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Jornadas Mundos e Fundos 2019
Mundos Metodológico e Interpretativo dos Fundos
Musicais
7 e 8 Novembro, 9h30-17h30, Casa das Caldeiras, Biblioteca

Estas são oitavas Jornadas Mundos e Fundos, um espaço de
apresentação e diálogo do projecto multifacetado da Universidade
de Coimbra em torno da fonte musical. Motivado pelo espólio da
Biblioteca Geral sem, no entanto, lhe pretender estar limitado, o
presente projecto procura conciliar a formação pós-graduada
(através dos 2º e 3º ciclos do curso de Estudos Artísticos | Estudos
Musicais da Faculdade de Letras) e a investigação (através do Centro
de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra).
Estas duas vertentes, da formação e da investigação, são
completadas por uma preocupação sempre presente com a
divulgação. É assim entendido como fundamental comunicar aos
pares e ao público não só os resultados científicos mas, sobretudo,
porque de Música se trata, de materializá-los de forma artística.
Estas Jornadas Mundos e Fundos de 2019, voltam a reunir
mais de uma dezena de comunicações de estudantes de pósgraduação e de jovens doutores, sempre numa constante partilha de
resultados e de dificuldades entre colegas, uma forma de trabalhar
com as evidentes consequências positivas no trabalho de todos. A
coroar estas intensas Jornadas teremos, ao fim dos dias 8 e 9 de
Novembro, dois concertos preenchidos com muita música
proveniente das bibliotecas portuguesas. Os CUPERTINOS (dir. Luís
Toscano) oferecem-nos um programa concentrado nos períodos
penitenciais da liturgia católica, entre a Quaresma e Defuntos. O
BANDO DE SURUNYO (dir. Hugo Sanches) continua a sua exploração do
património musical, secular e religioso, dos espaços lusitano e
europeu dos séculos XVI e XVII.

Incentivar um trabalho de investigação em equipa,
pluridisciplinar e interinstitucional, pontuado por encontros entre
colegas e realizações artísticas em consequência directa do trabalho
desenvolvido, tudo em prol de um maior conhecimento do legado
musical português e respectivo contexto ibérico e europeu, é o
objectivo primeiro do projecto Mundos e Fundos da Universidade de
Coimbra. Apoiado no Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos e
na Secção de Artes | Estudos Artísticos, Mundos e Fundos 2019 é o
continuar desta longa mas fascinante caminhada que está pela nossa
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[AS PROMESSAS]

[AS PROMESSAS]

- Virgen madre, yo prometo

- Virgem Mãe, eu prometo

rezar con tino tus horas.

rezar com tino as tuas horas.

- Si, Juan, choscapas, hiermo

- Se, Juan, tu escapares, serás

moras.

ermita.

- Monserrate luego meto.

- Em Monserrate me meterei.

- Yo, triste, ofrezco tambien,

- Eu, triste, ofereço também,

en saliendo deste lago,

ao sair deste lago,

ir descalço a Santiago!

ir descalço a Santiago!

[Em português]

[Em português]

- Eu indo a Jerusalem!

- Eu indo a Jerusalém!

[Em castelhano]

[Em castelhano]

Santa Virgen de Loreto,

Santa Virgem de Loreto,

sant Ginés, socorrednos,

São Gens, socorrei-nos,

que me ahogo, santo Dios !

que me afogo, santo Deus!

Sanct Helmo, santo bendito!

Santo Elmo, santo bendito!

Oh, virgen de Guadalupe,

Oh, virgem de Guadalupe,

nuestra maldad no te ocupe!

nossa maldade não te ocupe!

Capela da Universidade de Coimbra | 8 de Novembro
2019 | 21h30

COMISSA MEA PAVESCO.
POLIFONIA PARA A QUARESMA E DEFUNTOS.
A penitência, no universo cristão, enquanto meio
para atingir a redenção dos pecados, sustentada num genuíno
arrependimento dos fiéis, tem sido o substrato de algumas
das páginas mais tocantes de toda a História da Música
Ocidental. Estruturalmente inserida nos fundamentos
católicos como um dos seus sete sacramentos, a penitência
tem uma expressão particularmente intensa nas liturgias da
Quaresma e de Defuntos, para as quais o repertório de
polifonia portuguesa dos séculos XVI e XVII é inusitadamente
rico. Esta riqueza é perfeitamente evidente no leque de
compositores apresentados no programa de hoje, aflorando
as práticas musicais litúrgicas de vários dos principais centros
em Portugal. Neste período, Pedro de Cristo (c1550-1618) é
uma figura de primeira linha na riquíssima produção musical
do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde foi mestre de
capela: as suas mais de 200 obras sacras dominam os
manuscritos musicais aqui exarados entre as décadas de 1580
e 1620. Passou ainda algum tempo em Lisboa, onde terá
coincidido com Manuel Cardoso (1566-1650). Apesar de ter
passado quase toda a vida adulta na capital do Reino, foi em
Évora que Cardoso estudou antes de se tornar amigo próximo
de D. João, duque de Bragança (futuro D. João IV de Portugal)
e de ter o privilégio de ser o compositor português com mais
volumes publicados (cinco no total, entre 1613 e 1648). Seu
condiscípulo na Sé de Évora, Filipe de Magalhães (c1571-

