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a Antiguidade, eram chamadas Hespéria as duas 
penínsulas mais ocidentais da Europa: a Italiana 
e a Ibérica. Em grego, hespério signifi ca natural 

de uma dessas duas penínsulas. Hespério também era o 
nome que se dava ao planeta Vênus, quando ele aparecia 
no Ocidente, à noite.

Unidos por uma idéia comum – o estudo e a interpretação 
da música antiga a partir de premissas novas e atuais 
– e fascinados pela imensa riqueza do repertório musi-
cal hispânico e europeu anterior ao ano de 1800, Jordi 
Savall (instrumentos de arco), Montserrat Figueras (can-
to), Lorenzo Alpert (instrumentos de sopro e percussão) 
e Hopkinson Smith (instrumentos de corda dedilhada), 
fundaram, em 1974, o conjunto Hespèrion XX, dedicado à 
interpretação e à revalorização desse repertório. Ao longo 
de mais de vinte anos de existência, o grupo se manteve 
fi el às idéias que presidiram sua criação, abordando nu-
merosas obras e programas inéditos em suas intensas 
atividades concertísticas na Europa e nas Américas. Hes-
pèrion XX também participou regularmente dos principais 
festivais espanhóis e internacionais de música erudita, 
sobretudo daqueles dedicados à música antiga.

Com o novo milênio, Hespèrion continua uma ferramenta 
de pesquisa ao vivo, por isso acrescentou a seu nome o 
número do novo século, passando a se chamar Hespèrion 
XXI. O espírito que caracteriza Hespèrion, XX e XXI, tem 
sido a maneira eclética de fazer suas escolhas artísticas, 
o que lhe permitiu interpretar um grande número de peças 
medievais espanholas, assim como obras renascentistas 
e barrocas inglesas, de autoria de Dowland, Tye e Copra-

rio, dentre outros criadores. O grupo aborda ainda outros 
repertórios europeus, na maior parte desconhecidos do 
público em geral, o que tem contribuído para populari-
zar compositores como Jenkins, Rosenmüller e Scheidt. 
Programas como Música en los Tiempos de Cervantes, 
Música Napolitana del Renacimiento, El Llibre Vermell de 
Montserrat, Romances Sefarditas, Cansós de Trobairitz, 
El Barroco Español, assim como ensaios e monografi as 
sobre as obras de compositores como Cabezón, Gabrie-
li, Frescobaldi, Caurroy, Scheidt, Hume, Brade, Gibbons, 
Couperin e Bach, atestam a riqueza de possibilidades 
artísticas e ensaísticas oferecidas por Hespèrion XXI.

Dentre as principais realizações do grupo, cumpre des-
tacar programas e coletâneas como Lachrimae or Sea-
ven Tears (Dowland), Laudes Deo (Tye, estréia mundial 
da versão completa pelo Consort Musicke), Recercadas 
del Trattado de Glosas (Ortiz), Romances y Villancicos 
(Enzina), Obras de Jenkins, Symphonien und Sonaten 
(Rosenmüller), uma coleção de CDs de música do Século 
de Ouro Espanhol (Cancionero de Palacio, Cancionero de 
Medinaceli, Cancionero de la Colombina e obras religio-
sas de Morales, Guerrero e Victoria), o premiado álbum 
Fantasías para Violas (Purcell) e, ainda, os CDs Fantasies, 
Pavanes & Gallardes (Milà), Ludi Musici (Scheidt) e Por-
trait Moyen Âge & Renaissance.

Os lançamentos mais recentes de Hespèrion XXI, regis-
trados para Alia Vox, seu novo selo, incluem os seguintes 
álbuns: Batalles, Tientos & Passacalles (Cabanilles), Eli-
zabethan Consort Music, The Teares of the Muses 1599 
(Holborne, Elizabethan Consort Music, vol. 2), Die Kunst 
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der Fuge (Bach), Consort Sets in Five & Six Parts (Lawes), 
Pièces de Viole du Seconde Livre (Marin Marais), Diáspora 
Sefardí (CD duplo com romances vocais e música instru-
mental), Battaglie & Lamenti e Ninna, Nanna (canções 
de ninar), os três últimos CDs com a soprano Montserrat 
Figueras, que também participou dos recentes e elogia-
dos livros-discos Miguel de Cervantes & Don Quijote de 
la Mancha: Romances y Músicas (2005) e Christophorus 
Columbus: Los Paraísos Perdidos (2006).

Repertório tão extenso e diversifi cado requer formações 
variadas e exige, da parte dos intérpretes, virtuosismo ab-
soluto e profundo conhecimento dos diferentes estilos e 
épocas musicais. Atendendo a esses imperativos, Hespè-
rion XXI é um conjunto internacional formado por solistas 
excepcionais em cada especialidade; a composição do 
grupo pode variar em função do repertório interpretado, 
mas seu núcleo fundamental se mantém sempre o mes-
mo. Levando em conta as opções que atualmente envol-
vem a interpretação da música antiga, a originalidade de 
Hespèrion XXI se baseia na ousadia de suas escolhas: 
criatividade individual num trabalho de equipe e busca 
de uma síntese dinâmica entre a expressão musical, 
os conhecimentos estilísticos e históricos e a imaginação 
criativa de músicos do século XXI.

Além de seus concertos na Europa, Hespèrion XXI reali-
za, praticamente todos os anos, turnês pelas principais 
cidades dos Estados Unidos, bem como vem se apresen-
tando em países como Japão, Coréia, México, Venezuela, 
Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Austrália, Nova Zelândia, 
Filipinas, e nas repúblicas de Hong-Kong e Taiwan.



onvencidos da infl uência determinante que as 
raízes e tradições culturais de um país exercem 
na expressão de sua linguagem musical, Mont-

serrat Figueras e Jordi Savall fundaram, em 1987, o con-
junto La Capella Reial, um dos primeiros grupos vocais 
dedicados à interpretação da música do Século de Ouro 
a adotar critérios históricos de execução e constituído 
exclusivamente por vozes hispânicas e latinas.

Seguindo o modelo das famosas “capelas reais” me-
dievais, para as quais foram criadas obras-primas das 
músicas sacra e profana da Península Ibérica, essa nova 
Capella Reial, denominada desde 1990 La Capella Reial 
de Catalunya, foi o fruto natural de mais de 13 anos da 
intimidade de seus fundadores com a pesquisa e a inter-
pretação da música antiga. Tendo por objetivo principal 
aprofundar e ampliar a investigação sobre o patrimônio 
polifônico-vocal hispânico e europeu anterior ao ano de 
1800, La Capella Reial de Catalunya, em parceria com o 
conjunto Hespèrion XXI (fundado em 1974), pratica uma 
visão interpretativa que contempla tanto a qualidade do 
som vocal, e sua adequação ao estilo da época, quanto 
a declamação e a projeção expressiva do texto poético, 
tudo sempre a serviço da profundidade espiritual e ar-
tística de cada obra.

Sob direção de Jordi Savall, La Capella Reial de 
Catalunya desenvolve intensas atividades de con-
certos e gravações, apresentando-se, desde sua 
fundação, nos principais festivais de música antiga 
de todo o mundo. Seu repertório e suas gravações, 
registradas em mais de 25 álbuns, abarcam das 
Cantigas de Afonso X, “o Sábio”, e do Llibre Vermell 
de Montserrat, ao Réquiem de Mozart, passando 
pelos cancioneiros do Século de Ouro e pelos gran-
des mestres do Renascimento e do Barroco catalão, 

La Capella Reial 
de Catalunya
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espanhol e europeu, como Mateo Flecha, Cristóbal de 
Morales, Francisco Guerrero, Tomás Luís de Victoria, 
Joan Cererols, Claudio Monteverdi, Biber, assim como 
pelas canções sefarditas, a música de El Misteri d’Elx, 
os romances do Quixote e a música hispânica do século 
XV, dos tempos de Isabel I e Cristóvão Colombo.

Dentre os compromissos da Capella Reial de Catalunya 
nos últimos anos, vale destacar sua participação na trilha 
sonora do fi lme Jeanne la Pucelle (de Jacques Rivette, 
sobre a vida de Joana d’Arc), bem como nas óperas Una 
Cosa Rara, de Vicent Martín i Soler, e L’Orfeo, de Claudio 
Monteverdi, apresentadas no Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona (em 1991 e em 1993), no Teatro Real de Madrid 
(1999), na Konzerthaus de Viena (2001) e no Teatro Reggio 
di Torino (2002). Quando da reinauguração do Liceu de 
Barcelona, em 2002, uma nova montagem de L’Orfeo foi 
ali realizada e registrada em DVD, pelo selo BBC-Opus 

Arte. Posteriormente, La Capella mostraria a obra tam-
bém no Palais des Arts de Bruxelas (2006), na Ópera de 
Bordeaux (2007) e na abertura do Festival de Edimburgo 
de 2007, ao lado do Vespro, do mesmo compositor. 

La Capella Reial de Catalunya tem sido agraciada com diver-
sos prêmios e distinções, como o Grand Prix de l’Académie 
du Disque Français, o Prêmio da Académie Charles Cros, 
o Diapason d’Or, o Prix de l’Académie du Disque Lyrique, 
o Orphée d’Or, o Grand Prix du Disque Classique da FNAC, 
o Grand Prix de la Nouvelle Académie du Disque, o Premio 
Fundazione Giorgio Cini de Veneza, o Prêmio CD Compact 
e dois Prêmios MIDEM 2005, conferidos ao álbum Miguel 
de Cervantes & Don Quijote de la Mancha, livro-disco 
também indicado para o Prêmio Grammy 2007.

Desde 1990 o conjunto La Capella Reial de Catalunya é 
patrocinado pela Generalitat de Catalunya.
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seus estudos musicais diplomando-se em violoncelo pelo 
Conservatório de Barcelona, em 1964. No ano seguinte, 
iniciou, como autodidata, o estudo da viola da gamba e da 
música antiga; a partir de 1968, aperfeiçoou-se na Schola 
Cantorum Basiliensis, da Suíça, instituição onde em 1973 
sucedeu seu mestre, August Wenzinger, e da qual conti-
nua a fazer parte, ministrando cursos e master classes.

A discografi a de Jordi Savall supera a marca de 170 ál-
buns. Dentre as distinções já atribuídas ao músico e a sua 
obra, destacam-se o título de Offi cier de l’Ordre des Arts et 
Lettres (1988), a Creu de Sant Jordi (1990), os Prêmios de 
Músico do Ano (Le Monde de la Musique, 1992) e Solista 
do Ano (Victoires de la Musique, 1993), a Medalha de Ouro 
das Belas-Artes (1998), os títulos de Membro de Honra da 
Konzerthaus de Viena (1999), de Doutor Honoris Causa da 
Universidade Católica de Louvain (2000) e da Universidade 
de Barcelona (2006), o Prêmio Victoires de la Musique (que 
lhe foi atribuído, em 2002, por sua trajetória profi ssional), 
a Medalha de Ouro do Parlamento da Catalunya (2003), 
o Prêmio de Honra da Deustchen Schallplattenkritik e di-
versos Prêmios MIDEM Classical, que em 2006 concedeu 
ao álbum-livro Miguel de Cervantes & Don Quijote de la 
Mancha: Romances y Músicas o Prêmio de Disco do Ano 
(esse trabalho seria indicado ao Prêmio Grammy 2007).

