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MÚSICA TEMPRANA
Adrián Rodríguez van der Spoel dirigent

Giovanni Batista Bassani 1647-1716
Missa San Xavier
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei

Mario Conde *1956
Apachita (instrumentaal)

Anoniem
Iyaî Jesucristo

Rafael Antonio Castellanos voor 1765-1791
Ausente del alma mia

Juan de Vega Bastán
Tota pulchra es Maria

Juan de Araujo 1646-1712
Pues mi rey ha nacido en Belén

Domenico Zipoli 1688-1726
Quitasol (instrumentaal)

Francisco Semo, Marcelino Icho & Juan Josef 
Nosa
Yatu pibore (aan Maria Luisa de Borbón)

Anoniem, Jezuïeten
Señora Doña María

Alfredo Domínguez 1938-1980 & Gabriel 
Aguilera Valdebenito *1958
Drie bailecitos (traditionele Boliviaanse 
instrumentals)
Campanitas
Ciruelita
Bailecito



Kerstmuziek ánders: in een muzikaal boeket 
met folkloristische veldbloemen, kuise lelies 
ter ere van Maria en weelderige florale 
barokculturen brengt Música Temprana 
een feestelijk programma waarin dit alles 
met Spaans temperament moeiteloos 
samenkomt.

Verborgen schatten
In het boek ‘100 jaar eenzaamheid’ van 
Gabriel Marquéz wordt bij herhaling gewag 
gemaakt van een muziekinstrument dat je 
in de absurde en soms morbide leefwereld 
van het fictieve Zuid-Amerikaanse dorp 
Macondo niet zo gauw zou verwachten: een 
clavecymbel. Natuurlijk aangevoerd vanuit 
Europa, want voordat de Spanjaarden het 
uitgestrekte Zuid-Amerikaanse continent 
betraden en veroverden, schijnen de daar 
woonachtige inheemsen wonderbaarlijk 
genoeg zelfs in het geheel geen muziek 
gekend te hebben. Dat onderwijzen althans 
sommige etnomusicologen, al valt het 
moeilijk voor te stellen. In ieder geval is het 
zo dat in het kielzog van de ‘conquistadores’ 
naast hellebaarden en kanonnen nog veel 
meer meekwam uit de Oude Wereld: gitaren 
en harpen, drukpersen, ambachtslieden en…. 
zwartgerokte jezuïeten, die talrijke kloosters 
stichtten. Net als in het middeleeuwse 
Europa raakten de kloosters over het hele 
continent verspreid. Ze werden de centra van 
de nieuwe kunst en cultuur. En nog steeds 
zijn dit de plaatsen, waar in de bibliotheken 
manuscripten worden teruggevonden, ook 
van werken die soms in de Oude Wereld 
vergeten of zoekgeraakt zijn. Guatemala-stad 
kende bijvoorbeeld vóór de onbarmhartige 

aardbeving van 1773 een rijk muziekleven 
rond het bisschoppelijk paleis, dat een tijd 
met verve geleid werd door oom en neef 
Castellanos. De bibliotheek van dit paleis 
blijkt een ware schatkamer: we vinden er 
partituren terug van grootmeesters als 
Palestrina en Lasso, maar zelf componeerde 
de jonge Rafael Castellanos ook niet 
onverdienstelijk: zijn Ausente del alma 
mia is een roerende, muzikaal prachtig 
vormgegeven klacht over de afwezigheid 
van de geliefde - of die van goddelijke of 
menselijke natuur is, staat er niet bij.

DE ITALIAANSE MISSA SAN XAVIER WERD 
AANGETROFFEN IN EEN KLOOSTER OP 
DE GRENS VAN PARAGUAY EN BOLIVIA.

