
 
 
 

Carmit Natan – soprano  סופרן –כרמית נתן  
Inbar Solomon – recorders  חליליות –ענבר סולומון  

Netta Huebscher – recorders  חליליות –נטע היבשר  
Zohar Alon – baroque violin  בארוקכינור  –זוהר אלון  

Daniel Tanchelson – baroque viola  ויולה בארוק –דניאל תנחלסון  
Inbar Navot – viola da gamba  גמבה-ויולה דה –ענבר נבות  
Eliav Lavi – lute and theorbo  לאוטה ותיאורבו –אליאב לביא  
Marina Minkin - harpsichord  מבלו'צ –מרינה מינקין  

 
 

  1612( – Pavane de Spaigne (XXX. à 4.)( Terpsichore Musarum Aoniarum מתוך – )Michael Praetorius(פרטוריוס מיכאל 
Spagnoletta (XXVII, XXVIII. à 4.)  

  
 ”Cancionero de Palacio )~1470–1510 (– no. 131, “Qué me quereis, caballeroמתוך  –אנונימוס 

  –) 1552( Libro de Musica de Vihuelaמתוך  –) Diego Pisador(דייגו פיסאדור ) / Juan Vasquez(חואן ואסקס 
“En la Fuente del rosel”  

 ”Diego Ortiz (– Recercada primera sobre el canto llano “La Spagna(דייגו אורטיז 
 ”1547 (– “De donde venis, amore( Silva de Sirenasמתוך  –) Enriquez de Valderrabano(אנריקס דה ולדראבאנו /  חואן ואסקס

 La Spagna à 4 –אנונימוס 
 ”1576 (– “Gritos dava la morenica( El Parnassoמתוך  – )Esteban Daza(אסטבאן דאסה 

  
  –) 1570( Obras de musica para tecla, arpa e vihuelaמתוך  – )Antonio de Cabezón( אנטוניו דה קאבסון

Differencias sobre la Pavana Italiana  
  1649 (– Pavaen de Spanje( T Uitnemend Kabinet‘מתוך  – )Johann Schop(יוהאן שופ 

  
  –) 1650( Il Primo Libro di Canzoneמתוך  – )Andrea Falconiero(אנדריאה פלקוניירו 

Fantasia echa para el muy Reverendo Padre Falla 
Folias echa para mi Señora Doña Tarolilla de Carallenos 

  
  הפסקה 

  
 1626 (– Canto llano de la( Facultad organicaמתוך  – )Francisco Corrêa de Arauxo( פרנסיסקו קוריאה דה אראוחו

Immaculada Concepción (“Todo el mundo en general”) y Síguense Tres Glosas  
  José Torres y Martinez Bravo (– Con afecto y armonía(חוזה טורס מרטינז בראוו 

  
 L’Infante Arcibizzarra -  פלקוניירו

Battalla de Barabaso yerno de Satanas 
  

 ”1546( – “O Gelosia, d’amanti( Tres Libros de Musica en Cifrasמתוך  –) Alonso Mudarra(אלונסו מודארה 
  –) 1554( Orphenica Lyraמתוך  – )Miguel de Fuenllana(מיגל דה פואניאנה /   )Mateo Flecha(ה 'מטיאו פלצ

“Teresica Hermana”  
  

  Terpsichore – Pavane de Spaigne (XXIX. à 5.)מתוך  – )Pierre-Francisque Caroubel(פרנסיסק קארובל -יירפ
  Terpsichore –  La Canarie (XXXI. à 4.)מתוך  – פרטוריוס



  
  
  

Silva de Sirenas – על התכנית  
  
  

 I- מאראגון ואיזבלה ה II-תחת שלטונם המשותף של פרדיננד ה –והממלכה החדשה והמאוחדת , גורשו היהודים והמּורים מספרד 1492-ב
- ה –כביכול" נוצרי", סופו של תור הזהב היהודי בספרד בישר את תחילתו של תור זהב חדש. הפכה להיות קתולית לחלוטין –מקסטיליה 

