do 6 ao 15 de marzo de 2020

VÍCTOR
VILLADANGOS

Naceu en Buenos Aires. Cursou estudos no Conservatorio Juan José Castro e
graduouse como profesor superior de guitarra. Posteriormente realizou cursos de
perfeccionamento con Eduardo Isaac.
Desde o ano 1980, realizou un intenso labor como solista e como integrante de
conxuntos de música de cámara, actuando nos principais teatros e salas de concertos
do seu país e tamén no exterior, ofrecendo recitais en Italia, España, Francia, Alemaña,
Austria, Bélxica, Holanda, Luxemburgo, Romanía, Polonia, Portugal, Suíza, Suecia,
Noruega, Dinamarca, Irlanda, Gales, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil,
Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, Israel, República de Suráfrica e Xapón.

Guitarra
(Argentina)
Domingo
15 de marzo
ás 20:00 h
Liceo de
Ourense

Con máis de 20 CD editados, desde o ano 2000 grava para a discográfica
internacional Naxos, coa que produciu 4 CD con obras de Carlos Guastavino, Juan
Falú, Máximo Pujol, Walter Heinze, Piazzolla, Gardel e Natali, entre outros. O cuarto
está dedicado á obra do compositor venezolano Antonio Lauro. Hai pouco tempo,
gravou un novo CD, esta vez para a discográfica Brillant (Holanda) interpretando a
integral para dúas guitarras de Máximo Pujol en dúo con Giorgio Mirto (Italia).
Actuou como solista con destacadas orquestras, como a Orquesta Sinfónica Nacional
de Cuba, Orquesta Filarmónica de Montevideo (Uruguay), Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires, Orquesta de Cámara de La Plata, Orquesta Académica del Teatro
Argentino de La Plata, Orquestra de Cámara de Israel, Orquestra de Cámara Ramat
Gan (Tel Aviv) ou a Orquestra de Cámara de Suráfrica.

Entradas 10 €
na web do Festival,
ou no propio Liceo

Actualmente é profesor de guitarra nos conservatorios Juan José Castro e Manuel
de Falla de Buenos Aires.

Templo da Vera Cruz
Na vila do Carballiño, érguese formidable o monumental templo da Vera Cruz. A igrexa foi proxectada
polo arquitecto do Porriño Antonio Palacios a petición do párroco Evaristo Vaamonde e estivo sufragada
por subscrición popular.
A pesar de que a igrexa se abre ao culto en 1952, a obra non remataría até cinco anos máis tarde coa
impresionante torre de máis de cincuenta metros sobre o pórtico. O arquitecto que planificou e soñou
o templo morrera xa no 1945.
Aínda que gran parte do seu traballo se desenvolveu en Madrid, Antonio Palacios estivo sempre ligado
a Galicia. Palacios foi un decidido defensor da relación da arquitectura coas artes decorativas e colabora
nos seus proxectos con artistas e artesáns. Así, non resulta estraño que despois da súa morte fora o
mestre canteiro carballinés Adolfo Otero Landeiro un dos encargados da interpretación do proxecto.
Concibido como templo de peregrinación, o edificio organízase á maneira dun santuario ao redor
da reliquia da Santa Cruz que, como regalo do Patriarca de Xerusalén, chegou ao Carballiño de
Terra Santa no 1901. A igrexa está construída principalmente con granito e lousa nunha mestura
de diferentes estilos históricos e populares de arquitectura civil e relixiosa. A nave alongada que
conforma a planta chega ao deambulatorio a través dun arco triunfal parabólico que presenta na
súa rosca a Cristo flanqueado polos Apóstolos, obra do canteiro Xesús González.
Os rosetóns, os pórticos, as ameas e celosías, os arcos apuntados e de ferradura, todo combinado
libremente coa pedra empillada e sen puír dan ao exterior un aspecto rudo, escultórico e expresionista.
As xanelas, óculos e vans transforman a luz que irrompe no interior en elocuentes xogos de color que
contribúen tamén á maxestade e grandiosidade que caracteriza o templo.

