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de LUGARES e ÓRGANOS

Cara á fin dos meses de inverno, coa chegada do equinoccio de primavera, anúnciase ciclica-
mente o momento da renovación, do que renace, do que florece. Nese tempo de tránsito 
cara o novo, De Lugares e Órganos converte a memoria musical da cidade de Compostela 
nun pretexto para o encontro, a escoita, a contemplación e a reflexión a través dun completo 
programa de músicas intemporais de diversas épocas, procedencias e estilos. Un proxecto que 
trata de afondar no coñecemento do noso, no que os órganos que poboan a paisaxe urbana 
acadan o protagonismo que merecen uns instrumentos invisibles e silentes as máis das veces, 
pero que formaron e forman parte da esencia histórica e musical da nosa cidade.

Un programa que anega a cidade, que leva concertos, estreas absolutas de composicións crea-
das para os nosos órganos, foros de encontro e discusión a diversos espazos e establecemen-
tos, percorridos guiados polo patrimonio organístico conservado, percorridos que seguen a 
senda dos órganos xa desaparecidos, obradoiros de achegamento á organería, todo isto forma 
parte da nova programación deste ciclo de primavera que celebra un tempo esperanzado, de 
mudanza, a través da música, dos órganos e dos lugares da cidade de Compostela.

Martiño Noriega Sánchez
Alcalde de Santiago de Compostela

Organiza: Concello de Santiago
Dirección artística: Belén Bermejo López
Redacción: Andrés Díaz Pazos, Carlos Penela Martín e Belén Bermejo López
Coordinación e deseño: Sirgo Torcendo
Maquetación: Cátia Leite
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Retirada de entradas:
As entradas para as actividades e concertos son de bal-
de. Cómpre retirar a invitación a partir do 15 de marzo 
no despacho de billetes do Teatro Principal, aberto de 
martes a sábado máis días do evento, de 18 a 21 h. De 
non esgotárense, tamén se poderán recoller o propio 
día da actividade no lugar onde se celebre a mesma 
desde unha hora antes do seu comezo. 

As invitacións serán válidas ata 10 minutos antes do 
inicio da actividade. A partir dese momento, a orga-

    OUTRAS PAISAXES, OUTROS TONS DA CIDADE
 

ITINERARIOS POLOS ÓRGANOS DE COMPOSTELA  Páx. 18

 Sábado 17 de marzo, diante da capela da Virxe do Portal de Belvís, 16.00 h 

MEMORIA SILENTE, ITINERARIOS POLO PATRIMONIO 
ORGANÍSTICO PERDIDO     
 Martes 27 de marzo, igrexa de San Domingos de Bonaval, 16.00 h

    MÁIS QUE MÚSICA 
 
O ÓRGANO SAE Á RÚA     Páx. 24
 Venres 16 de marzo, Vide Vide!, 20.00 h
 Martes 20 de marzo, Salón Bandín, 20.00 h
 Xoves 29 de marzo, libraría NUMAX, 20.00 h

OBRADOIRO DE ORGANERÍA PARA CRIANZAS  Páx. 26
 Mércores 28 de marzo, igrexa da Universidade, 11.30 h

    ÓRGANOS

 IGREXA DA COMPAÑÍA OU DA UNIVERSIDADE         Páx. 28
 IGREXA DE SAN PAIO DE ANTEALTARES        Páx. 30
 REAL CONVENTO DE SANTA CLARA         Páx. 32

    PROGRAMACIÓN PRINCIPAL

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA Páx. 06
 Xoves 22 de marzo, 20.30 h, Auditorio de Galicia 

ORQUESTRA DA USC Páx. 08
 Sábado 24 de marzo, 20.30 h, igrexa da Universidade

ANDRÉS CEA Páx. 10
 Luns 26 de marzo, 20.30 h, igrexa de Santa Clara
 Ás 20.00 h, preparación para a escoita

MARCO BEASLEY    Páx. 12
 Venres 30 de marzo, 20.30 h, igrexa da Universidade

ESTREA DE A VERBA, DE JAVIER MARÍA LÓPEZ    Páx. 14
 Sábado 31 de marzo, 20.30 h, igrexa da Universidade

AUSTRIAN BAROQUE COMPANY    Páx. 16
 Domingo 1 de abril, 20.30 h, igrexa de San Paio de Antealtares

Páx. 22

nización resérvase o dereito a empregar as localidades 
non ocupadas.

