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Antonio El Pipa, 
Compañía de Flamenco 
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Juan José Alba Guitarra

Daniel Ramírez Guitarra

Toñi Nogaredo Voz
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Amor: Entre o Céu e o Inferno
Canções barrocas espanholas e flamenco

Duração total prevista: c. 2h 30 min.
Intervalo de 20 min.
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José Marín
No piense Menguilla ya

Serqueira de Lima
Ay, Leonida

Anónimo (séc. XVII)
La ausencia

José Marín
Aquella sierra nevada

Santiago de Murcia
Marionas (instrumental)

Juan José Alba / Antonio El Pipa
Inquietudes
Cantiñas (palo flamenco – popular)

Anónimo (séc. XVII)
A quien me quejaré

Anónimo (séc. XVII)
Al aire

Jean-Baptiste Lully / Antonio El Pipa
Sé que me muero de amor
Improvisação de amor

intervalo

Juan José Alba / Antonio El Pipa
A voces
Taranto / Tangos (popular)

José Marín
Qué dulcemente suena

Juan Hidalgo
Esperar, sentir, morir

Juan José Alba / Antonio El Pipa
Bailaor
Soleá por Bulería (flamenco – popular)

Sebastián Durón
Sosieguen, sosieguen

José Martínez de Arce
Para qué son las iras

Anónimo (séc. XVII)
Tanta copia de hermosura



O Barroco espanhol é um período que tem 
recebido nova atenção por músicos e estudiosos. 
Até há pouco tempo, era visto como um 
período de decadência, fazendo a transição 
entre a polifonia vocal do Século de Ouro e a 
dominância dos modelos operáticos importados 
de Itália no século XVIII. Contudo, nessa época 
desenvolveram-se e floresceram géneros como 
a zarzuela e os tonos humanos. A zarzuela é 
um género cénico-musical em castelhano 
que coloca em palco diversas músicas que 
circulavam no Império Espanhol. O tono humano 
é uma composição profana para voz solista em 
castelhano. Assim, é paralela às experiências 
da monodia acompanhada italiana, na qual se 
baseou a ópera. O flamenco é uma forma de 
expressão popular do sudoeste espanhol cujas 
primeiras referências datam do final do século 
XVIII. Nas peças vocais do recital incluem-se 
vilancicos, tonos humanos e partes de zarzuelas 
que, apesar de apresentarem tratamentos 
musicais muito diversificados, remetem para 
as convenções da poesia lírica da época. Dessa 
forma, o amor, o desejo e a dor são as principais 
linhas deste programa.

No piense Menguilla ya, Aquella sierra nevada e Qué 
dulcemente suena foram escritas por José Marín 
(1618-1699). Harpista e guitarrista, trabalhou em 
varias instituições religiosas. No piense Menguilla 
ya é um aviso a uma dama conquistadora de 
corações, cujo tratamento dramático evoca a 
música de palco. Aquella sierra nevada é uma 
canção com refrão na qual a música tenta 
traduzir os sentidos do texto. Desta forma, os 
contrastes musicais intensos ilustram um poema 
sobre a mudança. Qué dulcemente suena pertence 
ao Libro de Tonos de José Miguel de Guerra, um 

importante manuscrito da época. O poema 
descreve a audição do canto de um rouxinol. 
Nessa fonte também se encontra o lamento 
A quien me quejaré, sobre amor não correspondido 
e desdenhado, e Al aire, que associa o vento ao 
atear e fomentar do amor.

As ligações a Portugal encontram-se patentes em 
Ay, Leonida e em La ausencia. A primeira é um 
lamento dirigido à mulher amada, centrado no 
desejo do amoroso, e foi escrita pelo compositor 
de origem portuguesa Serqueira de Lima 
(1655-1726). A segunda centra-se no sofrimento 
causado pela ausência da mulher amada e a sua 
melodia é baseada na canção portuguesa Non 
tragais borzeguins pretos, incluída no Cancioneiro 
de Paris.
O século XVII foi marcado pela ópera. A sua 
importância foi tal que as suas convenções 
transitaram para outros géneros. Calderón de la 
Barca (1600-1681) foi um dos principais expoentes 
teatrais de uma época rica em poetas e dramaturgos, 
como José de Cañizares (1676-1750). Sosieguen, 
sosieguen pertence à zarzuela Salier el amor del mundo, 
apresentada em Madrid em 1696. A música foi 
composta por Sebastián Durón (1660-1716), 
um importante compositor de música teatral que 
teve de se fixar em França após apoiar as pretensões 
de Carlos VI ao trono espanhol. Sosieguen, sosieguen 
é um lamento que contrasta uma secção de 
registo quase falado com uma secção cantada 
em textura de dança. Paralelamente, as 
mudanças abruptas do texto são acompanhadas 
musicalmente, criando momentos de intenso 
dramatismo. Os contrastes operáticos também se 
encontram patentes em Para qué son las iras de 
José Martínez de Arce (?1660-?1721). De 
forma regular, alterna um registo recitado com 

Canções barrocas 
espanholas e flamenco
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momentos mais dramáticos, sendo um exemplo 
interessante para compreender o tratamento 
dado por compositores espanhóis 
às convenções do Barroco.

