg hij op zeer jonge leeftijd van zijn broer Pedro Guerrero. Later kreeg hij onderricht van
de kapelmeester van de kathedraal van Sevila, Fernández de Castilleja, en van de vermaarde Cristóbal de
Morales.
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De madrigalen van Philippe Verdelot, Jacques Arcadelt, Costanzo Festa en anderen bereikten Spanje via
Italië en werden opgenomen in de boeken voor vihuela van Luys Milán, Alonso Mudarra, Enrique de
Valderrábano en nog meer opvallend in die van Miguel de Fuenllana. Onder deze invloed componeerde
Guerrero zijn eerste werken in de volkstaal. Het zijn madrigalen en canciones op geraffineerde teksten die

al snel grote bekendheid verwierven, zoals blijkt uit het grote aantal bronnen waarin ze zijn overgeleverd:
El cancionero de Medinaceli, Orphenyca Lyra van Miguel de Fuenllana (Sevilla, 1554), El Parnaso van
Esteban Daza (Valladolid, 1576); en later ook in de koorboeken van de kathedralen van Puebla (in Mexico)
en Valladolid, het Colegio del Patriarca in Valencia, Il secondo libro delle laudi spirituali, a tre et a quatro
voci van Soto de Langa (Rome, 1583), Il terzo libro delle laudi... (Rome, 1588) enzovoort.
In 1546 werd Guerrero benoemd tot kapelmeester van de kathedraal van Jaén, een ambt dat hij drie jaar lang
bekleedde, tot zijn terugkeer naar de kathedraal van Sevilla. In de Tula Pastoralis officii' van 1 juni 1554,
werd hij aangesteld tot assistent, met het recht op opvolging van kapelmeester Pedro Fernández de
Castilleja. Deze laatste overleed in 1574 op negentigjarige leeftijd, maar het is vrijwel zeker dat Guerrero
hem veel eerder verving. In deze rijpere periode schreef hij de rest van zijn Spaanstalige oeuvre: villanescas,
chanzonetas en villancicos espirituales, werken die zijn verplichtingen als kapelmeester illustreren, gecomponeerd voor de belangrijkste feestdagen van de liturgische kalender en in het bijzonder voor de kersttijd.
Guerrero verwees zelf naar deze opdracht in het woord vooraf van zijn boek Viaje de Jerusalem.
Francisco Guerrero maakte zijn langverwachte reis naar Jeruzalem in 1588 vanuit Venetië. Vooraleer aan
boord te gaan in deze Italiaanse stad, vertrouwde hij de publicatie van een muziekbundel toe aan de drukkerij van Iago Vicentio. Het was een compilatie van zijn beste Spaanse werken, composities die zoveel succes oogstten en waarvan zoveel gekopieerde handschriften de ronde deden dat hij voor vervalsingen begon
te vrezen. De Sevilliaanse componist wilde echter dat de hele bundel in het teken van een 'geestelijke' thematiek stond. Om dit te bereiken, werden in zijn jeugdwerken kleine tekstvarianten aangebracht die de
betekenis aanpasten aan de religieuze context. Guerrero overleed in Sevilla in 1599.
Het laatste deel van het programma is gewijd aan muziek uit de kathedralen van Oaxaca (Mexico) en Cusco
(Peru). Het zijn voorbeelden van een kruising tussen de locale Zuid-Amerikaanse en de Spaanse en
Portugese culturen. De volkstalen Nahuatl, in het geval van de Mariahymne In ii huicac, en het Quechua
zoals bijvoorbeeld in het processiegezang Hanacpachap cussicuinin, lagen aan de basis van deze polyfone
composities. Hanacpachap maakt deel uit van het Ritual, forrnulario e institución de curas para administrar
a los naturales con advertencias mity necesarias van Juan Pérez Bocanegra, een franciscanenpriester uit
Andahuaylillas, Cusco. Het is waarschijnlijk het oudste polyfone stuk dat in de Nieuwe Wereld gedrukt
werd. Het drukwerk werd verzorgd door Geronymo de Contreras in het Convento de Santo Domingo in
1631: "het is samengesteld uit muziek voor vier stemmen en werd gezongen bij het binnengaan van de
kerk". De bekering van de inboorlingen tot het katholieke geloof was een van de factoren die zin gaven aan
het verblijf van de Spanjaarden en het besturen van de kolonies. De muziek speelde een grote rol in deze
bekeringsijver. Kerstmis was een van de belangrijkste thema's in deze muziek, die soms een dansend karakter had, zoals bijvoorbeeld in de `guineo' Eso rigor e repente van Gaspar Fernandes. Deze componist was
afkomstig uit Portugal en overleed in Puebla in 1629. Het gaat om een gezongen sarabande, met een ritme
dat lijkt op een Nahuatl-dans, de zogenaamde `cuecuecheuycat1'.
Vertaling: Lieve Schaubroeck
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INTER VESTIBULUM ET ALTARE
Inter vestibulum et altare
plorabant sacerdotes et ministri Domini
dicentes: Parce, Domine, parce populo tuo,
et ne des hereditatem tuam in approbium nostrum,
ut non dominentur eis nationes.
Da pacem, Dornine, in diebusnostris.
Amen.

Laat tussen de voorhal en het altaar
de priesters, die de dienst van de Heer verrichten,
wenen en zeggen: Spaar uw volk, Heer,
laat niet met uw erfdeel spotten,
laat niet de heidenen het overheersen.
Geef vrede, Heer, in onze dagen.
Amen.

DOMINE IESU CHRISTE
Domine Iesu Christe,
qui neminem vis perire,
et cui nunquam sine spe
misericordiae suplicatur,
nam tu dixisti ore tuo sancto et benedicto:
Omnia quaecumque petieritus
in nomine meo fient vobis,
peto a te, Domine,
propter nomen sanctum tuum
ut in articulo mortis des mihi
integritatem sensuum cum loquella,
vehementem cordis contritionem
de peccatis meis.

Heer Jezus Christus,
gij die niemands ondergang wilt
en tot wie niemand zonder hoop
op erbarmen bidt,
want gij hebt met uw heilige en gezegende
mond gezegd: Alles wat gij zult vragen
zal u in mijn naam geschieden;
U smeek ik, Heer,
omwille van uw heilige naam,
dat op het ogenblik van de dood
gij mij schenkt een onverzwakt bewustzijn
en een heftige spijt
over mijn zonden.

AVE VERUM CORPUS
Ave, verum Corpus
natum de Maria Virgine;
vere passum, immolatum
in cruce pro homine;
cujus latus perforatum
vere fluxit sanguine.
0 clemens, o pie,
Jesu fili Mariae,
miserere nobis.

Gegroet, lichaam waarachtig,
gesproten uit de Maagd Maria,
dat waarachtig hebt geleden,
zijt geslachtofferd op het kruis
voor het mensdom
zodat er water met bloed uitvloeide.
0 goedertieren, o genadige,
Jezus, zoon van Maria,
ontferm u over ons.

0 BONE IESU, ILLUMINA
0 bone Iesu, illumina oculos meus,
ne unquam obdormian in morte;
ne quando dicta inimicus meus:
Praevalui adversus eum.
In manus tuas, Domine,
commendo spiritum meum.
Redemisti me, Domine, Deus veritatis.
0 Messias, locutus sum in lingua mea,
notum fac mihi, Domine finem meum.

0, goede Jezus, verlicht in mijn ogen
dat ik nooit wegzink in de dood,
dat mijn vijand nooit zegt:
Ik heb hem overwonnen.
In uwe handen, Heer,
beveel ik mijn geest.
Gij hebt mij vrijgekocht, Heer, God van de waarheid.
0, Messias, ik heb mijn woord gesproken,
maak mij, Heer, mijn dood bekend.

MANUS TUAE
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Manus tuae, Domine, fecerunt me

Uw handen, Heer, hebben mij gemaakt

et plasmaverunt me totum in circuitu:
et sic repente praecipitas me?
Memento, quaeso, quod sicut feceris me
et in pulverem reduces me.
Nonne sicut lac mulsisti me,
et sicut caesum me coagulasti?
Pelle et carnibus vestisti me:
ossibus et nervis compegisti me.
Vitam et misericordiam tribuisti mihi,
et visitatio tua custodivit spiritum meum.

en mij gekneed zoals een pottenbakker doet,
en gaat gij mij plots in de afgrond storten?
Herinner u, smeek ik, dat gij mij als leem hebt gevormd,
en gaat gij mij nu laten verpulveren tot stof?
Hebt gij mij niet mals gemaakt als melk,
en hebt gij mij niet doen stremmen als kaas?
Gij hebt mij gekleed met huid en vlees:
met beenderen en spieren hebt gij mij stevig gemaakt.
Leven en medemenselijkheid hebt gij mij geschonken,
en uw bijstand heeft mijn geest behoed.

TU ES PETRUS
Tu es Petrus,
et super hanc petram
aedificabo ecclesiam meam
et portae inferi
non praevalebunt adversus eam
et tibi dabo claves
regni caelorum.

Gij zijt Petrus;
en op deze steenrots
zal Ik mijn Kerk bouwen
en de poorten der hel
zullen haar niet overweldigen,
Ik zal 11 de sleutels geven
van het Rijk der hemelen.

Quodcumque ligaveris super terram
erit ligatum et in caelis
et quodcumque solveris super terram
erit solutum in caelis.

En wat gij zult binden op aarde,
zal ook in de hemel gebonden zijn
en wat gij zult ontbinden op aarde,
zal ook in de hemel ontbonden zijn.

ANDREAS, CHRISTI FAMULUS
Andreas, Christi famulus,
dignus Dei apostolus,
germanus Petri,
et in passione socius.
Sancte Andrea, ora pro nobis.
Videns Andreas crucem,
cum gaudio dicebat:
Salve, crux preciosa,
que in corpore Christi dedicata es.
0 bona crux.
Sancte Andrea, ora pro nobis.

Andreas, volgeling van Christus,
waardige apostel van God,
broeder van Petrus
en zijn gezel in het lijden.
Heilige Andreas, bid voor ons.
Toen Andreas het kruis zag
sprak hij met blijdschap:
Gegroet, kostbaar kruis,
geheiligd door het lichaam van Christus.
0, weldoend kruis.
Heilige Andreas, bid voor ons.

0 SACRUM CONVIVIUM
0 sacrum convivium,
in quo Christus sumitur;
recolitur memoria Passionis eius;
mens impletur gratia;
et futurae gloriae
nobis pignus dator.
Alleluia.

0, heilige maaltijd,
waarin Christus wordt genuttigd,
de herinnering aan zijn Passie wordt herdacht;
ons gemoed wordt er met genade vervuld
en waarborg van toekomstige glorie
wordt ons geschonken.
Alleluja.
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LA TIERRA SE ESTA GOZANDO
La tierra se está gozando,
el gielo todo riendo,
viendo a Dios suspiros dando,
en carne mortal nasgiendo.
Con divinal armonia
gloria a Dios se da en el cielo
y paz se anuncia en el suelo
con cantares de alegria.
El gielo y tierra cantando,
están a Dios bendiziendo,
viendo a Dios suspiros dando,
en carne mortal nasgiendo.

De aarde is aan het genieten,
de hemel is één en al lach,
als ze zien dat God aan het zuchten is,
nu hij als mens wordt geboren.
Met goddelijke muziek
wordt de heerlijkheid van God bezongen in de hemel
en wordt vrede op aarde verkondigd,
met vrolijke gezangen.
De zingende hemel en aarde
roepen Gods zegen af
als ze zien dat God aan het zuchten is,
nu hij als mens wordt geboren.

SABES LO QUÉ, HEZISTE
€Sabes lo qué heziste,
muerte dura,
cortando'l hilo de la dulce vida
d'un tierno mogo, al tiempo que texida
la tela yva
de flores y verdura?
Dexará' cá'n la tierra una tristura,
en un eterno Ilanto convertida,
pues aquél que la hazia enriquegida,
l'enpobrege una strecha sepultura.
Llorad vosotras ninphas del famoso
Guadalquivir. También tá, falsa diosa,
razón es que acompafies este llanto,
pues tan caro costaste al amoroso
mogo que no vió red tan engailosa,
cóm'encubre tu alegre y triste manto.

Weet je wel wat je deed,
hardvochtige dood,
toen jij de draad doorknipte van het zoete leven
van een tedere kind, in de periode
waarin de natuur bekleed werd
met bloemen en groen?
Hier op aarde blijft droefheid achter,
dat verandert in een eeuwig geween,
degene die de aarde verrijkte
maakt hem nu, in een nauw graf, armer.
Weent, beroemde nimfen van de Guadalquivir.
En ook jij, boosaardige godin,
moet meedoen aan dit geween,
want het lieve kind moest zo duur betalen;
het zag niet het bedrieglijke net dat jij stiekem verborg
onder jouw vrolijke en armzalige mantel.

JUYCIOS SOBRE UNA ESTRELLA
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Juyzios sobre una estrella
echan hoy los sabios tres,
y hallan que una doncella
parió un nifio que Dios es.
Con divina astrologfa
procuran hoy de saber,
por qué ley hace Dios ver,
estrellas a medio dia.
Por esto se van tras eila
muy conformes todos tres,
y hallan que una donzella
parió un niiio que Dios es.
El juyzio tal á sido
que en acabando de echarle,
determinan de buscarle
y adorarle, al que es nasgido.
Guiados son de la estrella,

Vandaag doen drie wijzen
uitspraak over een ster
en ze onthullen dat een Maagd
een kind baarde, dat God is.
Met voorspellende astrologie
proberen ze vandaag te achterhalen
waarom God hen midden op de dag
sterren laat zien.
Daarom lopen ze achter de ster aan,
alledrie op dezelfde manier,
en ze zeggen dat een Maagd
een kind baarde, dat God is.
De uitspraak van zo'n aard
dat ze besloten, toen ze klaar waren,
om het kind te gaan zoeken
en het pasgeboren kind te gaan aanbidden.
Ze worden geleid door de ster,

i Dios alumbra a los tres,
i hallan que una donzella
parió un nirio que Dios es.

die God openbaart aan de drie
en ze zeggen dat een Maagd
een kind baarde, dat God is.

MI OFENSA ES GRANDE
Mi ofensa es grande, séalo el tormento;
mas ;ay! tu desamor no me atormente,
buen JesU, que de tu gragia ausente,
pensallo mata.
;Qué hart el sufrimiento!
Tu cruz, tu muerte y sangre te present°.
;0 ricas prendas de la pobre gente!
Jermitirá tu amor divino, ardiente,
que tales esperangas lieve el viento?
;Ay, Dios! Que te ofendf,
que ya no miro
si tu bondad me salva o me condena;
tu honra lloro y por tu amor suspiro;
tu honra satisfaz con qualquier pena;
la culpa tira,
porque hars de un tiro
tu honra esquita y a mi alma buena.

Mijn zonde is groot, en is voor u een kwelling;
maar ach, ik laat u niet onverschillig,
goede Jezus, die met uw genade
het slechte kan verslaan,
en dat bewerkstelligt uw lijden!
Ik houd u uw kruis voor, uw dood en uw bloed.
0, kostbare onderpanden voor arme mensen!
Zal uw intense, Goddelijke liefde toestaan
dat deze hoop verdwijnt, met de wind?
Ach, Heer, wat heb ik u gekrenkt;
ik kan niet meer inschatten
of uw goedheid mij zal redden of veroordelen.
Ik huil om uw eer, ik verlang naar uw liefde,
vraag genoegdoening door een of andere straf,
neem de schuld op u,
zo kunt u in één keer genoegdoening krijgen
voor uw eer en mijn ziel weer zuiver maken.

XICOCHI, XICHOCHI
Xicochi
xicochi conetzintle
caomiz hui hui joco
in angelos me.
Aleluia.

Slaap zacht,
slaap zacht, heilig kindje!
caomiz hui hui joco
in angelos me.
Alleluja.

HANACPACHAP CUSSICUININ
Hanacpachap cussicuinin
huaran cacta muchascaiqui
yupairurupucoc mallqui
runa cunap suyacuinin
callpan nacpa quemicuinin,
huaciascaita.

0 boom met driemaal gezegend fruit
hemelse vreugde! Duizendmalig
zullen wij u prijzen.
Hoop van de mensheid,
helper van de zwakken,
hoor ons gebed.

Uyarihuai muchascaita
diosparampan Diospamaman
Yyrac tocto harnamcaiman
yupascalla, collpascaita
huahuarquiman suyuscaita
ricuchillai.

Hoor onze beden,
drager van God, Moeder van God
schone bloem, geel en wit,
ontvang de zang die we u aanbieden:
kom ons helpen,
toon ons de vrucht van uw schoot.

ESO REGOR E REPENTE
Eso rigor e repente juro aqui".
Se ni yo siquito que aunque nage

Ik ben hier allerminst bevoorrecht.
En al was het kind geboren wit en blank,
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poco branquito turu somo.
Noso parente notenemo branco grande.
Tenle primo tenle calje husihe.
Huiha paragia toca negriyo tamboritiyo.
Canta oparente.

uiteindelijk zijn we allen broeders.
Wij zijn niet bang voor een grote blanke.
Komaan, neef, trek je schoenen aan, kleed je aan!
Speel, zwarte kinderen, speel op je kleine trommel.
Zing, broeders en zusters!

Sarabanda tenge que tengue.
Sumbacasu sucumb e.
Ese noche branco seremo.
0 Jesu qué risa tenemo.
0 qué risa Santo Tomé.

Dans, laat van je horen, heb plezier!
Sumbacasu sucumbe.
Vannacht zijn we allen blank!
0 Jezus, wat hebben we plezier!
Wat een gelach, Heilige Thomas!

Vamo negro de Guinea
a lo pesebrito sola no vamo.
Negro de Angola que sa turu negia
fea queremo que niflo vea negro
pulizo y galano que como
sanoso hermano tenemo ya fantasia.

Laten we, zwarten van Guinea,
zelf naar de kribbe gaan.
Laat de zwarten uit Angola niet gaan,
want zij zijn lelijke zwarten. Wij willen
dat het kindje alleen nette en knappe zwarten ziet,
zoals onze broeders. Wij hebben nette kleren.

Toca viyano y follia baylaremo.
Alegremente gargantiya regranate
yegamo a lo siquitiyo mantey
ya rebcnico confite curubagate.
Y de curiate faxuela guante
camisa capisay tade frisa canutiyo de tabaco.
Toca preso pero bellaco
guitarria alegremente.

Speel een Spaans lied en dans vrolijk.
Halssnoeren en edelstenen brengen we naar de kleine,
een kanten sluier en een sjaal, snoep en gedroogd fruit.
We brengen een sjerp mee, handschoenen, een hemd,
een wollen cape met een kap
en een kleine rieten pijp voor tabak.
Speel snel en virtuoos op je vrolijke gitaar.
Speel, iedereen!

NO SON TODOS RUYSEN-DRES
No son todos ruyseflores
los que cantan entre las flores
sino campanicas de plata
que tocan al alva,
sino campanillas de oro
que hacen la salva,
a los soles que adora.

Het zijn niet allemaal nachtegalen
die zingen tussen de bloemen,
het zijn zilveren belletjes
die de dageraad aankondigen,
het zijn gouden belletjes
die een groet brengen aan de zon,
die door de dageraad geëerd wordt.

IN IL HUICAC
Sancta Mariae in il huicac
cihuapille tinatzin dios.
In titotenpantlatocantzin.
mahuel tehuatzin
topan ximotlatoltit
in titlataconhuanime.

0, Heilige Maria,
o, hemelse vrouw, Moeder Gods.
U bent onze gezegende voorspraak,
moge u in eigen persoon
voor ons het woord voeren,
voor ons, zondaars.
Vertaling: Barbara Grimm / Marianne Lambregts
(Spaans), ICTL (Latijn)
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La Capella Reial de
Catalunya & Hespèrion XXI
Jordi Savall

muzikale en artistieke leiding

Francisco Rojas
Manuel Forcano

recitant
recitant

La Capella Reial de Catalunya
Montserrat Figueras
sopraan
Arianna Savall
sopraan
Begoria Olavide
alt
contratenor
David Sagastume
Llufs Vilamajó
tenor
Daniele Carnovich
bas
Hespèrion XXI
Sébastien Marq
Jordi Savall
Fahmi Alqhai
Philippe Pierlot
Arianna Savall
Bego.fia Olavide
Driss el Maloumi
Dimitri Psonis
Xavier Dfaz-Latorre

fluiten
viola da gamba
Syrische vedel
viola da gamba
harp
psalterium
ud
Marokkaanse ud
vihuela & gitaar

Zondag, 20 augustus 2006
inleiding: 19.15 uur -foyer AMUZ
concert: 20.00 uur - AMUZ
In samenwerking met het Festival Internacional de Másica y Danza de Granada
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PROGRAMMA

Aanroeping

1492 (31 maart): De verdrijving van de niet-bekeer
de 'oden

1408: Regering van Emir Nazari Yusuf III
Anoniem (traditie van Al-Andalus)
Mowachah Billadi askara min aadbi Llama
1451 (oktober): Christoffel Columbus wordt in
Genua geboren
Anoniem
0 tempo bono
1474 (25 juni): Brief van de fysicus Toscanelli aan
Prins Don Juan
Johannes Cornago (ca. 1400-na 1474)
Mappa mundi (danza)
1480-85: Schipbreuk aan de Kaap van San Vicente
en huwelijk van Colombus tijdens zijn verblijf in
Portugal
Anoniem (15de eeuw)
Dindirinclin

Anoniem (Sefardisch)
Este el pan de la aflición
Oración-Lamento
1492 (11-12 oktober): Van op het karveel La Pinta
zag men de Nieuwe Wereld
Anoniem
Voca la galiera
1502: Gedwongen bekering van de Moren door de
Koningen van Castilië
Anoniem (Arabo-andalusisch, 16de eeuw)
Nuba Hiyay Msmarqi (lamento)
1502: Moctezuma II wordt verkozen tot Keizer
van de Azteken
Anoniem (Amerikaans-indiaans)
muziek voor dwarsfluiten en trommels
1504: Testament van Koningin Isabella

1486: Colombus stelt zijn project voor aan de
Katholieke Koningen
Josquin Desprez (ca. 1450/55-1521)
In te Domine speravi
Anoniem (traditie van Al-Andalus)
San'a de la Nuba `Ushaq

Juan del Encina
Todos los bienes del mundo
1506 (20 mei): Christoffel Colombus sterft in
Valladolid
Anoniem
Miserere nostri

1492 (2 januari): De verovering van Granada
Juan del Encina (1468-1529/30)
Levanta Pascual

Juan Pérez Bocanegra (fl. 1631)
Hanacpachap cussicuinin
Juan Aratiés (?-in of na 1649)
A la vida bona
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Cristóbal Colon: Los Paraisos perdidos
Arabo-andalusische, joodse en christelijke muziek van het oude Hesperius
tot de ontdekking van de Nieuwe Wereld
Manuel Forcano

Ons verleden is niet van ons alleen. De geografische ruimte die onze cultuur doorheen de eeuwen heeft
ingenomen, omringde verschillende volkeren met andere culturele en religieuze gebruiken, zoals de muzelmannen en de joden in de tijd van het oude Hesperius. Maar tijdens de middeleeuwen — een periode van
religieuze haat en onbegrip — verarmde het paradijs van het Hesperius van de 'drie culturen'. Ondanks de
onverdraagzaamheid en de wreedheden woonden Arabieren en joden onder ons, ze leefden zoals wij, ze
waren wij. Op het einde van 15de eeuw, na de verovering van Granada, werden ze per decreet uitgewezen.
Hun vertrek betekende het einde van een tijdperk, het verlies van een paradijs: het werd beweend in de
muziek en aangeklaagd in de teksten.
Parallel met deze beroeringen verscheen een uitzonderlijke figuur: Christoffel Colombus, de admiraal die
in 1492 de Nieuwe Wereld zou ontdekken. Hierdoor werd een nieuw paradijs getransformeerd: de komst
van de kolonisten veroorzaakte enerzijds de vernieling en het verlies van vele inheemse culturen, anderzijds
de kristallisatie van een zeer vruchtbare sociale en culturele rassenvermenging, zowel in de Oude als in de
Nieuwe Wereld.
Jordi Savall brengt ons, via de muziek en de teksten die de biografie van Christoffel Colombus markeren,
een spektakel dat de tweeslachtigheid van een dramatische periode illustreert. Een periode die zich desondanks onderscheidde door een spectaculaire bloei van de kunsten: de buitengewone muziek van de villancicos, chacona's en romances worden afgewisseld met de droevige en oprechte gevoelens in de kroniek van
Andrés Bernáldez, de Sefardische lamentaties, de beschrijvingen van Ibn Battuta, het scheepsdagboek van
de admiraal, de categorische koninklijke edicten, naast de magistrale poëtische verzen van Juan del Encina
en de Granadijnen Ibn al-Jayyab en Ibn Zamrak.
Jordi Savall, Montserrat Figueras en de prestigieuze ensembles Hespèrion XXI en La Capella Reial de
Catalunya, die zoals altijd deze muziek interpreteren met instrumenten uit die tijd en volgens historische
criteria, stellen ons vandaag een antwoord voor.
Vertaling: Lieve Schaubroeck
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Aanroeping
(Medea, tragedie van Seneca, Akte II, vv. 364-379)
Nunc jam cessit pontus
et omnes patitur leges:
qualibet altum cumba pererrat.
Terminus omnis motus et urbes
muros terra possuere nova,
nu l quan fuerat sede reliquit pervius orbis.
Venient annis saecula seris
quibus Oceanus vincula rerum
laxet et ingens pateat tellus.
Tethysque novos detegat orbes
nec sit terris ultima Thule.
In de tweede akte van Medea van Lucius Annaeus Seneca lezen we de volgende verzen: "Venient annis
saecula seris quibus oceanus vincula rerum laxet: et ingens pateat tellus: Typhysque novos detegat orbes:
nec sit terris ultima Thyle."
De vertaling van Colombus zelf, die hij opnam in zijn boek over de Profecias (Voorspellingen) en nogal
vrij interpreteerde, luidt: "In de late jaren van de wereld komt een periode waarin de oceaan de nederzettingen aan de kusten zal overspoelen en een groot land te voorschijn komt en een nieuwe zeeman, zoals
de gids van Jason die Thyphis heette, zal de nieuwe wereld ontdekken en van dan af zal het eiland Thule
niet meer het laatste land zijn."

1408: Regering van Emir Nazari Yusuf 1.11
Beschrijving van de schoonheid van Granada
(Ibn Battuta, De Reizen, hoofdstuk 16: Bezoek aan het Nazarf-koninkrijk van Granada in 1350.)
Van Málaga begaf ik me naar Alhama, een kleine stad met een goed gesitueerde en prachtig gebouwde
moskee. Vanuit Alhama zette ik mijn reis voort naar de stad Granada, de hoofdstad van Al-Andalus, de
mooiste van alle steden. De omgeving is van een schoonheid die geen gelijke heeft in geen enkele land ter
wereld: een uitgestrektheid die reikt tot veertig mijlen en waardoor de beroemde rivier Genil stroomt en
andere stroompjes en oneindig veel beken. Boomgaarden, moestuinen, weidegronden, erven en wijngaarden omringen de stad aan alle zijden. Een van de mooiste plekjes wordt 'La fuente de las lágrimas' (De
bron van de tranen) genoemd, een heuvel met tuinen en boomgaarden waarop geen enkele andere stad
kan bogen. Het is een stad met zulke faam dat het overbodig is om haar met loftuitingen te overgieten.

1451 (oktober): Christoffel Columbus wordt in Genua geboren
(Hernando Colombus, Geschiedenis van de Admiraal, hoofdstuk 1.)
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Hernando Colombus zegt in zijn Historia del Almirante: "Aangezien zijn voorouders van koninklijk
bloed uit Jeruzalem waren, verkoos hij dat zijn ouders nauwelijks bekend waren, zodanig dat hoe bekwamer en geschikter hij werd voor de grote onderneming, hoe minder hij zijn vaderland en afkomst wilde
bekend maken."

Zijn vriend en vertrouweling broeder Bartolomé de las Casas zei: "Zijn ouders hadden aanzien en waren
enige tijd rijk, ze hadden hun omgang en levenswijze waarschijnlijk te danken aan de handel overzee; later
zijn ze vermoedelijk verarmd door oorlogen en een vooringenomenheid die altijd heeft bestaan. Zijn
afkomst was naar het schijnt van adel en zeer oud."

0 TEMPO BONO
0 tempo bono,
e chi me t'a levato,
que non te tengo piu
como solea?
0 tempo chiaro,
e como si'trubato,
che fai fortuna
da chi bonanza avea?
0 dolze tempo,
e como m'ai lassato
intrare senza vista e senza via?
Felice tempo, tu te nde si'andato
mo luce ad altro la tenterna mia.

0 goede tijden,
wie heeft ze van me weggehaald?
Waarom zie ik ze niet meer,
zoals vroeger?
0 zonnige tijden,
nu ben ik wel erg in de war.
Wat haal je toch uit, Vrouwe Fortuna,
met wie ik het vroeger zo goed had?
0 zoete tijd,
waarom heb je mij binnengelaten
zonder dat ik zag waar ik liep?
Gelukkige tijd, nu ben je heen,
en mijn licht schijnt nu voor een ander.

1474 (25 juni): Brief van de fysicus Toscanelli aan Prins Don Juan
Onze reis naar het westen
(Salvador de Madariaga, Het leven van de grandioze Heer Don Christoffel Colombus, p. 103.)
Ik heb met eigen handen een kaart gemaakt, waarop jullie kuststreken en eilanden getekend staan, van
waaruit jullie reis naar het westen kan vertrekken, en de plaatsen waar jullie zouden toekomen en de
afstand van de pool en van de evenaar waarmee jullie rekening moeten houden en het aantal mijlen die
afgelegd moeten worden om die uiterst vruchtbare streken te bereiken die het geluk hebben over aromaten en edelstenen te beschikken; en wees niet verbaasd dat het westen het land van de kruiden wordt
genoemd, al zegt men gewoonlijk dat de kruiden uit het oosten komen, want hij die langs het onderste
halfrond vaart zal die gebieden in het westen aantreffen en hij die over het land in het bovenste halfrond
reist, zal ze in het oosten vinden.

1480-85: Schipbreuk aan de Kaap van San Vicente en huwelijk van Colombus tijdens zijn verblijf in
Portugal
(Hernando Colombus, Geschiedenis van de Admiraal, hoofdstuk 1.)
De Admiraal ging af op een schermutseling tussen vier grote Venetiaanse galeiën en stuitte op hen bij de
kaap van San Vicente in Portugal. De strijd was aangebonden, ze vochten hardvochtig, ze sprongen
razend aan boord, elkaar vermoordend en slaand zonder medelijden. En ze vochten verder vanaf 's ochtends toen het zeeschip van de Admiraal en een van de galeischepen in brand werden gestoken. Zij die
nog konden, sprongen in het water en verkozen zo te sterven, liever dan de marteling van de vlammen te
doorstaan. De Admiraal, die een goede zwemmer was, greep zich vast aan een roeispaan die het geluk
hem aanbood en begon te zwemmen. Hij bereikte het land, maar vermoeid en verzwakt door het water
had hij vele dagen nodig om te bekomen. Aangezien hij zich niet ver van Lissabon bevond, zocht hij daar
zijn toevlucht, en hij werd er zo goed onthaald en verzorgd dat hij er zich vestigde en huwde met de

79

genaamde doria Felipa Moniz. Zij was van adellijke afkomst en `comendadora' van het Monasterio de los
Santos, waar de Admiraal gewoonlijk naar de mis ging. Ze vatte zoveel genegenheid en vriendschap voor
hem op dat ze zijn vrouw wilde worden.

DINDIRINDiN
Dindiridin ridin rindayna
dindiridin dindi rindayna
rindayna dindiridin.

Dindiridin ridin rindayna
dindiridin dindi rindayna
rindayna dindiridin.

Me levay un domatin
matineta davant l'alba
per andar a un giardin
per collir la cirofrada.

Op een ochtend stond ik op uit bed
nog vóór het aanbreken van de dageraad
om naar een tuin te gaan
en er de gesnoeide ranken te plukken.

Ju me levé un bel maitin
matineta per la prata
encontré le ruyserior
que cantava so la rama.

Ik stond op uit bed op een mooie ochtend
om naar de weide te lopen
en er de nachtegaal te ontmoeten
die zijn lied zingt op een tak.

Encontré le ruyserior
que cantava só la rama.
"Ruyserior, le reyserior
fácteme aquesta embaxata."

Ik vond er de nachtegaal
zingend op een tak.
"Nachtegaal, o nachtegaal,
neem van me weg dit bedrieglijk bedrog."

"Ruyserior, le ruyserior
fácteme questa embaxata
Y digaolo a mon amf
que ju ja só maritata."

"Nachtegaal, o nachtegaal
neem van me weg dit heimelijk bedotten
en zeg aan mijn vriend
dat ik al getrouwd ben."

1486: Colombus stelt zijn project voor aan de Katholieke Koningen
(Hernando Colombus, Geschiedenis van de Admiraal, hoofstuk 83.)
Uiteindelijk, gehoor gevend aan de Castiliaanse uitdrukking "Duda San Agustin" (Sint-Augustinus twijfelt) voor alles wat niet redelijk lijkt - want deze heilige beschouwde het in zijn De civitate Dei als onmogelijk dat er tegenpolen bestonden en dat men van het ene halfrond naar het andere kon gaan — en aan
deze fabeltjes en andere leugens waarvan ze heilig overtuigd waren; de koningen maakten hiervan gebruik
tegen de Admiraal en besloten dat zijn onderneming ijdel en onhaalbaar was. Vandaar dat de majesteiten
aan de Admiraal antwoordden dat ze verwikkeld waren in andere oorlogen en veroveringen, waardoor ze
zich niet aan een nieuwe onderneming konden wijden en dus geen gehoor wilden geven aan de grote
beloften van de Admiraal.

IN TE DOMINE SPERAVI
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In te DomMe speravi
per trovar pieta un eterno
ma in un tristo e scuro inferno
fui e frustra laboravi.

In U, Heer, heb ik mijn hoop gesteld
om voor de eeuwigheid medelijden te vinden,
maar in een hel van droefheid en duisternis
kwam ik terecht en uitzichtloos waren mijn daden.

In te Domine speravi.
Roto al vento ogni speranza
veggio ii ciel voltarmi in pianto.
Suspir lacrymae m'avanza
del mio triste sperar tanto.

In U, Heer, heb ik mijn hoop gesteld.
Alle hoop is nu weggewaaid,
wenend zie ik de hemel mij de rug toekeren.
Tranen en zuchten is al wat ik overhoud
aan mijn hooggestemde verwachting.

Fu ferito, se non quanto
tribulando ad te clamavi:
In te Domini speravi.

Ik werd gekwetst toen ik U
in tegenspoed aanriep:
In U, Heer, heb ik mijn hoop gesteld.

Gedicht op steen in het Alhambra van Granada door Ibn Zamrak.
(Gedicht in de zaal van de Twee Gezusters over de schoonheid van het Alhambra.
Ibn Zamrak, in de tijd van de Nazarf-koning Mohammed V (1354-1359). Verzen 1, 3, 8, 9 en 19).
Ik ben de tuin die de schoonheid siert:
haar te zien verklaart onmiddellijk mijn status.
De residentie is subliem, omdat Fortuna
haar elk ander huis liet overtreffen.
De verblindende sterren willen nederdalen
zomaar draaiend rond de hemelstralen,
en staande wachten in de patio op bevelen
van de koning, om het hardst met de slavinnen.
Nooit hebben we zo'n hoogstaand paleis gezien,
met een meer heldere horizon en grotere omvang.

1492 (2 januari): De verovering van Granada
Over het vertrek uit het Alhambra en hoe Granada zich overgaf.
(Verslag van Andrés Bernáldez (+ ca. 1513), priester en biechtvader van de koningin Isabella I en van de grootinquisiteur van Castilië, Torquemada. Herinneringen aan de Regering van de Katholieke Koningen, hoofdstuk 2).
Juli en augustus, en september, en oktober, en november gingen voorbij en de Moren wilden zich niet overgeven, tot in de maand december; toen ze niets meer te eten hadden behalve een klein beetje voedsel, gaven
ze zich over aan de koning en aan de koningin, die op de dertigste dag van de maand december het eens
waren om alle vestingen over te dragen waarover zij en koning Baudili beschikten, en ze gingen allen
akkoord. De koning en de koningin stonden toe, naast andere voorwaarden en kwesties, dat zij die wilden,
konden vertrekken naar waar en wanneer ze wilden, en ze kregen doortocht en ze moesten alle gevangen
christenen vrijlaten. De overeenkomst bestond erin dat de strijdkrachten van de stad zich moesten overgeven op de dag van Driekoningen. De koning en de koningin maakten zich klaar om het Alhambra in te
nemen, en vertrokken uit hun hoofdkwartier op 2 januari, met hun legerscharen heel ordelijk.
Toen ze het Alhambra naderden, kwam koning Muley Baudili te paard naar buiten, begeleid door vele
ruiters, met de sleutels in de hand, en hij wilde afstijgen om de hand van de koning te kussen, maar de
koning liet hem niet afstijgen en gaf hem zijn hand niet. De Moorse koning kuste hem op de arm en gaf
hem de sleutels en zei: "Neem ze aan Heer, de sleutels van uw stad, want ik en alle inwoners horen u
toe". En koning Ferdinand nam de sleutels aan en gaf ze aan de koningin.
En de Castiliaanse ridders gingen binnen en namen het Alhambra in en maakten zich er meester van en
toonden eerst op de hoogste toren de standaard van Jezus Christus, het Heilig Kruis dat de koning steeds
met zich meenam op zijn heilige veroveringstocht.
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LEVANTA PASCUAL
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Levanta, Pascual, levanta,
aballemos a Granada,
que se suena qu'es tomada.

- Sta op, Pascual, kom overeind,
laten we naar Granada rijden,
want het gerucht gaat dat de stad ingenomen is.

Levanta toste priado,
toma tu perro y currón,
tu camarra y camarrón,
tus albogues y cayado..
Vamos ver el gasajado
de aquella ciudad nombrada,
que se suena qu'es formada.

Sta snel op, alsjeblieft
neem je hond en je knapzak mee,
je schapenvacht en je mantel,
je doedelzak en je herdersstaf,
laten we gaan kijken naar het feest
in die beroemde stad;
men beweert dat ze ingenomen is.

Asmo cuidas que te creo.
iJuro a mi que me chufeas!
Si ta mucho lo desseas
isoncas! yo ms lo deseo.
Mas alamiefe no veo
apero de tal majada,
que se suena qu'es tomada.

Je denkt zeker dat ik je geloof,
ik houd het erop dat je me voor de gek houdt!
En als jij dat nou zo leuk vindt,
God, dan vind ik dat nóg leuker.
Maar ik geloof
werkelijk niets van het gerucht,
dat de stad ingenomen is.

iOra pese a diez contigo,
siempre piensas que te miento!
jAhotas que me arrepiento
porque a tu nada te digo!
And'acá, vete comigo,
no te tardes ms tardada,
que se suena qu'es tomada.

Nu heb ik het toch moeilijk met jou,
je denkt altijd dat ik tegen je lieg!
Weet dat het me spijt
dat ik je iets heb verteld!
Schiet op, kom met me mee,
draal nu toch niet langer want
het gerucht gaat dat de stad ingenomen is.

Déxate desso, carillo:
curemos bien del ganado,
no se meta en lo vedado,
que nos prenda
Tariamos el caramillo,
porque todo lo otro no es nada.
Que se suena qu'es tomada.

- Zie er maar van af, mijn beste:
laten we onze kudde maar gaan hoeden
opdat de dieren niet op verboden terrein komen,
zodat een of andere Moor ze van ons af neemt.
Laten we maar gaan spelen op de schalmei,
want dat andere slaat toch nergens op:
dat gerucht dat de stad gevallen zou zijn.

Yo te diré cómo fue:
que nuestra reina y el rey,
luzeros de nuestra ley,
partierosn de Santafé,
y partieron, soncas, que
dizen que esta madrugada,
que se suena qu'es tomada.

- Ik zal je vertellen hoe het ging:
onze koningin en de koning,
verdedigers van ons geloof,
vertrokken uit Santafé,
ze zijn dus vertrokken en
stel je voor, vanmorgen vroeg
is de stad, naar men zegt, gevallen.

Luego all estarán ya todos
metidos en la ciudad
con muy gran solenidad,
con dulces cantos y modos.
iO claridad de los godos,
reyes de gloria nombrada!

Straks is iedereen
al lang in de stad
bezig met de feestelijkheden,
met mooi gezang en met muziek.
0 glanzend sieraad van de Goten,
befaamde, roemruchte koningen!

Que se suena qu'es tomada.

Het gerucht gaat dat de stad ingenomen is.

;Que consuelo y qué conorte
ver por torres y garitas
alcar las cruzes benditas!
;0 qué plazer y deporte!
Y entraba toda la corte
a milagro ataviada.
Que se suena qu'es tomada.

Wat een troost en wat een vreugde
om op de toren en op de wachtposten
het gezegende kruis te zien staan!
0, welk een vreugde en genot!
De hele hofhouding trok er binnen
gesierd in wonderschone tooi.
Het gerucht gaat dat de stad ingenomen is.

Por vencer con tal vitoria
los reyes nuestros setiores,
demos gracias y loores
al eterno Rey de Gloria,
que jamás quedó memoria
de reyes tan acabada:
que se suena qu'es tomada.

Voor een zo grote overwinning
van de koningen, onze heersers,
brengen wij dank en lof
aan de Eeuwige Koning der glorie.
Nooit zal er een mooiere herinnering
zijn aan welke koning dan ook;
het gerucht gaat dat de stad gevallen is.

1492 (31 maart): De verdrijving van de niet-bekeerde joden
Edict van de uitwijzing van de joden
(Opstel van de secretaris van de Katholieke Koningen, Joan Coloma, in Granada op 31 maart 1492.)
Don Ferdinand en doria Isabella, door de gratie van God koning en koningin van Castilië, van León, van
Aragón, graaf en gravin van Barcelona, gezondheid en genade:
Het moet geweten zijn dat we geïnformeerd werden dat er in onze koninkrijken enkele slechte christenen
zijn die zich vanuit het Heilige Katholieke Geloof tot het jodendom bekeerden.
[...] De joden trachten steeds, op elke manier dat ze kunnen, Ons Heilige Katholieke Geloof bij de gelovigen te ondermijnen en hen ervan te scheiden om hen te werven voor hun verdorven geloof en mening,
om hen te onderwijzen in de overtuiging en de ceremonies van hun regel, ze brengen hen samen en laten
hen verstaan dat er geen andere wet of waarheid is, buiten de wet van Mozes.
[...] Om deze grote schande en belediging uit de weg te ruimen en op te lossen, omdat ze elke dag in de
fout gaan en blijkt dat de vernoemde joden hun slechte en verdorven bedoelingen verder zetten; als de
belangrijkste oorzaak hiervan niet verdwijnt, worden de joden uit onze koninkrijken verwijderd.
[...] Hierover grondig nagedacht hebbende, beslissen we dat alle joden uit onze koninkrijken moeten vertrekken, dat ze niet teruggaan noch naar hier terugkeren. We bevelen aan alle joden en jodinnen van om
het even welke leeftijd, die leven, wonen en verblijven in deze rijken en heerlijkheden, dat ze tegen het
einde van deze maand juli vertrekken met hun zonen en dochters, knechten en dienstmeisjes en alle joodse familieleden, groot of klein, van welke leeftijd ook, en dat ze het niet riskeren om terug te keren van
waar ze komen, niet op doorreis noch op een andere manier, op straffe van de dood en de inbeslagneming
van al hun goederen.
[...] We bevelen en verdedigen dat niemand, geen enkele persoon in onze vermelde koninkrijken, in om
het even welke toestand, rang of waardigheid, het aandurft om een jood of jodin te onthalen, onderdak te
geven of te beschermen, niet in het openbaar noch in het geheim, voor de hele periode vanaf het begin van
juli voor eeuwig en altijd, niet op hun land of in hun huizen of elders in onze koninkrijken en heerlijkheden, op straffe van het verlies van al hun eigendommen, vazallen, forten en andere erfgoederen.
[...] Wij verlenen toestemming en machtiging aan de vermelde joden en jodinnen dat ze hun eigendommen uit onze koninkrijken kunnen meenemen, over het land of over de zee, behalve goud en zilver, of
gemunt geld of andere dingen die door de wetten van onze koninkrijken verboden zijn.
[...] Opdat dit bericht iedereen zou bereiken en niemand onwetendheid kan voorwenden, bevelen we dat
deze brief publiekelijk wordt bekend gemaakt op de gebruikelijke pleinen, markten en andere plaatsen in
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de vermelde steden en dorpen, door de stadsomroeper en in het bijzijn van notaris.
[...] Opgemaakt in de stad Granada, op de 31ste van maart, in het Jaar Onzes Heren veertienhonderdtweeënnegentig.
Ik de koning. Ik de koningin. Ik Joan de Coloma, secretaris van de koning en de koningin, onze vorsten,
heb dit in hun opdracht geschreven.
Ha lahmá aniyá (Dit is het brood van de droefheid)
Aramees gebed voor de Hagadá van het joodse paasfeest.

ESTE EL PAN DE LA AFLICIÓN
Este el pan de la aflición
que comieron nuestros padres
en tierra de Ayifto (Egipto).
Todo el que tiene hambre
venga y coma,
y todo el que tiene de menester
venga y pascue.
Este alio aqui,
a el afio el vinien en tierra de Yisraél,
este ario aqui siervos,
a el ario el vinien en tierra de Yisraél.

Dit is het brood van het verdriet,
dat onze voorvaderen aten
in het land Egypte.
Laat ieder die honger heeft
komen en eten,
en laat eenieder die behoeftig is
komen om Pesach te vieren.
Dit jaar nog hier,
komend jaar in Israël,
dit jaar nog hier als slaven,
volgend jaar vrij, in Israël.

Getuigenis van de verdrijving van de joden
(Verslag van Andrés Bernáldez (+ ca. 1513), priester en biechtvader van de koningin Isabella I en van de
grootinquisiteur van Castilië, Torquemada. Herinneringen aan de Regering van de Katholieke Koningen.)
In enkele maanden verkochten de joden al wat ze konden. Ze ruilden een huis voor een ezel, een wijngaard voor een stuk stof of een linnen doek. Voor ze vertrokken, lieten ze hun kinderen van meer dan
twaalf jaar huwen, zodat elk meisje vergezeld werd door een echtgenoot... Daarna, vertrouwend op de
ijdele hoop van hun blindheid, gingen ze op weg en lieten hun geboorteland achter, jongeren en ouderen,
groten en kleintjes, te voet, te paard, per ezel of met andere dieren, en met karren en ze zetten hun reis
voort, elk naar een bepaalde haven, over wegen en velden, met tegen- en voorspoed, sommigen vielen,
anderen stonden op, anderen stierven, anderen werden geboren, anderen werden ziek, en er was geen
enkele christen die niet met hen meevoelde, en overal waar ze kwamen werden ze uitgenodigd tot het
doopsel en sommigen, met veel verdriet, bekeerden zich en bleven, maar het waren er heel weinig, en de
rabbi's spraken hen moed in en lieten de vrouwen zingen en de jongelingen tamboerijn spelen om de
mensen op te vrolijken, en zo verlieten ze Castilië.

1492 (11-12 oktober): Van op het karveel La Pinta zag men de Nieuwe Wereld
(Brief van Colombus aan de Katholieke Koningen (Eerste reis) Salvador de Madariaga, Leven van de
grandioze Heer Christoffel Colombus, p. 215.)
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Nadat alle joden uit uw koninkrijken en heerlijkheden waren verdreven, droegen Uwe Hoogheden tijdens dezelfde maand januari me op om met voldoende wapens naar bepaalde delen van India te reizen; en
daarvoor kende U me veel gunsten toe, werd ik in de adelstand verheven en voortaan mag ik me Don
noemen, en werd ik benoemd tot Hoofdadmiraal van de Oceaan en Onderkoning en Gouverneur voor
het leven van alle Eilanden en het Vasteland.

(Christoffel Colombus, Scheepsdagboek)
Nacht van 11 oktober de 1492:
Ik zeilde naar het westzuidwesten. De zee was wild en hoger dan voordien tijdens de hele reis. We zagen
pijlstormvogels en groen riet dicht bij het schip. Van op de karveel Pinta zagen ze een rietstengel en een
stok, en ze grepen een andere stok die blijkbaar met ijzer was bewerkt, en een stukje riet en ander gras dat
op het land groeit, en een plankje. Van op de karveel Nifia zagen ze nog andere tekens van land en een
stok bedekt met eendenmossels. En we haalden opgelucht adem en verheugden ons allemaal. Die dag
vaarden we nog zevenentwintig mijlen tot de zon onderging. En na zonsondergang vervolgden we onze
weg naar het westen: we gingen twaalf mijl per uur; en om twee uur na middernacht hadden we negentig
mijlen afgelegd. Heel de nacht hoorden we de vogels voorbijvliegen. De zee was vlak zoals de rivier van
Sevilla. Omdat het karveel Pinta de grootste zeilen had en voor de Admiraal voer, zouden zij het eerst aan
land gaan en gaven de signalen die de Admiraal gevraagd had. De eerste die het land zag, was een matroos
die Rodrigo de Triana heette. Hij bevond zich op de achtersteven: hij zag een licht als een bliksemschicht,
heel zwak en kort, maar hij durfde niemand iets zeggen. Hij riep de Officier van de Koninklijke Kamer
en vertelde hem dat hij een licht had gezien. Deze tuurde in de duisternis en zag het ook.Het leek wel het
schijnsel van een waskaars, die op en neer ging en steeds dichterbij kwam. Om twee uur na middernacht
leek het land nog maar twee mijlen verwijderd.

1502: Gedwongen bekering van de Moren door de Koningen van Castilië
(Kroniek van de koningen van Castilië, hoofdstuk 196.)
Toen de koning en de koningin zagen wat er gebeurde met de mudéjares (Moren die buiten Granada
woonden), konden ze het kwaad dat de Moren voortdurend aan de christenen aanrichtten niet verschonen, en gaven opdracht dat alle Moren van het koninkrijk Granada en alle mudéjares van Castilië en
Andalusië zich binnen de twee maanden tot het christendom bekeerden. En ze werden allemaal gedoopt,
overwegend dat de ouders misschien geen goede christenen werden, maar dat de kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen het wel zouden zijn. En daarmee werd de vervloekte moskee van de verdorven
Mohammed in Castilië gesloten, en trad er een eeuwige stilte in.

1502: Moctezuma II wordt verkozen tot Keizer van de Azteken
Gedicht in Náhuatl over de universele vergankelijkheid
(Cantares Mexicanos, fol. 17, r.)
Cuix oc nelli nemohua oa in tlalticpac
Yhui ohuaye?
An nochipa tlalticpac:
zan achica ye nican.
Tel ca chalchihuitl no xamani
no teocuitlatl in tlapani
no quetzalli poztequi
Ya hui ohuaya
an nochipa tlalticpac:
zan achica ye nican.

Is het waar dat je op het land woont?
Nee, niet altijd op het land:
enkel een beetje hier.
Want zelfs jade kan breken,
want zelfs goud kan verslijten,
want zelf de vederbos van de quetzal
kan aan flarden gaan,
nee, niet altijd op het land:
enkel een beetje hier.

85

1504: Testament van Koningin Isabella
Over de behandeling van de indianen
(Testament van koningin Isabella, in een antwoord van Fray Bartolomé de las Casas aan dokter Ginés de
Segálveda.)
... en sta niet toe en geef er geen aanleiding toe dat de indiaanse buren en bewoners van de vermelde eilanden en vasteland, die veroverd zijn of noch persoonlijk zullen worden, op welke manier ook gekwetst
worden, noch wat betreft hun eigendommen, maar we bevelen dat ze goed en rechtvaardig worden
behandeld. En als ze toch gegriefd zouden zijn, moeten ze geholpen en voorzien worden zolang niet te
boven wordt gegaan aan de tekst die in deze concessie wordt opgelegd en bevolen.

TODOS LOS BIENES DEL MUNDO
Todos los bienes del mundo
pasan presto y su memoria,
salvo la fama y la gloria.

Alle wereldse goederen
vergaan snel en hun nagedachtenis ook,
behalve bekendheid en roem.

El tiempo lleva los unos,
a otros fortuna y suerte,
y al cabo viene la muerte,
que no nos dexa ningunos.
Todos son bienes fortunos
y de muy poca memoria,
salvo la farma y la gloria.

De loop van de tijd doet sommigen verdwijnen,
anderen brengt hij geluk
en op het einde komt de dood
die niemand ontziet.
Het zijn allemaal toevallige goederen
en ze blijven niet lang in het geheugen hangen,
behalve bekendheid en roem.

La fama bive segura
aunque se muera su duerio;
los otros bienes son suerio
y una cierta sepoltura.
La mejor y más ventura
pasa presto y su memoria,
salvo la fama y la gloria.

Roem leeft een zeker leven
zelfs al sterft haar meester.
Andere goederen zijn illusies
die vlug begraven worden.
De besten en de gelukkigsten
vergaan snel en hun nagedachtenis ook,
behalve bekendheid en roem.

Procuremos buena fama,
que jams nunca se pierde,
arbol que siempre está verde
y con el fruto en la rama.
Todo bien que bien se llama
pasa presto y su memoria,
salvo la fama y la gloria.

Laat ons een goede naam nastreven,
die nooit verloren gaat,
een boom die altijd groen is
en met vruchten aan de takken.
Alle goederen die goederen genoemd worden
vergaan snel en hun nagedachtenis ook,
behalve bekendheid en roem.

1506 (20 mei): Christoffel Colombus sterft in Valladolid
(Hernando Colombus, Het leven van de Admiraal, hoofdstuk 108.)
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De Admiraal, wiens toestand was verslechterd door jicht en de pijn omdat zijn gestel achteruitging, waarbij nog andere kwalen kwamen, gaf zijn ziel aan de Heer op Hemelvaartsdag, op 20 mei 1506 in
Valladolid. Zijn lichaam werd naar Sevilla gebracht en, na een plechtige uitvaart, begraven in de kathedraal
van deze stad. In opdracht van de Katholieke Koning werd een epitaaf geschreven: "A Castilla y a León,

Nuevo Mundo dió Colón".
Grafschrift
(Salvador de Madariaga, Het leven van de grandioze Heer Don Christoffel Colombus, p. 60.)
Ik ben niet de eerste Admiraal in mijn familie. Geef me de naam die u wilt; ten slotte hoedde David, de
wijze Koning, eerst schapen en daarna werd hij koning van Jeruzalem; en ik ben een dienaar van dezelfde
Heer die David daartoe bracht.

HANACPACHAP CUSSICUININ
Hanacpachap cussicuinin
huaran cacta muchascaiqui
yupairurupucoc mallqui
runa cunap suyacuinin
callpan nacpa quemi cuinon,
huaciascaita.

0 boom met driemaal gezegend fruit
hemelse vreugde! Duizendmalig
zullen wij u prijzen.
Hoop van de mensheid
helper van de zwakken,
hoor ons gebed.

Llyarihuos muchascaita
Diospacampan Diospamaman
yurac tocto hamancaiman
yupascalla, collpascaita
huahuorquiman suyus caita
ricuchillai.

Hoor onze beden
Drager van God, Moeder van God
schone bloem, geel en wit,
ontvang de zang die we u aanbieden:
kom ons helpen,
toon ons de vrucht van uw schoot.

A LA VIDA BONA
Un sarao de la chacona
se hizo el mes de las rosas,
huvo millares de cosas
y la fama lo pregona.
A la vida, vidita bona,
vida vámonos a Chacona.

Het was op het chaconne dansfeest,
de rozenmaand begon,
er gebeurden duizenden dingen
en iedereen praat erover.
Op het goede leven,
mijn liefje laten we gaan dansen.

Porque se casó Mmadán
se hizo un bravo sarao,
dangaron hijas de Anao
con los nietos de Milán.
Un suegro de Don Beltrán
y una cufiada de Orfeo
comengaron un guineo
y acabólo un amagona
y la fama lo pregona.

Omdat Almadán is getrouwd,
werd een groot feest aangericht,
de dochters van Anao dansten
met de knapen van Milán.
Een schoonvader van Don Beltrán
en een schoonzus van Orpheus
begonnen aan een flirt,
tot 'n amazone tussenbeide kwam
en iedereen praat erover ...

Salió la zagalagarda
con la muger del encenque
y de Zamora el palenque
con la pastora Lisarda.
La mezquina dofia Albarda
trepocon pasa Gonzalo

Juffrouw Cagalagarda kwam met
de vrouw van Ruelenque
en meneer Palenque uit Zamora
kwam met de herderin Lisarda.
De magere mevrouw Abarda
klom zowat in Gonzalo.
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y un ciego dió con un palo
tras de la braga lindona,
y la fama lo pregona.

En een blindeman met een stok
liep achter een hele mooie onderbroek aan
en iedereen praat erover ...

Salió el médico Galeno
con chapines y corales
y cargado de atabales
el manto Diego Moreno.
El engaiiador Vireno
salió tras la mentirosa
y la manta de Cazalla
con una mosca de Arjona
y la fama lo pregona.

Dokter Galenus kwam op vrouwenschoenen
en met een ketting van bloedkoraal om,
en, sjouwend met alle trommen,
de goeiige Diego Moreno.
De oplichter Vireno kwam
achter juffrouw Bedriegster binnen.
En de minnaar van Cazalla kwam
met een juffie uit Arjona
en iedereen praat erover ...

Salio Ganasa y Cisneros
con sus barbas chamuscadas
y dándose bofetadas
Anasarte y Oliveros.
Con un sartal de tórteros
salió Esculapio el doctor
y la madre del Amor
puesta a la ley de Bayona
y la fama lo pregona.

Ganasca en Cisneros kwamen
met verschroeide baarden,
en Anajarte en Oliveros
sloegen elkaar.
Aesculapius de dokter kwam met een
streng geneeskrachtige planten.
En de moeder van Amor
kondigde de wet van Bayonne af
en iedereen praat erover ...

Salio la Raza y la traza
todas tomadas de orfn
y danzando un matachin
el "nate y la viaraza.
Entre la Raza y la traza
se levantó tan gran lid,
que fué menester que el Cid
que baylase una chacona
y la fama lo pregona.

Raza en Traza kwamen
bedekt met roest,
en Onate danste een matachin
met juffrouw Diarree.
Raza en Traza kregen
zo'n vreselijke ruzie,
dat de Cid zelf een chaconne
voor hen moest dansen
en iedereen praat erover ...

Salió una carga de Aloé
con todas sus sabandijas,
luego bendiendo alelixas
salió la grulla en un pié.
Un africano sin fe
un negro y una gitana
cantando la dina dana
y el negro la dina dona
y la fama lo pregona.

Er kwam een vracht aloë's
vol met wriemelende beestjes,
en vervolgens hupte juffrouw ooievaar
op één poot binnen en verkocht gerstepap.
Een ongelovige Afrikaan,
een neger en een zigeunerin
zingen na na na
en de neger na na neemt haar
en iedereen praat erover ...

Entraron treynta Domingos
con veinte Lunes a cuestas
y cargo con esas cestas,
un asno dando respingos.
Juana con tingolomingos,
salió las bragas enjutas
y ms de cuarenta putas
huyendo de Barcelona

Er kwamen dertig dominicanen binnen
met twintig maandagmeisjes op hun rug
vergezeld door een ezel
die aldoor sprongen maakte.
Juana met Tingolomingos
kwam met een droge onderbroek.
En er kwamen meer dan veertig hoeren,
gevlucht uit Barcelona

y la fama lo pregona.

en iedereen praat erover ...

Concept, selectie van tekst en muziek: Jordi Savall
Dramaturgie, Hebreeuwse en Arabische teksten: Manuel
Forcano

Vertalingen: Adrian Rodriguez Van der Spoel, Barbara
Grimm, Marianne Lambrechts, Brigitte Hermans &
Lieve Schaubroeck
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RENAULT AUTOMOBIELONTWERPER

En als echte luxe nu eens ruimte was?

Zin in luxe overal waar u komt? Dan bent u bij Renault aan het goede adres. Want dankzij het
nieuwe Carminat Navigatie en Communicatiesysteem 3D, het snelste navigatiesysteem op de
markt, wordt reizen nu aangenamer dan ooit. De nieuwe dieselmotor 2.0dCi 175 pk, die
krachtig, zuinig én ecologisch is, garandeert u weergaloos veel rijplezier. En het interieur is nu
nog handiger, luxueuzer en ruimer, met een glazen open dak van maar liefst 2,16 mz. En als
echte luxe nu eens ruimte was?

Nieuwe
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vanaf
BTWilll €
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behaald in de crashtests van Euro NCAP.

4 JAAR GARANTIE of 100.000 KM(2)

RENAULT ANTWERPEN
Tunnelplaats 5 - 2000 ANTWERPEN
Tel.: 03/205.99.00
(1) Catalogusprijs geldig tot 31/08/06. (2) Aanbod voorbehouden voor particulieren, met ingang vanaf de datum van levering van het voertuig en eindigend wanneer een van
beide termijnen bereikt is. De contractuele garantie van 3 jaar wordt gratis verlengd met 1 jaar (beperkt tot 100.000 km) door Renault België Luxemburg. De exacte
toepassingsvoorwaarden van deze bijkomende contractuele garantie en de bijhorende documenten vindt u bij uw Renault-verdeler. De beschrijving en afbeelding van het
voertuig gelden slechts als voorbeeld. Benzine: gemiddeld verbruik [1/100 km] van 9,4 tot 12,4. CO2-uitstoot (g/km) van 224 tot 297 Diesel: gemiddeld verbruik (1/100 km) van
6.8 tot 9,7. CO2-uitstoot (g/km) van 183 tot 257 Milieuinformatie
19.03.2004) op www.renaultle
GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.
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Patrizia Bovi
Begofia Olavide
Patrizia Bovi
Begoria Olavide

zang, harp & percussie
zang, psalterium & percussie

Maandag, 21 augustus 2006
concert: 12.00 uur — Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Cantigas de amigo (13de eeuw)
Martin Codax (fl. ca. 1240-70)
Ondas do mar de Vigo
Mandid' ei comigo
Ay Deus
Mia hirmana fremosa
La Reconquista: uit de Cancionero Musical de Palacio (15de-16de eeuw)
Pedro de Lagarto (ca. 1465-1543)
Callen todas las galanas
Juan de Encina (1468-1529/30)
Triste Espagna sin Ventura
Anoniem
Tres morillas
La memoria: de herinnering in episch-narratieve Sefardische liederen
Anoniem (Chanakalé, Turkije)
Mas arriva
Anoniem (Arcila, Marokko)
Prision lleva al Vergico
Anoniem (Tetuan, Marokko)
Rey Fernando Rey Fernando (Rey Fernando en Francia)
El exilio: de verbanning in huwelijks- en liefdesliederen van de mudéjares
Anoniem (Salonicco, Griekenland)
Ya salie, de la mar
Ibn Jatima de Almerfa (Marokko 14de eeuw, traditie van Al-Andalus)
Moaxaca Ya Qudniltu
Anoniem (Marokko, traditie van Al-Andalus)
Taiahtánin
Anoniem (Tetuan, Marokko)
Ay está una fuente (La fuente prodigiosa)
Anoniem (Tanger, Marokko)
Y fuerame a banar (Las afeitas de la novia)
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Dofias hispánicas
Vrouwen op de troon, in de liefde en in ballingschap
Adolfo Broegg

De rode draad van dit programma wordt gevormd door vrouwen die zich bevinden tussen macht en getuigenis, tussen de wederopbouw van een gemeenschap en het bewaren van feestelijke rituelen en van gebruiken eigen aan het leven en de dood.
We beginnen onze muzikale reis op het einde van de 15de eeuw, ten tijde van de Spaanse heerschappij van
Isabella van Castilië en Ferdinand van Aragón, en van de Reconquista op de Moren. Die Reconquista
bereikte haar hoogtepunt op 2 januari 1492 toen Ferdinand en Isabella de laatste Moorse heerser, Boabdil
van Granada, uit het Iberisch Schiereiland verdreven en zo een groot deel van het huidige Spanje aan hun
rijk toevoegden. In de Cancionero Musical de Palacio vinden we heel wat muzikale getuigenissen terug van
dit historische moment. Juan del Encina was werkzaam aan het hof van Isabella van Castilië.
Op 31 maart 1492, de dag voor Christoffel Colombus zijn ontdekkingsreis begon, die zou resulteren in de
ontdekking van Amerika, vaardigden de katholieke koningen een decreet uit dat alle joden uit Spanje verdreef. Dit betekende het bruuske einde van een rijke gemeenschap: rijk door de sociale mix van christenen,
joden en moslims, rijk door de vruchten die ze eeuwenlang afwierp op wetenschappelijk en artistiek gebied.
De ballingen bleven hun vaderland echter in het hart dragen en ze behielden zorgvuldig de taal, de cultuur
en de muziek ervan. Ze vestigden zich in Frankrijk, in Albanië, Joegoslavië, Turkije, Griekenland, Bulgarije
en Marokko. Daar stichtten ze hun eigen gemeenschappen en zorgden ze ervoor dat hun tradities en herinneringen zorgvuldig bewaard bleven. Hun stemmen, hun instrumenten, hun eigen stijl en hun typische
manier van muziek beluisteren, voegden nieuwe elementen toe aan andere muzikale culturen en creëerden
zo een uniek repertoire: de traditionele Sefardische muziek. De moeilijke omstandigheden waarin de
Sefardische gemeenschappen zich ontwikkelden en de contacten met andere muziektradities zorgden voor
een grote verscheidenheid binnen het repertoire en binnen de manier waarop het muzikaal uitgevoerd werd.
Bij de uitvoerders die zijn opgetekend in de Sefardische gemeenschappen in het Oosten horen we liederen
waaraan tijdens het zingen zeer uitgewerkte ornamenten toegevoegd kunnen worden, een soort van tremolo/vibrato die zeer typisch is voor klassieke Arabische en Turkse zang. Een ander stijlelement dat verschillende uitvoerders van elkaar onderscheidt, bestaat in het improviseren van deze hogere bijnoten. Soms
geven deze uitvoerders de indruk dat ze elkaar wantrouwen om te kunnen bewijzen dat ze zelf in staat zijn
een bepaald lied te voorzien van ornamenten, en het gebeurt zelden dat dezelfde ornamenten terugkomen
bij de volgende uitvoering. Een voorbeeld daarvan is de romance Mas Arriva waarin gezongen wordt over
de moord op de hertog van Gandia, Guan Borgia, zoon van paus Alexander VI. De gebeurtenissen speelden zich af op de oevers van Silivri, een Turkse stad aan de zee Marmara.
In de verhalende romances worden vele episodes uit de geschiedenis van Spanje gezongen, zoals in Rey
Ferrando Rey Ferrando, waarin verteld wordt hoe vrouwe Urraca van Aragón erin slaagt haar broer uit de
gevangenis te bevrijden. En in Prison lleva al Vergico wordt verwezen naar een middeleeuwse legende waarin de dichter Vergilius voor zeven jaar achter de tralies vliegt omdat hij een jonge deerne genaamd Isabelle
had verleid.
In de muziek van de Sefardische gemeenschappen in Griekenland en Bulgarije vinden we andere eigenschappen terug, bijvoorbeeld het onregelmatige gebruik van tempi. De vrouwen speelden ook een belangrijke rol bij de transmissie van de repertoires die verwijzen naar de cyclus van het leven en van de dood: lie-
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deren bedoeld voor een gunstige bevruchting en bevalling, zoals Ay está una fuente (La fuente prodigiosa);
liederen voor de verloving, waarvan Ya salie, de la mar een voorbeeld is, en liederen voor de bruiloft, zoals
Y fuerame a banar (Las afeitas de la novia).
Met de liefdesliederen van de mudéjares en bronnen van Sefardische verlovingsfeesten keren we terug naar
het familiale en rituele aspect van de levens van deze moedige Spaanse vrouwen.
We zijn Susanan Weich-Shahak zeer erkentlijk voor haar opzoekingswerk.
Vertaling: Babette Putteman
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ONDAS DO MAR DE VIGO
Ondas do mar de Vigo
se vistes meu amigo?
E ai Deus se verra cedo?

Golven van de zee van Vigo,
hebben jullie mijn vriend gezien?
0 God, laat hem spoedig weerkeren!

Ondas do mar levado
se vistes meu amado?
E ai Deus se verra cedo?

Golven van de hoge zee van Vigo,
hebben jullie mijn geliefde gezien?
0 God, laat hem spoedig weerkeren!

Se vistes meu amigo
o porque eu sospiro?
E ai Deus se verra cedo?

Hebben jullie mijn vriend gezien
voor wie ik zucht?
0 God, laat hem spoedig weerkeren!

Se vistes meu amado
0 porque ei gran coitado?
E ai Deus se verra cedo?

Hebben jullie mijn geliefde gezien
voor wie ik zo bezorgd ben?
0 God, laat hem spoedig weerkeren!

MANDID'EI COMIGO
Mandad'ei comigo
ca ven meu amigo.
E irei madr'a Vigo!

Een boodschap vertelt me
dat mijn vriend terugkeert.
Ik zal gaan, moeder, naar Vigo!

Comigu'ei mandado
ca ven meu amado.
E irei madr'a Vigo!

Men heeft mij verteld
dat mijn vriend terugkeert.
Ik zal gaan, moeder, naar Vigo!

Ca ven meu amigo
e ven san'è vivo
E irei madr'a Vigo!

Laat mijn vriend terugkeren,
levend en gezond.
Ik zal gaan, moeder, naar Vigo!

Ca ven meu amado
e ven viv'e sano.
E irei madr'a Vigo!

Laat mijn geliefde terugkeren,
gezond en wel.
Ik zal gaan, moeder, naar Vigo!

Ca ven san'e vivo
e d'el rei amigo.
E irei madr'a Vigo!

Laat hem levend en gezond komen
en bevriend met de koning.
Ik zal gaan, moeder, naar Vigo!

Ca ven viv'e sano
e d'el rei privado.
E irei madr'a Vigo!

Laat hem gezond en wel terugkeren
en door de koning geacht.
Ik zal gaan, moeder, naar Vigo!

AY DEUS
Ay Deus, se sab'ora meu amigo
com'eu senheira estou en Vigo.
E vou namorada!

0 God, als mijn vriend eens wist
hoe alleen ik hier in Vigo ben!
En ik ben verliefd!

Ay deus se sab'ora meu amado
com'eu en Vigo senheira manho.
E vou namorada!

0 God, als mijn geliefde eens wist
hoe ontzettend alleen ik hier in Vigo ben!
En ik ben verliefd!
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Com'eu senheira estou en Vigo
e nulhas gardas non ei comigo.
E vou namorada!

Hoe alleen ben ik hier in Vigo,
en zonder enig gezelschap!
En ik ben verliefd!

Com'eu senheira en Vigo manho
e nulhas gardas migo non trago.
E vou namorada!

Hoe ontzettend alleen ben ik hier in Vigo,
en zonder enig gezelschap!
En ik ben verliefd!

E nulhas gardas non ei comigo
ergas meu olhos que choran migo.
E vou namorada!

En ik heb helemaal geen gezelschap
behalve mijn ogen, die met mij huilen!
En ik ben verliefd!

E nulhas gardas migo non trago
ergas meu olhos que choran ambos.
E vou namorada!

En ik heb helemaal geen gezelschap
behalve mijn ogen, die beide met mij huilen!
En ik ben verliefd!

MIA HIRMANA FREMOSA
Mia hirmana fremosa treides comigo
a la igreja de Vig' u è o mar salido:
e miraremos las ondas.

0 schone zus, kom snel met me mee
naar de kerk van Vigo, bij de zilte zee,
en laten we naar de golven kijken.

Mia hirmana fremosa treides de grado
a la igreja de Vig' u è o mar levado
e miraremos las ondas.

Schone zuster wil toch meekomen,
naar de kerk van Vigo, waar de zee tekeer gaat
en daar zullen we naar de golven kijken.

A la igreja de Vig' u è o mar levado
e verra i mia madre e o meu amado
e miraremos las ondas.

Naar de kerk van Vigo, waar de golven beuken,
en daar, moeder, zal ik mijn geliefde zien
en we zullen naar de golven kijken.

A la igreja de Vig' u è o mar salido
e verra i mia madre e o meu amigo
e miraremos las ondas.

Bij de kerk van Vigo, waar de golven tekeer gaan,
daar zal ik, moeder, mijn geliefde zien,
en we zullen naar de golven kijken.

CALLEN TODAS LAS GALANAS
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Callen todas las galanas
con las damas toledanas.
Ellas mucho generosas,
y despues de ser hermosas
no parecen sel humanas.

Waren alle meisjes maar zo zwijgzaam
als de meisjes uit Toledo.
Zij zijn zeer vrijgevig
en fantastisch mooi,
niet van de wereld, haast.

En virtud tanto sobidas,
que son del mundo queridas
y por espejo tenidas
de las damas castellanas.

In deugd zo onderlegd,
geliefd door eenieder,
een toonbeeld
voor de vrouwen uit Castilië.

Las doncellas de Sevilla
lindas son a maravilla,
pero no son su servilla
de las damas toledanas.

De meisjes uit Sevilla
zijn verblindend mooi
en doen niet onder
voor de vrouwen uit Toledo.

Son sus gracias singulares,
sus gestos angelicales
y sus trages tan reales
que son mas que cortesanas.

Ze zijn buitengewoon gracieus
met hun hemelse gebaren
en koninklijke gewaden.
Ze zijn meer dan wie ook echte hofdames.

TRISTE ESPAGNA SIN VENTURA
Triste Espagna sin ventura,
todos te deben llorar;
desplobada d'alegria,
para nunca en ti tornar!

Droef en ongelukkig Spanje,
een ieder moet je beklagen
nu je verstoken bent van vreugde,
die niet meer naar je zal terugkeren!

TRES MORILLAS
Tres morillas
me enamoran en Jaén,
Axa, Fatima y Marien.

Ik werd verliefd op
drie Moorse meisjes in Jaén:
Axa, Fatima en Marien.

Tres morillas tan garridas
iban coger olivas,
y hallabanlas cogidas
en Jaén
Axa, Fatima y Marien.

Drie zeer mooie Moorse meisjes
gingen olijven plukken
en ze merkten dat ze al geplukt waren
in Jaén,
Axa, Fatima en Marien.

Y hallabanlas cogidas
y tornaban desmaidas
y las colores perdidas
en Jaén
Axa, Fatima y Marien.

En toen ze merkten dat ze al geplukt waren,
keerden ze afgemat terug,
met bleek gelaat,
in Jaén,
Axa, Fatima en Marien.

Tres moricas tan lozanas
tres moricas tan lozanas
iban a coger manzanas
a Jaén
Axa, Fatima y Marien.

Drie zo mooie Moorse meisjes,
drie zo mooie Moorse meisjes
gingen appels plukken
in Jaén,
Axa, Fatima en Marien.

MAS ARRIVA
Mas arriva y mas arriva
en la ciudad de Silivria
ahi habia pescadores
pescando sus proberias.

Heel ver van hier
in de stad Silivria
waren eens vissers bezig
met hun vangst.

Vieron vinir tres en caballo
haciendo gran polveria,
vinieron cerca del rio,
a la mar lo echarian.

Ze zagen drie mannen te paard
onder een grote stofwolk op hen afkomen,
deze kwamen tot dicht bij de rivier
en gooiden iets in zee.

Echo ganchos y gancheras
por ver lo que les salia,
les saM un duque de oro,
hijo del rey parecia.

Haken en lokaas wierp men uit
om te zien wat zou bovenkomen,
kwam boven een respectabel man
gehuld in goud, het bleek de zoon van de koning.
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Si se lo traian vivo hombres
grandes los haria,
si se lo traian muerto
sus presentes les daria.

Als ze hem levend zouden boven halen,
zou hij belangrijke mannen van hen maken;
als ze hem dood zouden boven halen,
zou hij hen zijn geschenken nalaten.

Camisa de holanda lleva,
cabezon de sirma y perla,
anio lleva en el dedo,
cien pobres ricos hacia.

Zijn hemd is uit fijn linnen, hij draagt
een halsketting van gouddraad en parels,
een ring aan zijn vinger;
hij maakte honderd armen rijk.

PRISION LLEVAN AL VERGICO
Prision llevan al Vergico
e' rey lo manda a prender
por una traicion que ha hecho
en los palacios del rey.
Ha falsado una doncella
la qual se llama Isabel.
Un dia yendo el rey a misa
se encontrè a quela mujer.
Toda vestida en luto elle
y sus damas tambien.
Porque llevan este luto ellas
y sus damas tambien.
Por el Vergico sennore
quen tu prison y ace.
Cavalcan mis caballeros
ponid mesas a comer
a comer ricas gallinas
y a beber vino frances.

Op bevel van de koning
werd Vergilius naar de gevangenis gebracht,
omdat hij verraad had gepleegd
in het paleis van de koning.
Hij had het jonge meisje
met de naam Isabel onkuis behandeld.
Toen de koning op een dag naar de mis ging,
kwam hij de jonge vrouw tegen.
Ze was helemaal in de rouw,
en haar gezelschapsdames evenzo.
- Waarom dragen jullie allemaal rouwkleding,
zowel zij als haar gevolg?
Omwille van Vergilius, heer,
diegene die bij u in de gevangenis zit.
Spring te paard, mijne heren,
en ga de tafels klaarzetten
zodat we smakelijke kippen kunnen eten
en Franse wijn kunnen drinken.

REY FERNANDO REY FERNANDO

98

Rey Fernando Rey Fernando
de Toledo y de Aragon,
a pesar de los franceses
y en la Francia penetro.

Koning Fernando, Fernando,
de koning van Toledo en Aragón,
trok Frankrijk binnen
ondanks de Fransen.

Hallo la Francia revuelta,
tan bien que la apaciguó.
Y a su hermano Don Alfonso,
y en prisiones le metió.
Oide) lo habia su hermana
dona Alda de Aragon:
quitose panos de siempre
los de la pasqua vistió
fuérase para los palacios
donde Fernando enreinó .
En buena hora estis, mi hermano!
En eila vengadeis vos!
Cuando yo era chiquita
me ditis un bofeton

Hij trof het land aan verdeeld door twist,
hij sloeg de strijd neer tot rust.
En zijn broer Don Alfonso,
die gooide hij in de gevangenis.
Dit kwam ter ore aan zijn zus
dofia Alda de Aragón:
ze trok haar dagelijkse kleren uit,
en kleedde zich op haar paasbest,
ze trok naar het paleis van Fernando
die koning was.
- Dit is het uitgelezen moment, mijn broertje!
- Je gaat me wreken?
Toen ik nog een klein meisje was,
gaf jij mij eens een oorvijg

y para que no llorara
me prometisti un don.
Y ahora que ya `stoy grande
vengo a que me le deis vos.
Quieres Francia, quieres Roma
o Toledo y Aragon?
No quiero ciudad ninguna,
en todas comando yo;
lo que quiero es a mi hermano,
que le saquis de prision.
Manana por la manana te le sacaria yo
No le quiero mas que ahora,
sano e vivo y como vos!
Malhaya ya las mujeres, las que tenian razon:
por una promesa de ninos
a su hermano sacel de prisión.

en opdat ik niet zou wenen,
beloofde je me een geschenk.
En nu ik groot geworden ben,
kom ik dat geschenk opeisen.
- Wil je Frankrijk, wil je Rome,
of Toledo en Aragón?
Ik wil geen enkele van deze steden,
ik ben er overal de baas;
wat ik wil, is dat je mijn broer
weer uit de gevangenis haalt.
Morgenvroeg zal ik hem eruit laten halen.
Ik wil hem hier en nu terug,
gezond en wel zoals jezelf!
Wee de vrouwen die hun gelijk halen:
want door een belofte hen gedaan als kind
is hun broer uit de gevangenis gekomen.

YA SAM() DE LA MAR LA GALANA
Ya salie, de la mar la galana
con un vestido de sirma blanca.
Ya salie) de la mar.

Inmiddels kwam het meisje uit de zee
gehuld in een wit kleedje met gouddraad doorweven.
Zo kwam ze uit de zee.

Entre la mar y el rio
cris io narval de bimbrio.
Ya salie, de la mar.

Tussen de zee en de rivier
groeide een kweeperenboom.
Daar kwam ze uit de zee.

Entre la mar y la rena
cris io narval de canela.
Ya salie, de la mar.

Tussen de zee en het strand
groeide een kaneelboom.
Daar kwam ze uit de zee.

MOAXACA YA QUDNILTU
Mijn verlangen werd vervuld.
Hoe aangenaam is het om
de mond van mijn geliefde te zoenen!
En dronken van zijn aroma, zei ik:
Hoe zoet ben je,
en zo kostbaar voor mij!
Ik hou zoveel van je!
Mijn hart zal van je houden
tot het Laatste Oordeel.
TAIAHTANIN
Door jouw liefde ben ik verloren onder de mensen,
oh, verborgen parel in de ziel.
Je riep mijn verliefde hart toe dat het zich
in de moskee van de liefde moest terugtrekken.
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Je hebt me geschonken uit het glas van de liefde
zoals je voor de voorouders uitschonk.
Je flirt met je oogleden,
en met je amberkleurige moedervlek,
en met het licht van je voorhoofd,
zoals de schittering van de maan.
AY ESTA UNA FUENTE
Ay está una fuente de agua fria.
Mujer que dejan beer ?
Al anos es parida,
al anos es parida.

