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Canzoniere

Marc Guerris, contratenor

Pablo Acosta, baix

Meritxell Genís, viella

Eloi Fuguet, flautes de bec

Xavier Alern, viola de mà i llaüt

I. La cort del Magnànim i l'Acadèmia pontaniana

El Cançoner de Montecassino

O tempo bono (anònima, instrumental)

Je ne vis onques (Guillaume Dufay - Gilles Binchois?)

O, rosa bella (anònima)

* * *

De Barcelona a Nàpols

Oimè, misero me (contrafacta / Benet Garret “Cariteo”)

Non posso senza morte contemplarte (contrafacta / Benet Garret “Cariteo”)

Peça sense títol (Pere Oriola, instrumental)

Yerra con poco saber (Joan Cornago / Pere Torroella)

Se il zapator il giorno se  affatica (Serafino Aquilano)

* * *

II. Isabella d'Este, la dama del Renaixement

Josquin Desprez 

Fortuna d'un gran tempo (instrumental)

De tous biens playne (Hayne van Ghizeghem – J. Desprez)

Pleni sunt coeli de la Missa Hercules Dux Ferrariae (instrumental)

Mille Regretz

* * *
Canzoniere

Padovana alla francese (Vincenzo Capirola, instrumental)

Bartolomeo Tromboncino 

Si è debile il filo*

Non val aqua 

S'il dissi mai*

Vergine bella*

*Textos poètics de Francesco Petrarca

Fortuna d'un gran tempo és un projecte de música històrica fundat el 2012 pel 

musicòleg Xavier Alern. 

Canzoniere

Al llarg dels segles XV i XVI van coexistir diferents tradicions musicals en el si 

de les refinades corts italianes. D'una banda hi havia l'estil dels autors 

originaris de França i dels Països Baixos. D'una altra, el cant líric en llengua 

italiana d'inspiració humanista. Finalment, la gran presència de catalans i 

valencians va omplir els cercles renaixentistes de músics, poetes i instruments 

vinguts de casa nostra.Canzoniere és un programa musical on conviuen totes 

aquestes tradicions amb el nexe comú del vincle entre música i paraula. 

La primera part del programa està dedicada a la cort de Nàpols a partir de 

l'època d'Alfons «El Magnànim», amb música del Cançoner de Montecassino 

(ca. 1475 – 1500). El rei Alfons creà un important cenacle humanista dirigit per 

Giovanni Pontano. 

La segona part del programa viatja a les corts nord-italianes, amb un especial 

interès per les de Ferrara i Màntua en temps d'Isabella d'Este-Gonzaga (1474-

1539). La «Dama del Renaixement», era filla d'Hèrcules I d'Este i d'Elionora 

d'Aragó i fou una gran protectora de les arts. El seu interès pels instruments 

hispànics fou molt gran, fent-se construir diverses violes de mà i rebent els 

músics de la capella d'Alexandre VI.
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