Um dos principais compositores de ópera foi 
Jean-Baptiste Lully (1632-1687), violinista 
florentino contratado por Luís XIV. Lully 
desempenhou um importante papel na criação da 
ópera em França, país em que a dança dominava 
o entretenimento cortês. Nesse processo 
colaborou com Molière, um dos dramaturgos 
mais destacados da época. O “comédie-ballet” 
Le bourgeois gentilhomme foi apresentado em 1670 
e satiriza as aspirações da burguesia da época. 
Os autores incluíram personagens espanhóis 
na narrativa, que cantam Sé que me muero na sua 
língua natal. A ária fala sobre a morte por amor, 
com referências à dor a que este se sujeita. É de 
destacar o respeito pela prosódia do castelhano, 
não afetando a percetibilidade do texto.

Juan Hidalgo (1614-1685) foi um compositor 
e harpista madrileno que exerceu grande 
influência na criação da zarzuela. Esperar, sentir, 
morir é um tono humano que relaciona o amor 
com a dor de viver nesse estado. O amor e o 
desejo encontram-se igualmente presentes em 
Tanta copia de hermosura, uma canção com refrão 
cujas imagens poéticas refletem a volubilidade 
do coração do sujeito poético face ao universo 
feminino. Posteriormente, a melodia deu origem 
a um conjunto de variações instrumentais, 
revelando a importância da prática instrumental 
em Espanha durante o Barroco. Marionas é uma 
peça instrumental escrita pelo guitarrista e 
compositor Santiago de Murcia (1682-1732). 
A obra foi incluída em Cifras selectas de guitarra, 
conjunto de tablaturas publicado em 1722. 
Consiste numa dança com variações, em que se 
destaca a regularidade e periodicidade das frases 
associadas a uma acentuação constante.
O flamenco é uma expressão cultural associada 
às regiões de Andaluzia, Estremadura e Múrcia. 
As primeiras referências ao termo datam do 

final do século XVIII. Contudo, o flamenco dito 
tradicional estabeleceu-se no século XIX e no 
início do século XX. Nessa altura, grupos de 
artistas populares espanhóis circulavam pela 
Europa, atuando em cafés-concerto, feiras e 
teatros. Paralelamente, a recém-criada indústria 
fonográfica desenvolveu algum interesse pelo 
género. Assim, o flamenco fixou-se como um 
conjunto de práticas musico-coreográficas 
centrado na comunidade cigana, cedo alcançando 
reconhecimento internacional. O flamenco 
assenta em palos, que são conjuntos de características 
melódicas, rítmicas, poéticas e harmónicas. Neste 
recital assistiremos a uma improvisação sobre o 
amor e a momentos coreográficos baseados em 
palos tradicionais. Deu-se o nome de Cantiñas 
ao conjunto de palos característico da região de 
Cádiz, los Puertos e Jeréz de La Frontera. Como 
região portuária e fronteiriça, as comunidades 
nómadas que nela habitam desenvolveram formas 
musicais particulares, baseadas no compás da soleá. 
Esse ritmo acentua o terceiro, o sexto, o oitavo, 
décimo e o duodécimo tempos do ciclo. Inquietudes 
aborda o amor excessivo e a ausência, evocando 
também o universo tauromáquico de Sevilha.
O taranto é um palo que remonta ao século XX 
e está associado às comunidades mineiras de 
Almería. A regularidade do compás binário, 
apenas interrompida pela cadência dos cantores, 
coloca o taranto como um dos palos essenciais 
para o baile flamenco. Apesar de associarmos o 
tango à Argentina, o flamenco tem um palo com 
esse nome, no qual prevalece a métrica binária. 
Há diversas variantes do tango, de acordo com a 
sua possível proveniência geográfica e os seus 
poemas são estróficos em versos octassílabos.
A soleá por buleria é uma das formas mais 
conhecidas do flamenco, tratando-se da mistura 
de uma canção que confere bastante liberdade 
ao cantor, com um palo de acentuações regulares. 
O seu compás acentua o terceiro, o sexto, o oitavo, 
o décimo e o décimo segundo tempos do ciclo. 
Bailaor apresenta a contradição entre a liberdade 
e o amor por uma jovem mulher, com um poema 
de intensa carga emocional.

notas de joão silva
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No piense Menguilla ya
José Marín

No piense Menguilla ya,
que me muero por sus ojos,
que e sido bobo asta aquí
y no quiero ser más bobo.

Para qué es buena una niña
tan mal hallada entre pocos
que no está bien con el fénix
porque le han dicho que es solo.

Oh, qué lindo modo,
para que la dejen unos por otros.

El mal gusto de Menguilla
es una casa de locos
el tema manda al deseo
vaya la razón al rollo.

Mucho abandona lo vano
si poco estima lo hermoso
la que por ser familiar
no repara en ser demonio.

Oh, qué lindo modo…

Yo no he de querer en bulla
que es una fiesta de toros
donde a silbos se condena
quien piensa que es más dichoso.

Desigualdad y capricho
no deja el manco ni cojo
porque a cuenta de lo lindo
no admite lo licencioso.

Oh, qué lindo modo…

Ay, Leonida
Serqueira de Lima

Estribillo:
Ay, Leonida,
si mis quejas, mis suspiros,
son lisonjas de tus ceños,
de mis penas son testigos.

Que Menguilha já não pense

Que Menguilha já não pense,
que morro pelos seus olhos, 
que tenho sido tolo até agora
não quero ser mais tolo.