1652) foi, possivelmente, o compositor português de mais
elevada reputação entre os seus contemporâneos. Sucedeu
ao renomado mestre Manuel Mendes (c1547-1605), tendo
assumido a orientação de músicos da craveira de Estêvão de
Brito (c1575-1641) e Estêvão Lopes Morago (c1575-c1628),
que desenvolveram o cerne das suas carreiras,
respectivamente, em Málaga e Viseu. Por seu turno, o lisboeta
Fernando de Almeida (c1600-1660) terá sido discípulo de
Duarte Lobo (c1565-c1646) na Sé de Lisboa, tendo-se tornado
outro dos compositores dilectos de D. João IV. Viria a falecer
no cárcere do Convento de Cristo, em Tomar, após um
processo por injúrias contra o Prior. Nascido cerca de um
século antes, Bartolomeu Trosylho (c1500-c1567) passou a
maior parte da sua carreira enquanto músico da família real,
desta feita ao serviço dos monarcas D. João III e D. Sebastião.
Luís Toscano

quella ch'al ciel se ne portò le
chiavi

e o cantar dos passarinhos, e os
prados floridos

e cantar augelletti, e fiorir
piagge,
e 'n belle donne honeste atti
soavi
sono un deserto, e fere aspre e
selvaggie.

e os graciosos gestos das gentis
damas
são para mim um deserto, e
feras acres e selvagens.

La bomba
[O NAUFRÁGIO]

[O NAUFRÁGIO]

Bomba, bomba, y agua fuera

Bomba, bomba, e água fora!

Vayan los cargos al mar

Atirai a carga ao mar

que nos ymos anegar!

que nos vamos afogar!

Do remedio nos espera.

Triste fim nos espera.

Al escota socorred!

À escota acudi!

Vosotros id al timon!

Vós, ide ao leme!

Que espacio, corred, corred!

Que lentidão! Correi, correi!

No veis nuestra perdición?

Não vedes nossa perdição?

Essas gumenas cortad

Cortai essas gumenas

porque se amaine la vela!

para que se amaine a vela!

Hazia ca contrapesad!

Fazei contrapeso para aqui!

Oh, que la nave se asuela!

Oh, que a nau se desfaz!

Mandad calafetear

Mandai calafetar

que quiza dara remedio!

que, quiçá, dará remédio!

Ya no ay tiempo ni lugar,

Já não há tempo nem lugar,

que la nau se abre por medio!

que a nau se abre a meio!

Que haremos?

Que faremos?

Si aprovechara nadar?

Valerá a pena nadar?

Oh, que esta tan bravo el mar,

Oh, que está tão bravo o mar,

que todos pereçeremos.

que todos pereceremos.

Pipas y tablas tomemos!

Agarremo-nos às pipas e tábuas!

Mas, triste yo, que hare?

Mas, triste eu, que farei?

Que yo, que no se nadar,

Que eu que não sei nadar,

morire.

morrerei.

Quinci e quindi confuso un suon

daqui e dali se escutava um som

s'udia

confuso

Di sospiri, di baci e di parole.

de suspiros, de beijos e de
palavras.

Ben mio rimanti in pace. - E tu
ben mio

Meu bem, fica em paz. - E tu,

vattene in pace e sia quel ch'el

meu bem,

ciel vole

vai em paz e seja o que o céu

A Dio Floro, dicea. - Florida, a
Dio.

quiser.
Adeus, Floro, dizia. - Florida,
adeus.

Programa
Lamentationes 1:1-5
[Aleph. Quomodo sedet
sola]

Pedro de Cristo (c15501618)

Kyrie (da Missa De
Quadragesima)

Manuel Cardoso (15661650)

Assumpsit Jesus

Estêvão de Brito (c15751641)

Lamentationes 1:6-7 [Vau.
Et egressus est] a 6

Manuel Cardoso

Credo (da Missa De
Quadragesima)

Manuel Cardoso

De Profundis

Estêvão Lopes Morago
(c1575-c1628)

Circumdederunt me

Bartolomeu Trosylho
(c1500-c1567)

Parce mihi Domine a 8

Pedro de Cristo

Sanctus & Benedictus (da
Missa De Quadragesima)

Manuel Cardoso

Commissa mea a 6

Filipe de Magalhães
(c1571-1652)

Sitivit anima mea a 6

Manuel Cardoso

Zefiro torna, e ‘l bel tempo rimena
Zefiro torna, e 'l bel tempo

Zefiro regressa e traz o bom

rimena,

tempo

e i fiori e l'herba, sua dolce

e as flores e as ervas, sua doce

famiglia,

família,

e garir Progne et pianger

e o chilrear de Procne e o pranto

Filomena[sic],

de Filomena[sic],

e primavera candida et

e a primavera cândida e rubra.

vermiglia.
Riem-se os prados e o céu
Ridono i prati, e 'l ciel si

serena-se,

rasserena

Júpiter alegra-se ao contemplar

Giove s'allegra di mirar sua figlia;

sua filha

l'aria e l'acqua e la terra è

o ar e a água e a terra são plenas

d'amor piena

de amor

ogni animal d'amar si

todo o animal a amar se dispõe.

raconsiglia.
Mas para mim, infeliz,
Ma per me, lasso, tornano i piu

regressam os mais graves

gravi

suspiros que do meu coração

sospiri, che del cor profundo

profundo arranca

tragge

aquela que ao céu levou sua
chave.