Santa María da Régoa
A orde de san Domingos estableceuse primeiro en Pantón en 1569 aínda que, ao pouco tempo, o
vicariato resultou pequeno para a nacente comunidade. Pedro Fernández de Castro, o VII conde de
Lemos, vicerrei de Nápoles, fundou entón un convento en Monforte de Lemos e asignou fondos
para manter os relixiosos e un prior que se trasladaron á vila no 1621. A construción do cenobio
rematou en 1636.
O convento converteuse, durante a Guerra da Independencia, en cuartel das tropas francesas que
saquearon e roubaron a maior parte dos obxectos de valor. A congregación foi suprimida en 1820
e o edificio dedicouse dende entón a diferentes funcións civís e educativas.
A igrexa conventual de san Xacinto, alberga dende 1840 a parroquia de Santa María da Régoa que
ocupaba un edificio do século X na praza de España que foi derrubado. O templo de planta
rectangular, cuberto cun artesonado de madeira policromada, conta cun presbiterio que remata
nunha cúpula decorada con motivos heráldicos e simbólicos de aire clásico.
A finais do século XVIII, o bispo de Lugo frei Francisco Izquierdo encargou o retablo de factura
barroca que decora o altar maior ao mestre entallador Benito González Rioboo. Colocados nos nichos
laterais do primeiro corpo e entre columnas corintias, san Domingos e san Francisco flanquean a
talla de san Xacinto e o grupo da Piedade que ocupan a rúa central. Enriba do entaboamento de
cornixa quebrada, érguese un ático coa representación da Trindade sobre a imaxe da Virxe con santa
Catalina e san Domingos e, no remate do conxunto, o escudo do bispo Izquierdo.
De estilo barroco ibérico é o interesante órgano que se conserva no templo. Obra do lucense Pedro
Méndez é un instrumento construído no ano 1801 e considerado unha das xoias que restan do
conxunto conventual.

Santo Estevo de Ribas de Miño
Érguese esta igrexa como único vestixio dun mosterio do que se ten noticias dende finais da Alta
Idade Media. O cenobio adquire certa importancia no século XII e XIII, cando posiblemente se
constrúe o templo de estilo románico sobre a ladeira.
A planta consta dunha ampla e única nave con cuberta de madeira e separada en catro tramos por
medio de arcos diafragma lixeiramente apuntados. As columnas acaroadas en que se apoian
enmarcan os vans polos que entra a luz dende os laterais. Precedida por un espazoso presbiterio, a
ábsida ten abertos tres ocos a modo de absidiolos que alixeiran o grosor da parede e que aloxan
diferentes imaxes, entre elas as pezas da Epifanía. As figuras dos Reis Magos foron atopadas no
chan da igrexa e, con toda seguridade, non formaban parte dunha escena conxunta coa policromada
Virxe sedente co Neno.
Arcos de descarga a modo de contrafortes soportan a presión dos muros laterais no exterior e o
lenzo absidial está sostido por dous arcobotantes que descansan directamente na rocha. As dúas
partes en que se divide a fachada principal están separadas horizontalmente por un telladiño apoiado
en arcos de medio punto. Destaca o amplo rosetón calado en que xa se adiviña o Gótico e flanqueada
por dúas portas cegas, na parte baixa, a entrada central mostra catro arquivoltas cos seus capiteis
de variada decoración. As sete figuras na rosca do arco interno evocan os músicos do Pórtico da
Gloria compostelán e enmarcan un tímpano liso apoiado en dúas mochetas con imaxes posiblemente
alusivas ao Xuízo Final.
Textos igrexas Antonia García

ESCOLANÍA
DE SEGOVIA

En 1996 a Fundación Don Juan de Borbón crea a Escolanía de Segovia, baixo a
dirección de María Luisa Martín, como agrupación aberta a nenos e nenas de idades
comprendidas entre os oito e os dezaseis anos que desexasen formarse no mundo da
música coral.