As actividades do espazo O órgano sae á rúa son de en-
trada libre até completar capacidade e non é precisa a 
retirada previa de entrada.

No momento da retirada das invitacións para o Obradoi-
ro de organería para crianzas solicitarase o nome da nena 
ou neno así como o teléfono de contacto dun adulto.



76

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

MÚSICA Auditorio de Galicia

Xoves 22 de marzo, 20.30 h

Abre a terceira edición do ciclo De Luga-
res e Órganos a Real Filharmonía de Ga-
licia, desta volta dirixida, desde o órgano, 
por David Hill, personalidade amplamente 
recoñecida polo seu magnífico labor como 
director coral e orquestral. Músico educa-
do na Escola de Música de Chetham como 
violinista e pianista, Hill dirixiu ademais a súa 
orquestra, foi nomeado membro do Royal 
College of Organists aos 17 anos e obtivo 
tamén unha bolsa de órgano no St. John’s 
College de Cambridge. Os seus primeiros 
traballos inclúen o de mestre musical nas 
Catedrais de Winchester e Westminster, di-
rector asociado e, máis tarde, director artís-
tico do Coro Philharmonia, director musical 
de The Waynflete Singers e director musical 
no St John’s College, Cambridge. Traballou 
como director convidado con numerosas 
orquestras e formacións vocais, entre elas, 

o Coro de Cámara RIAS de Berlín. Así mes-
mo, foi director principal do BBC Singers, 
director musical do Bach Choir e da Leeds 
Philharmonic Society, ademais de director 
asociado convidado da Orquestra Sinfónica 
de Bournemouth e director principal da Yale 
Schola Cantorum.

O programa inaugural do ciclo inclúe dous 
concertos para órgano e orquestra de G. 
F. Händel, combinados con pezas de dous 
compositores clásicos por excelencia: Haydn 
e Mozart. De Händel escoitaremos o Con-
certo para órgano nº 13 en Fa M e o Concerto 
para órgano nº 6 en Sib M. Finalmente, es-
coitaremos tamén o famosísimo Adagio para 
órgano e cordas en Sol m, o popular “Adagio 
de Albinoni”.

David Hill, dirección e órgano

© John Wood
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MÚSICA  Igrexa da Universidade

Sábado 24 de marzo, 20.30 h

ORQUESTRA DA UNIVERSIDADE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

A Orquestra da Universidade de Santiago de 
Compostela, que foi no seus inicios, alá polo 
2010, Orquestra do Espazo de Cámara, é un 
interesante proxecto que, baixo o patroci-
nio da Vicerreitoría de Estudantes, Cultura e 
Responsabilidade Social da Universidade de 
Santiago e a dirección de Mario Diz, nace coa 
vocación de servir de plataforma educativa 
e cultural para os membros da comunidade 
universitaria e, por extensión, para a cidada-
nía de Compostela. Para tal fin, colaboran con 
ela destacados docentes, profesores do Con-
servatorio ou solistas da Real Filharmonía de 
Galicia, así como persoeiros relevantes do 
ámbito musical galego.

Nesta ocasión, a orquestra, con diversas 
formacións instrumentais, afronta o reto de 
abordar un programa que explora as acús-
ticas dos diferentes espazos da igrexa da 
Universidade e que conta cun convidado de 
excepción, o seu magnífico órgano, un instru-
mento de 1802, obra de Manuel Sanz, inter-
pretado pola organista Erea Blanco. Músicas 
para órgano e conxunto de corda de Vivaldi, 
Händel ou Ferdinando Richardson, alterna-
rán con versións arranxadas para conxunto 
de vento de Biber e Bach e outras obras de 
carácter orquestral.