Agnus Dei (da Missa De
Quadragesima)
Lamentationes 2:8-11
[Heth. Cogitavit Dominus]
a8

Manuel Cardoso

Fernando de Almeida
(c1600-1660)

A mi niño conbaten
A mi niño conbaten

Ao meu menino assolam

fuegos y yelos

fogos e gelos

solo amor padeciera

só o amor padeceria

tan gran tormento.

tão grande tormento.

Del amor el fuego

Do amor o fogo

y del tiempo el frío,

e do tempo o frio

al dulce amor mío

ao meu doce amor

quitan el sociego

tiram o sossego.

digo cuando llego

Digo quando chego,

a verle r iendo:

ao vê-lo a rir-se:

solo amor padeciera

só o amor padeceria

tan gran tormento.

tão grande tormento.

A Dio Florida bella
A Dio Florida bella, il cor piagato

Adeus Florida bela, meu coração

nel mio partir ti lascio e porto

ferido

meco

te deixo na partida, e levo

la memoria di te si come seco

comigo

cervo trafitto suol lo strale alato.

a tua memória qual cervo
trespassado pela flecha alada.

Caro mio Floro a Dio, l'amaro
stato

Querido Floro, adeus. O amargo

consoli amor del nostro viver

estado

cieco

do nosso viver cego, o amor

Che s'el tuo cor mi resta il mio

consola.

vien teco

Se teu coração comigo fica, o vai

Com'augellin che vola al cibo

contigo,

amato.

como o passarinho que voa para
o alimento amado.
Assim sobre o Tibre, ao

Così sul Tebro a lo spuntar del
sole

despontar do sol,

Ach wird dir doch nichts

Ai, nada é de ti roubado

entnommen

quando por mim e ao amor

Wann mir zu lieb und

dedicado

Liebesfrommen

muitos milhares de delícias

Viel tausent schmäkelein

de teus lábios

Von deinem lippelein

vêm como os mais doces

Ein süses Labsal kommen.

prazeres.

Ach edles hertz,

Oh, nobre coração,

Bedenkt mein schmertz

considera minha dor

Den du offt hast vernommen.

que tantas vezes conheceste.

Unlängst dem blinden Göttelein

Unlängst dem blinden Göttelein

Unlängst dem blinden Göttelein

Faz pouco tempo que o deusinho

sein Liebesfewr verlasch

cego

nicht nur ein einig fünckelein

perdeu sua chama de amor

Wolt blincken untr der Asch:

nem uma única centelha

Amor das Schälklein inne wird

piscava sob as cinzas.

der Filli Herzelein.

Amor — o pequeno travesso —

Pickt dran mit seinem Pfeil so

desperta com o coração de Fílis.

hart

Pica-o veementemente com sua

Als an ein Fewerstein.

flecha

Bald fuhr heraus ein grosse

como se fosse uma uma pedra.

Flamm

Não tarda, uma grande labareda

Entzündet Herz und Pfeil
zusamm.

irrompe inflamando coração e
flecha.

Circumdederunt me
Circumdederunt me

Cercaram-me

gemitus mortis,

os gemidos da morte,

dolores inferni circumdederunt

as dores do inferno cercaram-

me:

me:

et in tribulatione mea invocavi

e na minha angústia invoquei

Dominum, et exaudivit me.

o Senhor, e Ele ouviu-me.

Lamentationes 1:1-5
Incipit lamentatio Jeremiae
prophetae.

Início da lamentação do profeta
Jeremias.

Aleph.
Quomodo sedet sola civitas plena
populo.
Facta est quasi vidua Domina
gentium.
Princeps provinciarum facta est sub
tributo.

Aleph.
Como está solitária a capital do
povo.
A rainha entre as nações está como
viúva.
A princesa das províncias está
sujeita a vassalagem.

Beth.
Plorans ploravit in nocte
Et lacrimae ejus in maxilis ejus.
Non est qui consoletur eam
Ex omnibus caris ejus.
Omnes amici ejus spreverunt eam
Et facti sunt ei inimici.

Beth.
Chora amargamente de noite
Com a face banhada em lágrimas.
Nenhum a vem consolar,
Entre os que a amam.
Todos os seus amigos a traíram,
Tornando-se seus inimigos.

Ghimel.
Migravit Judas propter afflictionem
Et multitudinem servitutis.
Habitavit inter gentes nec invenit
requiem.
Omnes persecutores ejus
Apprehenderunt eam inter
angustias.

Ghimel.
Judá foi para o exílio, aflita
E em dura escravidão.
Habita entre as nações, não
encontrando repouso.
Todos os seus perseguidores
A alcançaram entre angústias.

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 est amaritudine.

Daleth.
Estão de luto os caminhos de Sião
E ninguém mais vem às suas
solenidades.
Todas as suas portas estão
destruídas,
Os seus sacerdotes gemem,
Afligem-se as virgens
E ela própria vive na amargura.

