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O CONJUNTO DE CÂMARA DE PORTO ALEGRE PROGRAMA
0 Conjunto de Câmara de Porto Alegre 

divulga sua pesquisa na área de Música Anti
ga desde 1969.

A partir desta data, apresentou programas 
com músicas dos períodos Renascentista, Bar
roco e Contemporâneo. Atualmente, dedica-se 
à Música Medieval.

Para recriar no século XX a música dos 
séculos XII e XIII, o grupo começa com o es
tudo de antologias, tratados e manuscritos de 
época. Depois assume a maior importância a 
tradução dos textos para o Português, embo
ra nas obras vocais sejam sempre usados os 
idiomas originais.

A instrumentação destas músicas é feita 
através da experimentação das sonoridades 
mais adequadas, utilizando-se o acervo de ins

trumentos de reconstrução de época, que co
meçou a ser adquirido a partir de 1978, quan
do Marlene Hofmann Goidanich assumiu a 
coordenação do grupo.

Os cantores e instrumentistas estudam o 
repertório escolhido dentro de técnicas espe
cíficas tanto na voz, que deve soar natural e fle
xível, como nos sopros e cordas, cujo som sem 
vibrato torna as antigas sonoridades mais

I 3 Canções Religiosas de Hildegard von Bingen (1098-1179)
1. “Quia Felix Pueritia”

“In Evangelium”
3. “De Spirito Sancto”

II Músicas Profanas de Trouvères (Séculos XII e XIII)
1. Reverdie - Anônimo: “Volez vous je vous chant”
2. Chanson De Aube - Anônimo: “Gaite de la tor”
3. Chanson De Rencontre - Moniot D Arras (1190-1239): “Ce fu en mai”
4. Chanson De Toile - Anônimo: “Bele Doette”
5. Estampie - Anônimo: “La quinte estampie real”
6. Chanson De Croisade - Thibaut De Champagne (1201-1253):

“Seignor, saichiés qui or ne s’en ira”
7. Chanson de Croisade, Chanson De Femme - Guiot De Dijon (Século XIII): 

“Chanterai por mon corage”
8. Pastourelle - Jehans Erart (1205-1258): “Au tems pascor”
9. Rondeaux - Adam De La Halle (1237-1288):

A) “A dieu commant amourettes”
B) “Tant con je vivrai”

10. Estampie - Anônimo: “Souvent souspire”

2.

preciosas.
Pouco a pouco vão surgindo as recriações 

artesanais, onde cada músico colabora com 
suas improvisações e ornamentações. 0 fascí
nio e magia deste estilo musical aparece jus
tamente na recriação, onde cada grupo de Mú
sica Antiga pode imprimir sua própria perso
nalidade.
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metade do século XIII. Sua canção de cru
zada encontra uma medida de unidade pelo 
hábil uso da repetição. Deixou-nos 6 canções.

Estampie — dança sapateada, que 
como no “Lai” vocal, consiste em uma série 
de partes, repetidas com diferentes termina
ções.

COMENTÁRIOS

As Canções Religiosas de Hildegard 
von Bingen têm sua origem no canto grego
riano, sendo, portanto, essencialmente 
vocais e monódicas. Compostas no sistema 
modal, possuem ritmo livre e escrita 
neumática. A extensão das melodias é maior 
que as da liturgia e também são mais 
melismáticas.

medieval pelas brutalidades de seu casa
mento e reconhecia sua existência como um 
ser individual. 0 amante, que por definição 
não era seu marido, endereçava-lhe o 
mesmo vocabulário de adoração que usava 
para as santas. Mesmo no caso de não 
merecer sua mercê, ele não a amava menos 
ardentemente. Pela causa de sua dama, 
dizia-se progredir em mérito, purificando 
seu espírito. Para ela, nos momentos em que 
ele não se encontrava em batalha, a servia 
compondo e cantando canções e escrupulo- 
samente defendendo sua honra. Honrando-a 
proclamava sua reputação, respeitando 
todas as demais damas. No idioma feudal, 
ele era o vassalo de sua dama e rendia-lhe 
sua homenagem. 0 “amor cortês” teria 
sido mais um jogo, uma diversão intelectual 
com pequeno efeito na conduta moral.

