


Saúdo do Alcalde

É realmente agradable darlles a benvida á celebración da “XXVI
edición do ciclo de Órgano e Música Antiga” de Xunqueira de
Ambía 

A música e a arquitectura son artes, que permiten crear espazos
nos que o home pode desenolver a súa existencia. Se importante é
a música, tamén é o espazo que a reviste, que nos devolve os sons
transformados a través das bóvedas e do tacto das pedras...

Con  esta  idea  nace  o  ciclo  de  órgano  deste  Concello,  coa
intención de vencellar dous aspectos fundamentais, por un lado a
música antiga e por outra, a posta en valor dunha parte do noso
patrimonio histórico e doutra mediante a celebración de concertos
nun entorno de interés  arquitectónico artístico e cultural,  tendo
como protagonista o órgano da colexiata.

Agradecer  o  traballo  realizado  por  todas  aquelas  persoas  e
Institucións que fixeron e fan posible que hoxe poidamos estar
celebrando  o  XXVI  ciclo  de  Órgano  e  Música  Antiga  En
Xunqueira de Ambía

Un saúdo

José Luis Gavilanes Losada
Alcalde de Xunqueira de Ambía



Saúdo do Párroco

 “A música é para a alma o que a ximnasia para o corpo”, dixo
Platón. A música danos a paz e serenidade, enche de sentimentos
a nosa soidade, introdúcenos no mundo da beleza máis refinada.

A flautista española Magdalena Martínez ven de decir:”A música
é a arte máis directa: entra polo oído e vai ao corazón”.

A música alimenta  a nosa sensibilidade,  a  nosa espiritualidade.
Gracias  a  tódalas  persoas  e  organismos  que  fan  posible  XXVI
edición  do  Ciclo  de  Órgano  e  Música  Antiga  celebrado  en
Xunqueira de Ambía.

Felicidades o Concello e a Parroquia .

Que  disfrutes,  ores  e  adores  nos  concertos  de  órgano  que
Xunqueira de Ambía che ofrece en Agosto de 2015.

Adolfo Requejo
Párroco



Domingo 16 de Agosto ás 20:00 horas

Marisol Mendive.Organista
    Afectos e sentimentos nun órgano barroco

PROGRAMA

Locura
Toccata      Kaspar Kerll  (1627-1693)

Amor
D’ou vient cela (T de Crecquillón)     Antonio de Cabezón (1510-1566)

Humor
Fuga sobre un sujeto        Guy Bovet (1942)

Sosiego
Tiento de falsas           Gabriel Menalt (1657-1687)

Alegría
Coral: In dulci Iubilo. BWV 729    Juan Sebastian Bach(1685-1750)

Nostalgia
Canción        José Manuel Adrán(1909-2004)

Distinción
Chaconne. De la Suite Euterpe       Johann Christan  Fischer (1656-1746)

Energía
Batalla            Joseph de Torres (ca. 1670 – 1738)



Marisol Mendive

Licenciada  en  Ciencias  da  Educación  pola  Universidade  de  Barcelona,
realiza estudos de órgano cos profesores J. L. González Uriol (Zaragoza)
e M. Torrent (Grao Superior, Barcelona). Participa en numerosos cursos de
perfeccionamento  dirixidos  polos  profesores  Daniel  Roth, Andreas
Arand, Michael  Radulescu,  etcétera.  Traballou durante varios anos como
Organista  e  directora  do  Departamento  de  Música  do  Santuario
de Torreciudad (Huesca).

A súa actividade  como concertista  desenvolveuse  en numerosas  capitais
españolas e diversas cidades de Italia (Roma, Aosta), Bruxelas (Bruxes),
Suiza(Lausanne,Neuchatel),Croacia(Humag),Noruega(Oslo),Portugal(Lisb
oa,Porto,Coimbra).Alemaña(Colonia,Münster,Berlin,Würzburg,Hildesheim
,Tatingen,Dormun), México(Saltillo), Madeira(Ponta do Sol).

Ao longo da súa carreira realizou diversas gravacións discográficas entre as
que cabe destacar  a gravación no ano 2008 en o Órgano de La Seo en
Zaragoza  da  obra inédita  D.Joaquin  Broto Salamero(1921-2006),  último
organista  deste  importante  monumento  histórico  aragonés.  O  disco  é  o
volume IX da colección órganos Históricos Aragoneses dirixida por Jesús
Gonzalo  López  e  patrocinada  pola  Institución Fernando el  Católico  e  a
Diputación de Zaragoza.

