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Concerti delle donne: eclosión e continuidade musical feminina 

“Para conquistar a liberdade hai que ser tamén libre por dentro, e iso é o difícil” 
(Alma Mahler) 

Parafraseando a denominación daquel grupo de mulleres cantantes e com-

positoras de finais do século XVI que desenvolveron o seu virtuosismo desde 

as cidades italianas de Ferrara, Mantua e Florencia, Concerto das Donas 

ofrécenos un programa de música instrumental, formado, de maneira exclu-

siva, por pezas de mulleres compositoras do Renacemento e mais do Barro-

co: Francesca Caccini, Isabella Leonarda, Barbara Strozzi e Élisabeth Jacquet 

de La Guerre. 

Cara á fin do século XVI producírase unha mudanza moi significativa na mú-

sica vocal da Italia. Os madrigais, composicións musicais de múltiples voces 

da poesía italiana secular, foran interpretados até esa altura, xeralmente, por 

músicos afeccionados. Esas pezas eran compostas, a miúdo, nun estilo que 

era accesíbel para eses intérpretes non profesionais. No entanto, ao redor de 

1580, comezaron a facerse cada vez máis comúns os conxuntos musicais 

profesionalizados e esta profesionalización coincidiu, ademais, na altura, coa 

aparición dun repertorio altamente complexo de madrigais e cancións solis-

tas. Os concerti delle donne das cortes de Ferrara (sede da familia Este), 

Mantua (gobernada pola dinastía Gonzaga) e Florencia (con dominio da fa-

milia Medici), xunto con aqueles conxuntos patrocinados polos nobres de 

Roma, fan parte desa tendencia máis profesionalizada. 

Existen evidencias dunha serie de cantantes femininas actuando xuntas en 

Ferrara desde o 1570, pero un grupo máis prestixioso -o que agora asocia-

mos ao termo concerto delle donne- foi instituído como parte da musica se-

creta (música privada da corte) de Ferrara no tempo posterior ao matrimo-

nio de Alfonso II d’Este e Margherita Gonzaga en 1579. Moitos compositores 

prominentes na Italia da altura, como Giaches de Wert, Luzzasco Luzzaschi 

ou Luca Marenzio escribiron obras para ese concerto de Ferrara e parte desa 

música sería compilada polo poeta Torquato Tasso en dúas coleccións Il lauro 

secco (O loureiro seco), de 1582 e Il lauro verde (O loureiro verde), de 

1583. Semella que foi o grupo de Ferrara o que estableceu a modalidade 

dese tipo de conxuntos e que, seguidamente, as cortes de Mantua e Floren-



cia formarían os seus propios concerti delle donne. Sábese que o grupo de 

Mantua estaba xa activo na década de 1580 e é moi posible que Claudio 

Monteverdi o tivese en mente á hora de compor os seus primeiros traballos 

vocais, pois algúns dos madrigais do seu Libro Séptimo están concibidos 

para seren interpretados por grupos de cantantes femininas. Pola súa banda, 

en Florencia, os famosos intermedios (interludios musicais) do drama La pe-

llegrina presentáronse como parte das festividades do casamento de Ferdi-

nando De’ Medici e a princesa francesa Christine de Lorraine en 1589, in-

cluíndo pezas para grupos de cantantes profesionais. O compositor e cantan-

te Florentino Giulio Caccini instruíu as súas dúas fillas, Francesca e Settimia, 

nese estilo de canto e as dúas irmás actuarían xuntas como un concerto. O 

limiar da obra de 1602 de Giulio Caccini Le nuove musiche (As novas músi-

cas) constitúe un dos documentos máis importantes sobre o canto durante 

ese período.  

Precisamente, con Francesca Caccini é que se abre este concerto, concreta-

mente coa obertura da súa ópera cómica en catro escenas La liberazione di 

Ruggiero dall' isola di Alcina (A liberación de Rugiero da illa de Alcina) es-

treada en 1625 en Florencia e que representa a primeira ópera composta por 

unha muller. A obra, en stile moderno ou seconda pratica, tal e como fora 

acuñado por Monteverdi, emprega o novo stile recitativo e mais as canzonet-

tas ao xeito do concerto delle donne. 

A continuación, pertencente xa a unha estética barroca, interpretarase unha 

sonata en tres movementos, obra dunha compositora e relixiosa de Novara, 

Isabella Leonarda, considerada a primeira muller á que lle foron publicadas 

composicións musicais e unha das compositoras máis célebres e relevantes 

do seu tempo, a pesar de permanecer toda a súa vida no convento das ursu-

linas da súa cidade natal. A obra de Leonarda está composta, fundamental-

mente, por pezas relixiosas: motetes, misas, salmos e concertos sacros. 