Para que serve uma rapariga
tão inquieta entre poucos
que se incomoda perante fénix
porque lhe disseram que é único.

Ó que bela maneira,
de passar de uns para outros.

O mau gosto de Menguilla
é uma casa de loucos
na vontade manda o desejo
vai tudo a eito.

Muito esquece o vaidoso
tão pouco estima o formoso
a que por ser familiar
não se repara ser o demónio.

Ó que bela maneira…

Não sou de amar com paixão
que é uma corrida de touros
onde aos assobios se condena
quem pensa que é mais ditoso.

Desigualdade e capricho
não entram o manco nem coxo
porque a beleza é soberana
não o admite o licencioso.

Ó que bela maneira…

Ai, Leonida

Estribilho:
Ai, Leonida
se as minhas queixas, os meus suspiros
são lisonjas do teu cenho,
das minhas penas são testemunho.
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El aire se queja de verse oprimido 
con el embarazo tantos gemidos

Coplas:
No hago cargo a tu belleza 
de mi robado albedrío,
que no es culpa de tus ojos 
el haberme yo perdido.

Ya podré yo contentarme 
con que tu desdén esquivo,
no mude el nombre a esta ofrenda
y me la llame delito.

Pártase en los dos el coste 
de este amante sacrificio,
y pues pongo en el alma
por riqueza, lo benigno.

La ausencia
Anónimo

No partáis mi dulce vida
no aquí sola me dejéis
vos que el alma mía tenéis
con mil llamas encendida.

Cómo podré yo sufrir
que lejos de mí viváis
vox que la lux priváis
de mis ojos sin morir.

No merece esta mía fe
estar de vos apartada,
pues mi libertad amada
por vos mi vida dejé.

Lloraré yo vuestra ausencia
desdichada y muy penosa,
sola viuda y congojosa
por no verso da presencia,

Quedaré, mas será firme,
más que pena mi afición.
Llevad vos mi corazón
pues yo no puedo partirme. 

O vento queixa-se de se ver oprimido
Com a gravidez tantos gemidos

Coplas:
Não culpo a tua beleza
pela minha roubada vontade,
que não é culpa dos teus olhos
eu ter-me perdido.

Já me poderei contentar
com que o teu desdém esquivo,
não mude o nome a esta oferta
e me lha chame delito.

Parta-se pelos dois o custo
deste sacrifício amante,
e depois ponho na alma
pela riqueza o que é bom.

A ausência

Não partais doce vida minha
não me deixeis aqui sozinha
vós que tendes a minha alma
com mil chamas acendida.

Como poderei eu sofrer
que longe de mim vivais
vós que a luz privais
de meus olhos sem morrer.

Não merece esta minha fé
estar de vós apartada,
pois a minha liberdade amada
por vós a minha vida deixei.

Chorarei a vossa ausência
desditosa e muito penosa,
sozinha viúva e queixosa
por não ver a vossa presença,

Ficarei, mas será firme,
mais que pena a minha devoção.
Levais o meu coração
pois eu não posso ir-me embora.
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Aquella sierra nevada
José Marín

Coplas:
 Aquella sierra nevada
que densa nube parece
con el calor del estío
en pardo escollo se vuelve.

Aquel río que el invierno
manchó su pura corriente,
en el crisol del verano,
líquida plata se vierte.

Aquel ruyseñor que triste
largo silencio enmudece
a la hermosa primavera
recibe en selvas alegres.

Sólo en mi mal no hay mudanza
ni alivio que le consuele
ni muerte para mi vida
ni vida para mi muerte.

Estribillo:
Desabrida esperanza
remedio mortal,
¿que me quieres ya?
¡Déjame morir sin esperar!
pues en nada hay firmeza,
si no es en mi mal.

Inquietudes
Juan José Alba

Y seguiré convirtiendo
mis penas en alegrías
navegaré de frente por la vida
seguiré luchando con gallardía.

Maestranza de Sevilla
la del amarillo albero
la que huele a manzanilla
y a capote de torero.

Los tengo que castigar
a los ojitos de mi cara
los tengo que castigar

Aquela serra nevada

Coplas:
Aquela serra nevada
que densa nuvem parece
com o calor do estio
em pardo penhasco se torna.

Aquele rio que no inverno
manchou a sua pura corrente,
no calor do verão,
em prata líquida se torna.

Aquele rouxinol que triste
o grande silêncio emudece
à formosa primavera
em selvas alegres recebe.

Só no meu mal não há mudança
nem alívio que o console
nem morte para a minha vida
nem vida para a minha morte.

Estribilho:
Desabrida esperança
remédio mortal,
que me queres já?
Deixa-me morrer sem esperar!
Pois em nada há firmeza
a não ser no meu mal.

Inquietudes

Continuarei convertendo
as minhas penas em alegrias
navegarei em frente pela vida
seguirei lutando com galhardia.

Maestranza de Sevilha
a do amarelo alvo
a que cheira a camomila
e a capote de toureiro.

Tenho que os castigar
aos olhitos da minha cara
tenho que os castigar

10



porque siempre se enamoran
del que mal pago me dan.

De Cai a San Fernando
yo voy andando
la sal que tiene la tierra
voy derramando.