Dende a ano 2004 é profesora de órgano do Conservatorio Profesional de
Música  de  Ourense  e  Directora  do  Ciclo  de  Órgano  de  Xunqueira  de
Ambía(Ourense).

Recentemente  impartiu  cursos  de  música  antiga  española  en
Porto(Portugal) e Lausanne(Suiza).

Preside  a  Asociación cultural  Amigos do órgano  "Un  rato  no  tubo",  de
recente  creación.  Esta  Asociación nace co propósito  de  converterse  nun
elemento dinamizador para a sensibilización da cidadanía en valores como
a conservación, o coñecemento e a protección e restauración/rehabilitación
do patrimonio organistico de Ourense e de Galicia.



Domingo 23 de Agosto ás 20:00 horas

 2naFronteira

A voz da pedra:cantigas e romances de poetas galegos contemporáneos.
Unha experiencia cos cinco sentidos.

PROGRAMA

Música de 2naFronteira.

Textos de:

-Amiga, poema de Álvarez Blázquez. (Tui, 1915-Vigo, 1985).

-Danza da lúa en Santiago, de García Lorca da súa obra “Seis poemas 
gallegos” (Fuentevaqueros, 1898-Viznar, 1936)

-Nouturnio do adoescente afogado, da mesma obra de García Lorca.

-Romance do feitizo, poema de Eduardo Blanco Amor. (Ourense, 1897-
Vigo, 1979)

-Remuíño, poema de Díaz Castro. (Os Vilares, 1914-Lugo, 1990)

-Gándara de Bouza Brey (Ponteareas, 1901-Santiago de Compostela, 
1973)

-A Rosa do Couto Mixto. Carmen Penim-2naFronteira

- Unha de Xosé Velo. (Celanova, 1916-Sâo Paulo, 1972)

Coa colaboración especial de:
Carmen Gallego: violin e nikelarpa
César Loueiro: zanfona



2naFronteira

Carmen Penim e Maurizio Polsinelli fundan 2naFronteira no 2008
en Italia,  onde comezan  o  seu camiño  musical  xuntos.  Ambos
aportan  á  formación  unha  desbordante  creatividade,  unha
interpretación  apaixonada e  de gran calidade,  o  seu amor  pola
literatura e un gran eclectisimo musical.

Estas  características  e  a  cálida  comunicación  de  Carmen  co
público, convirten os seus concertos nunha experiencia emotiva e
intensa.

Actuaron nos mellores escenarios de Galicia presentando os seus
tres discos e participan nos actos culturais de maior relevancia da
Comunidade: Parlamento de Galicia, Deputacións de Pontevedra
e Lugo, museos CGAC, MIHL, Belas Artes da Coruña e un longo
etcétera.

Actualmente  están  editando  o  seu  cuarto  traballo,  centrado  en
poemas da Revista Nós. Unha particularidade do grupo é compor
temas orixinais actuais para harmonio.

Maurizio procede do mundo clásico. Estudou no conservatorio de
Santa  Cecilia  de  Roma  e  licenciouse  en  filoloxía  romance  na
mesma cidade.

Carmen estudou canto lírico e jazz en Italia e filoloxía hispánica
en Santiago. Doctorouse pola Uned en Educación.



Domingo 30 de Agosto ás 20:00 horas

Jesús Gonzalo López.Organista
Clarines del Zafir tocad al arma

Música española para clarines (ss. XVIII-XIX)

PROGRAMA

Clarines del Zafir tocad al arma
Música española para clarines (ss. XVIII-XIX)

Entrada de clarines                   Francesc Vilar (+ 1770)
Marcha o juego de clarines               Antonio Mestre (S. XVIII)
Tocata de 5º tono para clarin  Vicente Rodríguez Monllor (1690-1760)
Obra de clarines de 8º tono        Fray Antonio Martín y Coll (+ 1734)
Sonata de clarines                          Benito Juliá (+ 1787)
Obra de clarines (Do-M)        Fray Antonio Martín y Coll (+ 1734)
Sonata de clarins               Anónimo (Montserrat, s. XVIII)
Tocata de clarines (1754)               Joaquín Borras (S. XVIII)
Marcha n.º 2 (sobre Pange lingua)              Pablo Hernández (S. XIX)

Dos marchas de la Guerra de la independencia española (1808-1814):
Marcha del General Palafox (Peter Weldom)

Gran marcha nueva a la feliz entrada en esta corte de sus MM y AA y
Gloriosa Libertadde sus Reales Personas (Anónimo)



 Jesús Gonzalo López

Organista e investigador

Treinta anos de carreira profesional presentan a este “xoven” organista como un
dos  maiores  expertos  actuais  no  órgano  ibérico,  entendido  éste  no  seu  máis
amplio  conxunto:  repertorio  a  tañer,  instrumentos  e  documentos  a  investigar,
trascripción de súa solfa e difusión de sua historia y son. 