Er is hier een bron met koel water.
Vrouw waarom stop je met drinken?
Binnen een jaar zul je gebaard hebben,
binnen een jaar zul je baren.

Ahi esta una fuente de agua clara
Mujer que de ella beer ?
Al anos es prennada,
al anos es prennada.

Daar is een bron met helder water.
Vrouw, waartoe daaruit drinken?
Binnen een jaar zul je zwanger zijn,
binnen een jaar ben je zwanger.

Y FUERAME A BANAR
Y fuerame a banar
a orillas del rio
alli encontré, madre
a mi lindo amigo.
El me dio un abrazo yo le di cince..
Por Dio la nuestra novia
cuerpo garriclè
que es lo que os ponis
en escondido?
Si os poneis albayalde
u oro molic16
tan bien que le parecis
a vuestro maridó!

Toen ik ging baden
aan de oevers van de rivier
kwam ik daar, moeder,
mijn lieve leuke vriend tegen.
Hij omhelsde me, ik gaf hem vijf zoenen.
In hemelsnaam, ons bruidje
met het bevallige lichaam,
wat hebt u daar ongemerkt
op uw gelaat gedaan?
Als u blanketsel
of stofgoud aanbrengt,
hoe mooi zal uw
echtgenoot u dan vinden!

Ajugar nuevo
delante vo lo pondre,
suegra y cunada
no tengais que decir,
que nuestra novia
mucho lo velo al candil.
Anoche mi madre
cene y me echè a dormir,
sonaba un sueno
tan dulce era de decir:
que me banaba a las orillas del Nil.

Een nieuwe uitzet
staat voor u klaar,
schoonmoeder en schoonzus,
jullie zullen niet hoeven te zeggen
dat ons bruidje
alleen maar heeft gewaakt bij de olielamp.
Vanavond na het eten bij mijn moeder,
legde ik mij te slapen,
en ik had een droom
die zoeter was dan woorden:
ik ging baden aan de oevers van de Nijl.
Vertaling: Brigitte Hermans
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PROGRAMMA

Juan de Araujo (1646-1712)
Ay, andar andar
Ruisefior que en blandas armonías
A recoger pasiones inhumanas
Santiago de Murcia (ca. 1682-ca. 1740)
Marionas
Sebastián Durón (ca. 1660-1716)
Duerme rosa y descansa
Toms de Torrejón y Velasco (ca. 1644-1728)
A este sol peregrino
Anoniem (18de eeuw, Peru)
Lanchas para bailar
Juan de Araujo
Avecillas sonoras
Mauro Nuriez (?- ?)
Estudio para charango
Juan de Araujo
Recordad silguerillos
Que dulce, que horrible estruendo
Pues mi rey ha nacido en Belén
Roque Jacinto de Chavarria (1688-1719)
Fuera, fuera. Los indios
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Harmonieën uit Chuquisaca
Villancicos uit Peru en Bolivia van Juan de Araujo (1646-1712) en anderen
Adrian Rodrz'guez Van der Spoel

Op het programma staan voornamelijk `villancicos' van de Spaans-Boliviaanse componist Juan de
Araujo. Het is een liedgenre dat vanaf de 16de eeuw in Latijns-Amerika tot veel muzikale vernieuwingen heeft geleid, vooral door de continue kruisbestuiving van de Europese kunstmuziek met de tradities
van een oeroude indiaanse cultuur. De kathedralen uit die tijd speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van deze muziek, zo ook de kathedraal van La Plata - nu Sucre - in Bolivia, waar Juan de Araujo
lange tijd kapelmeester was.
Juan de Araujo werd in 1646 geboren in het Spaanse Extremadura en emigreerde op jonge leeftijd naar
Lima met zijn vader, die ambtenaar was in dienst van de onderkoning. Araujo studeerde er aan de universiteit en was waarschijnlijk een leerling van Toms de Torrejón y Velasco. Vanwege zijn politieke
activiteiten als student werd hij door de onderkoning uit Lima verbannen. Hij verhuisde naar Panama,
waar hij als koormeester werkte. Na zijn priesterwijding keerde hij in 1672 terug naar Lima om er aan
de kathedraal de functie van kapelmeester te bekleden tot in 1676. Vanaf 1680 tot aan zijn dood was hij
kapelmeester van de kathedraal van La Plata in Bolivia. Mogelijk verbleef hij ook enige tijd in Cusco,
Peru, aangezien daar veel werken van hem bewaard zijn gebleven.
De oorspronkelijke, inheemse naam van Sucre is Chuquisaca, destijds ook bekend als Charcas, wat
zoveel betekent als 'gouden brug'. Het is een stad in de hoge bergen van de Boliviaanse Andes, op 3000
meter boven de zeespiegel. Hier stichtten de Spanjaarden de nieuwe stad, La Plata (zilver) genaamd vanwege de zilvermijnen in de omgeving. Later, bij de onafhankelijkheid van Bolivia, kreeg de stad de naam
van een van de grote helden van de Boliviaanse oorlog: Sucre. De kathedraal van Sucre - sinds 1609 een
aartsbisdom - kende een rijke kapeltraditie. De kapel stond onder leiding van musici van een hoog
niveau die concurreerden met de kathedraal van Toledo. Daardoor had Sucre een sterke aantrekkingskracht op grote componisten als Juan de Araujo en Gutierre Fernandez Hidalgo. In haar bibliotheek
vinden we meer dan duizend werken. Het grootste deel ervan zijn villancicos: niet-Latijnse religieuze
composities, met een vaste vorm van refrein en meerdere strofen en vaak met elementen uit de volksmuziek.
Van Araujo zelf zijn er 158 stukken bekend: zestien liturgische werken en verder allemaal villancicos.
Daarnaast dragen veel anonieme stukken ook het watermerk van zijn hand. Araujo's composities kunnen kwalitatief vergeleken worden met de kunstmuziek uit Spanje zelf. Altijd vol scherpe ritmiek en
retorische effecten, werden ze tot in de 20ste eeuw gespeeld. De laatste overgebleven transcripties dateren van 1929! Bolivia kende immers een onafgebroken baroktraditie. Op de missieposten van de oostelijke vlakten werd tot in de jaren '50 van de vorige eeuw barokmuziek gezongen tijdens de dienst, begeleid met barokinstrumenten.
De teksten van de composities zijn stille getuigen van hun tijd. Ze verhalen, vooral tussen de regels door,
van de evangelisatie van de indianen en de beproevingen die zij ondergingen in de goud- en zilvermijnen. Araujo en zijn tijdgenoten gebruikten poëtische teksten in de geest van de Spaanse mystica Teresa
de Jesós maar werden vooral geïnspireerd door de Mexicaanse dichteres Sor Juana Inés de la Cruz.
Ondanks het zeer ritmische karakter van de villancicos werd het toegestaan deze bij fiestas of bijzondere gelegenheden zoals Kerstmis of Corpus Christi in de kerk uit te voeren. Binnen de LatijnsAmerikaanse fiesta worden de grenzen afgetast van wat mag en niet mag in de kerk en is er plaats voor
de - soms tegenstrijdige - inheemse en katholieke moraal naast elkaar. In de fiestas mag vaak net iets
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meer dan in het dagelijkse leven en hierdoor lijken deze vieringen ook op ons carnaval. Zo werd de uitvoering van A este sol peregrino van Toms de Torrejón y Velasco in de kerk verboden vanwege het enorme lawaai waarmee de musici het uitvoerden. De meeste stukken zijn geschreven voor twee koren.
Mtisica Temprana brengt deze muziek in een bezetting met twee keer drie zangers en de typische basso
continuo-instrumenten van die tijd: gitaar, viola da gamba en harp.
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AY, ANDAR ANDAR
Ay andar, andar, andar,
a tocar, a cantar, a bailar,
a cantar todo gargiiero
que si no quiere cantar
por la ley de los folijones
la garganta perderá.

Laat maar gaan, gaan, gaan,
laat ons spelen, zingen, dansen,
alle kelen moeten zingen
en hij die niet zingen wil,
zal zijn keel verliezen
naar de wet van de Spaanse dans.

Ay andar, andar, andar,
a tocar todo pandero,
nadie se podrá escusar
que donde ay mucho concurso
muchos panderos abri.

Laat maar gaan, gaan, gaan,
alle tamboerijnen moeten klinken,
niemand kan zich excuseren,
want waar vele mensen komen
zullen vele tamboerijnen zijn.

Ay andar, andar, andar,
a bailar todo Juanete
que no podrá disculpar,
condenase a zabariones
por huir la agilidad.

Laat maar gaan, gaan, gaan,
laat elk Jantje nu gaan dansen,
excuses worden niet gehoord,
van wie zegt wintertenen te hebben
om niet snel te hoeven dansen.

Ay andar, andar, andar,
que toca y retoca y repica Pascual
que oy a nacido una rara veldad,
que todos y todas y muchos y mas,
astillas se hagan a puro baylar,
Repite Pascual
Qua!, qua!?
Que será en creciendo aquesta Deydad,
si recien nasida no tiene otra ygual,

Laat maar gaan, gaan, gaan,
speel nu en weer en nog eens, Pascual,
vandaag werd geboren een enige schoonheid,
dus, laat ieder en allen en velen en meer
blaren van het dansen krijgen.
Nog eens Pascual
Welke? Welke?
Wat zal uit deze Hoogheid groeien,
als hij, pasgeboren, al geen gelijken kent,

Que toca y retoca y repica Pascual,
pues oi a nacido quien vida nos da.

Speel nu en weer en nog eens Pascual,
want vandaag is geboren wie ons leven geeft.

Coplas
Repica bien las sonajas,
porque oy hasiendome rajas
e de bailar con bentajas,
al ayroso vendabal.

Strofen
Laat de belletjes goed klinken
want vandaag scheur ik mezelf aan stukken
om sneller te dansen
dan de sterkste wind.

Folijon en espariol
quiere la Madre del sol
no tiene en su facistol
otro mejor Portugal.

Een dans in het Spaans
wil de moeder van de zon,
er is geen betere Portugees
te vinden op de lessenaar.

Un monasillo atrebido
en cara manda el chillido
dis un grito desmedido
que le quito a un sordo el mal.

Een brutale misdienaar
begon zonder schaamte te schreeuwen
en gaf zo'n vreselijke gil
dat een dove weer horen kon.

Otro dando zapatetas
no le balieron las tretas
que en lugar de sapatetas

Een andere kwam er niet
met de kunsten van zijn voeten
in plaats van mooi voetenwerk
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dio el colodrillo al umbral.

viel hij met zijn hoofd tegen de muur.

El sacristan furibundo
dixo a la Nifia profundo,
nazca y ante todo el mundo
sera Muger singular.

Een chagrijnige koster,
gaf met een lage stem,
advies aan het meisje
om goed voor de wereld te zijn.

Quien baila los folijones
sin meterse en opiniones
les quita a los zabariones
la jurisdiccion fatal.

Wie danst met die oproerkraaiers,
zonder in discussie te gaan,
ontneemt aan hen met wintertenen
de uiteindelijke verdoemenis.

Toda sudando manteca
llego Gila vana y grieca,
y aun que enferma dexo queca,
baylo una hora cabal.

Volledig boter zwetend,
kwam Gila dom en leeg,
en hoewel ziek met migraine
danste ze een heel uur lang.

Pues por vida de quien somos
que los nobles Mayordomos
determinen sin asomos
el vitor se a de cantar.

Dus, ter ere van wie we zijn,
laat de rentmeesters
zonder twijfel bepalen
dat er 'Hoera' gezongen moet worden!

RUISE&OR QUE EN BLANDAS
ARNIOMAS
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Ruiserior que en blandas armonfas
suspendes la atención.
Ruiserior que en gorgéos
me anuncias la vida mayor,
me dictas los rayos del sol,
suspende la atención.

Nachtegaal, die met zachte harmonieën
de aandacht in vervoering vasthoudt.
Nachtegaal, met je gezang
kondig je me het grootse leven aan,
kondig je de stralen van de zon aan,
houdt de aandacht in vervoering vast.

Cop las
Canoros ruiseriores
lisonjas del abril
pues ya del solo al alba
por los cristales rompe de un viril.
Gorgead, refd.

Strofen
Welluidende nachtegalen,
vleierijen van april
want de zonnestralen breken in de ochtend
door het kristal van de monstrans heen.
Zing, lach!

Del sol que esta esfera
dispuso su zenit
y del mejor Admeto
que comienza su ganado a dirigir.
Gorgead, refd.

Omdat de zon aan deze hemel
zijn zenit heeft geplaatst,
en als de beste Admeto
zijn vee begint te hoeden.
Zing, lach!

Cubriendo con armirios
incendios de rubf
que a pastor tan divino
ser debe solo de rayos su edil.
Gorgead, refd.

Met hermelijnen bedekt hij
zijn vurige robijnglans,
alleen van stralen kunnen de aedilis
van deze hemelse herder zijn.
Zing, lach!

Pues prometiendo glorias

En met beloftes van glorie,

que envidia el seraffn
empieza en Chuquisaca
almas y corazones a regir.
Gorgead, reid.

die de serafijn benijdenswaardig vindt,
begint hij in Chuquisaca
zielen en harten te regeren.
Zing, lach!

A RECOGER PASIONES INHUMANAS
A recoger pasiones inhumanas,
a recoger achaques desta vida,
a recoger peligros para el alma.

Laat ons onmenselijke hartstochten,
kwalen van het leven
en gevaren voor de ziel gaan plukken.

Salga la vida
en aquel pan divino de la gracia!

Laat het leven uitgaan in
het hemelse brood van de genade!

Coplas
A recoger pensamientos
que sale Dios a las aras
y hace paso de la idea
para caminar al alma.

Strofen
Laat ons gedachten oogsten
want God komt naar de altaren
en maakt van de idee een pad
om zich naar de ziel te richten.

A recoger voluntades
que el amor ha dado traza
de multiplicar presencias
sin faltar a las distancias.

Laten we genegenheid verzamelen
want de liefde vond het spoor
om aanwezigheid te versterken
over afstanden heen.

A recoger de los hombres
promesas y confianzas
que Alf son muchas las obras
y son pocas las palabras.

Laat ons de beloften en geheimen
van de mens ontfutselen
want daar zijn de daden groots
en woorden spaarzaam.

DUERNIE ROSA Y DESCANSA
Duerme rosa y descansa,
duerme, duerme y sosiega
pues te guarda esa fuente
siempre despierta.

Slaap Rosa en rust goed uit,
slaap, slaap en ontspan,
want deze altijd wakkere bron
waakt over je.

Reposa y no temas,
que el blando Fabonio,
si a tornos te amaga,
si a sustos te inquieta,
también te defiende,
arrulla y recrea.

Rust uit en wees niet bang,
de zachte Fabonio,
al bedreigt hij je soms als wervelwind
of maakt hij je hevig aan het schrikken,
toch verdedigt hij je ook,
wiegt je in slaap en vermaakt je.

Y el uno con soplos,
y el otro con perlas,
te ruegan, te piden,
descanses y duermas.

De een met bries,
de ander met parels,
ze smeken je, ze vragen je,
rust uit en slaap.

Coplas
Duerme y en las alfombras
de esa esmeralda hueca

Strofen
Slaap, en leg op de kleden
van deze holle smaragd,

107

tiende la recia pompa
de tu peor pureareda.

de hardnekkige praal
van je ergste ellende.

Duerme y sosiega
si acaso intentas
librarte del amor
que anda en las selvas.

Slaap en ontspan,
als je toevallig van plan bent
je van de liefde te bevrijden
die in de bossen hangt.

Duerme apasible rasa
tu aqui en la playa mena,
jura su vasallaje
como a fragante rosa.

Slaap onschuldige,
jij, hier, op dit stille strand,
zweer je onderdanigheid aan haar,
zoals aan een geparfumeerde bloem.

Duerme sin que te inquieten
de enamoradas quejas
voces que con los ecos
hacen sentir las penas.

Slaap en wordt niet wakker
van de verliefde klachten
stemmen die met hun echo's
de martelingen laten horen.

Duerme que mas te vale
esa quietud perfecta
que esa inquietud tirana
por quién el amor vela.

Slaap want je hebt meer
aan deze perfecte stilte
dan aan de tirannieke onrust
die geldt waar de liefde waakt.

A ESTE SOL PEREGRINO
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A este sol peregrino
cantale glorias, zagalejo
y con gusto y con aire
con gozo y contento.

Jongen, zing lofliederen
voor de zwervende zon,
met elegantie en smaak,
met plezier en vrolijkheid.

Zagalejo, cántale.
Que del orbe dora las cumbres,
y pues vive a sus rayos
goce a sus luces.

Zing voor haar, jongen.
Want zij verguldt de bergen van de aarde,
hij die leeft in zijn stralen
moet van zijn licht genieten.

Coplas
Divino Pedro, tus glorias,
hoy acobardan mi voz
que no dexar registrarse
supone la luz mayor.

Strofen
Heilige Petrus, jouw glorie,
doet mijn stem nu zwijgen,
want nederigheid blijkt
het grootste licht te zijn.

De Oriente a Oriente
tu soberano explendor
que alin el ocaso es principio
donde siempre nace el sol.

Van zonsopgang tot zonsopgang
regeert jouw opperste helderheid,
zelfs de ondergang is het begin,
waar de zon altijd opkomt.

Tus pasos venera estampas.
Quien no sin asombro vió
que siendo exemplo no dexa
posible la imitación.

Jouw schreden vereren beelden.
Wie zag deze niet met verwondering?
Want terwijl ze als voorbeeld dienen
zijn ze onmogelijk na te volgen.

Oi pues en tu Patrocinio
espera la adoración

Nu, dus, met jouw bescherming
hopen we in aanbidding

que te meresca esta casa
ser empleo de su amor.

dat dit huis jou waardig kan zijn,
een instrument van jouw liefde.

AVECILLAS SONORAS
Avecillas sonoras
que cantáis al sol
requiebros y amores
con dulce primor.

Tjilpende vogeltjes
zo vol verrukking,
zo lieflijk en vleiend
zingend in het zonlicht.

Parad, tened,
parad el curso veloz
porque está dormido
mi lindo amor.

Stop, houdt even in,
je snelle vleugelslag,
want mijn mooie schat,
slaapt net in.

No me le desveléis, no,
ni le recordéis, no.
Arrullad avecillas
con la suspensión.

Maakt hem niet wakker, nee,
verontrust hem niet, nee.
Wieg hem in slaap
in stille vervoering.

Cop/as
Parleras avecillas
pasito que mi Dios
llorando está en las pajas
porque descanse yo.

Strofen
Kwetterende vogeltjes,
doe zachtjes, mijn God is het
die op het hooi ligt te huilen,
om mijn slaap te bewaken.

Quedito le cantéis
que vuestra dulce voz
alivie los enojos
y calme su dolor.

Zing maar, zoetgevooisden,
want jullie lieve stem
verzacht de ergernis
en verlicht de pijn.

QUE DULCE, QUE HORRIBLE
ESTRUENDO
Que dulce, que horrible estruendo
la quietud del aire rompe,
pues antes que nazca el sol
para aquellos horizontes,
se abrazan, se confunden
de rayos y de voces
"Pena y dolor" se escucha
"Amor y cielo" se oye.

Een lieve en vreselijke kwaal
breekt de stilte van de lucht
en vóór de zon opgaat,
daar bij die verre einders,
omarmen elkaar, zijn niet te onderscheiden,
bliksems en stemmen:
"Verdriet en pijn", is te horen,
"Liefde en hemel", klinkt in de oren.

Ay Dios, que confusiones,
que si las voces brillan
asombran los horrores
y los ecos que forman se responden:
"Pena y dolor, mortales
Amor y cielo, hombres."

Ach, God, wat een verwarring,
als de stemmen helder klinken,
jagen de verschrikkingen angst aan,
en hun echo's antwoorden elkaar:
"Verdriet en pijn, stervelingen,
Liefde en hemel, mensen".

Mas del dolor y pena se conoce
que su confusa grita desconforme,

Maar het is bekend dat pijn en verdriet
zich alleen in jammerklacht kan uiten,
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ya con silencio mudo
huyendo se recogen
y en alegres acentos vencedores
solo resuena el valle:
"Amor y cielo, hombres,
que se acerca el dia
que erspera el orbe
porque goces sus glorias,
sus dichas logres."

om dan in zwijgende stilte
vluchtend in zichzelf te keren
en later, met noten van overwinning
klinkt weer in de vallei:
"Liefde en hemel, mensen,
want de dag nadert,
waarop de hele wereld wacht,
om van de glorie te genieten
en zijn zegeningen te beleven."

Coplas
Ya en la luz que el alba dora
el cielo a su amor expone
que como es tan superior
no se queda en solo voces.

Strofen
In het vergulden licht van de ochtend,
toont de hemel zijn liefde,
want, boven alles verheven,
blijft het niet alleen bij woorden.

Para la noche siguiente
llama tiernas atenciones
que a fuer de fino y de grande
hard dia de la noche.

En de nacht, die daarop volgt,
wordt de aandacht zacht gevraagd
want met zijn smaak en grootheid
maakt hij van de nacht de dag.

Entre pajas y miserias
nace un seflor de los cielos
por dar vida a mis desdichas
y porque no pierda su precio.

Tussen `t hooi en de ellende
wordt een heer uit de hemel geboren,
om geluk van mijn ongeluk te maken
en om hem altijd te blijven prijzen.

Lograd la dicha, mortales,
de tan amantes favores,
que hace mérito la suerte
quién atiende a que se logre.

Bereik het geluk, stervelingen,
van zulke lieflijke gunsten,
want het geluk kijkt naar
degene die het geluk aanroept.

PUES MI REY HA NACIDO EN BELÉN
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Molinero
Pues mi rey ha nacido en Belén,
que es casa abundante del trigo mejor.
Por servirle pretendo yo ser
molini, molinero del Rey, mi Sefior.

Molenaar
Mijn Koning is in Bethlehem geboren,
waar de beste tarwe overvloedig is.
Om de Koning, mijn meester, te dienen
wil ik zijn molini, zijn molenaar zijn.

Todos
;Gustoso donaire,
gracioso primor!
;Vaya, vaya, de molineruelo!
Vaya, vaya de molinero!

Allemaal
Wat een smaakvolle elegantie,
wat een lieflijk gebaar!
Tjonge, jonge, molenaartje!
Tjonge, jonge, molenaar!

Molinero
Cuidado atención!
Que traigo al molino, o quiera o no,
a cuantos nos muelen al cabo del ailo.
Que quiero esta noche molerlos yo.
iEscuchen la unión
del maquilandero, la tolva y la piedra,

Molenaar
Pas op! Luister even!
Ik breng naar de molen, of u wilt of niet,
diegenen die ons het hele jaar door afranselen.
Vanavond wil ik ze zelf aframmelen.
Luister naar het concert
van maalloner, molentrechter en molensteen, en de

y la taravilla que llevan al son.
Ro, ho, ho, ho, ro.
iCuidado atención!

molenstang die ritmisch op de steen weerklinkt.
Ro, ho, ho, ho, ro.
Pas op! Luister even!

Que al sonsonorico de mi molinico,
los reyes se alegran y el nifio se duerme
diciéndole al son:
Ro, ho, ho, ho, ro.
iVaya, vaya de molineruelo!
iVayas, vaya de molinero!

Moge bij het zachte geluid van mijn molentje,
de koningen zich verheugen en het Kind inslapen
en het lied zegt:
Ro, ho, ho, ho, ro.
Tjonge, jonge, molenaartje!
Tjonge, jonge, molenaar!

Coplas
Molinero
A la piedra de mi molinico
servirán de cibera hoy,
porque el Nirio y los Reyes se alegren,
uno y otro fatal moledor
un simple compuesto,
un bruto con don,
un necio con renta,
un bobo muy rico
con gran presunción.

Strofen
Molenaar
Om het kind en de koningen te verblijden
zullen zij vandaag op de molensteen
als graan serveren
de een en andere slechte molenaar,
de ene is simpel ingewikkeld,
de ander onbeschoft met maniertjes,
een ander een dwaas met geld,
en nog een domme die rijk is,
en nog arrogant ook.

Al maquilandero,
la tolva y la piedra
y la taravilla
que forman el son.

Laat ons naar de maalloner gaan,
naar de molentrechter, en de molensteen
en de molenratelaar,
die samen het lied spelen:

Todos
Ro, ho, ho, ho, ro.
iVaya, vaya de molineruelo!
iVayas, vaya de molinero!

Allen
Ro, ho, ho, ho, ro.
Tjonge, jonge, molenaartje!
Tjonge, jonge, molenaar!

Molinero
De poetas catorce costales,
los primeros que traigo son,
que nos muelen con sus villancicos
poco grano y muchisima flor:
aqueste muy malo,
el otro peor,
esto otro no es bueno,
discretos de chanza
y oposición.

Molenaar
Veertien zakken dichters
zijn de eersten die ik meeneem,
zij vermalen ons met hun villancicos,
weinig graan en veel te veel bloem:
de ene zeer slecht,
de ander nog erger,
de volgende is ook niet goed,
vernuftig in grapjes
en tegenspraak.

Molinero
Las beatas y duefias venfan
a moler, y les dijo un Pastor:
"El molino no muele, tontillas,
con el agua que ya pasó."
Cual hecha culebra,
cual hecha dragón,

Molenaar
Vrome en rijke dames kwamen om
te malen, en een herder zei hen:
"De molen maalt niet, sufferdjes,
het water stroomt niet meer."
Gekleed als slang,
gekleed als een draak,
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la plaza del rbol,
se da aquesta noche
por oposición.

wordt het feest vannacht
bij de boom gehouden,
voor de verandering.

Molinero
Reyes santos que al Trigo del Cielo
en Belén dais adoración,
desterrad de este pobre molino
lo que fuere cizaiía y rencor.
Y pase por chiste
del gozo mayor,
pues hoy los delirios
son fina cosecha
de la discreción.

Molenaar
Heilige Koningen die de hemelse tarwe
in Bethlehem vereren,
stuur alles van deze zielige molen weg,
wat kwaad en haat is
en laat het een grap zijn
van de grootste genade,
want de waanzin vandaag
is de fijne oogst
van de vernuftigheid.

FUERA, FUERA. LOS INDIOS
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Espanoles
iFuera, fuera!
iHaganles lugar!
Que los indios vienen
y no es novedad,
iHa ha ha ha hay!
el que en el portal,
la perdida Tribu,
fuese a resollar
Ha ha ha ha hay!
además
iHa ha ha ha hay!
que al pesebre vino
todo irracional
Ha ha ha ha hay!

Spanjaarden
Opzij! Opzij!
Maak plaats voor ze vrij!
Laat de indianen komen
want iedereen weet
Ha ha ha ha hay!
dat in het staal
de vergeten volkstarn
van zich zal laten horen.
Ha ha ha ha hay!
en bovendien
Ha ha ha ha hay!
kwamen ze als barbaren
naar de kribbe.
Ha ha ha ha hay!

Indios
No borláis, Pastor,
Espahol, mera,
todos somos gente,
hijos de el Adán.
y la Nifio todos
veneron buscar.
Con perdón,
no viste tambien Animal?
Boye, mula, pisco
en Beien estar.
Ima raicu mani
gentes no haberan?
iAy tal!
Todos somos mondo,
hij os de el Adan,
Ay tal!
No borlais reyendo
con su ha ha ha hay!

Indianen
Hou de herder niet voor de gek,
Spanjaard, kijk,
wij zijn allen mensen,
kinderen van Adam,
kwamen we niet allemaal
het kind bezoeken.
En, sorry dat ik het zeg,
maar hebben jullie ook geen dieren gezien?
Os, muildier, vogels,
zijn allemaal in Bethlehem.
Ima raicu mani (waarom dus)
zouden er geen mensen komen?
Kijk!
Wij zijn één wereld,
Adamskinderen.
Kom nou!
Lach ons niet uit
met je ha ha ha hay!

Espaiioles
Disen bien, zagales,
dejemoslos ya
celebrar al Sol
pues su Claridad
para todos nace
hermosa, bella,
lucida y sagaz.
i Ha, ha, ha, ha, hay!

Spanjaarden
Zij hebben gelijk, jongens,
laat ze in rust
de Zon vereren
want haar helderheid
wordt voor iedereen geboren,
schoon, voortreffelijk,
schitterend en scherpzinnig.
Ha ha ha ha hay!

Indios
Ari, ari, cusichisum,
con mósica de cantar
a la Nirio mas mijor,
que composo Trenedad,
iAchalay, achalay!
Pputijnijpac, sosperar.
iAchalay, achalay!
Llaquijnijpac sollosar.
Achalay, achalay!

Indianen
Ja, ja, laat ons blij zijn
met gezongen muziek
voor het beste kind,
gecomponeerd door de Heilige Drie-eenheid
achalay, achalay! (gejubel)
Pputijnijpac, zuchten. (met pijn)
Achalay, achalay!
Llaquijnijpac, huilen (met marteling)
Achalay, achalay!

Espafioles
Como es su gloria descanso,
sosiego y serenidad, suspira.

Spanjaarden
Omdat zijn glorie rust is,
ontspanning en sereniteit, zucht hij.

Indios
Sospera

Indianen
Hij zucht

Espaiiotes
y llora

Spanjaarden
en huilt

Indios
gime sin parar.
Achalay, achalay!

Indianen
en kreunt voortdurend.
Achalay, achalay!

Todos
iFuera, fuera!
iHaganles lugar!

Iedereen
Opzij! Opzij!
Maak plaats voor ze vrij!

Coplas
Indios
Quezás, Nerio, sois la Dios,
que lo meramos, quezás,
yo no he visto ms muy lindo
como oste en la portal
Achalay, achalay!

Strofen
Indianen
Misschien, is dit Kindje God,
en wij kijken gewoon nu naar hem,
ik heb nog nooit een kind gezien
zo mooi als dit in de stal
Achalay, achalay!

Espaiioles
Es verdad,
como hermosura del cielo,
de sus luces claridad.
lAchalay, achalay!

Spanjaarden
Dat is waar,
die hemelse schoonheid,
die ogen als de zon,
Achalay, achalay!

Indios
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Quezás Vergen la Maria,
son tu Magre, porque está,
mas mijor que mijorado,
como sol, un poco mis.
iAchalay, achalay!
Espaiioles
Necedad,
es pensar que hubiese otra,
de tan alta dignidad
Achalay, achalay!
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Indianen
Misschien is de Maagd Maria,
jouw moeder, want zij is
beter dan beter,
net als de zon, maar nog iets meer.
Achalay, achalay!
Spanjaarden
Dwaas,
te denken dat iets deze waardigheid
te boven zou kunnen gaan
Achalay, achalay!

Toonmoment workshop
'Muziek in de kathedraal
van Puebla'
Ensemble Elyma
Gabriel Garrido
coach
Francois-Nicolas Geslot coach
Rosa Dorninguez
coach
Pierre-Marie Chemla
coach
Rafael Bonavita
coach
Manuel Villas Rodriguez coach
doelgroep
Zangers en instrumentalisten van preprofessioneel en professioneel niveau.
Inschrijven voor deelname aan de workshop is verplicht.
Een aparte folder is verkrijgbaar op het festivalsecretariaat.

Dinsdag, 22 augustus 2006
Toonmoment: 12.00 uur - Kapel Elzenveld / gratis toegang

In samenwerking met Musica
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DAGPROGRAMMA & UURSCHEMA

Zondag, 20 augustus 2006
15.30 uur - 18.00 uur
19.30 uur - 21.00 uur
Maandag, 21 augustus 2006
10.00 uur - 13.00 uur
14.00 uur - 18.00 uur
Dinsdag, 22 augustus 2006
10.00 uur - 11.30 uur
12.00 uur: toonmoment - gratis toegang
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Workshop 'Muziek in de kathedraal van Puebla'
Met Gabriel Garrido e.a.

Gedurende drie dagen werkten vocale en instrumentale ensembles onder leiding van Gabriel Garrido en
met medewerking van meerdere zangers en muzikanten van het Ensemble Elyma rond het repertoire van
de componist Juan Gutiérrez de Padilla. Deze Spaanse componist werd in het midden van de 17de eeuw
kapelmeester in het Mexicaanse Puebla. Van Padilla en zijn voorganger Gaspar Fernandes wordt zowel religieus als profaan werk uitgevoerd.
Ter afronding van de workshop worden fragmenten uit de achtstemmige Missa Ave Regina van Padilla,
maar ook villancicos uit de bundel Tres Cuadernos de Navidad ten gehore gebracht. Dit toonmoment is
gratis toegankelijk.
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ant FM 89.5 O.-&W-Vlaanderen FM 90.4 Limburg FM 89.9 en via DAB I klara.be
Steakhouse Vivaldi, VVinterswijk Miste, Nederland
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Orphénica Lyra
José Miguel Moreno

muzikale leiding

Victor Benedé
acteur
Ramón Garcia Dominguez script & tekstselectie
Raquel Andueza
Jordi Domenèch
Fernando Paz
Fahmi Alqhai
Alvaro Garrido
José Miguel Moreno

sopraan
contratenor
fluiten
viola da gamba
percussie
gitaar & vihuela

Dinsdag, 22 augustus 2006
inleiding: 19.15 — foyer AMUZ
concert: 20.00 uur — AMUZ
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PROGRAMMA

Romances en dansen van Moren en ridders
Diego Pisador (1509/10-na 1557)
La maiiana de Sant Juan (Romance de Abindarráez y
Jarifa)
Matheo Flecha (?1481?-1553?) / Miguel de
Fuenllana (fl. 1553-78)
De Antequera sale el moro
Diego Ortiz (ca.1510-ca. 1570)
Folia
Romanesca
Passamezzo moderno
Luys de Narváez (fl. 1526-49)
Media noche era por un filo (Romance del Conde
Claros)
Matheo Flecha / Miguel de Fuenllana
La Girigonza
Liederen van liefde en verdriet
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Natuur en mannelijkheid
Francisco Guerrero (1528-1599)
Prado verde y florido
Diego Pisador
Flérida, para mi dulce y sabrosa
Alonso Mudarra (ca. 1510-1580)
Fantasia sobre la folia
Gallarda
Beatus ille
Ritmes en dansen
Anoniem
Rodrigo Martines (folia)
Antonio Martin y Coll ( ?-na 1733)
Canarios
Juan Hidalgo (1614-1685)
Trompicávalas amor

Antonio de Ribera (fl. begin 16de eeuw)
Por unos puertos arriba (Romance de Cardenio)

Anoniem
No hay que decirle el primor (jácaras)

Anoniem
Qué me queréis, caballero?
Si de amor penas sentis (Romance de Gayferos)

Gaspar Sanz (midden 17de eeuw-begin 18de eeuw)
Canción
Canarios

Matheo Flecha / Miguel de Fuenllana
La Bomba

Juan Arafiés (?-na 1649)
A la vida bona (La chacona)

MUsica en El Quijote
Muziek uit de tijd van de vernuftige edelman
Don Quichot van La Mancha
Emilio Moreno

"Mevrouw, waar er muziek is, kan niets slechts zijn".
"Ook niet waar sprake is van lichtjes en licht", antwoordde de hertogin.
(Quijote II, 34)
Al is het onwaarschijnlijk, de idee dat Miguel de Cervantes een muzikant was, zoals Mariano Soriano
Fuertes beweerde in zijn Historia de la Másica Espafiola (Madrid, 1856, vol. II, p. 153), is niet helemaal uit
de lucht gegrepen. Zijn argumentatie voert aan dat de auteur, naast het bespelen van de vihuela, heel goed
muziek kende, en hoewel dit niet met absolute zekerheid bewezen kan worden, "moeten we tenminste geloven dat hij er erg van hield, gezien de voortdurende loftuitingen die in zijn werk voorkomen en zijn innige
vriendschap met Espinel en met don Salvador Luis". Deze laatste was zanger in de hofkapel van Filips II en
auteur van het lied Dulce esperanza mia, dat Cervantes ter sprake bracht in de Quijote (I, 43) en daar gezongen werd door de zogenaamde muilezelverzorger, die verliefd was op de knappe, jonge Clara.
Cervantes, die waarschijnlijk met minder agressief omgevingslawaai geconfronteerd werd en leefde in een
tijd die minder op het visuele was afgestemd, hechtte aan muziek een meer nabije, subtielere en dagdagelijkse
waarde dan wij vandaag. Hij vertoefde in een wereld waarin muziek minder alomtegenwoordig en onopgemerkt was dan bij ons, met minder visuele prikkels dan degene die vandaag langs alle kanten op ons afkomen.
Toen werd muziek gespeeld in een minder verlicht milieu van donkere maar meer intieme nachten en kende
een meer actieve en meer betrokken rol dan vandaag. Cervantes, die geen onderscheid maakte tussen recentere concepten als 'klassieke' of 'lichte' muziek, moest geen echte muzikant zijn om de muziek te begrijpen die
— in tegenstelling tot onze tijd, waarin muziek geldt als een opvulling, als een even zinloos als nutteloos en
alomtegenwoordig achtergrondlawaai — een belangrijk deel uitmaakte van het dagelijkse leven, zowel voor de
leek als voor de geleerde, zoals Espinel getuigde met de woorden van Marcos de Obregón (1618) toen hij
Córdoba bezocht: "... en daarna ging ik naar de grote kerk om naar muziek te luisteren...".
Cervantes schreef omgeven door een rijke muzikale context met weinig onderscheid tussen het 'culturele'
en het 'volkse'. Muziek was gewoonweg muziek en zijn voortdurende verwijzingen naar deze kunstuiting
- op zich heel gewoon in de literatuur van de 16de en 17de eeuw — tonen een gevoeligheid die wellicht voor
de verwende intellectueel van vandaag heel bijzonder lijkt, maar eerder als norm gold voor elk ontwikkeld
mens tijdens de Siglo de Oro. Niet alleen de Quijote, maar het grootste deel van de werken van Cervantes
is zeer rijk aan muzikale verwijzingen: muziek en muzikanten, zangers en instrumentalisten, geleerde en
volksmuziek, dansen en liederen, en af en toe erudiete beschrijvingen van muzikale gebeurtenissen die ons
een interessant en breed beeld geven van het muziekleven op het einde van de 16de en het begin van de 17de
eeuw. Als een trouw kind van zijn tijd, kende en waardeerde Cervantes deze muziek.
In het algemeen gebruikte Cervantes muziek om zijn karakters uit te beelden en het kleurenpallet voor zijn
lezers te verrijken. In zijn dramatische werken zijn precieze en concrete aanwijzingen niet overvloedig maar
evenmin zeldzaam: "de muziek van trieste fluiten weerklinkt" tijdens de eerste dag van La casa de los celos
(Het huis van jaloezie). In Los bafios de Argel (De baden van Algiers) beschrijft hij zelfs de soundtrack voor
de huwelijksscène: "Halima, met een sluier voor haar gezicht... ze dragen haar in een stoel op de schouders,
met muziek en brandende toortsen, gitaren en stemmen en veel vreugdebetoon, terwijl ze de liederen zingen die ik opgeef.. . " .
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De Quzjote is rijk aan muzikale verwijzingen en zelfs de Ridder van de Droevige Figuur moet iets van een
muzikant in zich gehad hebben, wanneer hij in het huis van de hertog vroeg "Zorgt u, mevrouw, dat er vanavond een luit op mijn kamer is, dan zal ik deze gekwelde maagd (Altisidora) naar beste kunnen troosten",
waarop zij antwoordde: "We moeten hem die luit inderdaad laten brengen; Don Quichot gaat vast muziek
voor ons maken en als die van hemzelf is, kan het niet slecht zijn". Het verhaal vervolgt: "Na dit alles, het
was inmiddels elf uur in de avond, trof Don Quichot een vihuela aan in zijn kamer; hij spande de snaren,
opende het tralievenster en hoorde mensen in de tuin lopen; en toen hij alle grepen had doorgenomen en de
vihuela zo goed mogelijk had gestemd, spuwde hij eens, schraapte zijn keel, en toen, met een ietwat schorre maar welluidende stem, zong hij de volgende ballade, door hemzelf die dag gemaakt:
De krachten van de liefde
drijven iemand tot wanhoop
en gebruiken als instrument
de zorgeloze ledigheid...".
Door een wrede en smakeloze grap van de hertog en de hertogin werd het concert van de arme Don
Quichot onderbroken: een hele reeks koebellen en een grote zak vol katten, die nog meer belletjes aan hun
staarten gebonden hadden, werden neergelaten van de bovenste verdieping tot aan het raam van zijn kamer.
Het angstaanjagende kabaal en gemiauw deed zelfs de bedenkers van de zogenaamde grap hevig schrikken
en de vihuelaspeler bleef verdwaasd en angstig achter.
In het werk van Cervantes horen we "goede en geïntoneerde" sopraan-, alt-, tenor- en zelfs contrabasstemmen, hoge stemmen en de stem van de muilezeljongen "die zo mooi zingt dat hij ontroert"; stemmen die
hun schittering verliezen "bij gebrek aan gitaarbegeleiding", die zingen "met zulk een prachtige, zachte harmonie dat ze [de luisteraars] perplex staan"; zachte stemmen, maar ook de ruwe stemmen van boerenpummels, gauwdieven en simpele zielen. Cervantes gaf zelfs raad om de stem goed te verzorgen: "let op dat je
geen slijmerig voedsel eet, want dat dient tot niets en kan de stem beschadigen..." in El celoso estremego
(De jaloerse man van Extemadura).
De schrijver van Alcalá kende een opmerkelijk aantal instrumenten en als hij soms de luit die Don Quichot
vroeg, verwarde met de vihuela die hij kreeg, dan is dat niet uit onwetendheid, maar een illustratie van de
onbepaalde definities van deze instrumenten in die tijd. Zo noemde Miguel de Fuenllana zijn bundel uit
1544 Orphénica Lyra "voor vierkorige vihuela, soms ook gitaar genaamd". In Cervantes' oeuvre verschijnen de Moorse en de "christelijke" gitaar - "de meest behendigheid vereisende en goedkoopste van de
instrumenten" die zowel "normaal als rasgado [akkoordisch]" kan bespeeld worden -, naast harpen, psalteria, orgels, klavecimbels, doedelzakken uit Zamora, panfluiten, draailieren, schalmeien, dulcianen, herdersfluiten, trompetten, cornetti, klaroenen en sackbuts. Bij de percussie-instrumenten vermelde hij trommels,
pauken en tamboerijnen, castagnetten, schellen, belletjes, de gehate koebellen, ratels ... Wat betreft de strijkinstrumenten had hij het enkel over de vedel, steeds in de handen van herders, en nooit over de viool, die in
1615, op het ogenblik dat hij het tweede deel van de Quzjote publiceerde, in Italië reeds de toon aanvoerde
in werken van Giovanni Gabrieli, Gian Paolo Cima of Claudio Monteverdi
De muziek bij Cervantes is een logische aanvulling bij de verhalen die handelen over een wereld en levens
die moeilijker en harder waren dan de onze, maar ook rijker op het vlak van muzikaal gevoel. Er was tijd
en aandacht om naar deze muziek te luisteren, om een lied, een tiento of een motet te zingen of te spelen.
Want professioneel of niet, deze mensen wáren de platenspelers; er bestond geen knop om in te drukken als
je naar muziek wilde luisteren, als men muziek wilde horen, dan moest men zelf muziek maken volgens zijn
eigen kennis en kunde.
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José Miguel Moreno en Orphénica Lyra beklemtonen dit aspect op een intelligente manier en de compilatie van dit programma is als het ware een soundtrack die onbewust meeloopt bij het lezen van de Quzjote
of een ander werk van Cervantes. Romances zoals die van Valdovino (I, 5), Durandarte (II, 23), Cardenio

(I, 27), Don Gayferos (II, 26 en 64), Conde Claros (II, 9) of de markies van Mantua in het prachtige è Donde
estás, sefiora mia? (I, 7) klinken als een echo van het leven waarvan zij genieten in de Quijote.
Logischerwijze zijn ze rijk aan referenties naar romantiek en ridderschap in liederen als het anonieme ?Qué
me queréis, caballero?, de herinneringen aan het herdersgedicht van Garcilaso Flérida, para mi dulce y
sabrosa, op muziek gezet door Diego Pisador, of De la dulce mi enemiga, geciteerd in II, 38 maar eveneens
in El celoso extremego
José Miguel Moreno selecteerde ook gezongen en instrumentale dansen, waaraan Cervantes groot belang
hechtte in zijn werk, bij het opzetten en choreograferen van soirées, fiestas, smulpartijen of louter huiselijk
amusement. Bijvoorbeeld de meer dan beroemde chaconne van Juan Arafiés, A la vida bona, geciteerd door
Lope de Vega in El amante agradecido en door Luis Bricefio in zijn Método para taiier la guitarra a Zo espariol (Methode om de gitaar te stemmen in Spaanse stijl): "A la vida vidita bona / vida vámonos a chacona".
Dezelfde chaconne vernoemde Cervantes in La ilustre fregona, en in El rufián viudo komen villanos, jácaras en canarios voor. Het lijdt geen twijfel dat Cervantes deze dansen, alsook pavanas, folfas en gallardas
gezongen, gedanst en getokkeld heeft, en waarschijnlijk zelfs geneuried terwijl hij zijn verhalen, ervaringen
en fantasieën op papier zette.
Dit is noch 'klassieke' noch 'lichte' muziek, noch geleerd noch volks. Het is het klinkende contrapunt van
een periode waarin het onderscheid tussen beide heel vaag was en eerder afhing van de uitvoerders dan van
de muziek. José Miguel Moreno en Orphénica Lyra vertolken niet vrijblijvend muziek uit de tijd van
Cervantes, ze recreëren het muzikale landschap van een bepaald auteur en van een boek. Ze hangen de overtuiging aan dat door tijd, reeds meer dan vier eeuwen, alles begint te vervagen en dat een update noodzakelijk was, zonder te vervallen in musicologische geleerddoenerij of persoonlijke buitensporigheid van een
weinig nauwgezette uitvoerder die de wijze raad van Cervantes niet volgt: "Jongen, maak het niet nodeloos
mooi, maar doe wat die heer je beveelt; dat zal het beste zijn; houd je gezang eenvoudig en waag je niet aan
contrapunten, want die zijn vaak zo teer dat ze breken" (II, 26).
Vertaling: Lieve Schaubroeck
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'Romance' y bailes de moros y caballeros

Romances en dansen van Moren en ridders

Don Quzjote
(Con voz muy solemne y convencida, como apertura del espectáculo)
Quiero que sepas, Sancho amigo, que todos los
caballeros andantes de la edad pasada eran grandes
trovadores y grandes másicos, que estas dos habilidades o gracias, por mejor decir, son anexas a los
enamorados andantes.

Don Quichot
(Met plechtige en overtuigende stem, als opening
van het spektakel)
Je moet weten, Sancho, dat alle of de meeste dolende ridders uit het voorbije tijdperk grote troubadours en grote muzikanten waren; deze twee vaardigheden of liever begaafdheden zijn verliefde
dolers eigen.

Narador
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no
quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía
un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.

Verteller
In een plaatsje in La Mancha, waarvan de naam mij
niet te binnen wil schieten, leefde niet lang geleden
zo'n edelman met een lans in zijn wapenrek, een
antiek leren schild, een magere knol en een hazewind.

Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los
ratos que estaba ocioso, que eran los más del atio,
se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición
y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio
de la caza, y aun la administración de su hacienda;
y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto,
que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y
así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber de
ellos; y de todos, ningunos le parecían tan bien
como los que compuso el famoso Feliciano de
Silva; porque la claridad de su prosa y aquellas
entricadas razones suyas le parecían de perlas, y
ms cuando llegaba a leer aquellos requiebros y
cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba
escrito:

Men moet weten dat de bewuste edelman zich de
ogenblikken dat hij niks deed - en dat waren de
meeste van het jaar — met zoveel liefde en plezier
wijdde aan her lezen van ridderromans, dat hij
bijna helemaal de beoefening van de jacht vergat,
en zelfs het beheer van zijn have; zijn belangstelling of dwaasheid op dit punt ging zo ver, dat hij
hele lappen zaailand verkocht voor nieuwe ridderromans, kortom hij haalde alle titels in huis die hij
maar te pakken kon krijgen; niets vond hij echter
zo goed als de wrochtsels van de beroemde
Filiciano de Silva, want diens klare proza en ingewikkelde redenaties schenen hem parels toe, zeker
als hij stuitte op liefdesepistels of uitdagingen tot
een tweegevecht die veelal gesteld waren in de trant
van:

La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de
tal manera mi razón enflaquece, que con razón me
quejo de la vuestra hermosura. Oh, los altos cielos
que de vuestra divinidad divinamente con las
estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del
merecimiento que merece la vuestra grandeza.

De reden van de onredelijkheid waarmee mijn redelijkheid wordt bejegend, verzwakt mijn rede zo, dat
ik mij met reden beklaag over uw schoonheid.
Of:.. .de hoge hemelen die uw goddelijkheid op goddelijke wijze met de sterren versterken, en u de verdienste doen verdienen die uw grootheid verdient.

En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el
ms extrafio pensamiento que jams dio loco en el
mundo; y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el
servicio de su repáblica, hacerse caballero andante.

Hoe dan ook, toen zijn verstand de genadestoot
eenmaal had gehad, kwam hij op de vreemdste
gedachte die enig gek ter wereld ooit heeft gehad,
en dat was dat hem gepast en gewenst leek, zowel
ter verhoging van zijn eigen roem als ten dienste
van zijn land, dolend ridder te worden.

Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su roemn y confirmándose a sf
mismo, se dio a entender que no le faltaba otra
cosa sino buscar una dama de quien enamorarse:

Toen zijn wapenuitrusting schoon was , van de
stormhoed een helm was gemaakt, een naam was
gegeven aan zijn knol en hijzelf van naam was veranderd, besefte hij dat hij alleen nog een dame

porque el caballero andante sin amores era rbol
sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma.

moest zoeken om verliefd op te worden; een
dolende ridder zonder liefde was immers als een
boom zonder loof of vruchten en als een lichaam
zonder ziel.

Narador
Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando
hubo hecho este discurso, y ms cuando halló a
quien dar nombre de su dama! Llamábase Aldonza
Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle titulo de
seiiora de sus pensamientos; y, buscándole nombre
que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se
encaminase al de princesa y gran seilora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del
Toboso; nombre, a su parecer, mUsico y peregrino
y significativo, como todos los demás que a él y a
sus cosas había puesto.

Verteller
0, wat was onze brave ridder in zijn schik toen hij
dit betoog had gehouden, en helemaal toen hij
iemand vond die hij zijn dame kon noemen! Men
meent dat het zo was dat er in een dorp vlak bij het
zijne een heel knap boerenmeisje woonde op wie
hij een tijdje verliefd was geweest, al heeft zij het
vermoedelijk nooit geweten en hij het haar nooit
kenbaar gemaakt. Ze heette Aldonza Lorenzo, en
haar docht het hem goed de waardigheid van meesteresse van zijn gedachten te geven, en toen hij een
naam voor haar zocht die niet erg uit de toon viel
bij de zijne en zweemde en geurde naar die van een
prinses of hoge dame, besloot hij haar Dulcinea
van El Toboso te noemen, want daar kwam ze vandaan, naar zijn mening een welluidende, opvallende en veelzeggende naam, net als alle andere die hij
zichzelf en zijn zaken had gegeven.

Don Quijote
Si yo, por malos de mis pecados, o por mi buena
suerte, me encuentro por ahi con algUn gigante,
como de ordinario les acontece a los caballeros
andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto
por mitad del cuerpo, o, finalmente, le venzo y le
rindo, no sera bien tener a quien enviarle presentado, y que entre y se hinque de rodillas ante mi
dulce seilora, y diga con voz humilde y rendida:
"Yo, sefiora, soy el gigante Caraculiambro, seflor
de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular
batalla el jamás como se debe alabado caballero
don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que
me presentase ante vuestra merced, para que la
vuestra grandeza disponga de mf a su talante?"

Don Quichot
'Wanneer ik als straf voor mijn zonden of tot mijn
geluk hier een of andere reus tegenkom, zoals
dolende ridders gemeenlijk overkomt, en ik vel
hem in één treffen, of klief zijn lichaam doormidden, of overmeester hem na veel vijven en zessen
waarna ik hem dwing tot overgave, zou het dan
niet mooi zijn iemand te hebben naar wie ik hem
als geschenk kan toesturen en dat hij dan binnenkomt en neerknielt voor mijn zoete meesteresse en
nederig en onderdanig zegt: "Ik, mevrouw, ben de
reus Bredewang, heer van het eiland Quadaardië,
in een tweegevecht verslagen door de onvolprezen
ridder Don Quichot van La Mancha, die mij heeft
bevolen bij Uwe Genade mijn opwachting te
maken opdat Uwe Hoogheid naar believen over
mij kunt beschikken"?'

DE SANT JUAN
LA MANANA
La maliana de Sant Juan,
al tiempo que alboreaba,
gran fiesta hacen los moros,
por la vega de Granada.

Op de morgen van Sint-Jan,
toen de zon opging,
vieren de Moren een groot feest
in de vlakte van Granada.

Revolviendo sus caballos,
jugando van de las lanzas,
ricos pendones en eilas,

Ze rijden met hun paarden rond,
ze spelen met hun lansen,
rijk, met standaarden opgesmukt,
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labrados por sus amadas,
ricas aljubas vestidas,
de oro y sedas labradas.

door hun vriendinnen geborduurd,
rijk versierde kleren,
geborduurd met goud en zijde.

El moro que amores tiene,
alli bien se sefialaba,
y el moro que no los tiene,
de tenerlos procuraba,
mirando las damas moras
desde las torres de Alhambra,
entre las cuales habia
dos de amor muy lastimadas.
La una se llama Jarifa,
la otra Fátima se llama.

De Moor die verliefd is,
bemerkt men daar duidelijk,
en de Moor die geen liefje heeft,
probeert er eentje te krijgen,
vanop de torens van het Alhambra
naar de Moorse dames kijkend.
Onder hen bevonden er zich
twee die zeer door de liefde geslagen waren.
De ene heet Jarifa,
de andere heet Fatima.

Solian ser muy amigas,
aunque ahora no se hablan.
Jarifa llena de celos
a Fátima le hablaba:
Ay, Fátima, hermana mia,
cómo estás de amor tocada;
solias tener colores,
veo que ahora te faltan;
solias tratar amores,
ahora obras y callas.

Ze waren altijd heel goede vriendinnen geweest,
hoewel ze nu niet meer met elkaar spreken.
Jarifa, vol van jaloezie,
zei tot Fatima:
Ach, Fatima, zuster van mij,
hoe heeft de liefde je toch getroffen:
vroeger had je kleur,
nu ben je zo bleek;
vroeger hield je je met de liefde bezig,
nu werk je en zwijg je.

DE ANTEQUERA SALE EL MORO
De Antequera sale el moro,
de Antequera se salia,
cartas llevaba en su mano,
cartas de mensageria.

De Moor verlaat Antequera,
uit Antequera ging hij weg,
brieven had hij in zijn hand,
brieven met boodschappen.

Encontrado ha con el rey,
que del Alhambra salia:
nuevas me traes, al moro,
de Antequera esa mi villa?

Hij heeft de koning ontmoet,
die uit het Alhambra kwam:
wat voor nieuws breng je mij — tot de Moor —
over Antequera, dat dorp van mij?

De dia le dan combate,
de noche hacen la mina;
si no socorres al rey,
tu villa se perderia.

Overdag wordt het belegerd,
's nachts wordt het belaagd;
als je niet helpt — tot de koning —
zal jouw dorp verloren gaan.

MEDIA NOCHE ERA POR FILO
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Media noche era por filo
los gallos querian cantar,
Conde Claros con amores
no podia reposar,
dando muy grandes suspiros
que el amor le hada dar,
por amor de Claranifia

Het was klokslag middernacht,
de hanen wilden zingen,
Graaf Claros was verliefd
en kon de slaap niet vatten,
hij lag luid te zuchten
overmand door de liefde,
zijn liefde voor Claranifia

no le deja sosegar.
Conde Claros que la vido
luego va descabalgar;
tomárala por la mano,
para un vergel se van.
De la cintura arriba
tan dulces besos se dan,
de la cintura abajo
como hombre y mujer se han.
Cuando vino la mariana
que queria alborear,
hizo abrir las sus ventanas
por la morica mirar.

gaf hem geen rust.
Toen Graaf Claros haar zag,
steeg hij af van zijn paard,
nam haar bij de hand
en liep met haar een boomgaard in.
Vanaf de gordel naar boven
geven ze elkaar zoete kussen,
vanaf de gordel naar beneden
doen ze het als man en vrouw.
Toen de ochtend kwam
en de dag bijna aanbrak,
opende hij de ramen
om naar het Moorse meisje te kijken.

LA GIRIGONZA
Asi, asi, icuerpo de nos!
Aqui veré yo
cómo baylaréis vos
a la girigonga.

En zo, wat duvel!
Zal ik hier gaan zien
hoe jullie
de girigonza dansen.

iSaltar y baylar
con voces y grita!
iY vos renegar
serpiente maldita!
La Virgen bendita
os hara baylar
a la girigonga.

Springen en dansen,
met stemmen en schreeuwen!
En u verloochenen,
vervloekte slang!
De gezegende Maagd
zal u de girogonza
laten dansen.

Et ipsa canteret
caput tuum,
alleluia.

En zo
zal uw hoofd zingen,
alleluja.

Cantos de amor y desamor

Liederen van liefde en verdriet

Don Quijote
Que si entiendo de trovas me preguntas, amigo
Sancho? Y ms de lo que tá pienses. Y veráslo
cuando lleves una carta, escrita en verso de arriba
abajo, a mi seriora Dulcinea del Toboso. Porque
quiero que sepas que todos o los ms caballeros
andantes de la edad pasada eran tan grandes trovadores y grandes rmisicos; que estas dos habilidades
o gracias, por mejor decir, son anexas a los enamorados andantes.

Don Quichot
'Heeft u dan ook al,' vroeg Sancho, 'verstand van
gedichten?' En meer dan jij denkt,' antwoordde
Don Quichot. 'Je zult het zien wanneer je een brief
naar mijn meesteresse Dulcinea van El Toboso
brengt die van a tot z in verzen is geschreven. Je
moet weten, Sancho, dat alle of de meeste dolende
ridders uit het voorbije tijdperk grote troubadours
en grote muzikanten waren; deze twee vaardigheden of liever begaafdheden zijn verliefde dolers
eigen.'

Narador
Y fue el caso que dio don Quijote en componer
unos versos para la dama de sus pensamientos.

Verteller
En inderdaad begaf Don Quichot zich aan het
componeren van enkele verzen voor de dame van
zijn gedachten.
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Y, llegadas las once horas de la noche, halló, Don
Quijote una vihuela en su aposento, templóla,
recorrió los trastes y, afinándola lo mejor que supo,
escupió y remondóse el pecho, y luego, con una
voz ronquilla aunque entonada, dijo el siguiente
romance que él mismo aquel dia habia compuesto
sin mayor apuro:

... het was inmiddels elf uur in de avond, trof Don
Quichot een gitaar aan in zijn kamer; hij spande de
snaren, opende het tralievenster en hoorde mensen
in de tuin lopen; en toen hij alle grepen had doorgenomen en de gitaar zo goed mogelijk had
gestemd, spuwde hij eens, schraapte zijn keel, en
toen, met een ietwat schorre maar welluidende
stem, zong hij de volgende ballade, door hemzelf
diezelfde dag gemaakt:

Don Quzjote
Suelen las fuerzas de amor
sacar de quicio a las almas,
tomando por instrumento
la ociosidad descuidada.

Don Quichot
Door de liefde raakt zo menig
meisje haar gemoedsrust kwijt,
zeker als ze haar belagen
in haar wufte ledigheid.

Suele el coser y el labrar,
y el estar siempre ocupada,
ser antídoto al veneno
de las amorosas ansias.

Met een werkje in haar handen,
nijver 't huishouden gewijd,
vormt zij tegen liefdesbranden
't werkzaam tegengif der vlijt.

Las doncellas recogidas
que aspiran a ser casadas,
la honestidad es la dote
y voz de sus alabanzas.

Voor een eerbaar meisje dat
de echtelijke status beidt,
is haar bruidsschat haar fatsoen
dat tot menige lofzang leidt.

Los andantes caballeros,
y los que en la Corte andan,
requiébranse con las libres;
con las honestas se casan.

Elke ridder, of hij doolt
of aan 't hof zijn dagen slijt,
maakt de vrije vrouw het hof,
maar de kuise wordt zijn bruid.

El amor recién venido,
que hoy llegó y se va mariana,
las imágines no deja.
bien impresas en el alma.

De nieuwe postgevatte liefde,
die hier slechts één dag verblijft,
laat op 't netvlies van de ziel
nooit de beelden scherp omlijnd.

Dulcinea del Toboso
del alma en la tabla rasa
tengo pintada de modo,
que es imposible borrarla.

Op het linnen van mijn ziel
vindt men Dulcinea-mijn
zo geschilderd dat zij nooit
door iets uitgewist zal zijn.

POR UNOS PUERTOS ARRIBA
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Por unos puertos arriba
de montaiia muy escura,
caminava el caballero
lastimado de tristura.

Door enkele bergpassen, hooggelegen,
op een heel donkere berg,
ging een ruiter
gebukt onder droefheid.

El caballo dexa muerto
y él a pie por su ventura
andando de sierra en sierra,
de camino no se cura.

Het paard bleef dood liggen
en hij moest te voet verder
en liep van berg naar berg
maar vond geen verlichting op zijn weg.

Huyendo de las florestas,
huyendo de la frescura,
métese de mata en mata
por la mayor espesura.

Hij ontvluchtte de bossen,
hij vluchtte weg uit de koelte
en liep van bosje naar bosje
in het diepste struikgewas.

En sus lágrimas variado,
ms que mortal su figura,
su bever y su comer
es de lloro y amargura.

Badend in tranen
met een gelaat als van een dode,
zijn eten en drinken
zijn droefheid en tranen.

QUÉ ME QUERÉIS, CABALLERO?
€Qué me queréis, caballero?
Casada soy, marido tengo.
Casada soy, y a mi grado,
con un caballero muy honrado,
bien dispuesto y bien criado,
que ms que a mi yo lo quiero.
Casada soy, marido tengo.
Casada soy por ventura,
mas no agena de tristura;
pues hize yo tal locura,
de mi misma yo me vengo.
Casada soy, marido tengo.

Wat verlangt u van me, heer?
Ik ben gehuwd, ik heb een man.
Ik ben gehuwd, en wel naar mijn zin,
met een zeer eerzame heer,
die er goed uitziet en goed opgevoed is,
ik houd meer van hem dan van mezelf.
Ik ben gehuwd, ik heb een man,
ik ben gehuwd, tot mijn geluk,
maar ben niet vrij van verdriet;
want ik beging een zo grote dwaasheid,
dat ik buiten mezelf geraak.
Ik ben gehuwd, ik heb een man.

SI DE AMOR PENA SENTiS
Si de amor pena sentis
por mesura i por bondad
Caballeros, si a Frarwia is,
per Gayferos preguntad.
Y dezilde que su amiga
se l'envian encomendar.
Que sus justas i torneos
bien lo supimos acá,
que salió ms gentil hombre
para a las damas bar.
Dezidle por nueva çierta
cómo me quieren casar;
mariana hago mis bodas
con uno d'allende la mar.

Zo u ooit liefdespijn voelde, verzoek ik u,
om redenen van betamelijkheid en van goedheid,
Edele Heren, als u naar Frankrijk gaat,
vraagt dan alstublieft naar Gayferos.
En zegt hem dat zijn geliefde
zich bij hem aanbeveelt.
Dat wij hier gehoord hebben
van zijn steekspelen en zijn toernooien,
en dat hij daardoor een groter edelman is geworden
die door de vrouwen geprezen mag worden.
Vertel hem vooral het nieuws dat het zeker is
dat ze me willen uithuwelijken,
morgen is mijn bruiloft en trouw ik
met iemand van over de zee.

LA BOMBA
Ande, pues, nuestro apellido,
el tarier con el cantar
concordes en alabar
a Jesris rezién nascido.
Bendito el que ha venido
a librarnos de agonia.
Bendito sea este dia
que nasció el contentamiento

Komaan nu, laat ons beginnen,
laat ons spelen en zingen
en allen tezamen het
nieuwgeboren kind Jezus prijzen.
Gezegend hij die is gekomen
om ons uit deze doodsstrijd te bevrijden.
Gezegend zij deze dag
op dewelke hij, onze vreugde, geboren is.
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remedió su advenimiento mil enojos.
Benditos sean los ojos
que con piedad nos miraron
y benditos que ansi amansaron
tal fortuna.
Dindirinclin, dinclin...

Gezegend wezen zijn ogen
die ons in ontferming hebben aangekeken
en gezegend
omdat ze zo een ongelukkige
lot hebben afgewend
Dindirindin, dindin...

La naturaleza y el hombre

Natuur en mannelijkheid

PRADO VERDE Y FLORIDO
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Prado verde y florido,
fuentes claras,
alegres arboledas y sonbrias;
pues véis las penas mias cada ora,
contadlas blandamente,
contadlas blandamente a mi pastora, que,
si conmigo dura,
quizá la ablandará vuestra frescura,
quizá la ablandará vuestra frescura.

Groene weide met bloemen,
heldere waterbronnen,
vrolijke en schaduwrijke bomenrijen,
daar jullie ieder uur mijn smarten zien
moeten jullie die vertellen,
vertel ze zachtjes aan mijn herderinnetje zodat
zij, die hardvochtig is jegens mij
wellicht verzacht wordt door jullie frisheid,
wellicht zachter wordt door jullie koelte.

Don Quzjote
10h Dulcinea del Toboso, dia de mi noche, gloria
de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi
ventura, asi el cielo te la dé buena en cuanto acertares a pedirle, que consideres el lugar y el estado a
que tu ausencia me ha conducido, y que con buen
término correspondas al que a mi fe se le debe!
iOh solitarios rboles, que desde hoy en adelante
habéis de hacer compaiiia a mi soledad, dad indicio, con el blando movimiento de vuestras ramas,
que no os desagrade mi presencia! Oh tû, escudero mio, agradable compaikro en mis prósperos y
adversos sucesos, toma bien en la memoria lo que
aqui me vers hacer, para que lo cuentes y recites a
la causa total de todo ello!

Don Quichot
'0 Dulcinea van El Toboso, dag van mijn nacht,
vreugde van mijn lijden, gids van mijn wegen, ster
van mijn geluk, moge de hemel het uwe bewerkstelligen in alles wat u vragen moge, als u de plek
en staat wilt aanschouwen waar uw afwezigheid
mij heeft gebracht, en moge u mij belonen op de
mijn trouw verschuldigde wijze! 0 eenzame
bomen, die mij vanaf nu in mijn eenzaamheid
gezelschap zult houden, geef met het milde bewegen van uw takken een aanwijzing dat mijn aanwezigheid u niet onwelgevallig is! 0 jij, mijn schildknaap, plezierig metgezel in voor- en tegenspoed,
prent goed in je geheugen wat je mij hier zult zien
doen, opdat je het kunt vertellen en verhalen aan
haar die de uiteindelijke oorzaak van dit alles is!'

€05mo dices, necio Sancho?€Que Dulcinea del
Toboso, también llamada Aldonza Lorenzo, si, es
moza de chapa y de pelo en pecho; y que tiene
fama de ser la ms conspicua saladora de cerdos de
toda la Mancha? Qué bobas habladurias son esas?
é Piensas ni que las Amarilis, las Filis, las Silvias, las
Dianas, las Galateas, y otras tales de que los libros,
los romances, y los teatros de las comedias están
Ilenos, fueron verdaderamente damas de carne y
hueso, de aquéllos que las celebran y celebraron?
No, por cierto, sino que las más se las fingen, por
dar sujeto a sus versos y trovas, y porque los tengan por enamorados. Y asi, bástame a mi pensar y

'Kijk eens aan!' zei Sancho. 'Dus de dochter van
Lorenzo Corchuelo is mevrouw Dulcinea van El
Toboso, anders gezegd Aldonza Lorenzo?' Zij is
het,' zei Don Quichot, 'en zij is het die het verdient meesteresse van het ganse heelal te zijn.' Ik
ken haar wel,' zei Sancho, 'en ik moet zeggen dat
zij een ijzeren staaf net zover gooit als de potigste
knaap van het hele dorp.'
Denk jij dat de Amarylissen, de Phylissen, de
Sylvia's, de Diana's, de Galatea's, de Alida's en al
dat soort vrouwen, waarvan de boeken, ballades,
barbierswinkels, blijspeltheaters uitpuilen, werkelijk dames van vlees en bloed zijn geweest en hun

creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa
y honesta; y en lo del linaje importa poco, que no
han de ir a hacer la información dél para darle
aigûn hábito, y yo me hago cuenta que es la ms
alta princesa del mundo. Porque has de saber,
Sancho, si no lo sabes, que dos cosas solas incitan a
amar, ms que otras; que son la mucha hermosura
y la buena fama, y estas dos cosas se hallan consumadamente en Dulcinea, porque en ser hermosa,
ninguna le iguala; y en la buena fama, pocas le Ilegan. Y para concluir con todo, yo imagino que
todo lo que digo es asi, sin que sobre ni falte nada,
y pintola en mi imaginación como la deseo, asi en
la belleza como en la principalidad, y ni la Ilega
Elena, ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las
famosas mujeres de las edades pretéritas, griega,
bárbara o latina.

verheerlijkers van nu of toen toebehoorden?
Welnee, de meesten worden door hen verzonnen
als onderwerp voor hun verzen en om zelf te worden gehouden voor minnaars of potentiële minnaars. Zo is het voor mij genoeg te bedenken en
geloven dat de brave Aldonza Lorenzo mooi en
eerbaar is; en haar afkomst doet er weinig toe,
want niemand zal daar een onderzoek naar instellen om haar in een of andere orde te kunnen opnemen en voor mij is zij de hoogste prinses ter
wereld. Je moet namelijk weten, Sancho, dat je het
nog niet weet, dat twee dingen de liefde bovenal
prikkelen; dat zijn grote schoonheid en een goede
naam, en deze twee dingen zijn volmaakt in
Dulcinea verenigd want in schoonheid evenaart
niemand haar en wat die goede naam aangaat,
komen weinigen in haar buurt. En om de zaak te
besluiten, ik verbeeld mij dat alles wat ik zeg zo is,
zonder dat er iets aan af of toe is gedaan, en ik
schilder haar in mijn verbeelding zoals ik haar
wens, zowel in schoonheid als in voornaamheid, en
noch komt Helena bij haar in de buurt, noch kan
Lucretia of een van de andere vrouwen uit vergangen tijden, 't zij Grieks, barbaars of Romeins, zich
met haar meten.

En su hermosura, sobrehumana, vienen a hacer
verdaderos todos los imposibles y quiméricos atributos de belleza que los poetas dan a sus damas:
que sus cabellos son oro, su frente campos eliseos,
sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas
rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus manos,
su blancura nieve; es por todo eso en quien tengo
siempre puestos los ojos y colgada el alma.

`...haar schoonheid, bovenmenselijk, want in haar
zijn alle onmogelijke en denkbeeldige attributen
van de schoonheid bewaarheid die de dichters hun
aanbedenen geven: haar haren zijn van goud, haar
voorhoofd is glad als de Elyzeese velden, haar
wenkbrauwen zijn regenbogen, haar ogen zonnen,
haar wangen rozen, haar lippen koralen, parels
haar tanden, albast haar hals, marmer haar borst,
ivoor haar handen, haar blankheid sneeuw, en de
lichaamsdelen die het fatsoen voor het menselijk
oog bedekt heeft gehouden.

Ella pelea en mi, y vence en mi, y yo vivo y respiro
en eila, y en eila tengo vida y ser.

'Zij vecht in mij, en zij overwint in mij, en ik leef
en adem en besta en ben in haar.'

FLERIDA, PARA MI DULCE Y SABROSA
Flérida, para mi dulce y sabrosa
ms que la fruta del cercado ageno.

Flérida, voor mij zoeter en smakelijker
dan de vrucht in de ommuurde bongerd van anderen.

Hermosa Filis, siempre yo te sea
amargo al gusto ms que la retama.

Schone Filis, voor jou zal ik altijd
bitterder smaken dan de bremstruik.

Ms blanca que la leche y ms hermosa
que el prado por abril, de flores lleno.

Blanker dan melk en mooier
dan de weide vol bloemen in april.
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Y de ti despojado yo me vea
cual queda el tronco de su verde rama.

En hier ben ik, zonder jou,
zoals de boomstam ontdaan van zijn loof.

BEATUS ILLE
Beatus ille, qui procul negotiis,
ut prisca gens mortalium,
paterna rura bobus exercet suis,
solutus omni fenore.

Hoe fortuinlijk is hij, die ver van geldzaken,
zoals de mensen in de goede oude tijd,
het land van zijn vader met ossen bewerkt,
vrij als hij is van elke schuldenlast.

Neque excitatur clasico miles truci
neque horret iratum mare
forumque vitat et superba civium
potentiorum limina.
Beatus ille.

Hij hoeft niet op te schrikken zoals een soldaat bij de
schelle reveille; hij hoeft geen kolkende zee te vrezen;
hij ontkomt aan de geldmarkt en de torenhoge drempel
van de burgers met meer macht en aanzien.
Hij is gelukkig.

Ritmos y bailes

Ritmes en dansen

Narador
De allf a poco, y para festejar las bodas de
Camacho y Quiteria, comenzaron a entrar por
diversas partes de la enramada muchas y diferentes
danzas.

Verteller
Kort daarna begonnen aan verschillende kanten van
de overdekking een heleboel uiteenlopende dansgroepen binnen te komen.

Sonaban flautas, tamborinos, salterios, albogues,
panderos y sonajas, pues eran los másicos los regocijadores de la boda, que en diversas cuadrillas por
aquel agradable sitio andaban, unos bailando, otros
cantando y otros tocando la diversidad de los referidos instrumentos. No parecia sino que por todo
aquel prado andaba corriendo la alegría y saltando
el contento.

...zoals fluiten, trommels, hakkeborden, schalmeien,
tamboerijnen en schellen, en toen ze dichterbij kwamen, zagen ze hoe bij de ingang van het dorp van
het loof van enkele bomen een erehaag was gevlochten, boordevol lampjes die niet door de wind werden bedreigd want die was op dat ogenblik zo kalm
dat hij geen kracht had om de bladeren aan de
bomen in beweging te brengen. De muzikanten
vrolijkten de bruiloft op en liepen in verschillende
groepjes rond over die aangename plek, sommigen
dansend en anderen zingend en weer anderen spelend op alle genoemde instrumenten. Het leek waarachtig alsof op die hele weide de vrolijkheid rende
en de blijdschap huppelde.

RODRIGO MARTINES
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Rodrigo Martines
a las ánsares, ahe!
pensando qu'eran vacas
silvávalas, i he!

Rodrigo Martines
floot naar de ganzen, hé!
Omdat hij dacht dat
het koeien waren, hé!

Rodrigo Martines,
atán garrido.

Rodrigo Martines,
schone jongeling.

Los tus ansarinos
llévalos el rfo, ahe!
pensando qu'eran vacas
silvávalas, he!

De rivier
neemt je gansjes mee, hé!
Hij floot naar ze omdat hij dacht
dat het koeien waren, hé!

Rodrigo Martines,
atán lozano.

Rodrigo Martines,
schone jongeling.

Los tus ansarinos
llévalos el vado, ahe!
Pensando qu'eran vacas
silvávalas, he!

Je ganzen worden
meegesleurd naar de diepte, hé!
Hij floot naar ze omdat hij dacht
dat het koeien waren, hé!

TROMPICAVALAS AMOR
Trompicávalas amor
a las nirias de Barajas
y como las trompicavalas
Trompicavalas con celos
que son del descuydo trampas
pues a pesar de lo frio
aun a los biexos abrasan.

De liefde liet ze struikelen
de meisjes van het spel;
jaloezie lokte hen
in de val, in de val
van de onbekommerdheid,
want ondanks de koude
omhelzen zij zelfs de ouden.

NO HAY QUE DECIRLE EL PRIMOR
No hay que decirle el primor
ni con el valor que sale,
que yo sé que es la zagala
de las que rompen el aire.

Zeg haar niet hoe mooi ze is,
noch wat een goede partij ze is,
want ik weet al dat zij zo'n meisje is
dat de lucht weet te doorklieven.

Tan bizarra y presumida
tan valiente es y arrogante
que ha jurado que eila sola
ha de vencer al Dios Marte.

Zij is zo fier en verwaand,
zo dapper en arrogant,
dat zij gezworen heeft dat zij in haar eentje
Mars, de oorlogsgod, zal verslaan.

Si sale, que la festejan
las florecillas y aves,
juzgara que son temores
lo que hacéis por agradarles.

Als zij naar buiten gaat en de bloemen
en vogels haar eer bewijzen,
dan zal zij van oordeel zijn dat vrees
hen ertoe bracht haar te behagen.

Muera con la confusión
de su arrogancia pues trae
por blasón de la victoria,
rayos con que ha de abrasarse

Dat zij moge sterven in de verwarring
van haar arrogantie, want zij voert
als wapenschild van haar overwinning
de stralen die haar zullen verzengen.

Don Qutjote
Suplicote, Sancho amigo, me acomparies ahora a
hacernos pastores, entreteniéndonos en la soledad
de los campos, dónde daremos rienda suelta a nuestros amorosos pensamientos, ejercitándonos en
pastoril y virtuoso ejercicio. Yo compraré ovejas y
ganado suficiente que nos dé nombre de pastores,
y bas de saber que lo ms principal del negocio
está ya hecho, porque tengo pensados nuestros
nombres, que nos vendrán, amigo Panza, como de
molde: Me nombraré yo pastor Quijotiz y nl pastor Pancito. iCómo gozaremos de la soledad pero

Don Quichot.
`...en als je het goed vindt, Sancho, zou ik graag
willen dat wij hun voorbeeld volgden en in herders
veranderden, althans voor de tijd die ik teruggetrokken moet doorbrengen. Ik zal een paar schapen kopen en alle verdere dingen die nodig zijn
voor het herderlijk bedrijf, en we zullen als herder
Quichotiz en als herder Pancino door de bergen,
wouden en weiden trekken, hier zingend, daar klagend, de vloeibare kristallen van de bronnen of
anders van de schone beekjes of machtige rivieren
drinkend.'
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'Wat een schalmeien zullen onze oren treffen, wat
también alegres fiestas pastoriles!
een Zamorese doedelzakken, wat een tamboerijnen
Qué de churumbelas han de sonar en nuestros
en wat een rinkelbommen, wat een vedels! Wie
°klos, qué de gaitas zamoranas, qué de tamboriles
weet klinkt tussen al deze soorten muziek ook die
y qué de sonajas y que de rabeles!
Y además. Mi buen amigo Sancho, andamos libres
van de albog-ues! Dan zullen bijna al de herdersinde buscar nombre de pastora fingida, pues esta ahf
strumenten te horen zijn!'
la altisima Dulcinea del Toboso, gloria de estas
'Dat is zeker aan de orde,' antwoordde Don
riberas, adorno de estos prados, sustento de la herQuichot, 'al hoef ik persoonlijk niet de naam te
mosura, nata de los donaires y sujeto sobre quien
zoeken van een of andere verzonnen herderin,
puede asentar bien toda la alabanza y ponderación. want ik heb de weergaloze Dulcinea van El
Toboso, roem van deze oeverlanden, sieraad van
deze weiden, pijler van de schoonheid, room van
alle bekoringen, kortom een vrouw wie iedere lof,
hoe overdreven ook, past.'
Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella ms
Hermosa que la emperatriz de la Mancha, la simplar Dulcinea del Toboso.

'Laat de hele wereld stilstaan als niet de hele
wereld erkent dat er op de hele wereld geen schoner maagd bestaat dan de keizerin van La Mancha,
de weergaloze Dulcinea van El Toboso.'

A LA VIDA BONA
A la vida vidita bona
vamonos a chacona.

Op het goede mooie leven,
mijn liefje, laten we gaan feesten.

Entren, pues, todas las ninfas
y ninfos que han de entrar,
que el baile de la chacona
es ms ancho que la mar.

Kom toch binnen, nimfen, allemaal,
en ook alle Adonissen moeten naar binnen,
want de chaconadans
is breder dan de zee.

Esta indiana amulatada,
de quien la fama pregona,
que ha hecho más sacrilegios
e insultos que hizo Aroba.