Coro de voces brancas (España)

Nos seus vinte e dous anos de intenso traballo, formáronse varias xeracións de voces
brancas e participaron en numerosos festivais, mostras corais e acontecementos
destacados, como a XLIV Semana de Música Religiosa de Cuenca, a inauguración do
Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, Auditorio Nacional de Madrid, XXIII Festival de
Música Española de León, VII Festival Internacional De las Artes de Castilla y León ou
diversas edicións da Semana de Música Sacra de Segovia e do Festival de Segovia.

Venres, 6 de marzo, ás 20:30 h
Templo da Vera Cruz (O Carballiño)

A Escolanía realizou colaboracións con prestixiosos coros, orquestras, artistas e
directores, como o coro e orquestras nacionais dirixidos por Frühbeck de Burgos, o
Coro e Orquestra Barroca de Ámsterdam dirixidos por Tom Koopman, a Orquesta
Sinfónica de Castilla y León dirixidos por Alejandro Posadas, o Coro de la Comunidad
de Madrid e a OSCyL dirixidos por Jesús López Cobos e por Lionel Bringuier, o Coro y
Orquesta de RTVE dirixidos por Semyón Bychkov, a Coral y Orquesta Politécnica de
Madrid, a Orquesta Carlos III de Madrid, o cantautor Amancio Prada e os grupos La
Carraca, a Capilla Jerónimo de Carrión e Los Calchakis.
Colaborou nas gravacións discográficas de Canciones y villanescas de F. Guerrero coa
coral Ágora; en Canciones del alma con Amancio Prada e en Ecos y afectos coa Capilla
Jerónimo de Carrión. Estreou obras dos compositores José María Laborda, Pilar Jurado
e J. Carlos Martínez.

Mª Luisa Martín Antón, dirección • Rodrigo de Luis Martín, piano

José Manuel Álvarez Losada, premiado nos concursos II Internacional Joaquín Rodrigo
(Madrid, 2004), Primer Palau (Barcelona, 2006) e XLI Curso Internacional de Música en
Compostela (Santiago, 1998), recibiu tamén os premios extraordinarios do Conservatorio
de Ourense (violín) e do Conservatori Superior de Música de Barcelona (violín e música
de cámara), e posgraduouse con cualificación final de matrícula de honra pola Universität
für Musik und Darstellende Kunst Graz (Austria). Todo isto levouno a iniciar unha intensa
actividade artística de actuacións en auditorios de Europa, América e Asia.

JOSÉ M.
ÁLVAREZ
LOSADA

Como solista, actuou con diversas orquestras, tendo especial relevancia os concertos
que realizou coa Orquesta de Radio Televisión Española, a Real Filharmonía de Galicia
ou a Orquestra Simfònica Illes Balears. Ademais, acaba de estrear a versión revisada de
Poemario, para violín e orquestra de cordas, do compositor Antón García Abril, en estreita
colaboración co autor.

Violín (Galicia)

Foi membro fundador do cuarteto Música en Compostela, conxunto especializado na
interpretación de música española. Na actualidade, posúe dúo estable co guitarrista Pedro
Mateo, con quen realizou a primeira gravación mundial das sonatas para violín e guitarra
do compositor austríaco Ferdinand Rebay, coa casa discográfica Eudora Records.
Tras o seu paso pola Joven Orquesta Nacional de España e a Gustav Mahler Jugendorchester,
foi membro da Orquesta de Cámara Joaquín Rodrigo e da Sinfónica de Galicia, así como
colaborador da Orquestra Simfònica de Barcelona. E, desde hai pouco tempo, realiza o papel
de concertino invitado en diversas agrupacións, como a Real Filharmonía de Galicia, a
Orquestra de Cambra Illa de Menorca ou a Formentor Chamber Orchestra.