Andere partituren komen uit diverse voor 
ons obscure missieposten in Bolivia of ook 
uit Sucre, eertijds de hoofdstad van dat land. 
Het motet Tota pulchra es Maria - een lofzang 
op de schoonheid van Maria van de hand van 
Juan de Vega Bastán, een koorleider uit de 
late zeventiende eeuw, werd hier gevonden. 
In deze plaats overleed ook, ver van huis, in 
1712 de Spanjaard Juan de Araujo, auteur van 
het vrolijke en ritmische Kerstlied Pues mi 
rey ha nacido en Belén. Andere componisten 
scheepten zich nooit in, maar soms maakte 
hun werk wél de grote oversteek, zoals 
de Missa San Xavier, genoemd naar de 
prominente Jezuïeten-heilige. Geschreven 
door Giovanni Battista Bassani, een in 
Noord-Italië werkzame leerling van Corelli, 
die waarschijnlijk zelf niet meer gereisd 
heeft dan binnen de Po-vlakte. Toch troffen 
onderzoekers dit vroeg-achttiende-eeuwse 
werk aan in een klooster op de grens van 
Paraguay en Bolivia, maar dan in een op het 
eerste gezicht bevreemdend arrangement: 
voor een kleinere bezetting en ook met 
de nodige coupures, maar wel met een 
bijzondere fleur en eigen zeggingskracht. 
En zo opent feestelijke, vroeg-Italiaanse 
barokmuziek dit Kerstconcert van Música 
Temprana in een kleurig Boliviaans jasje.

Ariel Ramírez 1921-2010
Misa Criolla
Kyrie (Vidala-Baguala)
Gloria (Carnavalito-Yaraví)
Credo (Chacarera)
Sanctus (Carnaval cochabambino)
Agnus Dei (Estilo pampeano)



‘Cult-mis’
Muziek kan dus in haar lange bestaan 
makkelijk meermaals van uiterlijke gedaante 
wisselen. Dat geldt ook voor de relatief 
nog jonge Misa Criolla van de Argentijnse 
componist Ariel Ramirez. Zelf schuwde hij 
niet de instrumentale bezetting ervan te 
veranderen, als de omstandigheden daar 
om vroegen. Nu doen de leden van Música 
Temprana dat voor hem door het populaire 
werk op te tuigen met barokviolen en andere 
instrumenten uit vroeger tijd, zoals een 
dulciaan (een voorloper van de fagot) en een 
viola da gamba. Maar ook puur folkloristische 
instrumenten ontbreken niet in dit kleurrijke 
Kerstconcert, met name in de instrumentale 
dansjes en intermezzo’s uit Bolivia. Met 
‘zampoñas’ - de lange panfluiten van de 
Andes - klinkt bijvoorbeeld Apachita van de 
Boliviaan Mario Conde als ‘hoquetus’, dat wil 
zeggen in een ‘hikkende’ stijl. Deze bijzondere 
speelwijze kennen we van bepaalde Zuid-
Amerikaanse indianenstammen met 
panfluiten, maar ook in middeleeuwse 
Europese muziek treffen we ‘hoquetus’ aan in 
gezongen vorm: om en om spelen/zingen de 
musici een toon en samen vormen ze zo een 
melodie.

TOEVAL SPEELDE EEN ZEKERE ROL BIJ 
HET ONTSTAAN VAN DE MISA CRIOLLA.

De avond eindigt dus met een muziekstuk dat 
wel de apotheose van de Zuid-amerikaanse 
kerkmuziek mag heten: de eigentijdse Misa 
Criolla van de Argentijn Ariel Ramirez. Een 
werk met een heel eigen verhaal dat mede 
door zangers als Mercedes Sosa en José 
Carreras een soort cultstatus verwierf. Zoals 
vaker speelde het toeval een zekere rol bij het 
ontstaan van dit werk. De jonge Ariel Ramirez 
zwierf verarmd door het naoorlogse Europa 
en vond onder andere onderdak bij nonnen 
in een klooster in Würzburg. Met twee van 
hen - Regina en Elisabeth - ontstond een 
bijzondere relatie, die zo ver ging dat zij hem 
een geheim toevertrouwden. Gedurende de 
oorlog waren zij er in geslaagd gevangenen 

in het nabijgelegen concentratiekamp 
heimelijk van voedsel te voorzien. Voorzien 
van deze informatie begon een plan voor 
een muziekstuk te rijpen, dat extra brandstof 
kreeg toen  enkele jaren na het vernieuwende 
Tweede Vaticaanse concilie de mis in 
volkstaal bestaansrecht verkreeg. Dat was 
in 1963. De combinatie van de toegankelijke 
tekst met Argentijnse instrumenten en 
dansritmes bleek meeslepend en leidde tot 
overweldigend succes tot op de huidige dag. 
Elk van de vijf misdelen wordt gedragen door 
een specifiek Argentijns dansritme.