Em seu livro-disco de 2006, Christophorus Columbus: Los 
Paraísos Perdidos, Jordi Savall trouxe à luz uma combi-
nação de fontes históricas e musicais do século XV his-
pânico, em exemplar trabalho de recuperação do antigo 
e rico patrimônio musical e textual da Península Ibérica e 
do Novo Mundo. No álbum Lachrimae Caravaggio, dedicado 
ao genial e desventurado pintor, unem-se de forma inédita 
literatura, música e pintura: sete lágrimas e sete estân-
cias, com músicas da época e composições de Jordi Savall, 
servem, à semelhança de uma “trilha sonora imaginária”, 
de contraponto musical à vida do artista, cujas últimas pin-
turas são comentadas pelo escritor Dominique Fernandez.

Jordi Savall foi nomeado pela UNESCO como Embaixador 
da União Européia para o Diálogo Intercultural e Artista 
para a Paz, no âmbito do Programa Embaixadores da Boa 
Vontade. 

ordi Savall constitui um caso excepcional no pa-
norama da música de nosso tempo. Faz mais de 
30 anos que o artista dá a conhecer ao mundo 

maravilhas musicais abandonadas nas trevas da indife-
rença; 30 anos que as pesquisa, lê e interpreta em sua 
viola da gamba ou como regente. Savall devolve aos dias 
de hoje um repertório essencial e o oferece a todos que 
têm ouvidos abertos para apreciá-lo; fez também reviver 
um refi nadíssimo instrumento, a viola da gamba, a respei-
to do qual havia silêncio, com exceção do círculo íntimo 
que o reverenciava.

Ao lado de Hespèrion XXI, La Capella Reial de Catalunya e 
Le Concert des Nations – três grupos musicais que fundou 
juntamente com a cantora Montserrat Figueras –, Jordi 
Savall explora e cria todo um universo de emoções e be-
lezas, projeta-o para o mundo e para milhões de amantes 
da música, dando a conhecer a viola da gamba e as mú-
sicas esquecidas da Península Ibérica e de tantos outros 
lugares. Por meio de seu trabalho, o artista credenciou-se 
como um dos principais conhecedores e defensores da 
música antiga.

Jordi Savall é uma das personalidades musicais mais 
polivalentes da sua geração. Suas múltiplas atividades 
– como concertista, pedagogo, pesquisador e criador de 
novos projetos musicais e culturais – situam-no entre os 
principais artífi ces da revalorização da música históri-
ca. Com sua participação fundamental no fi lme Tous les 
Matins du Monde (obra de Alain Corneau agraciada com 
o Prêmio César de Melhor Trilha Sonora), suas intensas 
atividades como concertista e regente (cerca de 140 con-
certos por ano), sua ampla atuação nos estúdios (realiza 
em média seis gravações anuais) e, recentemente, com 
a criação de seu próprio selo discográfi co, o Alia Vox, 
Jordi Savall demonstra que a música antiga não tem por 
que ser, necessariamente, elitista e pode, ao contrário, 
interessar a um público cada vez mais jovem e numeroso 
no mundo todo.

Savall iniciou sua formação aos seis anos de idade 
– como menino-cantor do Coro de Meninos de Igualada, 
sua cidade natal, na província de Barcelona – e completou FO

TO
: P

HI
LI

PP
E 

RO
CA



ontserrat Figueras é referência essencial na in-
terpretação de vasto repertório vocal das épocas 
medieval, renascentista e barroca. Juntamente com 

Jordi Savall, com quem estabeleceu uma profunda união artística 
e humana, a soprano vem desenvolvendo múltiplas atividades 
pedagógicas, de pesquisa e criação, e ambos os musicistas 
acabaram por conceber um estilo interpretativo renovador, ca-
racterizado por combinar grande fi delidade às fontes históricas 
a uma extraordinária capacidade criativa e expressiva. A contri-
buição conjunta dos dois artistas representa importante marco 
na evolução do movimento da música histórica.

Ao lado de Jordi Savall, Montserrat Figueras participou da cria-
ção dos conjuntos Hespèrion XX (1974), La Capella Reial de 
Catalunya (1987) e Le Concert des Nations (1989). Com esses 
grupos, e também como solista, a soprano tem desempenhado 
importantíssimo papel para a recuperação de um patrimônio 
artístico tão excepcional quanto eclético, que vem apresentando 

nas melhores salas de concerto e nos principais festivais de 
música do mundo inteiro.

Montserrat Figueras tem realizado leituras notáveis do repertório 
que aborda, como demonstram suas mágicas interpretações 
nos álbuns Canto de la Sibila, Ninna, Nanna, Diáspora Sefardí e 
Battaglie & Lamenti. Seu último álbum como solista, Lux Feminae 
(selo Alia Vox), obteve elogios incondicionais da crítica espanhola 
e internacional. A discografi a da cantora, que supera a marca 
de 80 títulos, foi agraciada com diversas distinções, dentre as 
quais o Grand Prix de l’Académie du Disque Français, o Grand 
Prix de la Nouvelle Académie du Disque e uma indicação para 
o Prêmio Grammy.

Em 2003, o governo francês concedeu a Montserrat Figueras 
o título de Offi cier de l’Ordre des Arts et des Lettres; recente-
mente, a cantora foi nomeada Artista para a Paz, pelo Programa 
Embaixadores da Boa Vontade da UNESCO.

Montserrat
Figueras

Soprano
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Adriana Fernández  Soprano

Nascida em Buenos Aires, dedicou-se ao canto desde criança, 
como solista do Coro Infantil do Teatro Colón. Formada pelo 
Conservatório Nacional de Música, aperfeiçoou-se com Ernst 
Haefl iger, Aldo Baldin, Philippe Huttenlocher, Heather Harper e 
Helmuth Rilling, na Academia Internacional Bach de Buenos Aires. 
Em 1991, foi primeira colocada no concurso do Conservatório de 
Genebra, instituição na qual prosseguiu sua formação. Em 1994, 
trabalhou Lied e ópera na Academia de Verbier, onde estudou com 
Barbara Hendricks, Nicolai Gedda e Roger Vignoles. De 1990 a 
2005, integrou o Ensemble Elyma (direção de Gabriel Garrido), 
especializando-se no repertório italiano do século XVII.

Adriana Fernández colabora regularmente com Jordi Savall nos 
conjuntos Hespèrion XXI, Le Concert des Nations e La Capella 
Reial de Catalunya, e com os grupos Le Parlement de Musique, 
Ensemble 415, Les Sacqueboutiers de Toulouse, L’Arpeggiata, 
Al Ayre Español e The Rare Fruits Council.

Daniele Carnovich  Baixo

Italiano de Pádua, estudou no Conservatório de sua cidade, onde 
se diplomou em fl auta transversal. Posteriormente, dedicou-se 
ao canto e à composição. Iniciou suas atividades como concer-
tista em 1981, participando de prestigiosos festivais de música, 
como solista de grupos como The Consort of Musicke, Il Giardino 
Armonico, Ensemble Chiaroscuro, I Sonatori della Gioiosa Marca, 
Elyma Ensemble, Concerto Palatino, La Colombina, Ensemble 
Daedalus, e com regentes como Frans Brüggen, Philip Her-
rewegge, Diego Fasolis, Nigel Rogers, Andew Parrot, Alan Curtis, 
Rinaldo Alessandrini, Gabriel Garrido e René Clemencic.

Daniele Carnovich começou a trabalhar com Jordi Savall em 1986 
e tem dado continuidade a essa colaboração ininterrupta até hoje, 
cantando com Hespèrion XXI e em La Capella Reial de Catalunya. 
Participou de mais de 100 gravações, para diversos selos, dentre 
as quais se destacam a Integral dos Madrigais de Monteverdi e 
seis diferentes versões do Vespro desse compositor.

David Sagastume  Contratenor

Nascido em 1972, em Vitoria-Gasteiz, no País Basco, estudou 
violoncelo no Conservatório Superior de Música Jesús Guridi, 
de sua cidade, sendo agraciado com Prêmio Extraordinário em 
seu exame de conclusão de curso. Ao mesmo tempo, estudou 
piano, viola da gamba e cravo, e iniciou estudos de composição. 
Paralelamente, participou, como instrumentista, do conjunto Jesús 
Guridi, com o qual se apresentou em todo o País Basco. Integrou 
também a Joven Orquestsa de Euskalerria EGO, colaborando re-
gularmente ainda com a Orquestra Sinfônica de Euskadi.

David Sagastume realizou sua formação como cantor com os 
professores I. Álvarez, R. Levitt e Carlos Mena, com o qual tra-
balha atualmente. É colaborador habitual de La Capella Reial 
de Catalunya e da Capilla Peñafl orida, conjuntos com os quais 
tem atuado como solista em vários concertos e gravações. Nos 
últimos anos, o contratenor vem participando também de impor-
tantes festivais espanhóis e internacionais de música.

Ferran Savall  Canto

Nascido na Basiléia em 1979, desde a infância o fi lho de Mont-
serrat Figueras e Jordi Savall manteve estreito contato com a 
música. Deu início a seu aprendizado musical aos sete anos e 
aos 15 começou a estudar guitarra, com Xavier Coll. Paralela-
mente, estudou interpretação de instrumentos antigos e baixo 
contínuo, sob orientação de Rolf Lislevand. Aluno de Dolors Aldea 
e Petter Johansen, com quem trabalha o canto moderno desde 
2000, Ferran Savall tem se apresentado em festivais de música 
clássica e antiga e participa do conjunto ZonAzul, com o qual 
canta variados estilos musicais, como funk, blues, soul, jazz e 
fl amenco fusion.

Em 2002, o cantor foi um dos integrantes do conjunto vocal 
dirigido por Bobby McFerrin no Festival de Jazz de Victoria. Fer-
ran Savall vem se apresentando em concertos ao lado de Jordi 
Savall e Montserrat Figueras em diversos países da Europa, na 
Colômbia, na Coréia, no Japão e nos Estados Unidos.



Francisco Rojas  Narração

Formado em interpretação pela Real Escola Superior de Arte 
Dramática de Madri, Francisco Rojas estudou também no Teatro 
de la Abadía. Integrante dos elencos de inúmeras produções tea-
trais, tem colaborado regularmente com importantes companhias 
de teatro da Espanha, dentre as quais a Compañía Nacional de 
Teatro Clásico – CNTC e a Noviembre Compañía de Teatro. 