Repertorio a tañer. Tras estudiar con González Uriol, afondou no  coñecemento
do  repertorio  peninsular  para  tecla  dende  o  séculoo  XV ata  o  XX,  dende  a
reducción o órgano de motetes polifónicos a partir de 1460 ata a influencia da
xeneración do Mottu propio na segunda mitade do XX, confecionando e tañendo
programas monográficos de cada estética de estos máis de cinco siglos.
 
Instrumentos e documentos a investigar. Investigou concienzudamente sobre a
historia  e procesos constructivos  do órgano español  dende o gótico ata hoxe,
aportando conclusións definitivas para o paso do segredo blocwek o segredo de
correderas que se sucede tras terciar o siglo XV, realizando sesudos traballos de
catalogación e estuios sobre o órgano barroco e a súa proxeción ata o século
XIX,  ou  historiando o  proceso  de  “modernización”  da  organería  española  no
XX.  

Trascripción de su solfa. 

A  trascripción  do  repertorio  ibérico  de  tecla  foi  outra  das  facetas  nas  que
profondizou, traballando para elo en Lisboa co mellor mestreda segunda mitade
do século XX, Don Santiago Macario Kastner, abrangendo dende a cifra   de
Gonzalo de Baena e os  Cabezón do século XVI,ata a de Martín e Coll xa entrado
o XVIII.

Difusión da súa historia e son. Principalmente dende a Institución “Fernando el
Católico”  de  Zaragoza,  exerce  unha  labor  difusora  do  patrimonio  organístico
aragonés  e  ibérico,  creando e  dirixindo  a  coleción  en  formato  CD “Órganos
Históricos en Aragón”, da que próximamente verá a luz o seu volumen XVI,
coleción única no panorama español e pioneira no Europeo,  creando e dirixindo
tamén a colección “Patrimonio musical aragonés” (4 volúmenes)

 A este empeño difusor  contribuiron  máis de  quinientos concertos por  medio
mundo, a autoría de quince variados libros,  quince grabacións en formato CD
tañidas  en  órgano  e  clave,  vintidós  anos  de  docencia  no  Conservatorio
Profesional de Zaragoza, otros quince como asesor da Revista de Musicología
Nassarre e oito como profesor do Curso de Órgano de Briones (La Rioja).



O actual órgano da colexiata de Sta. María a Real de Xunqueira de Ambía é
o  terceiro  coñecido  na  sua  historia.  O  primeiro  órgano  do  que  temos
coñecemento data do ano 1536 e foi obra do organeiro de Allariz Bernal
Díaz.  No  século  XVII  foi  sustituido  por  outro  de  Gaspar de  Alaraz  y
Estrada.  O que  hoxe  vemos  foi  colocado en  1759 polo  seu  constructor
Manuel González Maldonado de Santiago de Compostela. A caixa é obra
do escultor Xoan de San Martín. Dividido en órgano maior e órgano de
ecos,  con  dous  teclados  de  45  notas  (1ª  oitava  corta),  é  un  brillante
exemplar de época dourada do órgano ibérico, con un soar”plenum” e una
potente legüetería.

Disposición do órgano

 TECLADO PRINCIPAL 

Chirimia Oboe
Dulzaina Dulzaina
Bajoncillo de Tenor Clarín
Trompeta de batalla Trompeta magna
Trompeta real(interior) Trompeta real(interior)
Clarón(5 hileras ) Corneta real(6 hileras)
Flautado de violón Flauta dulce
Zímbala(4 hileras) Zímbala (4 hileras)
Lleno(4 hileras) Lleno(4 hileras)
Diez y novena
Diez y setena
Quincena Quincena
Docena Docena
Octava real Octava real
Flautado de trece Flautado de trece

TECLADO DE ECO

Trompeta bastarda Clarín
Corneta Inglesa(3 hileras) Corneta real (6 hileras)
Lleno (4 hileras) Corneta inglesa (3 hileras)
Quincena Flauta tapada
Octava Lleno (4 hileras)
Flautado tapado Flautado trece
6 pistas de contra, 4 pistas de Timbales, Cascabeles





           COLABORA

Organiza

CONCELLO XUNQUEIRA 
                DE AMBÍA

Praza San Rosendo nº1, Tel. 988436069 - Fax. 988436040
xunqueiradeambia.org

Fundación 
Cum Laude