A terceira peza do programa é, tal vez, unha das composicións musicais fe-

mininas máis célebres de toda a historia da música: trátase da aria Che si 

può fare, Op. 8 da veneciana Barbara Strozzi, aquí en adaptación instrumen-

tal. Strozzi logrou facerse un espazo propio nun mundo de hexemonía mas-

culina como era o da música barroca, chegando a ser coñecida e valorada en 



toda a Italia e mesmo fóra dela. O seu labor creativo é moi notábel e prolífi-

co, tal e como o proban os seus oito libros de música cun cento de composi-

cións, entre as que destacan as arias, as arietas e, especialmente, as canta-

tas profanas, xénero no que Strozzi influiría de xeito decisivo. Neste sentido, 

podemos lembrar as palabras de Rachel Rubin sobre a compositora: Deixou 

un impacto duradeiro en compositores e músicos, especialmente en mulle-

res, das xeracións que seguiron, recibindo o distinguido mérito de ser unha 

das primeiras compositoras segrares da Europa occidental, (Barbara Stroz-

zi’s Feminine influence on the Cantata in the 17th-Century Venice, 2017). 

Mais o cerne deste programa está composto por catro pezas dunha das 

compositoras e intérpretes máis destacadas da música barroca, a francesa 

Élisabeth Jacquet de La Guerre. Trátase da obertura da súa ópera Céphale et 

Procris, de dúas trío sonatas, do preludio dunha suite e dunha sonata. Naci-

da no seo dunha familia de músicos -o seu pai, Claude Jacquet, era un coñe-

cido organista e os seus catro irmáns dedicaríanse tamén á música- Jacquet 

de La Guerre destacou desde ben cativa como unha clavecinista xenial, 

chamando a atención do propio Luís XIV cando, con apenas cinco anos, ofre-

ceu un concerto de clave que impresionaría o monarca, feito polo que a nena 

ficaría un tempo na corte de Versalles. En 1684 casa co organista Marin de 

La Guerre e a vida da compositora transcorre dando concertos, ensinando 

música e compondo. Así, en 1687, publicaría o seu Premier Livre de Pièces 

de Ariette. O seu divorcio en 1700 e a posterior desaparición dos seus pais e 

do seu fillo -tamén un prodixio do clave- levarían a Élisabeth a un longo si-

lencio profesional de sete anos, do que sairía finalmente para pescudar outra 

volta sobre as novas formas italianas da sonata e da cantata e para publicar 

en 1715 a súa última grande obra, Cantates françoises. 

Carlos Penela 



Programa 

(Italia) 

Obertura de La liberazione di Ruggiero   Francesca Caccini   
dall' isola di Alcina     (1587-1640) 

Sonata III, op. 16     Isabella Leonarda     
        (1620-1704) 
Adagio - Presto - Adagio 
Solo violone 
Presto - Adagio - Allegro 

Sinfonía       Francesca Caccini 

Sonata VII, op. 16     Isabella Leonarda 

Che si può fare (adaptación instrumental)  Barbara Strozzi     
        (1619-1677) 

(Francia) 

Obertura de Céphale et Procris    Élisabeth Jacquet de La    
        Guerre (1665-1729)  

Trio Sonata nº4       Élisabeth Jacquet de La    
        Guerre  
Grave - Presto - Adagio - Presto - Adagio - Presto - Aria affettuoso - Adagio - Alle-
gro 

Suite nº 1, op. 1,  Prelude     Élisabeth Jacquet de La    
        Guerre  

Trio Sonata nº3      Élisabeth Jacquet de La    
        Guerre 
Grave, vivace e presto - Allegro - Allegro - Aria affettuoso - Allegro 

(Italia) 

Sonata X, op. 16       Isabella Leonarda 
Spiritoso - Presto - Adagio - Presto - Presto - Adagio - Presto 



Alejandra Escolante inicia os estudos de música aos oito anos no 

Conservatorio Superior de Música da Coruña, no que obtén o grao elemental 

de violín e o grao superior de piano e música de cámara. Posteriormente, 

obtén o grao profesional de órgano polo Conservatorio de Ourense e na 

actualidade exerce labores docentes de pianista no Conservatorio Profesional 

de Música de Santiago de Compostela. A súa formación é unha constante, 

con cursos de análise, composición, estética, historia e técnica pianística, 

violín, música antiga, pedagoxía pianística, pedagoxía de corda, metodoloxía 

Suzuki, así como cos cursos de posgrao da Universidade de Alcalá de 

Henares. 