Het Kyrie zet in met doffe slagen op 
de bombo (een lange grote trom). De 
solist, meestal een tenor, wendt zich hier 
rechtsteeks tot de Heer: de aanhef ‘Señor’ 
- rechstreeks uit de omgangstaal - moet 
als een openbaring hebben gewerkt op 
de kerkgangers die afstandelijk Latijn 
gewend waren. Het Gloria gaat verkleed 
als Carnavalito en verlokt met eenvoudige 
wisselzang tussen koor en solist tot spontane 
participatie. Het korte Credo gebruikt het 
kenmerkende, enigszins walsende ritme van 
de Chacarera. Na een andermaal carnavalesk 
getooid Sanctus besluit het spraakmakende 
werk met een Agnus Dei in de kleuren van 
de Argentijnse pampa met zijn gaucho-
romantiek. Overtuigender dan met juist deze 
mis kon het nieuwe denken van de populaire 
jaren-zestig-paus Johannes XXIII niet 
doorbreken binnen de kerk en daarbuiten - 
en zelfs in letterlijke zin ‘katholiek’: over de 
hele aarde.

Kees Arntzen



VRIJDAG 30 DECEMBER
CAMERATA TRAJECTINA
DE KLANK VAN DE STAD

ZONDAG 22 JANUARI
MARIE LYS & ABCHORDIS
ARIA’S VOOR ‘LA STRADINA’

ZATERDAG 8 APRIL
KÖLNER AKADEMIE EN SOLISTEN
DE MATTHÄUS VAN ROLLE

DINSDAG 23 MEI
MARCO BEASLEY & STEFANO ROCCO
DUE RADICI, FROM ITALY TO ENGLAND AND BACK

ADRIÁN RODRÍGUEZ VAN DER 
SPOEL
De Argentijns-Nederlandse Adrián 
Rodríguez Van der Spoel is de oprichter 
van Música Temprana en een van de meest 
vooraanstaande vertolkers van het Spaans-
Amerikaanse repertoire ten tijde van de 
Spaanse onderkoningen. Hij werkte samen 
met verschillende oude muziekensembles 
zoals La Sfera Armoniosa, Holland Baroque 
en L’Arpeggiata. Hij is docent polyfonie aan 
het Koninklijk Conservatorium en wordt 
regelmatig uitgenodigd voor gastlessen aan 
de conservatoria van Amsterdam, Leipzig en 
Buenos Aires. Naast zijn rollen van dirigent, 
docent en uitvoerend musicus is Rodríguez 
Van der Spoel onderzoeker: hij schreef het 
boek ‘Bailes Tonadas & Cachuas’ over muziek 
uit de Trujillo codex van Peru in de 18e eeuw.

MEER BAROK

OVER DE MUSICI

MÚSICA TEMPRANA
Música Temprana verkent repertoire uit de 
periode van de Renaissance en de Barok, 
niet alleen in Latijns-Amerika, maar ook 
vanuit bronnen van het toenmalige Spaanse 
wereldrijk. Sinds het eerste concert in 2001 
bracht het ensemble zeven albums uit en 
heeft het optredens verzorgd op belangrijke 
festivals, zoals het Festival Oude Muziek 
Utrecht, de Trigonale in Oostenrijk, het 
Oude Muziek Festival in Stockholm, Laus 
Polyphoniae en het Festival van Vlaanderen. 
Música Temprana toerde door verschillende 
landen in Latijns-Amerika en maakte enkele 
jaren terug zijn succesvolle debuut in de 
Verenigde Staten met concerten in Chicago 
en New York.


