 de xullo de 22

ás 21:00 h

Catedral de Santiago

A chacona

A chacona é un dos máis sólidos
elementos históricos que contribúen a darlle unidade á cultura
occidental. Forma musical, danza, estrutura construtiva presente durante séculos en todos os
ámbitos da sociedade europea e
americana é considerada un dos
tesouros que o Barroco legou de
forma permanente ao patrimonio universal.
A chacona foi recreada por pracDirección: Fernando Reyes
ticamente todos os compositoOrganización
e
produción:
Museo Das Peregrinacións e de Santiago
res e compositoras de durante
máis de dous séculos. Monteverdi, Haendel, Vivaldi, Bach, entre
moitos outros, compuxeron chaconas que hoxe son consideradas
entre as máis grandes obras de
arte da humanidade. Nese tempo, todas as persoas que can«Bona vie». Bó camiño! Boa vida!
taban e tocaban nos temCodex Calixtinus Vox nostra resonet
plos, nos teatros, nos pa- Pierre Philippes. Les Rossignols Spirituels (1616) Pour avoir mon Dieu propice
lacios, nas casas, nas praDiario de William Wey (1456) Sante Jaco a Compostel
zas de toda Europa e América coñecían improvisaban e
A canción da boa noite
interpretaban chaconas.
Heinrich I. Franz Biber Der Nachtwächter. Chaconne
Francisco Guerau Marionas
Investigadores de todo o munFrai Manuel Blasco La Chacona me piden ¡vaya!
do buscaron dende o século XIX
(Villancico al Nacimiento 1668)
as orixes da chacona. A teoría
máis aceptada foi, ata hoxe, que
A chacona escondida
viña de América.
Anónimo
catedral
de Lima s. XVII Un juguetico de fuego
No ano 1456, uns nenos cantaJohann
Hieronymus
Kapsberger
(1640) Ciaccona
ban e danzaban unha cantiga na
Cum audisset Johannes
catedral de Santiago. Era un canDiego
de
Muelas
(entre
1719
e
1723)
Ductus
est
to sinxelo pero cunha forza emoErat Jesus
tiva e refinamento descomunal.
José de Vaquedano (fin s. XVII) Hala, hola.
Era un deses cantos que non se
Jácara a 8 al Nacimiento
poden esquecer. O peregrino inglés William Wey estaba alí e coA canción do Paraíso
piouno no seu diario.
Claudio Monteverdi Laudate Dominum
Esa é a primeira chacona escrita.
C. F. Rolla (1675) Ciaccona di Paradiso, e d'Inferno
O canto de Jaco, de Tiago, de
Santiago.
A canción de Santiago
O Camiño de Santiago foi a vía
Andrea Falconiero L'Eroica. Sonata a trè
pola que o canto de Santiago
Diario de W. Wey / F. Reyes Sante Jaco a Compostel
chegou a todos os rincóns do
mundo cristián, inicialmente nas
voces de peregrinos e peregrinas
e nas súas guitarras.

Concerto
Resonet
Programa

A chacona é o maior conxunto
patrimonial relacionado con
Santiago de Compostela e os
seus camiños descuberto nos
últimos 100 anos.

O concerto

Neste concerto, que inicia unha
serie de iniciativas que celebrarán esta descuberta, RESONET,
o grupo profesional de Música
Antiga máis prestixioso de Galicia, presenta un apaixonante
percorrido por algunhas das
chaconas máis coñecidas e outras que quedaron esperando
nos arquivos ata hoxe.
Acompañados pola Escolanía
da catedral de Santiago e o Obradoiro de Cultura Tradicional
Ultreia os instrumentistas e cantantes de RESONET interpretarán por primeira vez despois de
5 séculos o canto Sante Jaco a
Compostel no mesmo lugar no
que o recolleu Wey e, con el, outras chaconas que son mostra
da infinita riqueza que agora se
achega, para integrarse definitivamente ao apaixonante universo do patrimonio xacobeo.
Santiago de Compostela foi e segue sendo fonte de inspiración
artística e espiritual. A chacona
é unha das súas grandes aportacións ao patrimonio universal,
ata hoxe descoñecida como tal.