Deze indiaanse, die wel een mulattin lijkt,
en van wie rond verteld wordt
dat zij méér heiligschennis gepleegd heeft
en méér scheldpartijen heeft gehouden dan Aroba.
Vertaling liedteksten: Marianne Lambregts / Barbara
Grimm (Spaans), Brigitte Hermans (Latijn)
Vertaling Don Quichot: Barber van de Pol, De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha, AtheneumPolak & Van Gennep, Amsterdam 2005
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La Colombina
Raquel Andueza
José Hernández Pastor
Josep Benet
Josep Cabré

sopraan
altus
tenor
bariton

Dinsdag, 22 augustus 2006
concert: 22.30 uur — Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Anoniem (Mexico, 17de eeuw)
Domine labia mea aperies (versiculum)
Deus in adjutorium (intonatio)
Domine ad adjuvandum me (responsorium)
Pedro Bermódez (ca. 1558-1605?)
In pace in idipsum
Cum invocarem (psalm 4)
Gaspar Fernandes (ca. 1570-1629)
Desnudito parece mi Nirio (ensalada de Navidad)
Pues a fe que si me las tira
Ven y vers, zagalejo
Llegan los quatro al portal (romance)
Sea para bien el hijo divino (romance)
Este nirio se lleva la flor
Nacf tamborilero
Oy la milsica del cielo
Un relox a vis to Andrés
Cristóbal de Morales (ca. 1500-1553)
Dominus dixit ad me (antiphona)
Pastores, dicite, quidnam vidistis? (responsorium)
Toms Luis de Victoria (1548-1611)
0 Magnum mysterium (responsorium)

Pedro de Cristo (ca.1550-1618)
Beata viscera Mariae Virginia (responsorium)

Bartolomé Cárceres (fi. midden 16de eeuw)
La Trulla (ensalada)
Levanta Gil, and'acá
Qué queréis que os traiga?
Dame del tu amor, Sefiora
Solo, solo, cizírno lo haré yo todo?
Nam me quero casar mifia may
Tau gargó la durundena
Maria ochandreá
Lleva't en l'albeta (pavana)
iSus, sus! no ms dormir (gallarda)
Qué de mi, qué de vos, mi Hijo?
Si dixeren, digan, madre mia
Gloria Patri, et Filio
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In Natali Domini
Josep Cabré

Het componeren van werken in de volkstaal voor de belangrijkste feestdagen van het jaar maakte, minstens
vanaf het laatste kwart van de 16de eeuw, deel uit van het takenpakket van de kapelmeesters. Uiteraard eerst
in Spanje, maar logischerwijze ook in de overzeese kolonies, van Amerika tot de Filipijnen, landen die de
liturgische gebruiken van het moederland hadden overgeërfd. In vele gevallen werden deze gebruiken aangepast aan de specifieke noden van de evangelisatie van de nieuwe gebieden. Deze semi-profane maar toch
religieus geïnspireerde werken vervingen in feite sommige volledige responsoria tussen de lezingen van de
hoogdagen, zoals Kerstmis en Corpus Christi (Sacramentsdag). Dit impliceerde dat de kerken voor de vieringen helemaal vol liepen, vaak tot ongenoegen van de religieuze autoriteiten, die betreurden dat de grote
opkomst eerder aan het spektakel dan aan de geloofsovertuiging van de aanwezigen te danken was.
Dergelijke praktijken werden na verloop van tijd zelfs verboden bij koninklijk besluit, maar het niet-nakomen van dit verbod is duidelijk gedocumenteerd: door middel van werken die gedateerd zijn van de 16de
tot ... de 19de eeuw, zowel in Spanje als in Amerika, vaak ver afgelegen van de controle van de machthebbers...
Vanuit deze overwegingen kwam het programma vrij spontaan en op een transparante manier tot stand, als
een avontuur waarin stijlen en componisten kunnen vermengd worden, volgens een draaiboek dat ons op
de meest natuurlijke wijze een volledige dienst verschafte voor de dag van Kerstmis en de voortzetting ervan
tijdens de kerstcyclus. Rekening houdend met de evidente beperkingen van ruimte en tijd, beperken we ons
tijdens dit concert echter tot ingekorte illustraties van Kerstmis en Driekoningen.
Op muzikaal vlak worden alle compositiemiddelen aangewend: het gregoriaans, de fabordones (faux bourdons), de grote polyfone responsoria, net als volksgetinte liederen die de geboorte van Jezus of de komst
van de koningen uit het oosten becommentariëren, of zelfs - waarom niet - de beroemde 'ensaladas'. Deze
ensaladas zijn een echte potpourri van meerdere liederen, dansen, talen en klanknabootsingen, met het oog
op het gebruikelijke "genietend onderwijzen", en brengen herders en andere personages uit de traditionele
literatuur ten tonele - vaak met een hoog komisch gehalte -, die zingen en dansen voor het Kind en de
Maagd in het Castiliaans, het Catalaans, het Baskisch en het Portugees. Daarna neemt de Maagd Maria zelf
het woord om te vertellen over haar lotsbestemming als moeder en als dochter, voor een publiek van met
stomheid geslagen herders...
Eveneens volgens het gebruik van die tijd zijn alle muzikale scholen in dit programma vertegenwoordigd.
Het betreft hier alle Spaanse gebieden (in het Spaans 'las Esparlas' genoemd, in het meervoud), in de meest
ruime betekenis: het Andalusië van Guerrero en Morales, het Castilië van Victoria, het Valencia en het
Catalunya van Cárceces, maar ook Portugal met Pedro de Cristo en het Nieuwe Spanje - Mexico en
Guatemala — met Gaspar Fernandes. Deze laatste kwam ook uit Portugal en zijn liederen, zoals bijvoorbeeld in deze 'ensalada de Navidad', kondigen de geboorte van de barok aan, met de ritmische en linguïstische kenmerken die vooral en soms uitsluitend in Amerika voorkwamen. Terwijl de duur van een concert,
net zoals onze eigen beperkingen, de viering van een volledig officie in strikte zin verhinderen, zijn we er
toch in geslaagd om doorheen het programma een rode draad te weven van de hele kerstgeschiedenis en
wellicht kunnen we ons daarbij de klankrijkdom van de kerken uit Midden-Amerika verbeelden.
Vertaling: Lieve Schaubroeck
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DOMINE LABIA MEA APERIES.
Domine labia mea aperies.
Et os meum annuntiabit laudem tuam.

Heer, mijn lippen zult gij openen.
En mijn mond zal uw lof verkondigen.

DEUS IN ADJUTORIUM
Deus in adjutorium meum intende.

God, laat niet na mij ter hulp te komen.

DOMINE AD ADJUVANDUM ME
Domine ad adjuvandum me festina.
Gloria Patri, et Filio, et Spritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum. Amen.

Heer, haast u om mij te helpen.
Lof aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

IN PACE IN IDIPSUM,
In pace in idipsum,
dormiam et requiescam.

In vrede, terstond,
zal ik slapen en rusten.

CUM INVOCAREM
Cum invocarem
exaudivit me Deus justitiae meae.
In tribulatione dilatasti mihi.
Miserere mei
et exaudi orationem meam.
Filii hominum,
usquequo gravi corde?
Ut quid diligitis vanitatem
et quaeritis mendacium?
Et scitote quoniam mirificavit
Dominus sanctum suum.
Dominus exaudiet me cum clamavero ad eum.
Irascimini et noui peccare,
quae dicitis in cordibus vestris,
in cubilibus vestris compungimini.
A fructu frumenti, vini et olei sui,
multiplicati sunt.
In pace in idipsum
dormiam et requiescam.
Quoniam tu Domine singulariter in spe
constituisti me.

Toen ik om hulp riep
heeft de God van mijn gerechtigheid mij aanhoord.
In de benauwdheid liet gij mij op adem komen.
Erbarm u over mij
en aanhoor mijn smeekbede.
Mensenkinderen,
hoelang nog blijft gij neerslachtig?
Waarom kiest gij de ijdelheid
en jaagt de leugen na?
Weet dat de heer
uw heiligdom heeft verheerlijkt.
De heer zal mij aanhoren als ik tot hem zal roepen.
Komt tot inkeer en onthoudt u van de zonde;
wat gij in uw hart zegt,
laat u daarin in uw slaapstede door de Heer beroeren.
Met de vrucht van koren, wijn en olie
zijn zij talrijk geworden.
In vrede, terstond,
zal ik slapen en rusten.
Want gij, Heer, hebt op uitzonderlijke wijze
mij laten wonen in hoop op vrede.

DESNUDITO PARECE MI NIISIO
Pues a fe que si me las tira
Pues a fe que si me las tira
que le tengo de hazer llorar.
Desnudito parece mi NU-1o,
Dios de amor que con flechas está
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Als de god van de liefde zijn pijlen op mij schiet,
zal ik hem zeker doen wenen.
Helemaal bloot verschijnt mijn kindje,
die god van de liefde met zijn pijlen.

Ven y verás, zagalejo
Ven y vers, zagalejo, antes de entrar en la villa,
parido en un portalejo la flor de la maravilla.
Al son de mi gaytilla y de tu rabalejo,
canta Bras y baila Minguillo
por la Madre y el Nitio viejo.
Si vienes vers pastor
entre hermosos resplandores
en la que es flor de las flores
la maravilla mayor.

Kom, jochie en voor je naar het stadje gaat
zul je het wonder der wonderen zien in een stal.
Op de tonen van mijn doedelzak en jouw vedel
zingt Bras en danst Minguillo
omwille van de Moeder en het vroegwijze Kind.
Als je meekomt, herder, zul je hem zien
te midden van schone pracht
waartussen de bloem der bloemen
het grootste wonder is.

Llegan los quatro al portal
Llegan los quatro al portal
adonde la Madre Virgen
tiene al Nifio entre sus brazos
y aquesta letra le dizen:
Viva la gala de la zagala,
de la graciosa morena,
de gracia y de gracias llena,
que en aquesta noche vino,
libra al mundo de lo malo,
viva la gala.

De vier komen bij de stal,
waar de Moeder Maagd
het Kind in haar armen houdt
en ze zeggen de volgende woorden:
Leve de schittering van de jonge vrouw,
van de schone, donkere vrouw
vol schoonheid en genade
die in deze nacht kwam
en die de wereld bevrijdt van het kwaad,
leve de Maagd.

Sea para bien el hijo,
divino esposo,
y se hard, pues es para bien de todos.
Es para bien del cielo y la tierra
y de los que encierra en el limbo.

Moge de zoon, de goddelijke echtgenoot,
er zijn voor het goede, en zó zal Hij er zijn;
Hij is er immers voor het welzijn van allen,
Hij is er voor het welzijn van hemel en aarde
en van hen die Hij in het voorgeborchte opgesloten heeft.

Este nifto se lleva la flor,
Este nifio se lleva la flor,
que los otros no.
Los cielos tiene a sus pies,
que los otros no,
es uno del uno y tres,
que los otros no,
es hombre y ms que hombre es,
que los otros no,
porque él sólo es hombre y Dios,
que los otros no.
Este nifio a tan garrido
se lleva la flor,
que es hermoso y bien nacido,
se lleva la flor,
la dama que le ha parido, se lleva la flor,
cuando llegue a estar crecido,
será un gran setior.

Dit Kind draagt de bloem,
de anderen niet.
Hij heeft de hemelen aan zijn voeten,
de anderen niet,
Hij is er één van de een die drie is,
de anderen niet,
Hij is mens en meer dan mens,
de anderen niet,
want hij alleen is mens en God,
de anderen niet.
Dit allerliefste kind draagt de bloem,
de anderen niet,
het mooie kind is van goede komaf
en draagt de bloem,
de vrouw die hem gebaard heeft, draagt de bloem
en als hij groot is
zal hij een grote Heer zijn.

Naci tamborilero
Nacf tamborilero
y sustentar me quiero

Ik werd geboren als tamboerijnspeler
en daarvan wil ik leven,
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mas de mi Dios cumplido la hacienda
y la vida y a la muerte buen fin
y quebramos la flauta y el tamboril.
Oy la másica del cielo,
Oy la másica del cielo,
en dos puntos se gifró:
sol y la que le parió.
La consonancia divina,
que es una y tres puntos son,
un dáo de eterna unión
hoy su cante determina.

Un relox a visto Andrés,
Un relox a visto Andrés,
que sin verse rueda alguna,
en el suelo da la una
siendo en el cielo las tres.
Qué bien as agertado,
porque de las tres del cielo,
oy la segunda en el suelo
pra bien del hombre a dado.
Con las ruedas que no ves
porque está secreta alguna.
Este relox que sustenta
cielo y tierra es tan sutil,
que con dar una da mil
mergedes a quien las cuenta.
Cuenta las horas Andrés,
y di sin error alguna:
en el suelo da la una

maar God maakt ooit een einde aan mijn doen
en aan mijn leven en bij de dood
breken uiteindelijk de fluit en de tamboerijn.

Ik hoor de hemelse muziek,
die op twee noten gebaseerd is:
op sol en op haar (= 'la' in het Spaans) die hem het
leven schonk.
De Goddelijke samenklank,
die één is en drie noten zijn,
een samengaan in eeuwige verbintenis
dat vandaag zijn gezang maakt.

Andrés zag een klok die,
hoewel je er geen raderwerk in kunt
ontdekken, op aarde één uur slaat
terwijl het in de hemel drie uur is.
Je hebt het goed geraden;
van de drie uur van de hemel
hoor ik het tweede uur slaan op aarde,
het slaat voor het welzijn van de mens.
Door dat raderwerk, dat je niet ziet
omdat dat een of ander geheim is,
is deze klok, die hemel en aarde draagt
zo vernuftig, dat hij, wie goed kan tellen
eigenlijk duizend gunstbewijzen geeft
als hij één uur slaat.
Tel de uren, Andrés,
en zeg zonder een fout te maken:
op aarde slaat de klok één uur.

DOMINUS DIXIT AD ME
Dominus dixit ad me:
Filius meus es tu,
ego hodie genui te.

De Heer heeft tot mij gezegd:
Mijn Zoon zijt gij,
heden heb ik u verwekt.

Tamquam sponsus.
Dominus procedens
de thalamo suo.

Als een bruidegom
treedt de Heer tevoorschijn
uit het bruidsvertrek.

PASTORES, DICITE, QUIDNAM VIDISTIS?
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Pastores, dicite, quidnam vidistis?
annuntiate Christi nativitatem. Noe, Noe.

Herders, zegt me, wat hebt gij gezien?
Meldt de geboorte van Christus. Noël, Noël.

Infantem vidimus,
pannis involutum,
et Choros Angelorum
laudantes Salvatorem. Noe, Noe.

Een kind hebben wij gezien,
in doeken gewikkeld
en koren van engelen
die de Heiland loofden, Noël, Noël.

0 MAGNUM MYSTERIUM
0 magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
iacentem in praesepio.
0 beata Virgo,
cuius viscera meruerunt
portare Dominum Iesum Christum. Alleluia.
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum.
0 beata Virgo....

0, groot geheim
en bewonderenswaard godsbesluit
dat dieren de mensgeworden God aanschouwen
liggend in een voederbak.
0, gelukzalige Maagd,
wier schoot waardig is bevonden
de Heer Jezus te dragen. Alleluja.
Gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
0, gelukzalige Maagd ...

BEATAE VISCERA MARIAE VIRGINIS
Beatae viscera Mariae Virginis,
quae portaverunt aeterni Patris Filium:
et beata ubera,
quae lactaverunt Christum Dominum.
Quia hodie pro salute mundi
de Virgine nasci dignatus est.
Dies sanctificatus illuxit nobis:
venite, Gentes, et adorate Dominum.
Quia hodie....

Gelukzalig de moederschoot van de Maagd Maria
die gedragen heeft de Zoon van de eeuwige God,
en gelukzalig de borsten
die gezoogd hebben Christus de Heer.
Want heden is hij voor het heil van de wereld
geboren uit de Maagd.
De heilige dag is voor ons gaan schijnen,
komt, volkeren, en aanbidt de Heer.
Want heden ...

LA TRULLA
iLevanta Gil, and'acá!
Levanta Gil, and'acá!
Qué quieres, Bras de Lerena?
Mira qué trulla que suena,
que la virgen parió ya.
Si d'eso me hazes cierto,
levantarme yo en un salto.
- And'acá, levanta presto,
vers tnisterio tan alto.
Llégate, no miras nada,
mira que linda donzella
relumbrante corno estrella,
madre y virgen preservada.
Canta, pues, por amor d'ella
una canción entricada.

Sta op Gil, en kom mee!
Wat wil je, Bras de Lerena?
- Luister dan toch naar al die herrie,
de Maagd heeft het kind al gebaard.
Als je me dat kunt verzekeren
spring ik meteen overeind.
- Laten we gaan, sta toch snel op,
dan zul je een groot wonder zien.
Kom, laat niets je weerhouden;
zie wat een schone jonkvrouw,
ze straalt als een ster,
ze is moeder en toch maagd gebleven.
Zing toch, uit liefde voor haar,
een prachtig lied.

jQué queréis que os traiga?
€Qué queréis que os traiga,
Virgen delicada?
Qué queréis que os traiga?

- Wat wil je dat ik je breng,
lieve Maagd?
Wat wil je dat ik je breng?

Llegastes a Bethlem,
paristes vos a quien
es Dios y hombre también,
Virgen sagrada.
Qué queréis que os traiga?

- Je kwam naar Bethlehem
en baarde Hem
die God én mens is,
o, Heilige Maagd.
Wat wil je dat ik je breng?
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Sf queréis mantillas,
queso y mantequillas,
puchero y papillas,
leche y quajada?
Qué queréis que os traiga?

Wil je misschien doeken,
kaas en stukken boter,
stamppot en meelpap,
melk en gestremde melk?
Wat wil je dat ik je breng?

También yo, por mi fé,
pariales os traeré,
bellotas os daré
de mi majada.
Qué queréis que os traiga?

Ik zal, op mijn woord,
ook doeken komen brengen
en ik breng eikels mee,
van mijn schapen.
Wat wil je dat ik je breng?

Pues migas yo haré
con buena ajada.Qué queréis que os traiga,
Virgen delicada?
€Qué queréis que os traiga?

Ik zal broodsaus maken
met knoflook en broodkruimels.
Wat wil je dat ik je breng,
lieve Maagd?
Wat wil je dat ik je breng?

Cante agora Antón Loano.
En fiesta tan preciosa
yo quiero tomar la mano.
- Canta por tu vida hermano
en honra de la hermosa
que es de Dios hija y esposa,
pues l'eterno y soberano
nos da visible y humano,
y pariolo en esta hora.

Nu moet Anton Linano zingen.
Aan een zo mooi feest
wil ook ik een bijdrage leveren.
Zing zo goed als je kunt, broeder,
ter ere van de schone Maagd
die dochter én echtgenote van God is,
want zij schonk ons de eeuwige heerser,
in een zichtbare, menselijke vorm,
toen zij daarstraks het kind baarde.

Dame del tu amor, Setiora,
Dame del tu amor, Seriora,
siquiera una rosa.

Vrouwe, geef me iets van je liefde,
al was het maar een roos.

Dame el bien de nuestro mal
nacido en este portal,
pues de culpa original
sois de puras la hermosa.
Siquiera una rosa.
Dame del tu amor, seriora,
siquiera una rosa.

Geef mij de verlosser van ons kwaad,
die geboren is in deze stal,
omdat jij, schone vrouwe,
vrij bent van erfzonde,
moet je mij een roos schenken.
Vrouwe, geef me iets van je liefde,
al was het maar een roos.

Dame del tu amor, galana,
siquiera una rama.

Bevallige vrouwe, geef me iets van je liefde,
al is het maar een sprietje!

Cante ya Gilot Garcia,
por vida de su mujer.
No se cantar ni tarier,
mas un poco jugaria.
Canta ya con alegria
con nuestro cura Bartolo.

Zing nu toch, Gilot Garcia,
omwille van je vrouwe.
Ik kan niet zingen en kan ook niet spelen,
maar ik zal toch iets doen.
Zing dan vrolijk
samen met onze pastoor Bartolo.

Solo, solo jcinno to haré yo todo?
Solo, solo cómo lo haré yo todo?

- Helemaal alleen? Hoe moet ik dat allemaal doen?

Don abad, a mi casa yredes.
Mi mujer, vos la visitaredes.
La mi gente, vos me la manternedes.
Mis hijuelos, vos me los criaredes.
Yo solo todo?
Ala he! vos solo todo.
Solo, solo, cómo lo haré yo todo?

Heer abt, ga naar mijn huis
en breng een bezoek aan mijn vrouw,
en zorg, namens mij, voor mijn personeel
en voed mijn zoontjes op, voor mij.
Helemaal alleen?
Kom op! Dat alles in uw eentje!
Helemaal alleen? Hoe moet ik dat allemaal doen?

El comer está aparejado,
con sazón lo cozido y assado,
y el corral bien barrido y regado.
Y si hay falta vos habréis mal recaudo.
Yo solo todo?
iAla he! vos solo todo.
- Solo, solo, cióirio lo haré yo todo?

Dat het eten klaar staat,
gekookt en gebraden, met kruiden,
en dat de binnenplaats aangeveegd is en nat gemaakt.
En als u iets verkeerd doet, zult u slecht beloond
worden.
Helemaal alleen?
Kom op! Dat alles in uw eentje!
Helemaal alleen? Hoe moet ik dat allemaal doen?

Pues que tan bien has cantado,
respóndate Bras Llorente
en portugués entrincado
un cantar que nos contente.
- Quéyrolo fazer de grado.
Alto, pues, que prestamente
responderá Pero Gay.

Aangezien je zo goed hebt gezongen
zal Bras Llorente, als antwoord,
in zijn beste Portugees, een lied brengen
dat ons tevreden zal stemmen.
Dat zal ik graag doen,
met luide stem, want Pero Gay
zal daar wel snel op reageren.

Nam me quero casar mifia may,
Nam me quero casar miria may,
ora folgay.

Mijn moeder wil me niet uithuwelijken,
laten we dus feest vieren!

Tres hermanas de Lisboa
eramos, enhoraboa,
y as duas casar con loa
y a mi monja querer mon pay,
ora folgay
y también o quer miria may,
ora folgay.
Nam me quer casar miria may,
ora folgay.

We waren drie zusters,
uit Lissabon, we waren gelukkig.
Mijn vader wil er twee goed uithuwelijken
en van mij wil hij een non maken.
Vier dus feest!
Mijn moeder wil me niet uithuwelijken,
laten we dus feest vieren!
Mijn moeder wil me niet uithuwelijken,
laten we dus feest vieren!

i0 qué fidalga canción!
;Par Di, pas en tot és bona!
Canta tá, pues, en gascón
alabando aquel gargón
que a todos libró de pena.

0, wat een prachtlied!
Lieve God, het is toch niet overal mooi!
Zing jij dan nu, in het gascons
en prijs daarbij het kind
dat ons allen verlost heeft van het kwaad.

Tau gar0, la durundena,
Tau gargó, la durundena,
tau Jestí la durundó,
e tau hillot, la durundó.

Wat een lief kindje, la durundena,
lieve Jezus, la durunclè,
wat een mooi kind, la durundiS.

Tan chiquet e tan polit
com t'és nat aquesta fit,

Zo klein en lief
is hij vannacht geboren,
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Lucifer sera scamit,
tot l'imfem n'aurá gran pena.

Lucifer zal wel boos zijn
en de hele hel zal te lijden krijgen.

Los angels n'an gran plausir
vent complit nostre desir
que.1 alt cel s'â de fornir
de gascons per bella strena.

De engelen zijn heel erg blij
nu ze onze wens vervuld zien:
in de hemel zal weerklinken
dit nieuwjaarslied, in het Gascons.

0 Jhestis, e com miraveu!
Los angels baylaven,
dak en l'ayre no tombaven
ni cayen en l'arena.

0, hoe was Jezus aan het kijken!
De engelen, die in de hemel dansten,
struikelden niet en vielen niet
uit de hoogte op de aarde neer.

Y ab ses veus tan angelines
ressonaven les maytines,
e tocaven les orguines,
tots cantant ab veu gran plena.

Met hun prachtige, hemelse stemmen
begonnen ze de metten te zingen
en ze bespeelden het orgel
terwijl ze luid zongen.

E sonaven tots acors
ab rebicus e monacors,
y ab veus altes, grans e forts
dansavcn l'alta serena.

En ze speelden welluidend samen
op rebec en monochord;
hoge, sterke en luide stemmen
voor de hoge en serene dans.

Tots ensemps fasen la xiera,
en esta nit plazentiera,
davant la Verge partiera
que trau lo món de cadena.

Laten we samen feest vieren
in deze vreugdevolle nacht,
omwille van de Maagd die het kind baarde
dat de wereld bevrijdde van zijn ketenen.

Pues que es noche de alegria
todos tienen que cantar.
Cante pues Juancho Ochandria,
alabando a la sin par
que parió la luz del dia.
Quieres canción, vizcaino?
- Si, que muy mejor será,
que aunque vienes de camino
a todos agradará.

In deze vreugdevolle nacht
moet iedereen zingen.
Nu moet Juancho Ochandria zingen
en de onovertroffen Vrouwe prijzen die
het leven schonk aan het daglicht.
- Willen jullie een lied uit Biskaje?
Welja, dat zal wel goed zijn,
het zal bij iedereen wel in de smaak vallen,
ook al ben je maar op doorreis hier.

Maria ochandreá,
Maria ochandreá,
bene pecatareá.

0, allerheiligste Maria,
wees mijn voorspraak, voor mijn zonden.

Un chiquito tan bonica,
Maria, lo has parida,
y entre la buey y el mulica
ángeles loa cantará.

Maria, je hebt een zo mooi kind
ter wereld gebracht
en tussen de os en de ezel
zingen de engelen zijn lof.

Estás, nifio Dios del cielo,
hombre chico en pobre suelo.
Tienes mucha terciopelo,
no creas que vestirá.

Hij is er, het kind Gods uit de hemel,
een klein mensje op de armzalige wereld.
Hoeveel fluweel jij ook mag bezitten,
denk maar niet dat Hij dat zal dragen.

En noche tan plazentera

In een zo vreugdevolle nacht
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cantemos muchos cantares,
pues nos quita los pesares
la Virgen qu'está partera.
Quién ha de tomar la mano?
Cante Bras en valenciano
una breve cancioneta.

moeten we veel liederen zingen,
want dankzij de Maagd, die gebaard heeft,
zijn we onze last nu kwijt.
Wie moet het nu overnemen?
Bras moet, op zijn Valenciaans,
een kort liedje zingen

Lleva't en l'albeta.
Lleva't en l'albeta.
Peret chiquet,
Michalotet,
Ileva't en l'albeta.

Sta op bij de dageraad,
m'n kleine Peret
Michalotet,
sta op bij de dageraad.

Veurás la Vergeneta
en una barraqueta.

Je zult de reine Maagd zien,
in een armzalige hut.

Que.1 seu fillet alleta,
tot nu sens camiseta,
com dona molt pobreta.

Ze zoogt haar zoon,
die naakt is, zonder hemdje,
alsof ze een hele arme vrouw is.

Y entre.1 bou y muleta
veurás en carn perfeta
divinitat secreta.

En tussen de os en de ezel
zul je de vleesgeworden vorm zien
van een verborgen godheid.

'Baste ya! Sus, no cantemos,
no sea todo cantar.
- €Pues qué quieres?
Que baylemos.
Plázenos sin ms tardar.
- Bras de Lerena podrá baylar
la gallarda nueva.

Zo is Eet wel genoeg! Stop met zingen,
we moeten niet alleen maar zingen.
- Wat wil je dan?
Dat we dansen.
Doe ons een lol zonder dralen.
Goed, dan kan Bras de Lerena meteen
de nieuwe gaillarde dansen.

iMi fe, yo haré la prueba!
Veamos si agradará.
Mas primero, es cosa buena,
que a la Virgen soberana,
pues nos dio tan buena estrena,
comencemos la pavana.

Vooruit, ik zal het proberen.
We zullen zien of jullie dit aanstaat.
Maar eerst, dat is een goed gebruik,
moeten we de pavane dansen
voor de allerhoogste Maagd
die ons een zo mooi geschenk gaf.

Tantarlantan, falalalanta,
tarlan, tantan,
tatatara, tatatara

Tantarlantan, falalalanta
tarlan, tantan,
tatatara, tatatara

i Sus, sus, no mas dormiti
Sus, sus, no mas dormir!
Cantemos aqui
loores sin par
de quien meresció
tal Hijo parir,
que el datio de Adán
vino a remediar,
que, sin ygual soberana,

Sta op! Slaap niet langer!
Laten we hier de onvergelijkbare
deugden bezingen van de vrouw
die het verdiend heeft
een dergelijke zoon te baren,
die gekomen is om de schuld
van Adam in te lossen,
die, koningin zonder gelijke,
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fue tan gentil y galana
que a Dios supo enamorar.
- Reyna sagrada:
pues pariste al Redemptor
que en bragos tenéis,
dezidnos €cómo concebistes,
pues madre y virgen permanecéis?
- Como el sol por la vidriera
lo veis passar, de tal manera
tomó en mi carne el Dios que veis.
Como podeis siendo criatura,
sefiora, parir al que es Criador,
pues siendo vos su propia hechura
el os es Padre y superior?
La divinal inmensidad
hizo en mi tal novedad
por me hazer tan gran favor.
Sus, sus no mas dormir!
€Habemos todos cantado?
é. Habemos todos baylado?
Ya han cantado cuantos son.
- Todos habemos cantado?
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zo lieftallig en zacht was
dat zij Gods liefde won.
Heilige Vorstin,
jij, die de Verlosser baarde,
die je nu in je armen houdt,
zeg ons eens: hoe ontving jij hem
nu je moeder bent en toch Maagd bleef?
Zoals de zon door het glas dringt,
zo werd de God die je ziet,
vlees in mij.
- Hoe kun jij, zelf een schepsel, vrouwe,
de Schepper voortbrengen?
Jij bent immers het maaksel
van Hem die jouw Vader en Heer is.
Door de oneindige grootheid van God
is er met mij iets heel ongewoons gebeurd,
doordat Hij mij overlaadde met gunstbewijzen.
Kom, slaap niet langer! ...
Hebben we allemaal gezongen?
Hebben we allemaal gedanst?
Velen van ons hebben gezongen.
Heeft ieder van ons gezongen?

No la madre del garOn,
que siempre nos ha escuchado.
Pues cantad, reyna del mundo,
por complir el regozijo
con vuestro Hijo iocundo,
que nos librará de afán.

- Nee, de Moeder van het Kind zong nog niet,
ze heeft steeds naar ons geluisterd.
Zing dan alsjeblieft, Koningin van de wereld,
opdat het feest compleet zal zijn;
zing met je vrolijke zoon
die ons zal bevrijden van onze schuld.

jQué de mi, qué de vos, mi Hijo?
€Qué de mi, qué de vos, mi Hijo,
qué de mi, qué de vos dirán?

Wat zullen ze zeggen, zoon van me,
wat zullen ze zeggen over jou en over mij?

Que os amé y que me amastes,
que os crié y me criastes.

Dat ik van u hield en u van mij,
dat ik u schiep en u mij voortbracht.

A mi, vuestra hija y madre,
a vos, mi Hijo y mi Padre.

Tegen mij, jouw dochter en jouw moeder
tegen jou, mijn zoon en mijn Vader.

De vos, que tembláis de frio,
sin paiiales, Hijo mio.

Van jou, dat je bibberde van de kou,
zonder windsels, mijn zoon.

Que os baxé y me subistes,
que os servi y me servistes.

Dat ik jou naar de aarde deed afdalen en
hij mij verhief dat ik jou diende en jij mij.

Diránme mil bendiciones
todas las generaciones,
quia fecit mihi magna
qui potens est
et sanctum nomen eius.

Alle geslachten
zullen mij duizendmaal loven:
grote dingen deed Hij mij,
de Machtige,
moge Zijn naam voor eeuwig heilig zijn.

Si dixeren, digan,madre
Si dixeren, digan, madre infa,
si dixeren, digan.

Als ze dat zeggen, laat ze dan maar spreken, moeder,
als ze dat zeggen, laat ze dan maar spreken.

A los que dixeren
que bien nos queremos,
hayan buenas Pasquas
y los aflos buenos.

Diegenen die zeggen
dat wij van elkaar houden
wensen wij een goed kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar.

Gloria Patri, et Filio,
Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

Eer aan de Vader, de Zoon,
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin,
en nu, en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Vertaling: Marianne Lambregts (Spaans), ICTL (Latijn)
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eine neue Zeitschrift fr Alte Musik
In neuem Gewand - durchgehend vierfarbig, groBformatig
(A4), reich bebildert - pdsentiert sich seit November 2002
die Zeitschrift „Toccata-Alte Musik aktuell".
Interviews, Portraits, Hintergrundberichte, Nachrichten,
CD-Neuheiten, CD-Rezensionen, Buch- und Notenrezensionen, Konzert- und Festivalberichte, Konzerttermine
geben Einblick in die Alte-Musik-Szene.
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La Colombina
Raquel Andueza
José Hernández Pastor
Josep Benet
Josep Cabré

sopraan
altus
tenor
bariton

Woensdag, 23 augustus 2006
Concert: 12.00 uur - Kapel Elzenveld
In samenwerking met de Quincena Musical de San Sebastián.
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PROGRAMMA

Pere Alberc 'Vila (1517-1582)
El bon jorn (ensalada)
Francisco Guerrero (1528-1599)
Nirio Dios d'amor herido
Huyd, huyd
Todo quanto pudo dar
Juan Vásquez (ca. 1500-ca. 1560)
Si n'os uviera mirado
En la fuente del rosel
Soledad tengo de ti
De los álamos vengo, madre
Joan Brudieu (ca. 1520-1591)
Madrigal XIII
Matheo Flecha (1481?-1553?)
La Justa (ensalada)
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Másica en el tiempo de Felipe II
Muziek in de Spaanse gebieden tijdens de regering van Filips II
Josep Cabré

Onder deze titel, die verwijst naar literaire en geografische overeenkomsten, ontmoeten we de meest briljante componisten uit de Spaanse gebieden (in het Spaans
Esparias' genoemd, in het meervoud). Het
betreft de zogenaamde 'Sigi° de Oro' (de Gouden Eeuw), of meer concreet de periode waarin koning Filips
II een hoofdrol speelde. Het eerste punt om bij stil te staan, is wellicht de vorm. De belangrijkste genres van
de 16de eeuw, die voortvloeiden uit de 15de-eeuwse traditionele romances en villancicos, overleefden zelfs
de 17de en een groot deel van de 18de eeuw. Ze evolueerden naargelang de smaak en de esthetiek van elke
periode, maar de poëtische structuur die de grondslag vormde, wijzigde nauwelijks. In deze context ontstonden tijdens de 16de eeuw meerdere polyfone meesterwerken die geënt waren op oude literaire schema's,
strofische vormen, soms ontleend aan de belangrijkste dichters uit heden en verleden, dan weer geïnspireerd
op volkse verzen.
Juan Vázquez was afkomstig uit Extremadura, maar ontwikkelde zijn artistieke activiteiten vooral in Sevilla.
In deze stad publiceerde hij in 1560 zijn Recopilación de Sonetos y Villancicos a quatro y a cinco, waarin zich
de werken van dit programma bevinden. Ze worden beschouwd als hoogtepunten van de Andalusische
polyfonie: de frisheid van zijn `canciones', niet zelden geïnspireerd op thema's uit het traditionele repertoire, overleefde eeuwenlang en was een bron van inspiratie voor vele componisten na hem. Als voorbeeld
volstaat de vermelding van de populariteit die hij oogstte met het canción De los álamos ven go, madre, een
thema dat Manuel de Falla opnieuw gebruikte in zijn concerto voor klavecimbel en vijf instrumenten.
Tot dezelfde Andalusische school behoorde Francisco Guerrero, die zich - zowel in zijn religieuze als profane werken - onderscheidde door een uiterst geraffineerde behandeling van teksten en stemmen. De
gedoodverfde leerling van Cristóbal de Morales componeerde ontzettend veel muziek voor de eredienst,
maar ook de beroemde Canciones y Villanescas Espirituales, waaruit vandaag wordt geput. Het gaat om
werken op Castiliaanse teksten, die normaliter als profane composities worden beschouwd, maar niet zelden naar religieuze onderwerpen verwijzen. Hoewel sommige composities jeugdwerken zijn, liet Guerrero
de bundel pas op vergevorderde leeftijd verschijnen. Hierbij is het interessant op te merken dat hij, naar
eigen zeggen, sommige teksten te licht bevond en verkoos hen te vervangen. Vandaar dat een hele reeks
muziekstukken over twee teksten beschikt: een versie 'a lo humano' en een versie 'a lo divino'.
Een aparte vermelding verdienen de zogenaamde `ensaladas'. Dit van oorsprong literaire genre werd gecreëerd door de Portugese schrijver en muzikant Gil Vicente op het einde van de 15de of het begin van de
16de eeuw. Het is overduidelijk een potpourri van liederen en teksten met als motto "genietend onderwijzen". De onderwerpen handelen over de geboorte van Jezus, zoals in El bon jorn, of over andere religieuze
thema's zoals in La Justa, waarin de strijd tussen goed en kwaad wordt gesymboliseerd door de komst van
Christus, vechtend tegen Lucifer. Liederen van volkse origine werden vermengd met polyfone, contrapuntische fragmenten die de verhalende rol vertolken. Ook wisselden verschillende talen, waaronder
Castiliaans, Catalaans, Frans, Latijn... elkaar af in een opeenvolging van in de grond komische gebeurtenissen, die tot belangrijkste doel hadden ons te informeren en onderwijzen over de mysteries van het geloof of
over de gewijde geschiedenis. Bovendien deden verscheidene volkse, vaak komische personages uit de
Spaanse pastorale literatuur van die tijd hun intrede.
Joan Brudieu werd in Limoges in Frankrijk geboren, maar was het grootste deel van zijn leven actief in
Catalunya. Net zoals Italiaanse componisten madrigalen componeerden op teksten van Petrarca en andere
vooraanstaande auteurs, componeerde Brudieu een reeks Catalaanse madrigalen op fragmenten van gedich-
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ten van een van de belangrijkste dichters uit de late middeleeuwen: Ausiás Marc. Op een maniëristische
manier liet hij de muziek perfect aansluiten bij de bijna hermetische poëzie, geïnspireerd op de filosofie van
Ramon Llull. De tweeledigheid van de liefde, op menselijk én op goddelijk vlak, een helderziende interpretatie van de mystieke en contemplatieve liefde, is het enige waarin de wijsheid haar geheimen onthult...
Tenslotte moet benadrukt worden dat Brudieu de eerste echte madrigalen componeerde in de Spaanse
gebieden, volledig in Italiaanse stijl, terwijl zijn tijdgenoten in de rest van het schiereiland de meer traditionele Spaanse dichtvormen, als het villancico en de romance, bleven aanhangen.
Vertaling: Lieve Schaubroeck
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EL BON JORN
Bon jorn, bon jorn,
tothom bon jorn.
De todos es el buen dia,
todos nos gozemos d'él,
pues hoy quebranta Mariá
la cabea de Luzbel;
llorando, va el triste d'él,
diziendo con gran afán:
Elás, je l'é perdua
la que je aime tant.
Je l'é perdut m'aimia,
dun jo so malcontant.
E diu, elás, je me afan.
Dinos qu'es lo que perdió:
la gloria, por ser tirano.
Pues muera en las ondas
el mal villano,
muera ahogado.
No le cuesta tan barato
tal locura, comparieros.
Démosle todos un trato,
piquémosle los tableros.
i Sus!, presto, todos en él.
Vaya, vaya, no se escape.
Tripe trape,
vaya, vaya, sus en él.
Cansado estoy de gritar.
Pues cante Joan un cantar
que alivie nuestro cuydado.
Ecce el cordero sagrado,
ecce quien quita la culpa,
ecce toda la disculpa
del peccado.
En el chiste as dado Joan.
Diga Bras otra canción.
Al drongolondrón, mozas,
al drongolondrón.
Bartola y su amigo,
baylaban el domingo,
al drongolondrón.
Chapada canción as dicho.
Cante Antón, con su boz retumbe.
Zánguele, zungue,
qu'el peccado oy se consume,
zánguele, zungue,
lay, Jesás, qué buena costumbre!
Zónguele, zungue.
Ved si es buena Ia costumbre
del nascido, que oy ha vencido
al demonio y le condena y l'encadena
en el limbo do no ay lumbre.

Goedemorgen, goedemorgen,
een ieder goedemorgen.
Het is voor iedereen een goede dag,
laten wij allen van deze dag genieten,
want vandaag slaat Maria
de hersens van Lucifer in.
Wenend gaat de ellendige heen
en zegt vol overtuiging:
Helaas, ik heb haar verloren
van wie ik zoveel hield.
Ik heb mijn geliefde verloren,
daarom ben ik ongelukkig
Adieu, helaas, ik ga nu.
Vertel ons wat hij verloor:
de glorie, omdat hij een tiran was.
Moge hij in de golven ten onder gaan,
de slechterik,
moge hij verdrinken.
Deze dwaasheid kost hem niet
zo'n klein beetje, mensen.
Laten we hem er van langs geven,
laten we hem eens flink porren.
Hup, snel, eropaf.
Kom, vlug laat hem niet ontsnappen.
Trip, trap,
snel, snel, achter hem aan.
Moe ben ik van het schreeuwen.
Laat Johan een lied zingen
dat onze zorgen verlicht.
'Zie het Heilig Lam,
zie hem die de zonde wegneemt,
zie de verlossing
der zonde.'
Heel toepasselijk, Johan.
Laat Bras nu een ander lied zingen.
'Van tralalala meisjes,
van tralalalala.
Bartola en haar vriend,
dansen 's zondags
van tralalala.'
Een lied met inhoud!
Laat Anton nu zingen, met zijn diepe stem.
'Pom, pom, pom, pom,
want de zonde wordt vandaag weggenomen,
pom, pom, pom, pom,
ach Jezus, wat een goede gewoonte!
Pom, pom, pom, pom.
Kijk, is dat geen goede gewoonte
van de nieuwgeborene, die vandaag de duivel
overwonnen heeft en hem veroordeelt en hem
ketent in het voorgeborchte waar geen licht is.
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ZUnguele, zungue.
Gil Pigarra,
canta ni, con tu guitarra,
un cantar y hagamos fin.
iDebete estar destlanpada!
Mírala, don bi de ruyn.
Din din, don don don.
Bien nos parece que está.
Acaba, sus! a dezir.
Din din, don don don.
Gentil carrer de Sant Pere
ara us hauré de jaquir,
ma senyora s'és colgada,
no vol davallar obrir.
Din din, don don don.
iSus!, todos a Betlem.
Vamos, vamos, Bras,
que allí nacío nuestro bien
por el mal de Santanás.
Caminemos. Canta tá,
y todos cantemos
un cantar de huerte guissa.
No lo puedo dezir, dezire,
no lo puedo dezir de risa.
Oíd un qUento donoso
d'un padre muy virtuoso
aunque de frío medroso
segUn veréys en su giusa.
Dizen qu'el padre Molines,
por no faltar a Maytines,
se puso por escarpines,
set llansols y una camisa.
Ase puesto por cordón,
la soga d'un esquilón
por capilla un canguilón,
ved que donosa divisa.
No lo puedo dezir, dezire,
no lo puedo dezir de risa.
Lectatus sum in his quae dicta sunt mihi:
in domum Domini ibimus.

Pom pom, pom pom.
Gil Pigarra,
zing jij nu een laatste lied
en speel op je gitaar.
Hij lijkt wel ontstemd!
Doe er dan wat aan, kluns.
Plunk, plunk, plunk, plunk.
Voor ons klinkt het toch heel aardig.
Genoeg nu, zingen!
`Plunk, plunk, plunk, plunk.
Mooie straat van Sint-Petrus,
helaas moet ik gaan,
want mijn vrouw is al naar bed
en wil niet naar beneden komen om open te doen.
Plunk, plunk, plunk, plunk.'
Kom, allemaal naar Bethlehem
Laten we gaan, Bras,
want daar werd ons heil geboren
tot ongeluk van Satan.
Laten we op weg gaan. Jij zingt,
en wij allen zingen met jou
uit volle borst een lied.
Ik kan niet zingen,
ik kan niet zingen van de lach.
Luister naar een grappig verhaal
van een deugdzame pater
maar vreselijke kouwelijk,
zoals je verderop zult zien.
Ze zeggen dat vader Molines
om de metten niet te missen
in plaats van schoenen zeven
lakens en een hemd aantrok,
en als veter
nam hij het klokketouw,
als muts een emmer.
Zie je wat een grap dat was.
Ik kan niet zingen,
ik kan niet zingen van de lach.
Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden:
wij gaan naar het huis van de Heer.

NI1S1
'.0 DIOS D'AMOR HERIDO
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Nifio Dios d'amor herido,
tan presto os enamoráis,
que apenas havéis nagido,
quando d'amores lloráis.

Kindje Jezus door de liefde verwond,
zo snel vat jij liefde op,
dat jij zodra je geboren bent
uit liefde weent.

En esa mortal divisa,
nos mostráis bien el amar,
pue, siendo hijo de risa,
lo trocáis por el llorar.

In dit sterfelijke leven
toon jij ons werkelijk liefde
en hoewel je een kind van de lach bent,
verruil je die voor het wenen.

La risa nos a cavido
el llorar vos lo ageptáis,
y apena haveis nasgido,
quando d'amores lloráis.

De lach vervult ons
en jij accepteert het wenen,
en zodra je geboren bent,
ween je uit liefde.

HUYD, HUYD
Huyd, huyd, o giegos amadores,
d'un giego amor. Mirad que puede tanto,
qu'en un punto convierte'l gozo'n llanto
y el regalo menor, en mill dolores.
Huyd, huyd sus gustos y favores
antes qu'el nudo's lique de tal suerte,
que no's valga remedio que se haga.
Huyd, huyd, qu'es cosa horrible y fuerte
que sirvái un seii.or que da por paga,
suspiros, dolor, llanto, angustias, muerte.

Vlucht, oh vlucht, minnaars verblind
door een blinde liefde. Merkt wel dat het zo ver
kan komen, dat de vreugde in droefenis keert
en het kleinste geschenk duizenden smarten geeft.
Vlucht, vlucht van zijn geneugten en gunsten
voordat de band zodanig gesmeed is
dat er geen ontsnappen meer mogelijk is.
Vlucht, vlucht, want het is vreselijk en zwaar
een meester te dienen die als betaling
zuchten, smarten, geween, verdriet en de dood geeft.

TODO QUANTO PUDO DAR
Todo quanto pudo dar
este dia nod a dado:
dios y hombre en un bocado.

Alles wat hij kon geven
heeft hij ons vandaag geschonken:
God en mens tegelijk.

Tiene dios tanto poder,
que a todo poder excede,
pue, con solo su querer,
todo quanto quiere, puede.
Puede y quiere que nos quede
supo dar oy abreviado,
Dios y hombre'n un bocado.

Want de macht van God is zo groot
dat hij alles overstijgt,
want alleen al door iets te willen,
kan hij alles wat hij wil.
En dat waarvan hij wil dat het bij ons blijft,
heeft hij ons vandaag als kleinood geschonken
God en mens tegelijk.

SI N'OS UVIERA MIRADO
Si n'os uviera mirado,
plugier'a Dios que no's viera;
porque mi vida no fuera
cativa de su cuydado.
Mas, pues os é conocido
solamente por quereros,
quiero ms quedar perdido
que cobrado por no veros.

Als ik u niet aanschouwd zou hebben,
het God behaagd had dat ik u niet zou aanschouwen;
dan zou mijn leven niet geheel
in het teken van uw liefde hebben gestaan.
Maar aangezien ik u gekend heb
slechts door u lief te hebben
zou ik nog liever verloren zijn
dan gered zonder u te hebben gezien.

EN LA FUENTE DEL ROSEL
En la fuente del rosel
lavan al niria y el donzel.
en la fuente de agua clara
con sus manos lavan la cara
el a eila y ella a él,
lavan la nifia y el donzel.
En la fuente del rosel
lavan la nifia y el donzel.

In de rozenbron
wassen zich het meisje en de jongeling.
In het heldere water van de bron
wassen zij elkaars gezicht
met hun handen,
het meisje en de jongeling.
In de rozenbron
wassen zich het meisje en de jongeling.
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SOLEDAD TENGO DE TI
Soledad tengo de ti,
tierra mia do naci.
Si muriese sin Ventura,
septiltenme en alta sierra,
porque no estraire la tierra
mi cuerpo en la sepultura;
y en sierra de grande altura,
por ver si veré de ani
las tierras a do naci.
Soledad tengo de ti,
ioh! tierras donde naci.

Heimwee heb ik naar jou
land waar ik geboren ben.
Als ik ongelukkig kom te sterven,
begraaf mij dan hoog in de bergen,
opdat mijn lichaam in het graf
niet vervreemd raakt van mijn land;
hoog, hoog in de bergen,
opdat ik van daar het land kan zien
waar ik geboren ben.
Heimwee heb ik naar jou,
oh land waar ik geboren ben.

DE LOS ALAMOS VENGO, MADRE
De los álamos vengo, madre,
de ver como los menea el ayre.
De los álamos de Sevilla,
de ver a mi linda amiga,
de ver como los menea el ayre.
De los álamos vengo, madre,
de ver como los menea el ayre.

Ik ben bij de populieren geweest, moeder,
om te zien hoe de wind hen beweegt.
Bij de populieren van Sevilla,
om mijn schone geliefde te ontmoeten,
om te zien hoe de wind hen beweegt.
Ik ben bij de populieren geweest, moeder,
om te zien hoe de wind hen beweegt.

MADRIGAL XIII
Tekst: Ausias Marc
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Fantasiant, amor a mi descobre
los grants secrets que als pus subtils amaga,
e mon jorn clar als hèmens és nit fosca,
e visc de go que persones no tasten.
Tant en amor l'esperit meu comternpla
que par del tot fora del cos s'aparte,
car mos desigs no són trobats en home,
sinó en tal que la carn punt no el torbe.

In mijn verbeelding onthult de liefde mij de grote
geheimen die hij voor de slimsten verborgen houdt,
en de duistere nacht der mensen is voor mij heldere dag,
en ik leef van dingen die andere mensen niet behagen.
Zozeer gaat mijn geest op in de liefde
dat hij het lichaam bijna verlaat,
want mijn verlangens zijn het menselijke ontstegen
en zijn de verlangens van het vlees voorbij.

Si fos amor substanga rahonable
e que es trobás de senyora ceptre,
béns guardonant e punint los demèrits,
entre els mellors sols me trobara fènix,
car jo tot sols desempare la mescla
de lleigs desigs qui ab los bons s'embolquen.
Castic no em cal, puix de assaig no em tempten:
la causa llur en mi és feta nulla.

Als de liefde een redelijk wezen zou zijn
dat de vorstelijke scepter hield,
goedheid belonend en het kwaad straffend, dan slechts
zou ik mij van de besten de uitverkorene voelen,
want ik alleen wijs dat mengsel van lage verlangens af
dat zich vermengt met de goede.
Ik hoef niet gestraft te worden, mij verleiden ze niet:
bij mij krijgen ze nul op het rekwest.

Llir entre cards, lo meu voler se tempra
en Q0 que null amador sap lo tempre.
Ço fai amor, a qui plau que jo senta
sos grans tresors: sols a mi els manifesta.

Lelie onder de doornen, mijn verlangen matigt zich
daar waar geen enkele andere minnaar matiging kent.
Dat doet de liefde, die wil dat ik zijn grote schatten
leer kennen: slechts aan mij toont hij ze.

LA JUSTA
lOyd, oyd los vivientes
una justa que se ordena!
Y el precio della se suena
que es la salud de las gentes.
Salid a los miradores
para ver los justadores,
que quien ha de mantener
es el bravo Lucifer
por honra de sus amores.
eQuién es la dama que ama?
quién son los ventureros?
solo son dos caballeros.
La dama Envida se llama.
Diz que dize por su dama
al mundo comom grosero:
'Para ti la quiero.
Noramala compafiero;
para ti la quiero.'
Passo, passo, sin temor,
que entra el man tenedor.
Pues toquen los atabales.
Ea, diestros oficiales,
llame el tiple con primor:
Tin-tin-tin ...
Oh, galán!
Responda la contra y el tenor:
Tron, tron, tron, tron, tron.
Sus, todos!
Tipi, tipi, tipi, tipi ...
`Cata el lobo dó va,
Juanilla;
cata el lobo dó va'.
La soberbia es el padrino;
una silla es la cimera.
Oh qué pompa y que manera!
Escuchad que el mote es fino:
Super astra Dei
exaltabo solium meum
et similis ero Altisimo.
El mantenedor es fiero.
Callad y estemos en vela,
que otro viene ya a la tela.
eQuién es el aventurero?
Adam, el padre primero,
rodeado de prophetas.
Ojo! iAlerta compahero,
que ya tocan las trompetas!
Fanfán, fanfán, fanfán
Por quién justa nuestro Adán?
Por la gloria primitiva.
Viva, viva, viva!

Hoort, hoort, mensen
er is een toernooi uitgeschreven!
En men zegt dat de prijs
het heil der mensen is.
Komt allen kijken
naar de strijders,
want hij die de titel verdedigt
ter ere van zijn geliefde
is de dappere Lucifer.
Wie is de dame die hij liefheeft
en wie zijn de uitdagers?
Het zijn maar twee ridders.
De dame heet Afgunst.
Men zegt dat de lomperik
van zijn dame zegt:
'Ik wens haar jou toe,
pech gehad, vriend,
ik wens haar jou toe.'
Maak plaats, maak plaats, zonder vrees,
want daar komt de titelhouder.
Laat de timbalen nu maar rinkelen.
Hé, beste kamprechters
laat de hoge timbalen eerst klinken:
Tin, tin, tin ...
Oh, wat mooi!
Laat de middelste en lage antwoorden:
Tron, tron, tron, tron, tron.
En nu allemaal samen!
Tipi, tipi, tipi, tipi ...
'Kijk waar de wolf heengaat,
Juanilla;
kijk waar de wolf heengaat.'
Hoogmoed is de secondant,
en de helmpluim is een stoel.
Oh, wat een pracht en praal!
Luister wat een fijnzinnig devies:
Boven de sterren Gods zal ik
mijn zetel verheffen en ik zal
gelijk zijn aan de Allerhoogste.
De titelhouder is een woesteling.
Wees stil en let op,
want daar treedt een ander in het strijdperk.
Wie is die vermetele?
Adam, de eerste vader,
omringd door profeten.
Opgepast vriend, let op,
want daar schallen de trompetten al!
Fanfan, fanfan, fanfan
Voor wie strijdt onze Adam?
Voor de eerste gelukzaligheid.
Hoera, hoera, hoera!
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Sus padrimos €quién serán?
Los Santos padres, que y van
pustos a sus derredores
cantando un cantar galán
por honra de sus amores:
'Si con tantos servidores,
no ponéis tela, sefiora,
no sois buena texedora'.
Alhajas trae por devisa
con que os finaréis de risa.
Y qué son?
Una pala y nadón
y la letra desta giusa:
Laboravi in gemitu meo,
lavabo per singulas noctes
lectum rneum.
lEa, que quieren romper
las lanQas de competencia!
La de gula, Lucifer,
y Adam la de innoencia,
mas, de ver su gran paciencia,
no hay quien no cante de gana:
'Que toean alarma, Juana!
pla, que tocan alarma!'
iDale la larwa, dale la lana!
El trompeta dice ya:
iElo va! iElo va!
Tub, tub, tum.
i Conan, corran sin tardaina!
Ciégalo ni, Sant Antón!
jGuárdelo, sefior san Blas!
Trópele, trópele, tras.
i0 qué terrible encontrón!
Adam cayó par'atrás!
`Buscad d'hoy mis, peccadores,
quien sane vuestros dolores,
que no son amores
para todos hombres'.
iAparte todos! iAparte!
Quién viene? Dezidnos dél.
Un cavallero novel,
Dios de Israel.
Guarte, guarte, Lucifer!
'Mala noche avéis de aver,
don Lucifer,
aunque seáys ms letrado
y bachiller.
Mala noche avéis de aver,
don Paparipote,
vecino del trampeador,
derriba donzote'.
iVenga, venga el gran serior!

Wie zijn zijn secondanten?
De kerkvaders,
die hem begeleiden
terwijl ze een hoofs lied zingen
ter ere van zijn dame:
'Als u met zoveel dienaren
geen kleed kunt weven, mevrouw,
dan bent u een slechte weefster.'
Hij voert onderscheidingstekens waarover
jullie je dood zult lachen.
Wat zijn die dan?
Een spade en een hak
en het motto daarbij luidt:
Onder gezucht heb ik mij uitgeput,
nacht voor nacht zal ik mijn
legerstede reinigen.
Hé, ze willen de lansen voor
de strijd breken!
Gulzigheid is de lans van Lucifer,
en onschuld die van Adam,
en al wie ziet hoe kalm hij afwacht,
zingt van ganser harte:
'Laat ze het startsein geven, Juana!
Hé, geef het teken!'
Geef hem er van langs, geef hem er van langs!
De trompet zegt al:
Erop af! Erop af!
Tub, tub, tum.
Ren op elkaar af, snel!
Verblind hem, Sint-Antonius!
Behoed hem, Sint-Blasius!
Tref hem, tref hem.
Ach, wat een vreselijk treffen!
Adam viel achterover!
'Zoek vanaf vandaag naar iemand anders
om uw lijden te verlichten, zondaars,
want dat is niet iets waar iedereen
even dol op is.
Opzij allemaal, opzij!
Wie komt daar? Vertel wie het is.
Een nieuwe ridder,
de God van Israël.
Pas op, Lucifer, pas op!
'Je gaat een slechte nacht tegemoet
meneer Lucifer,
ook al ben je knapper
en heb je gestudeerd.
Je gaat een slechte nacht tegemoet,
meneer Domkop,
naaste van de zwendelaar,
val neer, dwaas.'
Dat de grote heer kome!

Háganle todos el buz.
Su cimera es una cruz,
su padrino el Precursor,
que da voces con hervor:
Ecce qui tollit
peccata mundi.
dY por quién ha de justar?
Por la que no tiene par.
Quién serfa?
Virgo Maria,
caelorum via,
de los errados la guía.
el mote? Qual no se vió.
iSitio, sitio!
Deles las langas de guerra:
a Christo la justicia,
y a Luzbel la de cobdicia.
No yerra
de caer muy presto en tierra.
iDa1e la langa
que ya va
nuestra bienaventuranga!
Tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras...
Grita, grita y alarido,
que Lucifer ha caydo!
`iVade retro, Satanás!'
Muy corrido va Luzbel.
i A él,
que trae fardel!
iVagfa,
que ya enhastfa!
Escantémosle un pedago
del tago y el bago,
las cuerdas del espinago
y en la frente con un mago
y en las manos gusanos.
Y a vosotros, los christianos,
ibuenas Pascuas y buen
que es deshecho ya el engaiio!
Laudate Dominum, omnes gentes,
laudate eum, omnes populi.

Betoont hem allen eer!
Zijn helmpluim is een kruis,
zijn secondant is Johannes de Doper
die met luide stem uitroept:
Zie hem die wegneemt
de zonden der wereld.
En voor wie moet hij strijden?
Voor haar die haar gelijke niet kent.
Wie is dat dan wel?
De Maagd Maria,
weg naar de hemel,
leidsvrouwe der dwalenden.
En het devies? Dat is er niet.
Uit de weg, uit de weg!
Geef hun de gevechtslansen:
aan Christus de lans der rechtvaardigheid,
en aan Lucifer die van de hebzucht.
Hij zal wel heel spoedig
ter aarde storten.
Geef hem een lans,
want hij die ons
heil zal brengen stapt reeds naar voren.
Tras, tras, tras, tras, tras, tras, tras...
Geschreeuw, geschreeuw en kreten,
Lucifer is gevallen!
'Ga heen, Satan!'
Lucifer gaat er snel vandoor.
Achter hem aan,
hij draagt een ransel!
Maak die leeg,
want we walgen ervan!
Laten we hem in mootjes hakken,
zijn milt, zijn ruggegraat,
een hamer voor zijn kop,
en maden in zijn handen.
En aan u christenen,
een zalig Kerstfeest
en een gelukkig Nieuwjaar,
want de dwaling is voorbij!
Looft de Heer, alle gij volken,
roemt hem, alom ter wereld.
Vertaling: Barbara Grimm
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PROGRAMMA

Antonio Durán de la Mota (ca. 1670-1746)
Fuego, fuego que el templo se abrase
Queditito, airecillos
Manuel de Mesa (ca. 1725-1773)
Sonora clarfn del viento
Juan de Araujo (1646-1712)
Por celebrar del Infante
Anoniem
Ah de las mazmorras
Blas Tardfo Guzmann (fl. 1750)
A la cima, al monte, a la cumbre
Manuel de Mesa
Ofd el concierto
Los que tienen hambre
Vengan pues hoy a la mesa
Antonio Durán de la Mota
Dios y Josef apuestan
Roque Ceruti (ca. 1685-1760)
Escuchad dos sacristanes
Juan de Araujo
Los que tienen hambre
Manuel de Mesa
Las flores y las estrellas
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El Fénix de Mexico: Sor Juana Inés de la Cruz
Een andere kijk op de creoolse barok
Bernard° Illari

De villancicos van dit programma werden gecomponeerd in Chuquisaca (voorheen La Plata en vandaag
Sucre in Bolivië) en omgeving op basis van teksten van Sor Juana Inés de la Cruz (ca. 1648-1695), die ik aantrof in de Archivo y Biblioteca Nacionalas de Bolivia. Sor Juana, afkomstig uit Nueva Espafia (vandaag
Mexico), was een briljante intellectueel die - om meer vrijheid te hebben en haar academische belangstelling
te kunnen ontwikkelen - verkoos in het klooster te treden van de Jerónimos de México. Ze wordt
beschouwd als de laatste grote dichter van de Spaanse Siglo de Oro en een van de belangrijkste letterkundigen uit dit taalgebied aller tijden. Haar oeuvre bestaat uit een lang hermetisch gedicht, Primero suefio, verschillende dramatische werken (komedies en prologen), gelegenheidspoëzie en een groot aantal villancicos.
Deze religieuze liederen, in het Castiliaans met volkse elementen, waren bestemd om te zingen tijdens de
vieringen van het officie en van de mis in de belangrijkste kathedralen.
De villancicos van Sor Juana werden in 1689 in Madrid en in 1692 in Sevilla gedrukt. Net zoals de meeste
van haar andere werken, kenden ze verschillende heruitgaven in meerdere steden en circuleerden doorheen
het hele Spaanse imperium, zelfs tot in de Filippijnen. Anderzijds nam Sor Juana enkele vreemde teksten op
in haar cycli van villancicos, die als onderdeel van haar werk maar ook als afzonderlijke teksten de wereld
rondreisden. Deze authentieke en ontleende poëzie bereikten op die manier Charcas (momenteel Bolivië),
waar ze - omwille van de bekendheid van de schrijfster - door de belangrijkste componisten uit de periode
1680-1780 werden gebruikt. Het gaat hier echter niet om loutere reproducties, maar wel om interpretaties
van de teksten door plaatselijke componisten volgens hun gevoel en noodzaak. Zo werden bijvoorbeeld de
coplas (strofen) van een villancico voorzien van een nieuw estribillo (refrein), of de volgorde van de verzen
werd gewijzigd of de inhoud aangepast aan plaatselijke omstandigheden.
De muziek die bij deze gewijzigde teksten werd gecomponeerd, heeft er zich zo perfect aan aangepast dat
het een historische vervalsing zou zijn om de teksten te restaureren en het resultaat pover, tenzij men het
hele werk opnieuw zou componeren. Daarom worden de manuscripten nauwkeurig gevolgd. De poëzie van
Sor Juana heeft aangezet tot creaties van nieuwe en verscheidene liederen. Haar werk werd zeker niet verraden, ze bleef Sor Juana, gerecreëerd en vertaald in de taal en met het accent van Chuquisaca.
De componist, de omstandigheden en de inhoud van elk villancico is anders. Het creatieve proces, namelijk
muziek componeren geïnspireerd op de poëzie van Sor Juana, was steeds hetzelfde. De lijst van musici die
zich interesseerden voor haar poëzie geeft de hele chronologie en stijlgeschiedenis van de religieuze muziek
in Chuquisaca weer: van Juan de Araujo (ca. 1640-1712), de mythische vader van de barokmuziek in
Charcas, tot de creool Manuel de Mesa (ca. 1725-1773). Daartussen treffen we de opvolger van Araujo,
Antonio Durán de la Mota (ca. 1670-1746), zijn belangrijkste creoolse leerlingen André Flores (1690-1754)
en Blas Tardío Guzmann (ca. 1695-1762), en de Italiaan Roque Ceruti (ca. 1685-1760) die vanuit Lima de
muziek in het hele onderkoninkrijk Peru beïnvloedde.
Voor zijn opvolgers betekende Araujo een soort van plaatselijk aartsmuzikant, ondanks zijn Spaanse
afkomst. Zijn kwaliteitsvolle muziek maakte tientallen jaren deel uit van het repertoire en zijn beroemdheid
werd door de volgende generaties overgeleverd. Als volbloed Spanjaard kende hij, tot op het einde van zijn
dagen, weinig sympathie voor de creoolse beweging. Vandaar dat hij ook nauwelijks belangstelling had voor
Sor Juana en slechts vier van zijn 170 liederen, bovendien op een eerder toevallige manier, op haar gedichten componeerde. Por celebrar del Infante kreeg hij in handen via een document uit Sevilla waarop haar
naam ontbrak. En Venid ortales, venid a la audiencia is een bewerking van een gedicht van Manuel de León
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Marchante door Sor Juana. Enkel voor de twee overige villancicos koos hij bewust teksten van de non.
De creool Antonio Durán de la Mota was slechts een half jaar kapelmeester in La Plata toen hij terugkeerde naar Potosf. Daar werkte hij als muzikaal leider van de hoofdkerk, van 1713 tot aan zijn dood in 1736.
Sor Juana was een belangrijke inspiratiebron voor Durán: hij componeerde 47 villancicos waarvan drie op
teksten van haar. Vermoedelijk zag hij haar als een symbool voor de ontvoogding en de talenten van de creolen. Hij bracht nauwelijks wijzigingen aan in haar poëzie. Fuego, fuego que el templo se abrase uit 1719
was zo geliefd in La Plata dat kapelmeester Juan de Guerra de tekst meermaals varieerde om te zingen als
eerbetoon aan San Juan de Dios, San Francisco de Paula, de apostel Petrus en San Pedro Nolasco.
Ondanks het feit dat Andrés Flores en Blas Tardío ook creolen waren, besteedden zij nauwelijks aandacht
aan de locale cultuur. Van elk bleef slechts één villancico op tekst van Sor Juana bewaard: dat van Flores
wordt gekenmerkt door zijn eenvoud, terwijl dat van Tardfo uitmunt door zijn complexiteit. Tardío slaagde er bovendien in om de tekst van Sor Juana zo ingrijpend te wijzigen, dat hij bijna onherkenbaar werd.
De Milanese violist Roque Ceruti vertegenwoordigde in Zuid-Amerika de Italiaanse stijl, die tijdens de eerste helft van de 18de eeuw de Spaanse en koloniale stijl grondig beïnvloedde. Zijn bekendheid nam ontzettend toe wanneer hij in 1728 benoemd werd tot kapelmeester van de kathedraal van Lima. Door de centrale plaats die de Peruaanse hoofdstad innam, begonnen zijn composities onmiddellijk te circuleren in het
Andesgebied. Ze werden meermaals gekopieerd en golden als voorbeeld voor het repertoire van de tweede
helft van de eeuw. Ceruti toondichtte de vermakelijke, dramatische tekst Escuchad dos sacristanes, die zowel
in het oeuvre van León Marchante als bij Sor Juana voorkwam. Blas Tardío paste de muziek en de tekst
enigszins aan, waardoor dit villancico 'de navidad' (voor Kerstmis) werd opgedragen aan de Maagd van
Guadeloupe. Jaren later, in 1762, pakte zijn leerling Mesa het stuk opnieuw aan, waarbij hij onder andere
nieuwe muziek schreef voor de lange dialoog die begint met "Pastores, hablando en romance".
Manuel Fernández de Mesa, kapelmeester in Chuquisaca van 1762 tot 1773, toonde nog het meeste belangstelling voor Sor Juana én voor de plaatselijke tradities. Net als Flores en Tardio werd hij opgeleid in de
kathedraal. Zijn muziek is nog sterk geworteld in de traditie van Araujo, maar het zou niet correct zijn hem
als conservatief te bestempelen. Zijn alerte geest stond steeds open voor vernieuwingen uit Spanje en Lima,
die hij zorgvuldig bestudeerde en met verbeelding toepaste. De invloeden van buitenaf werden geselecteerd,
aangepast en uitgeplozen, in overeenstemming gebracht met de traditie en toegepast in rijke en originele
composities. Het was een van de meesters die het duidelijkst past in het kader van de zogenaamde creoolse
barok uit Latijns-Amerika.
Voor Mesa waren de gedichten van Sor Juana geen gekristalliseerde monumenten waarvoor men respect
moest hebben, maar wel een vertrekpunt voor zijn eigen creativiteit. Vijftien procent van zijn villancicos
hebben teksten van Sor Juana, maar deze werden zo ongegeneerd bewerkt dat het vandaag, nu de originele
teksten algemeen bekend zijn, bijna als heiligschennis overkomt. Zijn tekstbehandeling gaat van heel respectvol - in Los que tienen hambre en Sonoro darm del viento -, over het behouden van enkele strofen met
extra toevoegingen - in Otel el concierto, dat gebaseerd is op Silencio, atención, que canta Maria - tot het
contrafact Las flores y las estrellas. Door het regelmatige gebruik van teksten van Sor Juana in twee van zijn
bundels, vermoeden we dat Mesa dacht dat Escuchad dos sacristanes eveneens van haar hand was. Wellicht
heeft hij daarom het werk van Ceruti opnieuw bewerkt.
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Twee composities van Mesa verdienen bijzondere aandacht. In Oíd el concierto transformeren de violen,
met hun Italiaans `ritornello', het poëtische `concierto' in een muzikaal 'concerto'. Het koor zingt de 'clulce
melodia' met uitzonderlijke chromatismen. De solisten illustreren een voor een de muzikale verwijzingen
uit de tekst van Sor Juana, met de juiste noten volgens het solfègesysteem van die tijd. Vengan pues hoy a la
mesa bevat ingenieuze spelletjes van een andere soort: het 'pan de mesa' (brood van de mis) waarmee Sor
Juana de hostie bedoelde, wordt hier 'pan de Mesa', waarmee de componist - overigens zelf een priester zichzelf bedoelde.

Ah de las mazmorras is anoniem en van onbekende oorsprong. Het stuk bleef bewaard in de kerk van San
Felipe Neri in Sucre en bevindt zich vandaag in het Museo Histórico Nacional de Montevideo, in Uruguay.
De muziek stemt overeen met de strofen van een villancico gewijd aan San Pedro Nolasco op tekst van Sor
Juana. Mogelijk werd het uitgevoerd door de muzikanten van de Orden de la Merced, een kloosterorde die
door San Pedro Nolasco gesticht was. Er is geen enkele aanwijzing dat er ook een refrein heeft bestaan. Het
draagt de kenmerken van een villancico dat omstreeks 1750 geschreven werd in een stedelijke omgeving, of
allicht iets later op het platteland.
Door de samenwerking tussen Sor Juana en de componisten van Chuquisaca biedt dit concert een duidelijk
beeld van de koloniale cultuur in die stad. De composities van achtereenvolgens verschillende generaties van
musici geven ons bovendien een beeld van de muziekgeschiedenis van de kathedraal. Het werk van Sor
Juana heeft haar dood lange tijd overleefd. Op het kruispunt van de poëtische en muzikale tradities van
Chuquisaca in de 18de eeuw, kwam ze terug tot leven in het spanningsveld tussen de esthetische kwaliteit
en de uitdrukking van de lokale identiteit, tussen Spanjaarden en creolen, en werd op die manier een levend
symbool van de inheemse cultuur.
Vertaling: Lieve Schaubroeck

FUEGO, FUEGO QUE EL TEMPLO SE
ABRASA
Fuego, fuego, que el templo se abrasa,
que se quema de Dios la casa.
Ay, fuego, fuego,
que se quema de Dios el templo!
,Qué es lo que dices?
Que el vivo templo
al ver las Harnas, respira incendios
Qué milagro!
Qué lástima!
Fuego, fuego, toquen a fuego,
que se quema de Dios el templo.

Brand, brand! De kerk staat in brand,
het huis van God brandt.
Ach, brand, brand,
de kerk van God brandt!
Wat zeg je?
Dat de levende kerk
bij het zien van de vlammen het vuur uitblaast.
- Wat een wonder!
Wat een pech!
Brand, brand, luidt de brandklokken,
het huis van God staat in brand.

Coplas
Espera, que éste no es
como los demás incendios,
donde si la llama llama,
hace diserio de cerio.

Strofen
Wacht want deze brand
lijkt niet op andere branden
waar het vuur, als het ontvlamt,
er meteen gevaarlijk dreigend uitziet.

Pero éste de Amor divino
es tan amoroso fuego,
que cuando se enseria, en seria
muestra del afecto, efecto.

Maar dit vuur van Goddelijke liefde
is een zo lief vuur
dat het als het zich vertoont
meteen het effect van zijn gevoel laat zien.

Prodigio de las finezas
ha querido echar el resto,
pues cuando la muestra, muestra
hace del precio, desprecio.

Als een wonder van genade,
heeft Hij alles geofferd,
en toen Hij daar het bewijs van leverde,
deerde de prijs die hij moest betalen Hem niet.

De puro estar escondido
está a todos manifiesto,
y está, aunque le guarda guarda
descubierto de cubierto.

Hoewel hij verborgen is,
toont hij zich aan allen
en hoewel de monstrans hem beschermt,
is hij toch aan alles blootgesteld.

Para aprisionar las almas
instituyó el sacramento,
con que con tal prenda, prenda
que no obran sus manos, menos.

Om de zielen vast te houden,
heeft hij het sacrament ingesteld
waarmee hij ons door dit onderpand behoudt,
opdat zijn handen niet vergeefs werken.

Conmute la admiración
en reverentes obsequios
al ver que tal traza, traza
quien ha estado a tanto atento.

Zet uw bewondering om
in eerbiedige offergaven
en zie hoe degene wiens gedienstigheid
zo groot was, zo'n wonder tot stand brengt.

QUEDITITO, AIRECILLOS
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Queditito, airecillos,
no, no susurréis:
mirad que descansa
un rato Jose;
no, no os mováis,

Kalm aan, briesjes;
nee, ruis niet:
zie hoe Jozef
even uitrust;
nee, nee, verroer je niet,

no, no silbéis,
queditito, pasito,
que duerme José.

nee, fluit niet,
zachtjes, rustig,
want Jozef slaapt.

Cop/as
Para no ver el preriado,
José, que le daba enojos,
de Maria los dos ojos
ha cerrado.

Strofen
Om de zwangerschap van Maria
niet te hoeven zien,
heeft Jozef, die daar boos om was,
zijn ogen dicht gedaan.

Contra su vista severo
dijo airado porque oia:
"testigos contra Maria,
no los quiero."

Hij wilde het niet zien,
maar moest het wel horen
en sprak, boos:
"Ik wil geen getuigen tegen Maria."

Si dicen que en el empleo
de mi esposa faltare,
nunca estoy ms ciego
que cuando veo.

Als men zegt dat ik
tekort ben geschoten als echtgenoot,
dan ben ik nooit zo blind
als wanneer ik zie.

Ya que en llanto no se aneguen
porque a tanto se atrevieron,
ojos que contra eilos fueron,
luego cieguen.

Als die ogen, die weigeren te zien,
niet in tranen uitbarsten,
worden ze blind,
omdat ze zo vrijpostig zijn geweest.

Viendo Dios que eran despojos
sus ojos de su sentir,
hizole dormido abrir
tantos ojos.

En toen God zag dat zijn ogen
bleven lijden onder het verdriet
opende God hem in zijn slaap
andere ogen.

Hablole un ngel glorioso
porque sólo pudo ser
bastante a satisfacer
a un celoso.

Een luisterrijke engel kwam met hem spreken,
alleen dié was in staat
een jaloerse man
genoegdoening te schenken.

SONORO CLARiN DEL VIENTO
iSonoro darin del viento,
resuene tu dulce acento,
toca, toca,
ángeles provoca,
y en mil serafines,
mil duces clarines
que, haciéndole salva,
con dulces cadencias
saluden a Maria!

Welluidende hoorn,
laat je lieflijke toon klinken,
speel, speel,
activeer engelen
en met duizend serafijnen
en duizend zoetklinkende hoorns
begroeten jullie Maria door
harmonieuze muziek
voor haar te spelen!

Coplas
Hoy que tu natal feliz,
esperado tantos siglos,
es la gloria de los cielos
y es el fin de los suspiros.

Strofen
Nu dat jouw gelukkige geboorte,
waar al zoveel eeuwen op gewacht werd,
de glorie van de hemel brengt
en een einde maakt aan de smarten.
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Luz que al vistoso arrebol
de tu cielo cristalino,
temeroso, el Sol te viste
siendo de tu luz mendigo.

Licht waarmee de zon,
die bedelt om jouw licht, jou kleedt,
bevreesd voor de verzengende gloed
van jouw kristalheldere hemel.

El espfritu de amor
en las aguas del principio
navegaba en tus cristales
en que se miró a sf mismo.

De geest van de liefde
uit het oerwater
kwam in jouw spiegels
waarin hij zichzelf zag.

Hoy, Sefiora, tu natal,
tan puro y esclarecido
dió fin a la triste pena
del más infausto delito.

Vandaag, Vrouwe, heeft jouw geboorte
die zo zuiver was en zo voortreffelijk,
een einde gemaakt aan de trieste smart
van de meest rampzalige misdaad.

POR CELEBRAR DEL INFANTE
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Por celebrar del Infante,
el temporal nacimiento,
los cuatro elementos vienen:
Agua, Tierra, Aire, Fuego;
y todos concordes
se van a mi Dueiio,
que humanado le sirven
los cuatro elementos:
el Agua a sus ojos,
el Aire a su aliento,
la Tierra a sus plantas,
el Fuego a su pecho;
que de todos el Nifio
hoy hace un compuesto.

Ter ere van de aardse
geboorte van het kind
komen de vier elementen:
Water, Vuur, Lucht en Vuur
bijeen en gaan samen
naar mijn Meester,
want nu Hij mens geworden is,
dienen de vier elementen Hem:
het Water is voor Zijn ogen,
de Lucht voor Zijn ademhaling,
de Aarde voor Zijn voeten
het Vuur voor Zijn hart;
Het kind heeft ze allemaal
in zich.

Coplas
Pues está tiritando
Amor en el hielo,
y la escarcha y la nieve
me le tienen preso.
Quién le acude?
El Agua?
Tierra? Ei Aire?
No, sino el Fuego.

Strofen
Liefde is aan het klappertanden
in de ijzige kou,
en de rijp en de sneeuw
houden hem gevangen.
Wie komt hem te hulp?
Water? Aarde? Lucht?
Nee, Vuur!

Pues al Nifio fatigan
sus penas y males
y a sus ansias no dudo
que alientos le falten.
€Quién le acude?
€El Fuego? La Tierra? €El Agua?
No, sino el Aire.

Lijden en smart
putten het kind uit,
en als ik zo zijn smarten zie, weet ik zeker
dat hij moeilijk adem kan halen.
Wie komt hem te hulp?
Vuur? Aarde? Water?
Nee, Lucht!

Pues al Nifio amoroso
tan tierno se abrasa
que respira en volcanes

Het liefhebbende Kind
wordt zo door liefde verteerd
dat het vlammen uitademt

diluvios de Harnas.
Quién le acude?
El Aire? El Fuego? La Tierra?
No, sino el Agua.

gelijk een spuwende vulkaan.
Wie komt hem te hulp?
Lucht? Vuur? Aarde?
Nee, Water!

Si por la tierra el Nitio
los cielos hoy deja
y no hallo en que descanse
su cabeza en ella:
quién le acude?
El Agua? El Fuego? E1 Aire?
Nomás la Tierra.

Als het kind vandaag de hemel
verruilt voor de aarde
en er geen plek te vinden is
waar het zijn hoofd te rusten kan leggen,
wie komt hem dan helpen?
Water? Vuur? Lucht?
Nee, alleen Aarde!

;AH DE LAS MAZ1VIORRAS!

coplas
jAh de las mazmorras
tened atención!
iAtended, cautivos,
las nuevas que os dió!
iEscuchad mi llanto,
a falta de voz,
que también por seas
se explica el dolor!

Strofen
Ach, jullie, in de kerkers,
luister goed!
Luister, gevangenen,
naar het nieuws dat hij had voor jullie.
Luister met tranen,
want bij gebrek aan een stem
kun je smart ook uitdrukken
met uiterlijke tekenen.

Sa-bed que ya es muer-to
Pe-dro el re-den-tor,
co-mo mue-re quien vi-da
a tan-tos dió,
no es-pe-réis con-sue-lo
pues él os fal-t6,
y a-ca-ba en su vi-da
vues-tra re-den-ción.