Mario Diz, dirección
Erea Blanco Balvís, órgano e clave
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MÚSICA  Igrexa de Santa Clara

Luns 26 de marzo, 20.30 h
Ás 20.00 h, preparación para a escoita

ANDRÉS CEA

Andrés Cea Galán é un dos máis destacados 
intérpretes de música para órgano e instru-
mentos de tecla antigos da escena europea e 
mundial. Formado en España, Francia e Suíza, 
na Schola Cantorum de Basilea, conta cunha 
amplísima carreira como concertista na que 
dá mostra, dun xeito sempre renovado, rigo-
roso e persoal, de achegarse aos repertorios 
antigos. Ao longo da súa traxectoria, Cea per-
correu numerosos países europeos e tamén 
escenarios de América e Xapón. Ademais, é 
un recoñecido experto en organería, ámbito 
no que traballou ao lado de mestres como 
Gerhard Grenzing, responsable da restaura-
ción dos órganos da Universidade e de San 
Paio, e como asesor en proxectos de restau-
ración e construción de órganos para diver-
sas institucións.

Nesta ocasión, Andrés Cea confróntase cun 
programa integramente composto por obras 
dun dos máis grandes compositores e intér-

pretes de música de todos os tempos, Anto-
nio de Cabezón, o organista cego que fora 
integrante da capela musical de Isabel de 
Portugal, do Emperador Carlos I ou de Felipe 
II. A suavidade e a estrañeza dunhas músicas 
sublimes, para un concerto que convida a 
perderse na escoita e nos seus aspectos máis 
introspectivos, ao abeiro dun dos órganos cun 
dos sons máis fascinantes da cidade, o órgano 
do convento de Santa Clara. 

Con anterioridade ao concerto, teremos 
oportunidade de conversar co intérprete 
sobre diferentes aspectos da conservación 
e restauración dos órganos, ademais doutras 
cuestión musicais que nos axudarán a mergu-
llarnos no repertorio que será interpretado 
durante o concerto.   

Andrés Cea Galán, órgano

ANTONIO DE CABEZÓN  
SUAVIDADE E ESTRAÑEZA

© Jesus Quintanar / Milenio Diario
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MÚSICA  Igrexa da Universidade 

Venres 30 de marzo, 20.30 h

MARCO BEASLEY

O CONTO DA MEDIANOITE
(IL RACCONTO DI MEZZANOTTE)

A voz dunha narración, un canto antigo pero 
familiar. Un conto con música para convidar 
ao sono. A vella historia de contar historias. 
Todo acontece no tránsito da noite ao día, 
nese recanto do día no que todo semella 
quedar en suspenso…

Sobre un íntimo escenario, unha voz núa, dun 
timbre e unha pureza inconfundibles e dunha 
natural predisposición á comunicación. Unha 
voz que é quen de se expresar por si mesma 
e que convida a percorrer os sendeiros e ma-
tices dos sentimentos, dos diferentes planos 
do ser e provocar así, nas persoas que escoi-
tan, o desexo polo silencio e a meditación, 
nun privadísimo exercicio de evasión dos 
nosos propios pensamentos. Un evocador 
programa que combina a narración de con-
tos coa interpretación de músicas medievais 
e renacentistas, xunto con cancións tradicio-
nais napolitanas, sardas e corsas, coidadosa-

mente seleccionadas para crear a apropiada 
atmosfera narrativa que acompañará o relato.  
Xentil,  ao tempo que intenso e apaixonado, 
o carismático Marco Beasley combina ao lon-
go do relato, o murmurio dunha voz agora 
doce, agora enérxica, cun cativador xeito de 
achegarse á música, no que o burlesco e o 
irreverente deixan tamén espazo a un estilo 
máis íntimo e conmovedor, capaz de seducir a 
audiencia, para deixarse levar polo fío narrati-
vo duns contos intemporais.

A voz de Beasley soará canda o órgano da 
igrexa da Universidade, interpretado, a xeito 
de interludio para unha coral de palabras e 
historias, polo organista de orixe italobrasi-
leira, Marco Aurélio Brescia.