He.
Facti sunt hostes ejus in capite
Inimici ejus locupletati sunt
Quia Dominus locutus est
Super eam propter multitudinem
Iniquitatum ejus.

He.
Os seus opressores apossaram-se
dela,
Os seus inimigos vivem tranquilos,
Pois o Senhor aflige-a
Por causa da grande quantidade

Parvuli ejus ducti sunt in
captivitatem
Ante faciem tribulantis.

Das suas iniquidades.
Os seus filhos partiram cativos
Diante do opressor.

Jerusalem
Convertere ad Dominum Deum
tuum.

Jerusalém,
Volta para o Senhor teu Deus.

Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Senhor, piedade.
Cristo, piedade.
Senhor, piedade.

inteneriti al suon de’ miei
lamenti.

enterneci ao som dos meus
lamentos.

Pater peccavi
Pater peccavi in coelum

Pai, pequei contra o céu

et coram te.

e perante ti.

Iam non sum dignus

Já não sou digno

vocari filius tuus,

de ser chamado teu filho.

Miserere mei

Tem piedade de mim

[Segundo Lucas 15:17-19]

[Segundo Lucas 15:17-19]

Aquam quam ego dabo
Assumpsit Jesus
Assumpsit Jesus Petrum et Jacobum
Et Joannem fratrem eius
Et duxit illos in montem excelsum
seorsum.
Et transfiguratus est ante eos
Et resplenduit facies ejus sicut sol
Vestimenta autem eius
Facta sunt alba sicut nix.
Et expecto resurrectionem
mortuorum
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Jesus tomou consigo Pedro, Tiago
E João, seu irmão,
E conduziu-os a um alto monte.
Lá, transfigurou-se na presença
deles:
O seu rosto resplandeceu como o
sol,
As suas vestimentas
Tornaram-se brancas como a luz.
E espero a resurreição dos mortos
E a vida do mundo vindouro.
Amen.

Lamentationes 1:6-7
Vau.
Et egressus est a filia Sion
Omnia decor ejus
Facti sunt principes ejus velut
arietes
Non invenientes pascua

Vau.
E desapareceu da filha de Sião
Toda a sua beleza;
Os seus príncipes tornaram-se como
carneiros
Que não encontram pastagem,

Aquam quam ego dabo,

Esta água que eu dou,

si quis biberit ex ea,

aquele que dela beber,

non sitiet in aeternum,

jamais terá sede,

Dixit Dominus mulieri

disse o Senhor à mulher

Samaritanae.

Samaritana.

[Segundo João 4: 13]

[Segundo João 4: 13]

O Scheiden, o bitter Scheiden
O Scheiden, o bitter Scheiden

O separação, amarga separação

wie machst du mir so grosses

causas-me tão grande sofrimento.

Leiden

O belos olhos,

O schöne Eugelein

ai, deverei eu assim evitar vosso

ach sol eur Blickelein

olhar

ich denn so garfort meiden.

daqui em diante?

O, süser Mund

Oh, doce boca

dein Lippen rund

teus lábios curvos

thun mir mein Hertz

despedaçam meu coração.

zurschneiden.

laudate eum omnes populi.

que está desfeito o Engano!

[Salmo 117:1]

Laudate Dominum omnes
gentes
laudate eum omnes populi.
[Salmo 117:1]

Non sono in queste rive
Non sono in queste rive

Não há nestas margens

fiori così vermigli

flores tão rubras

come le labbra de la donna mia,

como os lábios da minha

ne 'l suon de l'aure estive

senhora

tra fonti e rose e gigli

no som dos ventos estivais

fa del suo canto più dolce

entre fontes e rosas e lírios

armonia.

fazem de seu canto a mais doce

Canto che m'ardi e piaci,

harmonia.

t'interrompano solo i nostri baci!

Canto que me inflama e me
apraz,
te interrompam somente os
nossos beijos.

Ch’io t’ami
Ch’io t’ami,

Que eu te amo,

e t’ami più de la mia vita,

e te amo mais do que à minha

se tu nol sai, crudele,

vida,

chiedilo a queste selve,

se tu não o sabes, cruel,

che tel diranno, e tel diran con

pergunta-o a estes bosques

esse

que te o dirão, e te o dirão com

le fere loro e i duri sterpi e i

eles

sassi

seus animais, e os duros matagais

di questi alpestri monti,

e seixos destes alpestres montes

ch’i’ ho sì spesse volte

que eu tantas vezes

Et abierunt absque fortitudine
Ante faciem subsequentis.

E fugiram, sem forças,
Diante dos que os perseguiam.

Zain.
Recordata est Jerusalem
Dierum afflictionis suae
Et praevaricationis
Omnium desiderabilium suorum
Quae habuerat a diebus antiquis
Cum caderet populus ejus in manu
hostili
Et non esset auxiliator
Viderunt eam hostes
Et deriserunt sabbata ejus

Zain.
Recordou-se Jerusalém,
Nos dias da sua aflição
E vida errante,
De todas as coisas apetecíveis
Que tivera desde dias antigos,
Quando o seu povo caiu em mãos
hostis
Não tendo quem o auxiliasse.
Os seus inimigos viram-na
E escarneceram da sua prostração.