Como pianista, ofreceu concertos coa Banda de Música de Lalín, no Ciclo de 

novos intérpretes da Asociación Galega da Lírica Teresa Berganza, en grupos 

de cámara, coa Xove Orquestra Sinfónica de Galicia e, a dous pianos, co dúo 

Arpeggione de frauta e piano, nos circuítos culturais da Deputación e da 

Xunta de Galicia.  

Iniciouse como organista con Bruno Forst, rematando os estudos oficiais coa 

mestra Marisol Mendive no Conservatorio de Ourense. Recibiu consellos do 

mestre Jose Luís Gonzáez Uriol e participou en diversos concertos en cate-

drais de Galicia e diversas actividades didácticas arredor dos órganos de 

Compostela. En 2017 participou, como organista solista, no ciclo De Lugares 

e Órganos, organizado polo Concello de Santiago, na recreación das Sete Pa-

labras de Xesucristo de Haydn. Na súa etapa como vicedirectora do conser-

vatorio de Santiago de Compostela promoveu diversos ciclos de actividades 

culturais e musicais como as Xornadas de órgano Mariano  Tafall ou o Ciclo 

de cámara Hilario Courtier. 

María José Pámpano realiza os seus estudos de violín no Conser-

vatorio Superior de Música de Vigo e completa a súa formación na Escola de 

Altos Estudos Musicais de Galicia co profesor Nikolay Velikov. Interesada na 

interpretación histórica da música, comeza os seus estudos de violín barroco 

xunto á prestixiosa violinista Amandine Beyer na ESMAE do Porto, onde pos-

teriormente remata o seu mestrado en interpretación histórica, coa presen-



tación do traballo La técnica chin-off en la interpretación del violín en los S. 

XVII y XVIII. Realiza diversos cursos de especialización e participa nas mas-

ter-classes de violinistas como Mira Glodeannu, Enrico Gatti, Pedro Gandía, 

Ángel Sampedro, Lucy van Dael, Peter Spissky ou Manfredo Kraemer, e cola-

bora con diversas agrupacións especializadas no repertorio barroco, como a 

Orquestra Barroca da Universidade de Salamanca, Orquestra Barroca do 

Real Conservatorio de Bruxelas, Orquestra Barroca do Conservatorio de 

Amsterdam, ou a Orquestra Barroca do Conservatorio de Malmoe, actuando 

con recoñecidos mestres como Win ten Haven, Andrea Marcon, Jagues Ogg, 

Sigiswald Kuijken ou Lucy Van Dael, entre outros. Ben como violinista, ben 

como violista, participou coa Orquestra Barroca de Venecia, Orquestra Ba-

rroca da Casa da Música do Porto, Orquestra Barroca Norte do Sul, co grupo 

Ars Combinatoria ou co recoñecido emsemble Gli Incogniti. 

As súas inquedanzas musicais abranguen desde a investigación sobre o re-

pertorio medieval, participando como fidulista cos grupos Amar contra o si-

lencio, Capela Compostelana ou o Grupo 1500, até o repertorio máis con-

temporáneo e experimental xunto á Orquestra de Música Espontánea de Ga-

licia ou ao cuarteto de corda de libre improvisación Suelen Estar Quartet. 

Entre as gravacións discográficas nas que participa destacan os discos Con-

certi Grossi op. 6, de A. Corelli, co ensemble Gli Incogniti, baixo a dirección 

de Amandin Beyer, que recibe, entre outros, os premios Diapason D’Or del 

Aneé 2013 e Choc Classica ou Miniaturas de Eugenio Granell, Música Revela-

da, que recibe o premio especial do certame Cubadisco 2013. 

Carlos García Amigo procedente dunha familia de gran tradición 

musical, desenvolveu os seus estudos primeiro en Galicia e posteriormente 

no Real Conservatorio da Haia (Holanda), onde se licenciou en música na 

especialidade de violonchelo. Ao longo da súa carreira obtivo bolsas de dife-

rentes institucións: Xunta de Galicia, Fundación Barrié, Deputación da Coru-

ña e Fundación Caixa Galicia. Entre os seus mestres destacan Lito Iglesias, 

Dalibor Sebestik, Gregor Hosch, Monique Bartels e Antoine Ladrette. Formou 

parte da Xove Orquestra de Galicia, da Xove Orquestra da OSG, da Schles-

wig-Holstein Musik Akademie Orchester, así como do Grupo In Itinere, da 

USC. 