Com a CNTC, atuou em La Gran Sultana, de Miguel de Cer-
vantes, Fuenteovejuna e Peribáñez y el Comendador de Ocaña, 
de Lope de Vega, Los Mal Casados de Valencia, de Guillem Cas-
tro (co-produção CNTC e Teatres de la Generalitat Valenciana), 
e Don Juan, de Molière; com a Noviembre Compañía de Teatro 
participou, dentre outros espetáculos, de Ândrocles e o Leão, 
de Bernard Shaw, Os Amores de Anatol, de Arthur Schnitzler, 
No son todos ruiseñores e La Bella Aurora, de Lope de Vega, 
e Hamlet de William Shakespeare.

Furio Zanasi  Barítono

Iniciou sua carreira dedicando-se à música antiga, do-
mínio em que constituiu amplo repertório, que se esten-
de do madrigal e da cantata ao oratório e à ópera barroca. 
Aborda também o Lied e a ópera pós-barroca. Furio Za-
nasi é presença constante nos mais importantes festivais 
italianos e europeus, como o Settembre Musica Torino, 
o Festival Roma Europa, o San Maurizio (Milão), o Autunno Mu-
sicale di Como, o Festival Monteverdi de Cremona, as Feste Mu-
sicali Bolognesi, a Folle Journée Nantes, o Festival de Salzburgo 
e o Festival de Vigo.

Presença freqüente em prestigiosas salas de música interna-
cionais, como a Konzerthaus de Viena, o Auditori de Barcelona, 
o Auditório Nacional de Madri, a Opéra Garnier de Paris, o Con-
certgebouw de Amsterdã, o Centro Cultural de Belém, a Funda-
ção Gulbenkian de Lisboa, o Carnegie Hall de Nova Iorque e o 
Kioi Hall de Tóquio, Furio Zanasi também já se apresentou na 
Bolívia, no Brasil e na Argentina.

Lluís Vilamajó  Tenor

Nascido em Barcelona, iniciou seus estudos musicais na Esco-
lanía de Montserrat e formou-se pelo Conservatório Municipal 
Superior de Música de Barcelona. Integrante de La Capella Reial 
de Catalunya e de Hespèrion XXI, participa também dos conjun-
tos Al Ayre Español, Le Sacqueboutiers de Toulouse, Ensem-
ble La Fenice, Ensemble Barroque de Limoges, Il Fondamento, 
Orchestra Barroca di Venezia e Orquesta Barroca de Sevilla, com 
os quais fez gravações e se apresentou em importantes salas de 
concerto da Europa, dos Estados Unidos, do México e de Israel. 
Lluís Vilamajó é co-responsável pela Direção Artística do Coro 
Barroco de Andalucía, de Sevilha.

Dentre os compromissos recentes do cantor, destacam-se partici-
pações como solista nas seguintes obras: Vésperas (Monteverdi), 
Magnifi cat, Paixão segundo São João, Paixão segundo São Ma-
teus e Missa em Si menor (Bach), Réquiem (Mozart), Missa de 
Glória (Puccini), A Criação (Haydn), L’Enfant Prodigue (Debussy) e 
O Messias (Haendel).

Manuel Forcano  Narração

Poeta nascido em 1968, em Barcelona, Manuel Forcano foi 
professor de hebraico e aramaico na Universidade de Barcelo-
na. Sua poesia, de raízes clássicas, mas ao mesmo tempo de 
grande atualidade, recebeu diversos prêmios importantes. Seu 
conhecimento das línguas semíticas fez do poeta e professor 
também premiado tradutor: verteu do hebraico obras de poetas 
israelenses como Yehuda Amijai, Pinjas Sadé e Ronny Someck; 
e com a arabista Margarita Castells, é autor da primeira tradução 
do árabe para o catalão do clássico As Viagens de Ibn Battuta, 
agraciada com o Prêmio da Crítica Catalã de 2006. Em 2007, 
Manuel Forcano publicou o ensaio Las Cruzadas vistas por los 
Judíos.



Cristóvão Colombo – Paraísos Perdidos:
história e poesia em diálogo com músicas árabe-
andaluzas, judias e cristãs, da Antiga Hespéria ao 
descobrimento do Novo Mundo

Concepção, seleção de textos e músicas e adaptações musicais  Jordi Savall
Dramaturgia e textos aramaicos, hebraicos, árabes e náuatle  Manuel Forcano

Montserrat Figueras  Canto

Ferran Savall  Canto

Manuel Forcano  Narração (textos em árabe, latim, aramaico, hebraico e náuatle) 

Francisco Rojas  Narração (textos em espanhol)

La Capella Reial de Catalunya

Adriana Fernández  Soprano 

David Sagastume  Contratenor

Lluís Vilamajó  Tenor

Furio Zanasi  Barítono

Daniele Carnovich  Baixo

Hespèrion XXI

Pierre Hamon  Flautas e Gaita

Jordi Savall  Viola da Gamba Soprano e Rebab

Sergi Casademunt  Viola da Gamba Tenor

Fahmi Alqhai  Viola da Gamba Baixo

Juan Manuel Quintana  Viola da Gamba Baixo

Xavier Puertas  Violones

Dimitri Psonis  Santur e Percussão

Xavier Díaz-Latorre  Vihuela de Mão e Guitarra

Mehmet Yesilcay  Oud

David Mayoral  Percussão

Jordi Savall  Regência     

La Capella Reial de Catalunya é patrocinada pela Generalitat de Catalunya.
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PROFECIA – Medéa, ato II (Sêneca, séc. I dC)

CORO   Tethysque novos detegat orbes (Tétis descobrirá novos mundos)
INVOCAÇÃO   Nunc iam cessit pontus (Agora que oceanos foram dominados)
RECITATIVO   Venient annis sæcula seris (Virão os anos tardios do mundo)
Medéa de Sêneca (citado e traduzido por Colombo em seu Livro das Profecias)

ano 1408 – Reinado do emir Nazarí Yusuf III
RECITATIVO   Descrição das belezas de Granada – Ibn Battuta, As Viagens
MÚSICA   Mowachah Billadi askara min aadbi Llama – Al-Ándalus

ano 1451 (outubro) – Nascimento de Cristóvão Colombo
RECITATIVO   Siendo sus antepasados de la real sangre de Jerusalem – Hernando de Colón 
Sus padres fueron personas notables – Fray Bartolomé de las Casas
MÚSICA   Strambotto: O tempo bono – Anônimo

ano 1474 (25 de junho) – Carta do físico Toscanelli ao príncipe Don Juan
RECITATIVO   Mito ergo sue maiestati cartam, manibus meis factam (Fiz um mapa com minhas próprias mãos)  
– Salvador de Madariaga
MÚSICA   Danza Alta: Mappa mundi (Kyrie) – Johannes Cornago

anos 1480/1485 – Naufrágio de Colombo no Cabo de São Vicente
RECITATIVO   El Almirante salió al encuentro de cuatro grandes galeras – Hernando de Colón
MÚSICA   Villancico: Meis olhos van por lo mare – Anônimo

ano 1485 – Casamento de Colombo durante sua estada em Portugal
RECITATIVO   Como no estaba muy lejos de Lisboa – Hernando de Colón
MÚSICA   Villota: Dindirindin – Anônimo (século XV)

ano 1486 – Colombo apresenta seu projeto aos Reis Católicos
RECITATIVO   Atendiéndose al uso castellano de decir Duda San Agustín – Hernando de Colón
MÚSICA   Frottola: In te Domine speravi – Josquin des Près

O fi m de Al-Ándalus
RECITATIVO   Poema na Pedra da Alhambra de Granada (texto em árabe de Ibn Zamrak) – 
Sou o jardim adornado de beleza 
MÚSICA   Nuba (instrumental) – Al-Ándalus

ano 1492 (janeiro) – A conquista de Granada
RECITATIVO   Sobre o Tratado de Alhambra e a rendição de Granada – Andrés Bernáldez (sacerdote e confessor 
da Rainha Isabel e do Inquisidor Geral de Castela)
MÚSICA   Romance: Qu’es de ti desconsolado – Juan del Enzina
MÚSICA   Villancico: Levanta Pascual, que Granada es tomada – Juan del Enzina 

intervalo

A Sociedade de Cultura Artística agradece o constante suporte da Família Baumgart.

SÉRIE AZUL
TEATRO ABRIL    18 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, 21H

Cristóvão Colombo – Paraísos Perdidos



PRÓXIMOS CONCERTOS

Teatro Municipal
Jerusalem 
Chamber Ensemble
Elena Bashkirova   Piano

Série Branca
21 de outubro, terça-feira

Série Azul
22 de outubro, quarta-feira

Mozart 
Trio para Piano, Violino 
e Violoncelo, K.548

Britten 
Lachrymae, para Piano e Viola

Mozart 
Quarteto com Piano, K.493

Erwin Schulhoff 
Duo para Violino e Violoncelo

Schumann 
Quarteto para Piano, 
Violino, Viola e Violoncelo

Teatro Alfa

Kodo   Percussão do Japão

Série Branca
11 de novembro, terça-feira

Série Azul
12 de novembro, quarta-feira

O conteúdo editorial dos programas 
da Temporada 2008 encontra-se 
disponível em nosso site 
www.culturaartistica.com.br 
uma semana antes dos 
respectivos concertos.

Programação sujeita a alterações.

ano 1492 – A Diáspora Sefardi
MÚSICA   Las estrellas de los cielos (viola) – Anônimo sefardi
MÚSICA   La Santa Inquisición. Himno: Patres nostri peccaverunt – Johannes Cornago

ano 1492 (31 de março) – A expulsão dos judeus não-convertidos
RECITATIVO   Edito de expulsão dos judeus – Joan Coloma (secretário dos reis)
ORAÇÃO   (em aramaico e ladino) Ha lahma ‘anya (Este é o pão da afl ição) – Anônimo sefardi
RECITATIVO   Testemunho da expulsão dos judeus: En contados meses – Andrés Bernáldez (confessor da rainha)
MÚSICA   (lamentação em hebraico) Ma aidej? Ma adamelaj adamélaj (A quem te compararei? A quem te 
assemelharei, fi lha de Jerusalém?) – Anônimo sefardi

ano 1492 (11 e 12 de outubro) – Da caravela Pinta avista-se o Novo Mundo
MÚSICA   Fantasía (instrumental) – Luys de Milán 
RECITATIVO   Carta aos Reis Católicos (primeira viagem) – Salvador de Madariaga
Así que después de haber echado fuera todos los judíos
MÚSICA   Voca la galiera (instrumental) – Anônimo
RECITATIVO   Navegó al Ouesudeste – Cristóbal Colón, Diario de a bordo

ano 1502 – Conversão forçada de todos os mouros dos reinos de Castela
RECITATIVO   Viendo el Rey y la Reyna que los moros mudejares – Crónica de los reyes de Castilla
MÚSICA   Nuba Hiyay Msmarqi – Lamento árabe-andaluz (séc. XVI, instrumental)

ano 1502 – Montezuma II é proclamado imperador Asteca
RECITATIVO   Poema náuatle sobre a transitoriedade de todas as coisas – ¿Cuix oc nelli nemohua oa in tlalticpac 
Yhui ohuaye?” (Por acaso vive-se verdadeiramente na Terra?)
MÚSICA   Música amerindiana – Anônimo (fl auta e tambores)

ano 1504 – Testamento da rainha Isabel de Castela
MÚSICA   Romanesca (instrumental) – Anônimo
RECITATIVO   Sobre o tratamento aos indígenas: Y no consientan ni den lugar que los indios – 
Fray Bartolomé de las Casas
MÚSICA   Villancico: Todos los bienes del mundo – Juan del Enzina

ano 1506 (20 de maio) Cristóvão Colombo morre em Valladolid
RECITATIVO   En mayo de 1505 salió de viaje hacia la corte del rey católico – Hernando de Colón
MÚSICA   Miserere nostri (instrumental) – Anônimo