Jullie weten dat Petrus,
de verlossing brengende, gestorven is,
zoals iemand sterft die aan vele mensen
het leven geschonken heeft,
hoop niet op enige troost
want hij is niet meer
en met zijn leven verdwijnt
uw heil.

De vuestras cadenas
ya sin redención,
es candado eterno
cualquier eslabón.
dónde hallaréis
tan noble pastor
que por cada oveja
la vida perdió?

Er is geen redding mogelijk
uit uw ketenen;
iedere schakel
is een oneindige gesloten cirkel.
Waar vinden jullie
een zo nobele herder,
die zijn leven schonk
voor ieder schaap?

quedando expuesto
al fiero rigor,
dió su libertad
por vuestra prisión?
Llorad, y deshechos
su liquido humor,
busque por los ojos,
puerta el corazón.

Die zich overgaf aan
de meedogenloze hardheid
en zijn vrijheid heeft opgegeven
in ruil voor die van u?
Ween en laat het vloeibare gevoel
van uw ontroostbare ogen
zoeken naar de toegangsdeur
tot het hart.
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Pero qué delirio
si ya me lieve,
y arrebató el alma
tras la compasión?
No lloréis, cautivos,
porque no es razón
llorar que esté libre
quien os libertó.

Maar, waanzin
heeft mij te pakken
en heeft zich in mijn hart geboord,
dieper dan medelijden.
Huil niet, gevangenen,
er is immers geen reden om te vragen
dat degene die jullie bevrijd heeft
zelf vrij zou mogen zijn!

A LA CIMA, AL MONTE, A LA CUMBRE
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A la cima, al monte, a la cumbre,
corred, corred, zagales,
que el Amor se nos va por el aire!
Corred, corred aprisa,
que se lleva el alma y la vida!
A la cumbre, al monte, a la cima,
corred, corred, veloces!
Que ese que pisa las nubes,
Serafines y Querubes,
es Amor, y se conoce
por el aire, en el aire:
icorred, corred, zagales!

De berg op, naar het hoogste punt,
hol, ren, herders,
anders ontsnapt Amor via de lucht.
Ren, ren, snel
want hij neemt ziel en leven mee!
Ren naar de top, de berg op,
naar het hoogste punt, vlug!
Want Amor loopt op de wolken,
in de nabijheid van serafijnen en
van cherubijnen en je kunt hem
herkennen aan de muziek, in de lucht:
hol, ren, herders!

Coplas
Si ése que asciende camina
por montarias de diamante,
no es novedad que sus luces
las del mismo sol apaguen,
que no concurren ni sobresalen
astros o estrellas con luminares.

Strofen
Daar degene die naar boven gaat
in een gebergte van diamant loopt,
is het niet vreemd dat zijn schittering
de schittering van de zon teniet doet;
sterren kunnen immers niet wedijveren
met of winnen van zon en maan.

Si de seráficas plumas
alas peregrinas hace,
no es novedad que los vientos
le envidien vuelo y donaire,
que nunca han visto Deidad afable
que asf los pise sin que los aje.

Aangezien hij van serafijnenveren
sierlijke vleugels maakt,
is het niet vreemd dat de wind jaloers is
op zijn vlucht en bekoorlijkheid want
de wind heeft nog nooit een zo vriendelijke godheid
gezien, die hem betreedt zonder hem te krenken.

Si por la cóncava estancia
cruzan tropas celestiales,
no es novedad que se juzgue
todo el cielo por el aire,
que esos palacios no materiales
se hacen teniendo a Dios delante.

Zo hemelse kuddes
langs het hemelgewelf trekken,
is het niet vreemd dat heel de hemel
beoordeeld wordt door de lucht,
want deze onstoffelijke paleizen
ontstaan door de wil van God.

Si como Duerio abrir manda
esas puertas eternales,
no es novedad que le adoren
los cortesanos ms graves;
que se engrandecen los que al Rey hacen
alglin obsequio como le cuadre.

Als hij als Meester beveelt dat
de eeuwige poorten opengaan
is het niet vreemd dat de belangrijkste
hovelingen Hem aanbidden
want zij die de Koning de eer bewijzen
die hem toekomt, worden daar beter van.

OfD EL CONCIERTO
02 el concierto
atentos del cielo,
que es maravilla.
iEscuchen, atiendan,
cadencias subidas,
si quieren gozar
dulce melodia!

Luister aandachtig naar
het concert van de hemel,
dat een wonder is.
Hoor, luister naar
wonderschone harmonieën,
als u wilt genieten
van een aangename melodie!

coplas
Si raya Madre del Verbo,
en su natal tan suprema,
el ser Maestra de voces
musicales nos ostenta.

Strofen
De Maagd onderscheidt zich als Moeder
van het Woord, door haar hoge geboorte
maar zij toont zich ook vol trots aan ons
als Meesteres van de zang.

Desde el ut del Ecce ancilla,
por ser el ms bajo empieza,
y subiendo con el sol
al la de la deidad llega.

Met de do van het Ecce Ancilla
begint zij met de laagste toon,
en stijgend via de sol (= zon)
komt zij bij de la van 'la deidad' (= de godheid).

Propiedad es de natura
que entre Dios y el hombre media,
y del cielo el b cuadrado
junta al b mol de la tierra.

Van nature is zij middelares
tussen God en mensen
en zo brengt zij de verhoogde b van de hemel
samen met de verlaagde b van de aarde.

B fa b mi que juntando
diversas naturalezas
unio al mi de la divina
al bajo fa de la nuestra.

De verlaagde b en de verhoogde b die,
door heel verschillende karakters bijeen te brengen,
de verhoogde b van het Goddelijke verenigde
met de verlaagde b van onze aardse aard.

Dividir las cismas sabe
en tal cuantidad, que en Elia
no hay sernitono incantable
porque ninguno disuena.

Zij weet alle afstanden zodanig te overbruggen
dat er in Haar geen enkele
onzingbare halve toon is,
want er is er niet één die vals klinkt.

La iglesia platense, alegre,
de acompailarla se precia;
y con sonoras octavas
el sagrado son aumenta.

De blije kerk van La Plata
prijst zich gelukkig haar te begeleiden
en draagt bij aan de gewijde klanken
met welluidende octaven.

Estribillo
De Guadalupe aprendió
levantar la voz sujeta
a tan alta proporción
que su Nombre templa y contempla.

Refrein
Van de Maagd van Guadeloupe leerde zij
haar onderworpen stem verheffen
in zulk een grote perfectie
dat zij Zijn Naam kleurt en bezingt.

LOS QUE TIENEN HAMBRE
Los que tienen hambre,
vengan y hallarán
espiga, harina y pan.
Los que tienen sed,

Zij die honger hebben
moeten komen en zij zullen
aren vinden, meel en brood.
Zij die dorst hebben
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amor les previno
uvas, vino y mosto.
iNo hallarán!
Sf hallarán!
iNo hallarán,
sino Carne y Sangre,
y no Vino y Pan!

worden uit liefde voorzien
van druiven, wijn en most.
Zij zullen dat niet vinden!
Zij zullen dat wél vinden,
- Wat zij zullen vinden
is Vlees en Bloed
en geen Wijn en Brood!

Cop/as
La espiga verán de Ruth,
de Josef, grano verán;
la harina de la viuda
y de Elias verán pan;
que todo aquf lo hallarán,
grano, espiga y pan.

Strofen
Ze zullen zien: de aar van Ruth,
het graan van Jozef,
het meel van de weduwe (van Sarefat)
en het brood van Elias;
ze zullen alles hier vinden:
graan, aren en brood.

El agraz de los cantares,
de Noé el mosto verán,
el racimo de Caleb
con el vino de Caná;
que todo aquf lo verán,
uvas, mosto, vino y agraz.

Ze zullen de bloeiende wijngaard zien
uit de psalmen en de most van Noach,
de tros van Kaleb,
samen met de wijn van Kanai.n;
ze zullen hier alles vinden: de druiven,
de most, de wijn en de bloeiende wijngaard.

Verán de Moisés la zarza,
y de Sansón el panal;
la rosa de Jericó,
y del desierto el mand;
que todo aquf lo hallarán,
zarza, rosa, miel y man.

Ze zullen de braamstruik van Mozes zien
en de honing van Samson,
de roos van Jericho
en het manna uit de woestijn;
ze zullen hier alles vinden:
struik, roos, honing en manna.

Verán de Jacob la escala
y la ofrenda de Abraham,
la piedra que hirió Moisés
y de Dios verán la paz;
que todo aquf lo hallarán,
piedra, escala, ofrenda y paz.

Ze zullen de ladder van Jacob zien
en het offer van Abraham,
de rots waar Mozes op sloeg
en ze zullen de vrede van de Heer zien;
ze zullen hier alles vinden:
steen, ladder, offer en vrede.

VENGAN PUES HOY A LA MESA
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iVengan pues hoy a la mesa,
vengan todos, y verán
que aunque éste es pan de Mesa
mas no es substancia de pan!

Kom vandaag toch naar de tafel,
komt allen en jullie zullen zien
dat dit brood, hoewel het tafelbrood is,
niet de substantie van tafelbrood heeft!

Coplas
En el Sacramento ve
a Dios mi fe sin antojos;
porque no hacen fe los ojos,
pero se hace ojos la fe.

Strofen:
In het sacrament heeft mijn geloof
geen bril nodig om God te zien
want geloof ontstaat niet door het zien,
maar geloof wordt tot ziend oog.

En esta divina Ofrenda
fue del Amor ms victoria

Door deze goddelijke hostie
was de grootste overwinning van de Liefde

dar la prenda de la gloria
con la gloria de la prenda.

ons tegelijkertijd de incarnatie van zijn glorie
te schenken en de glorie van zijn incarnatie.

Del alma es sólo alimento,
y asi guia mi fervor
el sustento del Amor,
y no el amor del sustento.

De hostie is alleen voedsel voor de ziel
en wat zo mijn geloof leidt,
is voedsel voor de liefde
en geen liefde voor voedsel.

Aqui crece la afición,
y es, si en posesión la veo,
la posesión del deseo,
deseo de posesión.

Dan neemt het verlangen toe
en als de hostie eenmaal in ons is,
wordt het bezit dat verlangen,
verlangen naar bezit.

Llegó el hombre a la grandeza
que no alcanza el Serafin,
y en la fineza del fin
vido el fin de la fineza.

De mens kwam tot een hoogte
die zelfs een serafijn niet bereikt
en in de uiteindelijke gift
zag hij de doelgerichtheid van de gave.

DIOS Y JOSEF APUESTAN
Dios y Josef apuestan,
qué? qué? qué?
Oigan a Dios, oigan,
oigan a Josef,
que aunque es hombre
se pone a cuentas con El.
Y no sé cuál alcanza,
pero sólo sé que Dios gusta
de que Ie alcance Josef.
Qué? qué? qué?
Que aunque es hombre, se pone
a cuentas con El.

God en Jozef wedden,
wat? wat? wat?
Luister naar God, luister,
luister naar Jozef,
want hoewel hij maar een gewoon mens is
wedt hij met Hem.
Ik weet niet wie van beiden gaat winnen
maar ik weet wel dat God het leuk vindt
dat Jozef zich meet met Hem.
Wat? wat? wat?
Dat Jozef zich meet met Hem
hoewel Jozef maar een mens is.

Coplas
Dios y Josef parece
que andan a [a]puestas
sobre cuál ejecuta
mayor fineza.

Strofen
Het schijnt dat God en Jozef
een weddenschap zijn aangegaan
over wie er het grootste bewijs
van zijn liefde zal geven.

Dios le dice: "yo te hago
feliz esposo
de la que aclaman Reina
Jos altos coros."

God zegt tegen hem: "ik maak je
de gelukkige man
van de vrouw die door de hemelse koren
koningin genoemd wordt."

Josef dice: "yo pago
con que a esa mesma
Seiiora, aunque es casada
guardo doncella."

Jozef zegt: "Ik wed
dat ik diezelfde
vrouw maagdelijk houd,
hoewel ze getrouwd is."

Dios le dice: "ese obsequio
es bien te premie,
con que, después del parto,

God zegt tegen hem: "voor dit eerbetoon
moet ik je goed belonen:
zij zal altijd Maagd blijven,
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Virgen te quede."

ondanks dat zij baart."

"Yo de tener progenie
quise privarme
para que tii tuvieses
Virgen por Madre."

"Ik wilde afzien van kinderen
opdat jij een moeder
zou hebben
die Maagd is."

"Yo para compensarte
ese servicio
hice que tener puedas
a Dios por hijo."

"Om je te bedanken voor die dienst
heb ik ervoor gezorgd dat jij
God krijgt
als zoon."

"Yo te di para Madre
mi misma Esposa";
yo, para esposa tuya
mi Madre propia."

"Ik heb jou mijn eigen vrouw
tot Moeder gegeven";
"en ik heb jou mijn eigen Moeder
tot vrouw gegeven."

Luego ninguno alcanza
pues en la cuenta
tanto vale la paga
como la deuda.

Uiteindelijk is er geen winnaar
want als je alles goed beschouwt,
past de betaling
bij de schuld.

ESCUCHAD DOS SACRISTANES
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Escuchad dos sacristanes,
que disputan y argumentan
si es la Niiia de qua natus,
o es la Nifia gratia plena.
i0igan atentos,
no se queden a Asperges
de la palestra!

Luister naar twee kosters
die discussiëren en redetwisten
om te weten of Maria maagd is qua natur
of dat zij plena gratia is.
Luister aandachtig
en blijf niet Asperges
van de twist.

Sachristane!
Sachristane!
/Exi foras!
iVade retro!
Laus tibi Christe
Deo gratias
iMecum arguas...
Mecum tendas...
hoc notandum...
hoc assertum...
de qua natus!
gratia plena!
Pastores, hablando en romance,
juzgad la contienda!
Zagales, dejando latines,
ijuzgad la palestra!
- Digo: que la Niria
como Mater nascitur,
será de qua natus.
- Digo: que la Niiia

Koster!
Koster!
Exi foras!
Vade retro!
- Laus tibi Christe
- Deo gratias
Mecum arguas...
- Mecum tendas...
hac notandum...
hoc assertum...
de qua natus!...
gratia plana!
Herders, als we Spaans spreken,
kunnen jullie een oordeel vellen over de twist!
Herders, nu geen Latijn meer
en oordeel over de twist!
Ik zeg dat de Maagd
als Mater nascitur is
de qua natus.
Ik zeg dat de Maagd

como oritur venera
será gratia plena.
Mi ingenio es ms grande...
mayor es mi ciencia...
y asf, pastorcillos...
y asi, zagalejos...
ok' mis razones:
ofd mis respuestas:
en pocos latines,
divinas palestras!

als oritur venera is,
gratia plena.

Cop/as
Sepa el sacristán Benito
que mejor que gratia plena,
es Maria de qua natus,
por que nace Madre excelsa.

Strofen

Sepa el sacristán Llorente
que Ana, que es gratia, la engendra;
y mejor que el de qua natus
le conviene el gratia plena.

Koster Llorente zou mogen weten dat
Ana, die gratia is, haar voortbrengt
dus past het gratia plena beter bij haar
dan het de que natus.

iCerta dixi!
- iDixi vera!
Male pro bas!
Male negas!
/Mater Christi...
iPrimogenita...
- ab initio...
- ante saecula....
- de qua natus!
gratia plena!

Certa dixi!
- Dixi vera!
Male probas!
Male negas!
Mater Christi...
Primogenita...
- ab initio...
ante saecula....
de qua natus
gratia plena!

Pintala un liber nacida
de padres de gran nobleza,
y el gefluit que los enlaza
la omite por Madre exenta.

In haar stamboom staat geschreven
dat zij geboren is uit zeer nobele ouders,
en het gefluit dat hen met elkaar in verband brengt
slaat niet op haar, omdat zij niet in zonde is verwekt.

Ese es lazo de la culpa
y su gratia, aunque le acecha,
et ipsa conteret caput
le quebró lazo y cabeza.

Daar hebben we de valstrik van de zonde
en haar gratia, hoewel de slang op haar loert
et zpse conteret caput heeft zijn valstrik
vernietigd en zijn hoofd ingeslagen.

El Joseph virum Mariae
hoy desposada la muestra,
y el de qua natus
Jesus Madre entera.

Jozef, virum Mariae,
bewijst dat zij de vrouw was van Jozef
en het de qua natus
Jesus dat zij helemaal Moeder was.

Eso es secundum Matthaeum,
pero a San Lucas atienda,
que no hay concipies, et paries
antes de Ave, gratia plena.

Dit is secundum Matthaeum.
Maar luister naar de Heilige Lucas,
die zegt er waren geen conciies et paries
antes de Ave, gratia plena

Ik ben verstandiger...
mijn kennis is groter...
- en dus, herdertjes...
en dus, herdertjes...
luister naar mijn argumenten
luister naar mijn antwoorden:
een paar Latijnse uitspraken,
goddelijke strijd!

Koster Benito moet weten
dat Maria eerder de qua natur is
dan gratia plena
omdat ze geboren is als allerhoogste moeder.

175

Ab aeterno est ordinata

tan antigua y casi eterna
dum erant abissi y dice
que es iam concepta.

Ab aeterno est ordinata
zo oud en bijna eeuwig
dum erant abissi en zegt
dat zij iam concepta is.

Si non dum ubera habet

Si non dum ubera habet

prueba que aunque grande, es tierna,
con el soror nostra parva
in die aloquenda.

bewijst dat ze, hoewel volwassen, nog kind is.
met soror nostra parva
in die aloquenda.

Asf como al tota pulchra
se sigue el amica mea,
es gratia plena ergo Mater
innegable consecuencia.

En net zoals na het tota pulchra
komt amica mea
en gratia plena ergo Mater
vloeit daar onherroepelijk uit voort.

Tampoco puedes negarme
que valet ad convertentiam,
haec est plena ergo est Mater,
haec est Mater ergo plena.

Je kunt evenmin ontkennen
dat valet ad convertentiam,
haec est plena ergo est Mater
haec est Mater ergo plena.

LOS QUE TIENEN HAMBRE
cf. supra

cf. supra

LAS FLORES Y LAS ESTRELLAS
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Las flores y las estrellas,
tuvieron una cuestión.
i Oh, qué discretas que son,
unas con voz de centellas,
otras con voces de olores!
Oiganlas reriir, seriores,
ya explicando sus querellas:
Aqui de las estrelles!
Aqui de las flores!

De bloemen en de sterren
hadden ruzie.
Ach, hoe stil en rustig zijn ze,
de sterren met hun flonkerstemmen,
de bloemen met hun geurstemmen.
Hoor hun geruzie, heren,
als ze hun argumenten naar voren brengen:
Hier de sterren!
Daar de bloemen!

Coplas
A las estrellas el Nirio,
al instante que nació,
es constante que las honrró
con sus ojos y su frente;
luego es claro y evidente
que éstas fueron las ms bellas.
i Aqui de las estrellas!

Strofen
Vast staat dat het Kind
de sterren eerde
toen het geboren werd
met zijn ogen en zijn aangezicht
en dus staat vast
dat de sterren het mooist waren.
Hier, sterren!

dQué flor en JesUs no fue
de las estrellas agravio,
desde el clavel de su labio
a la azucena del pie?
Luego más claro se ve
que estas fueron las mejores,
Aqui de las flores!

Welke bloem op Jezus,
van de anjer van zijn lippen
tot de lelie van zijn voeten,
krenkte de sterren niet ?
Daaruit blijkt duidelijk
dat de bloemen het beste waren.
Hier met die bloemen!

En su nacer como Aurora,
no fueron las nifias bellas
de sus ojos dos estrellas
cuando llora y cuando de?
Luego es presunción ahora
querer preferir aquéllas.
iAqui de las estrellas!

Waren bij zijn geboorte als dageraad
de mooie pupillen van zijn ogen
niet gelijk twee sterren
wanneer hij huilt en wanneer hij lacht?
Dus zou het aanmatigend zijn
om toch de voorkeur te geven aan bloemen.
Hier met die sterren!

Su fragancia peregrina
ms propia la simboliza
el clavel que aromatiza
que la estrella que ilumina.
Luego a ser clavel se inclina
disciplinado de amores.
lAquf de las flores!

De geurende anjer
symboliseert beter
zijn beweeglijke geur
dan een ster die licht geeft.
Hij daalt af om anjer te worden,
vervuld van liefde.
Hier die bloemen!
Vertaling: Marianne Lambregts

177

ALLES LEZEN OVER MUZIEK MAKEN EN ZINGEN?
Vraag een gratis proefnummer aan

Akkoord agazine
Zing agazine
VOOR IEDEREEN DIE MUZIEK MAAKT
Tweemaandelijks blad voor strijkers
en blazers, pianisten en gitaristen,
dirigenten en iedereen die in een
ensemble of orkest speelt. Akkoord
Magazine gaat over akoestische
muziek, met de nadruk op klassieke
muziek en wereldmuziek.

ALS JE VAN ZINGEN HOUDT
Tweemaandelijks worden zangers
en zangeressen door Zing
Magazine bijgepraat over alles
wat met zingen te maken heeft.
Van zingen in koren tot zingen in
een band - of in de badkamer...
Van klassiek tot pop.

Muziek van A tot Z
Bel naar 0031 20 675 5308 voor een gratis proefnummer of neem een
introductieabonnement en betaal slechts € 15,- voor een heel jaar (6 edities).
Bellen kan tijdens kantooruren. Of kijk op onze websites!
7

International Young
Artist's Presentation Early Music
Patrizia Bovi

coach IYAP-Early Music 2006

Begoria Olavide

coach IYAP-Early Music 2006

Adviescommissie
Herman Baeten
Bart Demuyt
Lieve Schaubroeck
Klaas Jaap van der Metjden
Beoordelingscommissie
Herman Baeten, voorzitter
Veronika Brvar
Marcin Bornus-Szczycinski
Albert Recasens
Dirk Snellings

Dinsdag, 22 augustus 2006 & woensdag, 23 augustus 2006
publieke coachingsessies: 14.00 tot 18.00 uur
Kapel Elzenveld
gratis toegang
Donderdag, 24 augustus 2006
presentation:
10.30 tot 12.30 uur 6- 14.00 tot 17.00 uur
Kapel Elzenveld
prijsuitreiking:

Een coproductie met Musica

17.45 uur
Van Gesselzaal, Centrum Elzenveld

179

Asfur (DE)
Jule Bauer
Tom John Wolff
Thomas Flemming
Silvia Needon
Peter Kuhnsch

zang & nyckelharpa
zang, blokfluit, nay & schalmei
zang, luit, harp & ud
lijsttrommen, zarb & vedel
zang, darbouka,
zarb & lijsttrommen

Cantar alla Viola (USA-JO/ES)
Nadine Balbeisi
sopraan
Fernando Marin
vihuela de arco
Ensemble Santenay (DE/FR/RO/IL)
Julia Schmidt
zang, organetto & percussie
Elodie Wiemer
blokfluiten
Szilárd Chereji
vedel
Orf Harmelin
luit

Ensemble L'Art du Bols (DE/CH)
Verena Ftterer
blokfluit
Margret Gi5rner
blokfluit
Lena Hanisch
blokfluit
Maria Ferré Pérez
luit
Mirko Arnone
luit
Judith Sartor
viola da gamba
Sarada (BE)

Griet Degeyter
Rozelien Nys
Pieter Campo
Nathalie Fransen
Floris De Rycker

zang
blokfluit
blokfluit
blokfluit
luit

Tasto Solo (ES)

Guillermo Pérez
David Catalunya

organetto
clavisimbalum

Flores musicae (CZ)

Luká'á Kubenka
Aneta Szukalska
Petra Vankova-Kubenka
Kamila Zborilova
Jan Nemecek
Mario Sedlar
Vladimir Manas
Vojtech Bostik
Lubomfr Moric

dirigent
mezzosopraan
mezzosopraan
mezzosopraan
tenor
tenor
bariton
bas
bas

Flos Ortus (FR/BE)
Soetkin Elbers
Julien Freymuth
Mathieu Marinach
Lambert Colson
Camille Antoinet
Léonore Darnaud

sopraan
contratenor
tenor
blokfluit
vedel
vedel

Grand Désir (NL/DE/NL/AU)
Anne-Marieke Evers
mezzosopraan
Marc Lewon
luit
Anita Orme Della-Marta blokfluit & harp
Elizabeth Rumsey
viola d'arco & blokfluit

180

The Ferrara Lute Duo (SE)
Dohyo Sol
/uit
Magnus Andersson
/uit

DAGPROGRAMMA & UURSCHEMA

Dinsdag, 22 augustus 2006: publieke coaching door Patrizia Bovi en Begoria Olavide - gratis toegang
14.00 uur
14.10 uur
14.55 uur
15.40 uur
16.25 uur
16.40 uur
17.25 uur

opening van de International Young Artist's Presentation—Early Music 2006
Tasto Solo
Ensemble Santenay
Flos Ortus
pauze
Sarada
Cantar alla Viola

Woensdag, 23 augustus 2006: publieke coaching door Patrizia Bovi en Begoria Olavide - gratis toegang
14.00 uur
14.45 uur
15.30 uur
15.45 uur
16.30 uur
17.15 uur

Asfur
Flores musicae
pauze
Ensemble L'Art du Bois
The Ferrara Lute Duo
Grand Désir

Donderdag, 25 augustus 2006: Presentation
10.30 uur
10.40 uur
11.10 uur
11.40 uur
12.10 uur

inleiding en voorstelling van de beoordelingscommissie
Ensemble L'Art du Bois
Cantar alla Viola
Flos Ortus
Sarada

14.00 uur
14.30 uur
15.00 uur
15.30 uur
16.00 uur
16.30 uur

Tasto Solo
Flores musicae
Ensemble Santenay
Asfur
The Ferrara Lute Duo
Grand Désir

17.45 uur

bekendmaking winnaar en publieksprijs IYAP-Early Music 2006
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CONCERTPROGRAMMA

Asfur

Flores musicae

Anoniem / Alfons° el Sabio (1221-1284)?
Quál é a santivigada
U alguen a Jhesucristo

Orlandus Lassus (1530/2-1594)
Missa ad imitationem moduli Quand'io penso al martire

Guiraut Riquier (ca. 1230-ca. 1300)
Aissi quon es sobronrada
Raimon de Miraval (fl. 1185-1229)
Selh que no vol
Anoniem / Alfons() el Sabio (1221-1284)?
En todo tempo faz ben

Pierre de la Rue (ca. 1452-1518)
Salve Regina
Carlo Gesualdo (ca. 1561-1613)
Illumina faciem tuam

Flos Ortus
Triptiek van devotie in de 14de eeuw

Cantar alla Viola
Francisco de Perialosa (ca. 1470-1528)
Nigra sum sed formosa
Juan del Encina (1468-1529/30)
Es la causa bien amar
Diego Ortiz (ca. 1510-ca. 1570)
Recercada primera sobre los mesmos tenores

I. Liefde
Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377)
Hont, paur
Biautée parée de valour
Anoniem
De touz les biens
H. Eer

Anoniem
Si la noche hace escura

Anoniem
Tres dous compains

Francisco Guerrero (1528-1599)
Teresa, Teresaza

Guillaume de Machaut
Plange regni respublica
HL Geloof

Ensemble Santenay
Borlet (fl. ca. 1397-1409)
He tres doulz roussignol
Gilles Binchois (ca. 1400-1460)
Triste Plaisir
Guillaume Dufay (1397-1474)
Belle que vous ay ie mesfait
Baude Cordier (fl. begin 15de eeuw)
Dame excellent
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Anoniem (15de eeuw)
Mit ganczen Willen

Anoniem
Juste Judex

Grand Désir
Guillaume Dufay (1397-1474)

Or me veult de bien esperance mentir

Sarada
Alexander Agricola (ca. 1445/6-1506) / Hayne van
Ghizeghem (ca. 1445-1476/97)

De tous biens plaine
Anoniem (ca. 1470) / Anita Orme Della-Marta
(bewerking)

Maitresse
Gilles Binchois (ca. 1400-1460)

L'ami de Dame
Anoniem (ca. 1470) / Anita Orme Della-Marta
(bewerking)

Alexander Agricola

Je ne suis point
Pater meus agricola est
C'est mal cherché
Fortuna desperata

Tasto Solo

Triste plaisir
Anoniem
Gilles Binchois

Triste plaisir
Anoniem (ca. 1470) / Anita Orme Della-Marta
(bewerking)

Filles a marrier

Des Klaffers neiden
En avois
Indescort
Wilhelmus Legrant
Redeuntes In Re
Mit ganczen Willen wnsch ich dir

Anoniem (ca. 1500)

Filles a marrier

Ensemble L'Art du Bois
Giovanni Giacomo Gastoldi (ca. 1554-1609)

II Ballerino
La Cortigiana
II Prigionero
Ii Passionao
L'Invaghito

The Ferrara Lute Duo
Francesco da Milano (1497-1543) / Joanne Matelart
(1538-1607)

Recercata la prima
Fantasia la quinta
Orlandus Lassus (1530/2-1594) / Pieter Phalesius
(ca. 1545-1629)

Filles Orsus

Joan Ambrosio Dalza (fl. 1508)

Ciaudin de Sermisy (ca. 1490-1562) / Pieter
Phalesius

Calata alla spagnola

Languir me fault

Adrian Willaert (ca. 1490-1562)

Joan Ambrosio Dalza (fl. 1508)

Vecchie Letrose

Calata

Anoniem (ca. 1400)

John Johnson (fi. 1579-94)

In Pro
Saltarello
Lamento di Tristano
La rotta

Flat Pavan
Flat Galliard
John Dowland (1563-1626)

My Lord Willoughby's Welcome Home
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International Young Artist's Presentation — Early Music

Het concept
In 2006 vindt de International Young Artist's Presentation—Early Music voor de vijfde keer plaats in het
kader van Laus Polyphoniae in Antwerpen. De formule is ondertussen bekend. Jonge ensembles met een
repertoire van vóór 1600 dat wordt uitgevoerd op originele instrumenten of kopieën ervan, worden gedurende twee dagen begeleid door één of twee coaches en stellen zich de derde dag voor aan een delegatie van
internationale vertegenwoordigers uit de oude muziekwereld en het festivalpubliek. De coaching richt zich
in hoofdzaak op het verhaal dat de musici willen vertellen, hun programmaopbouw, de interactie die ze aangaan met het publiek.....
De coaching en de presentatie zijn voor de deelnemende ensembles gratis en het meest gewaardeerde ensemble krijgt de mogelijkheid een cd-opname te maken. Uit de positieve recensies van de vorige cd's kunnen we
afleiden dat de ensembles deze ondersteuning waard zijn. De International Young Artist's
Presentation—Early Music wil op die manier jonge musici stevig aanmoedigen en bekend maken binnen de
internationale muziekscène.

De publieksprijs
Hoogtepunt van de IYAP is telkens weer de presentatie zelf, waarbij de jonge geselecteerde ensembles zich
met een programma van twintig minuten aan het festivalpubliek voorstellen. De beoordelingscommissie zal
een ensemble kiezen dat de mogelijkheid krijgt een cd op te nemen. U, als publiek, krijgt ook de kans om
uw lievelingsensemble te belonen. Als u de presentatie van alle ensembles beluistert, krijgt u op het einde
van de dag een stemformulier, dat u in een urne kan deponeren. Het ensemble met de meeste stemmen krijgt
een eervolle vermelding én een hartelijk applaus van u!

Gastgezinnen
Voor de IYAP-editie van volgend jaar, IYAP-Historical Wind Instruments 2007, zoeken Musica en het
Festival van Vlaanderen-Antwerpen gastgezinnen in Antwerpen en directe omgeving die één of meerdere
muzikanten willen te slapen leggen tijdens hun driedaags verblijf in de Scheldestad. Gezinnen die deze jonge
musici gastvrij willen ontvangen, krijgen een concertabonnement voor Laus Polyphoniae 2007 aangeboden.
Geïnteresseerden kunnen zich dit jaar al melden aan het festivalsecretariaat of kunnen contact opnemen met
de kantoren van het Festival van Vlaanderen-Antwerpen op het nummer +32 3 202 46 69.
Het Festival van Vlaanderen-Antwerpen en Musica bedanken de gezinnen die dit jaar gastvrij IYAP-deelnemers onderdak verlenen: familie Berclunoes (Antwerpen), familie De Munck-Schamp (Edegem), familie
Gijsels-Geerts (Mortsel), mevrouw Manderyck (Antwerpen), familie Rodts (Antwerpen), mevrouw Soete
(Deurne), familie Verbaenen (Merksem) en de familie Verstraeten-Raes (Sinaai).
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Programmatoelichtingen bij de concertprogramma's

Asfur
Asfur brengt het programma Muziek aan het hof van Alfonso X el Sabio (de Wijze). Koning Alfonso X van
Castilië en León (1221-1284) wordt beschouwd als een van de grootste begunstigers voor literatuur, kunst en
muziek uit de middeleeuwen. Aan zijn hof verzamelde hij muzikanten van het noorden van Afrika en het
Midden-Oosten naast troubadours uit Zuid-Frankrijk. Onder zijn impuls werd het manuscript, dat meer dan
vierhonderd mirakel- en lofliederen op de Maagd Maria bevat en bekend staat als de Cantigas de Santa Maria,
samengesteld. Alfonso zou zelf mogelijk enkele melodieën uit de bundel hebben geschreven, maar de muziek
van het manuscript is ook sterk beïnvloed door de Moorse tradities en de stijl van de vroege troubadours.
Een van de troubadours die tussen 1270 en 1280 enige tijd heeft doorgebracht aan het hof van Alfonso, is
Guiraut Riquier (ca. 1230-ca. 1300). Hij wordt een van de laatste troubadours genoemd. Een ongewoon
groot aantal van zijn liederen — waarvan de meeste met religieuze teksten — is vandaag gekend: 101 om precies te zijn, waarvan 48 met een melodie. Hij was echter niet de eerste Provençaalse dichter-muzikant die in
Spanje werkzaam was: de monnik van Montaudan, Guiraut de Bornelh, en Raimon de Miraval (fl. 11851229), die werden begunstigd door Raimon VI van Toulouse, Peter II van Aragón en Alfonso VIII van
Castilië, waren allen actief in die vroege periode.
De heersers in de Provence en van de Iberische koninkrijken bezochten elkaars hoven en de troubadours
en jongleurs die tot hun entourage behoorden, waren ongetwijfeld mee bepalend voor de kruisbestuiving
van verzen en muziek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we een stijl terugvinden in de Cantigas de
Santa Maria die erg lijkt op die van de Provençaalse troubadours.
In hun programma onderzoekt Asfur de complexe relatie tussen de muziek van het Moorse Spanje en de
Provençaalse liefdeslyriek. Het doordachte gebruik van instrumenten afkomstig uit het Midden-Oosten
evenals replica's van de Europese instrumenten uit die tijd en een uitgebreid onderzoek van de muzikale
praktijk en geschiedenis werden gecombineerd in een poging het geluid te recreëren, die bezoekers aan het
hof van Alfonso X zouden kunnen hebben gehoord.

Cantar alla Viola
In de 1 lde eeuw werd de muzikant Zyriad, zanger en bespeler van de Perzische luit, door de Kalief van Bagdad
verbannen en naar Córdoba in Spanje gezonden. Tijdens zijn verbanning in Spanje zette hij de muzikale traditie,
die in Bagdad begon uit te sterven, voort en maakte van 'Al Andalus' (Arabisch voor zuiden) een muzikaal centrum. Hij perfectioneerde zijn luit, voegde een vijfde snaar toe en gaf elke snaar een andere kleur om de lichaamssappen van de mens te vertegenwoordigen (geel voor gal, wit voor flegma, rood voor het bloed, enz.) Zo'n vijfhonderd jaar later, ging Antonio de Cabezón voort in de geest van Zyriad, door de ziel te zien als het resultaat
van de harmonie tussen de lichaamssappen en de noodzaak om trouw te blijven aan de oude muzikale modi.
In 1493 kwam de tweede generatie van de Aragón-dynastie van de familie Borgia, met name Calixto II
(1455-58) en Alejandro VI (1492-1503), in Rome aan de macht door toedoen van Rodrigo Borgia, beter
gekend als paus Alexander VI. De paus promootte een esthetische verandering aan de westerse hoven door
de introductie van een ebbenhouten luit, met een zeer eigen bouw en een ongewoon geluid dat dicht zou
liggen bij het timbre van de menselijke stem: de luit 'alla espagnola'. Bijgevolg werd de vihuela de arco ook
beïnvloed door de Andalusische traditie en de strijktechniek van de Arabische rabat of rebec.
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De composities van het programma zijn polyfone werken voor drie stemmen, geschreven door vooraanstaande Spaanse meesters: dichter en componist Juan del Encina, de geprezen zanger en componist
Francisco de Pealosa, de belangrijke componist Diego Ortiz, die ook een traktaat schreef over het bespelen van de viola da gamba, en de polyfonist Francisco Guerrero.

Ensemble Santenay
Het concertprogramma Triste plaisir illustreert de evolutie van het Franse hoflied aan de hand van werken
van onbekende en fascinerende componisten uit de 'ars subtilior', zoals Baude Cordier en Borlet, naast
bekende vertegenwoordigers van het Bourgondische chanson, zoals Guillaume Dufay en Gilles Binchois.
De muziek van de ars subtilior is opvallend door het fascinerende, ongewone gebruik van ritmische en
melodische elementen. Daarnaast illustreren de composities van Dufay en Binchois het geniale gebruik van
mooie melodische lijnen in een doorwrochte polyfone structuur. Doorheen de hele traditie van het Franse
hoflied is het opmerkelijk vast te stellen hoe de compositorische structuur ook de expressie van de poëzie
optimaal kan dienen. Wanneer we deze gracieuze muzikale miniaturen aanschouwen, ontdekken we een
hele wereld, die zeer complex wordt afgebeeld, maar tezelfdertijd kunnen we niet voorbij gaan aan de
expressie van oprechte emoties.
Het Ensemble Santenay koos ervoor hun programma af te sluiten met Mit ganczen Willen, een stuk dat
werd teruggevonden in twee Duitse bronnen: het Lochamer Liederbuch uit 1452 en het Buxheimer
Orgelbuch uit circa 1450/70. Deze laatste bundel illustreert in het bijzonder hoe instrumentalisten versieringen toevoegden aan bestaande liederen. Zich baserend op muzikaal materiaal van de Bourgondische hofliederen, introduceerde het de virtuositeit als een nieuw element in geschreven muziek.
Grasduinend in het repertoire van het Franse lied ontdekten de uitvoerders muziek die erin slaagt de diepste menselijke gevoelens te onthullen in een subtiele muzikale poëzie, op een manier die nog zelden werd
overtroffen.

Flores musicae
Orlandus Lassus was samen met Giovanni Palestrina de grootste componist van de late renaissance. Zijn composities worden gekenmerkt door een gesofistikeerd contrapunt en een levendige inventiviteit. In vergelijking
met de geperfectioneerde, geijkte muziek van Palestrina is het werk van Lassus veel persoonlijker gekleurd.
Lassus' zorgvuldig gebruik van tekst gaat gepaard met een zeer precieze beschrijving ervan in de muziek.
De Vlaamse componist Pierre de la Rue, tijdgenoot van Josquin Desprez, beheerste het perfecte contrapunt.
Zijn toonzetting van het Maria-antifoon Salve Regina plaatst het gregoriaans tegenover de polyfonie, waarbij
het gregoriaans de rol van cantus firmus opneemt.
Carlo Gesualdo, prins van Venosa, is een van de beroemdste amateurmuzikanten. Zijn composities bevatten
veel chromatiek, verrassende harmonische overgangen en dynamische contrasten, waarmee hij de grenzen van
de lyrische expressiviteit aftaste, zoals in het motet Illuma faciem tuarn. Hoewel zijn composities strikt
gesproken nog tot de renaissance behoorden, reikte zijn expressieve verklanking al duidelijk naar de barok.

Flos Ortus
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Na een werksessie rond Franse 14de-eeuwse motetten, het Livre du Voir Dit van Guillaume de Machaut,
de Chroniques van Jean Froissart en de werken van Thomas van Aquino, leek het Flos Ortus interessant

om een centraal bindmiddel naar voren te schuiven dat terug te vinden is in al deze teksten en composities:
toewijding. Door de keuze van een dergelijk thema leggen ze een directe link met hun eigen vragen en
emoties van vandaag.
Het concept van het programma ontstond als een langzaam proces rond toewijding in de liefde, toewijding
tegenover een heer, een meester, een god. In de brieven van Machaut is toewijding meer dan een omgangsvorm, maar wordt oprechte en trouwe toewijding geïdealiseerd. In de oorlogskronieken van die tijd, gingen de waarden terug op de 12de-eeuwse legenden van koning Arthur, waar de ware toewijding aan zijn
heer met oprecht respect en eergevoel gepaard gingen. Het geloof was ook meer dan eenvoudige verering,
de godsvrucht van de mens werd gezien als een van de essentiële kwaliteiten van een nobel karakter en een
eerbiedwaardige persoonlijkheid.
Vanuit een muzikaal oogpunt hebben alle uitgevoerde composities een eigen tekst die gelinkt is aan de andere door de subtiele metaforen voor ware liefde, de Maagd, eer, oprechtheid, trouw, moed en vriendschap,
die de essentiële sociale en religieuze waarden van de 14de eeuw onderstrepen. Door de selectie van muzikale fragmenten, complexe composities die de inhoud versterken door vormspelen van symmetrie en werken met metatekst verborgen in de melodie, tracht Flos Ortus het publiek te beroeren met de eigentijdse en
verfijnde expressie van emoties.

Grand Désir
Het programma Dance et Chanson 15de eeuwse basse-dance-melodieën met gelijkende chanson-incipits is
samengesteld vanuit de intentie en nieuwsgierigheid om het 15de-eeuwse repertoire uit te voeren, niet als een doel
op zich, maar als een uitgangspunt voor improvisatie en verder onderzoek. De 15de-eeuwse `basse dance' is een
genre dat nauwelijks onderzocht werd, noch als dansvorm, noch als muziekgenre. Daarom leek het Grand Désir
een gepast uitgangspunt om hun muzikale nieuwsgierigheid tegemoet te komen. Er zijn al meerdere speculaties
geweest over de afkomst van de tenormelodie (= cantus firmus) van de basse dances in de manuscripten MS 9085
van de Koninklijke Bibliotheek van Brussel van circa 1470 en in Michel Toulouzes L'art et instruction de bien
dancer van circa 1496. De tenor van enkele van deze dansen, of fragmenten ervan, gelijken echter zo sterk op die
van andere liederen, dat het onderzoek naar de verbanden op meer teruggaat dan enkel speculatie. De tenor van
Maitresse en van Triste plaisir komt slechts met enkele noten overeen met hun verwante chansons L'ami de Dame
en Triste plaisir. De tenor van Portugaler vertoont meer gelijkenis met Dufay's chanson Or me veult de bien esperance mentir — dat dezelfde tenor heeft als Dufay's Portugaler — omdat de eerste acht noten overeenkomen. In
tegenstelling tot de meeste basse dances, waarvan de tenor gelijkt op die van het overeenkomstig chanson, is die
van de basse dance Files a marrier praktisch volledig gelijk aan de cantusmelodie van het gelijknamig lied.
Niet enkel de herkomst van de muziek van de basse dances laat ruimte voor onderzoek en speculatie, ook de uitvoeringspraktijk ervan. Weinige voorbeelden van uitgeschreven diminuties (versieringen) op de tenor van basse
dances van de 15de eeuw zijn overgeleverd — in de veronderstelling dat de tenor als uitgangspunt diende voor
verdere versieringen en geen voltooide compositie zouden zijn. De manier waarop Grand Désir de basse dances
uitvoert, werd bepaald door meerdere factoren: de basiskennis van de choreografie van de dans, de overgeleverde voorbeelden van diminuties geschreven op een bestaande tenor (zoals het bekende La Spagna dat in ontelbare bronnen werd gebruikt), evenals de uitvoeringspraktijk van diminuties zoals beschreven in verschillende 15deeeuwse intabulaties, waaronder Conrad Paumanns Fundamentum Organisandi en het Buxheimer Orgelbuch.
Afgezien van Filles a marrier zijn alle chansons in het programma van Guillaume Dufay of Gilles Binchois,
twee van de grootste componisten uit de 15de eeuw. De muzikale structuur van de chansons volgt de lyrische vorm van de zogenoemde `formes fixes' en hun liederen spreiden een grote variatie in textuur tentoon,
dankzij het gebruik van complexe ritmes en motieven. De chansons en de basse dances, gecombineerd met
intabulaties op meerdere 15de-eeuwse chansons, vormen een programma dat de belangrijkste 15de-eeuwse
genres met elkaar verbindt.
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Ensemble L'Art du Bois
Het programma van het Ensemble L'Art du Bois presenteert een overzicht van de gevarieerde Italiaanse dansmuziek van de middeleeuwen tot de renaissance, van lichtvoetige en feestelijke tot officiële en glorieuze muziek.
De herkomst, ontwikkeling en functie van de `istanpitte' en `saltarelli' werden de afgelopen eeuw veelvuldig in vraag gesteld. De monofone instrumentale stukken, die meestal oraal werden overgeleverd, werden
wellicht geschreven voor kamermuziekensembles. In ons programma brengen we drie eigen bewerkingen:
In Pro is een versie voor blokfluit-solo, Lamento di Tristano en La rotta zijn versies voor een uitgebreider
ensemble met verschillende bezetting.
Calata ala spagnola is een dansachtig muziekstuk uit de collectie luitmuziek van de Italiaanse luitist Joan
Ambrosio Dalza. De bundel verscheen in 1508 en is in het enige overgebleven verzameling van de bekwame muzikant en componist. Ze bevat levendige muziek voor luit — vaak geïnspireerd op dansen — die toen
in Italië werd uitgevoerd, en die de moderne muzikant de mogelijkheid biedt met zijn verbeelding en
improvisatie de geschreven virtuose partijen te doen herleven, zoals Dalza toen zelf deed.
Vecchie Letrose is een uitermate grappige villanella. De tekst schertst over het oudste beroep ter wereld. De
humoristische tekst wordt nog geaccentueerd door het ritme en de energie van de muziek met zijn dansant
karakter. Ondanks het lichtvoetige en grappige karakter van het uitgevoerde werkje, is het tegelijk een voorbeeld van de legendarische vakkunde van de componist op het vlak van contrapunt en het weloverwogen
en vernuftige gebruik van de verschillende stemmen.
De Canzo nette a tre voci van de Italiaan Giovanni Gastoldi, geschreven in een meer moderne stijl als
Vecchie Letrose, handelen alle drie over de liefde, bekeken vanuit verschillende standpunten, en gaan tekstueel terug op de oude Italiaanse stijl om met liefdeslyriek om te gaan. De muziek kent een eenvoudige
structuur. Elke variatie en interpretatie wordt overgelaten aan de kunde en inspiratie van de uitvoerder. Ook
hier is de relatie met dansritmes aanwezig en behoort een zuiver instrumentale versie, zoals hier door het
Ensemble L'Art du Bois wordt voorgesteld, tot de mogelijkheden.

Sarada
Het is in augustus van dit jaar precies vijfhonderd jaar geleden, dat Alexander Agricola in Valladolid
(Castilië) stierf aan de pest. Hij vergezelde er zijn meester, de Bourgondische hertog Filips de Schone, op
een van zijn vele buitenlandse reizen. Agricola was tijdens zijn leven - zoals vele collega's Vlaamse polyfonisten - erg gegeerd aan vorstenhuizen en hertogdommen in Italië, Frankrijk en de Lage Landen. Hij stond
gekend als een excellent musicus en hij componeerde zowat alle genres die gebruikelijk waren in zijn tijd.
Met zijn fascinerende en soms erg rusteloze muziek, drukte Agricola een heel eigen stempel op het 15deeeuwse muzieklandschap. Zowel zijn geestelijke als wereldlijke werken zijn doorspekt met figuren en technieken die sterk aan een instrumentale invloed doen denken. Met een onuitputtelijke fantasie reeg hij toonladderfiguurtjes, korte ritmische ostinaten en vele cadensen aan elkaar tot uitgestrekte, adembenemende
zinsbogen. Agricola was een meester in de grillige kunst van de gotiek.
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Het programma van vandaag wil een gevarieerd beeld geven van het uitgebreide wereldlijke repertoire dat
Agricola schreef. Dit omvat Vlaamse, Italiaanse en vooral Franse liederen naast een groot aantal tekstloze composities. In vele van deze werken verwerkte hij materiaal van bestaande composities. Zo inspireerde het oorspronkelijke chanson De tous biens plaine van Hayne Van Ghizeghem hem zelfs tot vijf variaties. In de vierde en de vijfde versie die u vandaag hoort, voegde hij twee virtuoze, diminuerende stemmen toe aan de oorspronkelijke tenor.
Ook Fortuna desperata is een staaltje van Agricola's gedurfde contrapuntisch vakmanschap. Het anonieme driestemmige lied verrijkte hij met maar liefst drie extra stemmen en gaf het zo een nieuwe, monumentale dimensie.

Je ne suis point en C'est mal cherché zijn voorbeelden van chansons met een meer lichtvoetige tekst, waarboven Agricola's typische wervelende schrijfstijl toch heel verheven klinkt. Een duidelijk voorbeeld van een
eerder instrumentaal gedachte compositie is Pater ?neus agricola est, waarvan niet duidelijk is of de titel naar
de bijbelse woorden of naar Agricola's eigen afkomst verwijst. Het lijvige, tweedelige werk kent een prachtige opbouw van een langzaam openbloeiend begin naar een levendig slot.
Dat Agricola een muzikaal buitenbeentje was, lijdt geen twijfel. Zijn muziek is enorm fascinerend en lijkt
van een tijdloze, andere wereld te zijn. Waarschijnlijk ondergingen vele van zijn werken de invloed van een
levendige improvisatiepraktijk en vragen zij ook ml om een creatieve benadering. Deze boeiende zoektocht
wil Sarada graag met u delen.

Tasto Solo
Het intieme vermaak: dansen en liederen in Paumanns entourage. Verschillende culturen, diverse verhalen
en afgelegen gebieden: de wederzijdse muzikale aantrekkingskracht van noord en zuid blijft bestaan. Waarin
schuilt het mysterie van deze fascinatie? De landschappen, talen en figuren in Beieren zijn zo verschillend
van die van de mediterrane muzikanten, maar hoe kunnen ze weerstaan aan het plezier om deze muziek uit
het noorden uit te voeren? In de 15de eeuw namen de Duitse muziek, muzikanten en componisten een bijzondere plaats in door het exotische amalgaam van gotische tradities, humanistische idealen en de nieuwigheden die de renaissance voortbracht.
Conrad Paumann is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de muziek uit deze periode. Zijn
rusteloze natuur vinden we terug in zijn composities evenals in zijn biografie: blind sinds zijn geboorte
stond hij onder de bescherming van zijn geboorteplaats, Nrnberg. Maar hij verliet de stad om zich in
München te vestigen en veroorzaakte zo een belangrijk diplomatiek conflict. Hij reisde veel en trad op aan
de rijkste Europese hoven en genoot een aanzienlijke status als een van de meest eminente organettospelers
van zijn tijd. Jammer genoeg is er zeer weinig gekend van andere portatief-organisten uit deze periode: professionele en amateurmuzikanten die de erediensten begeleidden, het culturele leven aan de hoven verrijkten of actief waren in de kringen van de bourgeoisie. Bij deze laatsten konden ook andere instrumenten
worden teruggevonden als luiten, quinternen (= kleine gitaren), vedels, verschillende soorten harpen en
blokfluiten, die gebruikt werden bij de begeleiding van zangers, dichters en vertellers.
Meer mysterieus is de ontwikkeling van de andere toetsinstrumenten die naast het grote en het portatief
orgel een bijzondere evolutie kenden in het midden van 15de eeuw. Ondanks gekende documenten, afbeeldingen en repertoire, blijft het vaak onduidelijk hoe, waar en wanneer instrumenten als 'clavisimbala', `exiquiers',
clavichorden en 'clavicythèria' werden gebruikt. De vele manuscripten met klaviertabulaturen laten veel uitvoeringsmogelijkheden open wat betreft de keuze van het klavierinstrument, zelfs klavierensembles.
Retoriek, improvisatie, contrapuntische spitsvondigheid van de grillige middeleeuwse versieringen tot de
virtuose diminuties uit de renaissance, Tasto Solo brengt een van de meest fascinerende en onbekende
instrumentale muziekculturen opnieuw tot leven.

The Ferrara Lute Duo
Het luitduo was een erg populaire ensemblecombinatie in de 15de en 16de eeuw. Deze traditie gaat terug
tot de Europese hoven in de vroege renaissance. Het repertoire van de 16de eeuw, waarop The Ferrara Lute
Duo in het programma focust, bestaat uit semi-improvisatorische stukken (fantasia's, recercata's), vocale
intabulaties en dansen.
Francesco da Milano was de populairste luitist uit zijn tijd. Uitgeroepen tot 11 divino' wist hij met zijn spel
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en composities heel Europa te veroveren tijdens de eerste helft van de 16de eeuw. Zijn muziek was wijd verspreid over het hele continent en zijn stukken zijn terug te vinden in manuscripten in heel Europa. De
Franse luitist Joanne Matelart componeerde enkele tegenstemmen bij werken van Francesco da Milano. De
luitboeken van de zeer productieve drukker Pieter Phalesius bevatten vele luitduetten, meestal intabulaties
van bekende liederen. Een zeer bevredigend alternatief voor de uitvoering van Franse chansons is mogelijk
op twee luiten, waarvan het spel — naar onze bescheiden mening — in staat is om de meest hemelse en magische klanken te produceren, die enerzijds verbazingwekkend en anderzijds eenvoudigweg mooi zijn.
De vroege drukken van Petrucci illustreren de improvisatorische traditie en tonen hoe virtuoos en bedreven de luitspelers waren op het einde van de 15de eeuw. De Calata-tenor van Joan Ambrosio Dalza is hier
versierd met een sopraanmelodie die een uitermate geschoolde techniek van de luitist vereist.
John Dowland en John Johnson vertegenwoordigen Engelands gouden eeuw van luitmuziek. Uitermate idiomatisch en meer dan een echo van melancholie, werden deze stukken geschreven door de beste luitisten
van hun tijd.
Het repertoire voor luitduo verdient het om vaker gehoord te worden. Met zijn subtiele nuances, betoverende klanlddeuren en een indrukwekkend repertoire, is The Ferrara Lute Duo ervan overtuigd dat deze
ensemblecombinatie het publiek vandaag even veel plezier kan verschaffen als vijfhonderd jaar geleden.
Vertaling: Robin Steins
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Huelgas Ensemble
Paul Van Nevel

dirigent

Els Van Laethem
Axelle Bernage
Sabine Lutzenberger
Poline Renou
Peter de Groot
Jrgen Banholzer
Harry van Berne
Tom Phillips
Marco van de Klundert
Bemd Oliver Freihlich
Michael Barret
Tim Evans
Robert Buckland
Tim Scott Whiteley
Willem Ceuleers
Joel Frederiksen

cantus
cantus
cantus
cantus
altus
altus
tenor
tenor
tenor
tenor
tenor
tenor
baritonans
baritonans
bassus
bassus

Donderdag, 24 augustus 2006
concertinleiding: 19.15 uur - Sint-Felixpakhuis
concert: 20.00 uur — Sint-Felixpakhuis
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PROGRAMMA

Manuel Machado (ca. 1590-1646)
Dos Estrellas le siguen
Oscurece las montaxias
Francisco Garro (tweede helft 16de eeuw - voor 1624)
Missa Maria Magdalena
Sanctus
Agnus Dei
António Marques Lesbio (1639-1709)
Dexen que llore mi niiio (villancico do Nascimento)
Anoniem
Quien te hizo Yuan pastor
Dame acogida en tu hato
Joáo Lourengo Rebelo (1610-1661)
Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae
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Lusitaanse muziek
Paul Van Nevel

Het programma van deze avond toont de veelzijdigheid en de specifieke karaktertrekken van de renaissancemuziek in Portugal — ook al is het mooiste gedeelte ervan in de 17de eeuw geschreven. Want dat is precies een van de kenmerken van de Portugese traditie: de componisten bleven er nog tot in de 19de (!) eeuw
polyfonie schrijven met de kenmerken van het klassieke contrapunt.
Het werk van António Marques Lesbio (1639-1709) is in de volkse, meer homofone stijl geschreven, zo
typisch voor het populaire villancico-repertoire voor de kersttijd. Manuel Machado was een Portugees luitist en componist aan het Spaanse hof in Madrid. De weinige werken die van hem bewaard zijn gebleven —
het grootste gedeelte ging in een brand verloren — tonen een voorliefde voor een intimistische sfeer en een
rijk akkoordenspel.
Quien te hizo Yuan pastor en Dame acogida en tu hato, twee werken uit de Cancioneiro Musical de Belém
(het liedboek van Belém), dat dateert van circa 1550-1580, tonen de rijke traditie van de Portugese wereldlijke muziek van de renaissance. De teksten bevatten al het `saudade' gevoel, dat pas in de 19de eeuw definitief zal doorbreken in het fado-repertoire. De liederen van Belém zijn geschreven in een idioom dat zowel
polyfone imitatietechnieken als een homofone schrijfwijze bevat. Het zijn juwelen van een intieme poëtische taal.
De misdelen van Francisco Garro (tweede helft 16de eeuw-voor 1624), kapelmeester aan de koninklijke
hofkapel van Lissabon, zijn in de klassieke, zeer evenwichtige Palestrinastijl geschreven. In het laatste Agnus
Dei ontplooit de contrapuntische virtuositeit van Garro zich volledig wanneer het werk achtstemrnig wordt
uitgebouwd.
De lamentaties van Joáo Lourengo Rebelo (1610-1661) behoren tot de top van de Portugese muziek in het
algemeen en tot de hoogtepunten van het Europese lamentatierepertoire in het bijzonder. Rebelo was op
alle terreinen een buitenbeentje. Zo was hij helemaal niet geïnteresseerd in de uitgaven van zijn werken en
het is dankzij zijn broodheer, koning Joáo IV, die zelf de hand heeft gehad in de druk van zijn composities,
dat zijn werken niet zijn verloren gegaan.
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DOS ESTRELLAS LE SIGUEN
Dos Estrellas le siguen
morena, morena,
y dan luz al sol: vade apuesta
Seriora Morena, morena
que esos ojos son
va de apuesta morena, morena
que esos ojos son.

Twee sterren volgen haar,
de zwarte vrouwe, de donkere vrouwe,
en geven de zon licht: ga zo snel je kunt
Zwarte Vrouwe;
hoe donker zijn die ogen,
ga zo snel je kunt, zwarte vrouwe;
hoe donker zijn die ogen!

OSCURECE LAS MONTANAS
Oscurece las montarias de Guadarrama
el octubre y confusamente al cielo
quiere igualar con sus cumbres.
Y esta mudanza, Filis, en el tiempo
previene las que amor hace en mi pecho.
Pues nace alegre la esperanza mia
en la ocasión que todo se marchita

Oktober kleurt de Sierra de Guadarrama
donker en verward willen de bergen
met hun toppen de hemel evenaren.
En deze verandering, Fillis, wijst vooruit naar
de veranderingen die de liefde veroorzaakt in mijn hart.
Nieuwe hoop ontstaat immers vrolijk in mij
terwijl alles om mij heen verwelkt.

SANCTUS
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra,
gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig
de Heer, de God der hemelse machten
vol zijn hemel en aarde,
van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

AGNUS DEI
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem!

Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld,
ontferm U over ons!
Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld,
ontferm U over ons!
Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld,
geef ons de vrede!

DEXEN QUE LLORE MI NINO
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Dexen que llore mi nirio
esse liquido cristal.
Porque estima tanto el llanto
que en sus dos ojos le trae.

Laat mijn kindje
dit kristallen vocht wenen.
Het huilt zo graag
dat dit vocht in beide oogjes zit.

Al amante nirio dexen le llorar
que llorar de amores es alivio del mal.

Laat het lieve kindje huilen,
huilen uit liefde verlicht immers de pijn.

Nace mi nirio
y vierte hermosas perlas
que nacer es la causa de que las vierta .

Mijn kindje wordt geboren
en het vergiet schone tranenparels,
de geboorte is de oorzaak van het vergieten.

Es tan precioso su llanto
que qualquer perla estal.
Que con ella puede el hombre
a todo el cielo comprar.

Zijn tranen zijn even kostbaar
als een parel.
Want met die tranen
kan de mens de hele hemel kopen.

No solo porque nace
creyo que llora
que tambien es la causa porque namora.

Het huilt niet alleen
omdat het als zuigeling geboren werd
maar ook omdat het liefde voelt.

Es el nifio un mar de amores
y como este amor es mar,
no es mucho tener tanta agoa
si es centro natural.

Dit kind is een zee van liefde
en aangezien deze liefde een zee is,
is het niet moeilijk zoveel water te bevatten,
dat is immers natuurlijk.

Por los ojos se sabe quien mal le trata
que son Ilaves del pecho puertas de lama.

Aan de ogen kun je merken wie het kind slecht
behandelt,
dat zijn de sleutels van het hart, de poorten van de ziel.

Porque tiene amor
el nifio Ilorar le vemos mortal,
bien puede ser que por esso
le mande el padre agotar.

Wij zien dit mensenkind huilen
omdat het vol liefde is;
het kan best zijn dat de vader
het daarom stuurt om gegeseld te worden.

Dexen que dezaloge la pena en pranto
que con agoa se alivia un abrazado.

Laat het kind de straf verdrijven,
met water blus je immers een brand.

QUIEN TE HIZO YUAN PASTOR
Quien te hizo Yuan pastor
sin gasajo i sin plazer
que tu alegre solias ser.

Wie maakte jou, herder Juan,
zo lusteloos en zo vreugdeloos,
jij die zo vrolijk placht te zijn.

Solias con tus cantares
el mas ageno escuchar
agora causas pesares
a quien te quiere hablar.

Vreemdelingen luisterden gewoonlijk
naar jouw gezang
en nu veroorzaak je vervelende gevoelens
bij degene die met je wil praten.

Ja io perdi el cantar
y tanbien perdi el tarier
con que alegre solia ser.

Ik kan al niet meer zingen
en ik verloor ook het plezier
dat me altijd vrolijk maakte.

DAME ACOGIDA EN TU HATO
Dame acogida en tu hato
pastora que Dios te duela
cata que nel monte hiela.

Herderin, wat een smart
bezorgt God u,
zie hoe koud het is op de berg.

Esta noche en tu cabana
acoge al tristo coitado
que damores lastimado,
sospira por la montanha.
Mira que el tiempo se ensaiia

Verwelkom vannacht in uw hutje
de bedroefde mens
die vanwege liefdespijn
smacht naar de berg.
Zie hoe het weer tekeer gaat.
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duelete que Dios te duela
cata que el monte hiela.

U voelt pijn omdat God u pijnigt,
zie hoe koud het is op de berg.

INCIPIT LAMENTATIO JEREMIAE
PROPHETAE

BEGIN VAN DE KLAAGLIEDEREN
VAN DE PROFEET JEREMIA.

Aleph.
Quomodo sedet sola
civitas plena populo;
facta est quasi vidua
domina gentium;
princeps provinciarum
facta est sub tributo.

Aleph.
Hoe zit de volkrijke stad
eenzaam;
de meesteres van de volkeren
is geworden als een weduwe,
de vorstin van de gewesten
is schatplichtig geworden.

Beth.
Plorans ploravit in nocte,
et lacrimae illius in maxillis ejus;
non est qui consoletur eam
ex omnibus caris ejus;
omnes amici ejus spreverunt eam,
et facti sunt et inimici.

Beth.
Wenend heeft zij getreurd in de nacht;
en haar tranen lopen over haar wangen;
niemand uit al haar minnaars
is er die haar troost;
al haar vrienden hebben haar afgewezen
en zijn vijanden geworden.

Ghimel.
Migravit Judas propter afflictionem,
Et multitudinem servitutis;
habitavit inter gentes,
nec invenit requiem;
omnes persecutores ejus
apprehenderunt eam inter angustias.

Ghimel.
Juda is in ballingschap gegaan, uit verdriet
en wegens de zwaarte van de slavernij;
hij woont nu tussen de heidenen
en vindt geen rust;
al zijn belagers
hebben hem in het nauw gedreven.

Daleth.
Viae Sion lugent eo quod
non sint qui veniant
ad solemnitatem;
omnes portae ejus destructae;
sacerdotes ejus gementes;
virgines ejus squalidae,
et ipsa oppressa amaritudine.

Daleth.
De wegen van Sion liggen er troosteloos bij
want er is niemand
die naar de feesten komt;
alle stadspoorten zijn vernield,
zijn priesters klagen,
zijn maagden zijn deerniswekkend,
en de stad zelf gaat krom van verdriet.

Jerusalem, Jerusalem,
convertere ad Dominum Deum tuum.

Jeruzalem, Jeruzalem,
bekeer u tot God uw Heer.
Vertaling: Marianne Lantbregts (Spaans), ICTL (Latijn)
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fadozang
Portugese gitaar
gitaar

Donderdag, 24 augustus 2006
concert: 22.30 uur — Sint-Felixpakhuis
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PROGRAMMA

Anoniem (Portugal, 16de eeuw)
Que he o que vejo
Levamtese el pemsamemto

Joaquim Pimentel
Voltaste
Fontes Rocha
Eu preciso de te ver
Max
Noite

Anoniem (Portugal, 16de eeuw) / Paul Van Nevel
(transcriptie)
Lágrimas de saudade
No tragais borzeguis pretos

Armando Machado
Procura va
Só pode ser amor
Anoniem
Sombra fugidía

Anoniem (Portugal, 16de eeuw) / Paul Van Nevel
(transcriptie)
Minina dos olhos verdes
Em mi gram sufrimento

Ferrer Trindade
Prece a Lisboa
Fernando Tordo
Meu corpo
Francisco Viana
Vesti a minha saudade
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Anoniem (Portugal, 16de eeuw) / Paul Van Nevel
(transcriptie)
Dipues vienes delhaidea
Espera sem fim

Manuel Mendes
Um hino á vida
Anoniem
Guitarra casca de nos
António Rocha
Sempre esperando

Villancico en fado: tranen van Lissabon
Paul Van Nevel

Het was in de zeventiger jaren dat ik bij het lezen van het gedicht 0 Engeteitado van Jan Jacob Slauerhoff
(1898-1936) voor het eerst het woord 'fado' tegenkwam: "Ik bewandel 's middags de prado's / En 's avonds
hoor ik de fado's / Aanklagen tot diep in den nacht / "A vida é immenso tristura" - / Ik voel mij al samensnoeren / Met de kwaal die zijn tijd afwacht." Dat woord bracht mij enkele weken later naar Lissabon en
naar mijn zoektocht naar die "immenso tristura".
Het was toen vreemd te moeten ervaren dat een stadscultuur met een traditie van ongeveer honderdvijftig
jaar geen neergeschreven onderbouw had. Ik zocht, maar vond nauwelijks geschreven documenten, teksten,
laat staan partituren. Ik besefte later dat de weg naar nog levende, voor het grootste gedeelte mondeling
overgeleverde stadsmuziek, via de ziel van de stad zelf moest gaan.
Mijn zoektocht begon met de verkenning van de vier fadowijken in Lissabon: Alfama, Bairro alto,
Alcántara en Mouraria. Ik passeerde zo ook de verraderlijke showhuizen waar de toeristen vermeende
fado's kunnen beluisteren. Alleen al de grootte en de protserigheid van zulke etablissementen zijn beschamend voor de poëtische intimiteit van de fadokunst. Langzaam ontplooiden zich voor mij echter de ware
fadomilieus: enkele kleine haarden van `fadistas', eethuizen (haast buurthuizen) in de schaduw van de grote
trekpleisters, waar de Lissabonners, fadoliefhebbers van alle rangen en standen, studenten, dichters, fadomusici zelf en gitaristen komen drinken, eten en discussiëren. Soms - vooral in het toeristische seizoen, om
den brode - worden ook toeristen op straat aangetrokken. Maar die zijn al om middernacht vertrokken en
dan begint de fadoroes pas echt. In zulke huizen komen ook de fadozangers uitblazen die 'gewerkt' hebben
in de zuivere toeristische sector. Zij laven zich aan de teruggevonden rust en poëzie.
Volgens mijn ervaring zijn er thans nog een viertal eethuizen (twee in Bairro alto, een in Alfama en een in
Alcántara) waar het wezen, de traditie en het ritueel van de fado wordt verdergezet. In een van die huizen
leerde ik Beatriz da Concekáo en António Rocha kennen, fadistas die geen fado 'zingen', maar fado 'zijn'.
Het lokaal waarin zij zingen meet ongeveer negen bij zes meter, er staan een zevental eettafeltjes. De vaste
klanten hebben er hun eigen fles whisky. De sfeer is er gedempt, de ruimte ademt eerbied en respect uit. Aan
de muren hangen foto's van de grote voorgangers, onder anderen Alfredo Marceneiro (gestorven in 1982)
en Hermínia Silva (overleden in 1993). In hun fadohuis herhaalt het ritueel zich al jaren. Wanneer de lichten van het eethuis lichtjes dempen, worden de gesprekken gestopt, mes en vork worden neergelegd. Er
wordt geluisterd. Fadozangers beginnen enkel in een sluis van stilte. De baas van het huis sluit het gordijn
dat de buitendeur afschermt, het saudade-gevoel heeft zich losgeweekt van de buitenwereld. Uit de schemerige achterkamer waar de fadistas aan een tafel zitten te roken en te drinken (nergens wordt er zo een
loopje genomen met de stemhygiëne) komt een zanger(es) te voorschijn. Zij/hij praat even met de twee
begeleiders die al klaar zitten, vertelt hen titel en toonaard, en vanaf de eerste tonen van de inleiding ontstaat die betovering, die symbiose tussen begeleiders en fadista.
Er worden telkens drie nummers gezongen; alhoewel in het holst van de nacht sommige zangers niet te
stoppen zijn. Na elk nummer, en het slotakkoord wordt niet afgewacht, wordt er geapplaudisseerd. Na het
derde applaus wordt het deurgordijn geopend, de tafels baden weer in licht, de fadoballon is doorprikt, het
ritueel beëindigd. In de twintig jaren dat ik er fado beluister, heb ik nog nooit één ongeëngageerd, één oneerlijk moment meegemaakt. Fadozangers treden niet in een ander 'ik' wanneer zij zingen. Waardig vertolken
zij de alomtegenwoordige tranen van Lissabon, een eenzaamheid die zij met hun lenige tonen iets dragelijker maken.
Om alle misverstanden uit de weg te ruimen: fado is geen volksmuziek, noch folklore. Fado is de laatst over-
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gebleven 'stadsmuziek' van Europa. Die van Boedapest is na de Tweede Wereldoorlog definitief verdwenen,
die van Dublin is door zijn commercialisering losgeweekt van de basis. De Jordaanmuziek van Amsterdam
heeft geen ononderbroken traditie en staat door haar slappe sentimentaliteit, haar gebrek aan morele inhoud
en stevige teksten mijlenver van de fado. Fado is een lokale, tijd- en milieugebonden kunst, maar in haar
emotie is hij van alle tijden. Een lokale kunst omdat alleen in enkele wijken van Lissabon deze teksten
gezongen worden, met de typische begeleiding van de guitarra portuguesa (een cittern-type met zes dubbele snaren en zeventien fretten) en de viola (onze gitaar). Coimbra kent een heel ander type van fado. Een
tijdgebonden kunst omdat fado nachtmuziek is. De saudade-emoties komen pas los bij de ingesloten intimiteit van de donkerte en de rust. Een van de veel voorkomende woorden in het vocabularium van de fadopoëzie is trouwens "noite". Fado is milieugebonden omdat van in het begin de teksten, de muziek en de uitvoerders marginaal waren. Ontstaan in het milieu van de prostitutiehuizen was de fado aanvankelijk het
medicijn en de troost voor de onderdrukten en de armen van de wijk. De eerste fadista, Maria Severa
Onofriana (1820-1846) was trouwens een hoertje; een veel bezongen vrouw in de fadoteksten is Maria
Magdalena.
Op het einde van de 19de eeuw werd de fado als een curiosum ingehaald in de aristocratische salons van
Lissabon. In de eerste decennia van de 20ste eeuw werd de fado om politieke redenen weer een haast ondergedoken kunst. De aureool van marginaliteit heeft de fadokunst trouwens nog altijd een beetje. De in
hoofdzaak mondeling overgeleverde traditie (van familielid op familielid) en de clansfeer die bij deze nachtelijke kunst hoort, werken dit in de hand.
Toch is de fado tijdloos: de emoties, gevoelens, beelden en de 'language' die gebruikt worden, zijn van alle
tijden, maar niet van alle steden en volkeren. Ik heb het nog niet meegemaakt dat een Brusselaar in gemeende hartstocht zingt over de ziel van zijn stad of dat een Parijzenaar een restaurant elke avond opnieuw aan
zijn lippen krijgt met de tekst "Mon corps est un navire sans port" (Meu corpo, een tekst die Beatriz da
ConceiQáo deze avond zingt). Bovenal is fado een poëtische kunst, die overigens geheel past in een stad van
dichters. Je kan in Lissabon geen bruin café binnenkomen, of er is iemand aan het schrijven: gedichten, brieven, memoires. Ik ken geen enkele stad waar het pantheon zoveel graftombes van schrijvers en dichters verzameld heeft als in Lissabon, naast de onmisbare presidenten en veldheren.
Dat de fadokunst geen volkskunst is, wordt overigens bewezen door het feit dat haast alle teksten door
dichters geschreven zijn die als zodanig door het leven gaan of door de fadistas zelf. De fadoteksten die
António Rocha deze avond zingt, zijn allemaal van hemzelf. Hoezeer fadistas ook dichters zijn, blijkt op
hun jaarlijkse bijeenkomsten waar zij urenlang gedichten improviseren in een vraag- en antwoordspel en in
diverse versvoeten en rijmschema's. Ik waande mij op zo'n avond in een middeleeuwse `puy'.
De melancholie van de `saudade' heeft Lissabon altijd in zijn greep gehad. Thema's zoals de hunkering naar
een onbereikbare liefde, het noodlot van de eenzaamheid, de ongelukkige afwijzing, maar ook de lofzang
op Lissabon, maken niet alleen het bestaan uit van de fado, maar ook van de hele profane Portugese literatuur van de renaissance. De geur, emotionaliteit, droefheid en noodlot van de fado's van de 19de en 20ste
eeuw vindt men terug in de andere poëzie van Lissabon, bijvoorbeeld van Fernando Pessoa, maar ook in de
teksten van de Portugese vilancico's van de 16de eeuw. De luisteraar zal overigens merken dat woordkeuze, taalgebruik, beelden en vormgeving eigenlijk door de eeuwen dezelfde gebleven zijn. Een tekst van de
16de-eeuwse vilancico Quiem viese aquel dia: "Ho mi esperamQa perdida perdida / Para que mudana em
ta5 triste vida..." (De hoop heb ik verloren / Hoop op verandering moet ik doven in dit trieste leven) klinkt
even fado als de tekst van Fernando Pessoa: "Achter mij heb ik gelaten / wat ooit liefde was of leven / wat
'k ooit daarvan heb verlangd / het is vergeten, niet gebleven." (vertaling A. Willemsen). En António Rocha
zingt deze avond, in Sernpre esperando: "Comeo a ficar cansado / de viver com a saudade / Onde estás tu
felicidade..."
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De muzikale stijlen van het vilancico en de fado zijn echter fundamenteel verschillend. Fado is solomuziek
voor een zanger en begeleiding, terwijl de renaissance vilancico's meerstemmig zijn, en harmonisch vaak

eenvoudiger. Daarom is het des te merkwaardiger dat ondanks dit hemelsbrede verschil, de sfeer die beide
stijlen uitstralen in feite identiek is. Al is de stad misschien veranderd, Lissabon is in zijn ziel en literatuur
nog altijd hetzelfde gebleven. Zowel in het vilancico als in de fado hoor je de mateloze melancholie van een
stad die droomt aan de Atlantische kust. De tijdloosheid wordt bovendien geïllustreerd door een tekst van
Ant6Mo Rocha, Espera sem fim, die zowel door hem wordt gezongen als in contrafactvorm op muziek van
een vilancico.
Dankzij Beatriz da Conceigáo en António Rocha krijgt het publiek de kans om twee van de meest vooraanstaande fadozangers te horen, in twee verschillende stijlen. Beatriz zingt met een ingehouden kracht en is
voor mij het symbool geworden van de 'fado castigo' (fado met een minimum aan afgesproken schema's en
een maximum aan creatieve impulsen) en de 'fado cangao' (schematisch vastgelegd). Haar voordracht is één
immense droefheid, waarbij zij op een meesterlijke manier, zelfs in de rusten tussen zinnen en woorden,
poëzie weet te leggen. António Rocha, een fado-troubadour, schrijft zijn teksten zelf, maar verliest de traditie nooit uit het oog. Ik ken trouwens niemand die zoveel oude fado's kent, niemand die alle soorten teksten zo precies kan interpreteren. De emoties die hij in zijn stem weet te leggen, maken hem tot een van de
belangrijkste schakels van de fadotraditie op dit ogenblik. Beiden hebben een kenmerk gemeen: zij dragen
met waardigheid en volle inzet hun roeping. De twee zangers worden begeleid door twee jonge musici, die
het levende bewijs zijn van het feit dat de traditie van de fado zich ook onder de jongeren verder zet. Manuel
Mendes (guitarra portuguesa) en Luis Miguel Ramos (viola) belichamen de kunst van de fado-begeleiding.
Hoewel steeds op de achtergrond, vervullen zij een niet te missen onderdeel en een moeilijke taak: de begeleiders kennen zo het repertoire van honderden fado's uit het hoofd dat zij deze zonder problemen in eender welke toonaard - door de fadista gekozen - onmiddellijk kunnen spelen. Voeg daarbij nog de eigen flexibiliteit, tempo en voordracht van elke zanger en men beseft hoezeer de begeleider zich steeds moet inleven
in het voordrachtpatroon van elke zanger opnieuw. Het is bovendien geen zeldzaamheid dat 's nachts een
van de begeleiders opstaat en zelf een fado begint te zingen.
Dat de luisteraar van deze avond dezelfde sfeer moge ondergaan die Slauerhoff beschreef bij het aanhoren
van een fado, nu ruim zeventig jaar geleden:
Gedoemd om droevig te leven
wordt ieder die te veel liefheeft;
nog nooit hield mijn hart het tegen,
de liefde die groot verdriet heeft.
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QUE HE 0 QUE VEJO
Que he o que vejo
seriora em vos ver,
que me faz morrer
damor e desejo.

Wat zie ik,
vrouwe, wanneer ik u ontwaar,
wat laat mij sterven
van liefde en verlangen?

Minhas esperancas
todas se ausentam,
assi m'atormentam
vossas esquivangas.

Al mijn hoop
verdwijnt,
zozeer kwelt mij
uw misprijzen.

Que vendouos vejo
mil magoas crecer
e se vos náo vejo
no posso viuer.

Wanneer ik u ontwaar, zie ik
duizend zorgen groeien
en als ik u niet zie
kan ik niet leven.

LEVAMTESE EL PEMSAMEMTO
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Levamtese el pemsamemto
abram los ojos el seso
porque vejo amdar em peso
alma e vida.

Gedachten komen op
mijn ogen zien de naakte feiten
want ik zie met bezwaard gemoed
mijn ziel en mijn leven.

Vejo pasar de corrida
los dias meses e anhos
no vejo si no emganho
conocydos

Ik zie hoe snel de dagen,
de maanden en jaren vergaan
maar ik zie niet
of ik mijn vrienden bedrieg

que perturbáo los sentidos
escuregem la rrezáo
todo es una comfusion
muy amarga.

want gedachten vertroebelen
en verduisteren het verstand
alles is een deerlijke en
bittere verwarring.

Quamto la vida es mas larga
tanto la culpa es major
hum dolor a otro dolor
sacresemta.

Hoe langer het leven is,
des te groter is de schuld,
het ene leed volgt
na het andere.

Emtremos en esta cuenta
aima mia io i vos
veamos To que paso
i Io presemte.

Laten we de rekening opmaken,
mijn ziel, jij en ik,
laten we zien wat het verleden is
en wat het heden.

Que no es sino acydemte
vano i sim nimgun ser
To por venir a mim ver
no mas ni menos.

Het is niets als zinloos
toeval en de toekomst is voor mij
louter denkbeeldig niet meer en niet minder.

El mundo es carreger de buenos
de los malos es menyrom
i al fim de una comdigiom
usa com todos.

De wereld heeft gebrek aan het goede,
kwaad is er in overvloed
en tenslotte is de toestand zo
dat het kwaad overheerst.

De su libertad se priva
quiem corre traz cosa vanas
i em esperamQas livianas
se detiene.

Wie onbeduidende zaken naloopt,
berooft zich van zijn vrijheid
en blijft
met vluchtige verwachtingen.

El mundo da Io que tiene
tras nos como por donaire
i el es poco dayre
turbulhemto.

De wereld geeft wat ze heeft,
ze brengt het ons als geschenk;
het is een vleugje
wervelende lucht.

