
Grupo de Cámara residente na Fundación Vicente Risco

Ensemble Hotteterre



Ensemble Hotteterre dedícase ao estudo e interpretación do repertorio historico-erudito da gaita de fol anterior a 1800.

Toma o nome deste insigne compositor, gaiteiro, frautista, construtor de instrumentos, do s.XVIII non como delimitación 
periódica e si como símbolo dunha consideración da gaita existente desde cinco séculos antes e que só se interrom-
pe no s.XIX: a gaita de fol como instrumento bas, usando terminoloxía da Idade Media; a gaita de fol non na súa di-
mensión tradicional-popular, mais si na dimensión nobre-aristocrática nos distintos períodos históricos, relacionada 
esteticamente, musicalmente, coa Bassa Capella, con todo o que iso implica canto ao son, ao repertorio, a técnica.

Jacques Hotteterre, le Romain (1674-1763), de quen Ballard publica en Paris o Método para gaita de fol no ano 1737, cuxa 
segunda edición aparece xa no ano a seguir, e que supón que o recoñecemento de Jacques Hotteterre, músico da 
Cámara do Rei, nas cortes nobiliarias da Europa era unánime, patente a súa sona como frautista, e os seus servizos 
como mestre eran requeridos pola aristocracia de todo o continente. Ademais, seguindo a tradición familiar desde 
o bisavó Loys Hotteterre, nos tempos do reinado de Louis XIII, era un reputado construtor de instrumentos de sopro. 

Os Hotteterre son, tal vez, a familia mais importante para a gaita de fol da historia, xunto cos, emparentados con eles, 
Chedeville. Un despois doutro foron ocupando cargos na corte como gaiteiros e oboistas dentro da Grande Ecurie, e 
um apos o outro, na oficina familiar, foron construíndo e desenvolvendo instrumentos que serán moi apreciados polo 
seu requinte e calidade. 

Jacques Hotteterre é o mais celebre elemento deste avoengo que representa a mellor utilización da gaita nos ambientes 
nobres, na Cámara do Rei, nas celebracións e fastos aristocráticos, no estudo e no ensino palaciano, na construción 
apurada dun instrumento delicado.



Paulo Gonçalves |gaita de fol e, direción

Licenciado en Música Antiga, especialidade Frauta de Bisel, pola 
Escola Superior de Música do Porto con Pedro Sousa e Silva, 
Licenciado en Historia e Ciencias da Música pola Universida-
de de La Rioja (España), Diplomado en Educación Musical pola 
Universidade de Vigo, Titulado Profesional en Gaita polo Con-
servatorio Profesional de Música de Vigo.

Estudou con pouco ou ningún éxito académico na Facultade de 
Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo 
e na Facultade de Filosofía da UNED (España). Porén, grande 
foi o aproveitamento intelectual e a algunha destas disciplinas 
dedica a súa vida.

Recibiu aulas de persoas musicalmente recoñecidas: Peter Holts-
lag, Kees Boeke, Siebe Henstra, Pedro Couto Soares, Pascal 
Monteilhet, Jacques Ogg, e outras.

A súa actividade artística ou comercial desenvólvese quer como so-
lista presentando proxectos de música antiga ou concertos de 
música contemporánea quer no consort de frautas A Imagem 



da Melancolia. Tamém en grupos cos que colabora con mais 
ou menos continuidade, tendo gravado unha ducia de discos, 
destacando nisto a súa participación en Resonet.

É a persoa que reinventou a gaita de foles na Galiza, criando unha 
técnica completamente descoñecida até entón no instrumen-
to grazas á cal dinámicas, articulacións, rango mínimo útil, e 
nuances necesarias para unha interpretación realmente artísti-
ca xa non son mais un imposíbel.

Funda o agrupamento Ensemble Hotteterre cuxo albo é estudar e 
interpretar o repertorio erudito de gaita anterior a 1800.

Foi profesor de frauta de bisel ou de gaita de foles no Conservatorio 
de Vila Nova de Gaia, na Escola de Paços de Brandão, no con-
servatorio de Vila García da Arousa, no conservatorio de Ribei-
ra, e na Escola de Música Municipal das Neves. 

Lecionou en cursos de gaita por varios conservatorios do país so-
bre o repertorio histórico-erudito para o instrumento.

Ten publicados varios libros de poesía, obras para gaita de fol en 
diferentes formatos e algún material de estudo para o instru-
mento.



Miguel Bellas |tiorba

Comeza a tocar a guitarra aos nove anos na Rondalla da súa Vila, 
As Pontes de García Rodríguez (A Coruña). Logo duns anos to-
cando rock e jazz decide estudar guitarra clásica no Conserva-
torio, obtendo o título superior en 2011 no Conservatorio Supe-
rior de Música de Vigo. 