Jerusalem
Convertere ad Dominum Deum
tuum.

Jerusalém,
Volta para o Senhor teu Deus.

Credo
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem
Factorem caeli et terrae
Visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Jesum
Christum
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia
saecula.
Deum de Deo lumen de lumine
Deum verum de Deo vero.
Genitum non factum
Consubstantialem Patri:
Per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
Et propter nostram salutem
Descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
Ex Maria virgine:
Et homo factus est.

Creio em um só Deus
Pai todo-poderoso,
Criador do céu e da terra,
De todas as coisas visíveis e
invisíveis.
E em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho unigénito de Deus.
Nascido do Pai antes de todos os
séculos.
Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro.
Gerado, não criado,
Consubstancial ao Pai,
Por meio de quem tudo foi feito.
Que por nós, homens,
E pela nossa salvação,
Desceu dos céus.
E encarnou pelo Espírito Santo,
Da virgem Maria,
E tornou-se homem.

Crucifixus etiam pro nobis:
Sub Pontio Pilato
Passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die
Secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum:
Sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria
Judicare vivos et mortuos:
Cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum
Dominum et vivificantem:
Qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
Simul adoratur et conglorificatur:
Qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam catholicam
Et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
In remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem
mortuorum
Et vitam venturi saeculi.
Amen.

Ecce qui tollit peccata mundi.

seu padrinho, o Precursor,

Também por nós foi crucificado,
Sob Pôncio Pilatos
Padeceu e foi sepultado.

[João 1:29]

que anuncia com fervor:

- Y por quién ha de justar?

[João 1:29]

E ressuscitou ao terceiro dia,
Conforme as Escrituras.
E subiu ao céu,
Está sentado à direita do Pai.
E virá novamente em Sua glória,
Para julgar os vivos e os mortos;
O Seu reino não terá fim.

- Por la que no tiene par.

- E por quem há-de justar?

- Quién sería?

- Por a quela que não tem par.

- Virgo Maria,

- Quem seria?

caelorum via,

- Virgem Maria,

de los errados la guía.

caelorum via,

- Y el mote, cual no se vió:

guia dos perdidos.

[Creio] no Espírito Santo,
Senhor que dá a vida,
Que procede do Pai e do Filho.
Que com o Pai e o Filho
É adorado e glorificado,
Ele, que falou pelos Profetas.
[Creio] na Igreja una, santa,
Católica e apostólica.
Professo um só baptismo
Para remissão dos pecados.
E espero a resurreição dos mortos
E a vida do mundo vindouro.
Amen.

sitio, sitio!

- E o mote, qual poderia ser:

Denles las lanças de guerra,

ao ataque!

a Cristo la de justitia

Dêem-lhes as lanças da guerra:

y a Luzbel la de cobdicia.

a Cristo a da Justiça

No yerra

e a Lusbel a da Cobiça.

de caer muy presto en tierra

Não tardará

Dale la lança, que ya va

a cair, muito em breve, por

nuestra bienaventurança!

terra.

Tras, tras, tras!

Dá-lhe a lança, que aí vai

Grita y alarido

nossa bem-aventurança!

que Lucifer ha caído!

Trás, trás, trás, trás!

Vade retro, Satanas!

Grita e alarido!

Muy corrido va Luzbel,

Lúcifer caiu!

a él, a él, que trahe fardel!

Vade retro, Satanás!

Vaçia, que ya enhastía!

Lá vai Lusbel a correr!

Scantemosle un pedaço

A ele, a ele, que traz farnel!

del taço y el baço

Esvazia, esvazia que já enfastia!

las cuerdas del espinaço

Arranquemos-lhe um pedaço

y en la frente con un maço

do tarso e do baço,

y en las manos gusanos!

e as cordas do espinhaço!

De Profundis
De profundis clamavi ad te Domine.
Domine exaudi vocem meam.

Das profundezas clamo a Ti, Senhor.
Senhor, ouve a minha voz.

Circumdederunt me
Circumdederunt me gemitus mortis
Doloris inferni circumdederunt me.
Et in tribulatione mea invocavit
Dominum
Et exaudivit me.

Cercaram-me os gemidos da morte,
As dores do inferno cercaram-me.
E na minha angústia invoquei o
Senhor,
E Ele ouviu-me.

Ecce qui tollit peccata mundi.

E na fronte com um maço!
Y a vosotros los cristianos:

E nas mãos vermes!

buenas Pascuas y buen año
que es deshecho ya el engaño!

E a vós, cristãos:

Laudate Dominum omnes gentes

boas Páscoas e bom ano

las lanças de competencia

[Salmo 6:7]

la de gula Lucifer

Eia, que querem empunhar

Adan la de ignocencia,

as lanças em combate:

mas de ver su gran patientia

a da Gula, Lúcifer,

no hay quien no cante de gala:

Adão, da Inocência,

- Que tocan alarma, Juana,

mas de ver sua grande paciência

- Dale la lança!

não há quem não cante de gala:

El trompeta dice ya:

- Tocam o alarme, Joana!

- Helo va!
Corran sin tardança.