Epitáfi o – Fragmento de uma carta do Almirante 
MÚSICA   Fantasía I – Luys de Milán
RECITATIVO   No soy el primer Almirante de mi familia – Salvador de Madariaga
MÚSICA   Hino processional em língua quíchua: Hanacpachap cussicuinin – Juan Pérez Bocanegra

FIM DE FESTA
Sobre a chacona Esta indiana amulatada que nos viene de las Indias – Miguel de Cervantes
MÚSICA   Chacona: A la vida bona – Juan Arañés
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Monica Mehler
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Natan Berger
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Adolpho Leirner

Affonso Celso Pastore
Airton Bobrow
Alexandre Fix

Alfredo Rizkallah
Aluízio Rebello de Araújo

Álvaro Luiz Fleury Malheiros
Annete e Tales P. Carvalho

Antonio Carlos de Araújo Cintra
Antonio Correa Meyer

Antonio Hermann D. M. Azevedo
Antonio Teofi lo de Andrade Orth

Argetax Adm. e Part. em Empreendimentos
Arsenio Negro Junior

BVDA / Brasil Verde Design
Carlos Nehring Neto

Carlos P. Rauscher
Carmo e Jovelino Mineiro

Centauro Equip. de Cinema e Teatro
Cláudio Thomaz Lobo Sonder

Dario Chebel Labaki Neto
Eduardo L. P. R. de Almeida

Elisa Villares L. Cesar
Elisa Wolynec

EPU – Editora Pedagógica e Universitária
Fabio de Campos Lilla

Fanny Fix
Felipe Arno

Fernando Carramaschi
Fernando Eckhardt Luzio
Fernando Xavier Ferreira
Fernão Carlos B. Bracher

Gioconda Bordon
Henrique Meirelles

Israel Vainboim
Jacks Rabinovich
Jacques Caradec

Jairo Cupertino
Jayme Blay

Jayme Bobrow
Jayme Sverner

José Carlos Moraes de Abreu
José E. Queiroz Guimarães

José E. Mindlin
José Roberto Opice

Lea Regina Caffaro Terra
Livio de Vivo

Lucila e José Carlos Evangelista
Luis Stuhlberger

Luiz Rodrigues Corvo
Luiz Villares

Marcio Augusto Ceva
Maria Izabel Piza da Silva Gordo

Mario Arthur Adler
Marlene e Gerard Arnhold

Michael e Alina Perlman
Milú Villela

Minidi Pedroso
Morvan Figueiredo de Paula e Silva

Moshe Sendacz
Nelio Garcia de Barros

Nelson Nery Jr. 
Nelson Reis
Paulo Cezar C. B. C. Aragão
Pedro Stern
Ricard Takeshi Akagawa
Ricardo Feltre
Ricardo Ramenzoni
Roberto Civita
Roberto e Yara Baumgart
Roberto Mehler
Rosa Maria de Andrade Nery
Ruth e Raul Hacker
Ruy e Célia Korbivcher
Salim Taufi c Schahin
Sandor e Mariane Szego
Sylvia e Flávio Pinho de Almeida
Theodoro Flank
Thomas Michael Lanz
Ursula Baumgart
Vavy Pacheco Borges
Walter Ceneviva
4 mantenedores anônimos
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Lista atualizada em 5 de setembro de 2008.
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O Cine Teatro Paramount, hoje Teatro Abril, foi inaugurado em 1929, com a proposta inédita de 
ser a primeira sala da América Latina preparada para exibir fi lmes falados. Espaço de dimensões 
grandiosas e arquitetura em estilo art-déco, rapidamente o Paramount ganhou fama e prestígio 
e tornou-se o palácio das artes de São Paulo. Nos anos 1930 e 1940, realizavam-se aqui bailes 
de carnaval, espetáculos de variedades, peças de teatro e muitos shows de música. E que 
shows! Nat King Cole, Louis Armstrong e Maurice Chevalier foram apenas três dos muitos nomes 
famosos que devem ter assinado um possível “livro de ouro” do Teatro Paramount, se esse livro 
um dia existiu. Em 1963, uma das principais atrações artísticas de São Paulo acontecia neste 
teatro: o musical My Fair Lady. Foi para assistir à adaptação brasileira do musical, com Bibi 
Ferreira e Paulo Autran nos papéis principais, que meus pais me trouxeram aqui pela primeira 
vez. Daquela matinê me recordo muito pouco; guardei apenas a sonoridade mágica dos dois 
nomes: Paramount e My Fair Lady.

Em 1965, Elis Regina e Jair Rodrigues gravaram no Paramount um dos marcos da música popular 
brasileira, o show Dois na Bossa. Outro momento inesquecível da história do Paramount foi a 
terceira edição do Festival da Música Popular Brasileira, em 1967. Dentre os classifi cados para 
a fi nal estavam Edu Lobo, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Os Mutantes, Chico Buarque e o MPB-4. 
A colocação fi nal dos premiados desse certame histórico é hoje irrelevante, mas as canções que 
eles interpretaram fi guram entre as melhores daquela e de todas as épocas de nossa música. 
Dois anos mais tarde, em 1969, um incêndio destruiu o Teatro. Vieram tempos difíceis. Mas 
em 2000, o antigo prédio – já reconhecido como Patrimônio Histórico da Cidade – receberia o 
impulso necessário para voltar à cena paulistana. A fachada e o foyer foram restaurados, e as 
instalações totalmente reconstruídas. Um novo teatro, agora Teatro Abril, dá continuidade aos 
momentos exuberantes que marcaram a vida desta tradicional casa de espetáculos. E o inedi-
tismo do cinema falado, em 1929, deu lugar a outro pioneirismo: o de ser o primeiro endereço 
autorizado para a realização dos musicais da Broadway. Um exemplo de continuidade que mostra 
o vigor de que é feita a vida cultural de São Paulo.

Gioconda Bordon

TEATRO PARAMOUNT: DO CINEMA FALADO 
AOS MUSICAIS DA BROADWAY



A propósito do espetáculo
Cristóvão Colombo – Paraísos Perdidos

“Este mundo bueno fue si bien usáramos de él como debemos”.

(Este mundo bom seria se bem o usássemos como devemos.)

Jorge Manrique (1440 – 1479)

Nosso passado não é só nosso. O espaço geográfi co que nossa 
cultura ocupou ao longo dos séculos incluiu em seu interior gen-
tes diferentes, com outras formas culturais e religiosas, como, 
nos tempos da antiga Hespéria, a muçulmana e a judaica. Mas 
na Idade Média – que foi, como a atual, uma época de ódios 
religiosos e de incompreensão –, o paraíso da Hespéria das 
“Três Culturas” se degradou. Contudo, apesar da intolerância 
e das crueldades, árabes e judeus habitavam entre nós, viviam 
como nós, eram nós. Em fi ns do século XV, depois da conquista 
de Granada, eles foram expulsos ou convertidos por decreto 
ao cristianismo, e sua partida signifi cou o fi m de uma época, 
a perda de um possível paraíso: os textos denunciam, as músicas 
choram, a memória ilumina e nossa consciência dignifi ca esse 
epílogo.

Paralelamente a essas convulsões, uma figura excepcional 
emerge: Cristóvão Colombo, o almirante que em 1492 descobre 
o Novo Mundo. Um novo paraíso vai ser transformado: a chegada 
dos colonizadores comportará, por um lado, a destruição e a 
perda de muitas culturas indígenas, por outro, a cristalização de 
uma mestiçagem social e cultural muito frutífera, tanto no Velho 
como no Novo Mundo.

As músicas da época, junto com os diferentes textos que balizam 
a biografi a de Cristóvão Colombo, em particular os que foram 
anotados por ele mesmo em seus cadernos – como a premonitó-
ria citação do coro da tragédia Medéa de Sêneca (que anuncia a 
existência de um mundo desconhecido além da ilha de Tule, a ser 
descoberto por um audacioso marinheiro) –, são testemunhos 
diretos e reveladores de todas essas profundas transformações. 
Da combinação dessas fontes históricas e musicais nasceu um 
espetáculo renovador, no qual a beleza e a emoção da música 
estabelecem um diálogo expressivo com os textos recitados: 
uns descritivos, outros poéticos, alguns verdadeiramente cruéis, 
outros mais dramáticos, mas todos profundamente representa-
tivos do acontecer de uma época de mudanças, de um passado 
distante, mas que não deveríamos esquecer.

A música permite que nos aproximemos com intensa emoção 
das crônicas desse século excepcional. Essas crônicas mos-
tram a extrema ambivalência de uma época ao mesmo tempo 



convulsionada e muito criativa, que apesar de suas numerosas 
sombras se destacou por um brilhante fl orescimento de todas 
as artes. Ouçamos como as maravilhosas músicas dos villan-
cicos e romances da época se alternam com o doído e sincero 
sentimento das crônicas contemporâneas de Andrés Bernáldez, 
com os lamentos sefarditas, as descrições de Ibn Battuta, o diá-
rio de bordo do almirante, os contundentes editos reais, assim 
como com o magistral verbo poético de Juan del Enzina ou do 
granadino Ibn Zamrak, sem esquecer o maravilhoso poema em 
náuatle sobre a fugacidade universal.

Com essa proposta, além de recuperar um importante patrimônio 
musical – interpretado vocal e instrumentalmente com critérios 
históricos e instrumentos de época –, desejamos apresentar 
também nossa homenagem às outras principais culturas da-
quele tempo. Assim, nossas músicas cortesãs, conservadas em 
valiosos manuscritos, se complementam com as músicas de 
tradição oral procedentes das culturas árabe e judaica e das de 
um Novo Mundo, hoje desconhecido, evocado simbolicamente 
pelo sugestivo som das diferentes fl autas originais das antigas 
culturas ameríndias.

[Ao] recordar os momentos mais signifi cativos desse século, [...] 
queremos, de forma simbólica, mas profundamente sincera, dar 
a esse projeto o sentido de um necessário gesto de desagravo 
a tantos homens e tantas mulheres que, por pertencerem a 
culturas e crenças diferentes das nossas, não fomos capazes de 
entender nem de respeitar. Paraísos Perdidos entrelaça a música 
e a literatura da época, oferecendo-nos uma imagem breve mas 
intensa desses dias de metamorfose religiosa e cultural, em que 
um Velho Mundo desaparecia e um Novo Mundo emergia.