Despois comeza a estudar guitarra barroca e tiorba e actualmente 
cursa a Licenciatura en Música Antiga na ESMAE (Porto, Por-
tugal). Ten participado en diversos proxectos camerísticos cos 
ensembles Camerata Piú Bassa (Galiza), Saltarén (Galiza/Por-
tugal), I Colori del’Armonia (Galiza), Vox Curoniae (Letonia) e 
tamén en proxectos orquestrais coa Orquesta Barroca da ES-
MAE (Portugal) e a Orquestra Norte do Sul (Portugal). Alén dis-
to é tamén profesor de guitarra en varias escolas de música da 
zona de Vigo.



Ánxela Vidal Trabada |gaita de fole

É titulada superior polo Conservatorio Superior de Música de Vigo 
na especialidade de Instrumentos da música tradicional e po-
pular de Galiza, titulada profesional polo Conservatorio Pro-
fesional de Vigo na especialidade de Gaita galega e posúe un 
mestrado pedagóxico pola Universidade de Compostela.

No ano 2009 comeza o seu interese polos repertorios histórico-eru-
ditos da gaita de fol estudando com Paulo p., ámbito no que se 
centra a súa actividade artística actual.

É profesora de gaita e outras disciplinas no Conservatorio Profesio-
nal de Música de Ribeira.



Xurxo Fernández |gaita de fol

É titulado superior en Instrumentos da música tradicional e popular 
polo Conservatorio Superior de Vigo acadando a cualificación 
de matrícula de honra no seu concerto de fin de carreira e titu-
lado profesional na especialidade de gaita galega polo Conser-
vatorio Profesional de Vigo. 

A súa formación foi complementada cun master da rama da pe-
dagoxía realizado na Universidade de Santiago de Compostela.

É, ademais, técnico superior en son polo I.E.S. Audiovisual de Vigo.

No campo da docencia, desenvolveu o seu labor como profesor de 
gaita galega no Conservatorio Coppelia de Vigo, no Conservato-
rio Profesional de Lugo e no Conservatorio Profesional de Vilal-
ba. Impartiu obradoiros de gaita galega no Concello de Salceda 
de Caselas, na Banda de gaitas Xarabal e no Conservatorio Pro-
fesional de Vigo.

Formou parte de Anacos de Buxo, Matamá Ensemble, Projecto de 
Foles e dirixiu a banda de gaitas Xarabal. 



“Acordou e a cantiga 260 aínda alí estaba”. Exactamente. Grande e permanente como o dinosauro de Monterroso. A ilu-
minaría da catalogada como 260 das cantigas que o Rei Afonso X escrebe, loor e devotio, sobre ou para Santa María 
sempre estivo ali e era asunto noso ver con ollos de ver. Dúas persoas a tocar gaita de foles que nada ten a ver con 
o que se nos ten ensinado sobre o instrumento. Sentadas, tocando no interior, nunha sala probabelmente cortesá, 
vestindo finas roupas, capa bordada de tecido nobre, gola de destacada elegancia, reberete e cinto dourado. Cabelo 
longo e barba feita ao estilo cabaleiro. Rematando a imaxe, a marca de beleza na fázula.

Estamos, inequivocamente, perante dous nobres, bellatores, daqueles aos que o propio Rei caracteriza nas Sete Partidas 
como os “escollidos”, os “máis honrados”, aos que, dos tres estamentos, “mais pertence a terra”, por seren dela de-
fensores. Sen entrar neste corporativismo de clase ficamos co indubidábel: a nobreza representada na obra poética 
magna, en galego sempre, daquel rei da Galiza, Castela, Toledo, Sevilla..., e Emperador do Sacro Imperio Romano, 
esa nobreza, tocaba a gaita. Entón, fora do códice, a gaita será, na coñecida situación estamental da época, un dos 
instrumentos cortesáns? Se así for, a música que co gaita de foles se tocaria, consecuentemente, e a música que a 
nobreza tocaria na súa vida e nos seus ambientes: o que hoxe se coñece como musica erudita, musica seria.

Percibimos, agora si, mellor aquela frase de Johannes Afflighemensis, escrita cento e oitenta anos antes, onde o noso 
instrumento aparece como “omnia musicae superexcellens instrumenta”.

Saltamos do Reino da Galiza ou do veciño, e non por iso amábel, Reino de Castela do fin do s. XIII até a Francia do s.X-
VIII e vemos Gaspard de Gueidan, aristócrata e home de leis, membro por tanto, tamén el, do Segundo Estamento, 
representado por Hyacinthe Rigaud a tocar a gaita nunha das mais coñecidas e divulgadas pinturas sobre o instru-
mento, unha das grande obras pictóricas, no retrato, da época. Outra vez o exceso da riqueza, a ostentación, o luxo 

Unha outra gaita de foles



e pompa desa nobreza, as mostras de poder no económico e no cultural. E a gaita sendo parte diso. Podería tocar, 
tal ínclito señor, viola da gamba ou cravo, se callar a laude. Mas toca a gaita nese retrato. E tocara, sabémolo con 
absoluta certeza e isto e o que interesa realmente, as obras que nos chegaron daquel período barroco: sonatas e 
triosonatas, concertos, preludes.