Que crese de dia em dia
de una edad a otra edad
cansadas de ogiosidad
torpe i fea.

Wat groeit van dag tot dag,
van het ene tijdvak in het andere,
raakt vermoeid van laksheid,
boersheid en lelijkheid.

Si es verdad lo que se cre
como dehecho es verdad
quiem no tieme la cruelda
de imferno.

Als wat men gelooft waar is,
werkelijk waar is,
wie heeft dan niet de gruwel
van het hellevuur.

Do el castigo es simpiterno
som eternos los tormentos
i se castiguan pemsamentos
como obras.

Waar kastijding eeuwigdurend is,
de folteringen oneindig zijn
en waar gedachten evenzeer
worden bestraft als werken.

Si estos miedos ny sogobras
no nos apartáo del mal
el premio que es imortal
nos aparte.

Als je deze angsten niet ontwijkt,
wenden zij ons niet van het kwaad af.
Het loon dat onsterfelijk is,
voert ons mee.

VOLTASTE
tekst: Joaquim Pimentel
Voltaste.
Ainda bem que voltaste.
As saudades que eu sentia.
Náo podes avaliar.
Voltaste
e á minha vida vazia
voltou aquela alegria
que só tu lhe podes dar.
Voltaste.
Ainda bem que voltaste.
Embora saiba que vou
sofrer o que já sofri.
Cansei.
Cansei de chorar sósinha.
Antes mentiras contigo
do que verdades sem ti.

Terug.
Gelukkig ben je terug.
Wat heb ik jou gemist.
Dat kun je je niet voorstellen.
Je bent terug
en in mijn lege leven
is er weer vreugde
die jij alleen me weer kon geven.
Terug.
Gelukkig ben je terug.
Alhoewel ik weet dat ik zal
lijden wat ik reeds leed.
Ik ben moe.
Ik ben moe van het huilen alleen.
Liever leugens bij jou
dan waarheden zonder jou.

Voltaste.
Que coisa mais singular.

Je bent terug.
Wat is het toch bizar.
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Eu quase náo sei cantar
se tu no estás a meu lado.
Voltaste.
já no me queixo nem grito.
És o verso mais bonito
deste meu fado acabado.
Voltaste.
Ainda bem que voltaste.
0 passado é passado.
Para que' lembrar agora.
Voltaste.
Quero saber da vida.
Quando dormes a meu lado
a vida dormes lá fora.

a

Ik kan nauwelijks zingen
als je niet bij mij bent.
Je bent terug.
Ik klaag en schreeuw niet meer.
Je bent het mooiste vers
van deze voltooide fado van mij.
Je bent terug.
Gelukkig ben je terug.
Het verleden is verleden.
Waarom er nu aan denken.
Je bent terug.
Wat kan mij het leven schelen.
Als je naast mij slaapt,
slaapt het leven daar buiten.

EU PRECISO DE TE VER
tekst: Vasco de Lima Couto
Eu preciso de te ver
ausente amor sem razáo
para te mostrar as sombras
do quarto da solidáo.

Ik moet je zien,
afwezige liefde zonder reden,
om je de schaduwen
van de kamer der eenzaamheid te laten zien.

Eu preciso de te ver
para afastar este fria
que vóa dentro de mim
como gaivotas no rio.

Ik moet je zien
om deze kou te verdrijven,
die door mij vliegt
zoals de meeuwen over de rivier.

Eu preciso de te ver
para afastar esta saudade
que já comeQa a vestir
o tempo da minha idade.

Ik moet je zien
om deze heimwee te verjagen,
die al begint te dragen
de tijd van mijn leeftijd.

Como ganhei a coragem
da areia a beber a espuma
eu preciso de te ver
mais uma vez só mais uma.

Zoals ik de moed vatte
van het zand het schuim te drinken.
Ik moet je zien.
Nogmaals, nog één keer.

NOITE
tekst: Vasco de Lima Couto
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Sou da noite, um filho noite.
Trago ruas nos meus dedos
de contarem os segredos
aos altos compos do amor.
E canto porque é preciso
raiar a dor que me impele
e gravar na minha pele
as fontes da minha dor.

Ik ben van de nacht, een nachtzon.
Ik breng straten in mijn vingers
om de geheimen te vertellen
aan de hoge velden van de liefde.
En ik zing omdat het nodig is
de pijn die in me opwelt uit te stralen
en op mijn huid te graveren
de bron van mijn pijn.

Noite
companheira dos meus gritos
rio de sonhos aflitos

Nacht,
metgezel van mijn schreeuwen,
rivier van ongeruste dromen

das aves que abandonei.
Noite
céu dos meus casos perdidos
véem de longe os sentidos
das cangóes que eu inventei.

van de vogels die ik verliet.
Nacht,
hemel van al wat ik verloor.
Uit de verte komen de betekenissen
van de liedjes die ik verzon.

minha me de arvoredo
que penteias a saudade
com que eu via a humanidade
na minha voz solugar.
Deite um corpo de segredo
onde arrisquei minha mágua
e onde bebi essa água
que se prendia no ar.

Oh mijn moeder van het bos,
die de heimwee kamt
waarmee ik de mensheid zag
in mijn snikkende stem.
Ik gaf een lichaam in geheim
waar ik mijn smart waagde
en waar ik dronk dit water
dat in de lucht hing.

LAGRIMAS DE SAUDADE
Lágrimas de saudade
vimde náo vos detenhaes
pois tardando me mataes.

Tranen van weemoed,
kom, houd je niet in
want als jullie niet stromen, dood je mij.

Comto por ser atardada
pois que meu mal soes meu bem.
Meus males tenho em nada
quamdo tal descanso tem.
No me conforte nimguem
em quamto me vos tardaes
pois tardamdo me mataes.

Ik denk dat jullie aarzelen
want jullie, mijn ongeluk, zijn mijn geluk.
Mijn ongeluk vind ik in het niets
als dit rust herbergt.
Niemand zal mij troosten
zolang jullie wegblijven van mij
want als jullie niet stromen, dood je mij.

Minha alma contente está,
que para os males cessarem
quamdo as lágrimas tardarem
a morte no tardará.
Más oh se viesse já
pois vós lagrimas tardais
sem olhar que me matais.

Mijn ziel is tevreden,
laat het ongeluk voorbij gaan,
als de tranen niet stromen
zal de dood niet op zich laten wachten.
Maar, oh, als ik haar reeds kon zien
dan jullie, tranen, blijf weg,
bedenk niet dat je mij zult doden.

Vede qual devo eu estar
ou que tal foi minha sorte
pois hei de esperar a morte
quando me choro tardar.
Olhos se com vos chorar
minhas fadigas curais
dizei porque no chorais.

Zie hoe het mij vergaat,
welk lot moet ik dulden,
want ik moet de dood verwachten
als ik schroom te wenen.
Mijn ogen, als ik samen met jullie huil,
genezen jullie mijn vermoeidheid,
zeg mij, waarom wenen jullie niet?

N.A0 TRAGAIS BORZEGUIS PRETOS
No tragais borzeguis pretos
que na corte saó defesos
ora com borzeguis preto.

Draag geen zwarte veterlaarzen
want aan het hof is het verboden
met zwarte veterlaarzen te verschijnen.

Náo tragais o que defeso

Draag niet wat verboden is,

205

porque quem trae o vedado
anda sempre aventurado
a ser avexado e preso.
Verenvos andar aceso
ora en cuydados secretos
ora com borzeguis pretos.

want wie draagt wat verboden is,
loopt altijd het gevaar te worden
uitgelachen of vastgenomen.
Als men jou ziet komen — of het nu
met geheime zorgen is
of met zwarte veterlaarzen.

No tragais borzeguis pretos
porque quem trae o vedado
anda sempre aventurado
a ser avexado e preso.
Creyobos andar aceso
ora em cuydados secretos
ora com borzeguis pretos
no tragais borzeguis pretos

Draag geen zwarte veterlaarzen,
wie draagt wat verboden is,
loopt altijd het gevaar te worden
uitgelachen of vastgenomen.
Ik veronderstel dat je komt,
of het nu met geheime zorgen is
of met zwarte veterlaarzen
draag geen zwarte veterlaarzen

e se saber a razáo
deste meu trago quereis
a cor que trago nos pes
me deu do coraQáo
porque os meus cuydados
acesos e mais secretos
era ma ventura pretos.

en als je zou willen weten
waarom ik ze draag,
de kleur die ik aan mijn voeten draag
komt van mijn hart
want mijn meest brandende en
meest geheime zorgen
waren mijn donkerste tegenspoed.

PROCURA VA
tekst: António Rocha
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Andei á ma procura
na rua do esquecimento,
procurei, mas náo te vi.
Nessa noite, fria e escura,
ouvi apenas o vento,
que veio falar-me de ti.

Ik was op zoek naar jou
in de straat van de vergetelheid.
Ik zocht jou maar zag jou niet
in deze koude en donkere nacht.
Ik hoorde slechts de wind
die over jou kwam te spreken.

No sei se o vento mentiu,
ou me disse com verdade
coisas que nem adivinhas,
pois contou-me que te viu
na travessa da saudade
e tinhas saudades minhas.

Ik weet niet of de wind loog
of me de waarheid zei,
feiten die je niet eens raadt
want hij vertelde me dat hij je zag
in de zijstraat van de heimwee
en jij me miste.

Fui lá, mas no vi ninguem,
apenas a voz do vento.
Me deixou triste e surpreso,
porque te viu com alguem,
nesse preciso momento,
junto ao beco do despreso.

Ik ging daar, maar zag niemand.
Slechts de stem van de wind
die me verdrietig en verbaasd liet
omdat hij jou met iemand zag,
precies op dat moment
vlakbij de steeg van de verachting.

Cansado de procurar-te,
ruas e ruas, em vo
e tu sem nunca apareceres,
resolvi, entáo, esperar-te

Moe van jou te zoeken,
straat in straat uit, tevergeefs,
en jij nooit verschijnt,
besloot ik toen te wachten

no largo da solidáo,
podes vir quando quiseres.

op het plein van de eenzaamheid.
Kom wanneer je wilt.

SÓ PODE SER AMOR
tekst: António Rocha
0 brilho radioso dos teus olhos,
trouxe uma luz confusa ao meu viver,
qual barco, a naufragar num mar de escolhos,
eu sou, nesta incerteza do meu querer.

De stralende glans van jouw ogen
bracht een verward licht in mijn leven,
zoals een boot die in een zee van klippen vergaat,
dat ben ik, in deze onzekerheid van mijn wil.

0 teu corpo perturba o meu sentido!
Embriaga-me o som da tua voz
quando me falas do amor profbido
e da atragáo fatal que há entre nós.

Jouw lichaam verstoort mijn zintuigen.
Het geluid van je stem bedwelmt me
als je me over de verboden liefde vertelt
en de noodlottige aantrekkingskracht tussen ons.

Tu és a lua cheia dos meus dias!
0 sol que ás minhas noites dá calor!
Tudo o que vem de ti sáo alegrias!
Tudo isto, amor, só pode ser amor.

Jij bent de volle maan van mijn dagen.
De zon die aan mijn nachten warmte geeft.
Alles wat van jou komt, is vreugde.
Dat alles, liefste, dat kan alleen maar liefde zijn.

Mas no encontro espago no teu espago,
nem sei se vés o espaco que há em nim,
só sei que quero prender-te num abrago,
em que me prendas, num amor sem fim.

Maar ik vind geen ruimte in jouw ruimte,
ik weet niet eens of je de ruimte in mij ziet,
ik weet alleen dat ik jou vast in een omhelzing wil,
dat je me aan een eindeloze liefde bindt.

SOMBRA FUGIDÍA
tekst: António Rocha
Vem ó sombra fugiclia,
folha verde em meu outono,
gota cristalina e fria,
nesta séde de abandono.
Vem, ó sombra fugicha,
folha verde em meu outono.

Kom, oh vluchtige schaduw,
groen blad in mijn herfst,
glasheldere en koude druppel
in deze dorst van het verlaten.
Kom, oh vluchtige schaduw,
groen blad in mijn herfst.

Verde, esperanga sem sentido,
teus olhos, sereno mar
onde navega, perdido,
batel do meu olhar.
Verde, esperanga sem sentido,
sentido de te alcangar.

Groen, zinloze hoop,
jouw ogen, heldere zee,
waar het schuitje van mijn blik
verdwaald vaart.
Groen, zinloze hoop,
zin om jou te bereiken.

Vem enquanto a lua espreita,
dorme o sol em meu passado
e uma saudade se deita
no meu leito abandonado.
Vem, enquanto a lua espreita
teu corpo imaginado.

Kom, terwijl de maan beloert,
de zon slaapt in mijn verleden
en de heimwee gaat liggen
in mijn verlaten bedding.
Kom, terwijl de maan beloert
jouw verzonnen lichaam.

Traz uma nova alvorada
ao escurecer da minha idade

Breng een nieuwe ochtendstond
voor het verduisteren van mijn leeftijd
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que já se sente cansada
de esperar tua verdade.
Traz uma nova alvorada
para matar esta saudade.

die zich al moe voelt
van op jouw waarheid te wachten.
Breng een nieuwe ochtendstond
zodat deze heimwee verdwijnt.

MININA DOS OLHOS VERDES
tekst: Luis Vaz de Cana5es (1524-1580)
Minina dos olhos verdes
porque me nam vedes.

Meisje met je groene ogen,
waarom zie je me niet?

Vedeme senhora
olhai que vos vejo
e que meu desejo
crege de ora em ora
serdes crua agora
no hé dolhos verdes
pois que me no vedes.

Kijk naar mij, lieve deerne,
zie toch hoe ik naar je kijk,
en hoe mijn verlangen van uur
tot uur groter wordt
hardvochtig ben je nu;
ik heb die groene ogen niet
want jij ziet mij niet.

Olhai que padego
por vosos amores
olhai minhas dores
vede o que vos pego.
Olhos que eu conhego
graciosos e verdes
porque me no vedes.

Kijk, hoe ik lijd
uit liefde voor jou,
zie naar mijn hunkeren
zie wat ik je vraag.
Ogen, die ik ken
zo sierlijk en groen,
waarom zie je mij niet?

Eiles verdes sáo
e tem por usanga
na cor esperanga
e nas obras no,
vossa condigáo
no hé dolhos verdes
pois que me rik. vedes.

Ze zijn groen
en gewoonlijk dragen ze
hoop mee in hun kleur,
maar niet in hetgeen ze doen;
zo is het bij jullie
deze groene ogen bezit ik niet
want jij ziet mij niet.

EM MI GRAM SUFRIMENTO
Em mi gram sufrimento
non ha dolor inas desigual
que ser solo el pensamento
el testigo de mi mal.
Sufrira el mal que busque
la vida como la fée
mas tene mi sufrimento
hun dolor mui desigual
que es solo el pensamento
el testigo de mi mal.

In mijn smartelijk lijden
is geen pijn méér ongelijk
dan slechts de gedachte
getuige te zijn van mijn diepe lijden.
Ik zal de smart ondergaan
die het leven zoekt zoals het geloof
maar mijn lijden kent een
zeer ongelijke pijn:
het zijn alleen de gedachten,
getuigen van mijn ongeluk.

PRECE A LISBOA
tekst: Artur Ribeiro
208

Vejo do cais mil janelas

Ik zie vanaf de kade duizend ramen

da minha velha Lisboa.
Vejo Alfama das vielas
Castelo a Madragoa.

van mijn oude Lissabon.
Ik zie Alfama van de stegen,
het kasteel, de buurt Madragoa.

E os meus olhos rasos de água
deixam por toda a cidade
a minha prece de mágoa
nesta cancáo de saudade.

En mijn tranende ogen
laten door de hele stad
mijn gebed van smart
in dit lied van heimwee.

Quando eu partir
reza por mim, Lisboa
que eu vou sentir, Lisboa
penas sem fim, Lisboa.
Saudade atroz
que o coracáo maga
e a minha voz entoa
feita cancáo, Lisboa.
E se ao voltar
me vires chorar, perdoa
que eu abra a porta á tristeza
para depois rir á toa.
Tenho a certeza
que ao ver as ruas
tal qual hoje vejo
e esse teu ar de rainha do Tejo.
Hei-de beijar-te, Lisboa.

Als ik vertrek,
bid voor mij, Lissabon,
omdat ik zal voelen, Lissabon,
een eindeloos verdriet, Lissabon.
Wrede heimwee
die het hart kwetst
en mijn stem laat klinken
als een lied, Lissabon.
En als ik terug ben,
je zult me zien huilen, vergeef me
dat ik de deur openzet voor verdriet
om later voor niets te lachen.
Ik ben zeker
zodra ik de straten zie,
zoals ik nu zie
en deze koningin-van-de-Taag-blik van jou.
Ik zal je kussen, Lissabon.

Hei-de beijar com ternura
as tuas sete colinas
e vou andar á procura
de mim, nas tuas esquinas.

Ik zal je kussen met tederheid,
jouw zeven heuvels
en ik ga op zoek naar mezelf
in jouw hoeken.

E tu Lisboa hás-de vir
aqui ao cais como agora
para eu te dizer a rir
que hoje minha alma chora.

En jij Lissabon, je zult komen
naar de kade zoals nu
zodat ik jou lachend zal zeggen
wat mijn ziel vandaag doet huilen.

MEU CORPO
tekst: Ari dos Santos
Meu corpo
e um barco sem ter porto
tempestade no mar morto
sem ti
teu corpo
é apenas um deserto
quando no me encontro perto
de ti.

Mijn lichaam
is een boot zonder haven,
storm in de dode zee,
zonder jou,
jouw lichaam,
is slechts een woestijn,
als ik niet dicht
bij jou ben.

Teus olhos
sáo memórias do desejo
sáo as praias que eu no vejo

Jouw ogen
zijn herinneringen van verlangen,
zijn de stranden die ik niet zie,
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em ti.
Meus olhos
sáo as lágrimas do Tejo
onde eu fico e me revejo
em ti.

in jou.
Mijn ogen
zijn de tranen van de Taag
waar ik blijf en me weerspiegel,
in jou.

Quem parte de to perto
nunca leva
as saudades da partida
as amarras de quem sofre.
Quem fica
é que se lembra toda a vida
das saudades de que parte
e dos olhos de quem morre.

Wie vertrekt van zo dichtbij
neemt nooit
de heimwee van het vertrek,
de trossen van wie lijdt.
Wie blijft
is diegene die heel zijn leven denkt
aan de heimwee van wie vertrekt
en aan de ogen van wie sterft.

Náo sei
se o orgulho da tristeza
nos doi mais do que a pobreza
no sei.
Mas sei
que estou para sempre presa
a ternura sem defesa
que eu dei.

Ik weet niet
of de trots van het verdriet
meer pijn doet dan de armoede,
ik weet niet.
Maar ik weet
dat ik voor altijd gevangen zit
in tederheid zonder bescherming
dat ik gaf.

Sózinha
numa cama que é só minha
espero o teu corpo que eu tinha
só meu.
Se ouvires
o chorar de uma crianQa
ou o grito de vinganQa
sou eu.

Eenzaam
in een bed dat alleen van mij is,
wacht ik op jouw lichaam dat ik bezat,
alleen van mij.
Als je eens
het huilen van een kind hoort
of de schreeuw van wraak,
dat ben ik.

Sou eu
de cabelo solto ao vento
com o olhar e o pensamento
no teu.
Sou eu
na raiz do sofrimento
contra ti e contra o tempo
sou eu.

Dat ben ik
met losse haren in de wind
met mijn blik en gedachten
naar jou.
Dat ben ik
in de wortel van het lijden
tegen jou en tegen de tijd,
dat ben ik.

VESTI A MINHA SAUDAD
tekst: António Campos
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Vesti a minha saudade
saf com ela para a rua.
Toda a gente da cidade
viu que a saudade era tua.

Ik kleed me met heimwee
en zo ga ik naar buiten.
Iedereen in de stad
zag dat het heimwee naar jou was.

Fugi da cidade grande.
Fui para o campo estava frio.

Ik vluchtte de stad uit.
Ik ging naar het platteland, het was koud.

E vi correr o teu nome
por sob as águas do rio

En daar zag ik jouw naam vloeien
onder het water van de rivier.

Meu pensamento correu
sem o poder alcangar.
Depois vi que se perdeu
na imensidade do mar.

Mijn gedachte rende
zonder hem te kunnen bereiken.
Later zag ik dat hij verdwaalde
in de eindeloze zee.

Voltei para casa já tarde.
Era frio meu coragáo.
Despi a minha saudade.
Vesti-me de solidáo.

Ik keerde laat naar huis.
Mijn hart was koud.
Ik ontdeed me van mijn heimwee.
Ik droeg mijn eenzaamheid.

DIPUES VIENES DELHAIDEA
Dipues vienes delhaidea
asi Mimgo Dios te valga
se me viste alha Pascoala.
Porque desdel primero
dia que neste prado la vi
no tomo mas por aqui
a pastar como solia.
Ni me versa alegria
mientras mi vemtura mala
me detiene alha Pascoala.

Nadat je terugkomt van het dorp,
vertel me dan, Mingo, God zij je genadig,
of je daar Pascoala hebt gezien.
Want sinds de eerste dag
dat ik haar in de weide heb gezien,
is ze hier niet meer teruggekeerd
om zoals gewoonlijk het vee te hoeden.
Je zult geen vreugde in mij zien
zolang mijn boosaardig lot
mijn Pascoala daar tegenhoudt.

ESPERA SEM FIM
tekst: António Rocha
Passam as horas sem fim.
Dá lugar noite o dia.
Morre o sol nasce o luar.
E eu fico dentro de mim
esperando a doce alegria
do momento de te amar.

Uren gaan eindeloos voorbij.
De dag maakt plaats voor de nacht.
Verdwijnt de zon, verschijnt het maanlicht.
En ik blijf in mezelf
wachtend op de zoete vreugde
van het moment om je te beminnen.

Vejo-te um fugaz momento
nasce em mim a primavera
se me beijas com ardour.
Mas tu foges como o vento
e eu fico de novo á espera
desses segundos de amor.

Ik zie je in een vluchtig moment,
de lente ontluikt in mij
als je met vuur kust.
Maar je ontkomt als de wind
en ik wacht opnieuw
op deze seconden van liefde.

Contigo vai a alegria.
Nasce o sol morte o luar.
Vai-se o meu sonho dourado.
E fico ansiando o dia
em que voltes para fiscar
eternamente ao meu lado.

Met jou vertrekt de vreugde.
Verschijnt de zon, verdwijnt het maanlicht.
Mijn gouden droom gaat weg.
En ik verlang naar de dag
dat je terug komt om te blijven
eeuwig bij mij.
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UM HINO Á VIDA
tekst: António Rocha
E fez-se dia.
E fez-se o mar, largo e profundo,
com a magia do teu olhar,
eu fiz um Mundo
e renasci,
qual alvorada na primavera,
quando te vi
na madrugada
minha espera.

En de dag ontwaakt.
En zo is de zee, ruim en diep,
met je magische blik
bouwde ik een wereld
en ik werd herboren
zoals de ochtendstond van de lente,
toen ik jou zag,
's nachts,
wachtend op mij.

Aves cantaram,
fontes brotaram
lipidas águas,
nos inventei,
onde afoguei
as minhas mágoas.
Surgiu o amor,
com o fulgor do astro rei,
os olhos teus
fixos nos meus
e entáo cantei.

Vogels zongen,
bronnen ontsprongen,
reine wateren
verzonnen rivieren,
waar ik verdronk
mijn smarten.
De liefde kwam te voorschijn
met de glans van de zon,
de ogen van jou
vast aan de mijne
en toen zong ik.

Um hino á vida,
um canto á esperanga.
Olhei de novo
arco-fris da felicidade.
Um hino â vida
e fui crianga,
num sonho bom
que se tornou realidade.

Een hymne aan het leven,
een lied op de hoop.
Ik zag opnieuw
de regenboog van het geluk.
Een hymne aan het leven
en ik werd een kind
in een goede droom
die werkelijkheid werd.

Um cháo de estrelas,
rumo certo,
de quem, por fim,
achou a terra prometida.
Soltar as velas
em mar aberto,
espalhando ao vento
um canto â esperanga,
um hino vida.

Een bodem van sterren,
de juiste richting,
iemand die, eindelijk
het beloofde land vond.
De losse zeilen
in open zee
verspreiden in de wind
een lied op de hoop
een hymne aan het leven.

GUITARRA CASCA DE NOS
tekst: António Rocha
Guitarra casca de noz
caravela da paixáo
onde embarca a minha voz
vestida de solidáo
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Notendopvormige gitaar,
karveel van passie,
waar mijn stem inscheept,
gekleed in eenzaamheid,

e navega o mar do amor
numa procura sem fim
daquela paixáo maior
que anda fugida de mim.

en bevaart de zee van de liefde,
in een eindeloze zoektocht
naar die grootste passie
die mij ontglipt.

Dos teus gemidos, guitarra
fiz o meu sonho dourado
com tuas cordas, a amarra
com que me prendi ao fado.

Van jouw kreunen, gitaar,
maakte ik mijn gouden droom,
van je snaren, het touw
waarmee ik me aan de fado bind.

Só tu póes firn á ansiedade
que ás vezes me embarga a voz
guitarra casca de noz
caravela da saudade.

Alleen jij maakt een einde aan de spanning
die mijn stem soms hindert,
notendopvormige gitaar,
karveel van de heimwee.

SEMPRE ESPERANDO
tekst: António Rocha
Comeco a ficar cansado
de viver com a saudade.
Onde estás tu felicidade?
Porque no yens para meu lado?

Langzaam word ik moe
van leven in eindeloos verlangen.
Waar zijt gij, gelukzaligheid?
Waarom komt ge niet aan mijn zijde?

Dos gemidos da guitarra
fiz minha companhia.
E vivo da nostalgia
que ao meu coracáo se agarra.

De zuchten van de gitaar
heb ik tot mijn gezelschap gemaakt.
Ik leef van het verleden
dat ik op mijn hart draag.

Fiz do cais uma janela
onde espero uma gaivota
que seguiu a tua rota
para ver voltas com ela.

Ik heb van de kade een venster gemaakt
waaraan ik wacht op een meeuw,
die jouw weg heeft gevolgd,
om te zien of je met haar terug zal keren.

Comeco a ficar cansado
de viver com a saudade.
Onde estás tu felicidade?
Porque no vens para meu lado?

Langzaam word ik moe
van leven in eindeloos verlangen.
Waar zijt gij, gelukzaligheid?
Waarom komt ge niet aan mijn zijde?
Vertaling: Alzira Arouca (fadoliederen), Irène Koenders
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Zefiro Torna & Triatu
Zefiro Torna
Cécile Kempenaers
Els Van Laethem
Jurgen De bruyn
Liam Fennelly
Kristien Kueppens

sopraan
sopraan & toy piano
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Triatu
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Frank Van Eycken
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percussie
percussie
percussie

Vrijdag, 25 augustus 2006
concert: 12.00 uur — AMUZ-Augustinus Muziekcentrum
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PROGRAMMA

Anoniem (Italië, 14de eeuw)
La Manfredina
La Rotta
Trotto
Nebosja Jovan Zivkovic (°1962)
Trio per Uno
deel I
Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377)
Ma fin est mon commencement
toegeschreven aan Philippus de Caserta (fl. ca. 1370)
A qui Fortune
Michel Lysight (°1958)
De part et d'autre I
Nebosja Jovan Zivkovic
Trio per Uno
deel 2
Jacopo Peni (1561-1633)
Tu dormi
Claudio Monteverdi (1567-1643)
Mentre vaga Angioletta
Michel Lysight
De part et d'autre II
Henry Purcell (1659-1695)
Music for a while
Santiago de Murcia (ca. 1682-ca. 1740)
Cumbees
George Crumb (°1929)
Ancient Voices of Children
Dances of the Ancient Earth
De dónde vienes, amor, mi nirio
Dance of the Sacred Life-Cycle
Todas las tardes en Granada
Astor Piazolla (1921-1992)
Todo fué
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Zones
Jurgen De bruyn

Geïntrigeerd door de idee van het tegenover elkaar stellen en combineren van (schijnbaar) onverzoenbare
stijlelementen schrijft de Amerikaanse componist George Cnimb werken als Black Angels, Madrigals en de
cyclus Ancient Voices of Children. Dit laatste werk leverde inspiratie op voor het programmaconcept Zones.
Eenzelfde fascinatie voor het overschrijden van grenzen van vorm, tijd en ruimte wordt gedeeld door het
oude muziekensemble Zefiro Torna en het percussietrio Triatu. Zones is eveneens het relaas van een ontmoeting tussen twee ensembles die ondanks hun sterk uiteenlopende identiteit via een dialectisch proces van
aftasten en afstoten, confrontatie en experiment tot een volwaardige dialoog trachten te komen.
De taal die gehanteerd wordt is die van middeleeuwse, barok- en hedendaagse componisten. Componisten
die elk op hun beurt lijken te balanceren op de breuklijnen van de muziekgeschiedenis. Het zijn sleutelfiguren die enerzijds de gangbare taalcodes in hun muziek integreren om ze anderzijds weer inventief te breken. Hun muziek, die varieert van intiem en lyrisch tot virtuoos en zelfs extatisch, getuigt van een grote durf
en exploratiedrang. De liedteksten die ontleend zijn aan de meest erudiete dichters van hun tijd, drukken
filosofische ideeën uit. In hun werk beschouwen ze de melancholische positie van de mens in zijn noodlottige relatie met zijn omgeving, de natuur en de kosmos. Om hun ideeën kracht bij te zetten, bedienen ze
zich van een omvangrijk instrumentenarsenaal met de menselijke stem als het ultieme expressiemiddel van
de ziel.
Het programma Zones wordt ingezet met drie instrumentaal gebrachte middeleeuwse dansen, 'estampies'
genoemd. Ze zijn opgetekend in manuscripten zoals de befaamde Codex Faenza en kregen als titel ofwel de
naam van een persoon zoals La Manfredina, maar ook benamingen van dansvormen als La Rotta of Trotto.
De dansmelodieën werden gespeeld op instrumenten als de fluit, schalmei, vedel, luit, harp, orgel, klokken
en allerhande percussie-instrumenten die dikwijls van Arabische origine zijn.
Met het eerste deel van het werk Trio per Uno dringen we door tot de wereld van de hedendaagse Duitse
percussionist en componist Nebosja Jovan Zivkovic. Het is een mannelijke wereld, gekarakteriseerd door
kracht, grote gebaren, intensiteit en virtuositeit, die veruiterlijkt wordt door het bespelen van percussieinstrumenten als de gran cassa, bongo's en peking gongs.
"Ma fin est mon commencement et mon commencement ma fin", zo luidt de beginzin van het driestemmige rondeau van de belangrijkste 14de-eeuwse componist, Guillaume de Machaut. De tekst van het lied biedt
de sleutel tot het correct uitvoeren van deze ingenieuze raadselcanon. De compositie is namelijk opgevat als
een retrograde waarbij de melodieën naar elkaar toevloeien en zich in spiegelbeeld weer verwijderen.
In het driestemmig virelai A qui Fortune, toegekend aan Philippus de Caserta, komt het vernuft van de `trecento'-componisten tot uiting in de - modern aandoende - polyritmische schrijfstijl die de naam 'ars subtilior' kreeg.
Michel Lysight, docent aan het conservatorium van Brussel, liet zich inspireren door componisten als Steve
Reich en Arvo I.3 -t en wordt aanzien als een van de boegbeelden van de postmoderne stroming 'Nouvelle
Musique Consonante'. Zijn werk De part et d'autre, geschreven voor een onbepaalde bezetting, evolueert
in ritmische modules en is structureel geordend volgens het aloude Fibonacci-principe. Een eerste versie
wordt uitgevoerd op een middeleeuws instrumentarium, waarbij de zangers klanken uitbrengen gebaseerd
op Taiwanese getallen. Een tweede versie wordt gebracht in een bezetting van hobo en percussie.
Zivkovic laat in het tweede deel van het Trio per Uno een heel andere kant van zijn persoonlijkheid zien.
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Een zweverige, new-age-achtige sfeer wordt opgeroepen door de perpetuum begeleiding van de vibrafoon,
waarboven stem en klokkenspel een ijle melodie voortbrengen.
In Tu dormi, een lied in vroegbarokke arioso-stijl, drukt een getormenteerde geliefde zijn smart en doodsverlangen uit terwijl zijn beminde Phyllis achteloos ligt te slapen. De componist Jacopo Peni was werkzaam
aan het hof van de beroemde familie De Medici in Firenze en gold, onder andere door het schrijven van de
eerste opera's, als één van de exponenten van de nieuwe barokstijl.
In 'stille nuove' werd Claudio Monteverdi als hoofdfiguur aanzien. Renaissance- en baroktradities kwamen
tot een sublieme synthese in een waaier van muziekgenres. In Mentre vaga Angioletta, een duo voor twee
stemmen en basso continuo, gaf Monteverdi blijk van zijn genie. Retorica en muziek gaan er hand in hand.
De tekst, die spreekt over het wonderbaarlijke gezang van Angioletta, wordt muzikaal vertaald in een veelheid aan compositorische stijlfiguren, wat talrijke vocale hoogstandjes oplevert.
De Griekse mythologie was een onuitputtelijke bron voor tal van barokopera's. Voor het muzikaal drama
Oedipus, op een libretto van John Dryden en Nathaniel Lee, schreef de Engelse grootmeester Henry Purcell
Music for a while. Dit lied verhaalt, voortschrijdend op een repetitieve bas, hoe muziek kommer, kwel en
destructieve krachten verdrijft.
Spaanse barokcomponisten zoals de gitarist Santiago de Murcia waren actief in de overzeese ZuidAmerikaanse kolonies. Zij lieten zich inspireren door locale tradities en integreerden typische ritmes alsook
percussie- en snaarinstrumenten in hun muziek. Een manuscript met gitaarmuziek van de hand van Murcia
werd teruggevonden in Mexico. Dansen als Cumbees bestonden er naast typische barokdansen als de allemande en het menuet.
In Ancient Voices of Children, gebaseerd op gedichten van Frederico Garcia Lorca, zocht George Crumb
naar muzikale beelden die de imaginaire wereld van Lorca uitdrukken. Lorca behandelde primaire elementen als het leven, de dood, de liefde en de natuur en hanteerde een taal die de mogelijkheid biedt tot oneindig subtiele nuances. Een taal die hij samenvatte in het woord 'cluende': "al wat donkere klanken heeft, de
mysterieuze kracht die iedereen voelt maar nog geen enkele filosoof heeft kunnen verklaren (...) ze verwerpt al de zoete geometrie die de mens zich heeft aangemeten". Crumb voelde in zijn werk de drang om
allesomvattend te zijn en gevarieerde ongerelateerde, stilistische en culturele elementen met elkaar te verbinden. Zo combineerde hij in het dansinterludium Dances of the Ancient Earth een Arabisch aandoende
melodie op hobo met een ritmisch motief op Tibetaanse gebedsstenen. De dónde vienes, amor, mi ni-no is
een vocalise voor sopraanstem gebaseerd op puur fonetische geluiden en eist van de zangeres een grote technische en kleurrijke flexibiliteit. Dance of the Sacred Lzfe-Cycle kent een letterlijk cyclisch verloop met een
partituur genoteerd in cirkelvorm, waarbij dezelfde elementen telkens licht gewijzigd terugkomen boven
een ostinaat boleroritme. Met de bedenking "Todas las tardes en Granada se muere un nik)" (elke namiddag sterft er een kind in Granada) en het Bach-citaat "Bist du bei mir" uit het klavierboek van Anna
Magdalena Bach, gespeeld op toy-piano, eindigt het werk in een bevreemdende sereniteit.
Zoals vele van de voorgaande componisten is ook de Argentijnse bandoneonist en componist Astor
Piazzolla een vernieuwer in zijn genre, de tango. Piazzolla's muziek is als Buenos Aires: tegenstrijdig en
chaotisch maar oprecht en intens tegelijkertijd. Ze drukt passie, kracht en soms ook woede uit. In het lied
Todo fué, gecomponeerd op een gedicht van zijn dochter Diana Piazzolla, vermengt de traditionele gepolijste stijl zich met zijn 'tango nuovo' met haar tegendraadse ritmiek, hamerende staccato's en expressieve
melodieën.

218

MA FIN EST MON COMMENCEMENT
Ma fin est mon commencement
et mon commencement ma fin.

Mijn einde is mijn begin
en mijn begin mijn einde.

Est tenere vraiement
ma fin est mon commencement.

De tenorpartij getrouw
mijn einde is mijn begin.

Mes tiers chans trois fois seulement
se retrograde et einsi fin.

Mijn derde partij slechts driemaal gezongen
keert op haar stappen terug en stopt daar.

A QUI FORTUNE
A qui Fortune est tout dis
ennemie Ii m'est avis
vivre doit en langor
sans joy avoir,
fors tristesse et dolour:
Pour moy le di,
qui fortment me guerroie.

Wie Fortuna altijd als vijandin heeft,
kan naar mijn mening
niet anders dan in kwelling leven,
zonder vreugde te kennen,
niets dan droefheid en smart:
en dat zeg ik,
die hevig tegen Fortuna strijdt.

Si ne se doit nulz homs meravellier
se je sui de mon cuer gay et jolis;

En toch moet het niemand verbazen
dat ik vrolijk ben en gelukkig.

Si perdu ay bien say recouvrer
tous mes desduis en estrange païs.

Als ik verloor wist ik al geneugten
te hervinden, elders.

TU DO RMI
Tu dormi, e'l dolce sonno
ti lusinga con l'ali.
Aure volanti
ne mov' ombra giamai,
taci ii pianti.
Io, che non ho riposo
se non quando da lumi
verso torrent' e fiumi,
esc' al notturno sol, â me gioioso.
Tu lo splendor
degl' argentati rai
non rimiri, e tu stai
sord' al duol che m'accora;
io sent' e veggio ogn' or l'aura e l'aurora.

Jij slaapt en de zoete slaap
vleit je met haar vleugels.
De ruisende briesjes
doen niet langer schaduwen bewegen
en het geweeklaag is in stilzwijgen gehuld.
Ik ken geen rust, tenzij ik naar buiten ga,
naar de bergstromen en rivieren,
onder het schijnsel van de nachtelijke zon,
die mij vreugdevol stemt.
Jij bewondert de schittering
van haar zilveren stralen niet
en jij bent doof voor de pijn die mij treft.
Ik voel en zie op ieder moment
het briesje en de dageraad.

Tu dormi, e non ascolti me
che prego e sospiro
e piango e bramo,
e nell' alto silentio ora ti chiamo.
Ben ha profond' oblio, o
sepolt' i tuoi sensi vitali,
e prov' in vano destar in te pietad',
alma che more.
Non è Febo lontano,

Jij slaapt en je luistert niet naar mij,
die bidt en smeekt en weent
en vurig verlangt
en die in de diepe stilte jou nu aanroept.
Jij vergeet, o meisje,
jouw vitale zintuigen zijn begraven
en ik probeer tevergeefs mededogen op te wekken
bij jou, voor deze ziel die stervende is.
Phoebus is niet ver meer,
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vien l'alba rugiadosa.
Ma che, dorm' e risposa,
non piang' in darno i suoi tormenti il core;
e se non senti tu, mi sent' amore.

de met dauwdruppels besprenkelde dageraad
is in aantocht. Maar ach, slaap en rust maar.
het hart schreeuwt niet vruchteloos haar kwellingen uit,
want als jij niet luistert, dan luistert de liefde wel.

Tu dormi, ed io pur piango,
Filli, o del moi cor dolce tormento,
e ce) '1 mio pianto
io mir' ii Cielo intento.
Entro piume d'odori
tu ripos' il bel fianco,
io fra mille dolori
sento senza pica venirmi manco.
0 sonno, o tu che porti pace ai coni
e le menti egri confort,
ti non chiamo giamai;
ma sol desio che nei sorpir'
aquet' ii morir moi.

Jij slaapt, Phyllis, en ik ween dus,
zoete kwelling van mijn hart.
En tijdens mijn geween
kijk ik naar de bewolkte hemel.
Tussen geurige donsjes
leg jij je bevallige lichaam te rusten.
Ik, temidden van duizenden pijnen,
voel hoe zonder genade alles van me wegglijdt.
0 slaap, jij die vrede brengt voor het hart,
en ondersteuning voor de gekwelde geesten,
ik roep je niet langer meer aan,
maar ik wens alleen maar
dat je in mijn verzuchtingen mijn sterven verzacht.

MENTRE VAGA ANGIOLETTA
Mentre vaga Angioletta
ogni anima gentil cantando alletta,
corre ii mio core, e pende
tutto dal suon del suo soave canto;
e non so come intanto
musico spirto prende
fauci canore,
e seco forma e finge
per non usata via garrula,
e maestrevole armonia.
Tempra, d'arguto suon pieghevol voce,
e la volve, e la spinge
con rotti accenti,
e con ritorti giri
qui tarda, e là. veloce;
e tall'hor mormorando
in basso, e mobil suono, ed alternando
fughe, e riposi, e placidi respiri,
hor la sospende, e libra,
hor la preme, hor la rompe, hor la raffrena;
hor la saetta, e vibra,
hor in giro la mena,
quando con modi tremuli, e vaganti,
quando fermi, e sonanti.
Cosi cantando e ricantando, il core,
miracol d'amore,
e' fatto un usignolo,
e spiega già
per non star mesto ii volo.
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Wanneer de lieftallige Angioletta met haar
heerlijke gezang alle verfijnde zielen streelt,
bonst mijn hart sneller en leunt het
op de klank van haar zoete stem;
en inmiddels, 'k zou niet weten hoe,
verandert de geest van de muziek
in melodieuze stemmen
en ook in vormen en gedaanten.
Op een ongewone wijze tempert een welsprekende
en meesterlijke harmonie met een
kwikzilveren klank in haar wendbare stem,
keert ze haar om en drijft ze haar voort
met gebroken accenten
en met buitelingen en salto's,
die haar nu eens doet
vertragen dan weer versnellen,
soms fluisterend in diepe en veranderlijke klanken,
en neemt ze wisselende vluchten
die nu eens tot rust en vredig op adem komen.
Nu weer ondersteunend en gewichtig,
dan weer onderdrukkend, en destructief.
De ene keer in bedwang gehouden,
dan weer losgeschoten en vibrerend,
dan weer geleid tot in een cirkel.
Soms op een trillende en zoekende manier,
andere keren stevig en sonoor
zodat het hart, voor eeuwig en altijd zingend
over het mirakel van de liefde,
de gedaante aanneemt van een nachtegaal
en, opdat het niet treurig blijft,
nu zijn vlucht neemt.

MUSIC FOR A WHILE
Music for a while
shall all your cares beguile:
wond'ring how your pains were eas'd
and disdaining to be pleas'd
till Alecto free the dead
from their etemal bands,
till the snakes drop from her head,
and the whip from our her hands.

Een beetje muziek
zal al je zorgen verschalken:
zal je verwonderen hoezeer je pijnen verminderen
en je doen verachten om zomaar behaagd te worden
tot Alecto de doden zal bevrijden
van hun eeuwige banden,
tot de slangen van haar hoofd vallen
en de zweep uit haar hand.

DE DÓNDE VIENES, AMOR, MI MiSTO
Tekst: Federico Garcia Lorca
dDe dónde vienes, amor, mi nirio?
De la cresta del duro frfo.
é. Qué necesitas, amor, mi nifio?
La tibia tela de tu vestido.
Que se agiten las ramas al sol
y salten las fuentes alrededor!
En el patio ladra el perro,
en los rboles canta el viento.
Los bueyes mugen al boyero
y la luna me riza los cabellos.
Qué pides, niflo, desde tan lejos?
Los blancos montes que hay en tu pecho.
iQue se agiten las ramas al sol
y salten las fuentes alrededor!
Te diré, nin-o mfo, que sf,
tronchada y rota soy para ti.
iCómo me duele esta cintura
donde tendrás primera cuna!
Cuándo, mi nifio, vas a venir?
Cuando tu carne huela a jazmin.
Que se agiten las ramas al sol
y salten las fuentes alrededor!

Waar kom jij vandaan, schatje, kindje van me?
Van de top, van de hevige koude.
Wat heb je nodig, schatje, kindje van me?
De warme stof van jouw jurk.
Laat de takken wuiven naar de zon
en laat rondom fonteinen opspringen!
De hond blaft op de binnenplaats;
de wind zingt in de bomen.
De koeien loeien naar de ossendrijver
en de maan doet mijn haren krullen.
Wat vraag jij, kindje, van zo verre?
De blanke heuvels van jouw borsten.
Laat de takken wuiven naar de zon
en laat rondom fonteinen opspringen!
Ik moet je zeggen, m'n kindje dat ik wel
gehavend door jou ben, en ik ben doodmoe!
Wat een pijn voel ik in de buik
waar jij je eerste wieg hebt!
Wanneer kom je, kindje van me?
Als jouw lichaam naar jasmijn geurt.
Laat de takken wuiven naar de zon
en laat rondom fonteinen opspringen!

TODOS LAS TARDES EN GRANADA
Tekst: Federico Garcia Lorca
Todas las tardes en Granada
todas las tardes se muere un

Iedere middag, in Granada,
iedere middag, in Granada, sterft er een kind.

TODO FUÉ,
Tekst: Diana Piazolla
Tante naz sensación
al quitrán de mi voz.
Viento azul de algas se pobló.
sin pensar lo gavilánde a dio
ses se me a brazó
ahogando me.

Er wellen zoveel gevoelens op
bij het ontnemen van mijn stem.
De blauwe wind vulde zich met zeewier
en gaf het zonder nadenken aan de sperwer
die omhelsde mij
en wurgde mij.
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Viene y va sensación
huracán de dolor.
Vuel ve aser o tofio de adán.
Deja me, gritas de siglos.
Ayer mi voz olió jardinos.
Déja me, sensación,
llaga al fin mori, morir.

Gevoel komt en gaat
een orkaan van pijn.
De herfst van Adam keert weer terug.
Laat me alleen, kreten van eeuwen.
Gisteren rook mijn stem naar tuinen.
Ga weg, gevoel,
wonde, uiteindelijk stierf ik, sterven.

Hoy su be a mi.
tu raiz de pufial,
y brotó ci clón mi ciel.
Y a dolor
be so brutal
que mi sombra alumbró,
y es talló tro pelde sal,
mi visión.

Vandaag brengt de kling
van jouw dolk mij omhoog
en ontluikt mijn hemel.
Er is pijn
een ruwe kus
die mijn schaduw ontstak;
mijn visioen
is bitter.

Por mi piel al cé
costa y a sin sol
hoy tu bruma en flor,
me buscó
por mi ayer a mi voz,
piel de niebla mi a dios
sens ación
que dolor todo fué.

Voor mijn huid
volstond een kust zonder zon,
vandaag zocht jouw bloeiende
mist mij;
gisteren op mijn stem
huid van mist
gevoel,
wat een smart, alles is voorbij.
Vertaling: Marianne Lambrechts (Spaans, Frans),
Brigitte Hermans (Frans), Robin Steins (Engels), ICTL
(Italiaans)
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PROGRAMMA

Invitación a la fiesta
Anoniem
A la fiesta del Corpus

schilderij 1: Los santos jesuitas
Anoniem
Corderito de amor

schilderij 12: Parroquia de San Cristóbal
Ignacio Quispe (? - ?)
Ah seflores, los de buen gusto

schilderij 13: El Correidor Perez
Anoniem
Don Pedro a quien los crueles (Yo sé que no ha de
ganar)

schilderij 2: Santa Rosa y la Linda
Gutierre Fernández Hidalgo (ca. 1547-1623)
Salve Regina

schilderij 14: Salida de la Catedral
Francisco Guerrero
Pange lingua

schilderij 3: Cofradfas de San Juan y San Pedro
Anoniem
En la mas alegre aurora

schilderij 4: Parroquia de San Blas
Anoniem
Hanacpachap cussicuinin

schilderij 5: Dominicos
Toms de Torrejón y Velasco (1644-1728)
Enigma soy viviente

schilderij 6: Parroquia de Santiago
Francisco Guerrero (1528-1599)
Defensor alma Hispaniae

schilderij 7: Mercedarios
Anoniem
Hoy cielo y tierra compiten

schilderij 8: Parroquia de San Sebastián
Juan de Araujo (1646-1712)
Para qué es Amor?

schilderij 9: Augustinos
Anoniem
Oigan todos y todas

schilderij 10: Hospital de los Naturales
Anoniem
i Oh, qué rumor tan suave!

schilderij 11: Franciscanos
Juan de Araujo
Vientos, aves, prados, flores
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Anoniem
Un monsieur y un estudiante

schilderij 15: La ultima cena
Toms de Torrejón y Velasco
Ave verum corpus

schilderij 16: Regreso a la Catedral
Juan de Urrede (fl. 1451-ca. 1482)
Pange lingua

Final de la fiesta
Antonio Durán de la Mota (ca. 1670-1746)
Afuera, afuera luces

Cusco, imágenes de la ciudad perdida
Een muzikaal beeld van een Zuid-Amerikaanse stad uit de barok
Bernardo Illari

Rond 1675 had Manuel de Mollinedo y Angulo, de legendarische bisschop van Cusco, de supervisie over
de realisatie van achttien grote doeken, die de immense processie van Sacramentsdag in Cusco moesten
voorstellen. Zestien ervan zijn overgeleverd tot op heden. De schilderijen waren bestemd voor de kerk van
de Heilige Anna, die gelegen was aan de poorten van de stad. Binnenin werden ze opgehangen aan de
muren, om de toevallige reiziger te overbluffen met een wonderbaarlijke voorstelling van de heiligste der
religieuze processies van de stad. Mollinedo liet een volledig panorama van de stad realiseren met daarop de
verschillende sociale en culturele groeperingen, dikwijls rivalen van elkaar, allen geplaatst onder de auspiciën van de Roomse kerk en van zijn vertegenwoordiger, namelijk hijzelf. Bisschop Mollinedo was inderdaad één van de meest gerenommeerde 'prinsen van de katholieke kerk' van het koloniale Cusco.
De schilderijen schetsen een allesbehalve onpartijdig beeld van de processie. Het gaat hier niet om fotografie. De kunstenaar heeft een aantal groepen of notabelen afgebeeld die klaarblijkelijk als beschermheren
hebben samengewerkt met de bisschop. De creolen, zonen en kleinzonen van de conquistadores, staan op
de ereplaatsen. Bij de indianen bepalen de edelen hun eigen plaats, vergelijkbaar met die voor de notabelen
met Spaans bloed. De menigte autochtonen verdwijnt omzeggens, want ze zijn verdreven naar de rand van
de afgebeelde scène.
De voorstelling van het feest is dus in hoge mate geïdealiseerd en geïdeologiseerd, eenieder neemt de plaats
in die hem toekomt, sommigen zijn meer verheven, anderen minder, maar allen zijn onderworpen aan het
gezag van de katholieke kerk die verpersoonlijkt wordt door Mollinedo. Als er al een vermoeden van
onderhuidse ketterij aanwezig zou geweest zijn in Cusco, dan slagen de schilderijen erin om dit te verdoezelen. Alle inwoners geven de indruk deel uit te maken van een ingebeeld stedelijk geheel zonder enig conflict. De neoplatoonse harmonie heerst triomfantelijk in de schoot van dit picturale Cusco zoals de bisschop
het gewild had.
Deze zestien doeken bekommeren zich niet om de werkelijkheid. De inlandse parochies, bijvoorbeeld, zijn
afgebeeld met praalwagens. Voor zover ik weet, bestond er geen enkele in de gekoloniseerde Andes. Teresa
Gisbert, die gespecialiseerd is in de Boliviaanse kunstgeschiedenis, heeft ontdekt dat deze praalwagens overgenomen zijn van een feest in Valencia in Spanje. Wij zijn ervan overtuigd dat ze niets te maken hebben met
de realiteit van de Peruviaanse processie. Bovendien benadrukken de schilderijen het godsdienstige en officiële aspect van de viering, ten nadele van het volkse, dat minder onderhevig is aan de regels van het fatsoen.
Wat ons vandaag het meest treft in de Spaanse processies van Corpus Christi (Sacramentsdag) is omzeggens
volledig afwezig op deze doeken: er staan geen reuzen, draken of mythische personages op. In de plaats
daarvan hangt er een gewijde sfeer, er heerst orde en ernst, een vroomheid eigen aan de contrareformatie.
En wat bijzonder uitmunt in afwezigheid is de lach en de volkscultuur.

De muziek in de schilderijen
De doeken horen vanzelfsprekend thuis in de artistieke sfeer, vandaar ook dat ze meer fictie dan realiteit
zijn, meer idealisering dan fotografie, meer katholieke en kolonialistische ideologie dan de weergave van een
onafhankelijk leven in een stad. Dit register kan dus als uitgangspunt dienen voor de artistieke productie.
De doeken van Cusco zelf heb ik zo'n vijf jaar geleden ontdekt ter gelegenheid van een seminarie van Tom
Cummins aan de Universiteit van Chicago. Ik heb me onmiddellijk afgevraagd hoe ze zouden klinken: de
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werken maakten in mij een klankrijke prikkeling los die zodanig sterk was dat de leegte, ontstaan door de
afwezigheid van muziek, ei zo na ondraaglijk was. De analyse van het villancico Cuatro plumajes airosos,
een lied uit Cusco, bracht enige tijd later een eerste antwoord in verband met het laatste schilderij, waarop
de plechtige intrede van de processie in de kerk staat afgebeeld. De volgende jaren werden besteed aan andere projecten. Een jaar geleden stond Gabriel Garrido erop dat we nóg een concert met koloniaal repertoire
zouden brengen. Op dat moment heb ik dan beseft dat ik in staat moest zijn om de verloren gegane klank
van de doeken van Cusco terug te vinden, zoals Proust in zijn zoektocht naar een klein zinnetje van
Vinteuil. En hier staan we dan nu!
De universitaire studies over de doeken hebben mij een stevig uitgangspunt gegeven voor het programma
van vandaag. Veel is geschreven over deze fascinerende collectie. Men heeft de doeken kunnen identificeren. Men heeft discussies gevoerd over de vormen van patronaat, over de auteurs en de bronnen, en men
heeft zeer uiteenlopende interpretaties voorgesteld. De uitvoerigste studie over het onderwerp, van de hand
van Carolyn Dean, bevat een identificatie van de gebouwen die op elk van de schilderijen te zien zijn. Als
we deze werken beschouwen als ging het om één enkele processie van Corpus Christi, hoe geïdealiseerd
ook, dan zou het mogelijk moeten zijn om ze chronologisch te klasseren. Eens dat gebeurd is, moeten nog
de juiste composities gevonden worden om ze op muziek te zetten. Op die manier is het programma ontstaan dat we vanavond zullen kunnen beluisteren.
Zestien koloniale doeken uit Cusco op muziek zetten, kan op het eerste gezicht eenvoudig lijken. Niets is
minder waar. We wilden zeker geen museumstuk maken, interessant misschien, maar zonder leven.
Vertrekkend van de schilderijen hebben verschillende hypotheses geleid naar bepaalde muziekkeuzes, vanuit volgende algemene principes. Soms heb ik repertoire gezocht ter ere van de heilige die afgebeeld staat op
het doek. Ook hebben composities of componisten die verband hielden met bepaalde plaatsen of bepaalde
mensen op sommige doeken gediend als illustratie voor de muziek. Bepaalde onderwerpen — de pijlen van
de heilige Sebastiaan, de 'wereldse muziek' van één van de praalwagens, de bouw van de kathedraal — komen
voor op de doeken en ook in de composities in de plaatselijke archieven. Deze werken zijn uiteraard opgenomen in het programma. Ten slotte heb ik mij ook gebogen over de conceptuele verbanden tussen de beelden en de muzikale composities. Ik ben ervan overtuigd dat de intentie van Mollinedo zeker geen geweld is
aangedaan, dat het resultaat trouw blijft aan de oorspronkelijke bedoeling (een artistiek geheel creëren), en
dat hierop door middel van kunst het best mogelijke antwoord werd geformuleerd.

Het probleem van de archieven
Als deze doeken een visueel beeld schetsen van de identiteit van Cusco, dan moet ons programma hetzelfde doen op muzikaal gebied. De meest evidente oplossing bestaat erin terug te grijpen naar het plaatselijke
barokrepertoire, gebruikmakend van de muziek die ontstaan is in Cusco. De muzikale archieven uit quasi
dezelfde periode van La Plata, Guatemala en Mexico hebben belangrijke identiteitstheorieën aangebracht,
zoals we hebben aangetoond met het project Fiesta Criolla van Guadeloupe.
De archieven uit Cusco verschillen wezenlijk van die van de andere koloniale steden. De kathedraal had er
geen enkel belang bij om er een groot ensemble van professionele musici op na te houden, maar maakte voor
de zangpartijen regelmatig gebruik van studenten van het seminarie. Op die manier kon men grotere werken uitvoeren dan in Sucre of zelfs in Lima: het repertoire van het koloniale Cusco kenmerkt zich door een
overvloed aan grote meerkorige werken, met twaalf, veertien of zelfs zestien stemmen. De aanwezigheid
van een relatief groot aantal jonge zangers schijnt de samenstelling van het repertoire beïnvloed te hebben.
De archieven van Cusco puilen uit van dramatische muziek, hetzij als begeleiding bij theaterstukken, hetzij
humoristische villancicos met echte personages en soms ging het om min of meer uitgebreide opera's. Deze
werken kwamen goed van pas in een college van adolescenten waar de muzikale afleiding om zo te zeggen
dienst deed als een vorm van ordehandhaving in het dagelijkse leven.
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We kennen slechts vier componisten die in staat zijn gebleken om muziek te schrijven voor de dagelijkse
dienst in de kerk: Gutierre Fernández Hidalgo (ca. 1547-1623), Pedro BermUdez (c. 1558-1605?), Cristóbal
de Bersayaga (ca. 1575-1634?) en Esteban Ponce de León (ca. 1692- ca. 1755). Het is zo dat de partituren
die in de archieven van Cusco bewaard zijn gebleven, over het algemeen niet ter plaatse waren gecomponeerd. Ze kwamen toe per post of werden zelfs meegebracht door muzikanten op doorreis. Cusco lag namelijk op de route van Lima naar Potosf en La Plata, en bevond zich in het hart van een commercieel netwerk
waar men kon profiteren van het over en weer verkeer van de manuscripten. De hoofdstad van de Andes
had er misschien zelfs meer baat bij dan de andere steden.
Als men de actuele stand van het onderzoek in acht neemt, kan men zeggen dat het muzikale profiel dat de
kathedraal van Cusco onderscheidt van de andere Zuid-Amerikaanse kerken afhankelijk is van een verzameling muziek uit andere streken en uit het buitenland, eerder dan dat ze ter plaatse zou zijn geconcipieerd.
De muzikale identiteit van Cusco heeft dus eerder te maken met uitvoering of met performance dan met
creatie. Bovendien kan men zich indenken dat het koor van de kathedraal, met zijn talrijke 'seminaristenstemmen', een heel eigen klank produceerde die eigen was aan de stad.
Hieruit kan men twee gevolgtrekkingen maken. Eerst en vooral is het zo dat ons programma noodzakelijkerwijs moest vertrekken van werken van componisten uit Lima, La Plata en Potosí. Anderzijds, in het
geval dat geen enkele compositie uit de stad zelf een bepaald doek adequaat kon voorstellen, moest het
mogelijk zijn om eventueel te putten uit werken van auteurs uit naburige steden, maar eveneens aanwezig
in Cusco, zoals ook een kapelmeester van toen in die situatie zou gedaan hebben. Paradoxaal gesproken
gaan we vandaag bij het toonzetten van Cusco, aan de hand van grote composities uit Lima of La Plata,
blijkbaar te werk op de typische plaats- en tijdsgebonden manier van toen.
Vertaling: Marianne Lambregts en Brigitte Hermans uit de Franse vertaling van Isabelle Battioni

227

228

A LA FIESTA DEL CORPUS

A LA FIESTA DEL CORPUS

A la fiesta de Corpus,
que hay una cena, la major
que en el mundo se representa del Autor
de la vida y sus finezas.
A la fiesta del Corpus que hay una cena,
la mejor que en el mundo se representa!

Het avondmaal van Sacramentsdag
is het mooiste feest
om de Maker van het leven
en diens goedheden te eren.
Op Sacramentsdag vindt het mooiste
avondmaal van de wereld plaats.

De tres cenas famosas
que el jueves hizo,
ésta fue la afama de para los siglos.
Como cosa del cielo, son una gloria.
Oigan! En la fiesta divina, másica y loa!
Ay, mi Dios! Que me tirais flechas,
y el blanco sois Vos. iAy, mi Dios!
iVa.ya de loa! iVaya!
Y finezas de amores.
iVaya! ;Vaya de loa!

Van de drie beroemde avondmalen op donderdag
zal dit avondmaal tot in eeuwigheid beroemd blijven.
Een geschenk uit de hemel, een glorieus geschenk.
Luister naar de muziek
en de lofgezangen van dit feest van God.
Ach, Heer u schiet pijlen af,
en ik ben het doel. Ach, mijn God!
Barst los in lofgezang! Kom op!
En geef blijken van liefde!
Kom op! barst los in lofgezang!

Si es mi Dios el embozado,
y el Santisimo alabado
Sacramento del altar,
no hay ms que kar,
Atención, al Galán de mi corazón! Atención!
0 bien haya quien los dora,
que nos hace relación de su amor y su Pasión;
y a las almas enamora
con su representación. iAtención!
Sale con venda la Fe,
y yo sé para que.
Ha sido para mostrar que,
de puro enamoradas,
las almas enamoradas ciegas de amor.
Han de estar, y no ver sino es creer,
porque ya no hay ms que ver.
Y córno quiere que cieguen para
que ms se lleguen por no deslumbrar el sol,
con el inmenso arrebol,
hoy sale su amor vendado,
porque es un Cupido muy bien mirado.
Y para eterna memoria escrita
con su carmin, aqui da fin a su historia
finezas de amor sin fin.
iVitor! iVitor, seriores!
El Galán que embozado muere de amores.
;Vitor, seriores!
El Galán que embozado muere de amores.

Ja, mijn God, Hij die verborgen is,
en het Allerheiligste
Sacrament van het altaar,
zij moeten geprezen worden!
Let op degene die dingt naar mijn hart! Let op!
Er zijn mensen die Hem aanbidden en zij
vertellen ons over Zijn liefde en Zijn lijden;
en Hij zet zielen in vuur en vlam
met de uitbeelding ervan. Voorzichtig!
Geloof komt geblinddoekt tevoorschijn
en ik weet waarom.
Dat is om te laten zien dat zolang zielen
met aardse liefde bezig zijn,
zij verblind worden door de liefde.
Het gaat nu niet om het zien maar om geloof,
er valt immers niets te zien.
En aangezien Hij wil dat zij blind zijn
opdat zij hoger komen en niet door de zon
verblind worden, met zijn intense gloed,
komt de liefde vandaag geblinddoekt op,
want de liefde is een cupido die graag gezien wordt.
En het verhaal van de zuivere eeuwige liefde
eindigt hier. Het is voor eeuwig vastgelegd,
geschreven met Zijn karmijnrode bloed.
Juich, juich, heren!
De Geliefde die verborgen is, sterft uit liefde.
Juich, heren!
De Geliefde die verborgen is, sterft uit liefde.

Cop las
Yo, serior "sir un aldeano, que vengo
a ver en persona esta procesión y fiesta,
donde Dios es`tá que es "groria".

Strofen
Ik ben een dorpeling, mijnheer,
die met eigen ogen komt kijken naar de processie
en naar het feest, waarbij God aanwezig is in zijn glorie.

Cuando veo que "Ho" hacen dar vuelta
a la "igreja" toda, alcanzo
porque en el pan
"Ik" traen a "la" redonda.

Als ik zie dat ze Hem rond laten gaan
door de hele kerk, dan neem ik ook,
want ze laten hem rondgaan
in de gedaante van brood.

El sacristán con su cniz,
por delante se "enquillotra"
por que todos conozcamos
"Ho" que por nos se apasiona.

Voorop toont de koster ons,
met het kruis, Zijn liefde,
opdat wij allen weten
hoeveel Hij hield van ons.

CORDERITO DE AMOR

CORDERITO DE AMOR

Estribillo
Corderito de amor, no te me ocultes.
Corderito, no, no, no te me ocultes!
No a rigor se arguye, no te me ocultes,
corderito de amor,
corderito, no te me ocultes,
y si tu amor, me busca,
para qué huyes?
iNo te me ocultes!

Refrein
Lam vol liefde, verberg je niet voor mij.
Lammetje, verberg je toch niet voor mij!
In strengheid kunnen we niet met elkaar praten;
verberg je niet voor mij, lammetje vol liefde,
lammetje, verberg je niet,
en als jouw liefde op zoek is naar mij,
waarom vlucht je dan?
Verberg je niet voor mij!

SALVE REGINA

SALVE REGINA

Salve Regina,
mater misericordie:
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.

Wees gegroet,
barmhartige koningin,
hoop van ons leven,
gegroet.

Ad te clamamus,
exules, filii Hevae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Tot u roepen wij,
verdreven kinderen van Eva.
Vanuit dit tranendal
richten wij ons gesteun
en geween tot u.

Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.

Gij zijt onze voorspraak,
vestig dan uw barmhartige
ogen op ons.

Et Jesum,
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.

En toon ons Jezus,
de gezegende vrucht van uw schoot
na ons bestaan in dit aardse verbanningsoord.

0 Clemens. 0 pia.
0 dulcis Virgo Maria.

0 genadige. 0 liefdevolle,
0 tedere Maagd Maria.

EN LA MAS ALEGRE AURORA

EN LA MAS ALEGRE AURORA

En la ms alegre aurora
que dio a San Juan la mafiana,
sobre Málaga amanecen
once galeras de Espaiia.

Bij het aanbreken
van de stralendste dageraad ooit,
op Sint-Jansdag,
bereiken elf Spaanse galeien Malaga.
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Gallardas son, mas veloces,
no hacen sitio a su esperanza.
Sino son aves ni peces
como vuelan
cuando nadan!
Tan agudas en dos puntas,
a los cielos se levantan,
que cuando los aires
cortan tij eras de lerio zarpan.
Vestidas de gallardetes,
o de alillas adrezadas,
montes levantan de espuma,
por la una y otra banda.

Ze zijn prachtig en zeer snel
en kunnen niet wachten.
Het zijn vogels noch vissen,
hoe lukt het hen toch
om al varend zo te vliegen?
Ze richten zich op naar de hemel,
met hun puntige voor- en achtersteven,
ze zijn als scharen die de lucht doorklieven
als ze het anker lichten.
Ze zijn versierd met wimpels
of met vleugeltjes,
ze werpen aan weerskanten
bergen schuim op.

Estribillo
Ah de la prima rendida duerme,
como no repara en las velas que se acercan.
Da rebato a la campana, a la campana!
Rebato, da Gibralfaro, y responde el alcazaba.
iRebato, rebato! A la centinela!
iAl muro!
A la atalaya! A la atalaya! Alarma!
iAlarma Infantes, alarma!
iY juegue la artilleria !

Refrein
Wee hij die slaapt van vermoeidheid,
hij ziet naderende zeilen niet.
De alarmklok van Gibralfara luidt!
En vanuit het fort klinkt een reactie.
Alarmklok! Alarm! Naar de uitkijkpost!
Naar de muur!
Naar de toren! Naar de uitkijktoren! Alarm!
Alarm! Infanteristen, alarm!
En laat de artillerie klinken!

Coplas
La campana de vela, toca a rebato.
Galeritas de Esparia vienen zarpando. lAy!

Strofen
De wachterklok slaat alarm!
Bootjes uit Spanje hebben hun ankers gelicht, ay!

Ya se acercan los pitos, icómo se acercan!
Y el estruendo ruidoso de las cadenas. iAy!

Het gefluit nadert al! Wat zijn ze al dichtbij!
En het oorverdovende geluid van de kettingen, ay!

Aunque traen estandarte
y pavesadas,
salva piden
al puerto mas no batalla. iAy!

Hoewel ze vaandels voeren
en feestelijke vlaggen, vragen ze
alleen toegang tot de haven
en willen niet vechten, ay!

Respuesta a las coplas
Háganle la salva, los clarines,
las trompas y las cajas!
En nuevos rumores,
suene el pffano alegre de los tambores,
y pues San Juan en su clia,
nos saluda con tal salva, alarma, caballeria,
infantes, y juegue la artillerfa!

Antwoord op de strofen
Laten we een groet brengen, met hoorns,
met trompetten en met trommels!
Laat de vrolijke klanken
van de trommels klinken
Want Sint-Jansdag begroet ons
met dit salvo, alarm, ruiters
en infanterie, laat de artillerie klinken!

HANACPACHAP CUSSICUININ
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Hanacpachap cussicuinin
huaran cacta muchascaiqui
yupairurupucoc mallqui
runa cunap suyacuinin

0 boom met driemaal gezegend fruit
hemelse vreugde!
Duizendmalig zullen wij u prijzen.
0 hoop van de mensheid,

callpan nacpa quemicuinin,
huaciascaita.

helper van de zwakken,
hoor ons gebed.

Uyarihuai muchascaita
diosparampan Diospamaman
Yyrac tocto harnamcaiman
yupas calla, collpascaita
hua huar quiman suyuscaita
ricuchillai.

Hoor onze beden
Drager van God, Moeder van God
schone bloem, geel en wit,
ontvang de zang die we u aanbieden:
kom ons helpen,
toon ons de vrucht van uw schoot.

Chipchihacachac catachillai
punchau pussac, quean tupa
cam huacyacpac, manaupa
quegaiquicha hamuinillai
pinascaita quespichaillai
susurbuana.
Nocahina pim huanana
mitan manta ganan manta
tecge machup churinmanta
llapa yallec millaimana
muchapuai yasuihuana
huahuaiquicta.
Uequecta ricuui pinquicta
gucai cucai huacachcaman
sonco queue putichcacman
cutirichij navijquicta
ricuchihuai uyaquicta
ricuchihuai uyayquicta
Dios pamaman.
ENIGMA SOY VIVIENTE
Tiple
Enigma soy viviente,
que a los aires pendiente,
las plumas desaffo.
Vengan a descifrarme, vengan,
si pueden abrazarme.

Sopraan
Ik ben een levend enigma,
hangend in de lucht
daag ik de veren uit.
Kom mijn mysterie oplossen, kom
om mij te kunnen omhelzen.

Cop las
Mi casa son las flores,
mi tuba apetecida, los ardores.
Mi esfera es el ambiente,
donde, enigma viviente
las plumas desaffo,
provoco vuelo, rfo.
Vengan, a descifrarme
vengan si pueden abrazarme.

Coplas
De bloemen zijn mijn huis,
mijn favoriete drank is verlangen.
Mijn leef sfeer is de omgeving
waar ik, hangend in de lucht,
als levend enigma de veren uitdaag,
ik daag uit, ik vlieg, ik lach!
Kom mijn mysterie oplossen,
kom om mij te kunnen omhelzen.

Sin ser flor, nacf en ramas
expiro sin ser Fénix por las harnas,

Hoewel ik geen bloem ben, ben ik geboren
tussen het groen; ik ben wel geen feniks,
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no soy ave y viviente,
por los aires pendiente,
las plumas desafío,
provoco vuelo, río, río.
Vengan, vengan descifrarme,
si pueden abrazarme.

maar sterf toch door vuurvlammen.
Ik ben geen vogel, en tijdens mijn leven,
hangend in de lucht, daag ik de veren uit,
ik daag uit, ik vlieg en ik lach!
Kom mijn mysterie oplossen, kom
om mij te kunnen omhelzen.

Estribillo segundo Recitado
Mas ay, mas ay que no me entiendo,
y en la luz que percibo hoy me enciendo.
Mis flores no son flores,
no son flores sino estrellas,
serafines humanos.
Mis centellas, humanas mis centellas,
mi esfera, mis suspiros, suspiros,
donde a porfiados giros,
Ja competencia le venzo a cualquier risco,
por arder en Domingo y en Francisco.
Ya pueden descifrarme,
si en lo que abraso miran abrasarme,
si en lo que abrazo, miran abrazarme.

Refrein, tweede recitatief
Maar helaas, er is meer dat ik niet begrijp.
Vandaag ontvlam ik in het licht dat ik zie.
Mijn bloemen zijn geen bloemen,
geen bloemen maar sterren,
menselijke serafijnen.
Mijn mensenvonken, mijn vonken,
mijn leefsfeer, mijn zuchten, zuchten
waarbij ik met vaste regelmaat
alle gevaren bedwing, want ik brand
evenzeer in Domingo als in Francisco.
Nu kunnen jullie mijn raadsel oplossen:
als ik omhels, zien jullie mij ontvlammen
en als ik ontvlam, zien jullie dat ik omhelsd word.

DEFENSOR ALME HISPANIAE
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Defensor alme Hispaniae
Jacobe vindex hostium,
tonitrui quem filium
Del vocavit filius.
Huc coeli ab altis sedibus,
converte dexter lumina,
audique laeti debitas.
Grates tibi quas solvimus,
grates refert Hispania,
felix tuo quae nomine,
Doctu que perstat libera,
vitatque Gentis dedecus.
Tu, cum jaceret barbaris
cedens, et impar hostibus
praesens in expugnabile
robur dabas Ramirio.
Tu, vella cum nos cingerent,
es visus ipso in pretio,
aequoque, et ense acerrimus,
mauros furentes sternere.
Per te redemptae virgines
laudis rependunt cantica,
noque a tributo liberi
hymni tributum pendimus.
Deo Patri sit gloria
et Filio qui a mortuis,
surrexit, ac Paraclito,
et nunc, et omne in saeculum.
Amen.

Weldadige verdediger van Spanje,
Heilige Jacobus, beschermer tegen vijanden,
uw kind roept de donderslag aan
van de zoon van God.
Richt uw welwillende blik op ons,
vanuit uw hoge hemelse verblijf
en hoor de lofzangen die wij u verschuldigd zijn.
Door uw toedoen zijn wij bevrijd
en wij tonen onze dankbaarheid;
Spanje dankt u.
Het gelukkige Spanje is standvastig gebleven,
door uw heilige naam. Nu het land bevrijd is,
kan het de natie niet onteren.
U sloeg de barbaren neer
en terwijl de vijanden vielen, versterkte u onze moed
en leverde u het fort uit aan Ramiro.
Red ons uit de narigheid door ons te beschermen,
laat uw komst de rechtvaardige beloning zijn,
ingegeven door uw welwillendheid.
En drijf met een scherp zwaard
de binnenvallende Moren terug.
Gered door u zetten de jonge meisjes lofgezangen in,
en wij brengen u eerbewijzen en wij delgen onze schuld
door het zingen van lofzangen op de bevrijding.
Ere aan God de Vader en aan de Zoon
die opstond uit de dood
en aan de Heilige Geest, nu en
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

HOY CIELO Y TIERRA COMPITEN
Introducción
Hoy cielo y tierra compiten
por un santo militar,
cuyas soberanas luces
en la tierra y cielos están.
A un redentor admirable,
feliz el culto le dan
porque quiere ser captivo
para dar la libertad.

Inleiding
Vandaag strijden hemel en aarde
met elkaar om een strijdbare heilige,
wiens oppermachtig licht
zowel op aarde is als in de hemel.
Dat licht is gelukkig dat het
een bewonderenswaardige redder mag eren,
die graag gevangene wil zijn
om daardoor vrijheid te schenken.

Estribillo
Oh qué choque de esferas y mayos,
oh qué lid tienen etrella y jazinfn,
ya lidian, por tiros previenen,
átomos que encieden,
oh qué ardiente choque,
pero ya a faltarles viene pólvora
que arrojan, que vierten.

Refrein
Ach, hoe botsen luchtlagen en takken!
Wat een gevecht tussen de morgenster en jasmijn.
Ze roepen waarschuwingskreten,
ze zetten stofjes in vuur en vlam.
Oh, wat een gewelddadige botsing,
maar zij komen nu al kruit tekort,
dat zij weggooien, dat zij verspillen.

Pero en solo un Nalasco el amor
luz de Esparia y de Francia flor
por socorro a los dos
les ha dado pólvora
en sus incendios,
ámbares en su aliento.
Oh, qué choque de esferas y mayos,
de flores y rayos.

Toen volstond de liefde van een Nolasco,
licht van Spanje en bloem van Frankrijk
die hemel en aarde te hulp schoot
en die beide partijen weer voorzag van kruit
tijdens hun brandende strijd,
hij schonk amber aan hun adem.
Ach, wat een treffen tussen luchtlagen en takken,
tussen bloemen en stralen.

Oh, qué encuentro de flores y rayos,
oh, qué bien rifien lucero y clavel;
oh, que lid tienen estrella y jaznain,
ya embisten, por tiros previenen,
ámbares que exhalan.
Oh, que ardiente choque,
ardiente choque pero ya, a faltarles viene,
párpura que vierten.
Pero en solo un Nolasco el amor
luz de Espaiia y de Francia flor
por socorro a los dos les hadado átomos
en sus rayos, párpura en sus labios.
Oh qué choque, oh qué encuentro de
flores y rayos.

Wat een treffen tussen bloemen en stralen!
Hoe goed ruziën de morgenster en de anjer,
wat een strijd hebben de morgenster en jasmijn,
ze leggen al aan, ze waarschuwen met schoten,
ze ademen amber uit.
Oh, wat een heftige botsing,
een heftige botsing en nu al komen zij bloed tekort,
bloed dat zij verspillen.
Toen volstond de liefde van een Nolasco,
licht van Spanje en bloem van Frankrijk
die hemel en aarde te hulp schoot,
hij schonk hen buskruit en schonk hun lippen bloed.
Ach, wat een treffen, wat een botsing tussen
bloemen en stralen.

coplas
Desafian luceros y estrellas.
Batallas vibrando los claveles,
jazmines y rosas sus ferzas mostrando.

Strofen
Anjers, jasmijn en rozen dagen met zinderende strijd
de morgenster en de andere sterren uit,
en tonen hun krachten.

Que en el dia festivo de un Pedro
que es gracia mirarlo,
le celebra con lides amantes y alisten sus campos.

Ze vieren met liefdesstrijd de feestdag
van een zekere Petrus, en dat is leuk om te zien,
ze bereiden hun leger voor.
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Y unos, y otros rendidos le obsequien
con tiernos halagos, bendiciendo al
que amante ejecuta de amor tal milagro.

Uitgeput bieden beide partijen hem vleierijen
en ze zegenen de minnaar die uit liefde
een dergelijk wonder bewerkstelligde.

En cadena y grillos de ostenta,
al peso temblando, el que libre y gozoso
a rigores su esfuerzo ha entregado.

Geketend aan prachtige ketenen,
wankelend onder het gewicht gaat hij die uit vrije wil,
en vrolijk zijn inspanning heeft geleverd in
deze heftige strijd.

PARA QUÉ ES AMOR?
Estribillo
€Para qué, para qué es Amor,
tirar flechas con tanto rigor?
qué es, Amor,
si en apacible porfia,
de tu afable tirania,
es vivir el morir de dolor?
Para qué, para qué es Amor,
tirar flechas con tanto rigor?

Refrein
Waarom toon jij je zo wreed
wanneer jij pijlen afschiet?
Waarom, waarom Liefde,
is leven sterven van smart,
in de onverzettelijke
rust van jouw lieflijke tirannie?
Waarom, Liefde,
schiet jij pijlen af met zoveel wreedheid?

Coplas
El corazón
de un discreto hiere, piadoso,
el Amor, no matando sus saetas,
si dando vida su arpón.
Para qué, para qué es Amor,
tirar flechas con tanto rigor?

Strofen
Liefde verwondt op nette wijze
een discreet hart;
zijn pijlen doden niet
en zijn harpoen schenkt leven.
Waarom, Liefde,
schiet jij pijlen af met zoveel wreedheid?

De piedad en el que es sabio,
las flechas ensangrentó,
que heridas de amor aumentan
la vida a la discreción.

Uit medelijden, en dat heeft hij volop,
heeft hij de pijlen met bloed bevlekt,
want liefdeswonden
doen het leven naar believen verlengen.

Cuando la herida ennoblece,
piadoso queda el arpón,
mejorándose al empeiio
cuanto se quita al rigor.

De harpoen blijft barmhartig
wanneer de wond de minnaar verfraait.
Wanneer de wreedheid afneemt
verdubbelt de verbetenheid.

No fleche el Amor finezas
que siempre apacibles son,
vibre despejos si quiere,
que sus flechas favor.
,Para qué, para qué es Amor,
tirar flechas con tanto rigor ?

Liefde schiet
niet altijd zoete gevoelens.
Als hij dat wil,
vallen zijn bittere pijlen aan.
Waarom, Liefde,
schiet jij pijlen af met zoveel wreedheid?

OIGAN TODOS Y TODAS
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Oigan todos y todas mi facarilla
que por ser de mi Aurelio
es para oida.
Oigan, oigan,

Luister allen, naar mijn jacarillo
die zeker de moeite van het luisteren waard is,
omdat hij gemaakt is door mijn Aurelio.
Luister, luister!

que fi es gracia cantarla,
oírla es gloria.