Marco Beasley, narración e canto
Marco Aurélio Brescia, órgano© Priska Ketterer



1514

MÚSICA  Igrexa da Universidade 

Sábado 31 de marzo, 20.30 h

JAVIER MARÍA LÓPEZ

DIC NOBIS SPIRITUS
ESTREA DA OBRA INTERACTIVA, A VERBA

Máis alá dos seus actores concretos, a se-
cuencia do Domingo de Pascua, Victimae pas-
chali laudes, unha das catro preservadas tras 
o Concilio de Trento e atribuída a Wipo de 
Borgoña, semella interpelar un suxeito uni-
versal: a vida e a morte enfrontándose en 
singular combate. Detrás desta afirmación 
agóchase a necesidade e, á vez, incerteza, dun 
saber esencial, a arela de transcender. Partin-
do desta secuencia e do seu espírito, soarán 
neste concerto obras inspiradas no seu tex-
to, de autores intemporais como Antonio de 
Cabezón, Josquin des Prez ou William Byrd, 
que convivirán cunha creación ex novo, unha 
obra interactiva concibida para ser estreada 
no ciclo De Lugares e Órganos, polo compo-
sitor Javier María López, A verba. 

A idea de spiritus, cuxa etimoloxía primeira se 
enraíza na idea de “sopro”, servirá de fío con-
dutor entre as diferentes pezas do programa, 
o órgano e os instrumentos de vento. Así, 
combinaranse as tradicións polifónicas, cos 
elementos puramente tímbricos, a interven-
ción activa da audiencia ou a improvisación, 
elemento constante na tradición organística, 
nunha insólita experiencia acústica e musical, 
para anunciar o novo tempo que chega.

David Maceira Martínez, órgano
Andrés Díaz Pazos, frautas e arranxos
Javier María López Rodríguez, deseño, 

frautas e composición
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MÚSICA  Igrexa de San Paio de Antealtares

Domingo 1 de abril, 20.30 h

AUSTRIAN BAROQUE COMPANY

A SUAVE MELODÍA
MÚSICA INSTRUMENTAL BARROCA DO MEDITERRÁNEO

A suave melodia é o melancólico título dun-
ha peza do napolitano Andrea Falconiero, 
que serve de pretexto ao Austrian Baroque 
Company para achegarnos á cultura musical 
mediterránea do século XVII e comezos do 
XVIII. A frauta de bico, maxistralmente inter-
pretada por Michael Oman, e coa que des-
prega todas as súas facetas, desde as máis 
pastorais, até as máis pintorescas, bizarras e 
humorísticas, acompáñase dos sons da cor-
da pulsada, do clave e do sopro dos instru-
mentos de vento, xunto á maxestosidade do 
órgano, para seducirnos así na escoita dun 
programa tinguido da luz calma dun Mare 
Nostrum no que alternarán obras de autores 
como Valente, Storace, Galuppi, Diego Ortiz, 
Vivaldi ou Falconiero. Calma, luz e esperanza, 
para inaugurar un tempo de renovación no 
domingo de Pascua, que porá fin á edición 
2018 do ciclo De Lugares e Órganos.

A Austrian Baroque Company é unha for-
mación de cámara austríaca especializada na 
interpretación de música instrumental e vocal 
europea dos séculos XVI a XVIII. Desde a súa 
formación, en 2001, o grupo ofreceu concer-
tos nos máis importantes festivais de Europa, 
América e Asia, cun estilo persoal e inconfun-
dible, caracterizado por unha extrema viveza 
e emoción que non deixa indiferentes os oín-
tes e que o levou, ao longo das dúas últimas 
décadas, a converterse nun dos referentes do 
panorama musical austríaco e a conquistar a 
escena musical internacional.

Michael Oman, frautas de bico
Wolfgang Heiler, fagot barroco
Daniel Oman, guitarra barroca

Martina Schobersberger, órgano e clave
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Sábado 17 de marzo, 16.00 h
Visita aos órganos de Belvís, San Paio e 

igrexa da Universidade

OUTRAS  PAISAXES 

ITINERARIOS POLOS ÓRGANOS DE COMPOSTELA

Os percorridos pola paisaxe organística compos-
telá levarannos esta edición, a coñecer  catro ins-
trumentos singulares,  tres deles representativos 
dun dos momentos álxidos da arte organeira en 
Galiza: o século XVIII. Cada un é, pola súa vez, 
unha mostra das habilidades de tres das princi-
pais familias de organeiros, que traballaron no 
noso territorio, polo que a escolma posibilitará 
un achegamento certamente completo á arte de 
facer e compoñer órganos na cidade.