Jehan Erart (1205-1258): entre as 25 
músicas que chegaram até nós encontram-se 
muitas pastourelles.

Aube — canção de aurora geralmente 
cantada por um guarda avisando a alvorada, 
horário em que os amantes deveríam se 
separar. Thibaut de Champagne (1201-1258): 

Thibaut IV, Conde de Champagne, Rei de 
Navarre de 1234 a 1253, é considerado um 
dos mais importantes de sua geração de 
trouvères e distingue-se especialmente como 
escritor de canções de amor demonstrando 
profundidade de sentimento. Chegaram a 
nós 63 canções.

Reverdie — descrição bucólica de 
motivo primaveril.Hildegard von Bingen (1098-1179), a 

grande visionária do século XII, considera
va-se o “som do trompete vindo da luz da 
vida”. Como o trompete — que apenas 
emite o som mas não atua por si, pois neces
sita de outro ser que o sopre para que possua 
sonoridade — a santa se vê nos seus cantos 
como instrumento divino.

Chanson de Croisade — canção de 
cruzada, que podia ser um lamento da 
senhora pela volta de seu amado, ou uma 
incitação para guerrear em terras longín
quas com a motivação de converter o inimigo 
ao cristianismo.

Adam de La Halle (1237-1288): estudou 
em Paris e esteve a serviço de Robert II, 
Conde de Artois, o qual acompanhou a 
Nápoles em 1283. Compôs por volta de 100 
músicas, incluindo muitos “Jeux-Partis” e 
“Rondeaux”. Escreveu duas notáveis obras 
para teatro: “Jeu de Robin et Marion” 
e “Jeu de La Feuillée”. Foi um dos poucos 
compositores de seu tempo que aplicou téc
nicas polifônicas às formas fixas como a 
Ballade, o Rondeau e o Virelai.

Pastourelle — uma cena onde a pas- 
tora é cortejada por um senhor feudal, mas 
ela sempre o ludibria em favor de seu pastor 
amado.

Trouvères

A arte dos trouvères, poetas-músicos 
do norte da França dos séculos XII e XIII, 
dava maior ênfase à estrutura formal do 
que a dos troubadours provençais do sul da 
França. Estes, exprimiam-se em “Langue 
d’Oc” (ocitânico) e a escola bem diferen
ciada dos trouvères usava a “Langue d’Oil” 
(francês antigo).

As “Chansons de Gestes” da França do 
século XII combinam história e lenda, 
e expressam os nobres ideais de heroísmo, 
fidelidade à honra, lealdade feudal e amor 
ao burgo.

Chanson de Rencontre — canção 
amorosa de reencontro.

Rondeaux — pequenas composições 
poéticas e musicais com refrões.

As músicas eram cantadas com acompa
nhamento instrumental não escrito, impro
visado em torno da linha melódica e podiam 
ser interpretadas pelos próprios trouvères 
que as compunham, ou por “Jongleurs” 
que apenas as executavam.

CompositoresCantavam o “amor cortês” como uma 
espécie de reverência. Sua origem é obscura. 
A idealização romântica do amor não pro
vém da tradição romana ou germânica, 
aparentemente veio da Espanha Islâmica.
A literatura arábica está plena de amantes 
totalmente devotados e sua poesia asseme- 
lha-se aos temas e estilos dos trovadores 
franceses.

Moniot d Arras (1190-1239): monge 
que teve muitos protetores nobres. Dele 
sobreviveram 23 poemas com 13 melodias. 
“Ce fu en mai” foi usado por Hindemith 
na suíte “Nobilissima Visione”.

Os Gêneros das músicas escolhidas para 
este programa são:

Chanson de Toile — canção de tear 
cantada pelas mulheres enquanto teciam 
linho ou cânhamo ao tear.