Als het al prettig is om dit stuk te zingen,
is het heerlijk om het te beluisteren.

Cop las
Como estrella matutina
es Augustino en la iglesia
y si sus rayos alumbran
no tendrán muy mala estrella.

Coplas
Gelijk de morgenster
schittert Augustinus in de kerk
en als zijn stralen zoveel licht geven komt dat
doordat ze niet van een slechte ster komen.

Y las de jacarandina
le viene por dios redonda por valientez
le asienta tonada tán valentona.

De muziek van de jacaranda komt van
de volmaakte God die hem dit
wilde lied schenkt, als verrassing.

No quiero contar su vida
por no meteme historias
pero si yo la escribrera fuera
de su mano y ferma.

Ik wil niet uitweiden over zijn leven,
maar als ik dat leven zou moeten opschrijven,
dan zou ik dat doen
in zijn stijl en op zijn manier.

Al Sol irnita en sus rayos
cuando en el zenit se ostenta
no hace ostentación
de luces.

Met zijn stralen imiteert hij de zon,
wanneer hij aan het zenit staat,
pronkt hij niet met zijn licht,
dat heeft hij niet nodig;

Que no ha menester harceles de tanta gente tirana
que estaba en bárbara forma en formas
defiende Aurelio la buena opinión de todas.

Aurelio verdedigt op juiste wijze de goede mening
die alle vrouwen van hem hebben,
hij gaat tegen het barbaarse gedrag van vele tirannen in.

Y como con tanta fuerza es ostia el puerto
de Roma y luz de la iglesio Aurelio
la defende Dios en Hostia.

En net zoals Ostia de sterke haven is van Rome,
is Aurelio het licht van de kerk
en God beschermt hem door de hostie.

QUÉ RUMOR TAN SUAVE!
iOh, oh qué rumor tan suave!
iOh, oh que halagiiefio ruido!
i0h,oh, qué apacible estruendo,
es hablar, es decir de Agustino
en circulos devotos de puntos sustenidos
en giros de concentos yu en óvalos de gritos.
Y es decir de Agustino y es hablar
se consagran sonoros, devotos, festivos,
parece de intrincado sonoro laberinto
con el ms encendido
orbe de amor perdido.
Cuanto voluble fijo.
iOh, estruendo, es decir,
oh, que apacible estruendo
es cantar de Agustino de puntos,
de puntos sustenidos
se consagran, sonoros, devotos, festivos,
de suerte que el festejo
con novedad pulido

Ach, wat een zoet geroezemoes!
Wat een aanlokkelijk geluid!
Ach, ach, wat een vredig tumult
hoor je als er sprake is van de Heilige Augustinus,
als men zingt op devote, ronde tonen, en in
contrapunt, waarbij verschillende stemmen klinken.
Als er sprake is van Augustinus
wordt de muziek gewijd, devoot, feestelijk;
het lijkt een zeer ingewikkeld labyrint
van zoete harmonie
met een zeer vurige bol van verloren liefde.
Even beweeglijk als vast.
Oh, groot lawaai, of liever,
oh wat een vriendelijk tumult
krijg je als je over Augustinus
zingt met verhoogde tonen;
dan worden de tonen gewijd, devoot en feestelijk;
grillige samenklank
zodat bij de feestelijkheden,
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se cosagran sonoros,
devotos, festivos.
Y es decir de armonias suaves,
puntos divinos y no sin consonancia
cuanto voluble fijo
iAy! Fijo orbe de amor
por cielo cuanto voluble fijo.

met gepaste bewondering,
klanken gewijd worden, devoot en feestelijk.
Dan worden harmonieën zoet, tonen goddelijk
en niet zonder welluidendheid
even beweeglijk als vast.
Ach! vaste kring van liefde,
even beweeglijk aan de hemel als vast.

Romance
Muriendo Agustin de amores,
su corazón queda vivo, que vivo,
que son en quien muere amando,
alientos los paroxismos.

Romance
Terwijl de Heilige Augustinus sterft van liefde
leeft zijn hart nog,
want voor wie in liefde sterft,
is de adem van de ziel het belangrijkste.

Muriendo como quien vive, quien vive,
custodia el Angel le hizo,
por ver que aun ura en quien
ama la vida de los deliquios.

Toen hij stierf,
waakte de Engel over hem,
en zag hoe hij leven ontleende
aan de bezwijming.

Fallece mas no fenece fenece,
en el Angel oficio,
por que morir por amar
es vivir desfallecido.

Hij overlijdt, maar komt niet om,
dankzij het werk van de Engel.
Sterven uit liefde is immers
verzwakt leven.

Urna de cristal helado
prepara a su ardor altivo
que aun muerto juzga
que late viviendo de amor tejido.

Een urn van koud kristal staat klaar
om zijn trotse, liefhebbende hart te ontvangen,
waarvan men denkt dat het nog voortleeft
in liefde, zelfs na de dood.

Quien hoy lo celebra, aplaude éste,
entre tantos prodigios,
porque es muy de corazón
el culto que le ha rendido.

Wie vandaag een eerbewijs komt brengen,
moet vandaag dit éne wonder toejuichen
want het eerbewijs dat hem gebracht wordt,
komt recht uit het hart.

De serenidad gloriosa
es el aso festivo pues
en el morir festeja,
que el vivir no ha fenecido.

Het feestelijk gejuich
is vol zalige sereniteit,
in de dood vieren we immers
dat het leven niet geëindigd is.

VIENTOS, AVES, PRADOS, FLORES
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Vientos, aves, prados, flores,
tierra, cielos, fuentes, olas,
prevenid dulce canto,
a las luces de un santo, canto,
que compiten al sol
ms hermosas olas.
Vientos, celebrad su portentos,
aves, aclamadle suaves,
prados, veneradle adornados,
flores, aplaudid dus primores,
tierra, alabad cuanto encierra,

Winden, vogels, velden, bloemen,
aarde, hemel, bronnen, golven
bereid schoon gezang voor,
bij het licht dat een heilige uitstraalt,
een gezang waarbij de mooiste golven
wedijveren met de zon.
Winden, bezing zijn wonderen,
vogels, eer hem met zoete stem,
velden, eer hem met uw tooi,
bloemen, juich zijn volmaaktheid toe,
aarde, loof zijn wezen,

cielos, admirad sus desvelos,
fuentes, dedicadlo, corrientes,
olas, rendidle culto a solas.
Pues en Francisco eternizáis lucidos,
cuantos blasones la gracia logra,
pues en Francisco halláis dicha tan grande
que hasta el sol sin la noche se remonta;
y en suerte tan alta,
y en tan divina pompa,
ilustrando, se advierten,
mejorados, se notan,
vientos, aves, prados, flores,
tierra, cielos, fuentes, olas.

hemel, bewonder zijn waakzaamheid,
bronnen, draag uw riviertjes aan hem op,
golven, schenk alleen hem uw vriendschap.
In Franciscus vereeuwigt u het lichtend
blazoen dat door genade tot stand kan komen
en in Franciscus treft u een zo groot geluk
dat zonder tegenspoed tot de zon reikt,
en in een zo verheven geluk,
en zoveel goddelijke pracht
roemen, zien en worden
opgemerkt de tot grotere daden
gekomen winden, vogels, velden, bloemen,
aarde, hemel, bronnen, golven.

Cop las
El Sol de la Caridad
con sus luces brilladoras,
hoy tan hermoso renace
que todos dicen sus glorias.

Strofen
De zon van de naastenliefde komt
vandaag weer met glanzende lichten
in schoonheid tot leven,
en iedereen praat over zijn verhevenheid.

Las fuentes salpican perlas
conque las flores se adornan;
porque hoy sale, muy brillante,
sol de amor que al orbe dora.

Uit bronnen spatten parels op waarmee
de bloemen zich tooien, want vandaag
komt de zon van de liefde stralend tevoorschijn,
en zet de aarde in een gouden gloed.

Los prados, bellezas dicen;
las fuentes murmuran todas;
porque en la esfera dos soles
cuando lucen, hacen sombra.

De velden spreken over schoonheid
alle bronnen klateren, want als er
aan de hemelboog twee zonnen schijnen,
zorgen die voor schaduw.

La tierra le rinde cultos,
los cielos mas luces gozan,
porque deben a su aliento
nuevo ser y mayor honra.

De aarde eert hem, de hemel geniet van de
grotere hoeveelheid licht, want zij danken
hun nieuwe zijn en een groter aanzien
aan zijn inspiratie.

AH, SE1S1
- ORES, LOS DE BUEN GUSTO
Estribillo
Ah, sefiores, los de buen gusto,
háganse por vida mia a mis voces.
Oiganme una tonadilla,
con que celebrar intento,
a un Cordero que aqui' cual sol brilla.
Oigan, miren, escuchen, atiendan,
ay la li la la la li la.
Miren, escuchen, atiendan,
cuenta esto si es morir de risa, oigan.

Refrein
Ach heren, u die een goede smaak hebt,
luistert u toch alstublieft naar mijn gezang.
Luister naar mijn tonadilla,
waarmee ik probeer een Lam te eren,
dat hier schijnt zoals een zon.
Hoort, ziet, luister, let op,
ay la li la la la li la.
Kijkt en ziet, let op,
het is om je dood te lachen, hoort!

Cop/as
A aquesta digo, sefiores,
palabra más divina,
que ideó la naturaleza

Strofen
In dit lied, heren,
zeg ik zeer goddelijke woorden,
die de natuur bedacht heeft
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para nuestra maravilla.

om ons te verbazen.

Sus arpones y sus flechas
con herirme me cautiva,
pues cuando me las dispara
siempre el corazón me tira.

Zijn harpoenen en zijn pijlen vangen mij
door mij te kwetsen,
want als hij die naar mij afschiet,
richt hij altijd op mijn hart.

DON PEDRO A QUIEN LOS CRUELES
Don Pedro a quien los crueles
sin razón llaman cruel,
desde Coimbra a Alcobaza,
a Alcobaza cien mil hachas hizo arder.

Don Pedro, die de wreedaards altijd
zonder enige aanleiding hardvochtig noemen,
van Coimbra tot Alcobaza,
liet in Alcobaza honderdduizend waskaarsen branden.

Arden todas; ms que todas,
arde el corazón del rey,
lo que va de amor a luces,
y de cera al querer bien.

Ze branden allemaal, en zelfs nog meer,
het hart van de koning brandt ook.
Het gaat van aardse liefde naar hemels licht
en van smeltende was naar ware liefde.

No le bastaba al Amor
ser tan poderoso rey,
sino juntarse con armas
de monarca portugués.

Het volstond Amor niet
een zeer machtig koning te zijn;
hij wilde ook deel uitmaken van
het wapen van een Portugees monarch.

Los clarines y clamores,
dan pésame y para bien
al vivo de su fineza,
y al cadáver de su fe.

Klaroenen en kreten geven uiting
aan de droefheid bij het stoffelijk overschot
van zijn geloof en aan de blijdschap
om zijn volmaakte zuiverheid.

UN MONSIEUR Y UN ESTUDIANTE
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Introducción
Un monsiur y un estudiante
vienen, por curiosidad,
a ver el Corpus del Cusco
para ver si hay qué admirar.
Estudiante el monigote,
dice que es de facultad;
y al francès, como a novato,
no cesa de preguntar, no cesa de preguntar.

Inleiding
Een heer en een student
komen uit nieuwsgierigheid
naar het Sacramentsfeest in Cusco,
om te zien of dit feest de moeite waard is.
De student, die lekenbroeder is,
zegt dat je daar geen mist over kunt krijgen
en blijft de Fransman bestoken met vragen,
alsof deze er niets van zou snappen.

A cuatro
i0igan, oigan que va, oigan que va,
de gran fiesta y aplauso! iAtención!
iAtención les prestad, atención!
i0igan, oigan que va!

Met vier
Luister wat er gebeurt,
dit is een groots feest met veel applaus!
Let op, volg het aandachtig!
Luister wat er gebeurt!

A dito
Un estudiante: A monsiur,
iqué le parece aquesta gran catedral?
Un monsiur: Par Diu, que en mi conscience,

Met twee
Student: Ah, mijnheer,
wat vindt u van deze grote kathedraal?
Heer: Bij onze Heer! Ik zweer dat ze zelfs

ni en Paris se ha mejorar.
Un estudiante: Esta iglesia, no está hermosa?
Un monsiur: Toda ella estar de cristal,
muta pataca
en sus feste los mayordomos gastar.
Un estudiante: €Qué entiende usted por pataca?
Un monsiur: Pataca son ocho ral.
Un estudiante: €Y hay en Francia monigote
de mi brio y capacidad?
Un monsiur: Monigote en toud le munde
son peste landre mortal.
La paciense seu me fine,
si usted me pregunta mis.
Un estudiante: Pues cante alguna letrilla!
Un monsiur: Mas vos tambén compariar.

in Parijs geen mooiere kunnen neerzetten!
Student: Is deze kerk niet mooi?
Heer: Hij is helemaal van glas!
De kerkbewaarders moeten heel wat
pataca's uitgeven voor hun feest!
Student: Wat bedoelt u met pataca's?
Heer: Een pataca is een acht reaal waard.
Student: Is er in Frankrijk ook zo'n capabele
en vlotte lekenbroeder, zoals ik?
Heer: Lekenbroeders zijn smerig ongedierte,
overal op de wereld.
Nog één vraag en
ik verlies mijn geduld.
Student: Zingt u dan iets!
Heer: Maar dan moet u ook meedoen.

iSf será! i0igan, oigan que va! iSf será!

Het zij zo: Luister wat er komt! Het zij zo!

Responsión
Sf será! ioigan, oigan que va!
Lar, lar, lar, lar, lar, lar,
que este tone de la fiesta es la sal.
Lar,lar, lar, lar, lar, lar.

Antwoord
Het zij zo, luister wat er komt!
Lar, lar, lar, lar, lar, dit liedje
geeft smaak aan het feest.
Lar, lar, lar, lar, lar.

Coplas:
Al Sacramente que sale,
todos hoy deber llegar,
los ojos cerrate, y solos
hincar rodilla altar; y no hay que falar.

Strofen
Daar komt het Allerheiligst Sacrament naar buiten,
we moeten er vandaag allemaal naar toe,
doe je ogen dicht en laten we knielen
vóór de draagbaar. Dat moeten we niet nalaten!

AVE, VERUM CORPUS
Ave verum corpus
natum de Maria Virgine,
vere passum immolatum,
in cruce pro homine.
Cujus latum perforatum,
unda fluxit sanguine.

Gegroet, lichaam waarachtig,
gesproten uit de Maagd Maria,
dat waarachtig hebt geleden, zijt geslachtofferd,
op het kruis voor het mensdom.
Wiens zijde werd doorboord,
zodat er water en bloed uitvloeide.

PANGE LINGUA
Pange, lingua, gloriosi,
corporis mysterium
sanguinique pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
rex effudit gentium.

Taal, verkondig het mysterie
van het roemvol lichaam
en van het kostelijk bloed,
dat de koning van de volkeren,
vrucht van een zegenrijke schoot,
heeft gestort als losprijs van de wereld.

1 oude

zilveren munt
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Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine.
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus,
miro clausit ordine.

Hij, aan ons geschonken, voor ons geboren
uit de ongerepte Maagd, heeft
op het einde van zijn verblijf op aarde,
nadat hij zijn leer verkondigd had,
als besluit van zijn ballingschap
zijn levensloop op wondere wijze beëindigd.

In supremae nocte cenae
recumbens cum fratibus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

Tijdens de nacht van het Laatste Avondmaal,
aan tafel met zijn broeders,
heeft hij volgens de gebruikelijke ritus
de paasmaaltijd gehouden,
en heeft hij eigenhandig zichzelf
als spijs geschonken aan de twaalf.

Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit;
fitque sanguis Christi merum,
et, si sensus deficit,
ad firmandum cor sincenim
sola fides sufficit.

Het Woord werd vlees, door het Woord
werd het brood waarachtig vlees,
en de wijn werd Christus' bloed.
Waar de zintuigen tekort schieten
om het oprechte hart te overtuigen,
kan alleen geloof het jawoord geven.

Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
aet antiquum documentum
novo cedat ritui.
Praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Laten wij dus neergebogen
dit alheilige mysterie vereren,
en de oude leer
wijke voor dit nieuw sacrament.
Geloof kome ter hulp
aan het onvermogen van de zintuigen.

Genitori, genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen. Alleluia.

Aan Hem die schepper is en tevens schepsel
passen lof en jubel,
heil, eer en macht
en zegen,
lofprijzing ook aan Hem die
is voortgekomen uit de Vader en de Zoon.
Amen. Alleluja.

AFUERA, AFUERA LUCES
Afuera, afuera luces,
no viste el Sol la gala de sus rayos, sino la del
Amor.
Afuera luces, afuera rayos,
que con transformación la fe quiere
que luzca sin rayos
ni luces ni claro esplendor.

Naar buiten, lichtjes, naar buiten!
De zon tooit zich niet met haar mooiste stralen,
maar met liefde.
Naar buiten, lichtjes, naar buiten, stralen!
Het geloof wil jullie veranderen, zodat jullie
glanzen zonder stralen
of licht of zilveren gloed.

coplas

Strofen
De verklede zon verschijnt
te midden van witte sneeuw,
om met minder gloed de tederheid
van zijn liefde uit te stralen.

Entre nevados condores
disfrazado sale el Sol
a lucir con menos rayos
las finezas de su amor.
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Embozado de accidentes
quiere hacer ostentación
de su mayor lucimiento
escondiendo su esplendor.

Onder een andere gedaante
wil hij pronken
met zijn sterkste licht
terwijl hij zijn schittering verbergt.

Ocultando su grandeza
busca la forma menor,
dejando a la par las luces
en un misterio so ardor.

Hij verbergt zijn grootsheid
en probeert kleiner te worden
waarbij hij zijn licht
een mysterieuze gloed geeft.

Aun en amantes incendios rayos desprecia
su amor por hacerse ms tratable
y entrarse hasta el corazón.

Hij versmaadt zelfs de liefde die geliefden
in vuur en vlam zet, om meegaander te worden
en tot het hart te kunnen doordringen.
Vertaling: Marianne Lambregts (Spaans),
Jan Gzjsel (Latijn)
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Het cultureel congrescentrum Elzenveld ligt verborgen in de historische
binnenstad van Antwerpen en bevindt zich in een groene oase van rust .
Dit oud gasthuis met bijhorend klooster en pastorij is sinds de bekroonde
restauratie van 1988 één der meest sfeervolle en unieke congrescentra
van de Benelux.
Naast ruime faciliteiten voor meetings, seminaries, presentaties, originele
evenementen, banketten, recepties en culturele activiteiten biedt het
Elzenveld tevens overnachtingsmogelijkheden.
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Rafael Bonavita
Rafael B onavita

barokgitaar

Zaterdag, 26 augustus 2006
Concert: 12.00 uur - Kapel Elzenveld
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PROGRAMMA

Santiago de Murcia (ca. 1682-ca. 1740)
Jácaras de la costa
Gallardas
Fandango

Santiago de Murcia
El amor
Baylad caracoles
Gaspar Sanz (fl. ca.1650-ca.1705)
Canarios

Gaspar Sanz
Marizápalos
Santiago de Murcia
Marionas
Villanos
Folfas gallegas

Santiago de Murcia
Los imposibles
Cumbees

Santiago de Murcia
Zarambeques
Rafael Bonavita (°1967)
Homenaje a Gaspar Sanz (jácaras)
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Un paseo por el barroco prohibido
Een ommetje langs de 'verboden barok':
Spaanse en Zuid-Amerikaanse dansen voor gitaar
Rafael Bonavita

De verzameling werken die de Madrileense gitarist Santiago de Murcia rond 1732 naliet, alsook de collectie uit 1674 van de Aragonees Gaspar Sanz, die zijn opleiding in Italië had genoten, zouden grotendeels kunnen doorgaan voor wat we heden ten dage beschouwen als wereldmuziek: een open venster op andere culturen, of nog, de weg(wijzers) naar verdraagzaamheid. De Folias gallegas, die ons doen denken aan de
Keltische muziek, de Tustamberg', Germaans van oorsprong, de populaire Jota, de uitbundige Canarios,
de voortreffelijke Baylad caracoles, de kracht en de melancholie van El amor, of de duivelseJácaras, gecomponeerd naar die verboden dans. Ze illustreren alle, door hun energie en hun contrasten, dat de Spaanse
barok, naast de frisse wind die was komen aanwaaien vanuit de Amerikaanse en Afrikaanse kolonies, een
rijke mozaïek aan invloeden had ondergaan.
Het zijn melodieën en ritmes die behoren tot een soort van muziek waar mensen uit een bepaalde regio naar
verlangen ter gelegenheid van feesten of gelegenheden van gastvrij samenzijn. Met sommige van deze melodieën maakte men kennis van bij de geboorte, andere waren gewoon in de mode, en zijn - zoals Eduardo
Lieberman en Baruj Llerenas aanstippen in hun werk Antologia del Son de México - een uitdrukking van
een culturele identiteit, waar de improvisatie en de spontaneïteit van de uitvoerder tot uiting komen zowel
in de muziek zelf als in de poëzie waarmee de melodieën soms gelieerd zijn.
In de 17de en 18de eeuw namen de conquistadores deze streekgebonden muziek mee naar de Amerikaanse
kolonies, waar de plaatselijke bewoners dit repertoire vanuit een ander cultureel perspectief interpreteerden, maar hoe dan ook op één of andere manier assimileerden. Deze synthese leverde nieuwe en gemengde
ritmes en stijlen op die verschilden van het oorspronkelijke karakter. Heel wat elementen uit de hedendaagse Zuid-Amerikaanse folklore vinden precies hun oorsprong in dit proces van culturele omwentelingen
gedurende de doortocht van de kolonisten. Zo is het interessant om de sterke verwantschap vast te stellen
tussen bijvoorbeeld Los imposibles van Murcia of de versie van Marizápalos van Sanz met de huidige
Uruguayaanse of Argentijnse `zamba'. Zo vindt waarschijnlijk ook de `malambo' zijn oorsprong in de
Canarios van Sanz. Hij wordt vooral aan de Rio de la Plata gedanst onder de begeleiding van de gitaar en
de bombo (grote trom), beide onlosmakelijk verbonden met de `zapateado' (tapdansen) en de
`boleadoras'(slinger met ijzeren ballen) als ritmische of choreografische toevoegingen.
In zijn uitmuntend werk, getiteld Danzas y diferencias instrumentales en la másica espaiiola de los siglos
XVII y XVIII, toont Maurice Esses zeer uitgebreid aan dat sommigen een onderscheid maken tussen 'danzas' en `bailes', met het argument dat de bewegingen van de `danzas' eerder zedig en behoedzaam zijn, terwijl de 'baas' meer een wulpse en ongecontroleerde stijl hebben. De uitdaging voor de musici bestond er
nu precies in om de dansers te voorzien van een op maat gesneden klankrijk en gevarieerd kader, als wilden
ze hiermee voldoen aan hun verlangens en specifieke behoeftes.
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De Zarambeque, een dans die door de Afrikanen in Mexico is geïntroduceerd, werd destijds - door de blanken - omschreven als een "getokkelde en vrolijke, lawaaierige dans, zeer populair bij de negers". In één van
de vele geschriften over deze dans, ook geciteerd door Craig Russell in zijn studie over het manuscript van
Santiago de Murcia, leest men:
El Zarambeque, que salta,
pica y brinca ms que todos
los sones de la guitarra.
;Zarambeque, teque, lindo Zarambeque!
;Eh, eh, eh, eh!

De Zarambeque, die springt,
prikkelt en huppelt
meer dan alle klanken van de gitaar.
Zarambeque, teque, prachtige Zarambeque!
Hé, hé, hé!

Ook van oorsprong Afrikaans, is de 'Paracumbé' die gezongen en gedanst werd op de tonen van percussieinstrumenten en belletjes die aan de enkels werden vastgemaakt. Ook hier is er de link met de Cumbees van
Murcia. In de tabulatuur van deze dans verscheen voor het eerst op bepaalde momenten de term `golpe'
(slag of stoot) om het ritme van de muziek te benadrukken.
Os ollos de miria dama ile, le, le!
saon negrillos de Guiné ile , le,le!
flecheros, sin ser tiranos ile, le, le!
negros, ni cautivos ser.
iParacumbé, Paracumbé!
Ay, Xesu, que me mata
de amores vocé! Le, le, le!

De potten van mijn vrouw, la, la la!
wij zijn negertjes van Guinea, la la la!
boogschutters maar niet tiranniek, la, la, la!
Zwarten, maar geen gevangenen.
Paracumbé, Pracumbé!
Ach Jezus, voor wie
ik sterf van liefde! La, la, la!

In een korte klucht die in hetzelfde boek van Russell wordt geciteerd, hebben twee personages het over de
`zapateado' in de `canario', een dans afkomstig van de Canarische Eilanden: "...wat hebben kwetsuren te
maken met de canario?"- "Ze doen allemaal pijn bij het stampvoeten, en de canario bestaat enkel uit schoppen geven." Verschillend van karakter is de `tarantela', een therapeutische dans uit Zuid-Italië, bedoeld om
de beet van de tarantula te genezen. Bewegend op de klank van de instrumenten bezwoer de patiënt zijn
pijn.
Anderzijds hebben liederen als Marizápalos (met een thema dat dankzij de Fantasia para un Gentilhornbre
van Joaquin Rodrigo ook nu nog heel bekend is) en dat het verhaal vertelt van een zachtaardige jongeman,
- zowel in de 17de eeuw als nu -, als inspiratiebron gediend voor ontelbare improvisaties en composities.
Op dezelfde manier ging Gaspar Ganz te werk: uitgaande van de toenmalige zeer populaire melodie, verkende hij door middel van allerhande variaties de verschillende mogelijkheden van de barokgitaar. In een
van de vele anonieme teksten uit de 17de eeuw, staat het als volgt beschreven:
Marizápalos era muchacha
enamoradita de Pedro Martin,
por sobrina del cura estimada,
la gala del pueblo, la flor de Madrid.

Marizápalos was een meisje
verliefd op Pedro Martin,
gerespecteerd als nichtje van de pastoor,
de trots van het dorp, de bloem van Madrid.

Tijdens de uitvoering van dit repertoire tijdens concerten ervaar ik het genoegen te mogen bezig zijn met
muziek die tegelijkertijd de frisse bekoorlijkheid heeft van het volkse én de uitwerking van het erudiete, om
van daaruit persoonlijke ideeën te ontwikkelen, zoals eender welke barokgitarist zou gedaan hebben. Een
exploratie vanuit het heden, vanuit de taal van de eigen muziek, op zoek naar de essentie van elke melodie,
van elk van deze ritmes zowel oud als nieuw. Als uitvoerder heb ik de intentie om vanuit het manuscript
dat ik hier en nu lees, op zoek te gaan naar het moment van de artistieke creatie die het heeft doen ontstaan
en welke later is vastgelegd in heel de tabulatuur voor barokgitaar.
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Het gaat hier om een verzameling van in hoofdzaak volkse muziek. Barok in de zin dat ze behoort tot de pen-

ode die we thans zó benoemen, uitgesloten nochtans van de zogenaamde 'officiële' barok, de barok van de
salons en de theaters, de literatuur, de academie... Ontrukt aan de straten en de pleinen en opgeslorpt door de
auteurs die in dienst stonden van de elite, maar die in staat waren om het aristocratische raffinement te combineren met de omgeving van de mondeling overgeleverde cultuur. Een cultuur die door de geschreven
geschiedenis is veroordeeld tot isolement hoewel ze, gelukkig maar, openstaat voor de klanken en 'verboden'
ritmes die opstegen uit de patio's, de havens, de reisroutes. Een muziek die ons vandaag doet mijmeren.
Vertaling: Marianne Lambregts en Brigitte Hermans
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Ensemble Kapsberger
Rolf Lislevand

muzikale leiding

Rolf Lislevand
Bjmn Kjellemyr
Lisa Bidault
Thor Harald Johnsen
David Mayoral
Guido Morini

vihuela & gitaar
colascione
viola da gamba
vihuela & chitarra battente
percussie
orgel

Zaterdag, 26 augustus 2006
inleiding: 19.15 uur —foyer AMUZ
concert: 20.00 uur — AMUZ
rondetafelgesprek: 21.30 uur —foyer AMUZ
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PROGRAMMA

Anoniem (Sefardisch)
Porque llorax blancanina
Francesco da Milano (1497-1543)
Canon — La Spagna — Passamezzo
Giovanni Paolo Foscarini (fl. 1629-47)
Aria di Firenze
Joan Ambrosio Dalza (fl. 1508)
Calata alla spagnola
Bernardo Gianoncelli (fl. 1650)
Corrente

Antonio de Santa Cruz (fl. ca. 1700)
Jacaras
Gaspar Sanz (midden 17de eeuw-begin 18de eeuw)
Canarios

Domenico Pellegrini (vroege 17de eeuw-na 1682)
Passacalles y capricci

Santiago de Murcia (ca. 1682-ca. 1740)
Fandango
Maricapalos
Folfas gallegas
Zarambeques
Folfas
Tarantelas
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De Oude en de Nieuwe Wereld
Italiaanse, Spaanse en Mexicaanse gitaarmuziek
van de 15de tot de 18de eeuw
Lieve Schaubroeck & Fernando Reyes

De luit was eeuwenlang één van de lievelingsinstrumenten van de zelfbewuste sociale en culturele bovenlaag. Het instrument werd vanaf 711 door de Moren in Spanje geïntroduceerd en verspreidde zich onder
invloed van de kruistochten en de handel met het Nabije Oosten ook in de rest van Europa. Tijdens de 15de
eeuw volgde de gitaar met vier dubbele snaren in haar voetsporen. Het was een instrument dat kenmerken
overnam van zowel de luit als van de vihuela: enerzijds de centrale rozet, de brug en de frets, anderzijds de
platte bodem en de ingesnoerde achtvorm. Ondanks het feit dat deze kleine gitaar algemeen ingang vond,
waren de mogelijkheden ervan te beperkt om een ambitieus repertoire te kunnen ontwikkelen.
Iconografische bronnen tonen aan dat op de einde van de 15de eeuw een nieuw gitaartype zijn intrede deed:
de zogenaamde `chitarra spagnuola' met vijf dubbele snaren, die vooral in Italië heel populair werd. Deze
Spaanse gitaar kreeg later nog een zesde snarenpaar, vervolgens zes enkele snaren - wat de speelwijze sterk
vereenvoudigde - en onttroonde uiteindelijk de luit als begeleidingsinstrument. De `chitarra battente' is een
variant met een licht welvend achterblad, dat nog een vage herinnering wekt aan de luit. De `colascione' is
dan weer een oosterse luit met twee of drie snaren en een lange, smalle nek, waarop wel zestien tot vierentwintig frets staan. Dit instrument drong vanaf het begin van de 16de eeuw, via de volksmuziek uit Napels,
in heel Europa door. En aangezien het koninkrijk Napels lange tijd deel uitmaakte van de Spaanse invloedssfeer, is op die manier de cirkel rond.
Francesco Canova da Milano, geboren in 1497, was zonder meer de meest bewonderde luitist en componist
van luitmuziek uit de vroege 16de eeuw. Zijn werk werd gepubliceerd in meer dan veertig muziekdrukken,
over heel Europa verspreid, en composities van hem waren nog in omloop zestig jaar na zijn dood in 1543.
Zijn invloed op zijn tijdgenoten en op de volgende generaties luitspelers is voor de hand liggend. Francesco
werd zelf beïnvloed door de luitisten van de jaren negentig van de 15de eeuw en het begin van de 16de eeuw:
musici zoals Joan Ambrosio Dalza (fl. 1508) en Francesco Spinacino (fl. 1507), de auteurs van de vroegst
gepubliceerde luitcomposities. Ze hoorden zelfs bij de allereerste muziekdrukken die van de persen van
Ottavio Petrucci, de beroemde Venetiaanse drukker, kwamen. Dalza's boek weerspiegelt het repertoire van
de dilettante muzikant, met een overwicht aan dansmuziek en korte inleidende stukken, die niets meer lijken dan uitgeschreven improvisaties. Deze Italiaanse componisten hadden een onmiskenbare belangstelling
voor Spaanse thema's, vermoedelijk geïnspireerd door het repertoire voor vihuela.
Giovanni Paolo Foscarini was een van de belangrijkste gitaarcomponisten uit de 17de eeuw. Hij trad op in
Brussel, Rome, Parijs en Venetië. Hij liet een vijftal tabulatuurboeken verschijnen die het hele spectrum van
de Italiaanse gitaarmuziek tot 1640 illustreren en waarin hij nieuwe technieken als de `battute' (akkoorden
aanslaan) en de pizzicato introduceerde. Dezelfde technieken treffen we ook aan bij zijn landgenoot
Domenico Pellegrini.
Gaspar Sanz en Antonio de Santa Cruz waren actief in het noordoosten van Spanje tijdens de tweede helft
van de 17de eeuw. Het omvangrijke traktaat van Sanz, Instruccion de másica sobre la guitarra espaiiola,
bestaande uit acht bundels die verschenen van 1674 tot 1697, is een van de belangrijkste bronnen voor
gitaarmuziek uit die tijd. In het voorwoord schreef hij dat hij in Rome gitaar ging studeren, de composities
van onder anderen Foscarini bestudeerde en in Napels werkte als organist. Naast circa negentig Italiaanse
en Spaanse dansen, zowel voor beginners als gevorderden, bevat zijn traktaat instructies voor het besnaren,
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het stemmen, het aanbrengen van frets, de `rasgado'- (akkoorden aanslaan) en de `punteado'- (tokkelen) stijlen, en een essay over basso continuobegeleiding op de gitaar. Zijn oeuvre was uiterst populair en zijn composities kwamen een eeuw later nog voor in Franse en Spaanse gitaarboeken.
Ondanks zijn titel, Másica de vihuela, kan de bundel van Antonio de Santa Cruz niet vergeleken worden
met de 16de-eeuwse vihuelaboeken. Het bestaat uit 17de-eeuwse Spaanse dansen, genoteerd in een tabulatuur van vijf lijnen, die duidelijk verwijst naar de gitaar met vijf dubbele snaren. Opvallend zijn vooral de
rijke versieringen, waaronder trillers en vibrato.
Santiago de Murcia werd rond 1682 in Spanje geboren en zong als knaap in de het koor van de koninklijke
kapel. Hij speelde wellicht continuo bij de concerten en opera-uitvoeringen aan het Spaanse hof en werd
zelfs de persoonlijke gitaarleraar van Maria Luisa Gabriela van Savoye, de koningin van Spanje. Hij was
eveneens bevriend met Alessandro Scarlatti en Antonio Corelli in Napels. Tussen 1714 en 1732 reisde hij
naar Frankrijk en het huidige België, waar hij waarschijnlijk Robert de Visée en andere befaamde gitaristen
ontmoette. Vermoedelijke emigreerde hij erna naar Mexico, waar werken van hem, daterend van 1732, werden teruggevonden.
Van Santiago de Murcia werden drie bundels overgeleverd: El Resumen de acompaiiar la parte con guitarra, Los Pasacalles y obras de guitarra por todos los tonos naturales y acidentales en de Saldévar codex,
genoemd naar de familie uit Mexico-Stad die het manuscript bezit. De laatste twee illustreren duidelijk de
populariteit van gitaarmuziek in Amerika. De Saldivar codex in het bijzonder omvat stukken in de oude,
Spaanse stijl, zoals `gaitas', `jácaras' en `canarios' naast dansen van een Afro-Amerikaans origine, zoals
`cumbees', `guineos'.
Bijna al de stukken zijn gebaseerd op danspatronen die het Spanje van de Gouden Eeuw, evenals andere
Europese muziek, overspoelden. Vele muzikanten, zowel professionele als amateurs, kenden deze dansen
van buiten. Ze namen ze op in hun repertoire en varieerden en improviseerden erop, al bestaan er zelden
geschreven bronnen van hun bewerkingen. De partituren van Santiago de Murcia lieten toe de dansen als
solostuk uit te voeren of met begeleiding. Vandaag is de uitvoering van barokmuziek vastgelopen in een
routine, zowel wat de concertuitvoeringen betreft als wat het pedagogische aspect aangaat. Omdat deze
`pasacalles', `canarios', `chaconas' en andere `gaitas' al vijftig jaar deel uitmaken van het repertoire van de
gespecialiseerde uitvoerders, is het noodzakelijk dat het natuurlijke, creatieve, spontane element deel uitmaakt van elke uitvoering. Dat de muzikanten hun gevoel moeten volgen, eerder dan het heiligmakend
schrift van de partituur, is absoluut essentieel, zowel vanuit muzikaal als vanuit musicologisch standpunt.
De talrijke mogelijkheden die deze muziek biedt, kunnen vandaag niet worden ontkend: al is het noodzakelijk dat de verkenning van de mogelijkheden gebaseerd is op een grondig onderzoek naar de uitvoeringspraktijk. Deze stukken zijn immers minder beperkt dan vaak wordt gedacht. We kennen echter een periode waarin — ondanks de uitgebreide kennis over de basso continuo- en begeleidingspraktijk — de dynamiek
die deze muziek nieuw leven zou kunnen geven, onderschat wordt, men zou zelfs kunnen stellen, met opzet
wordt weggestopt. Barokmuziek zou immers zijn natuurlijke weg naar een uitvoeringspraktijk moeten vinden, die gericht is op de essentie van barokmuziek, namelijk de ziel te beroeren en gedegen emotionele veranderingen teweeg te brengen. De uitvoering van deze muziek door middel van improvisatie en het gebruik
van specifieke instrumentale effecten (naast het gebruik van ongewone instrumenten) kan verrassend zijn.
Het is belangrijk te onthouden dat dit alles mogelijk was, en misschien zelfs waarschijnlijk, in de tijd van
Santiago de Murcia en zijn tijdgenoten. Ze roepen opnieuw de vitaliteit van de vindingrijkheid op en herinneren aan de onophoudelijke creativiteit van deze muziek.
Vertaling: Robin Steins
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M-Usica Temprana
Adrián Rodriguez Van der Spoel

artistieke leiding

Xenia Meijer
Adrián Rodriguez Van der Spoel
Gabriel Aguilero Valdebenito
Regina Albanez
Bárbara Cerón
Cassandra Luckhardt

sopraan
tenor, gitaar, percussie
bariton, gitaar, charango, percussie
gitaar
harp
viola da gamba

Zaterdag, 26 augustus 2006
concert: 22.30 uur - AMUZ
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PROGRAMMA

Anoniem (Peru, ca. 1780)
Nirio ii mijor (cachua)
El buen querer (cachua de la Montaria)
Anoniem (Bolivia, 18de eeuw) / Piotr Nawrot (transcriptie)
Quitasol
Anoniem (Bolivia, 18de eeuw)
Seriora doria Marfa
Anoniem (Peru, ca. 1780)
Dennos licencia (cachua)
El diamante (tonada)
El Conejo (tonada)
Lanchas para baylar
La lata (tonada)
El Palomo (tonadilla)
El Huicho (tonada)
El Congo (tonada)
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Codex Trujillo del PerU (ca. 1780):
Al uso de Nuestra Tierra
Volksmuziek uit het Peru van de 18de eeuw: zoals in ons land gebruikelijk
Adrián Rodriguez Van der Spoel

Volkmuziek wordt in het algemeen niet genoteerd: als ze op papier wordt gezet, is dat meestal het werk van
een wetenschapper. Het geval van de muziekstukken uit de Codex Trujillo del Perá is geen uitzondering: ze
werden door een bisschop genoteerd toen hij een rondreis maakte door zijn bisdom in de tachtiger jaren
van de 18de eeuw. Bisschop Jaime Martfnez Compafión, geboren in Spanje, wou een `historia' van zijn bisdom maken voor de toenmalige Spaanse koning Carlos III. Daarvoor heeft hij negen aquarelboeken samengesteld met portretten van verschillende bevolkingsgroepen, gebouwen en dagelijkse taferelen, zoals het werk
in de mijnen, indianen die jagen, Spanjaarden die zich verpozen, kinderen die spelen etcetera. In het tweede
deel van de codex bevinden zich negentien korte muziekstukken. Ze lijken verbazingwekkend veel op de volkmuziek van nu. Diverse elementen uit deze muziek is terug te vinden in een vers, een titel of een melodie van
muziek die vandaag nog wordt gespeeld op de vele dorpsfeesten in de Peruaanse Andes. De aquarellen helpen
om de oorspronkelijke bezetting van de muziek te reconstrueren: harpen, gitaren, panfluit, viool en bepaalde
slagwerkinstrumenten.
De muziekstukken hebben hun wortels in de verschillende bevolkingsgroepen. Zo staan op het programma
verschillende `tonadas' afkomstig uit Spanje. Het zijn eenstemmige liederen met de mogelijkheid van een tweede stem in parellelle tertsen. Niet alle tonadas zijn uitsluitend Spaans, zoals El diamante, die ritmisch meer verwantschap vertoont met de muziek van de inheemse bevolking. De `cachua' is van oorsprong wel ZuidAmerikaans. Deze dans is verbonden aan rituelen rond moeder aarde. Het is een rondedans die in de tijd vóór
de Spanjaarden onderdeel uitmaakte van een omvangrijk ritueel waarbij niet alleen werd gedanst, maar ook
orgieën plaatsvonden. Hoe deze muziek werd gedanst, is niet exact geweten, maar in de Codex Trujillo bevinden zich afbeeldingen van deze dansen, evenals van de kostuums, maskers en instrumenten die werden gebruikt.
De Codex Trujillo werd samengesteld in een interessante periode van de geschiedenis van Zuid-Amerika: tussen de verdrijving van de jezuïeten uit de Spaanse koloniën in 1767 en het begin van de onafhankelijkheidsoorlogen op het Zuid-Amerikaanse continent omstreeks 1808, een periode waarin de sociale geschiedenis van
het continent totaal zou veranderen en waarin Peru op muzikaal vlak een toonaangevend centrum werd. Het
is duidelijk dat Peru met belangrijke steden als Lima en Cusco - respectievelijk de nieuwe hoofdstad van het
onderkoninkrijk Peru en de oude hoofdstad van het Inca-imperium - zijn cultuur wijd en zijd ging exporteren in het voetspoor van de legers die nieuwe wegen baanden en nieuwe contacten legden.
De muziek uit de missies van de jezuïeten in het oosten van Bolivia, bekend als `Misiones de Chiquitos' en
`Misiones de Moxos', kreeg de laatste jaren meer bekendheid vanwege de recente ontdekkingen van nieuwe
partituren die uit allerlei dorpen en kloosters in deze tropische regio's boven water kwamen. Het verschijnsel
is interessant omdat de jezuïeten bij de evangelisatie van de indianen anders te werk gingen dan in Europa of
in de grote Zuid-Amerikaanse steden. Ze wilden met de indianen communiceren in hun eigen taal en leerden
daarvoor onder andere het Chiquitaans. Een praktische reden was ook dat niet alle jezuïeten uit Spanje kwamen. De liturgie werd dan ook in het Chiquitaans gelezen. In de laatste jaren van de jezuïetenmissies werd
evenwel ook het Spaans geïntroduceerd - misschien om bij de officiële machthebbers beter geaccepteerd te
worden. Dit nieuwe, rijke en veeltalige muziekrepertoire maakte dat de productie van barokmuziek in LatijnsAmerika op z'n minst kwantitatief kon concurreren met die van Europa. De meeste werken zijn anoniem en
hoewel sommige min of meer werden gekopieerd uit de Oude Wereld, is de grote meerderheid door de indianen zelf gecomponeerd. Het zijn stukken die allemaal rijk zijn aan mystiek en eenvoud, meer dan aan theologie en complexiteit.
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NEST- 0 IL MIJOR
Nirio ii mijor que'y logrado
alma mia mi songuito
por lo mucho qui te quiero
mis amores tey trajido.
Ay Jisos qui lindo mi nirio lo está,
ay Jisos mi Padre, mi Dios,
Achalay!'

Het beste kind dat mijn ziel
kon maken, mijn schat,
omdat ik zoveel van je houd,
heb ik jou mijn liefde gebracht.
Ach, Jezus, wat is mijn kindje mooi,
ach, Jezus, mijn Vader, mijn God!
Achalay!

EL BUEN QUERER
De que rigida montaria nacistes
para ser tan cruel conmigo de valde.
No es mucho siendo mujer que seas
qual rueda de la fortuna mudable.

Uit welke harde berg ben jij geboren
dat je zonder reden zo wreed voor mij bent?
Ik begrijp het wel: als vrouw ben jij
als het rad van fortuin, veranderlijk.

SEISTORA DOIS1A MARÍA
Seriora doria Maria,
buenas noches tenga usted.
Donde esta la viracocha,
el nifiito que parió usted.

Mevrouw Maria,
een hele goede nacht.
Waar is de god viracocha,
het kindje dat u gebaard heeft.

Ya no yore pues niriito,
buriuerito te daré,
y sin no quieres cayá,
coquito te ha de corner.

Huil niet meer, kindje,
een koekje zal ik je geven,
en als je niet stil wil blijven:
monstertje zal je opeten.

Jugate con ovejita,
con eso no yoraré,
y si no quiere cayá,
burrico te hay de morder.

Speel met een lammetje,
dan zal je niet huilen,
en als je niet stil wil zijn:
klein ezeltje zal je bijten.

DENNOS LICENCIA
Dennos licencia Seriores
supuesto que es Nochebuena
para baylar y cantar
al uso de nuestra tierra.
Quillalla, quillalla, quillalla.

Heren, geef ons toestemming,
omdat het kerstavond is,
dat wij zingen en dansen
naar de gewoonte van ons land.
Quillalla, quillalla, quillalla.

EL DIAMANTE
Infelices ojos mios,
dejad ya de atormentarme
con el Ilanto.
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1 Achalay: in de indianentaal Quechua een uitroep die
schoonheid en vreugde aanduidt.

Ongelukkige ogen van mij
doe mij geen verdriet meer
met jullie tranen.

Que raudales los que viertes
son espejos en que miro
mis agravios.

De vloed die jullie storten
vormt een spiegel waarin ik
mijn belediging terugzie.

EL CONEJO
Set-lor Don Felix de Soto
a mandado echar un vando
que al que vendiere tavaco
que se lo lleven volando.

De Heer Felix de Soto
heeft een bevel aangekondigd:
diegene die tabak verkoopt,
moet snel worden opgepakt.

Guatinaje conejo mik)
guatinaje echame en tu nido
guatinaje conejo chatre
guatinaje veni bebe mate
guatinaje conejo mi()
guatinaje de mi corazón
guatinaje tu me as dado sintas
guatinaje de la bella unión
guatinaje que sota caramba
guatinaje que mia amor me llama
guatinaje y luego responde
guatinaje que estoy en la cama.

Guatinaje, mijn konijn
guatinaje, gooi mij in jouw nest,
guatinaje, elegant konijn
guatinaje, kom, drink mate,
guatinaje, mijn konijn,
guatinaje, van mijn hart,
guatinaje, je gaf me de banden,
guatinaje, van de huwelijkse vereniging,
guatinaje, ach! die lage kaart!
guatinaje, mijn liefde roept mij,
guatinaje, en antwoordt daarna,
guatinaje 'k ben al in bed.

LA LATA
Oficiales de marina
ya no toman la casaca
porque se salen de noche
a darle sebo a la lata.

Marine-officieren
doen al lang niet meer hun uniform aan,
want 's avonds gaan ze op stap
om het geld te laten rollen.

Toma que toma, toma mulata,
tu que le dabas sebo a la lata;
toma que toma, toma paytefia
tu que le dabas sebo a la lefia;
toma que toma, toma seflora
tu que le dabas a mi amor gloria.
Como eres mi china,
como eres mi samba',
como eres hechizo
de todas mis ansias.

Pak aan, mulattin,
jij die ervoor zorgt dat het geld rolt;
pak aan, Paiteense vrouw,
jij die kolen op het vuur gooide;
pak aan, mevrouw,
jij die glans aan mijn liefde gaf.
Want jij bent mijn meisje,
want jij bent mijn zamba,
want jij bent de toverkracht
van al mijn verlangen.

Aran de que soy soldado
pero no matriculado;
aran de que soy sargento
pero no de este aposento,
aran de que soy alferez

Ze zeggen dat ik soldaat ben,
maar niet geregistreerd;
ze zeggen dat ik sergeant ben,
maar niet van deze plaats;
ze zeggen dat ik vaandrig ben,

2 samba of zamba: halfbloed van een neger en

een indiaanse vrouw
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pero no de las mujeres,
aran de que soy teniente
pero no de las de enfrente.

maar niet van de vrouwen hier;
ze zeggen dat ik luitenant ben,
maar niet van de vrouwen aan de overkant.

Tina, tina, favores,
tina, tina, ya nadie,
tina la sota tina,
tina, tina, el caballo;
corra la espada al oro,
corra la copa al basto.

Tina, tina, de gunsten,
tina, tina, voor niemand,
tina, de sou.' tina,
tina, tina, het paard;
de schoppenaas rent achter de ruiten,
en de harten achter de klaverenaas.

EL PALOMO
Fragancia de los jardines, samba
Reina de todas las flores.
Aves, peces y animales,
samba ingrata,
te rindan adoraciones.

Zamba, jij geur van de tuinen,
koningin van alle bloemen.
Vogels, vissen en dieren,
ondankbare zamba,
brengen je hun eerbewijzen.

Soy del aromo, palomo.
Tiéndele el ala, palomo.
Soy del mosquito, palomo.
No soy sujeto, palomo.

Ik behoor toe aan de geurboom, doffer.
Strek je vleugel uit, doffer.
Ik ben een vaste stamgast, doffer.
Ik ben niet onderworpen, doffer.

EL HUICHO
Ymapa crac hárpi
yo te conocii
cambac huaganaipac
duélete de mi.

Ymapa crac hárpi
ik heb jou gekend
cambac huaganaipac
heb medelijden met mij.

EL CONGO
A la mar me llevan sin tener razón,
Dejando a mi madre de mi corazón.
lAy qué dice el Congo!ilo manda el Congo!

Ze brachten mij zonder reden naar de zee,
terwijl ik mijn lieve moeder achter liet.
Ach! dat zegt de Congo, dat beveelt de Congo.

en su cu van ve
están cu su cu van ve
No hay novedad, no hay novedad,
que el palo de la jeringa
derecho, derecho va a su lugar.

en su cu van ve
están cu su cu van ve
Er is niets nieuw,
de stok van de syrimc
slaat altijd op dezelfde plaats.

Vertaling: Marianne Lambregts
Met dank aan Stichting Oude Muziek Latijns-Amerika

3 sota: in Spaanse kaarten: nummer tien
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4 paard: in Spaanse kaarten: nummer elf

Toonmoment workshop
`Codice 25 in de kathedraal
van Toledo
Jan Caals
coach
Marnix De Gat
coach
Hendrik Vanden Abeele coach
doelgroep
Zangers van preprofessioneel en professioneel niveau.
Inschrijven voor deelname aan de workshop is verplicht.
Een aparte folder is verkrijgbaar op het festivalsecretariaat.

Zondag, 27 augustus 2006
Toonmoment: 12.00 uur - Kapel Elzenveld / gratis toegang
In samenwerking met Musica
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DAGPROGRAMMA & UURSCHEMA

Vrijdag, 25 augustus 2006
10.00 uur - 13.00 uur
14.00 uur - 18.00 uur
Zaterdag, 26 augustus 2006
10.00 uur - 13.00 uur
16.00 uur - 18.00 uur
19.00 uur - 21.30 uur
Zondag, 27 augustus 2006
10.00 uur - 11.30 uur
12.00 uur: toonmoment - gratis toegang
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Workshop `Codice 25 in de kathedraal van Toledo'
met Jan Caals, Marnix De Cat en Hendrik Vanden Abeele

De Codice 25 van Toledo, die pas enkele jaren geleden werd teruggevonden, bevat een schat aan muziek. In
het manuscript is muziek opgenomen van onder anderen Cristóbal de Morales. Het betreft tot nu toe onbekende muziek van de componist die korte tijd kapelmeester was van de kathedraal in het Spaanse Toledo.
Tijdens een driedaagse workshop verdiepte een groep zangers zich met Marnix De Cat en Jan Caals in deze
'nieuwe' muziek van Morales. Hendrik Vanden Abeele werkte met hen rond het specifiek Mozarabisch gregoriaans dat in Morales' tijd in Toledo een revival kende.
Op het einde van de workshop presenteren de deelnemers het resultaat in een toonmoment dat gratis toegankelijk is.
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M UZI E K&W 00 RCa3
MUZIEK&WOORC

MUZIEK & WOORD is het maandelijks programmablad van KLARA,
de cultuurradio van VRT.
Boeiende artikels geschreven door specialisten in de klassieke muziek, letteren, dans,
film en beeldende kunsten... CD's en boeken gerecenseerd, de uitzendingen van KLARA
van minuut tot minuut in detail.
Vraag meer info of een proefnummer van MUZIEK & WOORD bij Lieven de Laet,
lieven.delaet@decom.be, tel. 02/481.78.79 (tussen iou3o en 12u30), Decom nv, Muziek
& Woord, Noordkustlaan 18, 1702 Groot-Bijgaarden.
Een abonnement op MUZIEK & WOORD (12 opeenvolgende nummers) heeft u al voor
35 euro. Hoe neemt u eenvoudig een abonnement?
Stort 35 € op rekeningnummer 210-0150906-26, met de vermelding "nieuwabonnement".
Uw abonnement gaat dan in vanaf het eerstvolgende nummer (maandelijks).

MUZIEK iSz, WOORD
uw voorschot op de culturele actualiteit!

2(,2

Salade Mexicaine
Liesbet Vereertbrugghen

concept, regie 6- artistieke coördinatie

Een groep van 30 jongeren
Korneel Boon
Leonard Boon
Shana Bracke
Hannah Ceuleers
To Cooman
Jef De Gat
Arthur De Roey
Elisabeth Godts
Jakoba Godts
Jolenthe Habils
Niels Herman
Paul Heyman
Kathlynn Hinnekens
Roxanne Hinnekens
Katelijne Lindemans
Janne Michiels
Ines Michiels
Faedra Parianos
Marjan Selleslags
Matthias Valvekens
Adriaan Van Assche
Julie Van Dessel
Lidewij Van Nevel
Joachim Vansanten
Celine Veldeman
Marnix Verhoeven
Jolinde Vlaeyen-Note
Yana Vlaeyen-Note
Anabel Wilboorts
Karlijn Wilboorts

Solistisch ensemble
Heleen Evers
Dina Verheyden
Kerlijne Van Nevel
Agnes De Graaff
Gunther Vandeven
Steven Mariën
Roel Willems
Maarten Sabbe
Roel Hendrickx
Erik Hostens
Medewerkers
Aram van Ballaert
David Van Bouwel
Gunther Vandeven
Eric Van Osselaer
Jan Boon
Griet Deforce
Ilse Wijnen
Hilde Bossens
Wies Callens
Simon Keyers

sopraan
sopraan
mezzosopraan
mezzosopraan
contratenor
tenor
tenor
tenor
bas
bas

gitaar &
elektrische gitaar
klavecimbel &
coach soundscape
zangcoach
keukenartiest
video
dansdocente salsa
dramaturgie
kostuums &
rekwisieten
projectbegeleiding
projectbegeleiding

Met dank aan Erik van Nevel voor zijn
muzikaal advies.

Zondag, 27 augustus 2005
voorstellingen: 14.00 & 16.30 uur - Wereldculturencentrum Zuidelpershuis

Een coproductie met Musica
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PROGRAMMA

Echo's uit vervlogen tijden
David Van Bouwel e.a.
Echo (soundscape 1)
Matheo Flecha ( 1481?-1553?)
La Justa (ensalada)
deel 1
Rijst met melk, of eenvoudig danslied uit LatijnsAmerika
Anoniem (traditioneel, Latijns-Amerika)
Arroz con Leche
Mateo Flecha
La Justa (ensalada)
deel 2
Rijst met bloed
David Van Bouwel e.a.
Arroz con Sangre (soundscape 2)
Santiago de Murcia (ca. 1682-1740)
Cumbées
Matheo Flecha
La Justa (ensalada)
deel 3
Er is geen liefde voor alle mensen
David Van Bouwel e.a.
Que no son amores para todos hombres (soundscape 3)
Over een meisje dat verliefd wordt op een jonge
priester: een villancico voor de mensen
Anoniem (Peru, 17de eeuw)
Marizapalos bajo una tarde (marizapalos a lo
humano)
Salsa!
Hot chili pepper
Matheo Flecha
La Justa (ensalada)
deel 4
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Een villancico voor God over liefde en lijden.
Joan Cererols (1618-1676)
Serafin que con dulce armonía (arizapalos a lo divino)
De afrekening
David Van Bouwel e.a.
Ai, ai, ai. Zucht (soundscape 4)
De nacht nodigt muzikanten en mooie meisjes uit
om te zingen en de guaracha te dansen
Juan Garcia de Zéspedes (1619-1678)
Convidando esa la noche (guaracha)

Salade Mexicaine
Pikant en bitter tegelijk
Liesbet Vereertbrugghen

Hoe serveer je jonge mensen een 16de-eeuwse ensalada als een fris, knapperig
Mexicaans slaatje?
Je onderzoekt zorgvuldig de ingrediënten van de ensalada en verdeelt ze over vier jonge, frisse stemmen,
nadien hak je de hele compositie in vier stukken. Van het steekspel russen Lucifer en Adam maak je een groteske voetbalmatch tussen de Spanjaarden en indianen. Middenin de salade leg je enkele bittere noten uit
respect voor de onderdrukte erfgenamen van al dat lekkers. Eer ze tussen de delen door met gepaste sounden videoscapes, met zwoele liederen uit hun ver verleden. Je kruidt de vier delen met actuele keukengeluiden en laat al het overige intact. Het geheel overgiet je gulzig met een pikante salsasaus.

Maar waarover gaat het nu eigenlijk?
Over veroveren en veroverd worden. De geschiedenisboeken vertellen ons dat Christoffel Columbus in
1492 het Caraïbisch gebied, de Nieuwe Wereld ontdekte. Niet lang daarna gingen de eerste Spaanse avonturiers hem achterna. Deze veroveraars of conquistadores waren vooral soldaten die belust waren op goud,
zilver en grond. Tegelijk stuurde de katholieke kerk priesters met hen mee om de indianen te bekeren. Een
van de beroemdste veroveraars was Hernando Cortès die tussen 1520 en 1521 het rijk van de Maya's en de
Azteken (in het huidige Mexico) vernietigde. Francisco Pizarro verpletterde het Inca-rijk, dat in het huidige Peru lag. Omdat de conquistadores konden beschikken over stalen wapens, vuurwapens en paarden
kostte het hen niet veel moeite om de weerloze indianen te verslaan. Bovendien stierven meer dan 70 miljoen indianen aan ziektes die de Europeanen meebrachten. Dit betekende het einde van een rijke beschaving van deze indianen, het begin van een nieuwe eetcultuur in het Westen door de import van maïs, aardappelen, paprika's, pepers, aardbeien, bonen, cacao ...

We begrijpen het nog niet goed.
Matheo Flecha de oudere (1481?-1553?), Spaans hofcomponist van onder andere Filips II, componeerde zes
`ensaladas' - letterlijk: salades, mengsels - in muziek. Het zijn meerstemmige liederen waarin verschillende
populaire thema's met hun diverse teksten worden gecombineerd en gecontrapunteerd. Meestal zijn ze
nogal komisch, met nabootsingen van geluiden. Kortom, de tegenhanger van de fricassees uit Frankrijk, de
quodlibets van bij ons, de potpourri's of de medleys van veel later....
Op het ogenblik dat de ensaladas van Flecha in Spanje zeer gesmaakt werden, reisden andere Spanjaarden
met hun muziek naar de veroverde gebieden. In Mexico bijvoorbeeld leverde dat een andersoortige muzikale mengeling op: villancicos, Spaanse liederen, gekruid met exotische ritmes en dansen van alle etnische
groepen die daar leefden: Portugezen, Basken, indios (indianen), zwarte slaven uit Ivoorkust en dansers van
Guinea, Puerto Rico en Cuba. Het verhaal doet de ronde dat in de stad Puebla de los Angeles, gelegen op
de weg van Mexico-Stad naar de haven van Veracniz, in 1531 een engel uit de hemel neerdaalde. Precies op
die plek stond er een eeuw later een kathedraal waar er een rijk muziekleven bloeide, geïnspireerd op een
oud Spaans model maar ontvankelijk voor de plaatselijke muziektradities. Spanjaarden zoals Juan Gutiérrez
de Padilla hadden er een rijke muziekkapel om de erediensten te verzorgen. Er werden villancicos gecomponeerd en gezongen, met de meest vreemde namen zoals xácara, negrilla, marizapalos en guaracha. Ze
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moesten de plaatselijke bewoners naar de kathedraal lokken. Zij waren immers gek op de villancicos omdat
hun sensuele ritmes en populaire dansen erin opgenomen werden. De katholieke autoriteiten daarentegen ...

Kom en proef onze echte Salade Mexicaine!
Een heerlijke salade van bonen, maïs, paprika, tomaat, Spaanse peper, indianen-nood en salsasaus is voor en
na de voorstelling verkrijgbaar in de foyer van het Zuiderpershuis voor 8,00 E.

De tekst van La Justa van Matheo Flecha vindt u op pagina 157.
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Charivari Agréable
Clara Sanabras
Rodrigo del Pozo
Susanne Heinrich
Joy Smith
Richard Sweeney
Kah-Ming Ng

sopraan & gitaar
tenor & gitaar
viola da gamba
harp
luit & theorbe
klavecimbel & orgel

Zondag, 27 augustus 2006
concert: 15.00 uur — Kapel Elzenveld
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twist wanneer het ging om genres als de `autos sacramentales' (allegorische, religieuze spelen die in het
publiek werden opgevoerd met Corpus Christi, Sacramentsdag), gesproken komedies, zarzuela's en opera's.
Vele van deze werken waren het resultaat van zijn samenwerking met de ongeëvenaarde hofdramaturg
Pedro Calderón de la Barca. De sublieme schoonheid van Hidalgo's Esperar, sentir, morir staat in schril contrast met het komische kerstvillancico van de Catalaanse componist Juan Barter. Zijn iHazo, Anton! is
typisch voor het genre: aan de ene kant godsdienstig, maar anderzijds met personages uit het populaire theater, van lompe boeren tot pompeuze burgemeesters. Middelmatige dichters vaarden wel met het villancico
en schepten plezier in de schimpende beschrijvingen van etnische minderheden, wellicht een weerspiegeling
van de raciale diversiteit die Spanje kende.
Gelukkig bevatten niet alle kerstvillancicos zulke politiek incorrecte portretten. Francisco Escalada's tedere slaapliedje, gedateerd omstreeks 1677, waarin zich een paar distelvinken tot het pasgeboren kindje Jezus
richten, is een ondubbelzinnig werkje. Weinig is bekend over Escalada, behalve dat hij waarschijnlijk een
tijdgenoot was van Barter and stierf in Mexico. Toen Barter met pensioen ging in 1696 volgde Francesc Valls
hem op.
Valls overleefde Filips V met een jaar. De stichter van de Spaanse Borbóndynastie, of de koning die tweemaal regeerde, overleed aan een beroerte in 1746. Hij werd ongeschikt bevonden door een depressie, deed
troonsafstand ten voordele van zijn zoon Luis, maar keerde terug naar de troon toen zijn zoon negen maanden later aan de pokken stierf. Net als zijn grootvader Filips IV kwam Filips V op zestienjarige leeftijd aan
de macht. Hij werd in 1700 uitgeroepen tot koning van Spanje door zijn andere grootvader, de Franse
Zonnekoning Lodewijk XIV, en arriveerde in Madrid in 1701 met een groot gevolg van Franse adviseurs,
artiesten en bedienden. Dit waren echter niet de eerste Fransen die naar Spanje emigreerden. Sommigen
waren naar Madrid gekomen in 1679 met Marie-Louise d'Orléans, die met Carlos II wilde huwen, de laatste Habsburgse koning en imbeciele zoon van Filips IV. Al bevond er zich een klavecinist in het entourage
van Marie-Louise, het was pas na de troonsbestijging van Filips V dat het klavecimbel vaste voet kreeg in
Spanje. Getuige hiervan zijn vier manuscripten die de gezamenlijke titel dragen Flores de másica. De samensteller was de franciscanenmonnik en theoreticus Antonio Martin y Coll, organist van het klooster van San
Francisco el Grande in Madrid. Zijn verzameling uit 1708 bevat een Chacona voor klavecimbel, een wellustige, mogelijk Latijns-Amerikaanse dans, die tegen die tijd verfranst en verburgerlijkt was om te passen in
het decorum van het hof. In een vroegere gedaante was de chacona een extreem provocerende dans, uitgevoerd door vrouwen die hun lichamen rondtolden als windmolens. Misschien alluderend op een andere
vorm van wippen, gaf Miguel de Cervantes in een van zijn romans een levende beschrijving van een chacona, die gedanst werd door twaalf ezeldrijvers en keukenmeiden, met een waanzinnige begeleiding van
gezang en losbandig gitaargetokkel. Wat volgde wordt best aan de verbeelding overgelaten.
Franse muziek komt ook voor in een andere verzameling van Martin y Coll uit 1706. Ze bevat tien versies
van Franse menuetten, waaronder zes bewerkingen van stukken van Jean-Baptiste Lully, de "surintendant
de la musique de la chamber du roi" van Lodewijk XIV. Daarnaast bestaat het manuscript uit `diferencias'
(variaties) voor klavier op een `gayta' (doedelzak, schalmei of draailier), een woord dat volgens de etymologie teruggaat op het Keltische `gait' of `ghaid' (geit) en oorspronkelijk verwees naar een doedelzak met
een geitenleren zak. Blijkbaar had de `gayta' de rol overgenomen van de `chacona' als de bederver van de
publieke moraal. In Catalunya stond het instrument bekend als een `sac de gemecs' (een grommelzak) en in
het zuiden van Aragón verbood de bisschop van Teniel de gelijknamige dans. In 1745 verkondigde hij dat
de doedelzakspeler een vermomde duivel was, die de zwakke christenen wilde verleiden tot de `bayles',
nachtelijke danspartijen met een dubieuze reputatie. De `gayta' werd eveneens bestempeld als een dans die
de dronkaards en de mismaakten nabootste.
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De harp daarentegen kende geen disputen, want het was een bevoorrecht instrument in de vroege Spaanse
muziek. Het werd alom gebruikt als continuo-instrument, zelfs in de kerk, en kreeg een belangrijke plaats
in de `diferencias' (variaties) die zo geliefd waren bij de grootste Spaanse componisten, vanaf Alonso
Mudarra, over Luis Venegas de Henestrosa, Antonio en Hernando de Cabezón, en Lucas Ruiz de Ribayaz

tot Diego Fernández de Huete. De 'cliferencias' op de melodie van San Juan de Lima komen uit een manuscript van circa 1705, met uitsluitend anonieme stukken behalve twee die aan Durón werden toegeschreven.
De barokmuziek heeft twee creatieve elementen gemeen met de volksmuziek: uitwerking (of zelfs wijziging) en improvisatie. In de Spaanse monodie vertonen verschillende zettingen van eenzelfde liedtekst zelden exacte overeenkomsten. Deze liederen, die gebaseerd zijn op harmonische en ritmische standaardpatronen, zijn meestal verfijningen van bestaande melodieën. In hun gewijzigde vorm nodigen zij de uitvoerder
uit om het compositieproces te vervolledigen, een rode draad die doorheen meerdere oude muziekgenres
liep. Dit bevrijdende gebruik wakkert onze verbeelding sterk aan (zoals het hoort voor uitvoerders van
oude muziek) terwijl we onze diepste gevoelens aan het publiek kenbaar maken. Het is deze vrijheid van
muzikale expressie die — na een volledige onderdompeling in de historische uitvoeringspraktijk — uiteindelijk een interpretatie tot leven roept. Dit resulteerde in twee van onze eigen composities. Ze zijn een uitdrukking van een artistieke heropleving van een idioom dat vele eeuwen overspant en een brug slaat naar
de huidige generatie.
Onze versie van het populaire theaterlied Quiero, y no saben que quiero is geïnspireerd op een versie uit de
tijd dat dit lied in vele toneelstukken werd uitgevoerd: bijvoorbeeld in de tweede akte van de komedie
Mujer, llora y vencerás uit 1680 van Calderón de la Barca en de tweede akte van Juan Bautista Diamante's
komedie Amor es sangre, y no puede engafiarse uit 1674. De bondige liedtekst van twee versregels werd aangevuld door Clara Sanabras en illustreert nog een ander niveau van de praktijk in die periode.
The `canarios' komen, zoals te verwachten, van de Canarische Eilanden. Oorspronkelijk een gracieuze `saltarello' werd de dans op het Spaanse vasteland uitgebreid met gestampvoet, hoekige bewegingen en strompelende stappen. Deze dans was duidelijk niet voor het hof bestemd. Onze versie is een vermenging van
twee markante, fascinerende harmonische schema's uit de bundel Luz, y norte uit 1677 van Ruiz de Ribayaz
en de Compendio numeroso uit 1702 van Fernández de Huete. Daaraan voegen we meerdere lagen van
metrische varianten toe — waaronder een afwisseling tussen syncopen en hemiolen — herinnerend aan de
Spaanse voorliefde voor ritmische vitaliteit, maar ook contrasten van kleur en textuur. We hopen dat de luisteraars er evenveel van zullen genieten als wij toen we het stuk creëerden.
Vertaling: Lieve Schaubroeck
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ESPERAR, SENTIR, MORIR
Porqué ms iras buscas que mi tormento,
si en su siempre callado dolor atento,
yo propio me castigo lo que me quejo?
Por acentos no pases estos suspiros,
pues són los postreros áyes que animo,
bástenme que sean muerte,
no, no, no sean delito.

Waarom wil jij mij nog meer kwellen,
als ik, stilzwijgend mijn smart draag,
en mijzelf straf?
Vat deze verzuchting niet op als een zware klacht,
het zijn de laatste verzuchtingen die ik slaak,
het is goed voor mij dat zij mijn dood zijn,
dat ze voor jou geen delict zijn!

Esperar, sentir, morir, adorar
porque en el pesar de mi eterno amor
caber puede en su dolor!
Adorar, morir, sentir, esperar

Hopen, voelen, sterven, aanbidden ...
want in mijn eeuwige liefde,
is plaats voor smart!
Aanbidden, sterven, voelen, hopen ...

De éste cándido cisne sigo el ejemplo
pues mi acorde ansfa mi suave acento.
mezclado en lo que canto va lo que muero
Estas voces que el labio vierte cobarde,
ya ms que por alivio por muestra salen
de las llamas que dentro del pecho arden!

Ik volg het voorbeeld van deze witte zwaan
en de snaren die ik bespeel vragen om zoetere tonen.
In mijn gezang mengt zich de dood...
De tonen die mijn lippen laf uitstrooien
dienen meer als bewijs van, dan als verlichting
van het vuur dat in mijn hart brandt.

Vive tU, muera solo
quien tanto siente
que sus eternos males
la vida crecen,
y solamente vive porque padece.
Si a morir me condenan mis desvaríos
y muero a los impulsos
de lo que aspiro
mátenme mis afectos,
no tus desvfos.

Moge jij leven, en laat alleen
hij die zozeer lijdt sterven,
want het leven doet
diens voortdurende smarten toenemen
en hij leeft alleen maar omdat hij lijdt.
Als mijn waanzin mij tot sterven veroordeelt
en ik sterf door toedoen van de woorden
die ik uitspreek dan word ik gedood
door mijn eigen gevoelens
en niet door jouw afkeer.

QUIERO, Y NO SABEN QUE QUIERO
tekst: Clara Sanabras
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Quiero, y no saben que quiero
siento, y no sé lo que siento,
por la duda me ausento,
solo sé que me muero
yo solo sé que me muero.
Y que no saben que quiero
por eso sé que me muero.
Muero y prefiero morir
a querer saber lo que siento,
mientras espero mi muerte
serán por vos mis anhelos
Solo sé yo, yo yo, yo
yo solo sé que me muero.

Ik heb lief en ze weten niet dat ik liefheb,
ik voel en weet niet wat ik voel,
ik ben buiten mijzelf van onzekerheid,
ik weet alleen dat ik sterf ...
Alleen ik weet dat ik sterf.
En omdat ze niet weten dat ik bemin,
weet ik dat ik sterf.
Ik sterf en wil ook liever sterven
dan te willen weten wat ik voel,
terwijl ik op de dood wacht,
gaat mijn verlangen alleen naar u uit ...
Alleen ik, alleen ik weet het,
Ik alleen weet dat ik ga sterven.

Vivo, solo para vós vivo
sólo, para amaros respiro
y como Unico alivio

Ik leef, ik leef alleen maar voor u,
ik adem alleen om u te beminnen
en als enige troost vraag ik

serial de amor os pido
Una palabra, un gesto,
una mirada, un suspiro,
que aunque discretos se vean,
placer será recibirlos!
Asi serán resguardados
por mi corazón altivo
pues a pesar de mis penas,
olvidaros yo no consigo
Solo sé que yo ... sin ... vós
yo solo sé que sin vós no vivo.

om een teken van liefde van u
Een woord, een gebaar,
een blik, een zucht,
en hoe onopvallend ze ook mogen zijn,
het zal een vreugde zijn ze te ontvangen!
En zo zal ik ze veilig opbergen
in mijn trotse hart
want ondanks mijn smarten
lukt het me niet u te vergeten ...
Ik weet alleen dat ik ... zonder ... u,
ik weet alleen dat ik zonder u niet kan leven.

Vine, a encontraros yo vine,
blanca, tal paloma que al vuelo
desplegando las alas
se pierde cielo adentro.
Nuestro amor es instrumento
de la pasión infinita
y entre sus cuerdas resuenan aUn
besos y caricias
Vine a encontraros yo vine
y fué el hazar o el destino
quién desde el primer momento
se cruzó en nuestro camino.
Desde entonces solo sé,
yo solo sé que a vos quiero.

Ik kwam, ik kwam om u te ontmoeten,
wit, als de duif die in de vlucht
zijn vleugels spreidt
en zich in de wijde hemel verliest.
Onze liefde is het instrument
van oneindige passie
en er weerklinken nog steeds
kussen en liefkozingen ...
Ik kwam, om u te ontmoeten kwam ik
en het was het toeval of het lot
dat vanaf het eerste moment
ons pad kruiste.
Vanaf dat moment weet ik alleen,
ik alleen weet dat ik u bemin.

CANTEN DOS GILGUERILLOS AL SOL
INFANTE
Porque los pajaritos
al nirio acallen
cante, canten suaves canten
que esta noche
en el cielo sus voces salen

Opdat de vogeltjes
het kindje laten ophouden met huilen,
laat ze zingen, lieflijk zingen,
laat deze nacht hun stemmen
tot de hemel opklinken.

A esta noche le llaman la Noche Buena
para todos de gozo,
de gusto, de gloria
y a Dios de pena.

Deze nacht noemen ze de kerstnacht,
voor alle mensen een feest,
iets heerlijks, gelukzaligheid
en voor God smart.

SOLO, TRISTE Y AUSENTE
Solo, triste y ausente,
acompariado de desdichas vivo
al pie de la corriente
del cristal deste arroyo fugitivo,
que al mar corre sonoro
con pies de plata por arenas de oro.

Alleen, triest en afwezig,
leef ik omringd door ongeluk
bij de kristalheldere bron
van dit snel stromende beekje
dat kabbelend naar de zee stroomt
met zilveren voetjes door gouden vlakten.

Aqui con mis cuidados
Hom por males sin razón suf ridos,

Hier, ondergedompeld in zorgen,
ween ik om leed zonder reden geleden,
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mis bienes mal logrados,
tan bien llorados como mal perdidos;
que mal tendrá bonanca
el alma en fuego,
en viento la esperanca.

om mijn verloren bezittingen,
evenzeer beweend als slecht verloren;
want voorspoed zal er niet zijn;
mijn ziel staat in vlam
en mijn hoop vervliegt met de wind.

Quando de sombras viste
la noche triste,
el campo alegra el dia
viendo cómo es más triste
la etema oscuridad del alma mfa;
dan mis ojos ardientes
al aire, fuego,
y a los campos, fuentes.

Als de trieste nacht zich in
schaduwen hult,
en de dag het land verblijdt
als ik dan zie hoe veel triester
de eeuwige duisternis van mijn ziel is;
dan zetten mijn brandende ogen
de lucht in vuur en vlam
en laten ze water vloeien over de velden.

FILIS, YO TENGO UN DOLOR
Filis, yo tengo un dolor
que no sé como le llame,
pues siento acordarme dél
y siento dél olvidarme.

Filis, ik heb pijn
en ik weet niet hoe dat verdriet heet,
ik lijk het me te herinneren,
en ik lijk het te vergeten.

Débante alivio
mis humildades,
y pues eres discreta,
lo dicho baste, baste.

Mijn bescheidenheid moet jou ertoe
aanzetten mij verlichting te bieden
en aangezien jij discreet bent,
heb ik genoeg gezegd, dit volstaat.

Siento que el alma confusa
en interiores combates,
cuando ignora
es entendida,
cuando entiende
es ignorante,

Ik voel dat mijn verwarde ziel
een innerlijke strijd voert,
wanneer mijn ziel die strijd negeert,
begrijpt hij het
en als hij de strijd begrijpt,
is hij onkundig!

iAY MI DIOS QUE FUERA DE MI SIN VÓS!
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Ay mi dios que fuera de mi sin vós!
Que fuera sefior de mi
si fuerades como yo
y fuera como la ma
vuestra amable condición.

Mijn God, wat zou ik zijn zonder u!
Wat zou er gebeuren
als u was zoals ik?
En als uw herkomst
gelijk was aan de mijne?

Quién pudiera prometerse
a sus delitos perdón
si vuestra piedad tomara
consejos de mi rigor.

Wie kon er nog vol vertrouwen hopen
op vergeving van zijn zonden
als uw mededogen
zou luisteren naar mijn onbuigzaamheid?

Y quién pudiere librarme
de eterna condenación
si faltara como en mi
la misericordia en vós.

En wie zou mij kunnen bevrijden
van de eeuwige verdoemenis
als uw hart gebrek had aan compassie,
net zoals mijn hart?

Premios tenéis y castigos
pero dis dulce serior
los castigos como padre
y los premios como Dios.

U geeft beloningen en straffen,
lieve God, maar u straft
als een goede vader en u beloont
als een goede God.

Dicha es grande que seamos
tan diferentes los dos
mas, ay que el no pareceros
es ser desdichado yo.

Het is een groot geluk dat wij
zo verschillend zijn,
maar omdat we niet op elkaar lijken
ben ik de ongelukkige.

HAZO, ANTÓN!
Dialogo entre Antón, su primo,
y su amigo Flasico:
iHazó, Antón!
No respondemo?
iHazó plimo!
Qué tenemo?
venemo tan glave?
€Ya no sabe, que samo alcalde de est' ario?
Y no me amario a parlar como solia.
iBueno ezá , pol vida mfa!
de qué ezá la alcaldfa,
que tiene vusa melsé?
Tenemo la de poné
ya no el camino a la reya,
polque no caiga cameya,
que venimo de Sabá.
Y ya ezá, turo limpio e turo yano
como palma de la mano,
que podemo en él bailar.
No digo tal, no diga tal.
Que ha de ezar con glavedad
alcalde de lo moleno.
€Cómo no?
Agola velemo
cómo se chisca el polvico!
iToca Flasico lo tamborilico!
iToca, toca y repica,
repica de balde!
Que baile el siriol alcalde!

Dialoog tussen Anton, zijn neef
en zijn vriend Flasico:
- Hallo Anton!
Antwoord je niet?
Hallo neef,
Wat is er?
- Waarom kijk je zo ernstig?
Weet je dan niet dat ik dit jaar de burgemeester ben?
En ik kan niet langer praten zoals ik gewoon was.
Allemachtig, dat is me wat moois!
En waaruit bestaat dat burgemeesterschap,
uwe genade?
Ik moet de weg effenen
voor de koningin
die uit Sheba komt,
zodat de kameel niet struikelt.
En het is voor elkaar, alles netjes, alles glad
als de palm van een hand, zo glad
dat we erop zouden kunnen dansen.
- Je meent het niet.
Je moet dus echt wel de burgemeester
van de zwarten zijn.
En waarom niet?
Nu zullen we eens zien
hoe het komt dat het stof opstuift!
Flasico sla op je tamboerijn!
Trommel, trommel
en trommel zo goed je kan!
Laat meneer de burgemeester maar dansen!

Primo:
Tá tan glave desde ayer,
que pleguntal no atrebemo,
polque neglo no quelemo
enojal a su melsé.
Diga si puede sabé
lo que quielo pleguntal,
pero si se ha de enojal
Antón cayará su pico.

Neef:
Hij is sinds gisteren zo ernstig bezig,
dat ik niets durf te vragen,
want een neger wil zijne genade
niet kwaad maken.
Vraag hem of hij wil weten wat
ik hem wil vragen,
maar als hij kwaad wordt
zal Anton zijn bek niet open doen.
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Flasico, un amigo:
Bien podemo, en mi conciencia,
pleguntar lo que quisiere,
y si con respeto fuere,
lo alcalde daremo audencia.
no plegunte impeltinensia,
ni mucho, pues que le escucho,
que eso de pleguntal mucho
se queda para lo rico.