Como preludio da xornada, partiremos do con-
vento das dominicas de Belvís onde se atopa un 
interesante instrumento aínda en uso, un dos 
poucos que sobreviviron do último organeiro da 
catedral de Santiago, Mariano Tafall. Ademais, na 
igrexa do convento, poderemos escoitar, tamén, 
o órgano que no seu día construíu Benito Gon-
zález de Seixas, en 1792, pertencente á terceira 
xeración duns organeiros que se instalan en San-
tiago a comezos do século XVIII para colaborar 

con Manuel de la Viña na construción dos mo-
numentais órganos catedralicios. O instrumento 
de Belvís, foi reformado por Manuel Cardama no 
século XIX, aínda que é seguro que boa parte do 
material de González de Seixas aínda se conserva 
á espera dunha futura restauración.

O percorrido continuará na igrexa de San Paio 
de Antealtares, para admirar dende moi preto un 
dos instrumentos musicais máis senlleiros de Ga-
liza. Obra de Alberto de la Peña  (que, xunto co 
seu fillo, Felipe de la Peña, conformaron outra im-
portante familia de organeiros composteláns da 
segunda metade do século XVIII), foi construído 
entre 1782 e 1784 e foi probablemente o seu 
último traballo, xa que morre en 1787. O instru-
mento consérvase practicamente no seu estado 
orixinal, tras ser sometido a unha restauración 
coidada e escrupulosa. O órgano ten dous tecla-
dos e acomoda todo o seu material nun espazo 
estreito pero moi ben aproveitado.
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Por último, remataremos a xornada subindo ao 
coro alto da igrexa da Universidade para poder 
contemplar e escoitar o seu órgano e para se-
guirmos falando sobre as características e singula-
ridades da rica paisaxe organística da nosa cidade. 
Esta visita supón o engarzamento con outro dos 
percorridos previstos na programación, que visi-
tará espazos nos que outrora houbo órgano e 
nos que xa non se conserva, pois a construción 
do órgano da igrexa da Universidade foi promo-
vida polos racioneiros do Sancti Spiritus, cuxa an-
tiga capela, situada na Catedral, visitaremos neste 
itinerario “silente”. O autor do órgano da igrexa 
da Universidade é Manuel Sanz, organeiro de ori-
xe castelá, que xa estivera polas nosas terras am-
pliando os órganos da Catedral e construíndo o 
de Iria Flavia, xunto co seu compañeiro Gregorio 
González.  Ademais dos organeiros anteriormen-
te referidos, serán estes artesáns os que construi-
rán, modificarán e manterán a práctica totalidade 
dos órganos galegos ao longo do século XVIII.

Capacidade máxima: 50 persoas
Lugar de encontro: diante da capela da 

Virxe do Portal de Belvís

Erea Blanco Balvís, órgano
Andrés Díaz Pazos, relator
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Martes 27 de marzo, 16.00 h
Visita aos espazos de San Domingos de Bonaval, 
Santo Agostiño e diversos espazos da Catedral

OUTRAS  PAISAXES 

MEMORIA SILENTE, ITINERARIOS POLO 
PATRIMONIO ORGANÍSTICO PERDIDO

Aínda que a cidade de Compostela conta hoxe 
en día coa nada desprezábel cantidade de 18 ór-
ganos (se contamos como dobres as dúas caixas 
da Catedral e os de San Martiño Pinario), nou-
tros tempos houbo moitos máis. E non só en 
referencia aos antecesores dos actuais, é dicir, aos 
órganos que foron substituídos polos que hoxe 
podemos contemplar nas diferentes igrexas, se-
nón que falamos de igrexas e capelas nas que sa-
bemos que, no seu momento, houbo un órgano 
e onde desapareceu por circunstancias diversas.