Marlene Hofmann GoidanicliGuiot de Dijon: trouvère da primeira

O “amor cortês” compensava a dama



E de alta linhagem; 
Imploro a Deus nosso pai 
Que vós me fôsseis dada 
Como mulher desposada”.

TRADUÇÃO DOS TEXTOS DAS MÚSICAS

I 1. QUIA FELIX PUERITIA (ANTÍFONA)
Porque em sua feliz infância 
O louvável Ruperto desejava ardentemente a Deus 
E ao mundo renunciou,
Por isso espontaneamente resplandece na harmonia celestial,
E por isso também canta em coro no círculo dos anjos louvando ao filho de Deus.

2. CHANSON DE AUBE
Vigia da torre,
Vigiai em torno
Dos muros, que Deus vos guarde!
Que nesta hora
Dama e senhor estão repousando 
E ladrões vão à presa.
Hu e hu e hu e hu!
Eu o vi
Lá embaixo sob a aveleira.
Hu e hu e hu e hu!
Eu poderia tê-lo matado.
De uma doce canção de amor 
De Blancheflor,
Companheiro, vos cantaria,
Não fosse o pavor 
Do traidor 
Que eu temo.
Hu e hu e hu e hu!
Eu o vi
Lá embaixo sob a aveleira.
Hu e hu e hu e hu!
Eu poderia tê-lo matado.
Não são muitos 
Os salteadores;
Eu vejo apenas um,
Que está deitado na relva 
Sob um cobertor,
Não serei eu quem darei seu nome.
Hu e hu e hu e hu!
Guardai, companheiro, este acontecimento em segredo.
Hu e hu! Bem sei eu
Que teremos nosso divertimento
Amante cortês,
Que estais repousando 
Deitado na alcova silenciosa,
Não tenhais medo,
Que até o amanhecer
Podeis vos excitar em brincadeiras.
Hu e hu e hu e hu!
Agora seja discreto,
Companheiro, com relação ao que vós vistes.
Hu e hu! Bem sei eu
Que teremos nosso divertimento.
Vigia da torre,
Olhai ao meu redor 
De lá onde vos escuto;
Da amada e do amor

2. IN EVANGELIUM (ANTÍFONA)
Ó sangue purpúreo,
Que fluíste das alturas,
Porque tocado pela divindade, 
Tu és a flor,
Que pelo frio hálito da serpente 
Nunca foi lesada.

3. DE SPIRITO SANCTO (ANTÍFONA)
O Espírito Santo torna viva a vida,
Move tudo, e é raiz de toda criatura,
E ainda purifica todos da imundície, 
Apaga a culpa, e ainda unge as feridas, 
E assim resplandece como louvável vida, 
Acorda e ressuscita a todos.

II 1. REVERDIE
Quereis vós que eu vos cante 
Um agradável canto de amor?
Não foi um vilão que o fez,
Mas um cavalheiro
Debaixo da sombra de uma oliveira
Nos braços de sua amada.
Vestia camisa de linho 
E manto branco de arminho 
E túnica de seda,
Calças vestia de gladíolas 
E sapatos de flor de maio, 
Estreitamente calçados.
Assim ela ia pelo prado abaixo; 
Cavalheiros a encontraram, 
Gentilmente a saudaram:
“Bela, onde fostes nascida?”
“Da França sou, a louvada,
Da mais alta linhagem”.
“0 rouxinol é meu pai 
Que canta sobre o ramo 
Do mais alto bosque;
A carda, ela é minha mãe 
Que canta no mar salgado 
Da mais alta ribanceira”.
“Bela, bem fostes nascida,
Bem estais aparentada



Nesta torre,
Nunca ninguém esteve mais enamorado. 
Hu e hu e hu e hu!
Pouco fiquei deitado 
Na alcova do prazer.
Hu e hu! Demais me aborreceu 
A Aurora que me declara guerra.
Que esteja a salvo a honra 
Do Criador
Todo o tempo eu gostaria 
Que do dia fosse feita a noite:
Jamais dor 
Nem pesar haveria.
Hu e hu e hu e hu!
Bem vi
0 triunfo da beleza.
Hu e hu! Isto é bem sabido.
Vigia, que Deus vos guarde!