Viene más clara la tarde
cuando pasa la tormenta
viene más clara la tarde
me gusta reñir contigo
por qué a luego hago las paces.

No me llores gitana 
que te escribo a diario
que me llevo tu pelo
en un relicario.

Mi padre llamado Juan
un andaluz figurín
mi madre negra criolla
y yo mulatita nací.

Cómo quieres que te abra
la puerta de mi buhío
la puertecita de mi buhío
que tengo dentro a mi mulata
que tengo dentro a mi gitana
dueñecita del corazón mío.

Arsa y toma pa’ que te las comas
yo traigo mi niña aceitunitas partías’
que las vendía un gitano de Cai.
Arza y toma del barrio la viña.

Por la carretera del Puerto
me encontré con mi primita hermana
le dije que se asomara
un ratito a la ventana
Mercé Mercé Merceditas
Tírame las trenzas por la ventanita.

Dicen que se va
dicen que se va
para la gomera
dicen que se va
pero no me lleva

porque sempre se enamoram
de quem me trata tão mal.

De Cai a San Fernando
eu vou andando
o sal que a terra tem
vou derramando.

Vem mais clara a tarde
quando passa a tormenta
vem mais clara a tarde
gosto de discutir contigo
porque logo faço as pazes.

Não me chores cigana
que te escrevo todos os dias
que eu levo o teu cabelo
num relicário.

Meu pai chamado Juan
um andaluz janota
Minha mãe uma preta crioula
e eu mulatinha nasci.

Como queres que te abra
a porta da minha palhota
a portazinha da minha palhota
que tenho dentro a minha mulata
que tenho dentro a minha cigana
dona do meu coração.

Anda e toma para comeres
trago à minha menina azeitonas partidas
que as vendia um cigano de Cai.
Anda e vai-te do bairro.

Pela estrada do Porto
encontrei-me com a minha priminha direita
disse-lhe que assomasse
um instante à janela
Mercé Mercé Merceditas
Puxa-me as tranças pela janelinha.

Dizem que se vai
dizem que se vai
para a borracheira
dizem que se vai
mas não me leva
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A quien me quejaré
Anónimo

¿A quién me quejaré
de un dolor que padezco
solo por querer?

Son tus desdenes, Marica,
vanidades de mi fe,
pues a la luz de lo ingrato
arde sólo por arder.

Seguridades ostenta
el adorar un desdén,
porque no encubre el fervor
el humo del interés.

Llama que sin la esperanza
riesgo no puede tener,
aumentará el desengaño
los quilates de su ley.

Rindiendo a tus sinrazones
mi cuidado premiaré,
que es aplauso del afecto
la ambición del padecer. 

Lo imposible de obligarte
gloria del incendio es, 
donde halla el conocimiento
la ambición del mal y el bien.

Amante de mi fineza
de tus desprecios hare,
que le sirva lo infelice
de razón al merecer. 

¿A quién me quejaré…

Al aire
Anónimo

Al aire al aire
lisonjas de mis verdades
pues que sois finezas
aun en el aire.

Al aire al aire suspiros
suspiros al aire al aire

A quem me queixarei

A quem me queixarei
de uma dor que padeço
só por querer?

São os teus desdéns, Marica,
vaidades da minha fé,
pois a chama da ingratidão
arde só por arder.

Ostenta confiança
adorar o desdém,
porque não encobre o fervor
o fumo do desejo.

Chama sem esperança
risco não pode ter,
aumentará o desengano
a força do seu amor.

Rendido à tua injustiça
das minhas penas cuidarei,
que é desejo do afeto
a ambição de padecer.

A impossibilidade de te comprometer
é a glória do incêndio,
onde o conhecimento encontra
a ambição do mal e o bem.

Amante dos meus sentimentos
do teu desprezo fugirei,
que  sirva a infelicidade
para dar força ao amor.

A quem me queixarei…

O vento

O vento o vento
lisonjas das minhas verdades
pois que sois finezas
mesmo no vento.

O vento o vento suspiros
suspiros o vento o vento
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que hacéis menos el incendio
cuanto os mostráis más cobardes.

Del duro silencio rompa
vuestra actividad la cárcel
que es libertad del afecto
el dominio de ocultarse.

El fervor que arde sin riesgo
mal puede decir que arde
que seguridad no tiene
quien busca seguridades.

Al aire al aire...

Con lo tímido desluce
las razones de que nace
porque el arder con fe tibia
es ofensa de la imagen.

Quien el justo sacrificio
intenta desfigurarle
labra del conocimiento
el crédito de ignorante.

Si amor influjo y razón
a que adore me persuaden
porque ha de ser el acierto
donde el error se disfrace.

Al aire al aire...

Sé que me muero de amor
Jean-Battiste Lully

Sé que me muero de amor
y solicito el dolor.

Aún muriendo de querer
De tan buen ayre adolezco,
Que es más de lo que padezco
Lo que quiero padecer.

Y no pudiendo exceder
A mi deseo el rigor.

Lisonxéame la suerte
Con piedad tan advertida,

que ateais menos o incêndio
quando vos mostrais mais cobardes.

Do duro silêncio rompa
a vossa atividade o cárcere
que é liberdade do afeto
o poder de ocultar-se.

O fervor que arde sem risco
mal pode dizer que arde
que segurança não tem
quem busca seguranças.