O testemunho dos textos selecionados por Manuel Forcano – 
e recitados por ele mesmo nas línguas árabe, hebraica, ara-
maica, latim e náuatle, e os recitados por Francisco Rojas [...] 
em castelhano –, assim como as músicas cantadas – em latim, 
hebraico, árabe, quíchua, ladino, castelhano, catalão e italiano 
por Montserrat Figueras, [...], Lluiz Vilamajó e os solistas de La 
Capella Reial de Catalunya –, são a melhor prova da riqueza 
cultural de uma época cuja literatura e cuja música vimos desa-
parecer de nossos horizontes. Essas obras, hoje, recordam como 
são importantes e necessários o diálogo e a compreensão entre 
as diferentes religiões e culturas, para sermos capazes de pre-
servar e restaurar, nesse confl ituoso século XXI, uma bagagem 
cultural de tamanha envergadura e signifi cação.

Paraísos Perdidos propõe um merecido reconhecimento à li-
teratura, à história e à música da Antiga Hespéria e do Novo 
Mundo. Plenamente conscientes de que mais de 500 anos 
nos separam dessas épocas remotas, cremos por isso que, da 
mesma forma que a qualidade poética e a força expressiva da 
evocação recitada podem fazer com que seus acontecimentos 
dramáticos tornem a nos abalar, a beleza e a vitalidade de suas 
músicas também são capazes de nos emocionar intensamente. 
Recordemos também que, embora sua dimensão artística seja 
sempre atemporal, todas essas músicas, seus instrumentos, 
suas formas, seus sons, enfi m, seu estilo trazem inevitavelmente 
em si as marcas de seu tempo. Por isso, optamos pela justa 
adequação histórica vocal e instrumental, complementada com 
a correspondente capacidade de imaginação criativa, que tão 
bem caracteriza os solistas instrumentais e vocais das formações 
Hespèrion XXI e La Capella Reial de Catalunya [...].

O poeta Jorge Manrique escreveu: “¿Qué se hizo aquel trovar, 
las músicas acordadas qué tañían?”. Com este [espetáculo], os 
escritores, musicólogos, atores, cantores e instrumentistas que 
colaboram no projeto se propõem a dar não apenas uma res-
posta à pergunta do poeta, mas também avançar uma hipótese 
para a refl exão: as músicas vivas de tempos remotos, afi nadas 
com a memória da nossa história, podem se transformar na 
alma de uma renovada visão crítica e humanista das nossas 
origens e, quem sabe, ajudar a nos libertar um pouco mais de 
certa amnésia cultural, especialmente grave no que se refere à 
nossa música. Só assim, recuperando e revitalizando o antigo 
patrimônio musical e nos aproximando da história e do passado 
a partir de outra perspectiva, poderemos imaginar e construir 
melhor a memória do futuro.

Jordi Savall
Bellaterra, verão de 2006
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pesar de constituir o carro-chefe da programação da Sociedade de Cultura Artística, nossa  
Temporada Internacional de Concertos não é a única atividade que promovemos para difundir 
a boa música. Além de nossos cursos, desde 2007 realizamos também um projeto cultural 

inédito, cujo objetivo principal é levar ao público que reside fora dos grandes centros urbanos espe-
táculos musicais concebidos a partir de uma estrutura didática, o Ouvir para Crescer.

A cada semana, oferecemos uma série de espetáculos diferentes em cidades do interior. Esses con-
certos são bastante distintos de uma apresentação tradicional, pois incluem animada interação com 
a platéia, abordam muitos dos aspectos que formam o universo da música – como duração, altura, 
timbre, ritmo, melodia e harmonia – e mostram diversas formações populares e eruditas.

Em 2007, o projeto foi levado às cidades de Alumínio e Matão. Em 2008, iniciamos a primeira série de 
concertos em Araras, onde já atingimos aproximadamente 4.500 espectadores. Agora, estamos em 
busca de patrocínio para realizar outra série do Ouvir para Crescer em mais uma cidade do interior. 

Os espetáculos têm ingressos gratuitos e ocorrem sem qual-
quer custo para as cidades onde são apresentados. Além 
disso, incentivamos a presença de pessoas em situação de 
fragilidade social oferecendo transporte gratuito, de áreas 
específi cas das cidades até os locais dos concertos. 

No ano passado, com patrocínio da Citrovita e do Instituto 
Votorantim, o Ouvir para Crescer fez soar a música de mais 
de 120 compositores: de Villa-Lobos a Tchaikovsky, de Car-
los Gomes a Bizet, passando por Edu Lobo e Chico Buarque. 
Duzentos e cinqüenta artistas envolveram-se em 26 espe-
táculos, de que participaram cerca de 12 mil espectadores. 
Esperamos que as apresentações em 2008 confi rmem o 
sucesso do ano passado. 

Ouvir para
Crescer

A





Você já deve conhecer o website da Cultura Artística, 
que traz informações atualizadas sobre a Temporada 
Internacional, as peças e os demais concertos e eventos 
apresentados em nosso Teatro. O que você talvez não 
conheça são as novas iniciativas da Cultura Artística 
na Internet.

Hoje, contamos com uma e-newsletter enviada pe-
riodicamente a assinantes, freqüentadores eventuais e 
interessados em geral, em que se divulgam as novida-
des do Teatro, promoções especiais e acontecimentos 
do mundo da música e das artes cênicas.

Mantemos também em nosso website um blog, onde 
você encontra vídeos exclusivos de ensaios, concertos, 
links para artigos e críticas de nossos espetáculos, além 
de notícias sobre o mundo das artes no Brasil e exterior. 
Visite-nos e deixe seu comentário.

A enciclopédia aberta Wikipedia conta com verbetes 
sobre a Cultura Artística. Descubra mais sobre nossa his-
tória nesse grande banco de dados online e contribua para 
enriquecer os verbetes, caso saiba de detalhes históricos 
ou curiosidades que julgue importante compartilhar.

O site de relacionamentos Orkut dispõe de comuni-
dade e perfi l dedicados à Cultura Artística. Ali, você 
encontra fotos e vídeos exclusivos, além de um fórum 
onde poderá descobrir pessoas que freqüentam e fazem 
da Cultura Artística não só um centro cultural, mas um 
espaço onde amigos e pessoas com os mesmos inte-
resses se encontram.

No site de vídeos YouTube, você assiste a nossos 
artistas ensaiando, em concerto e sendo entrevista-
dos, bem como pode ver imagens de nossas próximas 
atrações.

O acesso a todas essas comunidades e websites é gra-
tuito e aberto a todos. Essas iniciativas visam não só 
dinamizar nossa comunicação com vocês, mas também 
facilitar a comunicação de vocês com a Cultura Artística, 
abrindo um canal interativo novo e importante.

Tudo isso está disponível por meio de links em nosso 
website.Visite-nos, deixe seus comentários e convide os 
amigos a se cadastrarem em nossa e-mailing list.
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Nelson Freire  Piano

Staatskapelle Berlin
Daniel Barenboim  Regência

Vilnius Festival Orchestra
Krzysztof Penderecki  Regência

Quarteto Alban Berg  Cordas

Orquestra Sinfônica de Israel
Dan Ettinger  Regência

Coral e solistas convidados

Orquestra Filarmônica de Liège
Pascal Rophé  Regência

Susan Graham  Mezzosoprano

Hallé Orchestra, Manchester
Sir Mark Elder  Diretor Musical

Polina Leschenko  Piano

Hespèrion XXI
La Capella Reial de Catalunya
Jordi Savall  Regência e Viola da Gamba

Montserrat Figueras  Soprano

Jerusalem Chamber Ensemble
Elena Bashkirova  Piano

Kodo  Percussão do Japão

Datas e programação sujeitas a alterações.

5, 6 e 8 de maio     

Teatro Cultura Artística

25, 26 e 27 de maio     

Sala São Paulo

3 e 4 de junho     

Teatro Cultura Artística

2 e 3 de julho     

Teatro Cultura Artística

11 e 12 de agosto     

Sala São Paulo

18 e 19 de agosto     

Teatro Municipal de São Paulo

Sala São Paulo

2 e 3 de setembro     

Sala São Paulo

16 e 18 de setembro     

Teatro Abril

21 e 22 de outubro     

Teatro Municipal

11 e 12 de novembro     

Teatro Alfa
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SÉRIE AZUL

TEATRO ABRIL      18 DE SETEMBRO, QUINTA-FEIRA, 21H

Cristóvão Colombo – Paraísos Perdidos:
história e poesia em diálogo com músicas 
árabe-andaluzas, judias e cristãs, da Antiga 
Hespéria ao descobrimento do Novo Mundo
Concepção, seleção de textos e músicas e adaptações musicais  Jordi Savall
Dramaturgia e textos aramaicos, hebraicos, árabes e náuatle  Manuel Forcano

Montserrat Figueras  Canto

Ferran Savall  Canto

Manuel Forcano  Narração (textos em árabe, latim, aramaico, hebraico e náuatle) 

Francisco Rojas  Narração (textos em espanhol)

La Capella Reial de Catalunya

Adriana Fernández  Soprano 

David Sagastume  Contratenor

Lluís Vilamajó  Tenor

Furio Zanasi  Barítono

Daniele Carnovich  Baixo

Hespèrion XXI

Pierre Hamon  Flautas e Gaita

Jordi Savall  Viola da Gamba Soprano e Rebab

Sergi Casademunt  Viola da Gamba Tenor

Fahmi Alqhai  Viola da Gamba Baixo

Juan Manuel Quintana  Viola da Gamba Baixo

Xavier Puertas  Violones

Dimitri Psonis  Santur e Percussão

Xavier Díaz-Latorre  Vihuela de Mão e Guitarra

Mehmet Yesilcay  Oud

David Mayoral  Percussão

Jordi Savall  Regência     

La Capella Reial de Catalunya é patrocinada pela Generalitat de Catalunya.



Parte 1

PROFECIA – Medéa, ato II 
(Sêneca, séc. I dC)

CORO     Tethysque novos detegat orbes (Tétis 
descobrirá novos mundos) – G. Binchois
INVOCAÇÃO     Nunc iam cessit pontus 
(Agora que oceanos foram dominados) 
– Anônimo (séc. XII)
(textos citados e traduzidos por Colombo em 
seu Livro das Profecias)
Medéa de Sêneca (ato II, vv.364-379)
Tétis descobrirá novos mundos
E Tule [Islândia] não será mais o confi m da 
terra.

Agora que os oceanos foram dominados
e a todas as leis se submetem:
qualquer embarcação voga em alto-mar.

Tétis descobrirá novos mundos...

Todos os limites foram movidos e as cidades
ergueram muralhas em novas terras,
nada fi cou onde antes estava.

Tétis descobrirá novos mundos...

Tempos virão, passados muitos anos,
em que o Oceano afrouxará as cadeias do 
mundo
e exporá a terra em toda a sua imensidão. 

Tétis descobrirá novos mundos...