- Dá-lhe a lança!
O trompete diz:

- Ciégalo tu, Sant Antón

- Aí vai!

- Guárdalo señor, San Blas!

Corra sem tardança!

Tropele, tropele, tras!

- Céga-o tu, Santo António!

- Oh, qué terrible encontron!

- Protege-o, senhor São Brás!

Adan cayo para tras!

Tropele, tropele, trás!

Buscad d'hoy más,

- Oh, que terrível encontrão!

peccadores

Adão caiu para trás!

quien sane vuestros dolores.
Que no son amores
para todos hombres.

Procurai a partir de hoje,
pecadores,

Parce mihi Domine
Parce mihi Domine
Nihil enim sunt dies mei.
Quid est homo quia magnificas
eum?
Aut quid apponis erga eum cor
tuum?
Visitas eum dilúculo
Et subito probas illum.
Usquequo non parces mihi?
Nec dimittis me
Ut glutiam salivam meam?
Peccavi
Quid faciam tibi o custos hominum?
Quare posuisti me contrarium tibi
Et factus sum mihi metipsi gravis?
Cur non tollis peccatum meum
Et quare non aufers iniquitatem
meam?
Ecce nunc in pulvere dormiam
Et si mane me quaesieris
Non subsistam!

Poupa-me, Senhor,
Pois os meus dias nada são.
O que é o homem, para fazeres
tanto caso dele?
Para fixares a tua atenção sobre ele?
Visita-lo todas as manhãs
E testa-lo a cada instante.
Até quando não me pouparás,
Não me dando sequer tempo
De engolir a minha própria saliva?
Se pequei,
Que mal Te fiz, ó guardião dos
homens?
Porque me tomas por alvo,
E me tornei um fardo para mim
próprio?
Porque não perdoas o meu pecado
E não afastas a minha culpa?
Olha, agora me deitarei no pó;
Quando me procurares,
Não mais existirei!

quem cure vossas dores.
Que não são amores

- Aparte, todos aparte!

para todos os homens.

- Quién viene? Dezid-nos d'él!

Sanctus & Benedictus
Sanctus Sanctus Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

- Un cavallero novel,

- Abri caminho todos!

Dios de Israel.

- Quem vem aí? Falai-nos dele!

- Guarte, Lucifer!

- Um novo cavaleiro,

-Mala noche haveis de haver,

Deus de Israel.

Hosanna in excelsis.

- Cuida-te, Lúcifer!

Benedictus qui venit in nomine
Domini.

don Lucifer,
aunque seáis más letrado y

- Má noite haveis de ter,

bachiller!

Dom Lúcifer,

- Venga el gran Señor!

ainda que sejas tão letrado e

Haganle todos el buz!

bacharel!

Su cimera es una cruz

- Venha o grande Senhor!

su padrino el Precursor

Saúdem-no todos!

que da voces con hervor:

Sua cimeira é uma cruz

Santo, Santo, Santo
Senhor Deus dos exércitos.
Os céus e a terra estão cheios da
Tua glória.
Hosana nas alturas.
Bendito o que vem em nome do
Senhor.

Comissa mea
Commissa mea pavesco
Et ante te erubesco.

Tenho temor dos meus pecados
E enrubesço diante de ti.

Dum veneris judicare
Noli me condemnare.

Quando vieres para julgar,
Não me condenes.

Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem.

A minha alma está sedenta
Do Deus forte e vivo.
Quando virei e aparecerei
Diante da face do meu Deus?
Quem me dará asas como de
pomba?
E voarei e repousarei.

Cordeiro de Deus,
Que tiras o pecado do mundo,
Tem piedade de nós.
Cordeiro de Deus,
Que tiras o pecado do mundo,
Dá-nos a paz.

Lamentations 2:8-11
De lamentatione Jeremiae
prophetae.
Heth.
Cogitavit Dominus dissipare murum
filiae Sion.
Tetendit funiculum suum
Et non avertit manum suam a
perditione.
Luxitque antemurale
Et murus pariter dissipatus est.

Super astra Dei exaltabo solium

et símilis ero Altissimo.

meum

[Isaías 14:13]

et símilis ero Altissimo.

- El mantenedor es fiero

Agnus Dei
Agnus Dei
Qui tollis peccata mundi
Miserere nobis.

Escutai que o mote é fino:

meum

[Isaías 14:13]

Sitivit anima mea
Sitivit anima mea
Ad Deum fortem vivum.
Quando veniam et apparebo
Ante faciem Dei mei?
Quis dabit mihi pennas sicut
columbae?
Et volabo et requiescam.

Super astra Dei exaltabo solium

Da lamentação do profeta Jeremias.
Heth.
O Senhor decidiu arrasar as
muralhas da filha de Sião.
Estendeu o seu prumo
E não apartou a sua mão da
destruição.
A torre e a muralha, enlutadas,
Desmoronaram-se em simultâneo.
Teth.
As suas portas foram deitadas por

callad y estemos en vela

- O mantenedor é feroz.

que otro viene ya a la tela.

- Calai e fiquemos alerta

- Quién es el aventurero?

que outro chega ao recinto.

- Adam padre primero,

- Quem é o aventureiro?

rodeado de prophetas.