O vento o vento…

Com a timidez desluz
as razões donde nasce
porque o arder com fé tíbia
é ofensa à imagem.

Quem o justo sacrifício
intenta desfigurar
ganha do conhecimento
a fama de ignorante.

Se influxo de amor e razão
a que adore me persuadem
porque há de ser a prudência
donde o erro se disfarce.

O vento o vento…

Sei que morro de amor

Sei que morro de amor
e solicito a dor.

Embora morrendo de querer
De tanta felicidade adoeço,
Que é mais do que padeço
O que quero padecer.

E não podendo exceder
Por meu desejo a desdita.

Lisonjeia-me a sorte
Com piedade tão advertida,
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Que me asegura la vida
En el riesgo de la muerte.

Vivir de su golpe fuerte
Es de mi salud primor.

A Voces
Juan José Alba

Los pícaros totaneros
un lunes por la mañana
los picaros totaneros
le robaron las manzanas
a los pobres arrieros 
que venían de Totana

Las manitas como el carbón
la carita ennegrecía’ 
las manitas como el carbón
picando en la galería
sin saber qué horas son
si es de noche o es de día

Me dan las claras del día
pensando en ti no duermo
me dan las claras del día
con quién te estás divirtiendo
con cualquier bala perdía’ 
y yo de pena muriendo.

Si te canto
si te canto por tangos
estoy segura que nos enamoramos
si te canto
si te canto por tangos.

Porque me quita el sentío’
primito mío si me dejaras
la rosa de mi pañuelo
primito mío yo te entregaba

No me pegues bocaítos
que tú me haces cardenales
que cuando llego yo a mi casa 
a mí me lo nota mi mare’

Los gitanos son primores 
le hacen a las gitanas
en el pelo caracoles

Que me assegura a vida
No risco da morte.

Viver do seu golpe forte
É da minha saúde a primeira razão.

Aos gritos

Os malandros de Totana
uma segunda de manhã
os malandros de Totana
roubaram as maçãs
aos pobres almocreves
que vinham de Totana

As manitas como o carvão
a carita enegrecida
as manitas como o carvão
escavando na galeria
sem saber que horas são
se é de noite se é de dia

Dá-me a luz do dia
pensando em ti não durmo
dá-me a luz do dia
com quem te estás divertindo
com qualquer folgazão
e eu de pena morrendo.

Se te cantar
se te cantar com tangos
estou certa que nos enamoramos
se te cantar
se te cantar com tangos.

Porque me foge a razão
primito meu se me deixares
a rosa do meu lenço
primito meu eu t’a entregava

Não me atires piropos
que me deixas nódoas negras
que quando chego a minha casa
em mim nota logo a minha mãe

Os ciganos são habilidosos
fazem às ciganas
caracóis no cabelo
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Que no me quieres te alabas
quien no te quiere soy yo
tronco de tan mala rama

En el espejo del agua
me miro y me peino el pelo

Caballero caballero
mi madre fue una gitana
y mi pare’ un caballero
de esos que pelan borricos
en la cuesta el matadero

Yo quisiera
 escapar del tiempo
y vivir a mi manera

Te quiero, mi amor
te quiero mi amor,
pero no te tengo
y si no soy dueño de tus besos
muero de celos
muero de celos.

Qué dulcemente suena
José Marín

Qué dulcemente suena
entre estos verdes sauces 
animada tiorba un ruiseñor 
envidia de las aves.

Sus quiebros son suspiros
y endechas sus compases
que ya en su triste suerte
solo el alivio de la queja cabe.

Mira vulgares plumas
de estrellas coronarse
porque hallaron propicia
su condición la vanidad del aire.

No envidia su fortuna
pero siente el ultraje
que armado de rigores
el torpe olvido a sus blasones hace.

En el silencio mudo
pasó la mayor parte

Que não me queres te gabas
quem não te quer sou eu
tronco de tão má rama

No espelho da água
me miro e me penteio o cabelo

Cavaleiro cavaleiro
a minha mão foi uma cigana
e o meu pai um cavaleiro
daqueles que tosquiam burricos
na encosta do matadouro

Eu queria
escapar do tempo
e viver à minha maneira

Te quero, meu amor
te quero meu amor,
mas não te tenho
e se não sou dono dos teus beijos
morro de ciúmes
morro de ciúmes.

Como soa docemente

Como soa docemente
entre estes verdes salgueiros
canta um animado rouxinol
invejado entre as aves.

Os seus requebros são suspiros
e tristezas os seus compassos
que já na sua triste sorte
só o alívio da pena cabe.

Olha vulgares plumas
coroarem-se de estrelas
porque a soberba do vento
julgaram propícia à sua condição.

Não inveja a sua fortuna,
mas sente o ultraje
que armado de rigores
o torpe olvido faz dos seus brasões.

No silêncio mudo
passou a maior parte
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del siglo de su vida
que es de discretos el quejarse tarde.

Suspende el llanto triste
oh ruiseñor suave
pues que ya los laureles
sólo se crían para los cobardes.

Esperar, sentir, morir
Juan Hidalgo

Coplas:
¿Porque que más iras buscas que mi tormento
Si en su siempre callado dolor atento, 
Yo propio me castigo lo que me quejo?

Estas voces que el labio vierte cobarde,
Aún más que por alivio, por muestra salen
De las llamas que dentro del pecho arden. 