Dous exemplos, apenas dous, dos máis coñecidos, separados por cinco centos anos, que nos mostran un instrumento 
e un contexto para ele que non e aquele riquísimo e vizoso, sen dúbida, mas outro popular, do Terceiro Estado, dos 
carentes de privilexio.

No medio numerosos exemplos documentais, escritos, iconográficos, en papel ou en pedra, en gravado ou en pintura, 
que revelan unha clara continuidade, cos seus mellores e non tan bos momentos, certamente, mas en calquera 
caso unha permanente presenza da gaita de foles nos ambientes nobres durante todo ese período. Unha gaita no-
bre por nacemento. Unha outra historia da gaita. Unha outra gaita de foles. O actual instrumento nacional galego 
foi e e un instrumento tocado na Europa enteira que nas diferentes formas da súa dimensión popular apaña as 
características nacionais do pobo ao que representa ou, talvez mellor expresado, do pobo que nela se representa, e 
de aí as diferenzas entre os distintos tipos. 

Mais hai unha outra historia da gaita, un outro relato no que as especificidades da linguaxe musical dunha clase social 
(un estamento, no Antigo Réxime) son as que determinan as características do instrumento. E así as obras para gaita 
de Naudot ou Boismortier poden ser, e son, analizadas e estudadas baixo os mesmos principios xerais que as obras 
para violín de Telemann, as de Corelli ou as de Purcell. Porque baio eses mesmos principios xerais comúns (que 
son da música, da linguaxe, internos) foron compostas. Para seren interpretadas nos mesmos contextos e que foron 
compostas. E, entón, xa non é inintelixíbel o facto de o poderoso, culto, tocador de varios instrumentos Henry VIII, rei 
da Inglaterra na primeira metade do s. XVI, posuír cinco gaitas, todas de marfil. Nin fican incomprensíbeis aquelas 
outras que aparecen en inventarios da corte dos Medici no inicio do s. XVII. Nin ignorado a xa citada iluminaría de 
nobres gaiteiros saída no s.XIII do Scriptorium de Afonso X. 

É esta parte da historia da gaita de foles que Ensemble Hotteterre, a través das súas obras compostas nos ambientes 
nobres e rexios, traen ao Aquí. Incorporan aquel superexcellens instrumento, tornando posíbel, e recuperan un 
espazo para a gaita que estaba esquecido na Galiza. Sentados a beira do camiño están dous nobres gaiteiros que 
indican a dirección. 



O Renacemento e o Barroco son dous períodos moito diferentes no 
que respecta a gaita de fol. O s. XVIII é a época máis vigorosa 
para gaita de fol. Nela case todo son certezas, dados constatá-
beis, o repertorio e especifico para o instrumento, e, alén disto, 
sábese que adaptacións doutros instrumentos eran feitas de 
xeito habitual. Dentro disto enmárcanse as obras de Hotteterre, 
Dupuits, e Corrette que se presentan. No Renacemento o pano-
rama é menos claro. Aquí aludimos a cuestións de probabili-
dade histórica mais que de certezas inintestábeis. Diego Ortiz, 
toledano de nacemento, desenvolve a súa actividade principal-
mente en Nápoles o que leva a Scipione Cerreto, no ano 1601, a 
titular o napolitano “per antichita”. Con esta cidade relacionase 
a gaita de salón, a gaita da nobreza, dende, precisamente este 
s.XV, como vemos no Harmonicorum de M. Mersenne cando 
nos fala daquela Surdelinam Neapolitanam, ou en Trichet can-
do escrebe sobre “a gaite de Napoles [...] que alguns chamam 
sourdeline o outros organine”. Por outra banda, a actividade de 
Susato como editor de danzas a tres, catro, cinco, partes e ben 
coñecida. Coñecido e, tamén, a participación da gaita de foles 
nos conxuntos da Alta Capella durante o Renacemento, preci-
samente, na interpretación dese tipo de repertorio que Susato, 
como Gervais, como Attaignant, publicaba.

