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O século XIII foi un período esencial para o desenvolvemento e florecemento 

da polifonía no occidente. De entre todas as formas musicais, o motete fran-

cés estableceuse como o xénero favorito entre as clases intelectuais, espe-

cialmente en círculos parisinos académicos e burgueses. O motete, resultado 

do proceso de adición de novas voces sobre una melodía gregoriana preexis-

tente, abría novos camiños para a experimentación, transformándose nun 

vibrante vehículo para a exploración de novas técnicas compositivas e fór-

mulas contrapuntísticas. Pero, sobre todo, o motete fornecía un soporte es-

trutural no que era posible, non so plasmar as novas correntes musicais, se-

nón tamén propor un universo artístico onde era posible combinar o sacro e 

o profano, o literal e o alegórico, o texto e o seu metatexto, a través da xux-

taposición de diferentes temas e suxeitos: o canto chan dialoga con poemas 

amorosos, en moitas ocasións con dúas ou tres narracións diferentes super-

postas en latín e en linguas vernáculas, creando combinacións entre a reali-

dade e a metáfora. É seguramente a adición de novas voces e novas poe-

sías, unha das principais características na xénese dos motetes medievais, o 

que explicaría a orixe do termo “motete” coma un derivado francés de mot, 

“palabra”. 

En calquera caso, as sutilezas, a forza expresiva e as complexidades compo-

sitivas que os motetes presentan, eran coñecidas e apreciadas polos músicos 

prácticos e teóricos da época, comezando polo célebre universitario Johan-

nes de Grocheo (fl. 1300), quen afirmou que “este tipo de música non debe 

ser tocada para un público non entendido, xa que este non pode apreciar o 

seu refinamento e gozar con el. Pola contra, ten que ser interpretada diante 

de clérigos e de todas aquelas xentes que buscan as sutilezas na arte”. 

Este programa de concerto presenta unha variada selección de motetes, 

principalmente compostos entre 1250 e 1300, interpretados coa singular 

asociación de canto e organetto, seguindo o uso medieval da “intabulación”: 

o pequeno órgano tañe as voces inferiores mentres que a cantante interpre-

ta o canto superior. Ademais dos motetes, Tasto Solo pon en escena outras 

pezas características da Ars Antiqua e comezos da Ars Nova, tales como o 

organum-florido (canto gregoriano organizado en valores longos e adobiado 

con rápidos e virtuosos ornamentos ou “flores”, segundo a terminoloxía me-



dieval), secuencias latinas e pezas instrumentais extractos do Ordinarium 

Missae, obras na súa maior parte relacionadas coa devoción mariana, en 

pleno apoxeo durante os últimos séculos do medievo. Dous principais ma-

nuscritos foron empregados para a elaboración do programa. Por unha ban-

da, o nomeado e prezado Codex Montpellier, un códice que, a pesar das 

súas pequenas dimensións, ten un valor incalculable, xa que contén a máis 

grande e luxosa colección de motetes franceses do século XIII, ricamente 

decorados e iluminados. Pola outra, o célebre Manuscrito de Las Huelgas, 

que recopila a música empregada polas monxas e expertas cantoras no 

mosteiro de Santa María la Real de Las Huelgas, Burgos, durante os últimos 

decenios do século XIII e comezos do século XIV.                                                                                                   

Guillermo Pérez 



           

Programa 

Ad missam 

Kyrie      Anónimo, Códex Las Huelgas 

Sanctus     Anónimo, Orfeó Català, MS I 

Benedicamus Domino  Anónimo, MS 29.1 (Florencia, Biblioteca  

     Medicea-Laurenzia) 

Estampidas 

Chominciamento di gioia  Anónimo, Manuscrito de Londres (British  

     Library, Add. 29987) 

In pro      Anónimo, Manuscrito de Londres (British  

     Library, Add. 29987) 

Motetes 

O Maria Virgo   Anónimo, Códex Las Huelgas 

Danse real   Anónimo, Le Manuscrit du Roy (Bibliothèque   

     nationale de France) 

Plus belle que flor  Anónimo, Códex Las Huelgas 

Quand repaire la verdor  Anónimo, Códice de Montpellier (Faculté de 

     Medicine, MS H 196) 

Secuencias 

Casta Catholica   Anónimo, Códex Las Huelgas 

Maria Virgo    Anónimo, Códex Las Huelgas 



Letras 

Kyrie 
Kyrie Eleison, 
Christe Eleison, 
Kyrie Eleison 

Sanctus 
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 
Hosanna in excelsis. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.  

Benedicamus Domino 
Benedicamus Domino 

Flavit Auster 
Flavit Auster flatu levi, ventris autem deo pleni tuam, virgo, celitus, 
quo mundata culpas mundas, qua fecunda nos fecundas donis Sancti Spiri-
tus. 

Felix alvus, felix pectus, cuiius deus carne tectus lac suscepit uberum. 
Ave, claustrum, trinitatis, ave, mater pietatis, medicina vulnerum. 

Te amanti nihil durum, te sequenti nil oscurum, nullum iter devitum. 
Deformatum reddis forme, quod declinat sue norme trahis recticlinium. 