Este percorrido polo patrimonio silente come-
zará no coro alto de San Domingos de Bonaval, 
emblemático mosteiro dominico onde está do-
cumentada a presenza dun órgano xa no século 
XVI. Aínda hoxe podemos ver algúns elementos, 
como unha reixa, que só se explican pola presen-
za deste instrumento. O impoñente facistol, que 
aínda sobrevive, achéganos tamén á existencia 
dun importante pasado musical, xa esquecido, 
nesta igrexa. Visitaremos tamén no percorrido a 
igrexa de Santo Agostiño, que pertencía ao anti-
go mosteiro agostiño da Cerca. Deste mosteiro 

consérvase documentación relevante sobre a 
existencia dun órgano. Por último, visitaremos a 
Catedral, que foi o verdadeiro centro organeiro 
(e até obradoiro) desta arte no Reino de Galiza. 
Temos referencias moi temperás da existencia, 
xa desde o século XVI, de diferentes órganos en 
diversas capelas como as do Sancti Spiritus, a de 
Alba ou a Corticela, e é moi probable que outras 
tamén o tiveran, como a dos cregos da Concep-
ción ou a de Mondragón, que conta cun pequeno 
“corillo”, especialmente axeitado para un peque-
no instrumento e cantores. Ademais, pola Cate-
dral circularon diversos instrumentos portátiles, 
de vento, corda ou mixtos, sobre os que tamén 
teremos oportunidade de falar antes de rematar 
cunha pequena sorpresa.

Capacidade máxima: 50 persoas
Lugar de encontro: igrexa de 

San Domingos de Bonaval

Andrés Díaz Pazos: relator
Andrés Cea Galán: espineta
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MÁIS QUE MÚSICA 

Vide Vide! Espazo enocultural
Fonte de Santo Antonio,10

Venres 16 de marzo, 20.00 h
Encontro informal, música e conversa 

arredor dos órganos

Salón Bandín
República de El Salvador, 3 

Martes 20 de marzo, 20.00 h
Encontro informal, música e conversa 

arredor dos órganos

Libraría NUMAX
Concepción Arenal, 9 

Xoves 29 de marzo, 20.00 h
Conversa e música con Marco Beasley

O ÓRGANO SAE Á RÚA

Para aquelas persoas que queiran afondar 
nos contidos da programación, coñecer de 
preto os artistas, ou catar un pouco daquilo 
que imos ver e escoitar, o órgano sae nova-
mente á rúa, e faino con pequenas iniciativas 
e encontros en establecementos comerci-
ais da cidade, nos que participarán músicos, 
persoas expertas en diferentes temas, xun-
to ao propio público. E de novo, teremos 
oportunidade de iniciármonos no oficio da 
organería, experimentando co mecanismo 
interno dun pequeno órgano desmontable. 
Todo amenizado sempre con música, para 
o goce de momentos inesquecibles arredor 
do patrimonio organístico da cidade.

Anímaste a saír á rúa cos órganos? 
Agardámoste!
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CONSTRÚE O TEU PROPIO TUBO

MÁIS QUE MÚSICA Igrexa da Universidade

OBRADOIRO DE ORGANERÍA PARA 
CRIANZAS 

Que é un tubo, un fol ou que son os rexistros?, 
que hai dentro da caixa dun órgano?…
Esta actividade está dirixida a nenas e nenos 
e pretende, dunha maneira amena e didáctica, 
aprenderlles que é un órgano e como funciona, 
a terminoloxía básica asociada ao instrumento, 
así como axudalos a familiarizarse co seu son. 
Ao longo da mañá, haberá xogos, contos e mú-
sica, e mediante a construción dun pequeno 
tubo de órgano de madeira iniciarémonos no 
apaixonante e descoñecido mundo da organería. 
As crianzas poderán incluso poñerse á fronte do 
rei dos instrumentos e facelo soar!

Mércores 28 de marzo, 11.30 h

Capacidade máxima: 15 persoas
Para nenas e nenos a partir de 5 anos e até 12

Narradora e presentadora: Charo Pita
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A presenza do órgano na igrexa da Universidade 
hai que trazala a partir da translación dos racio-
neiros da confraría do Sancti Spiritus ao templo a 
consecuencia da expulsión dos xesuítas en 1767. 
Esta expulsión motivou a distribución dos seus 
bens mobles e inmobles entre diferentes institu-
cións da cidade e que a igrexa pasase a ser aten-
dida polos anteditos racioneiros. Estes racioneiros 
tiñan un papel destacado en diversas liturxias ca-
tedralicias, entre as que podemos citar o canto da 
Salve á tarde, “diante da imaxe da Virxe preñada”, 
é dicir, a Virxe do O, daquela situada no antigo 
trascoro. Por este motivo, unha das calidades que 
tiñan que reunir era a de posuíren unha boa voz 
para participar co canto nestas liturxias que, de 
xeito ordinario, eran acompañadas polo órgano. 
Coa ocupación da igrexa polos racioneiros, hai 
constancia documental do uso dun “realexo” (un 
pequeno órgano portátil de 3 ou 4 rexistros) no 
templo, o cal indica que os xesuítas non a dotaran 
dun instrumento. Ao mesmo tempo, contábase 
co servizo dun organista estable. 