Resonet:
Mercedes Hernández:
David Sagastume:
Manuel Tojo:
Andrew Robinson:
Paulo González:
Sergio Heredia:
Jordi Agelaga:
Noemí Martínez:
Arquímedes Artal:
Carlos Castro:
Fernando Reyes:

soprano
contratenor
tenor
barítono
frautas, zanfona
violín barroco
frautas, oboe barroco, chirimía
tiorba, guitarra barroca
violón
salterio, percusión
tiorba, guitarra barroca

Coa colaboración de:

Rosana Domínguez:
Miguel Ulla:
José Luis Vázquez:
Ignacio Gómez Casares:

soprano
contratenor
barítono
barítono

Escolanía da Catedral de Santiago de Compostela
Dirección: José Luis Vázquez

Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia

Gustavo Couto, Anxo Rodríguez, Iria Portos, Álvaro Ferreiro, Cristina Cotilla, María Monserrat Signiorini

Fernando Reyes

Dirección e arranxos musicais

Fernando Reyes

Resonet

Fórmase en 1990 en Santiago
de Compostela, baixo o impulso do laudista Fernando Reyes,
quen dirixe o grupo, e a soprano
Mercedes Hernández, tomando
o seu nome dunha peza do Códice Calixtino. Os seus compoñentes están especializados na
interpretación da música antiga
nos máis recoñecidos centros de
formación de Europa.
Teñen realizado numerosos concertos en prestixiosos festivais
e auditorios de toda Europa,
como os festivais de Brighton
(Inglaterra), Landshut (Alemaña), Krems (Austria), Fribourg
(Suiza), Konya (Turquía), Via
Stellae (Santiago de Compostela), Festival Medieval (Elxe),
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etc, e variados espazos escénicos como o Teatro de El Escorial,
a Catedral de Santiago de Compostela, a Expo de Zaragoza, o
Auditorio de Cuenca, o Mosteiro de La Charité (Francia), etc.
Dentro dun amplo repertorio
que vai dende a Idade Media
ata o Barroco, dedican especial
atención ás músicas relacionadas con Galicia e co Camiño de
Santiago, poidéndose afirmar
que é o grupo profesional máis
importante en relación coa música patrimonial galega, plasmando o seu traballo en numerosas gravacións: La Grande
Chanson: cancións dos peregrinos de Francia (s.XVII); Santiago!: música e peregrinacións

no Renacemento; Les Pellerines: a moda da peregrinación
en Francia (s.XVII); Il Pellegrino: a viaxe de Cosme III de Medici (1668); Canto de nadal; Cantares Galegos-Rosalía de Castro;
Canto de Ultreia: Codex Calixti-

nus-Cantos de peregrinos: Músicas para as festas de Santiago (s. XII); Festa Dies: músicas
para a consagración da Catedral de Santiago (1211); e A Peregrina: Cantos e romances nos
camiños de Santiago; Cantiga:
Trobadores de Galiza e Portugal (s. XIII); e Floralba: Cantos
e romances de Galicia.

Inicia os seus estudos como
neno cantor na Escolanía da
Catedral de Santiago de Compostela. Especialízase nos instrumentos antigos de corda
pulsada no Conservatorio de
Toulouse e na Staatliche Hochschule für Musik de Trossingen
(Alemaña) con Rolf Lislevand.
Como instrumentista realiza unha intensa actividade de
concertos e gravacións como
solista e acompañante en toda
Europa. Ademais compuxo e
dirixiu a música de diversas
obras teatrais, ten publicado
diversos artígos sobre música
antiga e realizou varias guías
musicais e libros-CD. Ten impartido numerosos seminarios e conferencias en diferentes universidades e centros de
ensinanza europeos.
Grava como solista Viaxe a
Compostela, con musicas sobre
diarios de peregrinos, e con
Mercedes Hernádez grava Tonos de Amor dedicado ás cancións para voz e guitarra do
autor barroco José Marín.
www.resonet.es