- Adão, pai primeiro,

Ojo! Alerta compañero!

rodeado de profetas.

Que ya tocan las trompetas!

Cuidado! Alerta companheiro!

Fan, frelereleran fan, fan!

As trombetas já estão a soar!

- Por quién justa nuestro Adán?

Fã, fã, fã frelererelerã, fã!

- Por la gloria primitiva.

- Por quem justa nosso Adão?

Viva, viva, viva!

- Pela glória primitiva.

- Sus padrinos, quién serán?

Viva, viva, viva, viva!

- Los Santos Padres que yvan

- Seus padrinhos, quem serão?

puestos a sus derredores

- Os Santos Padres que vão

cantando un cantar galán

postos em seu redor

por honra de sus amores.

cantando uma canção galante

- Si con tantos servidores

por honra de seus amores.

no poneis tela, señora,

- Se com tantos servidores

no sois buena texedora?

não vindes à tela [recinto],

- Alhajas trae por devisa

senhora,

con que os finareis de risa.

não sois boa tecedora!

- Y qué son?

- Traz como divisa umas jóias

- Una pala y açadón

que vos farão rir.

y la letra desta guisa:

- E o que são?

Laboravi in gemitu meo,

- Uma pá e uma enxada

lavabo per singulas noctes

e o lema desta guisa:

lectum meum.

Laboravi in gemitu meo,

[Salmo 6:7]

lavabo per singulas noctes

Ea, ea, que quieren romper

lectum meum.

La justa

La justa

Oid, oid los vivientes

Escutai, viventes

una justa que se ordena

una justa que se apresenta

y el precio d'ella se suena

e o prémio se anuncia:

que es la salud de las gentes.

a Salvação das gentes.

Salid, salid a los miradores

Subi aos estrados

para ver los justadores,

para ver os justadores,

que quien ha de mantener

que quem há-de combater

es el bravo Lucifer

é o bravo Lúcifer

por honra de sus amores.

pela honra de seus amores.

- Quién es la dama que ama?

- Quem é a dama que ama?

Y quién son los aventureros?

E quem são os que o desafiam?

- Sólo son dos caballeros.

- São apenas dois cavaleiros.

La dama Envidia se llama.

A dama Inveja se chama.

Diz que dize por su dama

Diz-se que diz por sua dama

al mundo como grossero:

ao mundo, grosseiramente:

- Para ti la quiero,

- Para ti a quero,

noramala, compañero!

em má hora, companheiro!

Paso, paso sin temor

Passo, passo sem temor

que entra el mantenedor,

que entra o mantenedor.

pues toquen los atabales,

Pois toquem os atabais!

ea, diestros oficiales!

Eia! Destros oficiais!

- Llame el tiple con primor

- Chame-se o tiple com primor.

- Tinlintin.

- Tinlintin!

- Oh, galán!

- Oh, que galante!

Responda la contra y el tenor:

Responda o contra e o tenor:

- Tron, tron…

- Tron, tron…

- Sus, todos!

- Chiu, todos!

Ti pirlipitin!

Ti pirlipitin!

Tup tuputu!

Tup tuputu!

- Cata el lobo do va, Juanilla!

- Olha onde vai o lobo,

La soberbia es el padrino,

Joaninha!

una silla es la cimera,

A Soberba é o padrinho,

oh, que pompa y qué manera

um trono é a cimeira.

escuchad que el mote es fino:

Oh, que pompa e que maneira!

Teth.
Defixae sunt in terra portae ejus.
Perdidit et contrivit vectes ejus.
Regem ejus et principes ejus in
gentibus.
Non est lex et prophetae ejus
Non invenerunt visionem a Domino.

terra;
As suas grades, quebradas e
arrasadas.
O seu rei e príncipes entre os
pagãos.
Não há lei, e os seus profetas
Já não recebem visões do Senhor.

Jod.
Sederunt in terra conticuerunt
Senes filiae Sion.
Consperserunt cinere capita sua
Accincti sunt ciliciis
Abjecerunt in terram capita sua
Virgines Juda.

Jod.
Sentaram-se no chão em silêncio
Os anciãos da filha de Sião.
Lançaram cinzas sobre as suas
cabeças,
Cingidos os cilícios.
As jovens de Judá
Prostraram as suas cabeças até ao
chão.

Caph.
Defecerunt prae lacrimis oculi mei
Conturbata sunt viscera mea.
Effusum est in terra jecur meum
Super contritione filiae populi mei
Cum deficeret parvulus et lactans
In plateis oppidi.

Caph.
Ardiam-me os olhos de tantas
lágrimas,
As minhas entranhas conturbadas.
A minha bílis espalhou-se por terra
Ante a ruína da filha do meu povo,
Quando desfaleciam crianças e
lactentes
Nas ruas da cidade.
Jerusalém,
Volta para o Senhor teu Deus.

Jerusalem
Convertere ad Dominum Deum
tuum.