Con posterioridade, sobre o ano 1800, decídese 
construír un órgano de maior porte. O artífice 
elixido será o organeiro de orixe madrileña Ma-
nuel Sanz, que se formara como oficial no taller 
do extraordinario organeiro real, Pedro Liborna 
Echevarría, e que xa traballara para o Cabido en-
tre 1773 e 1778 na ampliación dos órganos da 
Catedral. A obra durou de novembro de 1800 

até abril de 1802 e tivo un custo total de 49.572 
reais e 2 maravedís. Era esta unha suma elevada 
que viña supor, aproximadamente, o total das im-
portantes rendas anuais que tiñan os racioneiros 
do Sancti Spiritus e, dende logo, moito máis do 
que dedicaban ás obras e mantemento da igrexa 
e aos seus empregados. Como detalles anecdó-
ticos, diremos que o estaño da aliaxe dos tubos 
constituía un 10% aproximadamente do custo 
total da obra (4.250 reais), da mesma orde que 
o custo da caixa (4.730 reais, incluída a madeira) 
debida ao artesán local Agustín Trasmonte. O ta-
mén artista local Manuel do Porto pinta a caixa, 
por un total de 2.000 reais.

O órgano, cara ao ano 1850, atopábase xa algo 
deteriorado, como se pode constatar por un in-
forme do organeiro da Catedral, Pedro Méndez 
de Mernies, no que destaca a calidade do instru-
mento e cifra o seu arranxo e posta a punto en 
1.000 reais. Coa desamortización e o paso da 
igrexa á Universidade é probable que, tanto o seu 
uso como os coidados necesarios para manter un 
instrumento destas características, decaeran. De 
feito, a fins do século pasado o órgano estaba 
inutilizado. A feliz intervención, en 1998, do espe-
cializado taller de organería de Gerhard Grenzing, 
baixo o soporte económico da Fundación Pedro 
Barrié de la Maza, con motivo do V Centenario da 
USC, permitiron recuperar esta alfaia da organe-
ría histórica galega.

O ÓRGANO DA IGREXA DA COMPAÑÍA OU 
DA UNIVERSIDADE
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Coa reorganización das ordes monacais en 
Galicia, a comezos do século XVI, as monxas 
beneditinas pasarán a ocupar o mosteiro de 
Antealtares e moi axiña construirán un órga-
no, en 1537, feito por Pedro Vélez, un orga-
neiro activo daquela en Galicia, en particular 
en Santiago. Xa no século XVII, no ano 1625, 
o daquela organeiro da Catedral, Gaspar 
de Alaraz y Estrada, traballará tamén para 
o mosteiro, non sabemos se facendo unha 
profunda remodelación do instrumento xa 
existente ou un novo. Este órgano debeu 
durar até fins do século XVIII, que é cando 
o organeiro compostelán Alberto de la Peña 
constrúe o magnífico instrumento que hoxe 
podemos ver e escoitar. En efecto, entre 
1782 e 1784 construíu De la Peña este ór-
gano, un dos máis importantes que se con-
servan en Galicia no seu estado orixinal. Tivo 
unha primeira restauración, en 1974, a cargo 
do taller de organería de Gerhard Grenzing, 
que daquela escribiu que se trataba dunha 
“peza mestra e unha representación exem-
plar da arte dos organeiros españois”.