Siglo de oro. תחת המנהל הריכוזי של שני ה:איננו מטאפורה אלא ממשות" זהב"שבה זוהי תקופה-Reyes católicos  נהנו המעמדות
בחסות העושר הרב שהמושבות בדרום . העליונים משפע חסר תקדים באמצעות אוצרותיהן של הקולוניות הספרדיות בעולם החדש

הפיסול והאדריכלות נהנתה , לצד הציור; שגשגו כל האמנויות, דיתהנחילו לחצר הספר, "לאס אינדיאס"שנקראו בכינוי הכללי , אמריקה
עקבות הזהב המשיכו . וגה- סרוונטס ולופה דה- מתנופה יוצאת דופן ביצירותיהם של מיגל דה, ובייחוד הפרוזה והתיאטרון, גם הספרות

בלתי "שנחשבה עד אז ל, ספרדיתהתבוסה שהנחיל הצי האנגלי לארמאדה ה; להשפיע על עולם האמנות גם אחרי שהזהב עצמו אזל
החלישו בצורה משמעותית את , והעובדה שהעושר לא שימש לפיתוח תשתית כלכלית אלא בעיקר למותרות האריסטוקרטיה, "מנוצחת

דרגה אחת מעל  –קבליירו הוא אציל זוטר (הגיבור הארכיטיפי של התקופה הוא הקבליירו הרעב . האימפריה של פרדיננד ואיזבלה
המטבעות המלכותייםשבכיסו , "אסקּודֹוס"מי שרק שמו ומילת הכבוד שלו ערבים לאצילותו כי ה, )דרג האצולה הנמוך ביותר, וההידאלג

לא דעך אלא במחצית השנייה של " אימפריה שהשמש לא שוקעת מעליה לעולם"הדימוי של ספרד כ,ועם זאת... לא מספיקים לשם כך
  . המשיכו לפאר את החצר הספרדית בעוד העוני מסביב מחריף ויצירות אמנות מרהיבות, עשרה-המאה השבע

עשרה אנחנו יכולים -עשרה למחצית השנייה של המאה השבע-את המוזיקה האמנותית שנוצרה בין העשורים הראשונים של המאה השש
זוהי . המעמדות שמחוץ לחצרכנקודת המפגש בין הפאר של חצר המלוכה לבין חומרי המציאות היומיומית של , או לפחות לדמיין, להבין

לבין נושאים מוזיקליים ותוכן נרטיבי שנראים כלקוחיםמן התרבות , מתוחכם ומעוצב, מוזיקה שמשלבת בין תכנון צורני אמנותי
: 1626-ל 1510מבוטל של אוספים מרהיבים שראו אור בין - המקורות המרכזיים למוזיקה הזאת הם מספר לא. הפופולרית של התקופה

פרי עטם של מלחינים שונים " להיטי התקופה"לצד עיבודים ל, יות לכלי פריטה ולכלי מקלדת ובהן יצירות חדשות ומקוריותאנתולוג
, )Valderrabano(של ולדראבאנו  "יער הסירנות"הספר : בתכנית שלפניכם תמצאו מוזיקה ממספר מקורות כאלה. מספרד ומחוצה לה

אנתולוגיות אלה כוללות .ועוד רבים, )Fuenllana(פואנייאנה - של מיגל דה "ירת אורפיאוסל", )Daza(של אסטבאן דאסה  "הפרנאסוס"
, )פנטזיות ופוגות(יצירות אינסטרומנטליות וירטואוזיות , מוזיקה דתית, מוזיקה חילונית: אנר שניתן להעלות על הדעת'מוזיקה בכל ז