Fatigado, agora morrerei,
Pois bem o sei
Se ela não me devolver a razão. 
Cortês
E gentilmente
Cada um deles me faz voltar à razão
E dizem tanto
Que Deus em pouco tempo
Me envia tal alegria
Pela qual sinto
Grande afeição;
E eu, por isso lhes rendo 
Grande agradecimento 
E, chorando,
A Deus os recomendo.

1

4. CHANSON DE TOILE
A bela Doette estava sentada à janela lendo um livro,
Mas seu coração não estava nele;
De seu amado Doon ela se lembrava,
Que em outras terras foi a torneios.
Veja agora que pesar eu tenho.
Um escudeiro desmontou junto à escadaria do vestíbulo 
E desatou seu alforje.
A bela Doette desceu os degraus 
Não pensando ouvir más notícias.
Veja agora que pesar eu tenho.
A bela Doette rogou-lhe perguntando:
“Onde está meu senhor, o qual amo tanto?”
Em nome de Deus, senhora, não lhe quero mais esconder nada, 
Morto é meu senhor; ele foi morto num torneio.
Veja agora que pesar eu tenho.
A bela Doette suplicou lamentando sua dor:
“Tal infortúnio houve, com o Conde Do, verdadeiro homem nobre. 
Por vosso amor vestirei um véu,
Nunca mais meu corpo vestirá capa forrada de pele”.
Veja agora que pesar eu tenho.
“Por vós tornarei-me freira na igreja de São Paulo”.
A bela Doette começou a construir uma grande abadia,
Na qual será a abadessa.
Todos aqueles ela quer reunir
Que por amor conheceram penas e infortúnios.
Veja agora que pesar eu tenho.
“Por vós tornarei-me freira na igreja de São Paulo”.

3. CHANSON DE RENCONTRE
Aconteceu em maio,
No doce tempo alegre, 
Quando a estação é bela;
Fui atraído
A brincar
Perto de uma fonte.
Em um pomar 
Cercado de heras 
Ouvi uma viela;
Lá vi dançar 
Um cavalheiro 
E uma donzela.
Eles tinham o corpo bonito 
E elegante,
E, Deus! Dançavam tão bem! 
Eles se acariciavam 
E se beijavam,
E muito bem se entendiam. 
Numa volta,
Na beira da floresta,
A dois eles se foram;
Sobre a relva,
0 jogo do amor 
Eles fizeram ao seu prazer. 
Indo ao encontro deles, 
Contei então meus males: 
Que a uma dama amava 
A quem leal,
Sem ser falso,
Toda minha vida seria,
Por quem mais trago
Dor e aflição
Que dizer não poderia,
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5. ESTAMPIE — INSTRUMENTAL
6. CHANSON DE CROISADE
Senhores, saibam que aquele que não for 
Aquela terra onde Deus morreu e viveu,
E que não almejaram a cruz de Ultramar, 
Provavelmente não entrará mais no paraíso.
Quem tiver dentro de si piedade e também lembrança 
Ao Senhor nas alturas deve procurar vingar,



Que vem do distante país, sopra,
Onde está agora quem eu amo,
Eu volto minha face a ele.
Agora me parece que eu o sinto 
Por debaixo da minha capa cinza.

Deus, quando gritarem “Avante”...