Desde 2001, é membro da Real Filharmonía de Galicia e foi fundador de 

formacións como o cuarteto de violonchelos Chelicia, o Ensemble 21 e o 

Herbens Consort, da Asociación de Violonchelistas de Galicia (Soncello), 

ademais de organizador do festival As notas do pemento. Actualmente, toca 

como violonchelista dos grupos Ars Combinatoria, Il Combattimento e Alio 

Modo e colabora asiduamente co Coro Cantabile da Coruña e con outros 

grupos de Galicia, España e Portugal. Colabora con TEDxGalicia e forma par-

te do Consello Asesor da Fundación Galicia Sustentable a través do seu pro-

grama de actividades Onde hai música. 

Ana Pazos Pintor nace en Visantoña (Santiso) no ano 1979, no seo 

dunha familia de músicos. Da man do seu avó, Eugenio Pazos Reyes, come-

za os estudos de solfexo e trompeta e, no ano 2000, obtén o título de profe-

sora de trompeta no Conservatorio Superior de Música de Santiago. En 2011 

inicia o seu primeiro contacto coa corneta asistindo aos cursos internacionais 

de música antiga en Daroca e na localidade francesa de Barbaste, cos mes-

tres Paco Rubio e Jean Pierre Canihac. No curso 2014-2015 matricúlase no 

Département Musique Ancienne do Conservatoire à Rayonnement Régional 

de Toulouse, asistindo a clases de corneta e diminucións con Phillipe Matha-

rell. Posteriormente accedeu a Le Pôle des Arts Baroques, no mesmo conser-

vatorio, onde continúa os seus estudos con Jean Pierre Canihac. Dous anos 

despois, comeza estudos de trompeta  natural diplomándose en 2018 en 

corneto. 

Como membro da clase de cuivres (cornetas e sacabuxas), participa en con-

certos realizados en varias vilas francesas en colaboración con Les Sacque-

boutiers de Toulouse. Colaborou cos Grupos de Música Antiga 1500, Martín 

Códax, Capela Compostelana, Capela Finisterrae, Oniria, La Grande Chape-

lle, Los Músicos de su Alteza, Americantiga Ensemble, Les Sacqueboutiers e 

tamén cos coros The Labyrint of Voices, Coro Nacional de España, Coro 

Alonso Lobo, Coro Cantabile e Ultreia. Con este último gravou varios discos 

como Gaude, María Virgo, Defensor alme Hispaniae (premio Melómano de 

Ouro) e Salvete Flores, con músicas de Matías García Benayas, mestre de 

capela da Catedral de Tui. 



Elena Vázquez licenciada polo Conservatorio Superior de Música de 

Vigo con Marta Vélez, obtivo unha bolsa da Escola de Altos Estudios Musicais 

de Galicia, onde estuda con Nikolay Velikov. Foi membro da Orquesta Barro-

ca da Universidade de Salamanca baixo a dirección de Andrea Marcon, Fede-

rico María Sardelli e Jacques Ogg, e asistiu a clases de violín barroco con Pe-

dro Gandía, Mira Glodeanu, Enrico Gatti, Peter Spissky e Manfredo Kraemer. 

Colaborou co Jove Ensemble ACA de Música Contemporánea de Mallorca, a 

Joven Orquesta Nacional de España, a Jeune Orchestre Atlantique, a Orques-

tra Barroca da Casa da Música do Porto, Orquestra Barroca de Mateus ou Ars 

Combinatoria, e actuou baixo a dirección de Andrés Gomis, Reinbert de 

Leeuw, David Stern, Friedrich Haider e Gordan Nikolic, entre outros.  

É membro da O.M.E.Ga. (Orquestra de Música Espontánea de Galicia) desde 

a súa creación en 2007, e con ela actuou baixo a dirección de Michael Fisher 

no Festival TRAUMZEIT (Duisburg, Alemania) e de Fred Frith no Festival 

ImaxinaSons (Vigo 2009). Participou no XIV Festival de Improvisación Hurta 

Cordel (Madrid 2010) e foi invitada por la Orquesta FOCO baixo la dirección 

de Keith Tippet. Formou tamén parte da B.I.B (Banda de Improvisadores de 

Barcelona) dirixida por Pablo Rega. Asistiu a clases de violín para jazz con 

Ernesto Briceño e de combo con Ignasi Zamora na Aula de Música Moderna  

e Jazz do Liceu de Barcelona e de violín flamenco co guitarrista Marcos Teira. 

