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FERNANDO MIGUEL JALÔTO, orgue i direcció musical
Obtingué els títols de Bachelor of Music i Master of Music al Departament de Música Antiga i Pràctica Interpretativa Històrica del Reial Conservatori de La Haya formant-se amb Jacques Ogg i rebent
màster-classes de Gustav Leonhardt, Olivier Beaumont i Ilton Wjuniski. És també ‘Mestre em Música’
per la Universitat d’Aveiro i actualment és doctorand en Ciències Musicals / Musicologia Històrica a
la Universitat Nova de Lisboa.

Francesc Valls: MISSA REGALIS dedicada a Joan V de Portugal
Música per a la festa de Santa Elisabet d’Aragó i de Sicília, reina de Portugal,
a la Capella Reial i Patriarcal de Lisboa.
Missa «In Festo S. Elisabeth Reginae Portugaliae»

Jalôto és fundador i director artístic del Ludovice Ensemble i col·labora amb grups internacionals
especialitzats como Oltremontano, La Galanía, Capilla Flamenca, Bonne Corde, Collegium Musicum
Madrid, Vox Luminis i Real Câmara Baroque Orchestra. Treballa habitualment sota la direcció dels
més prestigiosos directors de l’àmbit de la música antiga, entre els que destaquen Onofri, Koopman,
Parrott, McCreesh, Rousset, Niquet, Florio, Banchini, Podger, Cummings, Bernardini i Beyer.

Manuel Cardoso (1566-1650)
Asperges me a 4

Francesc Valls
Sanctus - Missa Regalis

José António Carlos de Seixas (1704-1742)
Sonata per a orgue, 20.6

Anònim (segona meitat del segle XVIII)
Benedictus*

Ha actuat en nombrosos festivals i sales de concerts de Portugal, Espanya, França, Bèlgica, Països
Baixos, Luxemburg, Regne Unit, Irlanda, Noruega, Àustria, Alemanya, Polònia, Bulgària, Estònia, Israel,
Xina i Japó. Ha enregistrat pels segells Ramée/Outhere i Veterum Musica (amb el Ludovice Ensemble), per a Brilliant Classics la integral de les Suites per a clave de Dieupart, per a Dynamic el Concerto
per a clave en Sol menor de C. Seixas i també per a Parati, Glossa Music, Anima e Corpo, Conditura
Records i Harmonia Mundi, així com per a les ràdios nacionals de Portugal, Alemanya i Txèquia i els
canals televisius Mezzo, Arte i RTP. Com a director ha interpretat grans obres del repertori barroc
com les Vespres de Monteverdi, vàries misses i cantates de Bach, oratoris d’A. Scarlatti, motets de
Rameau i òperes de Lully, Charpentier i Bourgeois.

Introitus «Cognovi Domine»

José António Carlos de Seixas
Sonata per a orgue, 20.2

Notes al programa
Després dels fracassos de la Unió Ibèrica (1580-1640) i la Guerra de Restauració de la Independència (1640-1668), és durant el regnat de Joan V de Portugal (1706-1750), i gràcies a l’arribada de
quantitats prodigioses d’or i diamants brasilers, quan Lisboa recupera el prestigi i la urbanitat d’una
metròpolis europea moderna i desenvolupada.
La nova Capella Reial assoleix una dignitat només comparable a Occident amb Venècia i Roma. Joan
V somia amb els esplendors de la Roma papal i està fascinat por la ostentació del cerimonial litúrgic,
que utilitza per recolzar la seva condició de rei absolut. Està especialment interessat en la música
sacra, envia a joves músics portuguesos a Roma per estudiar amb mestres italians i acull a grans
músics, compositors i intèrprets italians, que contribuiran a la italianització de la cort portuguesa.
La grandiositat del Patriarcal de Lisboa i la magnanimitat de Joan V van més enllà de las fronteres i els
homenatges, i les ofrenes venen no només d’Itàlia. El 1740, Francesc Valls, que havia estat mestre de
capella de la Catedral de Barcelona i era el teòric hispànic més conegut del segle XVIII, va dedicar la
seva última composició al monarca portuguès: la Missa Regalis. Es una obra luxosa, a cinc veus amb
baix continu, escrita en l’estil seriós però grandiós associat amb la “nova Roma d’Occident” i ofereix
una eclèctica barreja d’estil antic amb estil concertant, amb una gran familiarització amb les tradicions
del Patriarcal de Lisboa que indueix a pensar en una possible estància de Valls a la capital portuguesa.
La Missa Regalis recrea la magnificència del so i l’esplendor àulic del segle XVIII de la Capella Reial i
Patriarcal de Lisboa. Per a gaudir d’aquesta obra en un context musical adequat, s’ha recreat el variat
i contrastant alineament litúrgic de la festa de Santa Isabel de Portugal (nascuda Infanta d’Aragó i filla
del Comte de Barcelona Pere III) a partir de l’obra de dos dels més il·lustres compositors de la cort
portuguesa, els italians Giovanni Giorgi i Antonio Tedeschi, així com el cant pla propi d’aquesta festivitat.
F. Miguel Jalôto

Francesc Valls (ca.1671-1747)
Kyrie - Missa Regalis
Gloria - Missa Regalis
Antonio Tedeschi (1702-1770)
Gradual «Diffusa est Gracia» & Alleluia «Specie
tua», TED 08.21*
José António Carlos de Seixas
Sonata per a orgue, 15.1
Francesc Valls
Credo - Missa Regalis
Offertorium «Diffusa est Gracia»
Antonio Tedeschi
Motet «Regali exorta progenie», in Festo S. Elisabeth Reginae Portugalie, TED 08.18*

Francesc Valls
Agnus Dei - Missa Regalis
Communio «Dilexisti justitiam»
«Ita missa est»
José António Carlos de Seixas (1704-1742)
Sonata per a orgue, 20.3
Giovanni Giorgi (ca.1700-1762)
Motet «Elisabeth potens opere et sermone»,
per la festa di S. Elisabette Regina di Portogallo
*Estrena mundial en temps moderns

ENSEMBLE LISBOA 1740
Anaïs Oliveras i Irene Mas, sopranos
Mercè Bruguera, mezzosoprano
Carles Prat, tenor
Néstor Pindado, baix
Clara Pouvreau, violoncel
Fernando Miguel Jalôto, orgue i direcció musical
Fonts:
- Missa Regalis: manuscrit autògraf de la Biblioteca de Catalunya; edició de Simon Heighes
- Obres de Tedeschi i de Giorgi: manuscrits de l’Arxiu de la Catedral Patriarcal de Lisboa; edició de Fernando Miguel
Jalôto
- Benedictus: fons musical de l’Arxiu Comarcal de La Segarra; edició de Fernando Miguel Jalôto
- Obres de Seixas: manuscrits de la Biblioteca Nacional de Portugal i de la Biblioteca General de la Universitat de
Coímbra (Monestir de Santa Cruz); edició de João Pedro d’Alvarenga
- Cant pla de la «Missa pro nec Virgine, nec Martyre», «Theatro Ecclesiastico», Lisboa 1765