Vive tú, muera solo quien tanto siente
Que sus eternos males la vida crecen,
Y solamente vive porque padece. 

Estribillo:
Esperar, sentir, morir, adorar, 
¡porque en el pesar de mi eterno amor
Caber puede en su dolor!
Adorar, morir, sentir, esperar.

Bailaor
Juan José Alba

Viviré con esta forma de sentir
con esta forma de vivir
aunque me llore el alma.

Me llaman Curro Frijones
yo no me caso con la chavorrilla
por no tener obligaciones.

Consiento que me digas
yo no consiento que me digas
que me quieres más que a nadie
teniendo a tu mare’ viva.

Ay que no te he querío’
dice que no te quería

do século da sua vida
que é dos discretos queixarem-se pouco.

Suspende o triste pranto
ó suave rouxinol
podes ver que os louros
só se fizeram para os cobardes.

Esperar, sentir, morrer

Coplas:
Porque buscas mais iras que o meu tormento
Se em sua sempre calada dor eu atento,
Eu próprio me castigo do que me queixo?

Estas vozes que o lábio verte cobarde,
Ainda mais que por alívio, como prova saem
Das chamas que dentro do peito ardem.

Vive tu, morra só quem tanto sente
Que seus eternos males crescem com a vida
E só vive porque padece.

Estribilho:
Esperar, sentir, morrer, adorar,
Porque no pesar do meu eterno amor
Caber pode na sua dor!
Adorar, morrer, sentir, esperar.

Bailaor

Viverei com esta forma de sentir
com esta forma de viver
apesar de me chorar a alma.

Chamam-me Curro Frijones
eu não me caso com a rapariga
para não ter obrigações.

Consinto que me digas
eu não consinto que me digas
que me queres mais que a ninguém
tendo a tua mãe viva.

Ai que não te quis
diz que não te queria

16



haberme dejao’ en mi casa
con mi mare’ toa’ la vía’.

Coge este cuchillo
córtame las venas
espérate un momento
qué va a ser de ti 
cuando yo me muera.

Sosieguen, sosieguen
Sebastián Durón

Estribillo:
Sosieguen, descansen,
las tímidas penas,
los tristes afanes,
y sirvan los males
de alivio a los males
Sosieguen, descansen.

Coplas:
¿No soy yo aquel ciego,
voraz, encendido 
volcán intratable,
en quien aun las mismas 
heladas pavesas 
o queman o arden? 
Pues, ¿cómo es fácil
que haya nieve 
que apague el incendio 
de tantos volcanes?

¿No soy quien al sacro
dosel de los dioses
deshizo arrogante
la púrpura ajando 
los fueros sagrados
de tantas deidades?
Pues, ¿cómo es fácil
que en mi oprobio
tirana sus leyes
mi culto profanen?

Y en fin ¿no soy yo
de las iras de venus
sagrado coraje
en cuyos alientos
respiran castigo
su voz o su imagen?

ter-me deixado em minha casa
com a minha mãe toda a vida.

Pega nesta faca
corta-me as veias
espera um momento
que vai ser de ti
quando eu morrer.

Sosseguem, sosseguem 

Estribilho:
Sosseguem, descansem,
as tímidas penas,
os tristes desejos,
e sirvam os males
de alívio aos males
Sosseguem, descansem.

Coplas:
Não sou aquele cego,
voraz, acendido
vulcão intratável
onde até mesmo 
as faúlhas geladas
ou queimam ou ardem?
Pois, como é fácil
que haja neve
que apague o incêndio
de tantos vulcões?

Não sou o que no sacro
altar dos deuses
verte o sangue
contra as leis sagradas
de tantas divindades?
Pois como é fácil
que no meu opróbrio 
a minha devoção profane
as suas leis tiranas?

E por fim não sou eu
da cólera de Vénus
a sagrada fúria
cujos suspiros
respiram castigo
a sua voz ou a sua imagem?
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Pues, ¿cómo es fácil
que deidad
que fabrica mi imperio
permita mi ultraje.

Recitado:
Pero ya que a la fatiga 
tan rendido el pecho yace, 
que un desaliento palpita 
en cada temor que late, 
y ya que en el verde centro 
de enmarañado boscaje, 
que compone la frondosa 
tenacidad de los sauces, 
seguro estoy de que puedan 
las cóleras alcanzarme  de Diana,
firmen treguas, 
mis repetidos afanes. 
Y en este sitio a quien hoy, 
para que sobre él descanse, 
¿hizo él acaso que siendo escollo, 
sirva de catre?
entreguemos a esta dulce lisonja 
de los mortales la vida, 
pues a este efecto 
dijeran mis voces antes.

Sosieguen…

Para qué son las iras
José Martínez de Arce

Estribillo:
Para qué son las iras,
tirano dueño,
si me mata el martirio
de mis deseos?
No, no, tirano dueño 
a un rendido corazón amante 
muestres tu cielo.

Coplas:
Divino imposible mío, 
pues que siempre mi respeto
se alimenta aprisionado 
en la cárcel del silencio, 
no tan severo, 
a un rendido corazón amante 
muestres a tu cielo.

Porque como é fácil
que a divindade
que constrói o meu império
permita o meu ultraje.