RECITATIVO     Venient annis saecula seris 
(Virão os anos tardios do mundo) – Medéa 
de Sêneca (textos citados e traduzidos por 
Colombo em seu Livro das Profecias)
No ato II de Medéa, de Lúcio Aneu Sêneca, 
lêem-se os seguintes versos: “Venient annis 
saecula seris quibus oceanus vincula rerum 
laxet: et ingens pateat tellus: Typhysque 
novos detegat orbes: nec sit terris ultima 
Thyle.”
A tradução do próprio Colombo, que fi gura 
em seu Livro das Profecias, por ser um 
tanto livre e interpretativa, traz: “Virão os 
anos tardios do mundo, tempos em que o 
mar oceano afrouxará os laços das coisas 
e se abrirá uma grande terra; e um novo 
marinheiro, como aquele que foi guia de 
Jasão e teve por nome Tífi s descobrirá um 
novo mundo e, então, a ilha de Tule não será 
mais a última das terras.”

• • •

ano 1408 – Reinado do emir 
nazari Yusuf III

RECITATIVO     Descrição das belezas de 
Granada – Ibn Battuta, As Viagens (cap. XVI, 
Visita ao reino nazari de Granada em 1350)
De Málaga rumei para Alhama, uma pequena 
cidade com uma mesquita muito bem situada 
e esplendidamente construída. De Alhama 
segui viagem para a cidade de Granada, a 
capital de Al-Ándalus, que é a noiva entre 
todas as cidades. Seus arredores são de uma 
beleza que não tem igual em nenhum outro 
país do mundo: abarcam uma extensão de 
quarenta milhas, atravessadas pelo famoso 
rio Genil, outros riachos e um sem-fi m de 
córregos. Pomares, hortas, pastos, quintas 
e vinhedos rodeiam a cidade por todos os 
lados. Um dos lugares mais bonitos é o que 
chamam de “a fonte das lágrimas”, uma 
colina onde há hortas e jardins que nenhuma 
outra cidade pode se gabar de ter. Mas é 
uma cidade de tal renome que não precisa 
que ninguém insista em cobri-la de elogios.

MÚSICA     Mowachah Billadi askara min 
aadbi Llama – Al-Ándalus

• • •

ano 1451 (outubro) 
– Nascimento de Cristóvão 
Colombo

RECITATIVO     Siendo sus antepasados de 
la real sangre de Jerusalén (Sendo seus 
antepassados de sangue real de Jerusalém) 
– Hernando de Colón (Historia del Almirante, 
cap. l)
Diz Hernando de Colombo em sua História 
do Almirante: “Sendo seus antepassados de 
sangue real de Jerusalém, preferiu que seus 
pais não fossem muito conhecidos, de modo 
que, quanto mais apto e capacitado estava 
para a grande empreitada, tanto menos 
quis que sua pátria e sua origem fossem 
conhecidas.”

Diz seu amigo e confi dente frei Bartolomeu 
de las Casas: “Seus pais foram pessoas 
notáveis, em certo tempo ricos, cujo 
comércio ou modo de viver deve ter sido 
o das mercadorias pelo mar; em outro 
tempo, devem ter sido pobres por causa das 
guerras e injustiças que sempre houve e 
nunca faltam. Sua linhagem, dizem que foi 
generosa e muito antiga.”

MÚSICA     Strambotto: O tempo bono (Oh! 
bons tempos) – Anônimo (CMM.132)
Oh, bons tempos, quem vos afastou de mim,
que não vos tenho mais como costumava.
Oh, tempos claros, como vos nublastes!
Que fazeis, fortuna, de quem viu a bonança?
Oh, doces tempos, como me deixastes
avançar cego e sem rumo?
Tempos felizes, fostes embora;
minha lanterna agora alumia outros.

ano 1474 (25 de junho) – Carta 
do físico Toscanelli ao príncipe 
Don Juan

RECITATIVO     Mito ergo sue maiestati 
cartam, manibus meis factam (Fiz um mapa 
com minhas próprias mãos) – Salvador de 
Madariaga (Vida del muy magnífi co Señor 
don Cristóbal Colón, p.103)
Fiz um mapa com minhas próprias mãos, 
no qual estão desenhados vossos litorais 
e ilhas, das quais podereis iniciar vossa 
viagem rumo ao oeste e aos lugares a 
que deveis chegar, a distância ao pólo e 
a linha equinocial a que deveis vos ater, 
quantas léguas tereis de cruzar para chegar 
àquelas regiões fertilíssimas em toda sorte 
de aromas e gemas; e não estranheis que 
chame de Oeste a terra das especiarias, 
quando o costumeiro é dizer que as 
especiarias vêm do Oriente, porque quem 
navegar para o Poente pelo hemisfério 
inferior sempre achará essas partes no 
Oeste, e quem viajar por terra no hemisfério 
superior as encontrará no Oriente.

MÚSICA     Danza Alta: Mappa Mundi 
(Kyrie da Missa Mappa Mundi) – Johannes 
Cornago

• • •

anos 1480/1485 - Naufrágio 
de Colombo no Cabo de São 
Vicente

RECITATIVO     El Almirante salió al 
encuentro de cuatro grandes galeras (O 
Almirante saiu ao encontro de quatro 
grandes galeras) – Hernando de Colón 
(Historia del Almirante, cap. V)
O Almirante saiu ao encontro de quatro 
grandes galeras venezianas e topou com 
elas no Cabo de São Vicente, localizado em 
Portugal. Entabulado o combate, lutaram 



violentamente, lançaram-se à abordagem 
com grande furor, matando-se e golpeando-
se sem dó nem piedade. Já combatiam 
desde a manhã quando se incendiaram o 
navio do Almirante e uma das galeras. Os 
que puderam, pularam n’água, preferindo 
morrer assim a suportar o tormento das 
chamas. O Almirante, que era um grande 
nadador, se agarrou a um remo que a sorte 
lhe ofereceu e, apoiando-se nele, pôs-se 
a nadar. Chegou a terra, mas cansado e 
debilitado pela umidade da água, demorou 
muitos dias para se recuperar.

MÚSICA     Villancico: Meis olhos van por lo 
mare (Meus olhos vão pelo mar) – Anônimo 
(CMP.453)
Meus olhos vão pelo mar
olhando p’ra Portugal.
Meus olhos vão pelo rio
buscando o Douro e o Minho.

ano 1485 – Casamento de 
Colombo durante sua estada 
em Portugal

RECITATIVO     Como no estaba muy lejos 
de Lisboa (Como não estava muito longe de 
Lisboa) – Hernando de Colón (Historia del 
Almirante, cap.V)
Como não estava muito longe de Lisboa, 
foi para lá. Trataram-no tão bem e lhe 
deram tão excelente acolhida, que pôs 
casa nessa cidade e se casou com uma 
senhora chamada dona Felipa Moniz, de 
sangue nobre e comendadora do Mosteiro 
dos Santos, onde o Almirante costumava ir 
à missa. Ela estabeleceu tão boas relações 
e tal amizade com ele que se tornou sua 
mulher.

MÚSICA     Villota: Dindirindin – Anônimo, 
séc.XV. (CMM.127)
Me levantei uma manhã
bem cedinho, antes do alvorecer,
para ir a um jardim
colher o girofl ê
Dindirindin...

Me levantei uma linda manhã
e no prado bem cedinho
encontrei o rouxinol 
que cantava numa rama
Dindirindin...

Encontrei o rouxinol
que cantava numa rama.

“Rouxinol, ó rouxinol,
leva este recado p’ra mim.”
Dindirindin...

“Rouxinol, ó rouxinol,
leva este recado p’ra mim
e diz a meu amigo
que eu já sou casada.”
Dindirindin...

• • •

ano 1486 – Colombo apresenta 
seu projeto aos Reis Católicos

RECITATIVO     Atendiéndose al uso 
castellano de decir Duda San Agustín 
(Atendo-se ao uso castelhano de dizer Duda 
San Agustín) – Hernando Colón (Historia del 
Almirante, cap. LXXXIII)
Finalmente, atendo-se ao uso castelhano 
de dizer Duda San Agustín [santo Agostinho 
duvida] diante de tudo o que não parece 
razoável, e como esse santo em seu De 
civitate Dei considerava impossível que 
existissem antípodas e que se pudesse 
passar de um hemisfério a outro, os reis se 
valeram contra o Almirante dessas fábulas 
e outras mentiras em que acreditavam 
de pés juntos, e decidiram considerar a 
empresa vã e impossível. Assim, suas 
majestades responderam ao Almirante 
que estavam ocupados com muitas outras 
guerras e conquistas, pelo que não tinham 
a possibilidade de se dedicar a uma nova 
empresa e não quiseram dar ouvido às 
grandes promessas que fazia o Almirante.

MÚSICA     Frottola: In te Domine speravi 
(Em ti Senhor esperava)  – Josquin des Près 
(CMP.84)
Em ti Senhor esperava
para encontrar piedade eterna.
Mas num triste e escuro inferno
terminei e em vão penei.
Em ti Senhor esperava.

Alquebrado e jogada ao vento toda 
esperança
vejo o céu tornar-se pranto.
Suspiros e lágrimas me restam
da minha triste e longa espera.
Fui ferido, mas não tanto quanto
mortifi cado a ti clamava:
Em ti Senhor esperava.

• • •

O fi m de Al-Ándalus

RECITATIVO     Poema na Pedra da 
Alhambra de Granada (texto em árabe de 
Ibn Zamrak, 1354 – 1359, versos 1, 3, 8, 9 
e 19) – Sou o jardim adornado de beleza 
Sou o jardim adornado de beleza:
basta vê-la para saber minha alta posição. 
Sublime é a mansão, porque a Fortuna
mandou que ela superasse todas as casas.
Do céu querem descer as fúlgidas estrelas
e não mais girar pelas órbitas celestiais,
e nos pátios, de pé, esperar as ordens
do rei, competindo com as escravas.
Jamais vimos alcácer tão excelso,
de mais claro horizonte e maior amplidão.

MÚSICA     Nuba (instrumental) – Al-Ándalus

• • •

ano 1492 (janeiro) – A conquista 
de Granada

RECITATIVO     Sobre o Tratado de Alhambra 
e a rendição de Granada – Andrés 
Bernáldez, sacerdote e confessor da rainha 
Isabel e do Inquisidor Geral de Castela, 
Torquemada (Memorias del Reinado de los 
Reyes Católicos, cap. II)
Passaram julho, agosto, setembro, outubro 
e novembro, e os mouros não quiseram 
se render. No mês de dezembro, quando 
já não tinham o que comer, salvo uns 
poucos mantimentos, fi rmaram um 
tratado com o Rei e a Rainha, nos trinta 
dias do mês de dezembro, pelo qual 
entregariam todas as fortalezas que eles 
e o rei Boabdil [Muhammad V] possuíam, 
e todos concordaram. O Rei e a Rainha 
lhes concederam, com outras condições 
e cláusulas, que se fossem os que 
quisessem, para onde quisessem e quando 
quisessem, que lhes dessem passagem e 
eles libertassem todos os cristãos cativos. 
O acordo era de que as forças da cidade 
se entregariam no dia de Reis. O Rei e a 
Rainha se prepararam para tomar posse 
da Alhambra e partiram da real morada na 
segunda-feira, dois de janeiro, com suas 
hostes bem ordenadas.
Ao chegarem perto da Alhambra, saiu a 
seu encontro o rei Boabdil, acompanhado 
de muitos cavaleiros, com as chaves nas 
mãos, montado num cavalo, e quis apear 
para beijar a mão do Rei, mas o Rei não lhe 
consentiu descer do cavalo, nem aceitou lhe 



dar a mão a beijar. O rei mouro beijou-o no braço, entregou-lhe as 
chaves e disse: “Toma, Senhor, as chaves da tua cidade, que eu e os 
que estamos dentro somos teus.” E o Rei Dom Fernando pegou as 
chaves e deu-as à Rainha.
Os cavaleiros castelhanos entraram na Alhambra, se apoderaram 
dela, foram e tomaram-na e exibiram na mais alta torre, antes de 
tudo, o estandarte de Jesus Cristo, a Santa Cruz, que o Rei trazia 
sempre consigo na santa conquista.