E libertar a sua terra e seu país.
Todos os maus ficaram por aqui,
Que não amam a Deus, nem a honra e nem a valentia;
E cada um diz: “A minha mulher o que fará?
Não a deixaria de modo algum aos meus amigos”.
Estes caíram em uma esperança demasiadamente louca,
Pois não existe amigo senão aquele, sem dúvida,
Que por nós foi posto na verdadeira cruz.
Deus se deixou na cruz por nós torturar 
E nos dirá no dia em que todos virão:
“Vós que me ajudastes a carregar a minha cruz,
Vós ireis lá onde estão os meus anjos;
Lá me vereis e a minha mãe Maria.
E vós de quem eu nunca recebi ajuda, 
desceis todos até fundo no inferno”.
Cada um pensa que poderá atrasar todos os sofrimentos 
E que jamais tenha que suportar um mal;
Assim os têm em seu poder o Inimigo e o pecado,
Pois eles não têm nem discernimento, nem coragem, nem poder. 
Deus Senhor maravilhoso, tirai-lhes tal pensamento 
E colocai-nos na vossa terra,
Com tanta santidade que vos possamos ver!
Doce senhora, rainha coroada,
Rogai por nós, virgem bem-aventurada!
E que depois não possa nos advir nenhum mal.

0 que me pesa,
É não ter ido com ele.
A sua camisa que vestia 
Enviou-me para abraçá-la:
Â noite quando o amor me atormenta, 
Eu a levo comigo para a cama 
E a estreito contra meu corpo nu 
Para meus males aliviar.

Deus, quando gritarem “Avante”...

8. PASTOURELLE
Na época da Páscoa,
Um dia,
Estava cavalgando por uma pastagem,
Em um lugar bem afastado,
Com o calor,
Encontrei em meio do meu caminho 
Perrin, Guiot e Rogier;
Dizem entre eles que depois de comerem 
Haverá uma festa;
Gui vai liderar o tumulto 
Com o sininho e a flauta de Pan,
E com a sua gaita de foles que faz grande zumbido 
Ele vai tocar para a dança.

Cibalala du riaus du riaus,
Cibalala durie.

7. CHANSON DE CROISADE
Cantarei pela minha coragem 
Que eu quero reconfortar,
Com minha grande tristeza
Não quero morrer nem enlouquecer,
Se da terra selvagem
Não vir mais retornar ninguém.
Onde está aquele que me acalma 
0 coração, quando ouço falar nele.

Deus, quando gritarem “Avante”, 
Senhor, ajudai o peregrino 
Por quem eu tremo,
Pois traiçoeiros são os sarracenos.

Estou com coração lastimoso,
Pois ele,
Em quem eu coloquei minhas esperanças,
Não está perto de mim.
Agora não tenho prazer nem alegria.
Se ele é belo e eu sou amável,
E um está enamorado do outro,
Senhor, por que nos separastes?

Deus, quando gritarem “Avante”...
Este consolo por último eu tenho,
Visto que eu aceitei sua promessa.
Quando o gentil vento,

Rogier por sua vez,
Diz que por amor 
Quer coroar Sara.
Perrin muda de cor,
Está apavorado;
Ele não a quer tomar.
Então ele lhe disse reprovando: 
“Rogier, bem poderías deixá-lo, 
Sara é bem sensata,
Eu creio que ela será desposada 
Entre agora e a quaresma.”
Gui terá seu zumbido 
E enche sua gaita de foles.

Cibalala...
Sem nenhuma demora
Eles se vão e eu sigo meu caminho.
Em meu retorno
Encontrei Perrot
Com um tambor sobre a relva,
Onde faz dançar e saltar,



As moças e pastores.
Mas Rogier não o aprova,
Bem sabe, Sara está prometida 
Àquele que a tomou para si.
Gui com tambor e flauta 
Lhes faz esta “Estampie”:

Cibalala...
Rogier nunca esteve mais irado 
E disse: “Eu não me darei mais 
Por nenhum amor”,
“Eu não deveria bater 
Neste traidor?”
“Porque ele me traiu às minhas costas.
Pela sua desgraça, que ele mesmo seja seu curador”.
Então ele brandiu sua espada
E reuniu tanto povo
Que não era absolutamente covarde;
E eles tanto untaram a gaita de foles de Perrin 
Que ele não tem capacidade de dizer:

Cibalala...