  . וריאציות ואפילו מדריגלים איטלקיים

אלה הן מיניאטורות שבהן סיפור שלם  ).Villancicos( ויאנסיקוסאנר שבו מפגש התרבויות בולט במיוחד הוא השירים המכונים 'הז
 Qué meבשיר . לרוב כתיאור של סיטואציה יומיומית מוכרת, לפעמים כדיאלוג קצרצר בין שתי דמויות, מסופר במשפט אחד וקולע

queries מכיוון שהיא כבר נשואה, )ראו לעיל(דוחה הדוברת את חיזוריו של קבליירו עקשן ;En la Fuente  מתאר זוג צעירים רוחצים
 Gritos dava la; שלדעתה רועה בשדות זרים, הוא תלונה של הדוברת כנגד הקבליירו שלה De donde venis, amore; במעיין

morenica וב; "עד שענפיו רעדו"מות אהובה תחת עץ זית  מספר על נערה שחרחורת שמבכה את-Teresica Hermana מנסה הדובר
רוב השירים מתאפיינים במקצבים ריקודיים . אך התכנית נכשלתמשום מה, לבלות לילה במיטתו" האחות תרזה הקטנה"לשדל את 

זאת אף על פי ; רכזי לכתיבתםשמעוררים את הרושם שהמוזיקה העממית הייתה מקור השראה מ, ובמשחקיות ריתמית ייחודית
ואם כשיר סולו שבו הקולות , אם כשנסון פוליפוני למספר זמרים, קולי מוקפד-שהקומפוזיציה שלהם מתוחכמת והם כתובים במרקם רב

לעממי אנר אחר המבטא מפגש בין האמנותי 'ז. המכוונת באופן זהה ללאוטה, מעין גיטרה ספרדית –)Vihuela(המלווים מנוגניםבוויהואלה 
הריקודים שנחשבו לספרדיים זכו : כאן אנחנו רואים את עוצמתה התרבותית של ספרד במרחב האירופי. הוא עיבודי הריקודים

והגרסאות של ) Zarabanda( "סרבאנדה"דוגמאות לכך הן העיבוד של מאריני ל. צרפת וגרמניה, לפופולריות עצומה דווקא באיטליה
–אנר אחר 'ריקודים מסוג זה היו בעצמם בסיס לז. ספאניולטהוהפאוואן ה, )Canarios( אריוסקאנפרטוריוס וקארובל לריקודי ה

ומקורם " ספרדיים"בתכנית נשמע וריאציות מרחבי אירופה על שני נושאים שנחשבו ל). Glosas(והדימינוציות ) Differencias(הווריאציות 
 Pavane" (ספרדי"והפאוואן המכונה ") מלך ספרד", Ré di Spagna, לאאו בשמו המ( "לה ספאניה"המכונה  Basse danse-ה: בריקוד

de Spaigne( , איטלקית"שמנגינה זהה לו בדיוק נחשבה בספרד דווקא) "Pavana Italiana .(היו אהודות בספרד במיוחד " דיפרנסיאס"ה
ושל ) Cabezon( קאבסון-אנטוניו דההעוגב של  במוזיקה לכלי פריטה ולכלי מקלדת והן מככבות גם באנתולוגיות לוויהואלה וגם בספרי

היצירות לא כתובות : צורת הכתיבה המיוחדת שלהן מזמינה ביצוע בקונסורט כלי, עם זאת).Arauxo( אראוחו- פרנסיסקו קוריאה דה
בטבלטורה . שיטה שבה רצף מספרים מגדיר לנגן היכן להניח את אצבעותיו על כל קליד או מיתר, אלא בטבלטורה, בפרטיטורה עם תווים

והם כתובים בנפרד זה מזה למרות שעל נגן אחד לנגן את כולם , אלא את הקולות השונים" מיתרים"הקווים אינם מייצגים את ה, למקלדת
לסיום נציג כמה מיצירותיו . את הקולות" לחלק ביניהם"היכולים לפיכך , יםצורת כתיבה כזאת נוחה במיוחד לנגנים במספר כל. בו זמנית

כל אחת מיצירותיו מוקדשת . שפעל בנאפולי תחת שלטון ספרדי וכן בספרד עצמה למשך שבע שנים, אנדריאה פלקוניירושל האיטלקי 
ניצחונה של ספרד בדיכוי המרד : היסטוריואחת מהן על פי הטענה אף מציגה מאורע , לדמות אחרת מבני האצולה הספרדיים מהחצר

  . 1647הנאפוליטני נגדה בשנת 
  