O instrumento ten dous teclados de 51 
teclas, partidos e con oitava tendida. O pri-
meiro teclado controla o chamado órgano 
maior: aquel composto polos canos da fa-

chada e outros máis dentro da caixa, pero 
na súa parte frontal. Pola contra, o segundo 
teclado controla a chamada “cadeireta inte-
rior”, que é como un pequeno órgano in-
dependente, con todos os canos dentro da 
caixa situados cara á parte de atrás. O son 
deste segundo teclado é máis feble e afas-
tado que o do primeiro, o que permite ao 
instrumentista introducir cambios de intensi-
dade na súa interpretación, e tamén cambiar 
os timbres, pois cada teclado dispón de dife-
rentes rexistros. O número total de rexistros 
é de 13 na man esquerda e 15 na dereita, 
no órgano maior, e de 7 na man esquerda 
e 8 na dereita, na cadeireta. Ten ademais 10 
contras, ou canos de sonoridade grave, que 
se poden accionar cos pés.

Para Compostela en particular, e para Gali-
cia en xeral, este instrumento representa un 
dos cumes da arte organeira, no momento 
de máximo esplendor do chamado órgano 
barroco ibérico. É, por tanto, unha das pezas 
máis importantes, en termos absolutos, do 
noso patrimonio histórico, construído ade-
mais por un organeiro formado en Com-
postela, daquela un dos principais focos da 
organería peninsular.

O ÓRGANO DE SAN PAIO DE ANTEALTARES
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Como no caso dos seus irmáns franciscanos, 
tamén as clarisas consideraban o órgano unha 
peza fundamental dentro do mobiliario litúr-
xico das súas igrexas, como parte consubs-
tancial e insubstituíble dos oficios. E o con-
vento de Santa Clara de Compostela, dende 
logo, non foi unha excepción á regra. Sabe-
mos que no ano 1565 o organeiro de orixe 
viguesa, Pedro Martínez de Montenegro, fixo 
un órgano para o mosteiro “que ha de tener 
çinco registros (...) y haber muchas y buenas 
mudanzas con sus rruyseñores segun y de la 
manera que estan fechos los horganos de la 
iglesia de santa maria la nueba”. Un órgano 
de concepción renacentista que, con moita 
probabilidade, substituíu un anterior. De xeito 
colateral, deducimos tamén que a mediados 
do século XVI había en Santiago un órgano na 
desaparecida igrexa de Santa María a Nova. O 
órgano de Montenegro será substituído por 
outro debido a un organeiro, de probable ori-
xe portuguesa, pero que se asenta e traballa 
en Santiago: Baltasar Machado. En 1668 fará 
un novo órgano para as clarisas que terá unha 
vida moi efémera, pois coa reedificación da 
igrexa será substituído por outro do organei-
ro da catedral de Santiago, Manuel de la Viña. 
Este comezará a construír en 1709 o órgano 
que hoxe podemos admirar. Da importancia 
que lle daban as monxas clarisas ao uso do 

órgano nas súas celebracións litúrxicas dá boa 
proba o feito de que, mentres se constrúe a 
nova igrexa, a fins do século XVII, e xa que 
daquela se debeu retirar o órgano de Baltasar 
Machado, Juan Galindo, arpista da Catedral e 
tamén organeiro, emprestará un pequeno ór-
gano realexo ao mosteiro. 

Polo demais, o interesante instrumento que 
agora acolle o mosteiro ten gran parte da tu-
baxe orixinal de De la Viña, a pesar das inter-
vencións sufridas en 1750 e 1865, esta última a 
cargo do organeiro compostelán Ramón Car-
dama, autor do órgano da capela das Ánimas. 
Cardama foi o pai dunha das organistas do 
convento sobre a que temos noticia: sor Mª 
de la Asunción Cardama, que profesou no ano 
1885 e é recordada como unha hábil organista 
e pianista. Tamén tivo o órgano unha interven-
ción entre 1930 e 1932, polo franciscano frei 
Manuel Fernández, que alterou severamente 
a súa disposición orixinal. Porén, a recente 
restauración feita no órgano, no ano 2004, 
pola casa organeira inglesa Goetze&Gwynn 
devolveuno, felizmente, ao seu estado orixinal, 
conservando aquelas adicións posteriores que 
respectaron a súa esencia de órgano barroco 
ibérico. Así, o órgano de Santa Clara é un dos 
máis antigos de Galicia, plenamente operativo, 
que podemos escoitar hoxe en día.

O ÓRGANO DO REAL CONVENTO 
DE SANTA CLARA
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