Tibi sapit cui tu sapis, qui te capit illum capis dum te fide concipit. 
Spes es grata tibi grato, favus mellis es palato quod te sane recipit. 

Ergo, salus miserorum portus vite naufragorum. Tuis open precibus 
patris tui filiique nobis semper et ubique para suplicantibus. Amen. 

O Maria, maris stella 
O Maria, maris stella, 
Plena gratie, 
Mater simul et puella, 
Vas mundicie, 
Templum nostri redemptoris, 
Sol iusticie, 



Porta celi, spes reorum, 
Thronus glorie, 
Sublevatrix miserorum, 
Vena venie, 
Audi servos te rogantes, 
Mater gratie, 
Ut peccata sint ablata per te hodie, 
Qui te puro laudant corde in veritate. 

Quand repaire la verdor  
Quand repaire la verdor  
et la prime flourete, 
que chant par grant baudor 
eu matin l’aloete, 
par un matin me levai, 
sospris d’une amourete. 
En un ergier m’en entrai 
por cueillier violete. 
Une pucele avenant, 
bele et plausant, juenete.. 
Esgardai en un requai 
deles une espinete, 
qui atent jolivement 
son ami gent, seulete; 
Pour mon ami que j’aim tant, 
sui ci matin levee. 
“Si n’amerai ja que lui 
por chose qui soit nee!” 

Casta Catholica 
Da, dulcis domina,  
dulcoris dulcia,  
divinitus dona divini dulcia.  
Amen.  

Maria Virgo Virginum 
Maria, virgo virginum, 
ora pro nobis Dominum. 
Ave Maria.  

Fundamentum ecclesie,  
fons ipsa sapiencie. 
Ave Maria.  



O virgo, plena gracia,  
mater Dei et filia.  
Ave Maria.  

Trinitatis palacium,  
mundi porta, refugium.  
Ave Maria 

Virgo peccati nescia,  
Spiritus Sancti conscia.  
Ave Maria.  

Summi Regis hospicium,  
lumen, vita fidelium. 
Ave Maria. 

Mundi salus, protectio, 
nos tuo pasee gaudio.  
Ave Maria. 



Tasto Solo dedica o seu traballo á redescuberta de repertorios de 

grande refinamento e virtuosismo de finais do Medievo e comezos do Rena-

cemento. Baixo a dirección do seu fundador, o organetista Guillermo Pérez, 

Tasto Solo convoca un extraordinario conxunto de especialistas en música 

antiga procedentes de toda Europa, para presentar exquisitas actuacións nas 

que se combina a investigación histórica coa creatividade e a arte de trans-

mitir emocións. O público queda seducido desde o primero instante, envolto 

polas suxestivas e inusuais sonoridades que conforman a identidade desta 

singular formación. Desta maneira, o grupo tivo un papel determinante na 

recuperación e difusión de repertorios musicais esquecidos, que hoxe atopan 

todo o seu esplendor na escena artística contemporánea. 

A súa discografía presenta na actualidade tres CDs publicados polo selo bel-

ga Passacaille: Meyster ob allen Meystern, Le chant de leschiquier e Early 

Modern English Music. Estes tres discos foron recoñecidos en varas ocasions 

co prestixioso “Diapason d’Or” e recibiron un importante número de premios 

e distincións da prensa internacional como o Amadeus “CD del Mes”, Ritmo & 

Audio Clásica “Excelente”, Pizzicato “Supersonic”, Scherzo “Excepcional”, 

France Musique “Coup de Coeur” ou a nominación ICMA. O conxunto é con-

vidado regularmente a tocar nos máis prestixiosos festivais de música antiga 

e salas de concerto, entre os que destacan o Palácio Nacional de Sintra (Por-

tugal), L’Auditori de Barcelona (España), a Fondation Royaumont (Francia), o 

Festival de Saintes (Francia), o Konzerthaus de Berlín (Alemaña), o Wiener 

Konzerthaus (Austria), o Laus Polyphoniae & AMUZ (Bélxica), o Concertge-

bouw Brugge (Bélxica), BOZAR en Bruxelas (Bélxica), o emblemático Utrecht 

Oude Muziek Festival (Holanda), Cantar di Pietre (Suíza), Wratislavia Can-

tans (Polonia), Banchetto Musicale de Vilnius (Lituania), Radovljica Festival 

(Eslovenia), Bergen Medieval Music Days (Noruega), Copenhaguen Renais-

sance Music Festival (Dinamarca) e a Early Music Foundation de San Peters-

burgo (Rusia). En 2020 o grupo fai o seu debut nos Estados Unidos cunha 

xira de concertos organizada en colaboración coa Arizona State University 

Herberger Institute for Design and the Arts. Tasto Solo atópase actualmente 

en residencia no Château de Bournazel, un dos máis singulares sitios históri-

cos do Renacemento francés. O grupo está asociado tamén á l’Académie 



Bach de Arques-la-Bataille para a concepción, creación e difusión dos seus 

novos proxectos. 