MÚSICA     Romance: Qu’es de ti desconsolado (Que é de ti, 
desconsolado?) – Juan del Enzina
Que é de ti, desconsolado?
Que é de ti, rei de Granada?
Que é de tua terra e teus mouros?
Onde tens tua morada?
Renega já Maomé
e sua seita malvada.
que viver em tal loucura
é uma burla burlada.
Torna, torna, bom rei,
à nossa lei consagrada,
porque, se perdeste o reino,
tem tua alma recobrada.
Por estes reis ser vencido
é uma honra que mereces.
Ó Granada enobrecida,
por todo mundo nomeada,
até aqui foste cativa
e agora estás libertada!
Perdeu-te o rei dom Rodrigo
por sua dita desditada,
ganhou-te o rei dom Fernando
com ventura prosperada,
a rainha dona Isabel,
a mais temida e amada:
ela com suas orações,
ele com muita gente armada.
Segundo Deus faz seus feitos,
era a defesa vã empreitada,
pois onde Ele põe sua mão
o impossível é quase nada.

MÚSICA     Villancico: Levanta Pascual, que Granada es tomada 
(Levanta Pascoal, que Granada foi tomada) – Juan del Enzina 
(CMP.184)
Levanta, Pascoal, levanta,
corramos para Granada,
que se diz que foi tomada.

Anda, levanta depressa,
pega teu cão, teu embornal,
tuas peles de carneiro,
tua fl auta e teu cajado.
Vamos ver os festins
daquela cidade renomada
que se diz que foi tomada.

E tu queres que acredite?

Aposto que zombas de mim! 
Se tanto assim tu desejas,
eu desejo mais ainda.
Mas por minha fé eu não vejo
nenhum sinal de tal fato.
Que se diz que foi tomada.

Ora, pelo amor de Deus,
tu sempre pensas que minto!
Cuidado que me arrependo
e que a ti nada mais digo!
Anda, vem logo comigo,
sem demora mais demorada,
que se diz que foi tomada.

Esqueça-te disso, amigo:
tratemos do nosso gado,
não te metas onde é proibido,
vá que um mouro nos apanha!
Toquemos a charamela,
pois essa história não é nada.
Que se diz que foi tomada.

Eu te direi como foi:
nossa rainha e nosso rei,
luzeiros da nossa lei,
partiram de Santa Fé,
e partiram, ao que dizem,
inda esta madrugada.
Que se diz que foi tomada.

Logo, logo estarão todos
metidos lá na cidade
com grande solenidade,
com doces cantos e modos.
Ó clareza dos grão-senhores,
reis de glória renomada!
Que se diz que foi tomada.

Que consolo e que conforto
ver por torres e guaritas
erguerem-se as cruzes benditas!
Ó que prazer e deleite!
E toda a corte entrando
lindamente ataviada.
Que se diz que foi tomada.

Por vencer com tal vitória
os reis, nossos senhores,
demos graças e louvores
ao eterno Rei de Glória,
que jamais houve memória
de reis tão acabada:
que se diz que foi tomada.

intervalo



Parte 2

ano 1492 – A Diáspora Sefardi

MÚSICA     Las estrellas de los cielos (As estrelas dos céus) 
– Anônimo sefardi, viola

MÚSICA     La Santa Inquisición. Himno: Patres nostri peccaverunt 
(Nossos pais pecaram) – Johannes Cornago (CMM.2)
Nossos pais pecaram e já não estão aqui:
e nós carregamos o peso das suas iniqüidades.

ano 1492 (31 de março) – A expulsão dos judeus não-convertidos

RECITATIVO     Edito de expulsão dos judeus – Joan Coloma 
(secretário dos Reis Católicos, redigido em Granada, 31 de março 
de 1492)
Dom Fernando e dona Isabel, pela graça de Deus rei e rainha de 
Castela, Leão e Aragão, conde e condessa de Barcelona, saúde e 
graça:
Saibais todos e saber deveis que, pois que Nós fomos informados 
de que há em nossos reinos, e havia, alguns maus cristãos que 
judaizavam, abandonando Nossa Santa Fé Católica, e grande culpa 
por isso tinha a comunicação dos judeus com os cristãos. [...] 
Os judeus procuram sempre, por todos os caminhos e maneiras, 
subverter a Santa Fé Católica dos fi éis, afastá-los dela e levá-
los à sua danada crença e opinião, instruindo-os nas crenças e 
cerimônias da lei deles, congregando-os e fazendo-os entender 
que não há outra lei nem verdade, senão a lei de Moisés. [...] Eles 
causaram grande dano, detrimento e opróbrio a Nossa Santa Fé 
Católica, e eles próprios se reconheceram culpados de ditos crimes 
e delitos.
[...] Para obviar e remediar tão grande opróbrio e ofensa, porque 
cada dia se reconhece e parece que ditos judeus agem e continuam 
seu mau e danado propósito, há que eliminar a causa principal 
disso, expulsando os judeus de nossos reinos.
[...] Tendo havido sobre isso muita deliberação, acordamos mandar 
todos os judeus saírem de nossos reinos, e que jamais retornem 
nem voltem a eles. Ordenamos que todos judeus e judias, de 
qualquer idade sejam, que vivam, morem e estejam em ditos reinos 
e senhorios, saiam até o fi m deste mês de julho, com seus fi lhos 
e suas fi lhas, criados e criadas, e familiares judeus, grandes como 
pequenos, de qualquer idade sejam, e que não ousem retornar a 
ditos reinos nem de vinda nem de passagem, nem de nenhuma 
outra maneira, sob pena de morte e confi sco de todos os bens.
[...] E ordenamos e determinamos que nenhuma, nem algumas 
pessoas de nossos ditos reinos, qualquer que seja seu estado, 
condição e dignidade, ouse receber, nem receba, nem acolha, nem 
proteja, nem pública nem secretamente, judeu ou judia, do término 
do mês de julho em diante, para todo o sempre, em suas terras ou 
em suas casas, ou em qualquer outra parte de nossos ditos reinos e 
senhorios, sob pena de perda de todos os bens, vassalos, fortalezas 
e outras herdades.
[...] Damos licença e faculdade aos ditos judeus e judias para levar 
de nossos ditos reinos seus bens e fazendas, por mar e por terra, 
contanto que não seja nem ouro nem prata, nem moeda cunhada, 

nem as outras coisas vedadas pelas leis de nossos reinos.
[...] E para que isto possa vir ao conhecimento de todos, e ninguém 
possa pretender ignorância, ordenamos que esta nossa Carta seja 
apregoada publicamente nas praças, mercados e outros lugares 
costumeiros de ditas cidades, vilas e povoados, por pregoeiro e 
perante escrivão público.
[...] Dada na cidade de Granada, aos 31 do mês de março, ano do 
Nascimento de Nosso Salvador Jesus Cristo de mil quatrocentos e 
noventa e dois.
Eu o rei. Eu a Rainha. Eu Joan de Coloma, secretário do rei e da 
rainha, nossos senhores, a fi z escrever por sua ordem.

RECITATIVO     Oração (em aramaico e ladino): Há lahma ‘anya (Este 
é o pão da afl ição) – Anônimo sefardi.
Este é o pão da afl ição
que nossos pais comeram
em terra do Egito.
Todos os que tiverem fome
venham e comam,
e todos os que necessitarem
venham e pascoem.
Este ano aqui,
ano que vem em terra de Israel.
Este ano aqui, servos,
ano que vem em terra de Israel.

RECITATIVO     Testemunho da expulsão dos judeus: En contados 
meses (Em contados meses) – Andrés Bernáldez, confessor da 
rainha Isabel I e do Inquisidor Geral de Castela, Torquemada. 
(Memorias del Reinado de los Reyes Católicos)
Em contados meses, os judeus venderam tudo o que puderam. 
Davam uma casa em troca de um burro, uma vinha por um corte de 
tecido ou de pano. Antes de partir, casaram entre si as crianças de 
mais de doze anos, para que cada menina tivesse a companhia de 
um marido... Depois, confi ando nas vãs esperanças da sua cegueira, 
puseram-se a caminho, abandonando as terras onde nasceram, 
pequenos e grandes, velhos e crianças, a pé e cavalgando burros e 
outros animais, ou em carroças, e continuaram suas viagens, cada 
um rumo aos portos aonde deviam ir, e iam por estradas e campos 
com muitos esforços e azares, uns caindo, outros levantando, 
outros morrendo, outros nascendo, outros se adoentando, que 
não havia cristão que não tivesse pena deles, e sempre por aonde 
iam os convidavam ao batismo, e alguns, ante tanta desventura, 
se convertiam e fi cavam, mas muito poucos, e os rabinos os iam 
animando, faziam as mulheres e os mancebos cantarem e tocarem 
pandeiros e adufes para alegrar a gente. E assim saíram de Castela.

MÚSICA     Lamentação em hebraico: Mà aidéj? Mà adamélaj (A 
quem te compararei? A quem te assemelharei, fi lha de Jerusalém?) 
– Anônimo sefardi (Livro das Lamentações, 2,13 / 5,2-4 / 2,11 / 
2,13 / 2,15)
A quem te compararei?
A quem te assemelharei, fi lha de Jerusalém?
Quem poderá te salvar e te consolar,
virgem, fi lha de Sião?



Nossa herança passou a estrangeiros,
nossas casas a estranhos.
Grande como o mar é teu quebranto.
A preço de prata bebemos nossa água.

Somos órfãos, sem pai.
Ai, como o ouro perdeu o brilho!

Esgotam-se meus olhos por causa das lágrimas,
fervem minhas entranhas,
meu coração se derrama por terra.
Quem poderá te curar?

Aplaudiam contra ti
todos os que passavam pelo caminho,
assobiavam e sacudiam a cabeça
ante a fi lha de Jerusalém, dizendo:

“É essa a cidade de que diziam
era perfeita em beleza?”