Colaborou con bandas como IgMig, Banda Crebinsky e Guerrera. Actualmen-

te é membro do Cuarteto Dumka, do Ensemble Galería, dirixido por Alejan-

dro Garrido, e dos grupos Trilitrate e Peña. Pertence, ademais, ao colectivo 

Metamovida e participa activamente nas Sesións Halo, desde a súa creación 

en 2014, con distintas formacións de improvisación libre, como  o Suelen Es-

tar Quartet ou Fonogenia.  



O órgano  

A presenza do órgano na igrexa da Universidade hai que trazala a partir da 
translación dos racioneiros da confraría do Sancti Spiritus ao templo, a 
consecuencia da expulsión dos xesuítas en 1767. Esta expulsión motivou a 
distribución dos seus bens mobles e inmobles entre diferentes institucións da 
cidade e que a igrexa pasase a ser atendida polos anteditos racioneiros. Estes 
racioneiros tiñan un papel destacado en diversas liturxias catedralicias, entre as que 
podemos citar o canto da Salve á tarde, “diante da imaxe da Virxe preñada”, é dicir, 
a Virxe do O, daquela situada no antigo trascoro. Por este motivo, unha das 
calidades que tiñan que reunir era a de posuíren unha boa voz para participar co 
canto nestas liturxias que, de xeito ordinario, eran acompañadas polo órgano.  

Coa ocupación da igrexa polos racioneiros, hai constancia documental do uso dun 
“realexo” (un pequeno órgano portátil de 3 ou 4 rexistros) no templo, o cal indica 
que os xesuítas non a dotaran dun instrumento. Ao mesmo tempo, contábase co 
servizo dun organista estable. Con posterioridade, sobre o ano 1800, decídese 
construír un órgano de maior porte. O artífice elixido será o organeiro de orixe 
madrileña Manuel Sanz, que se formara como oficial no obradoiro do extraordinario 
organeiro real, Pedro Liborna Echevarría, que xa traballara en Galicia entre 1773 e 
1778 na ampliación dos órganos da Catedral e, desde este último ano ata 1780, na 
construción dos órganos de Iria Flavia e da igrexa de Santiago de Padrón.  

A obra durou de novembro de 1800 ata abril de 1802 e tivo un custo total de 
49.572 reais e 2 maravedís. Era esta unha suma elevada que viña supor, 
aproximadamente, o total das importantes rendas anuais que tiñan os racioneiros 
do Sancti Spiritus e, desde logo, moito máis do que dedicaban ás obras e 
mantemento da igrexa e aos seus empregados. Como detalles anecdóticos, diremos 
que o estaño da aliaxe dos tubos constituía un 10% aproximadamente do custo 
total da obra (4.250 reais), da mesma orde que o custo da caixa (4.730 reais, 
incluída a madeira), debida ao artesán local Agustín Trasmonte. O tamén artista 
local, Manuel do Porto, pintará a caixa por un total de 2.000 reais.  

O órgano, cara ao ano 1850, atopábase xa algo deteriorado, como se pode 
constatar por un informe do organeiro da Catedral, Pedro Méndez de Mernies, no 
que destaca a calidade do instrumento e cifra o seu arranxo e posta a punto en 
1.000 reais. Coa desamortización e o paso da igrexa á Universidade é probable que, 
tanto o seu uso como os coidados necesarios para manter un instrumento destas 
características, decaesen. De feito, a fins do século pasado o órgano estaba 
inutilizado. A feliz intervención, en 1998, do obradoiro de organería de Gerhard 
Grenzing, baixo o soporte económico da Fundación Pedro Barrié de la Maza, con 
motivo do V Centenario da USC, permitiu recuperar esta alfaia da organería 
histórica galega. 

Andrés Díaz Pazos 



Vindeiros concertos e actividades: 

Martes 25 de agosto, 12.30 h, Matinés 20’, igrexa de San Miguel dos Agros, 

órgano: Andrés Cea 

Mércores 26 de agosto, 20.30 h, igrexa da USC, Xoán-Xil López & Andrés Cea 

(ás 19.30 h, preparación para a escoita)  

Xoves 27 de agosto, 12.00 h, igrexa da USC, EFERVESCIENCIA 

COLABORAN:

Silva
de
sonS