Guillermo Pérez é investigador, director, especialista en instru-

mentos antigos de tecla e virtuoso do icónico organetto ou órgano portativo 

medieval. Foi integrante de formacións como Mala Punica, Hespèrion XXI, 

Ensemble Unicorn ou Micrologus, enter outros. Pérez é fundador e director 

do aclamado conxunto Tasto Solo co cal actuou ao longo de toda Europa e 

leva ofrecido clases maxistrais no ámbito da interpretación históricamente 

informada no Flemish Royal Conservatory de Bruxelas, no conservatorio de 

Toulouse, no Moscow Tchaikovsky Conservatory, na Schola Cantorum Basi-

liensis, e na Catedral de Cuenca.  

Anne-Kathryn Olsen é unha soprano americana de grande ver-

satilidade vocal e artística. Apaixonada da música antiga, ten actuado en es-

cenarios de prestixio como a Gewandhaus de Leipzig, La Monnaie de Bruxe-

las, a Konzerthaus de Viena e o Concertgebouw de Amsterdam, sendo con-

vidada de xeito regular a formar parte dos máis prestixiosos festivais de mú-

sica europeos como o Oudemusiek Utrecht, Festival Saintes, os Berliner 

Festpiele, Resonanzen, Songs of our Roots, Actus Humanus ou os Early Mu-

sic St. Petersburg Festivals. Colaborou con Pedro Memelsdorff e Mala Punica, 

Václav Luks Collegium 1704, Gli Angeli Genève, Björn Schmelzer e o grupo 

Graindelavoix, Ton Koopman e os Amsterdam Baroque Soloists, Helmuth Ri-

lling ou os American Bach Soloists en San Francisco. No ámbito da música 

contemporánea participou no proxecto multidisciplinario de La Monnaie, Or-

feo et Majnun, como parte dunha ópera escrita para a ocasión pola composi-

tora experimental escocesa Jane Dickson. O vindeiro ano actuará xunto a 

Rolando Villazon, no Orfeo de Monteverdi con Christina Pluhar e L’Arpeggia-

ta. 



A igrexa de San Fiz de Solovio 

A igrexa de San Fiz de Solovio forma parte dunha unidade parroquial xunto coa de 

Santa María Salomé. É dicir, o párroco é, desde hai séculos, común ás dúas parro-

quias. É unha das igrexas de máis fonda tradición xacobea da cidade xa que, se-

gundo se conta, neste lugar tiña o seu eremitorio Paio, o ermitán que viu as lumi-

narias que advertían da localización do enterramento do Apóstolo. Trátase dunha 

das igrexas e parroquias máis antigas da cidade, mandada construír polo bispo Sis-

nando aló polo século X. Destruída polas tropas de Almanzor, na súa famosa razzia 

polo noroeste do ano 997, tivo que ser reconstruída e o bispo Xelmírez edificaría 

unha igrexa de estilo románico. Porén, nada resta daquel templo salvo o ben coñe-

cido tímpano gótico coa Adoración dos Reis Magos, engadido no século XIV, que ve 

pasar a diario por diante del as moitas persoas que van cara ao mercado. A igrexa 

foi reconstruída en estilo barroco no século XVIII e sobresae desta época a torre co 

campanario, obra de Simón Rodríguez. Precisamente, ese campanario serviu de 

modelo a José Crespo para deseñar o de Salomé, que é moi similar. Este feito é 

unha proba máis do discorrer paralelo destas dúas igrexas, como tamén o é a súa 

orixe común de carácter xacobeo, pois hai que lembrar que Salomé, segundo a in-

terpretación tradicional cristiá dos textos evanxélicos, tería sido nai dos apóstolos 

Santiago e Xoán.  

Non temos noticias de posibles actividades musicais na igrexa de Solovio, proba-

blemente porque as principais funcións se celebrasen na de Salomé, moito máis 

céntrica e que, ademais, contaba entre os seus fregueses con moitos burgueses de 

Compostela. Proba disto último é a existencia dunha importante confraría en Sa-

lomé, a da Soidade, que, no domingo de Paixón e polo día da súa patroa, adoitaba 

pagar á Catedral para que esta lle cedese un órgano portátil, un realexo. Este in-

strumento era tocado polos organistas da Catedral a só ou acompañando músicos e 

cantores da capela catedralicia, que tamén acodían á celebración. Como curiosi-

dade, podemos apuntar que está documentado que, o día 12 de abril de 1761, par-

ticiparía nesta igrexa, nunha función especial en acción de grazas despois do tremor 

de terra do 31 de marzo, a Capela da Catedral. O tremor foi moi soado en toda a 

costa atlántica, aínda baixo os efectos do famoso tremor de terra de Lisboa de 

1755. Estímase que tivo unha magnitude bastante grande, de 7,5 graos na escala 

Richter, e que se deixou sentir por toda Galicia. Dos 174 reais gastados ese día, a 

maior parte dedicouse aos músicos, que cobraron un total de 124 reais, na “siesta, 

letania, Tedeun, y Alavado”. Un día con traballo dabondo. 

Andrés Díaz Pazos  



ATA MÁIS VER!!! 