Diego Ortiz (ca.1510-ca.1570)
Recercada Primeira a solo
Recercada Primeira sobre cantochao
Recercada Segunda sobre cantochao
Recercada Terceira sobre cantochao 

Tylman Susato (s.XVI)
Ce qui soulouit*
De jour en jour
*a partir da chanson de Pierre Sandrin 

Jacques Hotteterre (1674-1763)
Preludios em G, Re, Sol, 3a menor, op. VII

Jean-Baptiste Dupuits (1720-1759)
Sonata I para dúas gaitas, op. IV

 -- Largo
 -- Primeira Gavotte en rondó
  Segunda Gavotte en rondó
 -- Fantaisie
 -- Ariette
 -- Tambourin
 -- Primeiro Menuet en rondó
  Segundo Menuet
  Terceiro Menuet 

Jacques Hotteterre (1674-1763)
Preludios en D, La Re, con cadencias en 
todos os graos da oitava, op. VII 

Michel Corrette (1707-1795)
Fantaisie I a tres partes, op. VI

 -- Legerment
 -- Gracieusament
 -- Gaiment

Programa



Officina Utricularii é un proxecto artístico-educativo coordinado por Paulo p. co “intuito” de consolidar un punto de ensi-
no e estudo de carácter netamente vangardista da gaita de fol na Galiza, e coa finalidade de contribuír á formación 
integral das instrumentistas de gaita, nosaspectos técnicos, interpretativos, histórico-estilísticos, etc., e á interac-
ción, troca, e convivio das e entre as persoas na práctica da dimensión mais requintada do instrumento. Preténdese, 
en fin,acrecentar á base popular-tradicional estabelecida, con maior ou menor acerto, nos últimos cincuenta anos 
no país (non sempre desde o país) un outro ámbito para a gaita de fol, propio do instrumento, historicamente desen-
volvido polas clases nobres e as elites económico-sociais dominantes, ámbito que se coñece co nome, impreciso e 
vago, de “música erudita”; e así, neste acrecentar, ampliar por fin e de vez o espazo efectivo do e para o instrumento.

Queremos recuperar un contexto habitábel para a gaita, provocar “monteverdianamente” unha especie de Ritorno di 
gaita in patria, vale dicir, hoxe en dia, crear un mundo. Aproveitaremos o movementoque nós mesmos comezamos 
con aulas e cursos e discursos por volta do ano 2006 que xa ten dado neste tempo algúns minúsculos resultados en 
sociedade e algunhas mudanzas en mentalidades ereiniciaremos novos movementos, os que for preciso, para inte-
grar mais xente independentemente da súa formación previa.

Con vontade de continuidade, pensado como laboratorio permanente, a actividade constade nove seminarios distribuí-
dos no ano académico, de outubro a xuño, cada un a celebrar naterceira fin de semana do mes. Cada Officina Utricu-
larii consiste en aulas individuais, práctica de consort cando for o caso, e sesións teórico-prácticas, todo articulado 
en cada ocasión á volta dun tema relevante na gaita de fol, desde cuestións xerais necesarias como, póñase por 
caso,”repertorio ‘a solo’ no s. XVIII”, “música medieval”, “sonatas barrocas”, “repertorio polifónico doRenacemento”, 
etc.; até abordaxes pormenorizadas de autores concretos ou asuntos de técnica e estilo en épocas ou repertorios 
específicos.

OFFICINA UTRICULARII
Cursos de especialización en interpretación



A inscrición en cada un dos seminarios Oficina Utricularia pode ser feita nas categorías de Participante ou Observa-
dora. Haberá aínda, eventualmente, a categoría de Consort/Cámara nos seminarios dedicados a repertorio sus-
ceptíbel de admitir tal categoría. As condicións de carácter xeral son as que a seguir se relatan. Aclaracións a isto e 
condicións específicas e mais pormenorizadas serán referidas na información de cada seminario.

Participante
Ten dereito ás aulas individuais e participa en todas as actividades (aulas, Consort/Cámara se for ocaso, e activida-
des das sesións teórico-prácticas).
As aulas individuais poderán ser até dúas, dependendo do número de inscricións.
A matrícula nesta categoría poderán dispor dunha tiorba para o que eventualmente se poder precisarquer na aula 
individual quer na de cámara. Pretendemos con isto que a Officina Utricularii sexa un espazo onde as persoas poidan 
“facer” na verdade, e de xeito regular, a música que alí se traballará e estudará.

Consort/Cámara
Para alén de gaita de folna categoría Consort serán aceitados, na categoría Cámara, outros instrumentos así como 
agrupamentos con gaita xa constituídos.

Observador
Poderá asistir a todas as actividades.

A inscrición debe realizarse en:
secretaria@fundacionvicenterisco.com

INDICAR:
Nome e apelidos.
NIF.
Enderezo electrónico.
Enderezo postal.
Teléfono de contacto.

Prezos de inscrición
Participante: 70 €
Consort/Cámara: 50 €
Observador: 35 €

INGRESAR NA CONTA DA FUNDACIÓN VICENTE RISCO.
BBVA: ES8101826221620101503209

CONCEPTO DOAZÓN PROXECTO FVR.