Recitado:
Mas já que a fadiga
tanto cansa o meu peito,
que o desalento palpita
no batimento de cada temor,
e já que no verde centro
do emaranhado bosque,
composto pelo frondoso
vigor dos salgueiros,
certo estou que pode
a cólera de Diana alcançar-me,
pedem tréguas
os meus repetidos desejos.
E neste penhasco onde hoje
parei para descansar,
fez o acaso que, sendo um obstáculo,
sirva de catre?
Entreguemos a vida a
esta doce lisonja dos mortais,
porque é esse o sentido
do que as minhas palavras disseram antes.

Sosseguem…

Para quê a fúria

Estribilho:
Para quê a fúria,
senhor tirano,
se me mata o martírio
dos meus desejos?
Não, não, senhor tirano
a um rendido coração amante
mostra o teu céu.

Coplas:
Divino impossível meu,
pois continua o meu respeito
a alimentar-se aprisionado
no cárcere do silêncio,
não tão severo,
a um rendido coração amante
mostra o teu céu.
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Es tan grande mi delirio
cuando a mirarte me atrevo
que te busca mi cuidado
y te encuentra mi deseo,
no tan severo
a un rendido corazón amante
muestres tu cielo.

Bien sé que de tus rigores
no ha de cesar lo severo, 
pero vive tú de ingrata
que yo viviré de aterito,
no tan severo, 
a un rendido corazón amante
muestres tu cielo.

Tanta copia de hermosura
Anónimo

Estribillo:
Tanta copia de hermosura
junto Amor que mi deseo
le remite a la ventura
la duda de hacer su empleo.

Coplas:
Cual entre las flores bellas
la abejuela susurrante
con el pico de diamante
el néctar chupa de aquellas.
Así entre tantas estrellas
mirando la cama hermosa,
mi corazón, mariposa
arder en todas procura.

A todas servir pretendo
por no disgustar a ninguna,
declarando mi fortuna
la que a su gusto encomiendo,
de cualquiera mereciendo
estoy sus dulces favores,
mientras gozo los ardores
de que ha hecho amor mistura.

É tão grande o meu delírio
quando me atrevo a mirar-te
que te busca o meu cuidado
e te encontra o meu desejo,
não tão severo,
a um rendido coração amante
mostra o teu céu.

Bem sei que dos teus rigores
não há de cessar a severidade,
mas vive da tua ingratidão
que eu viverei de querer-te,
não tão severo,
a um rendido coração amante
mostra o teu céu.

Tanta quantidade de formosura 

Estribilho:
Tanta quantidade de formosura
juntou o amor que o meu desejo
remete à sorte
a dúvida de lhe dar uso.

Coplas:
Qual entre as flores belas
a abelha sussurrante
com o ferrão de diamante
chupa o néctar.
Assim entre tantas estrelas
olhando a cama formosa,
o meu coração, mariposa
a arder em todas procura.

A todas servir pretendo
para não desgostar a nenhuma,
declarando a minha fortuna
à que ao seu gosto encomendo,
de qualquer uma merecendo
estou em seus doces favores,
enquanto desfruto os ardores
da mistura que fiz do amor.
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Magdalena Kožená nasceu em Brno, na República 
Checa. Estudou canto e piano no Conservatório 
de Brno, tendo prosseguido a sua formação 
artística com Eva Blahová na Academia de Artes 
Dramáticas de Bratislava. Foi contemplada com
importantes prémios, na República Checa e a 
nível internacional, tendo atingindo o ponto 
mais alto no 6.º Concurso Internacional Mozart, 
em Salzburgo, em 1995. Desde então, foi dirigida 
por muitos maestros de renome internacional, 
incluindo C. Abbado, P. Boulez, G. Dudamel, 
B. Haitink, N. Harnoncourt, M. Jansons, J. Levine, 
ou R. Norrington. Em recital, foi acompanhada 
por D. Barenboim, Y. Bronfman, M. Martineau, 
A. Schiff e M. Uchida. Apresenta-se em prestigiadas 
salas como Carnegie Hall, Wigmore Hall, Alice 
Tully Hall, ou Concertgebouw, bem como nos 
mais importantes festivais. A sua última presença 
na Fundação Gulbenkian teve lugar em março 
de 2008, com o pianista M. Martineau. Colabora 
com grandes orquestras como a Filarmónica de 
Berlim, a Filarmónica de Viena, a Filarmónica 
Checa, a Orquestra de Cleveland, a Orquestra 
de Filadélfia, ou a Orquestra do Concertgebouw 
de Amesterdão, e colabora regularmente com 
agrupamentos especializados em música antiga 