VIII. Circundederunt me (motete a 4)

MOSTEIRO DE SANTA CRUZ DE COIMBRA (c.1640/50)
IX. A mi niño conbaten (letrilha a 4)

CLAUDIO MONTEVERDI

CUPERTINOS

X. A dio Florida Bella (madrigal a 5)
XI. Zefiro torna e'l bel tempo rimena (madrigal a 5)
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PROGRAMA
MATEO FLECHA EL VIEJO (1481 – 1553)
I. La justa (ensalada a 4)

CLAUDIO MONTEVERDI (1567 – 1643)
II. Non son in queste rive (madrigal a 5)
III. Chi’o t’ami (madrigal a 5)

DUARTE LOBO (c. 1565 – 1646)
IV. Pater peccavi (motete a 5)

MANUEL CARDOSO (1566 – 1650)
V. Aquam quam ego dabo (motete a 5)

JOHANN HERMAN SCHEIN (1586 – 1630)
VI. O Scheiden, o bitter Scheiden (madrigal a 3)
VII. Unlängst dem blinden Göttelein (madrigal a 5)

[BARTHOLOMEU] TROSILHO (c.1500 – c.1567)

CANTOS DO FOGO E DE GELO.
LUZ E SOMBRA NA MÚSICA DA EUROPA QUINHENTISTA E
SEISCENTISTA.

Poder-se-á afirmar que é nos séculos XVI e XVII que,
em larga medida, se encontram as sementes da modernidade.
Nesta época, mudanças no plano filosófico, religioso e
epistemológico que vinham a ocorrer do decurso dos séculos
anteriores, consolidam-se e transformam o modo como o
homem se posicionava no universo, como se relacionava com
a realidade e como se via a si próprio. As línguas vernáculas
foram paulatinamente destronando o latim na literatura e na
tratadística (nos mais diversificados campos de conhecimento
e cultura). Uma relação mais próxima com a palavra escrita
aliada à rápida disseminação que a imprensa agora a esta
proporcionava, permitiu um acesso mais generalizado aos
textos filosóficos e religiosos, bem como, também, aos das
novas ciências empíricas que então emergiam. O edifício
epistemológico das sete artes liberais que predominara no
Ocidente durante mais de um milénio, desmoronava-se: a
especulação cedia lugar à observação e à experiência; o
inteligível era deposto pelo sensível. Os sentidos e as emoções
substituíam o intelecto enquanto interface privilegiada entre
o homem e o mundo. As narrativas poéticas, políticas e
religiosas viram-se para o pathos da antiga arte da retórica,
tendo como principal alvo as emoções dos destinatários,
procurando descrevê-las, estimulá-las e mesmo manipulá-las.
Benoît Timmermans descreve este novo papel do discurso do

seguinte modo: “quer seja livre ou condicionado, ‹‹católico››
ou ‹‹protestante››, artificial ou autêntico, o discurso deve, em
qualquer caso, ser comovente e comovido, apaixonante e
apaixonado. Esse será, finalmente, o traço profundo da
sensibilidade barroca: amalgamar ethos e pathos, sujeito e
objecto, acção e paixão, as formas e os conteúdos, as
intenções e os efeitos, na mesma magnificência, na mesma
1
liberdade artística, no mesmo êxtase sensível.”
O diversificado mosaico deste novo mundo em
profunda transformação repercutiu-se inevitavelmente em
todas as manifestações culturais do barroco Europeu. A
música não constituiu excepção, construindo uma nova união
quase visceral à palavra e aproximando-se da arte do orador.
Fosse em contexto sacro, profano, cortesão ou doméstico, os
compositores procuravam através do som, nas suas múltiplas
possibilidades de tratamento rítmico, melódico, harmónico e
tímbrico, ilustrar e potenciar o conteúdo poético do texto,
redefinindo-se assim — nas palavras de Claudio Monteverdi
— o objectivo principal da música: movere gli affetti:, mover
os afectos.

contexto e função (litúrgica, teatral, cortesã, etc.) — encontrase um dos traços matriciais da produção cultural do
Quinhentos e Seiscentos: a apropriação estética da antítese.
A coexistência e convivência dos opostos é incorporada pela
música tanto no que diz respeito ao conteúdo poético, como
nos processos e técnicas que os compositores utilizam ao
serviço deste. O ‘velho’ estilo de composição, desenvolvido no
seio da arte da polifonia vocal, une-se ao stile nuovo e à
seconda pratica ao serviço do novo ideal retórico que a música
agora para si reivindicava: seduzir, comover e impressionar o
ouvinte. O resultado é, na sua “pluralidade, imprevisibilidade
e combinação dinâmica de elementos conservadores e
2
radicais” , um dos períodos mais empolgantes da história da
música ocidental, eloquentemente representado pelas obras
que convosco aqui partilhamos.
Texto: Hugo Sanches (2019)
Grafismo: Miguel-Anxo Varela (2016)

Tendo como eixo a riquíssima produção musical do
Século de Ouro ibérico, “Cantos do fogo e do gelo” percorre
também obras da península itálica e dos territórios que
constituem hoje a Alemanha, visitando alguns dos mais
importantes géneros musicais cultivados na Europa dos
séculos XVI e XVII. Transversal à diversidade que a música
apresenta — no que diz respeito ao idioma (latim, castelhano,
italiano, alemão), temática (sacra, amorosa, moral, etc.),

1

Benoît Timmermans: Renascimento e modernidade da retórica. In História
da Retórica, 2008 (p. 114).
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