Domingo, 8 de marzo
ás 20:00 h
Igrexa de Santo Anxo
(Ourense)

Entradas 10 €
na web
do Festival,
ou no Liceo
de Ourense

Actualmente, compaxina a súa actividade concertística coa praza de profesor titular de
violín do Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

KOSMOS
ENSEMBLE
Violín, viola e acordeón (Reino Unido)
Venres, 13 de marzo, ás 20:30 h
Igrexa da Santa Mª da Régoa
(Monforte de Lemos, Lugo)

Kosmos Ensemble está redefinindo a relación entre a música clásica e a world music.
Este trío foi recoñecido como Selected Artists pola organización Making Music e
recibiu eloxios por parte da crítica especializada. Unidos por unha paixón compartida
pola improvisación, a música multicultural e cunha impecable formación clásica,
Harriet Mackenzie (violín), Meg-Rosaleen Hamilton (viola) e Miloš Milivojević
(acordeón) son á vez solistas internacionais recoñecidos no seu campo con
prestixiosos premios e críticas.
Os membros de Kosmos viaxaron moito, actuando con músicos de todo o mundo,
así como dentro do amplo multiculturalismo da escena musical de Londres.
Estudaron colectivamente música do norte de África, Oriente Medio, música xudía,
balcánica e xitana, tango arxentino, flamenco, tradicións celtas e jazz, así como
música clásica contemporánea. Combinan todos os seus coñecementos co respecto
pola súa propia formación de música clásica occidental, actuando libremente con
garbo, innovación e creatividade, e incorporando a improvisación nos propios
arranxos e composicións únicas.
Kosmos actuou nos festivais de música máis prestixiosos do Reino Unido e nas
salas como o Southbank Centre de Londres ou o Royal Albert Hall. Tamén en varios
países europeos, como no Padova River Festival (Italia), no Festival Estival (Polonia)
ou no Festival Hydra (Grecia). En 2018, Kosmos interpretou un triplo concerto
especialmente escrito para eles polo eminente compositor Errollyn Wallen. A súa
música é habitual en programas da BBC Radio 3 e Classic FM.
Richard Morrison, crítico do xornal The Times, dixo deles: ”Unha relación telepática,
un deslumbrante virtuosismo, unha erudición seria, unha curiosidade intelectual e
unha musicalidade impecable, desafíote a que non te hipnoticen.”

Andrew Lawrence-King é un dos intérpretes de música antiga máis respectado do
mundo. Dirixiu óperas barrocas, oratorios e música de cámara en lugares míticos
como La Scala de Milán, Opera House de Sidney, Casals Hall de Toquio, as
filharmónicas de Viena, Berlín e Moscova, Konzerthaus de Viena, o Palacio de Bellas
Artes de Ciudad de México e o Carnegie Hall de Nova York. En 2011 gañou o Grammy
á mellor interpretación de música de cámara xunto a Jordi Savall.
En 1994 fundou The Harp Consort, grupo co que percorreu o mundo e co que tamén
foi galardoado en numerosas ocasións.
En 1988 entrou en Hesperion XX de Jordi Savall e foi nomeado catedrático de arpa e
continuo na Akademie für Alte Musik de Bremen e na Escola Superior de Música de
Catalunya. Tamén foi profesor na Sibelius Academy de Helsinqui e na Historical Harp
Society de Irlanda.
Deu clases e realizou cursos na Schola Cantorum Basilensis, ESMUC Barcelona,
Akademie für Alte Musik de Bremen, a Sibelius Academy & Metropolia de Helsinqui e
nas universidades de Oxford, Cambridge, Yale, Sidney, Melbourne e Perth.
É doutor honoris causa pola University of Sheffield, catedrático de arpa antiga na
Guildhall School of Music de Londres e profesor de arpa e continuo na Royal Danish
Academy of Music de Copenhaguen. É, ademais, director convidado de Concerto
Copenhagen e L’Homme Armé de Florencia.

ANDREW
LAWRENCE-KING
Arpa (Guernsey, Illas do Canal)
Sábado, 14 de marzo, ás 19:00 h
Igrexa de Santo Estevo de Ribas
de Miño (O Saviñao, Lugo)

Dirección artística
Juan Enrique Miguéns
Coordinación
Conchi da Silva

organiza

patrocinan

colaboran

www.porticodoparaiso.com