• • •

ano 1492 (11e 12 de outubro) – da caravela Pinta 
avista-se o Novo Mundo

MÚSICA     Fantasía (instrumental) – Luys de Milán

RECITATIVO: Carta aos Reis Católicos (primeira viagem) – Salvador 
de Madariaga (Vida del muy magnífi co Señor don Cristóbal Colón, 
p.215)
De modo que, depois de ter expulsado todos os judeus de todos os 
vossos reinos e senhorios, no mesmo mês de janeiro ordenaram 
a mim Vossas Altezas que com armada sufi ciente eu fosse às 
ditas partes da Índia; e, para tanto, me fi zeram grandes mercês, 
me nobilitaram para que doravante eu me chamasse Dom e fosse 
Almirante-Mor do Mar Oceano e Vice-Rei e Governador perpétuo de 
todas as Ilhas e Terra Firme.

MÚSICA     Voca la galiera (Voga a galera) – Anônimo, instrumental 
(CMM.18)

RECITATIVO     Navegó al Ouesudeste (Navegou no rumo oeste-
sudoeste) – Cristóbal Colón, Diario de a bordo
Noite de 11 de outubro de 1492:
Navegou no rumo oeste-sudoeste. Tiveram muito mar, mais que 
em toda a viagem haviam tido. Viram gaivotas e um junco verde 
perto da nau. Com esses sinais respiraram e se alegraram todos. 
Andaram neste dia, até posto o sol, vinte e sete léguas. Depois de 
posto o sol, navegou em seu primeiro rumo, a oeste. Toda a noite 
ouviram passar aves. O mar estava liso como o rio de Sevilha. E 
como a caravela Pinta era a mais veleira e ia à frente do Almirante, 
achou terra e fez os sinais que o Almirante havia mandado. Essa 
terra, avistou-a primeiro um marinheiro que se dizia Rodrigo de 
Triana. Foi no castelo de popa: viu um brilho, muito tênue e furtivo, 
mas não se atreveu a dizer nada. Chamou o Ofi cial da Câmara Real 
e disse a ele que parecia ter enxergado uma luz. Ele escrutou a 

escuridão e também a viu. Era como uma luz miúda de vela de cera 
que subia e baixava, cada vez mais próxima. Às duas horas depois 
da meia-noite, a terra apareceu, distante apenas duas léguas.

• • •

ano 1502 – Conversão forçada de todos os 
mouros dos reinos de Castela

RECITATIVO     Viendo el Rey y la Reyna que los moros mudéjares 
(Vendo o Rei e a Rainha que os mouros mudéjares) – Crónica de los 
reyes de Castilla (cap. CXCVI)
Vendo o Rei e a Rainha que os mouros mudéjares não podiam se 
desculpar dos muitos danos que, por muitas formas, continuamente 
faziam aos cristãos, ordenaram eles que todos os mouros do reino 
de Granada e todos os mudéjares de Castela e Andaluzia dentro 
de dois meses fossem cristãos e se convertessem. E todos foram 
batizados, considerado que, se os pais fossem bons cristãos, 
os fi lhos, netos e bisnetos também seriam. E aqui terminou a 
excomungada mesquita do malvado Maomé em Castela, a qual foi 
posta em perpétuo silêncio.

MÚSICA     Nuba Hiyay Msmarqi. Ya muslimin qalbi (Ó, escutai-me! 
Meu coração me chamou) – Lamento árabe-andaluz (séc. XVI, 
instrumental)
Ó, escutai-me! Meu coração me chamou.
Quem fez que o amor o habitasse?

Extremadamente amoroso, triste, tanta ânsia
o faz penar entre o desespero e uma paixão que mata.

• • •

ano 1502 – Montezuma II é proclamado 
imperador Asteca

RECITATIVO     Poema náuatle sobre a transitoriedade de todas as 
coisas – ¿Cuix oc nelli nemohua oa in tlalticpac Yhui ohuaye? (Por 
acaso vive-se verdadeiramente na Terra?) – Cantares Mexicanos 
(folh.17)
Por acaso vive-se verdadeiramente na Terra?
Não para sempre na Terra: só um pouco aqui.
Embora seja jade, se quebra,
embora seja ouro, se rompe,
embora seja pena de quetzal, se rasga,
não para sempre na Terra: só um pouco aqui.

MÚSICA     Música ameríndia – Anônimo (fl auta e tambores)

• • •

ano 1504 - Testamento da rainha Isabel de 
Castela

MÚSICA     Romanesca (instrumental) – Anônimo



RECITATIVO     Sobre o tratamento aos indígenas: Y no consientan 
ni den lugar que los indios E não consintam nem dêem lugar a que 
os indígenas) – Testamento da Rainha Isabel, numa réplica de Fray 
Bartolomeu de las Casas ao doutor Ginés de Sepúlveda.
... E não consintam nem dêem lugar a que os indígenas vizinhos e 
moradores de ditas ilhas e Terra Firme, ganhas e por ganhar, sofram 
qualquer dano em suas pessoas e bens: mandem que sejam bem 
e justamente tratados. E se algum dano receberam, remediem-no 
e provejam para que não se exceda em coisa alguma o que pelas 
letras de dita concessão não é injungido e mandado.

MÚSICA     Villancico: Todos los bienes del mundo (Todos os bens do 
mundo) – Juan del Enzina (CMP.61)
Todos os bens do mundo
e sua memória passam depressa,
salvo a fama e a glória.

O tempo leva uns,
a outros fortuna e sorte,
e ao cabo vem a morte,
que não poupa a nenhum.
Todos os bens são fortuitos
e de muito pouca memória,
salvo a fama e a glória.

A fama vive segura
ainda que morra seu dono;
os outros bens são o sono
e uma certa sepultura.
A melhor e maior ventura
e sua memória passam depressa,
salvo a fama e a glória.

Procuremos boa fama,
que esta nunca se perde,
árvore que sempre está verde
e com o fruto na rama.
Todo bem que bem se chama
e sua memória passam depressa,
salvo a fama e a glória.

• • •

ano 1506 (20 de maio) – Cristóvão Colombo 
morre em Valladolid 

RECITATIVO     En mayo de 1505 salió de viaje hacia la corte del 
rey católico (Em maio de 1505, saiu de viagem para a corte do rei 
católico) – Hernando de Colón (Vida del Almirante, cap. CVIII)
Em maio de 1505, saiu de viagem para a corte do rei católico. No 
ano anterior, a gloriosa rainha havia passado para uma vida melhor, 
o que causou grande pesar ao Almirante, porque ela é quem o 
ajudava e favorecia, enquanto ele sempre havia achado o rei algo 
seco e contrário a seus projetos. Mas ele próprio e sua majestade, 
a rainha, o haviam enviado a realizar aquela viagem. Ao mesmo 
tempo em que o rei católico saía de Valladolid para recebê-lo, o 
Almirante, cujo estado tinha se agravado devido à gota e à dor de 

se ver decaído de sua posição, ao que se somaram outros males, 
entregou a alma a Deus no dia da Ascensão, 20 de maio de 1506, 
em Valladolid. Seu corpo foi levado para Sevilha, sendo enterrado 
com pompas fúnebres na Catedral dessa cidade.

MÚSICA     Miserere nostri (instrumental) – Anônimo (CMM.106)

• • •

EPITÁFIO - Fragmento de uma carta do 
Almirante

MÚSICA     Fantasía I – Luys de Milán

RECITATIVO     No soy el primer Almirante de mi familia (Não sou o 
primeiro Almirante da minha família) – Salvador de Madariaga (Vida 
del muy magnífi co Señor don Cristóbal Colón, p.60)
Não sou o primeiro Almirante da minha família. Dêem-me o nome 
que quiserem, que afi nal Davi, rei muito sábio, guardou ovelhas e 
depois foi feito rei de Jerusalém; e eu sou servo daquele mesmo 
Senhor que elevou Davi a essa condição.

MÚSICA     (hino processional em língua quíchua): Hanacpachap 
cussicuinin (Alegria do céu) – Juan Pérez Bocanegra.
Alegria do céu,
mil vezes te adorarei.
Escuta a minha súplica
árvore repleta de frutas
esperança da humanidade
defensor dos fracos.

Responde às minhas preces
pilar de Deus, mãe de Deus,
lírio formoso, branco e amarelo,
por todas as minhas oferendas
para que me ajudes
a alcançar meus desejos.

• • •

FIM DE FESTA
Sobre a Chacona “Esta indiana amulatada que nos viene de las 
Indias” (Esta índia amulatada que nos vem das Índias) – Miguel de 
Cervantes
MÚSICA     Chacona: A la vida bona (À vida boa)– Juan Arañés
Um sarau da chacona
foi dado no mês das rosas,
houve milhares de coisas
e a fama o apregoa.
À vida, vidinha boa,
vida vamos à Chacona.

Por ter se casado Almadán
se deu um belo sarau,
dançaram as fi lhas de Anau
com os netos de Milán.



Um sogro de dom Beltrán
e uma cunhada de Orfeu
começaram um guineo,
acabou-o uma amazona,
e a fama o apregoa.
À vida, vidinha boa,
vida vamos à Chacona.

Saiu a intrigante
com a mulher do perneta,
e o louro de Zamora 
com a pastora Lisarda.
A mesquinha dona Albarda
passa sem ver por Gonzalo
e um cego deu com um pau
no traseiro de uma bela,
e a fama o apregoa.
À vida, vidinha boa,
vida vamos à Chacona.

Saiu o médico Galeno
com tamancos e corais,
e carregado de tambores
o rueiro Diego Moreno.
O trapaceiro Vireno
saiu atrás da mentirosa
e a rueira de Cazalla
com um chato de Arjona
e a fama o apregoa.
À vida, vidinha boa,
vida vamos à Chacona.

Saíram Ganasa e Cisneros
com as barbas chamuscadas,
e dando-se bofetadas
Anasarte e Oliveros.
Com um serviço de torteiras
saiu Esculápio, o doutor,
e a mãe do Amor
posta sob a lei de Bayonne,
e a fama o apregoa.
À vida, vidinha boa,
vida vamos à Chacona.

Saíram a Estirpe e a Aparência
todas cheias de ferrugem,
e dançando um matachín,
o ñate e a viaraza.
Entre a Estirpe e a Aparência
rebentou tamanha briga
que foi preciso que o Cid
dançasse uma chacona,
e a fama o apregoa.
À vida, vidinha boa,
vida vamos à Chacona.

Saiu uma carga de Aloé
com todos os seus parasitas,

depois vendendo alelis
saiu o grou num pé só.
Um africano sem fé,
um negro e uma cigana,
cantando a dina dana,
e o negro a dina dona,
e a fama o apregoa.
À vida, vidinha boa,
vida vamos à Chacona.

Entraram trinta Domingos
com vinte Segundas nas costas,
e carregou essas cestas
um asno corcoveando.
Juana com berliques e berloques
saiu com as roupas enxutas
e mais de quarenta putas
fugindo de Barcelona,
e a fama o apregoa.
À vida, vidinha boa,
vida vamos à Chacona.

Fontes musicais: Cancionero Musical de Montecassino – CMN e Cancionero 
Musical de Palacio – CMP