Magdalena 
Kožená

como English Baroque Soloists, Gabrieli Consort 
and Players, Il Giardino Armonico, Les Musiciens 
du Louvre, Venice Baroque Orchestra, ou Le 
Concert d’Astrée.
Magdalena Kožená atuou pela primeira vez 
no Festival de Salzburgo em 2002, tendo 
interpretado o papel de Zerlina em Don Giovanni. 
Regressou no ano seguinte como Idamante 
(Idomeneo), um papel que também cantou no 
Festival de Glyndebourne e em Lucerna. Estreou-se 
na Metropolitan Opera de Nova Iorque em 2003, 
como Cherubino, em As bodas de Figaro, sendo 
uma presença regular desde então. 
Atuações mais recentes incluem: La Cenerentola 
(Angelina), na Royal Opera House; Der Rosenkavalier 
(Oktavian), no Festival de Baden-Baden; Pelléas et 
Mélisande (Mélisande), em Nova Iorque; o papel 
principal em Carmen, em Salzburgo; Médée, de 
Marc-Antoine Charpentier, na Ópera de Basileia; 
ou Juliette, de Martinu, na Staatsoper Berlin.
Em 2004, a cantora foi considerada “Artista 
do Ano” pela revista Gramophone. Desde então 
recebeu muitos outros prémios, incluindo Echo 
e Diapason d’Or. Em 2003 foi-lhe atribuído, em 
França, o título de Chevalier de l’Ordre des Arts et 
des Lettres.
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Antonio El Pipa é uma das grandes figuras do 
flamenco e da dança em particular. Nasceu em 
Jerez de la Frontera, no bairro de Santiago, no seio 
de uma família cigana e flamenca, da qual toma 
o nome artístico. Neto de Tía Juana la del Pipa, 
sobrinho de Antonio e Juana la del Pipa, Antonio 
Ríos Fernández começou a dançar no âmbito 
familiar, tendo realizado a sua formação com 
Fernando Belmonte, Paco del Río, Matilde Coral, 
Manolo Marín e Manolete. Iniciou a sua carreira 
profissional nas companhias de Manuel Morao, 
Cristina Hoyos, La Tati, Ricardo Franco e Antonio 
Vargas. Em 1997 fundou a sua própria companhia 
de dança e, desde então, criou e dançou os 
espetáculos Vivencias, Generaciones, De Cai el baile, 
Jeregueño, Puntales, De Tablao, Pasión y Ley, Puertas 
adentro, Danzacalí e Gallardía. Uma extensa 
produção que tem levado o flamenco a todo o 
mundo, em palcos como o City Center, o Plymouth 
e o Simphony Space de Nova Iorque, o Kennedy 

Antonio 
El Pipa

Center de Washington D.C., o Théâtre des 
Champs-Élysées e o Palais de Chaillot de Paris, 
o Sadler’s Wells e o Queen Elizabeth Hall, em 
Londres. Na sua trajetória internacional destaca-se 
ainda a sua participação na Gipsy Caravan através 
do World Music Institute de Manhattan, ou a sua 
colaboração com o Ballet Nacional de Cuba como 
diretor e coreógrafo de El Amor Brujo, a convite da 
maestrina Alicia Alonso.
Antonio El Pipa foi distinguido com vários 
prémios e galardões como “La Copa Pavón” do 
Círculo de Belas Artes de Madrid, o “Premio 
Nacional de la Crítica al mejor Bailaor”, o 
Prémio da Crítica do Festival de Jerez, os Prémios 
Nacionais de Córdoba Juana la Macarrona 
e Paco Laberinto, o “Premio Nacional de 
Baile Flamenco”, que confere a Cátedra de 
Flamencología de Jerez, e a “Palma de Plata 
Ciudad de Algeciras”.
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O Private Musicke é um agrupamento que se 
pode apresentar como um consort de violas, 
como um consort de instrumentos dedilhados 
– principalmente guitarras e alaúdes –, mas 
também em formações que combinam as 
diferentes famílias de instrumentos. Em colaboração 
com cantores e instrumentistas adicionais, 
podem assim atuar com uma grande diversidade 
de efetivos. Em cada projeto, o grupo pesquisa 
e desenvolve um conceito sonoro único. Os 
convincentes arranjos, o extenso repertório, 
bem como a capacidade de improvisação, 
surpreendem os ouvintes de forma recorrente. 
Os músicos do Private Musicke são naturais de 
vários países da Europa, são todos especialistas 
no domínio da música antiga e têm grande 
experiência como solistas. O nome Private 
Musicke é inspirado numa coleção de consort 

Private 
Musicke

music de 1620 do compositor inglês Martin 
Peerson. Desde a sua fundação, em 1998, sob 
a direção de Pierre Pitzl, o Private Musicke 
apresentou-se em muitos dos principais palcos 
de concertos e festivais europeus, incluindo 
Wigmore Hall, Théâtre des Champs-Élysées, 
Concertgebouw de Amesterdão, Festival de 
Edimburgo, Festival d’Aix-en-Provence, Festival 
de Innsbruck, ou Festival de Lucerna.
Até ao momento, o Private Musicke gravou 
onze discos para a coleção “Alte Musik“ da ORF, 
bem como para as editoras ACCENT e Deutsche 
Grammophon. Tem recebido o aplauso da crítica 
e foi distinguido com prémios internacionais 
(Diapason d’Or, 5* Fono Forum, Goldberg, BBC 
Music). Em 2010 gravou música barroca italiana 
com a meio-soprano Magdalena Kožená.
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direção criativa
Ian Anderson

design e direção de arte
The Designers Republic

design gráfico
AH–HA

Pedimos que desliguem os telemóveis durante 
o espetáculo. A iluminação dos ecrãs pode 
igualmente perturbar a concentração
dos artistas e do público.
 
Não é permitido tirar fotografias nem fazer 
gravações sonoras ou filmagens durante
os espetáculos.
 
Programas e elencos sujeitos a alteração
sem aviso prévio.

tiragem
500 exemplares

preço
2€
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