Flasico, een vriend:
Naar mijn idee kunnen we vragen
wat je maar wil,
als het maar met respect is,
zal de burgemeester er gehoor aan geven.
Vraag geen onbehoorlijke dingen,
en ook niet teveel,
want veel vragen is iets
voor de rijken.

Primo:
Pues que licencia me da,
peldone el siriol alcalde,
y diga asi, Dios ii gualde.
Tanta reya, adónde va?
Tenemo curiosidá
lo moleno de sabé.
No se enoje su melsé
y diga lo que suplico.

Neef:
Wel als jij het goedkeurt,
pardon meneer de burgemeester,
en ik zeg "moge God u behoeden".
Die koningin, waarheen gaat die?
Wij zwarten willen
dat graag weten.
Maakt u zich niet kwaad uwe genade,
en geef antwoord op mijn vraag.

Antón:
Venimo tres reya maga
a ver un Reya mayora,
que en un pesebrico yora,
polque mayora se haga.
De Cambayá y de Vimaga,
oro traemo y olores,
pala dal a los sirioles,
y inzensal lo poltalico.

Anton:
Er komen drie koningen
om een nog grotere koning te zien,
die in een kribbe ligt te huilen,
omdat hij de heiligste van allen wordt.
Uit Cambayá en uit Vimage,
brengen zij goud en reukwaren,
om ten geschenke te geven en om
de stal naar wierook te laten geuren.

Primo:
Cansado no quielo sel,
mas quisiela pleguntaye,
si no temiela enojase,
.cómo lo camino fue?
Digame vuesa melsé
si ezá muy aplovechado,
que pol acá se ha cantado
que vino lo alcalde rico.

Neef:
Ik wil zeuren,
maar ik zou u willen vragen,
als u dat niet ontrieft,
hoe is die weg tot stand gekomen?
Antwoord u mij, uwe genade,
of u er beter van geworden bent,
want hier wordt gefluisterd
dat de burgemeester er rijk van geworden is.

Antón:
Muy bien lo alcalde molen°,
en eza jornada fuela,
siemple posada hubiela,
y no dulmela al seleno.
En lo demás, no zá bueno
el albal ni dal puntada,
que es cosa muy delicada,
el tratal de lo bolsico.

Anton:
De donkere burgemeester ging het
voor de wind bij dit werk,
hij had altijd te eten en te drinken
en hoefde niet onder de blote hemel te slapen.
En voor de rest kunnen we dit beter
later rusten,
over geldzaken praten
ligt altijd gevoelig.

Primo:
Digame mis, pol su vida,

Neef:
Vertel me ook eens, alstublieft,

.qué hizielon allá lo reya,
y dónde paló la estreya
que lo guiaba licira?
Y no cantamo mentira,
que selá muy mala cosa,
ser lu alcalde mentilosa,
y engalial a su plimico.

wat deden die koningen daar
en waar stopte die ster
die hen daarheen geleid had?
En vertel geen leugens,
want het zou een slechte zaak zijn
als de burgemeester een leugenaar was
en zijn neef voor het lapje hield.

Antón:
Paló en la casata la estreya,
donde ezá lo Nifio Diozo,
tan chiquito y tan hermoso,
más que la casa más beya.
Apeálonse lo reya,
y a su melsed adoraron,
tan de velas que tocalon
lo suelo con lo hosico.

Anton:
De ster hield halt boven het hutje
waar het goddelijke kind ligt,
zo klein en zo mooi,
mooier dan het mooiste huis.
De koningen stegen van hun paard,
en aanbaden zijne genade,
en bogen zo diep dat hun voorhoofd
de grond raakte.

QUE SE AUSENTA Y NOS DEXA SIN
DUE1STO
Que se ausenta y nos dexa sin duefio
buscando su centro, mi bien y mi amor.
Ay! Que dolor,
quien será si nos dexa
y se parte la luz de los campos,
del mayo la flor.

Hij gaat weg en laat ons zonder leider achter,
zoekend naar zijn doel, mijn lief, mijn schat.
Ach! Wat een smart!
Wat zal er gebeuren als hij ons verlaat
en het licht uit de velden verdwijnt
en de bloemen verdwijnen uit mei?

Que nos dexa
i se parte sin su luz el sol!

Dan laat de zon ons achter,
zonder zijn licht, en verdwijnt!

Ay, que se ausenta a los cielos
seiiores del mundo el sol
dejando el campo sin flores
los ruisefiores sin bos.

Ach, de zon verdwijnt van de hemel
oh, mensen,
en laat de velden achter zonder bloemen
en nachtegalen zonder stem.

Pise en buen hora cristales
logre el amante blazon
y pague con llanto el alma
tanto amor que le devió.

Dat het spoedig helder mag worden,
dan slaagt de minnaar erin zijn blazoen te plaatsen
en dan betaalt de ziel met tranen
voor alle liefde die hij schuldig was.
Vertaling: Barbara Grimm / Marianne Lambregts
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Een coproductie met het Concertgebouw Brugge
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PROGRAMMA

Anoniem / Alfonso el Sabio (1221-1284)?
Don Alfonso, Roy de Castille (proloog)
Virgen Madre groriosa
Como podemos a Deus gradeger
Beneyto foi o dia
0 que en coita de morte
Poys que dos reys
Sempre seja beneita
Muito foi noss' amigo Gabriel
Quen aos servos da Virgen
Aver non poderia
Os sete does
Nembressete Madre
Muito bon miragr' a Virgen
Como deus è comprida trinitade
Nas coita devemos chamar
A Virgen Santa Maria
Beneyta es Maria
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Nostra Donna
De 13de-eeuwse Cantigas de Santa Maria
Adolfo Broegg

De Cantigas de Santa Maria en de waardevolle codices waarin ze werden overgeleverd, behoren naar alle
waarschijnlijkheid tot het belangrijkste nalatenschap van de Europese muziek tout court. We zijn deze schat
verschuldigd aan Alfons X el Sabio (de Wijze), die een leven lang zijn energie stak in de realisatie van dit
kunstwerk, veel meer dan elke andere culturele bijdrage tijdens zijn heerschappij. Dit onschatbare meesterwerk, opgedragen aan de Maagd Maria, omvat een ruime collectie kunstvormen: gedichten in verzen, partituren en prachtig versierde miniaturen die lofprijzingen aan de Maagd Maria en haar mirakels afbeelden,
alsook meerdere episodes uit het de Heilige Schrift. Onze voorstelling baseert zich op musicologisch en
interpretatief onderzoek, evenals op de veelsoortige kwaliteiten van dit middeleeuwse meesterwerk.
We kennen de exacte functie niet van de meer dan vierhonderd composities die vandaag zijn overgeleverd.
Maar door de analyse van het metrische en melodische materiaal is het mogelijk om aan te nemen, al is het
niet de exacte achtergrond en context van de cantiga, wat hun verwantschap met verschillende genres is,
omdat ze ofwel episch-lyrische, stichtelijk-liturgische of populaire doeleinden hadden. Daarenboven wordt
elke cantiga voorafgegaan door een samenvatting van de inhoud, met uitleg over het mirakel dat wordt
beschreven, de feestdagen waarvoor ze bedoeld zijn — in het bijzonder bij de liederen gewijd aan de Maagd
Maria en bij feestdagen met betrekking tot Onze Heer Jezus — of soms specifieke rituelen (bijvoorbeeld een
processie) waaraan ze waren verbonden.
Dit zette ons aan om de voorstelling op te bouwen rond een soort van Mariakalender. De eerste cantiga is
een lied van dankbaarheid tegenover de Heer voor de schepping van de aarde, de hemelsferen en de sterren.
De volgende cantiga bejubelt de geboorte van de Maagd Maria, die gevierd wordt in september. Vervolgens
brengen we een lied voor de feestdag in december die de maagdelijkheid van de Heilige Maagd eert. Daarna
volgt een cantiga die de Drievuldigheid van de Maagd prijst (als een maagd voor, tijdens en na de geboorte
van Jezus Christus). Aansluitend is er een lied ter ere van de Hemelvaart van Maria op 15 augustus, enzovoort. Deze kalender is de basis waarrond de andere verhalen, mirakelvertellingen en lofzangen worden
geplaatst, aan het hof van Alfons de Wijze, in de kerken, straten en pleinen van het middeleeuwse Spanje.
De muziek en verzen worden ondersteund door miniaturen uit de manuscripten uit El Escorial en Firenze,
die worden geprojecteerd in een klank- en beeldvertoning die ons op een nieuwe manier laat kijken naar
deze wereld, zo ver van ons verwijderd en toch zo verbonden met onze culturele identiteit, ons geheugen
en onze verbeelding.
Vertaling: Robin Steins
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Las Cantigas de Santa Maria
Het Gesamtkunstwerk van Alfons() de Wijze
Jan Nuchelmans

Zelden, de huidige vakantieperiodes uitgezonderd, zal Spanje een heterogenere bevolkingssamenstelling
hebben gehad dan in de middeleeuwen. Te denken dat we toen slechts te maken hadden met christenen,
joden en Moren is een simplificatie die even begrijpelijk als onjuist is. De inheemse bevolking was op zich
al tamelijk divers: christenen en joden vormden een meerderheid, maar ook nietbekeerde volksstammen
waren in ruime mate voorhanden toen in het jaar 711, met de inval van Tank ibn Sijad, een rijk geschakeerde bevolkingsgroep over het land uitzwermde, zo'n twintigduizend Berbers en Arabische moslims. Ze hadden drie dingen gemeen: hun geloof (de islam), hun taal (Arabisch) en hun cultuur, maar ze zijn in verschillende groepen onder te verdelen, die op zich ook weer onderverdeeld kunnen worden: Arabieren, Berbers,
Musalimah, Muwalladun en Slaven. Waar deze groepen aanvankelijk profiteerden van de samenwerkingsproblemen tussen de verschillende Spaanse vorstendommen, werd hun eigen tweedracht hen ten slotte
fataal en kon de herovering van Spanje door de christenen, de Reconquista, zijn beslag krijgen.

Alfonso X el Sabio
Die herovering was al een aardig stuk gevorderd toen Alfonso X ten tonele verscheen en later de troon van
de koninkrijken Castilië en León besteeg. Met de persoon van Alfons X, 'de Wijze', ontmoeten we een van
de meest interessante vorsten van de middeleeuwen. Hij beheerste de zeven 'artes liberales' en was een van
de meest sprekende voorbeelden van de middeleeuwse universele geleerde. Geboren in 1221 kwam hij na
de dood van zijn vader Fernando III (later heilig verklaard en sindsdien Fernando el Santo genaamd) in 1252
aan het bewind. Gemakkelijk kreeg Alfonso het niet: op zijn schouders rustte de taak te voltooien wat zijn
vader met zoveel succes was begonnen: de Reconquista, de herovering van de gebieden die al sinds het begin
van de 8ste eeuw in handen waren van wat wij voor het gemak met één woord aanduiden als de Moren. Een
gecompliceerde opdracht die hij niet met het gewenste resultaat heeft voltooid.
Een belangrijke rol speelde hij als mecenas voor troubadours die na de Albigenzer oorlog in Zuid-Frankrijk
geen emplooi meer vonden: hun oorspronkelijke broodheren waren gedood of gevlucht, het land in bittere
armoede, hun activiteiten geworden tot een overbodige franje. Alfonso, liet zich echter graag strelen door
de gedichten van de Occitaanse dichters.
Toen Alfonso in 1284 stierf had hij, onder politieke dwang, het bestuur van het land reeds aan zijn zoon
Sancho IV moeten overdragen. Dat het falen van Alfonso aan politiek onvermogen lag, moet op zijn minst
in twijfel worden getrokken: na Alfonso's dood hebben zijn opvolgers er nog meer dan twee eeuwen voor
nodig gehad om de Moorse groepen van het Iberisch schiereiland te verjagen. Of Alfonso zich misschien
bewust niet intensief heeft ingezet voor de Reconquista is, zonder een uitgebreide bestudering van zijn politieke activiteiten, moeilijk vast te stellen. De belangstelling en grote bewondering van Alfonso voor de verworvenheden van de Arabische cultuur zijn echter evident en goed te rijmen met een begrijpelijke schroom
voor het doelbewust vernietigen van een cultuur die op een aanzienlijk hoger niveau stond dan de eigen,
inheemse beschaving. Alfonso's vertalingen van tal van wetenschappelijke en literaire Arabische geschriften
villen niet alleen, maar spréken ook boekdelen.
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De veelzijdigheid van Alfonso is uniek: hij interesseerde zich voor geschiedenis, schreef over sterrenkunde,
deed onderzoek naar de magische kracht van allerlei soorten stenen, redigeerde een boek over bordspelen
als bijvoorbeeld schaken (het eerste in Europa), bracht een fundamenteel wetboek tot stand en staat te boek

als dichter. En uiteraard was hij een staatsman. Daarbij beperkten zijn ambities zich niet tot het in stand
houden en verder heroveren van Spanje, maar toonde hij grote interesse voor de keizerskroon van het
Heilige Roomse Rijk. Dat die kroon hem voorbijging moet een grote teleurstelling zijn geweest. Daarmee
zou hij overigens buiten Spanje waarschijnlijk een veel grotere bekendheid hebben verworven dan hij nu
meestal geniet. Tal van handboeken gaan zelfs aan zijn naam volledig voorbij.

Las Cantigas de Santa Maria
De omvangrijke verzameling Cantigas de Santa Maria van Alfonso el Sabio is wel eens aangeduid met een
term die in de muziekgeschiedenis doorgaans gereserveerd is voor het 19de-eeuwse muziekdrama van
Richard Wagner, het Gesamtkunstwerk. Door middel van verschillende kunsten heeft de Spaanse vorst zijn
ideeën aan zijn tijdgenoten proberen duidelijk te maken: allereerst door de tekst, in de tweede plaats door
toevoeging van muziek aan die teksten en ten derde door de schitterende miniaturen in de diverse handschriften waarin de cantiga's zijn overgeleverd.
De combinatie van deze drie elementen maken Las Cantigas de Santa Maria tot een volstrekt unieke collectie, niet alleen in het middeleeuwse repertoire, maar óók daarbuiten. Las Cantigas de Santa Maria zijn
een onuitputtelijke bron van inspiratie voor iedereen die geïnteresseerd is in de middeleeuwen. En blijkbaar
lag het project ook Alfonso na aan het hart: hij begon er waarschijnlijk meteen na het aanvaarden van het
koningschap in 1252 mee en werd er tot zijn dood in 1284 door in de ban gehouden.
Een van de grote vragen in het repertoire van de cantiga's is of Alfonso zelf de schepper is geweest. Met
betrekking tot de miniaturen kunnen we veilig stellen dat dat niet het geval is geweest, ten aanzien van de
muziek en de tekst is het auteurschap van Alfonso op zijn minst omstreden.

Tekst
De Cantigas de Santa Maria, de liederen van de heilige Maria, zijn onder te verdelen in twee grote groepen:
een kleine 70 lofliederen (de zogenaamde loores) en zo'n 350 mirakelverhalen (milagros of miragres). De
teksten van de lofliederen prijzen Maria in algemene termen. De teksten van de verhalende cantiga's
beschrijven de wonderen die door bemiddeling van Maria tot stand zijn gekomen. De verhalen zijn niet
voorbehouden aan Spaanse bronnen; een belangrijk deel is ook elders in Europa, vooral onder invloed van
de cisterciënzers, in mirakelcollecties overgeleverd.
Maria werd gezien als mediatrix, als middelares. Bernardus van Clairvaux (1090-1153) zei: "Wilt gij bij God
de Zoon een pleitbezorger hebben? Neem dan uw toevlucht tot Maria: in haar is de mensheid zuiver, de
Zoon zal de moeder, de Vader de Zoon verhoren". En Thomas a Kempis liet - bijna drie eeuwen later Maria zeggen: "Ziet, ik sta midden tussen hemel en aarde, tussen God en de zondaar". Vanaf de 12de eeuw
kwam een groot aantal Maria-wonderen in omloop, in het Latijn - bijvoorbeeld in het Speculum Historiale
van Vincent van Beauvais, de Dialogus Miraculorum van de cisterciënzermormik Caesarius van Heisterbach
(ca. 1180-ca. 1240) en het Liber Apium van Thomas van Cantimpré (1201-1263/72) - maar ook in de diverse volkstalen. Zo schreef Gautier de Coincy (1177?-1236) aan het begin van de 13de eeuw in Soissons in
Frankrijk een collectie mirakels van maar liefst dertigduizend regels in het Frans, Les chansons á la Sainte
Vierge (met een aantal muzikale inlassingen). Spaanse voorbeelden vinden we vóór Alfonso in de eerste helft
van de 13de eeuw al bij Gonzalo Berceo van het klooster San Millán de la Cogolla met een aantal Milagros
de Nuestra Segora. Er bestaan ook 13de-eeuwse Nederlandse bronnen. Zo biedt de Spieghel Historiael van
Jacob van Maerlant (1221/1235-ca.1300) verschillende parallelverhalen met de enorme collectie van Alfonso el Sabio. Nog in de 15de eeuw circuleerden er in de Nederlanden handschriften met honderden mirakelverhalen. Het beroemdste Nederlandse voorbeeld is natuurlijk het vroeg-16de-eeuwse spel van Mariken
van Nieumeghen die door een duivel verleid werd, maar na zeven jaar tot inkeer kwam door het bijwonen
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van het wagenspel Mascheroen. Een aantal van de verhalen uit Nederlandse collecties is ook in de Cantigas
de Santa Maria van Alfonso te vinden.
De mirakelverhalen hebben een moraliserende taak: ze dienen tot voorbeeld en worden dan ook vaak aangeduid met de verzamelnaam `exempla', het Latijnse woord voor 'voorbeelden'. Ze konden als uitgangspunt
voor preken of overwegingen worden gebruikt.
Tussen de Mila gros van Berceo - die zichzelf een juglar (speelman) noemde - en de Cantigas de Santa Maria,
allebei collecties van het Iberisch schiereiland, ligt tenminste één belangrijk verschil, dat van de taal. Beide
verzamelingen zijn in de volkstaal geschreven, die van Berceo echter in de taal waarin over het algemeen het
Spaanse proza werd geschreven (het Castiliaans), de collectie van Alfonso in het Galicisch-Portugees, tot in
de 15de eeuw de gangbare taal voor de poëzie. Alfonso was van kindsbeen af vertrouwd met die taal, traditie als het was voor de Castiliaanse en Leonese koningen om hun kinderen in het veilige, niet door de Moren
bedreigde Galicië te laten opvoeden, de streek waarvan het culturele centrum gevormd werd door Santiago
de Compostela, het middeleeuwse èn internationale bedevaartsoord van grote faam.
Naast de internationale Mariaverhalen bevat de collectie Cantigas de Santa Maria tal van lokale legenden,
opvallenderwijs meer en meer naarmate de verzameling wordt uitgebreid in de loop der jaren van Alfonso's
activiteit. De verhalen geven een uitermate gevarieerd beeld van het wonderbaarlijke leven der middeleeuwen. Meer dan eens is Alfonso zelf aanwezig, zoals in de cantiga waarin hij als laatste redmiddel bij een
hevige buikpijn het handschrift, met de op dat moment al bestaande eerste versie van de Cantigas de Santa
Maria, op zijn buik liet leggen en prompt genas. Waarmee hij meteen een nieuw mirakel had voor het vervolg van zijn collectie! Maar niet alleen Alfonso en zijn verwanten treffen we aan, een bonte stoet van middeleeuwers, moeders, mannen, Maria's en hun mirakels trekt aan onze ogen en oren voorbij, zoals blijkt uit
de volgende korte inhoudsopgaven:
69.
11.

Hoe Santa Maria in Toledo iemand die doofstom was deed horen en spreken.
Hoe Santa Maria de ziel van een monnik die in een rivier verdronk, redde van de duivel en hem weer
tot leven wekte.
188. Hoe een jong meisje met heel haar hart van Santa Maria hield en hoe haar vader haar liet open maken
omdat hij zijn hand op haar hart wilde leggen en hoe hij dat hart vond in de vorm van het beeld van
Santa Maria.
24. Hoe Santa Maria een bloem liet ontspruiten uit de mond van een geestelijke, toen hij gestorven was,
en die bloem leek op een lelie, omdat hij haar geprezen had.
44. Hoe een ridder zijn havik kwijt raakte en ging bidden bij Santa Maria in Salas en hoe zij hem weer
op zijn hand zette.
179. Hoe een geheel verlamde vrouw zich naar Santa Maria de Salas liet brengen en toen genas.
29. Hoe Santa Maria op stenen beeltenissen zichzelf liet verschijnen.
94. Hoe Santa Maria diende in de plaats van een non die weg was uit het klooster.
85. Hoe Santa Maria een jood redde, die door enkele dieven gevangen werd gehouden en hoe zij hem uit
de gevangenis haalde en christen maakte.
27. Hoe Santa Maria de joden uit hun synagoge verdreef en er een kerk van maakte.
De voorbeelden kunnen worden aangevuld met nog zo'n 340 andere verhalen, kortom, een schier onuitputtelijke voorraad.
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Karakteristiek in het overgrote merendeel van de cantiga's is het gebruik van de refreinvorm, een verschijnsel dat wellicht een aanwijzing kan vormen voor het gebruik van het repertoire en de 'doelgroep' die
Alfonso met zijn Maria-liederen wilde bereiken. De aanwijzingen daaromtrent zijn schaars. De enige zekerheid is Alfonso's verzoek in zijn testament, om "de boeken van de wonderen van Maria" een plaats te geven
in de kerk waar zijn lichaam te rusten zou worden gelegd, zodat er op de feestdagen van Maria uit gezongen kon worden. Die laatste rustplaats vond Alfonso in Sevilla.

Of de Cantigas de Santa Maria slechts als min of meer functieloze versiering van de eredienst hebben
gediend of juist een betekenis hebben gehad ter stichting of bekering van de gewone mens, is moeilijk te
zeggen. De literaire en meer nog de muzikale vorm wijst in de richting van de laatste veronderstelling. In
ieder geval valt er in de teksten een duidelijk moralistische tendens te bespeuren. Steeds weer wordt de
goedheid van Maria onderstreept, haar rol ook als middelares tussen de mens en God, een beeld dat in de
loop van de 12de en 13de eeuw steeds duidelijker vorm krijgt.
Opvallend verschijnsel is dat, waar al deze `miragres' strofisch zijn en elke strofe in de codex eindigt met
een refrein, in vrij veel gevallen dat refrein de zinnen in tweeën snijdt op volstrekt onlogische en onmogelijke plaatsen. Het overslaan van het refrein is de enige mogelijkheid in uitvoeringen die in de eerste plaats
uitgaan van de tekst. Minder storend zijn de vele enjambementen, waar binnen een strofe de tekst over een
duidelijke muzikale frase heen doorloopt naar de volgende muzikale zin. Deze enjambementen lijken
bewust te zijn veroorzaakt om het doorstromen van de tekst te bewerkstelligen en het verhaal daardoor
vaart te laten houden.
Over het auteurschap van Alfonso of zijn creatieve aandeel in de totstandkoming van het repertoire zijn de
meningen verdeeld. Enerzijds wordt gesteld dat hij persoonlijk betrokken is geweest bij het scheppen van
het repertoire, anderzijds vermoedt men dat hij meer de functie van supervisor of eindredacteur heeft gehad,
zoals dat voor een deel van zijn andere publicaties al is vastgesteld.

Muziek
Bijna alle 427 Cantigas de Santa Maria zijn met muziek overgeleverd, een unieke situatie als we weten dat
het repertoire van trouvères uit die tijd maar voor de helft met muziek is overgeleverd (ca. 1000 melodieën
bij 2000 teksten) en dat van de ten tijde van Alfonso uitstervende Provençaalse troubadours amper tien procent van de melodieën tot ons is gekomen (ongeveer 300 melodieën van zo'n 2500 teksten). De muziek
ondersteunt mijns inziens de 'moralistische these': de structuur en de vorm van de melodieën maken het
repertoire uitermate geschikt om het snel over te dragen ter verspreiding. De tekstuele vorm van het refreingedicht vond zijn parallel in de muzikale vorm van de virelai: een strofelied met refrein waarvan de muziek
doorgaans beperkt blijft tot een twee of drietal zinnen, die volgens een bepaald patroon steeds herhaald
worden. Meestal is de laatste gereserveerd voor het refrein en is/zijn de andere muzikale zin/zinnen zowel
in het strofe als in het refrein aanwezig. Globaal gezien, is de muzikale bouw van de gemiddelde cantiga:
refrein met muziek AB,
strofe met muziek CAB,
refrein met muziek AB,
strofe met muziek CAB,
refrein met muziek AB, enz.
Voor de luisteraar die mee wil zingen in de refreinen is dat een zeer uitnodigende vorm: de tekst van de
refreinen is steeds identiek, de muziek ook, bovendien wordt de muziek van het refrein steeds opnieuw
vóórgezongen (zij het met een andere tekst) in de tweede helft van de strofen. De bij tijd en wijle verbazingwekkende lengte van de verhalen in Alfonso's versie versterkt dat element. Al na enkele strofen begint de
muziek een haast bezwerende werking te krijgen.
De muziek wordt gekenmerkt door eenvoud. Om te beginnen is ze eenstemmig: in de bronnen vinden we
geen gekunstelde meerstemmigheid; evenmin treffen we ingewikkelde melodieën aan. Ten aanzien van het
ritme is er weliswaar duidelijker informatie dan bij de troubadours, maar die informatie is niet éénduidig:
dat laatste heeft geleid tot vaak zeer vérgaande hypotheses. Daaronder is die van de Spaanse arabist Julian
Ribera, die eindelijk een belangrijke en tot dan toe ontbrekende schakel meende te hebben ontdekt. Volgens
hem zouden de melodieën van de cantiga's Moors zijn.
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Of de integratie van de verschillende geloven onder Alfonso inderdaad zover doorgevoerd was als zijn titel
'koning van de drie religies' suggereert, staat te bezien: de houding van Alfonso en zijn hofhouding zoals
we die kunnen afleiden uit de verhalen in de cantiga's wijst bepaald niet op een ruime tolerantie: van de vele
cantiga's over de joden schildert slechts zes procent een sympathiek beeld van deze bevolkingsgroep, en dat
betreft dan de cantiga's waarin de jood zich bekeert tot het christendom! Een vergelijkbaar lot treft de
Moren. Van acculturatie lijkt hier nauwelijks sprake. De miniaturen in de cantigahandschriften bevestigen
dit beeld overigens maar ten dele: in het handschrift waarin bij elke loor instrumenten afgebeeld staan, is
geregeld een combinatie te zien van Moren of joden met christenen. Helaas is het merendeel van de archiefstukken met betrekking tot het hof van Alfonso verloren gegaan, zodat we over de feitelijke samenstelling
van bijvoorbeeld zijn hofmuziek slechts minimaal zijn geïnformeerd.
Ten aanzien van de uitvoeringspraktijk kan aangevoerd worden dat de rol van de instrumenten vermoedelijk ruim moet worden bekeken. De nabijheid van Moorse muzikanten bood heel wat mogelijkheden voor
het mixen van het instrumentarium. Dit (en vergelijkbaar) repertoire kan echter slechts functioneel correct
worden uitgevoerd wanneer de tekst als uitgangspunt dient, want het verhaal moet nu eenmaal de leidraad
blijven. Instrumenten kunnen de sfeer mee bepalen, commentaar leveren en afwisseling bieden, maar op het
moment dat de tekst verloren dreigt te gaan onder instrumentaal 'geweld', moeten we ons afvragen of we
niet op de verkeerde weg zijn terechtgekomen, een doodlopende weg zelfs. Het spreekt vanzelf dat niets
een puur instrumentale uitvoering van de melodieën in de weg staat: de muziek leent er zich uitstekend voor
en het danskarakter van veel melodieën biedt een welkome aanvulling van het minimale repertoire aan middeleeuwse dansen dat bewaard is gebleven.
De muziek van de Cantigas de Santa Maria is uitgegeven in een omvangrijke, rijk gedocumenteerde editie
van Higinio Anglès, nog steeds een monument in de musicologie van de middeleeuwen. Helaas vermeldt de
editie van Anglès zelden meer dan één strofe en het refrein. De meest recente uitgave van de teksten is verzorgd door Walter Mettmann.

Beeld
De drie-eenheid in het repertoire van de Cantigas de Santa Maria wordt bereikt door de toevoeging van
miniaturen: in de (vermoedelijk) vroegste codex, tegenwoordig in de Biblioteca Nacional in Madrid, vinden
we er geen. In één van de twee handschriften in de bibliotheek van El Escorial beperkte de miniator zich
tot het tekenen van één of twee muziekinstrumenten bij elke loor; maar in het tweede handschrift in het
Escorial en in de codex die in Firenze terecht is gekomen, worden we geconfronteerd met een overvloedige illustratie van de verhalen en de lofliederen. Het betreffende Escorial-handschrift en het handschrift in
Firenze horen waarschijnlijk bij elkaar en geven een overweldigende hoeveelheid iconografische informatie
over het leven in het 13de-eeuwse Spanje: dat van christenen, joden en Moren. Per cantiga zijn er zes, soms
zelfs acht of twaalf miniaturen in de codex te vinden, in blokken bij elkaar, waarin het verhaal van de betreffende cantiga visueel wordt ondersteund. Een vergelijking dringt zich op met het stripverhaal, of beter misschien met de smartlap, in de originele betekenis van het woord wel te verstaan. Straatzangers bedienden
zich daarvan in de vorige eeuw: een doek of lap waarop in zes of acht taferelen het gezongen lied was uitgebeeld. Met een bewonderenswaardige accuratesse is in de bedoelde codices een biblia estetica geschapen,
een beeldverhaal van het middeleeuwse leven in Spanje dat zijn weerga niet kent.
Voor wie zich nader wil verdiepen in het iconografische aspect van deze fantastische collectie: voor het raadplegen van het fameuze, ongekend rijke Escorialhandschrift is een reis naar het kloosterkasteel bij Madrid
weliswaar aan te bevelen, maar niet strikt noodzakelijk. In 1980 is de codex in een luxueuze facsimile-editie van 2000 exemplaren uitgebracht. Een exemplaar daarvan ligt in de collectie van de Katholieke
Universiteit in Nijmegen.
286

DON ALFONSO, ROY DE CASTILLE
Don Alfonso, Roy de Castille
et de Tolède et du Leon
et aussy de la Compostille
tout mesme Roy de l'Aragon,

Don Alfonso, koning van Castilië
van Toledo, van Léon,
van Compostela,
evenals van Aragon,

de Jaèn epuy de Seville,
de Cordova epuy Murcie
por Dieu de gloire vos doint bien
tot por Mahom â ii rien

van Jaén en van Sevilla,
van Córdoba en van Márcia;
al dit bezit dankt hij aan de genade van God
opdat Mohammed niet zou bezitten.

de l'Algarve, ne ci estors
as reconquis sa menantie.
Di va, fet il, la foy restors
Et Badajos de gens nanti.

Hij heeft de heerschappij heroverd
over de Algarve met zijn wapengekletter
en zegt hij, met Gods hulp dr het geloof hersteld
en Badajoz weer bewoners gegeven.

Estors a mores Niebla
Vejer, Medina et Jerez
et secunde foi
terres vi pleinee d'aversiers.

Hij streed met de Moren om Niebla,
Vejer, Medina en Jerez
en nog een tweede keer om Alcalá,
gebieden die bezet waren door vijanden.

Epuy legitement fai Roy
et seignur de tos le Romans
qui tan onor et gloire avoy,
este libre a nos allant.

En toen werd hij wettige koning
en heerser over alle christenen
en hij die zoveel eer en roem kende
heeft ons dit boek geschonken.

De Vierge Saincte Marie
qui de Nostre Seignur, mère,
de qui confidence es le pris
ce pourquoy miracle est en Terre.

Over de Heilige Maagd Maria,
Moeder van onze Heer,
in wie wij ons vertrouwen gesteld hebben
en door wier toedoen er wonderen geschieden.

Bone charwons estois vaillant
cortoise melodis antan
de meillor oïr son vos chant
en este libre por vos gens.

Liederen en muziek
die een prettige melodie hebben,
gezangen die prettig zijn om te beluisteren
vindt u in dit boek, voor uw mensen.

VIRGEN MADRE GRORIOSA
Virgen Madre groriosa,
de Deus filla e esposa,
santa, nobre, preciosa,
quen te bar saberia
ou podia?

Glorieuze Maagd en Moeder,
dochter en echtgenote van God,
heilig, nobel, prachtig,
wie zou je weten te vereren
of het kunnen?

Ca Deus que é lum' e dia,
segund' a nossa natura
non viramos sa figura
senon por ti, que fust' alva.

Want God is het licht en de dag,
onze tweede natuur,
zijn gestalte was ons verborgen gebleven
als u er niet was geweest, dageraad.

Tu es alva dos alvores,
que faze-los peccadores
que vejan os seus errores

Gij zijt de dageraad der dageraden,
die maakt dat de zondaars
hun fouten in ogenschouw nemen,
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e connoscan sa folia,
que desvia
d'aver om' o que devia,
que perdeu por sa loucura
Eva, que tu, Virgen pura,
cobraste porque es alva.

en hun dwaasheid doet inzien
die hen tart en misleidt,
door eigen dwaasheid
was Eva verloren, maar gij,
reine Maagd, herwon haar,
want gij zijt 't licht na de duisternis.

Tu es alva dos mesqos,
que non erren os camos,
a grandes, a pequenos;
ca tu iles mostras a via
per que ya
teu Fillo todavia,
que nos sacou da escura
carreira maa e dura
per ti que es nossa alva.

Gij zijt de dageraad voor de miserabelen,
de nooit dwalende weg
voor groot en klein,
want gij hebt hen de weg getoond.
zoals ook altijd
uw zoon
ons uit het donker trok,
een lange harde weg,
voor u die ons daglicht zijt.

Tu es alva dos culpados,
que cegos por seus pecados
eran; mais alumeados
son per ti, Santa Maria.
Quen diria,
nen quen osmar poderia
teu ben e ta gran mesura?
Ca sempre en ty atura
Deus a luz ond' es tu alva.

Gij zijt de dageraad voor de schuldigen,
die verblind waren door hun zonden,
maar nu meer licht zien dan ooit,
door u, Heilige Maria.
Wie zou zeggen,
wie zou kunnen tellen
uw uitzonderlijke goedheid?
Want altijd in de eeuwigheid
is God het licht waar gij de dageraad zijt.

COMO PODEMOS A DEUS GRADECER
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Esta primeira é de com' el fez o go e a terra e o
mar e o sol e a la e as estrelas e toda-las outras cousas que son, e como fez o ome a sa semellar4a.

Deze eerste gaat over hoe Hij de hemel en de aarde
maakte, de zee en de zon en de maan en de sterren
en alle andere dingen die er zijn, en over hoe Hij
de mens schiep naar Zijn gelijkenis.

Como podemos a Deus gradeger
quantos bes el por nos foi fazer.

Hoe kunnen wij God danken
als je ziet wat Hij allemaal voor ons gedaan heeft.

Por nos fez el ceo, terra e mar,
ea pera ssi non avia mester;
e quen aquesto creer non quiser,
a piedade de Deus quer negar.

Voor ons maakte Hij hemel, aarde en zee
en dat hoefde Hij niet te doen;
en wie dit niet wil geloven
ontkent de liefde Gods.

De com' el fez a luz e a criou,
ben semella seu feit', amigos meus;
pero mas foi u por salva-los seus
seu lume na Virgen ensserou.

En hoe schiep Hij het licht
en mooie vormen, m'n vrienden,
en Hij zorgde dat voor onze verlossing
de Maagd een deel van Zijn licht kreeg.

[E] u os ceos fez e estendeu,
ben semella obra de mui gran sen;
mas mayor foi, a queno catar ben,
u por seer ome deles degendeu.

En Hij maakte de hemelen en het gewelf,
een mooi en zeer doorwrocht werk,
maar belangrijker was, voor wie het goed bekijkt,
dat Hij van daar nederdaalde, om mens te zijn.

E u a terra fez, mostrou ben qual
poder avia;
mas quen comidir,
por mais terrá u por nos reimiir
andou en ela e sofreu gran mal.

En Hij maakte de aarde en liet daarbij zien
hoe machtig Hij is;
maar Hij dacht niet alleen aan de aarde,
maar ging daar ook heen en leed daar veel pijn
voor onze vergeving.

E u a la e o sol qu' é luz
criou, grand' obra e mui nobre fez;
pero mais foi u chus negros ca pez
tornaron u por nos
pres mort' en cruz.

En Hij maakte maan en zon en schiep licht erbij,
een groots werk en heel mooi uitgevoerd;
maar een nóg grootser werk was dat Hij
het zwart van onze ziel waste
door Zijn dood aan het kruis.

E u as estrelas fez, de certo sei
que en faze-las non fillou afan;
pero mais foi u per elas a pran
dos Reis foi aorado por Rey.

En Hij maakte de sterren en vast staat
dat Hij dat niet zomaar deed
maar veeleer opdat Zijn Zoon
door koningen als Koning aanbeden zou worden.

E u os peixes, per com aprendi,
criou das aguas, com' escrito jaz,
gran cousa foi; mas mui mayor assaz
u sobr' elas andou
por nos aqui.

En voor de vissen schiep Hij wateren,
zoals geschreven staat,
dat was een groot werk, maar nog veel grootser
was dat Hij die voor ons geboren werd
over water liep.

E u as aves, com' el por ben vyu,
que voassen no aire fazer quis,
muito foi; mas desto vos faQo fis
que mais fez por nos u per el subiu.

En voor de vogels, zoals Hij had voorzien,
maakte Hij de lucht, opdat zij daarin zouden vliegen.
Dat was een groot werk, maar de mens schiep Hij vast
zodat het nog wonderlijker is dat Hij tot Hem kan stijgen.

E u bestias, per com' o escrito diz,
fez de naturas muitas mais ca mi!,
muito foi; pero mais u eno vil
presev' ontr' eias jouv' o mui fiiz.

En de dieren maakte Hij, zoals geschreven staat
van verschillende aard, méér dan duizend soorten,
dat was veel, maar er waren erbij die boosaardig waren
en andere die Hij goedaardig maakte.

E u fez ome apost' e mui bel
a que deu entendiment' e razon,
muito foi ; pero mais u pres paxon
polo salvar
e morte mui cruel.

En Hij maakte de mens heel mooi, zoals Hij wilde,
en schonk hem begrip en verstand
dat was veel, maar veel groter nog was dat
Hij het kruis opnam
om hem te redden uit een wrede dood.

BENEYTO FOI 0 DIA
Esta é a primeyra, da nacewa de Santa Maria, que
cae no mes de setembro; e comqa assi:

Deze cantiga is de eerste die over de geboorte van de
Maagd Maria gaat, in de maand september, en ze
begint aldus:

Beyto foi o dia e benaventurada
a ora que a Virgen Madre
de Deus, foi nada.

Gezegend was de dag en gelukzalig het uur
waarop de Heilige Maagd,
de moeder van God, geboren werd.

E daquesta nagerwa falou muit' Ysay'a,
e prophetando disse
que arvor sayria

Over deze geboorte vertelt Jesaja uitgebreid,
en in zijn voorspelling zegt hij
dat er later veel goeds zou ontspruiten
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ben de rayz de Jesse,
e que tal fror faria
que do Sant' Espirito de Deus
fosse morada.

aan de stam van Jesse
en dat die een zo schone bloem zou
voortbrengen dat zij de woning zou zijn
van de Heilige Geest van God.

Outros prophetas muitos
daquesto profetaron,
e os Evangelistas desta Sennor falaron
com' era de gran guisa,
e dos Reys ar contaron
do linag' onde viynna esta Sennor onrrada.

Ook andere profeten hebben
daarover veel voorspellingen gedaan,
en de evangelisten vertelden over deze Vrouwe
dat zij van groot aanzien was,
en zij vertelden dat deze geëerde
Vrouwe van koningen afstamde.

Mas pero de seu padre,
que Joachin chamado
foi, e sa madre Anna,
direi-vos seu estado:
quanto no mund' ouveron partiron per recado
que de quanto avian non lies ficava nada.

Maar ik zal u vertellen over haar vader,
die Joachim heette,
en over haar moeder Anna,
en ik zal u zeggen hoe zij waren:
alles wat zij bezaten gaven zij weg
en er bleef hun niets van wat zij bezaten.

0 QUE EN COITA DE MORTE
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Como Santa Maria tirou un ome de prijon e o fez
passar un rrio que era mui fondo, e non se mollou.

Hoe de Heilige Maria een man uit de gevangenis
bevrijdde en hem een hele diepe rivier liet oversteken zonder dat hij nat werd.

0 que en coita de morte mui grand' ou en prijon for,
cham' a Virgen groriosa, Madre de Nostro Sennor.

Hij die in doodsnood verkeert of in de gevangenis zit,
roepe de Heilige Maagd aan, de Moeder van onze Heer.

E sobr' aquest' un miragre mui fremoso vos direi
que fez en riba de Limia
a Madre do alto Rey,
en San Salvador da Torre, por un om', e mui ben sey
que averedes fianga

Ik ga u nu vertellen over dit grote wonder dat
de Moeder van de grote Koning verrichtte
aan de oever van de Limia,
in San Salvador da Torre, en het zou goed zijn
als u vertrouwen stelt in dit verhaal.

Entre Doir' e Mynn' avia, no reyno de Portugal,
tal tempo foi, roubadores que fazian muito mal,
escudeyros e peóes, cavaleyros outro tal;
aquel que mos roubava, entr' des era peor.

In het rijk Portugal, tussen de Douro en de Minho,
waren er eens roversbenden die veel kwaad aanrichtten,
schildknapen, voetvolk, ridders en zo;
degene van hen die het meest roofde was de slechtste.

Ali no adro avia ha capela enton
da Santa Virgen, e sempre fazia ssa oragon
est' om' ah ameude, des i mui de coragon
aquele logar onrrava con muita flemosa fror.

Er stond daar toentertijd een kapel gewijd aan de
Heilige Maagd, en de man ging daar altijd heen
om te bidden, en met veel toewijding versierde hij
de kapel met vele mooie bloemen.

0 ome bac) avia nomeada que aver
avia grand'; e porende os que soyan fazer
mal e rroubavan a terra fórono enton prender
e, mao peccad', avian de o espeitar sabor.

Van de man werd gezegd dat hij veel bezat
en vandaar dat zij die slecht deden en
op rooftocht gingen hem gevangen namen,
van hun grote zonde hadden ze weinig profijt.

En un temon o alcayde mui fort' estira-lo fez
e muita da agua fria deitar sobr' el essa vez,
e o corpo con feridas ja chus negr' era ca pez,

De aanvoerder liet hem aan een balk vastbinden
en liet koud water over hem heen gooien;
zijn lichaam vol wonden was zwart als pek,

e o alcayde dizendo: "Don viláo traedor,

en de aanvoerder zei: Gemene verrader,

dizede que nos daredes,
se non, a vossa moller
e os fillos prenderemos."
Ele diss' enton: "Senner,
mil soldos de leoneses vos darei per quant' ouver,
ca mais non sao atrevudo de dar,
par Nostro Sennor."

zeg dat je ons al je bezit zult geven,
zo niet, dan zullen we jouw
vrouw en kinderen gevangen nemen.
Hij antwoordde: Mijnheer,
ik kan u duizend dukaten geven, alles wat ik bezit,
maar bij onze Heer,
meer kan ik u niet geven.

Eles esto non quiseron e fórono agoutar,
se poderian aynda del mais deiros levar;
e pois que o ben feriron, assentaron-ss' a jantar;
todos a ha fogueyra severon a derredor.

Dat stond ze niet aan en ze begonnen hem te geselen
om te proberen meer van hem los te krijgen
en toen ze hem goed verwond hadden,
gingen ze rondom het vuur zitten om te eten.

0 ome bóo jazendo en coita mui grand' assaz,
diss': "Ay, Virgen groriosa, guarda-m' oge, se te praz,
daquesta prijon tan forte en que o meu corpo jaz;
nenbre-te se t' eu servigo fiz que foss' a ta loor."

De goede man die in grote nood verkeerde,
sprak: Oh Heilige Maagd, red mij, alsjeblieft
uit deze kerker waarin ik gevangen zit;
gedenk alles wat ik ter ere van jou gedaan heb.

E el aquesto dizendo, a dona enton entrou
per meogo do paago, e cada u a catou;
mais sol falar non poderon, nen ome non ss'abalou
que sse levantar podesse, mais ouveron gran pavor.

En terwijl hij dat zei, kwam de Vrouwe het
kasteel binnen, en een ieder zag haar;
ze waren met stomheid geslagen en er was geen man
die op de been kon komen, want ze waren doodsbang.

E foi-sse dereitamente, que todos a viron yr,
ao om' e deslió-o e disse:
"Porque se[r]virme soes na mia capela,
poren te vin eu guarir
desta prijon en que jazes tan fort' e tan sen sabor."

En de Vrouwe ging recht op de man af en iedereen
zag haar gaan, en ze sprak tot hem:
omdat je mij altijd
gediend hebt in mijn kapel,
kom ik je nu uit deze kerker redden
waar je zo miserabel gevangen gehouden wordt.

E filló-o pela máo mui manss'
e mui sen affan
e levou-o perant' des; e ben creede de pran
que ome non falou nada nen fezeron adaman
sol de 11' en ele travaren, e perderon a coor.

En met zachte hand maakte zij hem los
en voerde hem weg
temidden van de rovers; en geloof maar dat geen van hen
zijn mond opendeed of aanstalte maakte om
hen tegen te houden want ze waren doodsbang.

E as portas do castelo fortes, com' aprendi eu,
estavan mui ben fechadas; pero pelo poder seu
daquela que o levava abriron-ss', e con el deu
na riba do rio Limia e disse: "Meu servidor,

De poorten van het kasteel waren heel sterk, zeg ik u,
en heel goed gemaakt; maar door de kracht van Haar die
hem meevoerde, gingen zij open en ging zij met hem naar
de oever van de rivier de Limia en zei: Mijn dienaar,

entra no rio e passa a alen, e acharás
as portas do móesteiro sarradas;
mas entrarás
per elas ousadamente e na eygreja marrás
e dus est' aos frades todos e ao prior."

loop de rivier in en ga naar de andere oever, je zult de
deuren van het klooster gesloten vinden;
maar ga daar zonder
vrees binnen en ga naar de kerk en vertel dit alles
aan de broeders en aan de prior.

El, pois' ouv' alen passado,
ante que vess' a luz,
entrou dentro na igreja e deitou-ss' ant' ha cruz

En nadat hij de rivier overgestoken was,
kwam hij voor de dageraad
de kerk binnen en knielde neer voor het kruis
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e ant' ha majestade da Sennor que nos aduz
quanto de ben nos avemos
e nos é deffendedor.

en voor de majesteit van de Vrouwe die ons leidt
wanneer wij haar nodig hebben
en die onze pleitbezorgster is.

POYS QUE DOS REYS
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Esta segunda é de como os tres Reis Magos veron a
Beleen aorar a Nostro Sennor Jesu-Cristo e lle ofereron seus ddes.

Deze cantiga vertelt hoe de drie Koningen naar
Bethlehem kwamen om onze Heer Jezus Christus
te aanbidden en Hem geschenken aan te bieden.

Pois que dos Reys Nostro Sennor
quis de seu image decer,
con razon lies fez est' amor
en que lies foi apareger.

Omdat onze Koning der koningen
uit zijn huis wilde nederdalen,
bewees Hij de koningen Zijn liefde
door Zich aan hen te tonen.

Esto foi quand' en Beleen
de Santa Maria nageu
e a treze dias des en
aos tres Reys aparegeu,
que cada u per seu sen
ena estrela connogeu
com' era Deus Rey; e poren
de longe o foron veer,

Dit geschiedde toen Hij in Bethlehem
uit de Heilige Maria geboren werd
en dertien dagen daarna
aan de drie Koningen getoond werd
want elk van hen
wist door de ster dat
Hij God de Koning was en daarom
kwamen zij Hem van ver bezoeken,

ena estrela lles mostrou
com' era om' e Rey e Deus;
poren cada u Ile levou...
oferta dos tesouros seus.
E a estrela os guyou
ate ena terra dos judeus,
u Erodes lles demandou:
"Que vestes aqui fazer?"

en door middel van de ster toonde Hij hen
dat Hij mens en koning en God was;
daarom bracht een ieder
schatten voor Hem mee.
En de ster leidde hen het land
van de Joden binnen
waar Herodes hen vroeg:
Wat komt U hier doen?

Eles responderon-11' assi:
"Na estrela vimos que Rey
mui nobre nagera aqui,
Sennor dos judeus e da lei."
Diss' Erodes: "Creed' a mi,
ca bon conssello vos darei:
id', e pois tornardes des i,
ar y-lo-ei eu connoger."

En zij antwoordden hem:
In de ster hebben wij gelezen, dat er hier
een zeer nobele koning geboren zal worden,
Koning der Joden en Koning der Wet.
Herodes antwoordde: Geloof mij,
want ik zal u een goede raad geven:
Ga dan, en kom daarna hier terug
opdat ik hem leer kennen.

Eles foron-sse logu' enton
e viron a estrela yr
ante ssi de mui gran randon,
e comegárona seguyr;
mas quand' en Beleen foi, non
ata que entraron u Don
Jesu-Cristo viron seer

Vervolgens gingen zij op weg
en zagen de ster heel snel
voor zich uit gaan,
en begonnen haar te volgen
en toen de ster bij Bethlehem kwam
bleef zij daar stilstaan,
totdat zij daar binnengegaan waren
waar zij de Heer Jezus Christus zagen liggen,

nos bragos da que muit' afan

in de armen van haar die omwille van Hem

sofreu con el e muito mal.
E eles logo manaman
deron-lle sa oferta tal:
ouro de que aos reis dan,
encensso por espirital,
mirra de que os mortos van
ungir por nunca podreger.

veel pijn had geleden.
En zij gaven Hem meteen
de volgende geschenken:
goud, zoals men aan koningen schenkt,
wierook voor het geestelijke,
mirre waarmee de doden
gezalfd worden om niet te verrotten.

Esto, ca non maravidis,
ofereron a Deus los R.eys;
porend' assi os guardar quis
aquele que juntou as leis,
que per sonnos os fez ben fis,
que sonnaron vel cinc' ou seis
vezes que fossen a Tarssis
passa-lo mar por guareger.

Dit, en geen geldstukken,
gaven de koningen aan God
en derhalve wilde Hij hen beschermen,
Hij die de wetten verenigt,
want door middel van dromen deed Hij hen goed
want zij droomden wel vijf of zes keer
dat zij over zee naar Tarsis gingen
om daar in voorspoed te leven.

SEMPRE SEJA BENEITA
Esta é de como Santa Maria guardou de morte a
onrrada dona de Roma a que o demo acusou pola
fazer queimar.

Deze cantiga vertelt hoe de Heilige Maagd een
hoogstaande vrouwe uit Rome van de dood redde.
Zij werd door de duivel van zonde beschuldigd
zodat zij zou branden in de hel.

Sempre seja beita e loada
Santa Maria, a noss' avogada.

De Heilige Maria moet altijd geprezen
en gezegend worden, zij is onze voorspraak.

Maravilloso miragre d'oir
vos quer' eu ora contar sen mentir,
de como fez o diabre fogir
de Roma a Virgen de Deus amada.

Een wonderbaarlijk mirakel om te horen
wil ik jullie nu vertellen, zonder onwaarheden,
over hoe de Maagd, die de liefde van God heeft,
de duivel deed vluchten uit Rome.

En Roma foi, ja ouve tal sazon,
que ha dona mui de coragon
amou a Madre de Deus; mas enton
soffreu que fosse do
demo tentada.

In Rome was eens, al lange tijd geleden,
een dame die erg verstandig was
zij hield van de Moeder van de Heer, maar
moest toen ondergaan dat zij
door de duivel gekweld werd.

A dona mui bon marido perdeu,
e con pesar del per poucas morrelt;
inas mal conorto dun fillo prendeu
que del avia, que a fez prennada.

De vrouw had haar goede echtgenoot verloren
en door de smart van zijn recente overlijden
zocht zij troost bij een zoon
die zij van hem had en deze maakte haar zwanger.

A dona, pois que prenne se sentiu,
gran pesar ouve; mas depois pariu
un fill', e u a nengu non viu
mató-o dentr'
en sa cas' ensserrada.

Toen de vrouw merkte dat zij zwanger was,
had zij veel verdriet en later baarde zij
een zoon die niemand te zien kreeg;
zij doodde het kind in het verborgene
van haar eigen huis.

En aquel tenpo o demo mayor
tornou-ss' en forma d' ome sabedor,
e mostrando-sse por devador,

En toen nam de hoofdduivel
de gedaante aan van een wijze man,
hij gaf zich uit voor ziener
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Emperador Ile fez dar soldada.

en de keizer betaalde hem voor zijn diensten.

Poi-lo Emperador chamar m[a]ndou
a dona, logo o dem' ar chamou,
que lle foi dizer per quanto passou,
de que foi ela mui maravillada.

Toen liet de keizer de vrouw roepen
en liet daarna ook de duivel halen
die hem alles vertelde wat er was gebeurd,
waardoor zij zeer verrast werd.

0 Emperador Ile disse: "Moller
bóa, de responder vos é mester."
"0 ben", diss' ela, "se prazo ouver
en que eu possa seer conssellada."

De keizer sprak tot haar:
"Goede Vrouw, u moet antwoord geven"
"Welnu", sprak zij, "ik wil wat tijd hebben
waarin ik om raad kan vragen."

0 emperador lies pos praz' atal:
"D'oj'a tres dias, u non aja al,
venna provar o maestr' este mal;
se non, a testa Ile seja tallada."

De keizer stelde de volgende termijn:
"Binnen drie dagen moet de wijze man
met bewijzen komen van deze misdaad,
zoniet, dan wordt zijn hoofd afgehakt."

A bóa dona se foi ben dali
a un' eigreja, per quant' aprendi,
de Santa Maria, e diss' assi:
"Sennor, acorre a tua coitada."

De goede vrouw ging toen van daar
naar een kerk waar veel gelovigen waren,
liep naar de Heilige Maria en sprak toen:
"Vrouwe, kom uw bange gelovige te hulp"

Santa Maria lle diss': "Est' affan
e esta coita que tu ás de pran
faz o maestre; mas mos que can
ten en vil, e sei ben esforgada."

De Heilige Maria sprak tot haar: "Dit verdriet en
deze angst die jij hebt voor de wijze man
vanwege de zwangerschap voelen meer vrouwen
die in het kwaad vallen, maar houd nu moed."

Diss' o Emperador: "Par San Martin,
maestre, mui pret' é a vossa fin."
Mas foi-ss' o demo e fez-11' o bocin,
e derribou do teit' ha bragada.

De keizer zei: "Bij de Heilige Martinus,
wijze man, u bent uw einde nabij."
Maar de duivel ging ervan door en maakte een
opening in het dak en op het dak uitte hij een kreet.

MUITO FOI NOSS' AMIGO GABRIEL
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Muito foi noss' amigo
Gabriel, quando disse:
"Maria, Deus é tigo."

Er wordt verteld hoe onze vriend Gabriel
aan de Maagd aankondigde:
"Maria, God is met jou ."

Muito foi noss' amigo u diss': "Ave Maria"
aa Virgen beita, e que Deus prenderia
en ela nossa carne con que pois britaria
inferno antigo.

Gabriel was een grote vriend van ons toen hij sprak:
"Gegroet, Maria" tegen de gezegende Maagd
en dat God in haar ons vlees zou aannemen
waarmee hij later de oude hel open zou breken.

E nunca nos podia ja mayor amizade
mostrar que quand' adusse mandado, con verdade,
que Deus ome seria pola grand' omildade
que ouv' a Virgen sigo.

En nooit kon hij ons een groter bewijs geven van zijn
vriendschap dan toen hij gezonden werd, echt waar om
te zeggen dat God mens zou worden vanwege
de grote nederigheid die de Maagd toonde.

Quen viu nunc' amizade que esta semellasse
en dizer tal mandado per que Deus s'ensserrasse
eno corpo da Virgen e que nos amparasse
do mortal emigo?

Niemand zag ooit een vriendschap die op deze geleek
en die berichtte dat God zich zou opsluiten
in het lichaam van de Maagd en dat hij zich
meester zou maken van onze doodsvijand.

E esto non fezera Deus, sse ante non visse
a bondade da Virgen, que per ela comprisse
quanto nos prometera, segund' el ante disse;
gran verdade vos digo.

En dat zou God niet doen als hij niet tevoren
de goedheid van de Maagd had gezien, want
door haar wordt voltrokken al wat Hij beloofd had,
zoals eerder gezegd is en ik nu naar waarheid vertel.

E Gabriel por esto, o angeo, devemos
amar e onrrar muito, ca per que nos salvemos
este troux' o mandado, e por que sol non demos
pelo demo un figo.

En daarom moeten wij Gabriel en de engelen
liefhebben en eren omdat wij gered worden
door deze boodschap en omdat wij niet alleen
hoeven te strijden tegen de duivel.

QUEN AOS SERVOS DA VIRGEN
Como Santa Maria livrou un seu hermitan de prijon dus mouros que o levavan a alen mar, e nunca
se poderon yr ata que o leixaron.

Hoe de Heilige Maria een kluizenaar bevrijdde uit
gevangenschap van de Moren die hem meenamen naar
zee en die niet weg konden varen voor ze hem vrij lieten.

Quen aos servos da Virgen
de mal se traballa
de lies fazer,
non quer ela que esto ren valla.

Wie pogingen doet om dienaren
van de Maagd kwaad te doen,
kan daarin niet slagen,
omdat zij dat het zó wil.

Desto direy un miragre que ha vegada
demostrou a Santa Virgen benaventurada
por un conde d'Alemanna, que ouve leixada
sa terra e foi fazer en Portugal morada
encima da hermida, preto da salgada
agua do mar,
u cuidou a viver sen baralla.

Nu zal ik vertellen over een mirakel dat door toedoen
van de Gezegende Heilige Maria is beleefd door een
graaf uit Duitsland, die zijn land had verlaten
om te strijden tegen de Moren in Portugal
en daarna leefde als kluizenaar, in de nabijheid van
het zilte water van de zee,
waar hij stilletjes probeerde te leven.

El Cond' Abran foi aqueste,
de mui santa vida,
que fez mui gran pedeng' en aquela hermida
servind' a Santa Maria, a Sennor comprida
de todo ben, que aos seus sempre d guarida,
ca a ssa mui gran merece nunca é falida
a quanto-la ben serviren, assi é sen falla.

Hij heette Graaf Abran
en leidde een heilig leven;
hij deed veel boete in zijn kluizenaarsoord
en diende Maria, de volmaakte vrouwe
die haar dienaren altijd hoedt,
zij ontberen nooit haar mededogen
als zij Haar goed dienen, dat staat vast.

Aquel sant' ome vivia ah apartado,
que nunca carne comia nen pan nen bocado
senon quando con cisa era mesturado,
e d' ele ja bever vinno non era penssado;
mas pero algas vezes fillava pescado,
que dava sen aver en deyro nen mealla.

Deze heilige man leefde daar op zichzelf
en at nooit vlees en nam geen hap brood
zonder dat het brood met as bedekt was,
aan wijn drinken dacht hij nooit;
maar soms ging hij vis vangen
die hij vond zonder ervoor te betalen.

El atal vida fazend' en aquela montanna,
estand' un dia pescando
com' era ssa manna,
chegaron aui navios
de mouros, conpanna
que ben d'Africa
veran por correr Espanna,
e fillárono aginna

En zo leefde hij daar in de bergen
en was op een dag aan het vissen,
zoals hij gewend was,
toen er schepen kwamen
van de Moren met een gezelschap
dat uit Afrika kwam
en in Spanje op rooftocht wilde gaan
en ze namen hem mee
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e con mui gran sanna
deron con el no navio,
oy mais Deus lle valla!

en sloten hem op in het ruim,
maar hoor nu hoe God hem
zijn diensten terugbetaalde!

E pois est' ouveron feito,
fezeron gran guerra,
rouband' en mar quant' achavan
e saynd' a terra,
e quiseran-ss' ir con todo.
Mas a que non erra
d' acorrer a seus amigos
nen lies porta serra
os fez que sse
non poderon alongar da serra,
ca Iles non valeu bon vento
quant' é ha palla,

En toen ze dit gedaan hadden,
leverden ze veel strijd
ze roofden op zee wat ze maar konden
en maken tochten op het vasteland,
en wilden toen met alles vertrekken.
Maar Zij die niet nalaat
haar vrienden te helpen, liet de schepen
niet ver weg gaan
en zorgde ervoor
dat ze zich niet verwijderden van de berg
en dat de goede wind
hen absoluut niet baatte.

Con que movian de rrijo aos treus alQados;
e quanto toda a noite eran alongados
da pena, ena mannaa
y eran tornados;
est' avo per tres noites aos malfadados.
E quando aquesto viron, foron espantados
e chamaron Mafomete, o fillo d' Abdalla.

Zij wilden weg van de kust, met gehesen zeilen
en toen ze de hele nacht gevaren hadden, waren ze
nauwelijks verder gekomen
en 's morgens waren zij terug bij af;
en dit geschiedde drie nachten op rij
en toen ze dit zagen waren ze vol schrik
en riepen om Mohammed, de zoon van Abdallah.

Mais o almiral dos mouros era entendudo,
que nom' Arrendaff' avia, e ome sisudo,
e nenbrou-lle daquel ome que fora metudo
ena sota da galea e y ascondudo,
e teve que por est' era
seu feyto perdudo
e diss': "Amigos, fol éste
quen a Deus contralla."

En toen hoorden ze de admiraal van de Moren
die Arrendaff heette en een verstandig man was
en die herinnerde zich de man die in het ruim
van het schip was opgesloten en verborgen
en zegt dat hij door deze man
zijn geloof heeft verloren
en zegt: "Vrienden, jullie zijn dwaas
als je tegen God in wilt gaan."

E manc16-o tirar fora
e pos-11' our' e prata
deant', e panos de seda, outros d' escarlata,
e mandou que os fillasse come de ravata,
dizendo: "Do que te pagas",
de ssu os ata."
Mais desto non fillou ren e,
ben come quen cata
por pouco, fillou un vidro
de mui bela talla.

En hij liet hem tevoorschijn brengen
en gaf hem goud en zilver
en scharlaken zijden stoffen,
en stuurde hem onverwacht heen
en zei: "Hiermee betaal ik je,
hiermee maak ik het goed."
Maar de kluizenaar wilde niets
of wilde alleen iets kleins;
hij pakte een kristallen schaal
die een mooie maat had.

Estas novas pela terra foron mui s6adas,
e gentes de todas partes foron y juntadas,
e a Santa Maria loores poren dadas;
mais el Cond' Abran acharon pois muitas vegadas
mouros que correr vian con barcas armadas,
e non Ile fezeron mal,
d' atant' ouv' avantalla.

Dit nieuws ging als een vuurtje door het land
en mensen van overal vandaan kwamen er bijeen
om de Heilige Maria met gezangen te loven;
de Moren zagen nog vaak Graaf Abran
als ze kwamen met hun vechtschepen
maar ze deden hem geen kwaad,
vanaf toen had hij het voordeel.

AVER NON PODER1A
Esta .L4. é dos sete pesares que viu Santa Maria do
seu Filo.

Deze gaat over de zeven smarten die Maria voelde
om haar Zoon.

Aver non poderia
lagrimas que chorasse
quantas chorar querria,
se m'ante non nenbrasse
como Santa Maria
viu con que lle pessasse
do Fillo que avia
ante que a levasse.

Ik zou geen tranen kunnen hebben
om mee te kunnen huilen
hoeveel ik er ook zou willen vergieten,
als ik niet eerst zou bedenken
hoe de Heilige
Maria leefde met de smart
die zij had vanwege haar Zoon
voor zij ten hemel steeg.

Un daquestes pesares
foi quando a Egito
fugiu polos millares,
segund' achei escrito,
dos minos a pares,
que Erodes maldito
fez matar a logares
por seu rein' aver quito.

Eén van die smarten
was toen zij naar Egypte vluchtte
met duizenden anderen,
zoals geschreven staat
vanwege de kinderen en de zuigelingen
die de vervloekte Herodes
liet doodslaan op verschillende plaatsen,
om zijn heerschappij veilig te stellen.

0 segundo foi quando
seu Fill' ouve perdudo
tres dias, e cuidando
que judeus ascondudo
ho tian, e osmando
que morto ou traudo
foss', e por el chorando,
ant' ela foi vudo.

De tweede was
toen zij haar Zoon
drie dagen kwijt was
en dacht dat de joden
hem verborgen hielden
en vreesde dat hij gedood of verwond
zou worden en weende om Hem
totdat zij Hem weer zag.

E o pesar tergeiro
foi mui grand' aficado,
quando 11' un mandadeiro
disse que recadado
seu Fillo verdadeiro,
Jesu-Crist, e liado
levavan mui senlleiro,
dos seus desanparado.

En de derde smart
was een grote strijd
toen een boodschapper
tegen haar zei
dat haar Zoon zich moest verantwoorden
omdat gezegd werd dat hij Christus was
en ze hadden Hem gebonden meegenomen
terwijl zij verdrietig achterbleef.

Do quarto foi coitada
u seu Fillo velido
viu levar a pesada
cruz, e el mal ferido
d'agoutes e messada
a barva e cospido,
e a gent' assada
sobr' el en apelido.

De vierde keer voelde zij pijn
om haar Zoon toen zij Hem
het zware kruis zag dragen,
met doornenkroon
en geslagen, vol angst en ellendig,
uitgehoond en bespuwd
en beschimpt door de mensen
die naar Hem riepen.

0 quinto pesar forte
foi quando o poseron
na cruz e por conorte

De vijfde hevige smart
was toen ze Hem op het kruis legden
en ze Hem ter verlichting
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azed' e fel lle deron;
sobre seus panos sorte
deitaron e fezeron
per que chegou. a morte,
onde prazer ouveron.

azijn met gal gaven;
over Zijn kleding
wierpen zij dobbelstenen
en toen Hij stierf
waren zij blij.

NEMBRESSETE MADRE
Esta .XI., en outro dia de Santa Maria, é de como
lle venna emente de nos ao dia do juyzio e rogue a
seu Fillo que nos aja merKe.

Deze elfde is voor een andere feestdag van de
Heilige Maria; hij vertelt hoe Zij aan ons denkt op
de dag des oordeels en hoe zij haar Zoon vraagt
mededogen met ons te hebben.

Nenbre-sse-te, Madre
de Deus, Maria,
que a el, teu Padre,
rogues todavia,
pois estás en sa compania
e es aquela que nos guia,
que, pois nos ele fazer quis,
sempre noit' e dia
nos guarde, per que sejamos fis
que sa felonia
non nos mostrar queira,
mais dé-nos enteira
a ssa gráada mergee,
pois nossa fraqueza vee
e nossa folia,
con ousadia
que nos desvia
da bóa via
que levaria
nos u devia,
u nos daria
sempr' alegria
que non falrria
nen menguaria,
mas cregeria
e poiaria
e compriria
e `ngimaria
a nos.

Gedenk, Moeder
Gods, Maria,
altijd onze voorspraak te zijn
bij Hem, Uw Vader,
- want U bent Hem nabij,
en U bent onze leidsvrouwe in deze, opdat Hij iets voor ons zou willen doen,
ons dag en nacht
zou beschermen, zodat wij
er zeker van kunnen zijn
dat Hij ons niet Zijn toom zal laten zien,
maar ons rijkelijk
zijn milde genade zal schenken,
wanneer hij onze zwakte ziet
en onze dwaasheid
en onze vermetelheid
die ons doet afdwalen
van de rechte weg,
zodat Hij ons verheft
uit onze dwalingen
en ons eeuwig
vreugde zou schenken;
want Hij zou ons niet in de steek laten,
ons niet laten vallen,
maar zou ons
sterker maken,
en ons verheffen
en zou ons alles
doen volbrengen.

MUITO BON MIRAGR' A VIRGEN
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Como hu clerigo ena missa consomiu ha aranna
que lle caeu no calez, e andava-lle ontr' o coiro e a
carne viva, e fez Santa [Maria] que lle saysse pela
unna.

Hoe bij een priester die de mis aan het zeggen is
een spin in de kelk valt die hij drinkt. In plaats dat
de priester sterft, laat de Heilige Maria de spin uit
een arm van de priester komen.

Muito bon miragr' a Virgen
faz estranno e fremoso,

Een heel groot wonder heeft Maria gedaan,
heel vreemd en beroemd,

porque a verdad' entenda o neicio perfioso.

want zij weet het kwaad teniet te doen.

E daquest' un gran miragre
vos será per mi contado,
e d'oir maravilloso,
pois oyde-o de grado,
que mostrou a Santa Virgen,
de que Deus por nos foi nado,
dentro en Cidad-Rodrigo.
E é mui maravilloso

En dit grote wonder
zal u door mij verteld worden,
het is prachtig om te horen,
dus luister goed
wat de Heilige Maagd,
uit wie God geboren werd voor ons,
in Ciudad-Rodrigo liet zien.
Het is wonderbaarlijk en

poblo de lla oyren.
Mas un dia, sen falida,
ena gran festa d'Agosto,
desta Sennor mui conprida
estava cantando missa;
e pois ouve consomida
a Osti', ar quis o sangui consomir
do glorioso

de mensen daar bidden nu veel tot haar.
Op zekere dag,
op een groot feest in augustus
werd de mis gezegd
ter ere van deze volmaakte Vrouwe
en nadat de priester de hostie
had ontvangen wilde hij het bloed drinken
van de glorievolle

Jhesu-Crist'.
E viu no caliz jazer ha grand' aranna
dentro no sangui nadando,
e teve-o por estranna
cousa; mais mui grand' esforgo fillou,
a foro d'Espanna,
e de consomir-lo todo
non vos foi mui vagaroso.

Jezus Christus.
En toen zag hij in de kelk een grote spin
die zwom in het bloed
en hij werd bevreesd
maar deed zijn uiterste best,
zoals in Spanje gebruikelijk is,
en aarzelde niet lang
om hem helemaal in te slikken.

E pois aquest' ouve feito,
non quis que 11' enpeecesse
Deus o pogon da aranna
nen lle no corpo morresse;
e pero andava viva,
non ar quis que o mordesse,
mas ontr' o coir' e [a] carn'
ya aquel bestigo astroso.

En toen hij dit gedaan had,
wilde God niet dat hij stierf
aan het gif van de spin
of dat de spin hem zou bijten
en dus liep de spin levend rond,
zonder lust tot bijten;
tussen de huid en het vlees
liep dit insect vrij rond.

Avia esta aranna.
E un dia, el estando
ao sol, ora de nóa,
foi 11' o brag' escaentando,
e el a cogar fillou-ss'
e non catou al senon quando
lle sayu per so a unlla
aquel pogon tan lixoso.

Daar zat deze spin dus.
En op een dag, toen de priester
in de zon was, om drie uur,
liep hij met verhitte armen
en hij begon zich onophoudelijk
te krabben, toen het
vieze giftige beest van onder een nagel
tevoorschijn kwam.

E tan toste que sayda foi,
crerigo fillou-a
e fez logo dela poos
e en sa bolssa guardo[u]-a;
e quando disse sa missa,

En zodra de spin eruit was
pakte de priester hem meteen
en stopte hem in zijn beurs
en bewaarde hem daarin
en als hij zijn mis ging zeggen
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consumiu-a e passou-a,
e disse que lle soubera
a manjar mui saboroso.

at hij hem en slikte hem door
en zei dat hij smaakte
naar heerlijk eten.

As gentes que y estavan,
quand' ouveron esto visto,
baron muito a Madre
do Santo Rei Jesu-Cristo;
e des ahi adeante foi
o crerigo por isto
mui mais na fe confirmado,
e non foi luxurioso.

Toen de mensen
dit zagen
prezen zij de Moeder
van Christus Koning
en van toen af bleef de priester
bij zijn gewoonte,
standvastig in zijn geloof
en vrij van wellust.

COMO DEUS È COMPRIDA TRINITADE
Esta quarta é da tridade de Santa Maria.

Deze vierde gaat over de drieledige maagdelijkheid
van Maria.

Como Deus é comprida Tridade
sen enader nen minguar de ssi nada,
éste, cousa certa e mui provada,
tres pessoas e a Deidade.
Segund' esto quero mostrar razon
per que sábian quantos no mundo son
de como foi virgen Santa Maria
en tres guisas da virgidade.

God is een perfecte Drie-eenheid,
die onveranderlijk is en zonder gebrek
dat is een zeker ding en vaak bewezen
door personen en door God.
Nu wil ik gaan aantonen
voor iedereen op de hele wereld
hoe er in de Maagd Maria
drie vormen van maagdelijkheid waren.

Ca ela foi virgen na voontade
e ena carn' ante que fosse dada
a Joseph, con que foi esposada,
e foi virgen
tendo castidade,
e ar foy-o en aquela sazon
que foi prenn' e pariu fillo baron,
e ficou virgen como xe soya;
e assi foron tres en unidade.

Zij was maagd naar wil
en naar het vlees voor zij gegeven
werd aan Jozef, met wie zij getrouwd was,
en zij was ook toen maagd
en behield haar kuisheid
en zo ook was zij in de tijd
dat zij zwanger was en een zoon baarde
en ze bleef maagd, zoals u weet
en zo was zij driewerf maagd, in één persoon.

E porend', amigos,
mentes parade
e veredes obra muit' ordin[n]ada
de como Deus buscou carne sagrada
en que nos mostrasse humanidade
comprida de todo ben, e d'al non,
con que podesse poys soffrer paxon
e morrer, e viver a teiyr dia
e destruir o dem' e sa maldade.

En daarom, vrienden,
moet u uw geest daarop instellen
en dan zult u een zeer gezegend werk zien;
hoe God vlees werd
en zich aan ons toonde als mens
uit liefde en anders niet,
opdat hij het lijden zou kunnen ondergaan
en zou sterven en zou opstaan op de derde dag
en de duivel zou verslaan en diens slechtheid.

NAS COITAS DEVEMOS CHAMAR
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Como Santa Maria guardou ha nave que ya carregada de triigo que non peregsse, e sacó-a en salvo
ao porto.

Hoe de Heilige Maria een schip behoedde dat beladen was met tarwe zodat het niet verging en het
veilig naar de haven bracht.

Nas coitas devemos chamar
a Virgen, estrela do mar.

In onze angsten moeten wij de Maagd
aanroepen, de sterre der zee.

Esta é Santa Maria,
que aos seus noit' e dia
guarda de mal e os guia,
pois se lle van encomendar.

Deze cantiga gaat over de Heilige Maria
die haar gelovigen dag en nacht
behoedt voor het kwade en hen leidt,
als ze zich bij haar aanbevelen.

Como fez ha vegada
da nav' encarregada
de trigo e de cevada
de Colliure, que foi guardar,

Zij waakte over
het schip dat beladen was met
graan en gerst uit Colliure
en behoedde het,

que ouvera pereguda
seer de tod' e perduda,
senon pela ssa ajuda,
que a quis en salvo guiar.

toen het leek te vergaan
en alles verloren leek,
werd het door haar hulp
in veiligheid gebracht.

En un batel a gran pa,
ca viron a nave cha
d' agua volta con ara
e aquel pan todo mollar.

Met veel moeite vluchtten de mannen
van het schip in een klein bootje,
heen en weer geslingerd door het water
en alles werd nat.

Esto foy cousa muy certa,
ca a nav' era aberta;
e porende gran[d]' offerta
prometeron enton de dar

Vast stond dat er een gat was
in het grote schip
en daarom beloofden de mannen
dat zij rijke geschenken zouden brengen

aa Virgen, que rogasse
seu Fill' e que !!es guardasse
seu pan e que os sacasse
en salvo sen perda fillar.

naar de Maagd als zij haar Zoon
zou smeken hen te redden
en hun lading en Hij hen in
veiligheid zou brengen, zonder verlies.

A VIRGEN SANTA MARIA
Esta é como Santa Maria fez en Rocamador decender ha candea na viola do jograr que cantava ant'
ela.

Hier wordt verteld hoe de Heilige Maria in
Rocamador een kaars deed neerdalen in een vedel
van een jongleur die voor haar zong.

A Virgen Santa Maria
todos a kar devemos,
cantand' e con alegria,
quantos seu ben atendemos.

Wij allen moeten de
Heilige Maagd Maria loven,
zingend en met vreugde, wij allen
die goedheid van haar verwachten.

E por aquest' un miragre
vos direi, de que sabor
averedes poy-l' oirdes,
que fez en Rocamador
a Virgen Santa Maria,
Madre de Nostro Sennor;
ora oyd' o miragre,

Ik zal u nu een wonder vertellen
dat u zeer zal bevallen
wanneer u het hoort,
een wonder dat de Heilige Maagd Maria,
de Moeder van onze Heer,
verrichtte in Rocamador;
luister nu naar het wonder
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e nos contar-vo-lo-emos.

dat wij u gaan vertellen.

Un jograr, de que seu nome
era Pedro de Sigrar,
que mui ben cantar sabia
e mui mellor violar,
e en toda-las eigrejas
da Virgen
que non á par
un seu lais senpre dizia,
per quant' en nos aprendemos.

Een jongleur, genaamd
Pedro de Sigrar,
die heel mooi kon zingen
en nog beter vedelspelen,
en die in alle kerken
gewijd aan de Maagd,
die haar gelijke niet kent,
altijd een lied voor haar ten gehore bracht
dat wij via hem kennen.

0 lais que ele cantava
era da Madre de Deus,
estand' ant' a sa omagen,
chorando dos ollos seus;
e pois diss': "Ai, Groriosa,
se vos prazen estes meus
cantares, ha candea
nos dade a que cemos."

Het lied dat hij zong
ging over de Moeder Gods;
staande voor haar beeld
sprak hij met tranen in de ogen:
"Ach, Maagd Maria,
als deze liederen van mij u bevallen,
geef ons dan een kaars
zodat wij kunnen eten".

De com' o jograr cantava
Santa Maria prazer
ouv', e fez-lle na viola
ha candea decer;
may-lo monge tesoureiro
foi-lla da máo toller,
dizend': "Encantador sodes,
e non vo-la leixaremos".

De manier waarop de jongleur zong,
beviel Maria zeer,
en zij liet een kaars
op zijn vedel neerdalen;
maar de broeder thesaurier
rukte de kaars uit zijn hand,
zeggend: "Je bent een tovenaar
en wij laten die kaars niet bij jou."

Mas o jograr, que na Virgen
tja seu cornon,
non quis leixar seus cantares,
e a candea enton
ar pousou-lle na viola;
mas o frade mui felon
tolleu-lla outra vegada
mais toste ca vos dizemos.

De jongleur,
die de Maagd beminde,
wilde niet ophouden met zingen
en stopte de kaars vervolgens
in zijn vedel;
de boze broeder pakte haar
echter weer af,
sneller dan wij het u vertellen.

Pois a candea fillada
ouv' aquel monge des i
ao jograr da viola,
foy-a póer ben ahi
u x' ant' estav', e atou-a
mui de rrig' e diss' assi:
"Don jograr, se a levardes,
por sabedor vos terremos."

Toen de monnik de kaars
uit de vedel van de jongleur
gehaald had,
ging hij de kaars
op haar vroegere plaats terugbrengen,
zette haar heel stevig vast en sprak:
"Mijnheer de jongleur, als je haar daar wegkrijgt,
weten we dat je een tovenaar bent."

0 jograr por tod' aquesto
non deu ren, mas violou
como x' ante violava,
e a candea pousou

De jongleur besteedde aan dit alles
geen aandacht maar ging door
met vedelspelen
en de kaars zat opeens weer

outra vez ena vyola;
mas o monge lla cuidou
fillar, mas disse-11' a gente:
"Esto vos non sofreremos."

in zijn vedel;
de monnik probeerde haar eruit te halen,
maar de mensen zeiden:
"Dat staan wij niet toe."

Poy-la Virgen groriosa
fez este mil
. agr' atal,
que deu ao jograr dóa
e converteu o negral
monge, dali adeante
cad' an' un grand' estadal
lle trouxe a ssa eigreja
o jograr que dit' avemos.

En de Heilige Maagd
voltrok dit wonder zo,
dat zij aan de jongleur een geschenk gaf
en de ongelovige monnik
tot inkeer bracht;
van die tijd af bracht de jongleur
waarover wij verteld hebben
ieder jaar een grote kaars naar haar kerk.

BENEYTA ES MARIA
Esta decima é no dia aa progssion, como as progssiaes do go regberon a Santa Maria quando sobiu
aos gos.

Deze tiende is voor de dag van de Processie; Hoe
de Hemelse Scharen de Heilige Maria verwelkomden toen Zij ten Hemel voer.