Ela sabe bem me recusar 
E a mim sobre todos os outros desdenhar. 
Descrever 
Em cera
Ninguém poderia ler no seu coração.
Morrer de tanta dor 
E de frio
Me faz quando a contemplo
Tanto servi
Minha doce amada,
Bem creio que nisto perderei minha vida.
Quando lhe rogo
Ela me manda embora:
“Fora daqui, rapaz, eu não te amo!”
Doce Deus, este amor me contraria,
Que em meu coração está adormecido;
Não existe em vida 
Quem me possa dar ajuda.
Minha amada,
Minha vida, de vós tenho grande desejo.
Ah! De minha amada 
É necessário afastar-me,
Quando quer que eu não lhe agrade mais.
Ela é tão doce 
E bondosa
Que não pode a ninguém desagradar.
Deus, por que ela me é tão contrária,
Que não lhe apraz o meu afeto?
Vestir
Uma roupa de penitência
Me é necessário, quando não posso agradá-la;
Devo
Me afastar 
De sua guarida.

9. A) RONDEAU
A Deus recomendo meus amores 
Porque eu me vou 
Suspirando em terra estranha. 
Triste, deixarei os prazeres,
E muitas aflições.
A Deus recomendo meus amores 
Porque eu me vou 
Faria delas rainhas 
Se eu fosse rei;
Seja como for
A Deus recomendo meus amores 
Porque eu me vou 
Suspirando em terra estranha.

9. B) RONDEAU
Enquanto eu viver,
Não amarei outra se não vós 
Nunca partirei 
Enquanto viver,
Mas servirei a vós;
Com lealdade, me coloquei inteiramente a vosso serviço. 
Enquanto eu viver,
Não amarei outra se não vós.

10. ESTAMPIE
Frequentemente suspira 
Meu coração cheio de ira 
Pela mais bela do império:
Se me martiriza 
Nem vos digo,
Freqüentemente me faz chorar e rir;



ACERVO DE INSTRUMENTOS
DO CONJUNTO DE CÂMARA DE PORTO ALEGRE

SOPROS DE PALHETA 
DUPLA INTERNA:CORDAS BÍBLICAS:

Pequena Harpa Gótica, com cordas de 
tripa de duas oitavas e meia — Tim 
Hobrough, Londres.
Saltério de Dedo em forma trapezoidal 
com cordas pinçadas — Jorge Jofer, Rio 
de Janeiro.
Saltério Triangular de Arco — Alberto 
Araújo, Salvador.

Cornamusa Soprano, Krummhorn 
Contralto, Kortholt Tenor —
Fabricação Moeck, Alemanha.

ORGANETTO OU PORTATIV:
Instrumento de teclado com duas oitavas 
e meia de extensão, com tubos de madeira 
c fole manual Irmão Renato Koch, 
Canoas.

CORDAS PROFANAS:
Rabeca Medieval, instrumento de 
arco, com três cordas de tripa — James 
Bisgood, Inglaterra.
Rabeca Medieval, com três cordas de 
tripa — Jorge Jofer, Rio de Janeiro. 
Viela de Roda Renascentista, com 
quatro cordas de tripa, reconstruída 
segundo modelo germânico do Museu 
de Nürnberg — Helmut Czakler, Viena. 
Alaúde Renascentista de 8 ordens 
com 7 cordas duplas — Jorge Jofer, Rio 
de Janeiro.

PERCUSSÃO:
Pandeiro, Tamborete, Tabla, Darbak, 
Címbalos, Sistros, Sinos — Brasil e 
Alemanha.

SOPROS DE 
EMBOCADURA LIVRE:
Gemshom Soprano e Contralto, 
instrumentos de chifres — Jim Furner, 
Londres.
Flauta Transversal Renascentista 
Tenor e Famí lia das Flautas Doces 
Renascentistas — Fabricação Moeck, 
Alemanha.