Beyta es, Maria, Filla,
Madr' e criada
de Deus, teu Padr' e Fillo, est' é cousa provada.
Beyta foi a ora en que tu gerada
fuste e a ta alma de Deus santivigada,
e beyto, [o dia] en que pois fuste nada
e d'Adam o peccado quita e perdóada,
e beytos los panos u fust' envurullada
e outrossi a teta que ouviste mamada,
e beyta a agua en que fuste bannada
e a santa vianda de que fust' avondada,
e beyta a fala que ouviste falada
e outrossi a letra de que fust' ensinada.

Gezegend zijt gij, Maria, Dochter,
Moeder en dienstmaagd
van God, uw Vader en Zoon, dat staat vast.
Gezegend het uur waarop u verwekt werd
en uw ziel door God geheiligd werd,
gezegend [de dag] waarop u geboren werd,
gevrijwaard van de zonde van Adam,
en gezegend de doeken waarin u gewikkeld lag
en ook de borst waaraan u zoog,
gezegend het water waarin u gebaad werd
en het heilig voedsel waarmee u gevoed werd,
gezegend het woord dat u sprak,
alsook het schrift dat u werd geleerd.

Vertaling: Marianne Lambregts / Barbara Grimm
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BIOGRAFIEËN

Asfur, Ensemble
concert 12
Asfur werd in de herfst van het jaar 2000 opgericht,
met als doel de vele oosterse invloeden op de
Europese middeleeuwse muziek te onderzoeken.
De huidige groepsleden — Jule Bauer, Tom John
Wolff, Thomas Flemming, Silvia Needon en Peter
Kuhnsch — zijn allen afkomstig uit Duitsland.
Gedurende het zesjarig bestaan was het ensemble te
gast op diverse locaties en festivals zoals het
Lautenfestival in Dresden, het interculturele festival
in Leipzig, Le Jardin Médiéval in Uzès, Le petit
temple in Mines en La collégiale Sainte Croix in
Montélimar. In 2005 bracht het ensemble de cd Las
Estrellas uit.
Baeten, Herman
concert 12
Herman Baeten is van opleiding muziekwetenschappet Hij was een aantal jaren werkzaam in het onderwijs en daarnaast ook als dirigent en uitvoerder van
historische muziek. In 1978 richtte hij de organisatie
Musica op, waarvan hij later directeur werd.
Oorspronkelijk was deze organisatie vooral actief op
het gebied van historische uitvoeringspraxis, maar
gaandeweg evolueerde het tot een impulscentrum
voor muziek dat vooral op het vlak van de muziekeducatie in binnen- en buitenland bekend geraakte.
Herman Baeten stond ook mee aan de wieg van de
muziekuitgeverij Alamire, die heel wat wetenschappelijke publicaties, partituren en facsimile's uitgaf en
grote internationale uitstraling kreeg met de wetenschappelijke uitgaven van partituren en boeken. Hij
was ook hoofdredacteur van het tijdschrift Musica
Antigua en uitgever van het muziektijdschrift
Contrapunt en als auteur publiceerde hij een aantal
muziekanalytische artikels. Eveneens is Herman
Baeten medestichter van de Alamire Foundation, een
wetenschappelijke organisatie die verbonden is met
de KU Leuven. Hij is oprichter en bestuurder van
Resonant, een organisatie die zich bezighoudt met
het muzikale erfgoed. Herman Baeten is voorzitter
van de beoordelingscommissie muziek, publiceert
regelmatig artikels over beleidsmateries en zit in verschillende adviesgroepen rond kunst en onderwijs.
Hij is tevens lid van de Muziekraad van Vlaanderen.
Daarnaast is hij nog actief als adviseur bij diverse
muziekfestivals en concertorganisaties.
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Benedé, Victor
concert 8
De acteur Victor Benedé studeerde aan de Rafael

Albertischool voor theater. Hij werkte ondermeer
samen met Antonio Mercero, Adrián Daumas, José
Tamayo, Martin Ferrer en Salvador Arias en verscheen in toneelstukken als De Avonturen van Don
Quichote, El triunfo del Amor, Divinas Palabras en
La vida es Suefio. Hij was ook te zien in de musical
De Schone en het Beest en een poëzierecital opgedragen aan Rafael Alberti.
Bonavita, Rafael
concert 16, 17
Binnen de wereld van de oude muziek wordt Rafael
Bonavita aanzien als een grote autoriteit op het
gebied van de tokkelinstrumenten. Hij volgde les in
ondermeer Uruguay, Canada en Zwitserland en
wist op die manier diverse stijlen en stromingen in
zijn studie te combineren. Die diversiteit vormt een
van de kenmerkende elementen in zijn carrière. Zijn
opleiding klassieke gitaar startte Bonavita bij Alvaro
Pierri. Nadien specialiseerde hij zich in oude instrumenten aan de Schola Cantorum Basiliensis, waar
hij zijn diploma in renaissance- en barokluit, theorbe, vihuela en barokgitaar behaalde. Hij werkt geregeld samen met dirigenten als Jordi Savall, René
Jacobs, Marc Minkowski en Gabriel Garrido en is
ook een vast lid van het Japanese ensemble
Anthonello. Als solist bracht Bonavita de cd
Principe delle Muse uit en een album rond de componisten Santiago de Murcia en Gaspar Sanz.
Boon, Jan
concert 21, 23
Jan Boon behaalde zijn diploma filmregie aan het
NARAFI. Momenteel regisseert hij als freelancer
programma's voor JIM TV en TMF. Daarnaast
regisseerde hij ook videoclips van onder andere
Praga Khan, Xandee en Kate Ryan. Hij werkte mee
aan Weerwolf, Ik ben een Fabel, Cirkels, Don
Dijstuk van La Mancha, Red Shoes en nu Salade
Mexicaine. Samen met Liesbet Vereertbrugghen
maakte hij voorbije seizoen ook twee producties
rond Mozart: Frulla Baas en Als Louise. Eind 2006
volgt een soortgelijk beeldenconcert rond Schubert.
Bornus-Szczycinski, Marcin
concert 12
Als kind speelde contratenor Marcin BornusSzczycinski viool, maar hij liet de muziek voor wat
het was en ging economie studeren aan de universiteit van Warschau. Veel later pas begon hij zich
opnieuw voor muziek te interesseren en legde hij
zich toe op zang. Een ontmoeting met contratenor

René Jacobs en klavecinist-dirigent William
Christie zorgde voor een keerpunt in zijn carrière.
Hij maakte zijn zangdebuut in 1977 in Ascona met
Fistulatores et Tubicinatores Varsovienses, een
ensemble gespecialiseerd in middeleeuwse muziek.
Sindsdien trad hij op met de belangrijkste orkesten
en ensembles in Polen en werkte hij samen met
oudemuziekspecialisten in heel Europa, onder
anderen William Christie, Sigiswald Kuijken,
Holger Eichorn, Tatiana Griendienko. Sinds 1991
doceert hij gregoriaans in Warschau en Krakau en in
1993 richtte hij het eerste departement oude muziek
in Polen op aan het conservatorium van Wróclaw.
Bossens, Hilde
concert 21, 23
Hilde Bossens werkte regelmatig mee aan workshops van Musica. Ze verzorgde er eerder de kostuums en rekwisieten bij de zomerproducties voor
kinderen en jongeren, zoals Koning Arthur,
Weerwolf, Ik ben een Fabel, Cirkels, Don Dijstuk
van La Mancha en vorig jaar Red Shoes. Daarnaast
zingt ze in diverse projectkoren waaronder La Furia
en Octopus.
Bovi, Patrizia
concert 5, 24
Patrizia Bovi is afkomstig uit Assisi. Ze studeerde
zang aan het Morlacchi-conservatorium in Perugia
en ging zich verder specialiseren bij Sergio Pezzetti.
Ze raakte al snel geboeid door oude muziek en kon
die passie verder ontwikkelen dankzij haar samenwerking met het Milanese ensemble Alia Musica.
Samen met Adolfo Broegg, Gabriele Russo en
Goffredo Degli Esposti richtte ze in 1984 het
Ensemble Micrologus op, een groep die zich toelegt
op het musicologisch onderzoek naar en de uitvoering van middeleeuwse muziek. Datzelfde jaar volgde ze in Certaldo cursussen musicologie en studeerde ze notatie bij Véronique Daniels. Sinds 1990 is
Patrizia Bovi lid van het vocaal kwartet van
Giovanna Marini en in 2000 stichtte ze het ensemble Tritonus, een trio dat zich concentreert op de
vocale muziek van religieuze en profane congregaties. Patrizia Bovi is een van de adviseurs van het
CERIMM (Centre Européen pour la recherche et
l'interprétation des musiques médiévales).
Brvar, Veronika
concert 12
Veronika Brvar is hoofd van de afdeling klassieke
muziek van Radio Slovenia. Zij was eerder werk-

zaam als programmator van concerten en muziekfestivals. Ze heeft een uitgebreide kennis van het klassieke muziekrepertoire, met een bijzondere focus op
oude en hedendaagse muziek. Nog steeds maakt ze
ook eigen radioprogramma's en —bijdragen.
Caals, Jan
concert 20
Jan Caals studeerde aan het Lemmensinstituut bij
Roland Bufkens en vervolgens bij Louis Devos aan
het conservatorium van Brussel. Daar haalde hij in
1984 een hoger diploma voor solozang. Caals trad
op in oratoriumconcerten in België en Nederland en
maakte meerdere plaatopnamen met werken van
Charpentier en Haydn. Zijn repertoire reikt van de
middeleeuwen en renaissance tot de hedendaagse
muziek. Oude muziek voerde hij onder andere uit
met ensembles als de Capilla Flamenca, Currende
en het Egidius Ensemble. Daarnaast creëerde hij
nieuwe werken van Willem Kerstens, Piet Swerts,
Kurt Bikkembergs, Geert Vanderstraeten, MarxErnst Keller en Paul Belaerts. Reeds meerdere
decennia zingt Jan Caals in heel Europa oratoria van
FUndel, Mozart en Mendelssohn, evenals Bachpassies en -cantates. Hij zong ook met gerenommeerde barokorkesten zoals De Nederlandse Bachvereniging, Il Fondamento en Le Parlement de
Musique.
Cabré, Josep
concert 9, 10
Bariton Josep Cabré studeerde bij Christopher
Schmidt en Kurt Widmer in Bazel. Nadien volgde
hij in zijn thuisbasis Barcelona les bij Jordi
Albareda. Cabré werkt vaak samen met ensembles
die zich specialiseren in muziek uit de middeleeuwen
en de barok zoals Daedalus, Le Concert Lorrain, 11
Seminario Musicale, The Orchestra of the Renaissance, Il Teatro Lirico en ook het Mexicaanse La
Fontegara. Hij treedt ook regelmatig op met de componist en gitarist Feliu Gasull en organist JeanCharles Ablitzer. Josep Cabré is oprichter en artistiek
leider van Comparifa Musical en van La Colombina.
Samen met musicoloog Jon Bagriés is hij ook dirigent
van de Capilla Periaflorida, een ensemble dat zich
specialiseert in de Spaanse repertoires van de 16de en
17de eeuw. Josep Cabré doceert aan Musikene, de
Baskische hogeschool voor muziek.
Cantar alla Viola
concert 12
Cantar alla Viola verwijst naar het begeleiden van
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zangpartijen op de viola da gamba. Deze kunst
inspireerde Nadine Balbeisi en Fernando Marin uit
Spanje een duo te vormen. Cantar alla Viola specialiseert zich in Spaanse muziek van de renaissance en
de vroege barok. Marfn arrangeert de stukken voor
zang en vihuela de arco (de Spaanse variant van de
viola da gamba). Door te strijken in plaats van te
tokkelen, kan het instrument harmonieën aanhouden en de natuurlijke klank van stem beter aanvullen. Het duo was te gast op festivals en concertreeksen in Spanje, Duitsland en Tsjechië en kende zonet
de release van hun eerste cd.
Capella Reial de Catalunya, La
concert 4
La Capella Reial de Catalunya werd in 1987 door
zijn dirigent Jordi Savall opgericht. Het ensemble
bestaat uit een groep zangers die, naargelang het
repertoire dat wordt uitgevoerd, wordt uitgebreid
met instrumentalisten. Alle leden zijn ofwel vocale
solisten of specialiseerden zich op internationaal
niveau op hun instrument. Zij stellen zich in de eerste plaats tot doel Catalaanse maar bij uitbreiding
ook de Spaanse muziek uit te voeren. La Capella
Reial was te gast op de belangrijkste concertpodia
ter wereld en realiseerde meerdere cd-opnamen.
Vaak treedt het ensemble op met Hespèrion XXI.
Charivari Agréable
concert 22

Onder de artistieke leiding van Susanne Heinrich en
de muzikale directie van Kah-Ming Ng, specialiseert Charivari Agréable zich in het bespelen van
historische instrumenten. Hun programma's zijn
het resultaat van doordacht onderzoek en charismatische muzikaliteit. Het ensemble, dat zich op
muziek van de renaissance tot de vroege klassieke
periode toelegt, verschijnt in vele vormen: van een
continuogroep die de recitals van Emma Kirkby,
John Holloway of Simon Standage begeleidt, over
een vedelconsort en een Elisabethaans gemengd
consort tot een barokorkest en andere verassende,
maar steeds authentiek historische, combinaties.
Charivari Agréable werd in 1993 gevormd aan de
Universiteit van Oxford en kende al in zijn eerste
bestaansjaar een groot succes. De groep treedt op als
gastheer tijdens een jaarlijks festival voor oude
muziek in Oxford en breidt geregeld uit tot de
Charivari Agréable Simfonie, Oxfords residentieorkest op historische instrumenten.
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Colombina, La
concert 9, 10

La Colombina, genoemd naar de bekende 15deeeuwse muziekcollectie in de Biblioteca Colombina
van Sevilla, legt zich zowel toe op profane als kerkelijke muziek uit de renaissance en de vroegbarok.
Meestal stelt het ensemble a capella-programma's
samen, maar indien nodig laat La Colombina zich
begeleiden. Het Spaanse repertoire speelt een centrale
rol, maar ook Franse en Italiaanse muziek komt aan
bod. La Colombina bestaat uit vier Spaanse zangers
die reeds hun sporen verdienden als solist: sopraan
Raquel Andueza, contratenor José Hernández Pastor,
tenor Josep Benet en bariton Josep Cabré.
De Cat, Marnix
concert 20

Contratenor Marnix De Cat behaalde aan het
Lemmensinstituut in Leuven het laureaatsdiploma
met eerste prijzen orgel, harmonie en contrapunt.
Hij studeerde er ook zang, slagwerk en fuga, en
behaalde een eerste prijs koorleiding. Samen met allround jazzsaxofonist Hugo Boogaerts vormde hij
een tijdlang het duo OrgaX, een unieke combinatie
van pijporgel en saxen, waarbij de klemtoon ligt op
improvisatie en stijlmenging. Sinds 1996 is hij één
van de vier kernleden van de Capilla Flamenca. Hij
is eveneens vast lid van het Gesualdo Consort en
werkt ook regelmatig samen met het Huelgas
Ensemble, Ricercar Consort, Collegium Vocale,
Currende, II Fondamento en het Blindman saxofoonkwartet. Daarnaast profileert hij zich ook als
solist. Marnix De Cat is ook actief als componist en
werkt regelmatig mee aan kinder- en jeugdprojecten
rond muziek.
Deforce, Griet
concert 21, 23

Griet Deforce is industrieel ingenieur en heeft zestien
jaar bij Barco in de grafische software-sector gewerkt.
Salsa was eerst een remedie tegen de stress, maar werd
al gauw een passie. Dansles krijgen en geven, wisselden
elkaar af. Een sabbatical in 2004 bracht Griet Deforce
naar Azië, waar ze definitief koos voor alternatieve
therapie, gebaseerd op de traditionele Tibetaanse en
Chinese geneeskunde en Ayurveda.
Elyma, Ensemble
concert 1, 11, 16

Voor een uitgebreide biografie van het Ensemble
Elyma en dirigent Gabriel Garrido, artists in residence tijdens Laus Polyphoniae 2006, zie pag. 25.

Ferrara Lute Duo, The
concert 12
Het luitduo van Dohyo Sol en Magnus Andersson
begon in de herfst van 2004 aan de muziekacademie
van Stockholm als een kamermuziekensemble. Als
enige luitduo in Zweden traden Sol en Andersson al
vele malen op in hun thuisland. Een van hun meest
opgemerkte concerten vond plaats in 2005 tijdens
het jaarlijkse zomerfestival van de Zweedse gitaaren luitvereniging. Sol en Andersson zijn niet alleen
thuis in de oude muziek, maar ook in het hedendaagse circuit. Ze zijn namelijk de oprichters van
Krock, een ensemble voor elektrische gitaren.
Flores Musicae
concert 12
Het Tsjechische ensemble Flores Musicae werd in
november 2004 opgericht en specialiseert zich in de
interpretatie van vocale en instrumentale renaissance- en barokmuziek. Het gezelschap werkt op vrijwillige basis en brengt hoofdzakelijk kerkmuziek.
De muzikanten traden op tijdens concerten en missen in hun thuisland. Hun repertoire bestaat uit
werken van Felice Anerio, Carlo Gesualdo,
Orlandus Lassus, Josquin Desprez, Juan Vásquez,
Claudio Monteverdi, Dietrich Buxtehude en MarcAntoine Charpentier.
Flor Ortus
concert 12
Letterlijk betekent Flor Ortus 'uit de bloem ontsproten'. Het ensemble wil oude repertoires van
muziek, literatuur en zelfs beeldende kunst, weer
tot leven brengen. De muzikanten doen dit door de
resultaten van hun onderzoek in thematische concerten te gieten. Een bepaalde periode, een historische gebeurtenis, een personage of een emotie kan
daarbij centraal staan. Met deze thematische methode tracht de groep de binding met de 21ste eeuw te
behouden. Sinds september 2005 vindt Flor Ortus
onderdak in de kerk van Cormeilles-en-Parisis,
waar ze met de steun van de stad kunnen repeteren.
Voor de Belgische sopraan en de vijf andere groepsleden uit Frankrijk staan in Cormeilles-en-Parisis
en de streek van Val d'Oise nog verschillende concerten op het programma.
Garrido, Gabriel
concert 1, 7, 11, 16
Voor een uitgebreide biografie van dirigent Gabriel
Garrido en zijn Ensemble Elyma, artists in residence tijdens Laus Polyphoniae 2006, zie pag. 25.

Grand Désir
concert 12
Mezzosopraan Anne-Marieke Evers en de blokfluitist Anita Orme Della-Marta ontmoetten elkaar in
1997 tijdens hun opleiding aan het conservatorium
van Amsterdam. Ze vormden een duo dat zich toelegde op zowel hedendaagse als middeleeuwse en
renaissancemuziek en traden geregeld op in
Amsterdam. Nadien gingen ze zich verder specialiseren in het middeleeuwse repertoire aan de Schola
Cantorum Basiliensis. Daar ontmoetten ze de andere leden van Grand Désir, de Duitser Marc Lewon
en de Australische Elizabeth Rumsey. Hun gezamenlijke interesse in de laatmiddeleeuwse muziek
van de 15de eeuw bracht hen in december 2005
samen. Het ensemble maakte zijn debuut in het
randprogramma van het Holland Festival voor
Oude Muziek in Utrecht. Grand Désir ontving
financiële steun van de Schola Cantorum Basiliensis
om voor IYAP naar Antwerpen te kunnen reizen.
Heinrich, Suzanne
concert 22
Gambiste Suzanne Heinrich studeerde aan het
Meistersingerconservatorium in Nrnberg en aan
de Hochschule fr Musik in Frankfurt, waar ze haar
recitaldiploma behaalde met de grootste onderscheiding. Nadien kreeg ze een beurs aangeboden
om te gaan studeren bij Wieland Kuijken aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Met de
meest toonaangevende oudemuziekensembles van
Europa trad ze op en maakte ze opnamen. Heinrich
leverde bijdragen in diverse tijdschriften waaronder
The Consort en Chelys. Ze is ook veel gevraagd als
pedagoog en doceerde viola da gamba en violone
aan de Guildhall School of Music and Drama in
Londen. Nu houdt ze zich naast haar activiteiten als
uitvoerend muzikant vooral bezig met de hoofdredactie van de publicaties van Charivari Agréable,
het ensemble waarvan ze artistiek leider is.
Hespèrion XXI
concert 4
Hespèrion XXI werd in 1974 opgericht door Jordi
Savall, Montserrat Figueras, Lorenzo Alpert en
Hopkinson Smith, allen gefascineerd door de enorme rijkdom van het Iberische en later ook het
Europese muzikale repertoire uit de periode vóór
1800. Bedoeling van dit ensemble is om op basis van
nieuwe en hedendaagse premissen het vermelde
repertoire opnieuw te interpreteren en te herwaarderen. Aanvankelijk werd de naam Hespèrion aan-
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gevuld met het Romeinse cijfer XX dat verwees
naar de 20ste eeuw. Het ensemble wilde op die
manier aangeven dat de invalshoek voor de benadering van oude muziek, hedendaags van karakter is.
Met de intrede van het nieuwe millennium werd het
getal aangepast en veranderd in XXI. In zijn artistieke keuzes gaat Hespèrion eclectisch te werk. Zo
brengt de groep niet enkel Spaanse middeleeuwse
werken, maar ook het Engelse renaissance- en barokrepertoire van John Dowland, Christopher Tye,
John Coprario en anderen. Het ensemble vertolkt
nog andere Europese muziek, waaronder werken
van bekende componisten zoals Johann Sebastian
Bach en Henry Purcell.
Huelgas Ensemble
concert 13, 14
Het Huelgas Ensemble werd in 1970 opgericht door
Paul Van Nevel en is een van Europa's meest gerenommeerde groepen voor de uitvoering van middeleeuwse en renaissancistische polyfone muziek.
Altijd opnieuw weet het ensemble te verrassen door
de originele programmering van onbekende werken, die door Paul Van Nevel in Europese bibliotheken worden opgezocht. De interpretaties van het
Huelgas Ensemble zijn gebaseerd op een grote vertrouwdheid met de uitvoeringsattitudes die tijdens
de middeleeuwen en de renaissance gangbaar waren.
Een grondige kennis van de notatie van de tekst en
de muziek is volgens het ensemble dé vereiste om
door te dringen tot de essentie van de compositie.
Steeds weer loven pers en media de spontane levendigheid waarmee het Huelgas Ensemble zijn repertoire brengt en waarmee het voortdurend nieuwe
normen vestigt. De discografie van het ensemble
omvat verscheidene opnamen met muziek uit de
middeleeuwen en de renaissance. Deze opnamen
sleepten tal van prijzen in de wacht, waaronder de
Nederlandse Edison Award, de Choc de l'année van
Le Monde de la Musique en meerdere Ceciliaprijzen van de Belgische muziekpers.
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Kapsberger, Ensemble
concert 18
Hieronymus Kapsberger (ca. 1580 — 1651) was een
zeldzaam genie in de muziekgeschiedenis, die zijn
tijd ver vooruit was. Het Ensemble Kapsberger is
voor de eerste keer samengekomen voor een opname van het platenlabel Astrée, opgedragen aan deze
componist. De muzikanten wilden niet enkel een
authentieke stijl van interpretatie heropbouwen,
maar ook een eigen moment van inspiratie creëren.

Hun ambitie is musicologie met onderzoek te mengen om op een creatieve en spontane manier muziek
te maken, geïnspireerd op de subjectieve visie van de
vernieuwer naar wie hun ensemble werd genoemd.
Het traditionele Europese concert — een erfenis uit
de 19de eeuw — is volgens hen niet altijd gepast voor
de praktijk van hofmuziek uit de vroege barokperiode. Aangezien de sociale context waarin de muziek
van Kapsberger gecomponeerd en gespeeld werd,
geëvolueerd is, probeert de groep nieuwe concertformules te onderzoeken. Om die reden hebben
hun interpretaties de neiging onvoorspelbaar te zijn.
Voor hun uitvoeringen verkiest het Ensemble
Kapsberger elementen van improvisatie en beweging boven de traditie en geijkte concertpatronen.
L'art du Bois, Ensemble
concert 12
Het Ensemble L'art du Bois werd in 2004 opgericht
op initiatief van het blokfluittrio L'Art du Bois, dat
al bestond sinds 2002. De groep specialiseert zich in
muziek uit de middeleeuwen, de renaissance en de
barok. Het Ensemble L'Art du Bois bestaat nu uit
drie Duitse blokfluitisten, twee luitisten uit
Zwitserland en een Duitse gambist. Voor dit ensemble, dat zijn publiek weet te overtuigen met een
afwisselende instrumentatie, verfrissend enthousiasme en virtuositeit, staan er in de nabije toekomst
concerten in Spanje en Italië op het programma.
Lislevand, Rolf
concert 18
Rolf Lislevand werd in 1961 geboren in Oslo. Hij
studeerde klassieke gitaar en luit aan het conservatorium van Oslo en raakte ook bekend als jazzgitarist bij verschillende Noorse groepen. In 1983 ging
hij barokgitaar en luit studeren aan de Schola
Cantorum Basiliensis. Als solist werd Lislevand uitgenodigd door de Guildhall School of Music, het
Festival de Milsica Antiga in Barcelona en op de
Begegnungen mit alter Musik in Heidelberg. In
1990 presenteerde hij zijn onderzoek naar
Venetiaanse muziek uit de 16de eeuw in een documentairereeks voor de Noorse televisie. Twee jaar
later kwam hij voor de eerste maal samen met de
leden van zijn Ensemble Kapsberger voor een opname met werken van deze componist. Lislevand
werkt vaak samen met Hespèrion XXI en geeft
masterclasses in Spanje, Oostenrijk en Noorwegen.
Hij is ook docent aan het Conservatoire National
de Région de Toulouse.

Micrologus, Ensemble
concert 24
Het Ensemble Micrologus staat bekend om zijn
baanbrekende interpretaties van Italiaanse muziek
uit de middeleeuwen en zorgde met zijn opvoeringen voor een hernieuwde interesse in dit repertoire.
Het ensemble werd in 1984 opgericht door Patrizia
Bovi, Goffredo Degli Esposti, Gabriele Russo en de
onlangs overleden Adolfo Broegg. Sinds zijn
oprichting realiseerde het Ensemble Micrologus talrijke programma's met uitvoeringen over heel
Europa, waarvan sommige geënsceneerd werden.
Elk jaar presenteert de groep één of twee nieuwe
thematische voorstellingen, met afwisselend profane en religieuze muziek uit de 12de tot de 15de
eeuw. Het Ensemble Micrologus maakt gebruik van
oude instrumenten en werkt daarvoor nauw samen
met verschillende gespecialiseerde bouwers.
Moreno, José Miguel
concert 8
José Miguel Moreno werd geboren in Madrid en
begon zijn muzikale studies bij zijn vader. Moreno
specialiseert zich in de authentieke interpretatie van
muziek van de 16de tot het begin van de 20ste eeuw.
Hij maakt gebruik van historische instrumenten of
kopieën ervan: vihuela, renaissance- en barokgitaar,
renaissance- en barokluit, theorbe en de romantischklassieke gitaar. José Miguel Moreno wordt algemeen
beschouwd als één van de grootste specialisten van
onze tijd. In 1990 richtte Moreno het ensemble La
Romanesca op; de oprichting van Orphénica Lyra
volgde in 1999. Beide ensembles zijn gespecialiseerd in
de interpretatie van Europese en meer bepaald Spaanse
renaissance- en barokmuziek. Moreno was docent aan
universiteiten en conservatoria in Europa, Amerika en
Azië. Daarnaast onderzoekt hij de historische constructie van de luit- en gitaarfamilies. Hij maakte
opnames voor Philipps, EMI, Deutsche Harmonia
Mundi en Astrée. Sinds 1992 werkt hij exclusief voor
Glossa, het label waarvan hij artistiek directeur is. In
2000 startte Moreno de cd-reeks La Guitarra Espagola
met als duidelijk doel de gitaar haar oude, bevoorrechte plaats terug te schenken. Zijn baanbrekend werk
werd met diverse onderscheidingen gelauwerd.
Mudéjar
concert 24
Mudéjar ontstond in 1994 toen Begoiia Olavide een
aantal instrumentalisten samenbracht die zich specialiseerden in etnische en oude muziek. Olavide leidt
nog steeds deze groep waar individualiteit, improvi-

satie en groepscreativiteit een centrale rol spelen.
Het repertoire van Mudéjar bestaat uit Spaanse
muziek van de 13de tot de 16de eeuw, de ArabischAndalusische en Sefardische orale tradities en een
aantal Spaanse ballades. Hun doel is om de vreugde,
de droefheid en de nostalgie van deze werken over
te brengen naar de 21ste eeuw, zonder daarbij de
oude tradities de rug toe te keren. Zowel Arabische
instrumenten als muziekinstrumenten uit het christendom worden opgevoerd. De muziek van
Mudéjar werd gebruikt in diverse documentaires,
televisieprogramma's, dansprogramma's en theaterstukken en het ensemble gaf concerten in Europa,
Afrika, Azië en Amerika.
Müsica Temprana
concert 6, 19
Oprichter van Milsica Temprana is dirigent, componist en oudemuziekspecialist Adrián Rodriguez Van
der Spoel. Sinds 1996 richt het ensemble zich op de
uitvoering van zelden of nooit gespeelde oude
muziek uit Latijns-Amerika. Milsica Temprana is
een van de weinige gespecialiseerde ensembles op dit
gebied in Europa. De zeven kernleden zijn klassiek
geschoold of autodidact, maar spelen allen met evenveel gemak renaissance- en barokstukken als de traditionele muziekgenres uit Latijns-Amerika. Deze
musici zijn afkomstig uit Chili, Argentinië, Brazilië,
Mexico, Nederland en de Verenigde Staten. De
instrumenten die worden bespeeld zijn zowel
Europees als oorspronkelijk Latijns-Amerikaans.
Bekende Europese barokinstrumenten als de gitaar,
de harp en de viola da gamba worden gecombineerd
met locale versies als de `charango' en een rijk aantal
slagwerkwerkinstrumenten als geitennagels en de
Peruaanse `cajón', een kistje gebruikt als trommel.
Ng, Kah-Ming
concert 22
Kah-Ming Ng werd geboren in Maleisië en studeerde aan de Monash University in Melbourne, waar hij
het diploma burgerlijk ingenieur behaalde. Hij volgde
ook les aan de Hochschule fr Musik in Frankfurt, de
London Guildhall School of Music and Drama en
St Aime's College in Oxford. Zijn leerkrachten voor
klavecimbel waren ondermeer Elizabeth Anderson,
Harald Hoeren, Michael Behringer en Christopher
Kite. Kah-Ming is muzikaal directeur van Charivari
Agréable en levert geregeld bijdragen in gespecialiseerde muziektijdschriften. Daarnaast geeft hij ook
hoorcolleges, onder andere aan de muziekfaculteit
van Oxford University.
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Nuchelmans, Jan
concertinleidingen, lezing, interview
Jan Nuchelmans studeerde muziekwetenschap in
Utrecht. In 1982 was hij medeoprichter van het
Holland Festival Oude Muziek Utrecht en tot 1999
verantwoordelijk voor de programmering van dit
festival en van het Netwerk voor Oude Muziek. In
de periode 1995-2002 leidde hij de afdeling oude
muziek van het conservatorium van Paris. In de periode 2002-2004 was hij bijzonder hoogleraar aan de
Radboud Universiteit Nijmegen (Anton van
Duinkerken-leerstoel). Hij adviseerde festivals in
onder andere San Antonio (Texas), Estland,
Denemarken en Rotterdam (Fifth World Symposium
of Choral Music). Van 1998 tot 2002 was hij programma-adviseur bij de Cité de la Musique in Parijs.
Voor het Festival van Vlaanderen stelde hij in 1999
een project samen rond Karel V. Jan Nuchelmans
doceert muziek- en cultuurgeschiedenis aan de conservatoria van Amsterdam, Den Haag en Utrecht en
is artistiek adviseur bij het Muziekgebouw aan 't IJ in
Amsterdam. Hij maakte als blazer deel uit van de
ensembles MUsica Ibérica en Camerata Trajectina.
Olavide, Begoria
concert 4, 5, 24
Begoiia Olavide begon haar muzikale carrière als
fluitist. Ze studeerde af aan het conservatorium van
Madrid en specialiseerde zich tijdens internationale
cursussen. Haar groeiende interesse in de relatie tussen Spaanse en Arabische muziek bracht haar naar
Marokko, waar ze zang, qamin (psalterium) en
theorie van de Maghrebijns-Andalusische muziek
studeerde. Ondertussen wordt ze wereldwijd
erkend als een begenadigd psalteriumspeler. Als
solist trad ze op met vele internationale orkesten en
diverse oudemuziekensembles alsook met groepen
die zich specialiseren in hedendaagse etnische
muziek. Olavide stond mee aan de wieg van
Calamus, dat een belangrijke rol speelde in de herwaardering van de vergeten muziek uit Al-Andalus.
Ze treedt geregeld op met Hespèrion XXI van Jordi
Savall en leidt sinds 1994 het ensemble Mudéjar, dat
gespecialiseerd is in oude muziek uit Spanje.
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Orphénica Lyra
concert 8
Orphénica Lyra werd in 1999 opgericht door José
Miguel Moreno. De naam van het ensemble verwijst
naar de titel van een 16de-eeuws boek met composities voor vihuela van Miguel de Fuenllana.
Orphénica Lyra bestaat uit bekende Spaanse arties-

ten die zich in oude muziek specialiseren. In 2000
wijdde het ensemble een hele reeks concerten aan
keizer Karel V, ter gelegenheid van het jubileumjaar.
Hun eerste cd, een hulde aan Miguel de Fuenllana,
werd samengesteld door Glossa en ontving vele
prijzen. Een tweede album volgde in 2000 en werd
gewijd aan Gasper Sanz.
Recasens, Albert
concert 12
Musicoloog Albert Recasens werd geboren in
Cambrils, Spanje. Zijn eerste muziekleraar was zijn
vader, de dirigent Angel Recasens. Hij zette hem aan
te gaan studeren aan het Conservatorio Profesional
de Vilaseca in Salou. In 1987 verhuisde hij naar
België waar hij zijn studies musicologie verderzette
aan de universiteiten van Gent, Leuven en LouvainLa-Neuve. Hij publiceerde meerdere artikels in
nationale en internationale vaktijdschriften en encyclopedieën en doceerde aan de universiteiten van
Madrid en Valencia. Sinds 1994 combineert hij zijn
werk als muziekwetenschapper met productie- en
managementactiviteiten voor cd-opnamen en concertrealisaties van ensembles oude muziek. In 2005
stichtte hij het muzieklabel Lauda met het doel een
ambitieuze reeks opnamen te realiseren met de
ensembles La Grande Chapelle en het Viana
Consort. In het eerste jaar werden de cd's Entre
aventuras y encantamientos. Másica para Don
Quijote; Requiem para Cervantes. Mateo Romero:
Missa pro Defunctis en El vuelo de icaro. Másica para
el eros barroco door de pers enthousiast onthaald.
Rodriguez Van der Spoel, Adrián
lezing, concert 6, 19
Adrián Rodriguez Van der Spoel werd geboren in
1963 en groeide op in Rosario, de tweede stad van
Argentinië. Na zijn muziekopleiding daar, studeerde hij koordirectie in Buenos Aires. Als lid van het
bekende oudemuziekensemble Pro MUsica leerde
hij diverse instrumenten bespelen. In 1989 vertrok
hij naar Nederland om er zijn studie verder te zetten. Aan het Sweelinck Conservatorium studeerde
hij koordirectie en compositie, daarna specialiseerde
hij zich in oude muziek bij Jos van Veldhoven en
Paul Van Nevel. Een groot deel van zijn tijd
besteedt hij aan oude muziek uit Latijns-Amerika.
Zijn onderzoek leidde hem langs archieven van
voormalige missieposten in Bolivia en oude indianengemeenschappen. In 1996 richtte hij MUsica
Temprana op met als doel deze bijzondere en nog
nauwelijks gespeelde muziek uit te voeren op podia

in binnen- en buitenland. Rodriguez Van der Spoel
leidt ook een aantal koren en wordt regelmatig
gevraagd als gastdirigent door diverse ensembles en
projecten. Hij dirigeert geregeld grote barokstukken en is gastdirigent van ensembles als Promusica
de Rosario en het Bach-festival in zijn geboortestad.
Hij is gastdocent aan de afdeling oude muziek van
het Brabants Conservatorium en aan de katholieke
universiteit in Buenos Aires.
Sandáa, Carlos
concert 2, 3
Carlos Sanchla werd in 1972 geboren in Pamplona,
Spanje. Vanaf zijn elfde zong hij in het koor Nirios
Cantores de Navarra en bleef daar zes jaar. Sinds
1994 begon Sanchia zijn altusregister te ontplooien.
Hij studeerde in Spanje bij de sopraan Isabel Alvarez en trok daarna naar Londen om er zang en koorleiding te studeren bij Wendy Eathorne aan het
Trinity College of Music. Hij volgde ook les bij
contratenoren als Charles Brett, James Bowman,
Michael Chance en Peter Giles en woonde cursussen bij van Montserrat Figueras, Andrew LawrenceKing, Nicolino Giacalone en Emma Kirkby. Hij
werkte samen met diverse oudemuziekensembles
zoals de Capilla Periaflorida, Al Ayre Espariol, Scala
Celeyte, het Lachrimae Consort en Ensemble
Durendal en maakte opnames voor K617, Harmonia Mundi France, Passacaille and Mandala. In 1998
richtte Carlos Sanda La Trulla de Bozes op. Hij is
nog steeds de artistieke leider van dit ensemble, dat
zich specialiseert in Spaanse renaissancemuziek.
Santenay, Ensemble
concert 12
De roots van Ensemble Santenay liggen in het
Institut frir Alte Musik in het Duitse Trossingen. De
groep werd in 2004 opgericht door vier studenten uit Duitsland, Frankrijk, Roemenië en Israël - die
zich specialiseren in de authentieke interpretatie van
muziek uit de 14de en 15de eeuw. Sinds de oprichting werkten de leden afzonderlijk met Carsten
Eckert, Lorenz Duftschmid en Kees Boeke. Het
ensemble gaf al verscheidene concerten in Duitsland
en werd uitgenodigd op verschillende festivals voor
oude muziek waaronder Miercurea Ciuc in
Roemenië.
Sarada
concert 12
Het Belgische ensemble Sarada haalt zijn naam van
de Indische godin van de kunsten en het universum

dat zij met de klanken van haar citer creëert. Het
blokfluittrio, waarvan elk lid afstudeerde aan het
Lemmensinstituut in Leuven, specialiseert zich in
muziek ontstaan vóór 1600. Het wil muziekstukken
in oud bronnenmateriaal op een authentieke en creatieve wijze doen herleven. Hierbij gaat veel aandacht naar onderzoek. Het ensemble maakt ook
gebruik van kopieën van historische instrumenten.
Wanneer het repertoire dat vereist, worden andere
muzikanten uitgenodigd. Voor hun programma
rond de componist Alexander Agricola, vulden ze
de groep aan met een zangstem en een luit.
Savall, Jordi
concert 4
Jordi Savall werd in 1941 geboren in Igualada, nabij
Barcelona. Hij studeerde muziek en cello aan het
Conservatori Superior de Másica van Barcelona,
waar hij in 1965 zijn studies voltooide. Vanaf 1968
ging hij zich vervolmaken aan de Schola Cantorum
Basiliensis. Savall realiseerde zich algauw het grote
belang van oude muziek. Zo zag hij in dat het nodig
was een bijna vergeten instrument als de viola da
gamba te herwaarderen en de belangrijke maar vaak
verwaarloosde muzikale erfenis van het Iberische
schiereiland opnieuw onder de aandacht te brengen.
Vanaf 1970 begon Jordi Savall opnamen te maken en
presenteerde hij zich als solist in alle grote werken
van het gambarepertoire. Hij richtte het gezelschap
Hespèrion XX op, samen met Montserrat Figueras,
Hopkinson Smith en Lorenzo Alpert en stond met
een groep solozangers aan de basis van La Capella
Reial de Catalunya. In 1988 richtte hij zijn eigen
platenmaatschappij op: Aliavox. Een jaar later nam
hij het initiatief tot de oprichting van Le Concert
des Nations, een barok- en klassiek orkest van jonge
muzikanten die vooral uit zuidelijke landen afkomstig zijn. Tijdens zijn meer dan dertig jaar lange carrière werd Savall onder andere benoemd tot Officier
de l'Ordre des Arts et Lettres, Musicien de l'Année
en Honorary Member of the Vienna Konzerthaus.
Sinds mei 2001 is Jordi Savall doctor honoris causa
aan de KU Leuven. In 2002 werd hij bekroond met
een Victoire de la Musique en in 2003 viel hem een
gouden eremedaille van het Catalaanse parlement
ten deel. Jordi Savall wordt beschouwd als een van
de belangrijkste vertolkers van oude muziek van
zijn generatie.
Schola Cantorum Cantate Domino
concert 16
De Schola Cantorum Cantate Domino werd in 1960
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opgericht door zijn huidige dirigent, Michaël Ghijs.
Het koor bestaat uit leerlingen en oud-leerlingen
van het Sint-Maarteninstituut van Aalst. Het repertoire van Cantate Domino omvat alle perioden en
genres van de westerse koormuziek: van het gregoriaans, de renaissance en de barok tot werken van
hedendaagse componisten. Vooral het knapenkoor
wordt regelmatig gevraagd om mee te werken aan
diverse grote koorproducties van professioneel
niveau. Zo zong het koor reeds onder de leiding van
Seji Ozawa, Alexander Rahbari, Pierre Bartholomée,
en Philippe Herreweghe. Het koor trad niet alleen op
in de voornaamste Europese steden, maar ook in
Rusland, Amerika, Azië en Afrika. Cantate Domino
was reeds meerdere malen te gast in het Vaticaan en
werd in audiëntie ontvangen door Paus JohannesPaulus II. Het trad ook al meerdere malen op voor de
Belgische koninklijke familie. Het koor kreeg de titel
van Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen en
Cultureel Ambassadeur van Europa voor zijn internationale bekendheid en wereldwijde erkenning.
Snellings, Dirk
concert 12
Dirk Snellings is naast de medestichter en de artistieke
leider ook de bas van het kernkwartet van de Capilla
Flamenca. Hij is musicoloog en behaalde zijn eerste
prijs zang aan het conservatorium van Antwerpen.
Zijn repertoire strekt zich uit van de renaissance tot de
hedendaagse muziek, met de nadruk op de polyfonie
en de barok. Juist in dit spanningsveld tussen oud en
nieuw vindt hij een grote uitdaging om te zoeken naar
het specifieke stemgebruik dat hoort bij iedere stijlperiode, om zo elk genre in de ideale omstandigheden te
vertolken. Dit onderzoek naar oude en verloren
gewaande zangtechnieken bracht hem dichter bij de
wortels van de oude vocale kunst. Als solist kan hij
reeds terugblikken op een drukke uitvoeringspraktijk,
wat blijkt uit de vele radio-, tv-, en cd-opnamen in binnen- en buitenland. Zo werkte hij ondermeer samen
met Il Fondamento, La Petite Bande, Le Parlement de
Musique en Ex Tempore. Momenteel doceert hij zang
en geschiedenis van de oude muziek aan het
Lemmensinstituut in Leuven.

314

Tasto Solo
concert 12
Tasto Solo is een Spaans duo, gespecialiseerd in het
onderzoek naar en het bespelen van middeleeuwse
klavierinstrumenten. De nadruk ligt daarbij op het
repertoire en instrumentarium van de 14de en 15de
eeuw. Guillermo Pérez (organetto) en David

Catalunya (clavisimbalum) combineren belangrijk
organologisch reconstructiewerk met diepgaand
onderzoek naar speeltechnieken. Het doel is om de
weinig gekende instrumentale cultuur van de late
middeleeuwen weer tot leven te wekken. Tasto Solo
werkt regelmatig samen met gereputeerde ensembles zoals Mala Punica, het Ensemble Micrologus,
The Unicorn Ensemble, La Folata en Musica Nova.
Triatu
concert 15
Triatu is een slagwerkgroep, gevormd door Frank
Van Eycken, Dimitri Dumon en Bjorn Denys, drie
studiegenoten die hun kunnen en interesses bundelen. Het trio legt zich toe op niet-alledaagse percussie-instrumenten en muziek uit alle continenten. Ze
ontwikkelen ook concertprogramma's waarbij de
nadruk ligt op choreografie en architectuur. Voor
het project Gouden Vleugels kwamen ze onder het
mentorschap van het oudemuziekensemble Zefiro
Torna. Met hun gezamenlijk concertprogramma
wonnen ze de Klara-Tandemtrofee, een publieksprijs voor het 'beste koppelensemble'.
Trulla de Bozes, La
concert 2, 3
La Trulla de Bozes werd in 1998 opgericht door de
Spanjaard Carlos Sanchia. Zowel het publiek als de
critici erkennen hen als een van de belangrijkste
ensembles voor Spaanse renaissancepolyfonie. Als
enige wist La Trulla de Bozes zowel de eerste prijs op
het Festival van Vlaanderen-Brugge weg te kapen als
de prijs voor het beste nieuwe ensemble op de IYAPEarly Music van het Festival van VlaanderenAntwerpen. Beide onderscheidingen werden toegekend in het jaar 2000 en bezorgden de groep een
internationale bekendheid. La Trulla de Bozes wordt
in heel Europa uitgenodigd op festivals en seminaries
en verscheen in talrijke radio- en televisieopnames. In
2002 nam het ensemble zijn eerste cd op, Sevilla circa
1560. De laatste jaren legde La Trulla de Bozes zich
vooral toe op concertreeksen rond belangrijke personages uit de Spaanse renaissance zoals Isabella van
Castillië, Cervantes' Don Quichote, Christoffel
Columbus en Filips de Schone.
Van Ballaert, Aram
concert 21, 23
Gitarist Aram Van Ballaert heeft bij de start van zijn
solocarrière al vlug twee cd's kunnen opnemen:
Danza in 2002 en TRI in 2005. Deze laatste is een
driedubbelalbum met muziek uit Rusland,

Argentinië en Oost-Europa. De pers was lovend
over beide cd's en er volgden al vlug concertreeksen
in België, Nederland en de Democratische Republiek
Congo. Aram Van Ballaert creëerde het gitaarconcerto van componist Piet Swerts samen met het orkest I
Fiamminghi. Zowel in kleinere als in grote bezettingen is hij een veelgevraagde musicus. Met het alom
geprezen ensemble Ictus speelde hij concerten op de
grote podia zoals in Utrecht, Parijs en Brussel. Naast
al zijn concertactiviteiten is Van Ballaert docent aan
het Lemmensinstituut in Leuven.

middeleeuwen en renaissance. De verschillende cd's
van Psallentes - vaak in samenwerking met Capilla
Flamenca - kregen veel lof en sleepten prijzen in de
wacht met ondermeer een Diapason d'Or en een
Caecilia-prijs van de Belgische muziekkritiek. In
2004 startte Hendrik Vanden Abeele een doctoraatsverhandeling aan de faculteit der kunsten van de KU
Leuven. Hij volgt daarbij de doctoraatsopleiding
docARTES aan het Orpheus Instituut Gent. Vanden
Abeele werkt rond uitvoeringspraktijk van het gregoriaans in het 15de-eeuwse Gent.

Van Bouwel, David
concert 21, 23
David Van Bouwel studeerde orgel, klavecimbel,
harmonie, contrapunt en uitvoeringspraxis van
17de- en 18de-eeuwse muziek aan het Lemmensinstituut in Leuven. In 1996 behaalde hij een diploma van Meester in de Muziek, met de grootste
onderscheiding, voor het eindexamen orgel onder
leiding van Luc Ponet. Daarnaast volgde hij meestercursussen bij gerenommeerde organisten als
Luigi Ferdinando Tagliavini en Martin Haselbock.
Hij kreeg privéles van Liuwe Tamminga, organist
van de San Petronio-basiliek in Bologna. Als uitvoerend musicus heeft hij het genoegen om samen te
werken met ensembles als Ex Tempore, Ii Fondamento, Le Choeur de Chambre de Namur, B'Rock
en Capilla Flamenca. Hij is ook oprichter van het
ensemble daPrato, met als doel werk van bekende
en onbekende grootmeesters uit de 17de en 18de
eeuw, op authentieke instrumenten, uit te voeren.
Naast deze bezigheden zit hij ook volop in de
opstartfase van een mobiele opnamestudio. Dit om
onafhankelijk te kunnen fungeren als producer en
artistic supervisor bij cd-opnamen. David Van
Bouwel is te horen op tal van radio- en cd-opnamen. De meest recente cd-opname, Songs by Henry
Purcell met Anne Cambier en I Justiniani behaalde
een slechts zelden uitgereikte 10 in het Nederlandse
vaktijdschrift Luister. Als lesgever (begeleiding/
improvisatie en kamermuziek), ICT-coördinator en
begeleider is hij verbonden aan de academies van
Ronse en Zottegem.

Van der Eycken, Lut
rondetafelgesprekken
Na haar medewerking aan Antwerpen 93 Culturele
Hoofdstad van Europa ging Lut Van der Eycken
voor de radio werken. Aanvankelijk nog bij Radio
3, onder Pieter Andriessen. Momenteel presenteert
ze op Klara elke werkdag tussen 15.00 en 17.00 uur
haar eigen programma. Daarnaast maakt ze reportages over alles wat de Vlaamse muziekwereld
beroert. Voor Laus Polyphoniae nodigt ze graag
interessante praatgasten rond de tafel om na te kaarten over de concerten.

Vanden Abeele, Hendrik
concert 20
Pianist en zanger Hendrik Vanden Abeele doceert
aan het Lemmensinstituut. In 2000 richtte hij Psallentes op, een ensemble dat zich specialiseert in gregoriaanse zang. Psallentes gaat met professionele
stemmen op zoek naar het gregoriaans van de late

Vandeven, Gunther
concert 21, 23
Gunther Vandeven, studeerde eerst zang bij Lieve
Vanhaverbeke en Jan Caals aan het Lemmensinstituut in Leuven en beëindigde er in 2004 nog een
specialisatieopleiding zang met grootste onderscheiding. Aan de befaamde Schola Cantorum in het
Zwitserse Bazel volgde hij in 2003 ook enige tijd
zangles bij Andreas Scholl. In 2006 behaalde hij
tevens een diploma voortgezette opleiding opera
aan De Nieuwe Opera Academie van Amsterdam
en Den Haag, waar hij zangles kreeg van Margreet
Honig en Mariëtte Nollen. Hij volgde ook enkele
masterclasses, onder andere bij Martin Hill, Axel
Everaert, Alexander Oliver, Mark Tucker, Michael
Chance, Ann Murray en Patricia MacMahon.
Regelmatig concerteert hij in binnen- en buitenland
met verscheidene gerenommeerde ensembles, zoals
Capilla Flamenca, Collegium Vocale Gent, Currende, Il Fondamento, Ex Tempore, Zefiro Torna,
het Noors Solistenkoor en het Blindman Kwartet.
In 2006 vertolkte hij de rollen van Oberon in
Benjamin Brittens A Midsummer Night's Dream,
van Orfeo in Orfeo ed Euridice van Christoph
Willibald von Gluck en de Sorceress in Dido and
Aeneas, een rol die hij al vaker op zich nam. Verder
verleende hij zijn medewerking als solist ook nog
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aan talrijke bekende en minder bekende oratoria.
Van Nevel, Paul
concert 13, 14
Paul Van Nevel richtte in 1970 het Huelgas
Ensemble op. Aanvankelijk bracht de groep veel
hedendaagse muziek, maar legde zich vooral toe op
muziek uit de middeleeuwen en de renaissance. Het
accent ligt daarbij vooral op de Vlaamse polyfonie
en onbekende werken. Van Nevel benadert dit
repertoire vanuit de originele bronnen en trekt jaarlijks een aantal maanden uit om in Europese bibliotheken oude muziek te bestuderen en te transcriberen. Met zijn interpretaties tracht Paul Van Nevel de
tijdgeest, waarin de werken zijn geschreven, steeds
zo accuraat mogelijk weer te geven. Hij bestudeert
dan ook intensief oude uitspraak, tijdservaring en
tempo, geïmproviseerd contrapunt, voordrachtattitudes en zo meer. Paul Van Nevel trad op als gastdirigent bij het Gentse Collegium Vocale, het
Nederlands Kamerkoor en het koor van de
Nederlandse Bachvereniging. Tot voor enkele jaren
was hij ook gastdocent aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam. Bij de Duitse uitgeverij B .i-enreiter publiceerde hij verschillende transcripties van renaissancemuziek. Ook schreef hij
een aantal artikels en boeken over muziek uit de
middeleeuwen en de renaissance. Als dirigent en
artistiek leider van het Huelgas Ensemble mocht
Paul Van Nevel al een hele reeks prestigieuze prijzen in ontvangst nemen.
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van Den Haag, Brussel, aan het Museo della Musica
in Bologna en aan de Aula de Másica van de
Universidad de Alcalá de Henares in Spanje. Zijn
boek The Cappella Musicale of San Petronio in
Bologna under Giovanni Paolo Colonna (16741695): History - Organization - Repertoire werd in
2003 door het Belgisch Historisch Instituut in
Rome gepubliceerd. Hij verleent zijn samenwerking
als barokcellist aan verscheidene Belgische,
Italiaanse en Amerikaanse ensembles, waarmee hij
regelmatig concerteert.
Vereertbrugghen, Liesbet
concert 21, 23
Liesbet Vereertbrugghen is musicoloog en producer
bij Klara. Ze heeft een bijzondere gedrevenheid
voor het uitwerken van muziekprojecten met kinderen en jongeren. Voor Musica en Laus Polyphoniae realiseerde zij al zeven producties, waarbij
ze jongeren confronteert met oude muziek en met
hen een scenische context zoekt voor deze muziek:
Koning Arthur, Weerwolf, Ik ben een Fabel,
Cirkels, Don Dijstuk van La Mancha, Red Shoes en
nu Salade Mexicaine. Samen met Jan Boon maakte
ze het voorbije seizoen ook twee producties rond
Mozart: Frulla Baas en Als Louise. Eind 2006 volgt
een soortgelijk beeldenconcert rond Schubert.

Van Osselaer, Eric
concert 21, 23
Eric Van Osselaer is beeldhouwer en muzikant voor
wie de keuken een magische plaats is, een verwenruimte voor zintuigen en fantasie. In zijn keuken
worden wortels, courgettes, appelen, witloof, prei,
aardappelen, meloenen en pompoenen echte
muziekinstrumenten. Met twee andere uitvoerders
biedt hij diverse projecten aan onder de naam Fruits
et légumes musicaux.

Wijnen, Ilse
concert 21, 23
Ilse Wijnen werkt als beeldend kunstenaar en kunsthistoricus vooral projectmatig in de kunstsector. De
transformerende kracht van beelden en klanken fascineren haar. In haar eigen werkproces laat ze beide
op elkaar inwerken en fusioneren. Ze werkte ook
mee aan vroegere muziekprojecten van Musica en
Laus Polyphoniae zoals Weerwolf, Ik ben een
Fabel, Cirkels, Don Dijstuk van La Mancha en Red
Shoes. Ze werkt momenteel nog samen met een aantal oudemuziekensembles en aan een onderzoeksproject rond Hadewych voor de Universiteit
Antwerpen.

Vanscheeuwijck, Marc
lezing, concertinleidingen
Marc Vanscheeuwijck doctoreerde in de kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent. Momenteel is
hij barokcellist en hoogleraar in de musicologie en
uitvoeringspraktijk van de oude muziek aan de
University of Oregon in de Verenigde Staten. Naast
zijn activiteit aan de universiteit geeft hij geregeld
seminaries en masterclasses aan de conservatoria

Zefiro Torna
concert 15
Het Vlaamse ensemble Zefiro Torna werd opgericht
in 1996 en bestaat uit musici die hun sporen verdienden bij gezelschappen als het Huelgas
Ensemble, het Collegium Vocale, de Capilla
Flamenca en Het Muziek Lod. Het ensemble wordt
in functie van het programma aangevuld met vocalisten en instrumentalisten uit België, Nederland,

Frankrijk en Italië. Zefiro Torna brengt het culturele erfgoed op unieke wijze terug tot leven, vertrekkende vanuit een diep respect voor het verleden.
Het ensemble kiest voor historische instrumenten
en een historische benadering van de uitvoeringspraktijk, maar voegt er ook eigentijdse elementen
aan toe. In hun programma's verwerken ze literatuur, theater, hedendaagse of etnische muziek. Met
deze veelzijdige aanpak verwierf Zefiro Torna internationale faam, wat resulteerde in succesvolle concerttournees en een aanwezigheid op internationaal
gerenommeerde muziekfestivals.
Vertalingen: Kathleen Engels
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Agricola, Alexander (ca. 1445/6-1506)
C'est mal cherché
De tous biens plaine
Fortuna desperata
Je ne suis point
Pater meus agricola est

concert 12
concert 12
concert 12
concert 12
concert 12

183
183
183
183
183

Alberc Vila, Pere (1517-1582)
El bon jorn

concert 10

150

Anoniem
Ah de las mazmorras
A la fiesta del Corpus
Ay está una fuente (La fuente prodigiosa)
iAy, mi dios, que fuera de mi sin vós!
Chacona
Conditor alme siderum
Corderito de amor
Dame acogida en tu hato
Dennos licencia
Des Klaffers neiden
De touz les biens
Deus in adjutorium
Diferenzias sobre la Gayta
Dindirindin
Domine ad adjuvandum me
Domine labia mea aperies
Don Pedro a quien los crueles (Yo sé que no ha de ganar)
El buen querer
El Conejo
El Congo
El diamante
El Huicho
El Palomo
Em mi gram sufrimento
En avois
En la mas alegre aurora
Este el pan de la aflición
Filles a marrier
Hanacpachap cussicuinin
Hoy cielo y tierra compiten
Indescort
In Pro
Juste Judex
La lata
La Manfredina
La Rotta
Lágrimas de saudade
Lamento di Tristano
Lanchas para bailar
Levamtese el pemsamemto
Maitresse

concert 11
concert 16
concert 5
concert 22
concert 22
concert 3
concert 16
concert 13
concert 19
concert 12
concert 12
concert 9
concert 22
concert 4
concert 9
concert 9
concert 16
concert 19
concert 19
concert 19
concert 19
concert 19
concert 19
concert 14
concert 12
concert 16
concert 4
concert 12
concert 3, 16
concert 16
concert 12
concert 12
concert 12
concert 19
concert 15
concert 12, 15
concert 14
concert 12
concert 6, 19
concert 14
concert 12

162
224
92
268
268
66
224
192
254
183
182
136
268
76
136
136
224
254
254
254
254
254
254
198
183
224
76
183
66, 224
224
183
183
182
254
216
183, 216
198
183
102, 254
198
183

Marizapalos bajo una tarde
Mas arriva
Minina dos olhos verdes
Miserere nostri
Mit ganczen Willen
Mit ganczen Willen wiinsch ich dir
Mowachah Billadi askara min aadbi Llama
No tragais borzeguis pretos
Nirio il mijor
No hay que decirle el primor
Nuba Hiyay Msmarqi
;Oh, qué rumor tan suave!
0 tempo bono
Oigan todos y todas
Oración-Lamento
Porque llorax blancanina
Prision lleva al Vergico
Que he o que vejo
€Qué me queréis, caballero?
Quien te hizo Yuan pastor
Quitasol
Redeuntes In Re
Rey Fernando Rey Fernando (Rey Fernando en Francia)
Rodrigo Martines (folfa)
Saltarello
San'a de la Nuba `Ushaq
San Juan de Lima
Seriora doria Marfa
Si de amor penas sentis (Romance de Gayferos)
Si la noche hace escura
Solo, triste y ausente
Sombra fugida
Taiahtanin
Tarambote para duas charamelinhas
Tres dous compains
Tres morillas
Triste plaisir
Trotto
Un monsieur y un estudiante
Voca la galiera
Wilhelmus Legrant
Ya salie, de la mar
Y fuerame a banar (Las afeitas de la novia)

concert 21, 23
concert 5
concert 14
concert 4
concert 12
concert 12
concert 4
concert 14
concert 19
concert 8
concert 4
concert 16
concert 4
concert 16
concert 4
concert 18
concert 5
concert 14
concert 8
concert 13
concert 19
concert 12
concert 5
concert 8
concert 12
concert 4
concert 22
concert 19
concert 8
concert 12
concert 22
concert 14
concert 5
concert 22
concert 12
concert 5
concert 12
concert 15
concert 16
concert 4
concert 12
concert 5
concert 5

264
92
198
76
182
183
76
198
254
120
76
224
76
224
76
250
92
198
120
192
254
183
92
120
183
76
268
254
120
182
268
198
92
268
182
92
183
216
224
76
183
92
92

Anoniem / Alfonso el Sabio (1221-1284)?
Aver non poderia
A Virgen Santa Maria
Beneyta es Maria
Beneyto foi o dia
Como deus è comprida trinitade
Como podemos a Deus gradqer
Don Alfonso, Roy de Castille

concert 24
concert 24
concert 24
concert 24
concert 24
concert 24
concert 24

280
280
280
280
280
280
280

321

322

182
280
280
280
280
280
280
280
182
280
280
182
280

En todo tempo faz ben
Muito bon miragr' a Virgen
Muito foi noss' amigo Gabriel
Nas coita devemos chamar
Nembressete Madre
0 que en coita de morte
Os sete does
Poys que dos reys
Quál é a santivigada
Quen aos servos da Virgen
Sempre seja beneita
U alguen a Jhesucristo
Virgen Madre groriosa

concert 12
concert 24
concert 24
concert 24
concert 24
concert 24
concert 24
concert 24
concert 12
concert 24
concert 24
concert 12
concert 24

Arariés, Juan (?-in of na 1649)
A la vida bona

concert 4, 8

Araujo, Juan de (1646-1712)
A recoger pasiones inhumanas
Arroz con Leche
Avecillas sonoras
Ay, andar andar
Los que tienen hambre
Para qué es Amor?
Por celebrar del Infante
Pues mi rey ha nacido en Belén
Que dulce, que horrible estruendo
Recordad silguerillos
Ruiserior que en blandas armonias
Vientos, aves, prados, flores

concert 6
concert 21, 23
concert 6
concert 6
concert 11
concert 16
concert 11
concert 6
concert 6
concert 6
concert 6
concert 16

Baena, Gonzalo de (ca. 1476/80-na 1540)
Conditor alme siderum

concert 3

66

Barter, Juan (ca. 1678-1644)
iHazo, Antón!

concert 22

268

Bermtidez, Pedro (ca. 1558-1605?)
Cum invocarem
In pace in idipsum

concert 9
concert 9

136
136

Binchois, Gilles (ca. 1400-1460)
L'ami de Dame
Triste Plaisir

concert 12
concert 12

183
183

Bonavita, Rafael (°1967)
Homenaje a Gaspar Sanz

concert 17

244

Brudieu, Juan (ca. 1520-1591)
Madrigal XIII

concert 10

150

76, 120

102
264
102
102
162
224
162
102
102
102
102
224

Cabezón, Antonio de (ca. 1510-1566)
Tiento del Segundo tono

concert 3

66

Cárceres, Bartolomé (fl. midden 16de eeuw)
La Trulla

concert 9

136

Caserta, Philippus de (fl. ca. 1370)
A qui Fortune

concert 15

216

Cavaria, Roque Jacinto de (1688-1719)
Fuera, fuera. Los indios

concert 6

102

Cererols, Joan (1618-1676)
Serafin que con dulce armonia

concert 21, 23

264

Ceruti, Roque (ca. 1685-1760)
Escuchad dos sacristanes

concert 11

162

Codax, Martin (fl. ca. 1240-70)
Ay Deus 5
Mandid' ei comigo
Mia hirmana flemosa
Ondas do mar de Vigo

92
concert 5
concert 5
concert 5

92
92
92

Cordier, Baude (fl. begin 15de eeuw)
Dame excellent

concert 12

182

Cornago, Johannes (ca. 1400-na 1474)
Mappa mundi

concert 4

76

Correa de Arauxo, Franciso (1584-1654)
Tiento del segundo tono

concert 3

66

Cristo, Pedro de (ca.1550-1618)
Beata viscera Mariae Virginia

concert 9

136

Crumb, George (°1929)
Ancient Voices of Children

concert 15

216

Dalza, Joan Ambrosio (fl. 1508)
Calata
Calata alla spagnola

concert 12
concert 12, 18

Desprez, Josquin (ca. 1450/55-1521)
In te Domine speravi

concert 4

76

Dowland John (1563-1626)
My Lord Willoughby's Welcome Home

concert 12

183

Dufay, Guillaume (1397-1474)
Belle que vous ay ie mesfait
Or me veult de bien esperance mentir

concert 12
concert 12

182
183

183
183, 250

323

324

Durón, Sebastián (ca. 1660-1716)
Duerme rosa y descansa

concert 6

102

Durán de la Mota, Antonio (ca. 1670-1746)
Afuera, afuera luces
Dios y Josef apuestan
Fuego, fuego que el templo se abrase
Queditito, airecillos

concert 16
concert 11
concert 11
concert 11

224
162
162
162

Encina, Juan del (1468-1529/30)
Es la causa bien amar
Levanta Pascual
Todos los bienes del mundo
Triste espagna sin ventura

concert 12
concert 4
concert 4
concert 5

182
76
76
92

Escalada, Francisco (fl. 17de eeuw)
Canten dos gilguerillos

concert 22

268

Fernandes, Gaspar (ca. 1570-1629)
Desnudito parece mi Nirio
Eso rigor e repente (guineo)
No son todos ruiseriores
Xichochi xichochi

concert 9
concert 3
concert 3
concert 3

136
66
66
66

Fernández Hidalgo, Gutierre (ca. 1547-ca.1623)
Magnificat
Salve Regina

concert 2
concert 16

60
224

Flecha, Matheo (1481 ?-1553?)
De Antequera sale el moro
La Bomba
La Girigonza
La Justa

concert 8
concert 8
concert 8
concert 10, 21, 23

Foscarini, Giovanni Paolo (fl. 1629-47)
Aria di Firenze

concert 18

250

Franco, Hernando (1532-1585)
In il huicac

concert 3

66

Fuenllana, Miguel de (fl. 1553-78)
De Antequera sale el moro
La Bomba
La Girigonza

concert 8
concert 8
concert 8

120
120
120

Garcia de Zéspedes, Juan (1619-1678)
Convidando esa la noche

concert 21, 23

264

Garro, Francisco (tweede helft 16de eeuw - voor 1624)
Missa Maria Magdalena

concert 13

192

120
120
120
150, 264

Gastoldi, Giovanni Giacomo (ca. 1554-1609)
Ii Ballerino
Ii Passionao
Ii Prigionero
La Cortigiana
L'Invaghito

concert 12
concert 12
concert 12
concert 12
concert 12

183
183
183
183
183

Gesualdo, Carlo (ca. 1561-1613)
Illumina faciem tuam

concert 12

182

Gianoncelli, Bernardo (fl. 1650)
Corrente

concert 18

250

Guerrero, Francisco (1528-1599)
Ave Virgo Sanctissima
Claros y hermosos ojos
Defensor alma Hispaniae
Huyd, huyd
Juycios sobre una estrella
La tierra se está gozando
Mi ofensa es grande
Nirio Dios d'amor herido
Pan divino, gracioso
Pange lingua
Prado verde y florido
Sabes lo qué heziste
Teresa, Teresaza
Todo quanto pudo dar
Virgen Sancta

concert 2
concert 2
concert 16
concert 10
concert 3
concert 3
concert 3
concert 10
concert 2
concert 16
concert 8
concert 3
concert 12
concert 10
concert 2

60
60
224
150
66
66
66
150
60
224
120
66
182
150
60

Gutiérrez de Padilla, Juan (ca. 1590-1664)
Ah, de la tierra
Ave Regina caelorum
i Ay!, qué chacota
Christus natus est
Esta vez que soy alcalde
Felix namque
Lágrimas de un niiio
La muda verdad sagrada
Para qué se viste flores
Salve Regina
Sancta et immaculate
Stabat Mater
Tambalagumbá
Vengan, no se detengan
Voces las de la capilla

concert 1
concert 1
concert 1
concert 1
concert 1
concert 1
concert 1
concert 1
concert 1
concert 1
concert 1
concert 1
concert 1
concert 1
concert 1

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

Hidalgo, Juan (1614-1685)
Esperar, sentir, morir
Trompicávalas amor

concert 22
concert 8

268
120
325

326

Ibn Jatima de Almeria
Moaxaca Ya Qudniltu

concert 5

92

Imaiia, Clemente (fl. 17de eeuw)
Filis, yo tengo un dolor

concert 22

268

Johnson, John (fl. 1579-94)
Flat Galliard
Flat Pavan

concert 12
concert 12

183
183

Lagarto, Pedro de (ca. 1465-1543)
Callen todas las galanas

concert 5

92

Lassus, Orlandus (1530/2-1594)
Filles Orsus
Missa ad imitationem moduli Quand'io penso al martire

concert 12
concert 12

183
182

Lysight, Michel (°1958)
De part et d'autre I & II

concert 15

216

Machado, Armando
Procura va
Só pode ser amor

concert 14
concert 14

198
198

Machado, Manuel (ca. 1590-1646)
Dos Estrellas le siguen
Oscurece las montarias

concert 13
concert 13

192
192

Machaut, Guillaume de (ca. 1300-1377)
Biautée parée de valour
Hont, paur
Ma fin est mon commencement
Plange regni respublica

concert 12
concert 12
concert 15
concert 12

182
182
216
182

Marques Lesbio, António (1639-1709)
Dexen que llore mi nirio

concert 13

192

Martin y Coll, Antonio ( ?-na 1733)
Canarios

concert 8

120

Matelart, Joanne (1538-1607)
Fantasia la quinta
Recercata la prima

concert 12
concert 12

183
183

Max
Noite

concert 14

198 198

Mesa, Manuel de (ca. 1725-1773)
La flores y las estrellas
Los que tienen hambre
Ofd el concierto
Sonora clarfn del viento

concert 11
concert 11
concert 11
concert 11

162
162
162
162

Vengan pues hoy a Ia mesa

concert 11

162

Milano, Francesco da (1497-1543)
Canon — La Spagna — Passamezzo
Fantasia la quinta
Recercata la prima

concert 18
concert 12
concert 12

250
183
183

Miraval, Raimon de (fl. 1185-1229)
Selh que no vol

concert 12

182

Monteverdi, Claudio (1567-1643)
Mentre vaga Angioletta

concert 15

216

Morales, Cristóbal de (ca. 1500 —1553)
Andreas, Christi famulus
Dominus dixit ad me
Manus tuae
o sacrum convivium
Pastores, dicite, quidnam vidistis?
Tu es Petrus

concert 3
concert 9
concert 3
concert 3
concert 9
concert 3

66
136
66
66
136
66

Mudarra, Alonso (ca. 1510-1580)
Beatus ille
Fantasia sobre la folia
Gallarda

concert 8
concert 8
concert 8

120
120
120

Murcia, Santiago de (ca. 1682-ca. 1740)
Baylad caracoles
Cumbees
El amor
Fandango
Folias
Folias gallegas
Gallardas
Jácaras de la costa
Los imposibles
Maricapalos
Marionas
Tarantelas
Villanos
Zarambeques

concert 17
concert 15, 17, 21, 23
concert 17
concert 17, 18
concert 18
concert 17, 18
concert 17
concert 17
concert 17
concert 18
concert 6, 17
concert 18
concert 17
concert 17, 18

Narváez, Luys de (fl. 1526-49)
Media noche era por un filo (Romance del Conde Claros)

concert 8

120

Ng, Kah-Ming
Canarios
Chacona (bewerking)
Esperar, sentir, morir (bewerking)
Quiero, y no saben que quiero

concert 22
concert 22
concert 22
concert 22

268
268
268
268

Nuriez, Mauro (?- ?)

244
216, 244, 264
244
244, 250
250
244, 250
244
244
244
250
102, 244
250
244
244, 250

327

328

Estudio para charango

concert 6

102

Ortiz, Diego (ca.1510-ca. 1570)
Folia
Passamezzo moderno
Recercada primera sobre los mesmos tenores
Romanesca

concert 8
concert 8
concert 12
concert 8

120
120
182
120

Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525/6-1594)
Sicut cervus

concert 2

60

Domenico (vroege 17de eeuw-na 1682)
Passacalles y capricci

concert 18

250

Perialosa, Francisco de (ca. 1470-1528)
Ave verum Corpus
Domine Iesu Coriste
Inter vestibulum et altare
Nigra sum sed formosa
0 bone Iesu, illumina

concert 3
concert 3
concert 3
concert 12
concert 3

66
66
66
182
66

Pérez Bocanegra, Juan (fl. 1631)
Hanacpachap cussicuinin

concert 3, 4

Pen, Jacopo (1561-1633)
Tu dormi

concert 15

216

Phalesius, Pieter (ca. 1545-1629)
Filles Orsus
Languir me fault

concert 12
concert 12

183
183

Piazolla, Astor (1921-1992)
Todo fué

concert 15

216

Pimentel, Joaquim
Voltaste

concert 14

198

Pisador, Diego (1509/10-na 1557)
Flérida, para mi dulce y sabrosa
La mariana de Sant Juan (Romance de Abindarráez y Jarifa)

concert 8
concert 8

120
120

Purcell, Henry (1659-1695)
Music for a while

concert 15

216

Quispe, Ignacio (?- ?)
Ah seriores, los de buen gusto

concert 16

224

Rebelo, Jojo Lourengo (1610-1661)
Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae

concert 13

192

Ribera, Antonio de (fl. begin 16de eeuw)
Por unos puertos arriba (Romance de Cardenio)

concert 8

120

66, 76

Riquier, Guiraut (ca. 1230-ca. 1300)
Aissi quon es sobronrada

concert 12

182

Rocha, Fontes
Eu preciso de te ver

concert 14

198

Rue, Pierre de la (ca. 1452-1518)
Salve Regina

concert 12

182

Sanabras, Clara
Quiero, y no saben que quiero

concert 22

268

Santa Cruz, Antonio de (fl. ca. 1700)
Jacaras

concert 18

250

Santiago, Francisco de (ca. 1578-1644)
Que se ausenta

concert 22

268

Sanz, Gaspar (fl. ca.1650-ca.1705)
Canarios
Canción
Marizápalos

concert 8, 17, 18
concert 8
concert 17

Sermisy, Claudin de (ca. 1490-1562)
Languir me fault

concert 12

183

Tardio Guzmán, Blas (fl. 1750)
A la cima, al monte, a la cumbre

concert 11

162

Tordo, Fernando
Meu corpo

concert 14

198

Torrejón y Velasco, Toms de (ca. 1644-1728)
A este sol peregrino
Ave verum corpus
Enigma soy viviente

concert 6
concert 16
concert 16

102
224
224

Trindade, Ferrer
Prece a Lisboa

concert 14

198

Urrede, Juan de (fl. 1451-ca. 1482)
Pange lingua

concert 16

224

Van Bouwel, David
Ai, ai, ai. Zucht
Arroz con Sangre
Echo
Que no son amores para todos hombres

concert 21, 23
concert 21, 23
concert 21, 23
concert 21, 23

264
264
264
264

Van Ghizeghem, Hayne (ca. 1445-1476/97)
De tous biens plaine

concert 12

183

120, 244, 250
120
244

329

330

Vásquez, Juan (ca. 1500-ca. 1560)
De los álamos vengo, madre
En la fuente del rosel
Si n'os uviera mirado
Soledad tengo de ti

concert 10
concert 10
concert 10
concert 10

150
150
150
150

Viana, Francisco
Vesti a minha saudade

concert 14

198

Victoria, Toms Luis de (1548-1611)
Descendit Angelus Domini
0 Magnum mysterium

concert 2
concert 9

60
136

Willaert, Adrian (ca. 1490-1562)
Vecchie Letrose

concert 12

183

Zivkovic, Nebosja Jovan (°1962)
Trio per Uno

concert 15

216

PRAKTISCHE INFO

PLAATSBESPREKING

Antwerpen Open Ticketing
ma - vr: 10.00 - 13.00 & 14.00-17.00 uur
tel. +32 3 229 18 80
e-mail: tickets@antwerpenopen.be
online: www.festival.be/antwerpen
kassa ter plaatse: één uur voor de aanvang van het concert
Bij alle avondconcerten om 20.00 uur zijn de plaatsen genummerd.
Het bespreekgeld is steeds inbegrepen, transactiekosten zijn niet inbegrepen in de ticketprijs

Losse kaarten

Concertabonnementen

332

AVONDCONCERTEN 20.00 uur
basisprijs
categorie 1
categorie 2
met korting -25/65+ jaar
categorie 1
categorie 2
met korting -19 jaar
categorie 1 & 2

20,00 euro
17,00 euro
16,00 euro
13,00 euro
8,00 euro

MATINEECONCERTEN 15.00 uur
basisprijs
met korting -25/65+ jaar
met korting -19 jaar

12,00 euro
10,00 euro
8,00 euro

LUNCHCONCERTEN 12.00 uur
NOCTURNES 22.30 uur
FINALE IYAP
basisprijs
met korting -25/65+ jaar

10,00 euro
8,00 euro

SALADE MEXICAINE
basisprijs
met korting -25/65+ jaar
met korting -19 jaar

10,00 euro
8,00 euro
5,00 euro

3 concerten naar keuze
5 concerten naar keuze
9 concerten naar keuze

48,00 euro
75,00 euro
126,00 euro

GRATIS: artiestenmis, interview, lezingen, festivalcafé, toonmomenten workshops, publieke coachings

SAMENWERKENDE VERENIGING FESTIVAL VAN VLAANDEREN

Samenwerkende Vereniging
Festival van Vlaanderen
Vlasmarkt 4, 3700 Tongeren
tel. +32 12 23 57 19, fax. +32 12 26 41 26
coordinatieSV@festival.be
www.festival.be

INLICHTINGEN OVER DE ANDERE LEDEN-FESTIVALS:
Festival van Vlaanderen-Brugge
Concertgebouw, 't Zand 34, 8000 Brugge
tel. +32 50 33 22 83, fax. +32 50 34 52 04
musica.antiqua@telenet.be
www.festival.be/brugge

Artuatuca - Festival van Vlaanderen
Vlasmarkt 4, 3700 Tongeren
tel. +32 12 23 57 19, fax. +32 12 26 41 26
info@artuatuca.be
www.festival.be/limburg

Festival van Vlaanderen-Brussel / Klarafestival
Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel
tel. +32 2 548 95 95, fax. +32 2 548 95 90
info@festival.be
www.festival.be/klarafestival

Festival van Vlaanderen-Mechelen
Huis De Zalm, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
tel. +32 15 26 23 41, fax. +32 15 26 23 43
mechelen@festival.be
www.festival.be/mechelen

Festival van Vlaanderen-Gent & Historische
steden
Kasteel Borluut, Kleine Gentstraat 46, 9051 Gent
tel. +32 9 243 94 94, fax. +32 9 243 94 90
info@festival.be
www.festival.be/gent

Festival van Vlaanderen-Vlaams-Brabant
Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven
tel. +32 16 20 05 40, fax. +32 16 20 52 24
festival.vlaams.brabant@skynet.be
wvv-w.festival.be/vlaamsbrabant

Festival van Vlaanderen-Kortrijk
Begijnhofstraat 17/1, 8500 Kortrijk
tel. +32 56 22 28 29, fax. +32 56 22 05 02
festivalkortrijk@skynet.be
vvww.festival.be/kortrijk
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Laus Polyphoniae 2007-2009
onder voorbehoud

25 augustus - 2 september 2007
De Franse polyfonie
In residentie: Ensemble Clément Janequin onder leiding van Domnique Visse
23 - 31 augustus 2008
De Hanzesteden
In residentie: Concerto Palatino onder leiding van Bruce Dickey
22 - 30 augustus 2009
De Pauselijke Kapel
In residentie: De Solisten van het Collegium Vocale onder leiding van Philippe Herreweghe
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LIJST VAN ADVERTEERDERS

Akkoord & Zing Magazine
AMUZ 06-07
Carpe Diem
Centrum Elzenveld
Concerto
Decom (Muziek & Woord)
Frivoli
Goldberg
Harmonia Mundi
Holebifederatie (Zizo)
Klara
Mark Sound
Marrimekko Centre Antwerp
Pro Musica Antigua (Toccata)
Renault
Vooruitzicht nv

178
304
160
242
58
262
38
214
40
248
118
37
278
148
90
cover

335

336

STADSPLAN EN ADRESSEN

1

AMUZ-Augustinus Muziekcentrum
Kammenstraat 81

2

Centrum Elzenveld
Lange Gasthuisstraat 45

3

Sint-Carolus Borromeuskerk
Hendrik Conscienceplein

4

Nottebohmzaal, Stadsbibliotheek
Hendrik Conscienceplein

5

Sint-Felixpakhuis
Oude Leeuwenrui 29

6

De Roma
Turnhoutsebaan 286, Borgerhout

7

Wereldculturencentrum Zuiderpershuis
Waalse kaai 14
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VOORUITZICHT
WENST U EEN WARME MUZIEKAVOND

www.vooruitzicht.be

