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Programa

En Tierras Ajenas
Ciclo de canções sefarditas para coro misto e piano

Durme querido hijico
[trad. sefardita/Filipe Raposo]

Hija mia mi querida /Tirioni
[trad. sefardita/portuguesa/Filipe Raposo]

Dicho me habían dicho
[trad. sefardita/Filipe Raposo]

Abenamar / Ibn Ammar
[trad. sefardita/Filipe Raposo]

Los guisados de las berenjenas
[trad. sefardita/Filipe Raposo]

Bre Sarika, bre
[trad. sefardita/Filipe Raposo]

Los caminos de Sirkedji
[trad. sefardita/Filipe Raposo]

Durme mi alma donzela / En tu puerta
[trad. sefardita/portuguesa/Filipe Raposo]

Canção de embalar / canção tradicional Trás-os-Montes

Puncha, puncha
[trad. sefardita/Filipe Raposo]

Skalerica de oro
[trad. sefardita/Filipe Raposo]

En tierras ajenas / Alentejo, Alentejo
[trad. sefardita/portuguesa/Filipe Raposo]
Tradicional de Constantinopla.

Dedicado a: Ana Proença / Paulo Lourenço / Coro Ecce, 
pela busca incessante da nossa memória colectiva.
Encomenda Coro ECCE

Mecenas

Parceria:



Notas de programa

A música sefardita foi transmitida durante séculos 
através da tradição oral, e não há exemplos de música 
escrita até o século XIX. No entanto, pode ser provado 
com bastante rigor, que algumas destas canções foram 
compostas antes do decreto de expulsão de 1492, quando 
os reis católicos, D. Isabel e D. Fernando, romperam com 
uma longa tradição de tolerância religiosa em Castela, 
Leão e Portugal. O édito foi publicado a 31 de março: 
os judeus de Castela e de Aragão eram obrigados a 
converterem-se ao cristianismo, sob pena de serem 
expulsos de Espanha.

O ladino sofreu mudanças linguísticas após a expulsão 
dos judeus da Península Ibérica, incluindo a adição de 
uma quantidade considerável de vocabulário grego e 
turco, mudanças gramaticais e, na América Latina, uma 
alteração para uma versão mais latino-americana do 
espanhol. Quanto mais perto do castelhano medieval, 
mais antiga é a canção.

A música medieval judaica e árabe estão intimamente 
ligadas. A música sefardita desenvolveu-se no mundo 
árabe, durante o auge do domínio muçulmano no Al-
Andalus, em Córdoba (epicentro da música árabe). As 
escolas de música de Córdoba educaram não apenas 
músicos árabes, mas também músicos judeus e 
europeus. A música judaica faz uso dos modos árabes, 
recorrendo com frequência às formas estruturais das 
canções árabes.

Esta ligação é de grande importância para o intérprete, 
pois embora não existam tratados sobre a interpretação 
desta música, existem tratados de música árabe, 
contemporâneos ao auge da música ladina, onde se 
explica o uso de uma ornamentação extensa e pessoal, 
frequentemente de natureza improvisada, de acordo 
com o makam em uso.

Relativamente à sua análise modal, existem modos, 
intimamente relacionados ao makamat árabe (sistema 
de modos melódicos usado na música tradicional 
árabe) e que eram usados regularmente pelos judeus 
da Espanha medieval. Em termos árabes, os makamat 
judaicos mais comuns eram Nahawand (semelhante à 
escala menor natural ou menor harmónica), Hijaz (um 
modo fortemente associado à música árabe e judaica, 
estruturado como um menor harmónico que começa no 
5.º grau da escala).

A análise modal pode ajudar a confirmar a proveniência 
das canções.

Israel J. Katz in Nove Canções Sefarditas

“… a study of variants can help in estimating age, as 
can the use of archaic language forms. Also, outside 
influences will indicate a later origin — earlier texts are 
less likely to include Greek, Turkish, or Arabic words. 
Provenance is also important. If a song is found in 
several widely dispersed communities, such as say, 
Thessaloniki, Alexandria, and Tunisia, it’s probable that 
it could, at least in part, predate the 1492 diaspora.”

1 Durme querido hijico [trad. sefardita/Filipe 
Raposo]

Uma canção de embalar que reflete a universalidade do 
desejo da mãe para com o seu filho — através das etapas 
da vida, a mãe projecta no seu filho o ciclo da existência.

2 Hija mia mi querida /Tirioni [trad. sefardita/
portuguesa/Filipe Raposo]

Diálogo em que a mãe avisa a filha dos perigos do amor, 
aqui identificado com um mar tempestuoso e cheio de 
perigos. Amam é uma expressão usada para pedir ao 
divino a sua proteção “Por Deus”.

3 Dicho me habían dicho [trad. sefardita/Filipe 
Raposo]

4 Abenamar / Ibn Ammar [trad. sefardita/Filipe 
Raposo]

Abenamar ou Ibn Ammar (1031-1086) foi um poeta 
nascido em Silves ou Estômbar, tendo sido governador 
da Taifa de Sevilha. Apesar da sua baixa condição social, 
a sua obra poética, atraiu o jovem Al Mutâmide (1069–
1095), que o nomeou governador após a morte do seu pai 
Al Mutadide. Ibn Ammar era conhecido por ser quase 
invencível a jogar xadrez; de acordo com Abdeluaide 
al-Marraquexi, a vitória num jogo, convenceu Afonso 
VI de Castela a abandonar Sevilha e a evitar a perda de 
muitas vidas humanas.

5 Los guisados de las berenjenas [trad. 
sefardita/Filipe Raposo]

Originária de Rhodes (Grécia), esta canção relaciona 
História e Arqueologia da Alimentação, herdada dos 
judeus que viviam na Península Ibérica antes da sua 
expulsão em 1492. Guisados de berinjela é uma receita 
para cozinhar a berinjela (um dos ingredientes mais 
utilizados na cultura judaica) em forma de canção. 
De notar o papel da mulher como transmissora desta 
gastronomia tradicional, com especial destaque para a 
“vava” (avó em ladino).

Além disso, aparecem outras mulheres, como a esposa 
dos Shamas (encarregada das tarefas diárias da 
sinagoga), a prima do narrador, a vizinha e sua filha.

Na canção são mencionados alguns nomes que serviram 
para denominar estes pratos, podendo ser reconhecidos 
alguns deles. Dolma, um prato famoso na Turquia, que 
tem muitas semelhanças com a culinária Sefardita.

6 Bre Sarika, bre [trad. sefardita/Filipe Raposo]

Canções de diálogo são comuns no repertório Sefardita. 
Trata da história de um homem persistente que tenta 
aproximar-se de uma rapariga com firmes convicções 
(Sarika), vulgo “engate”. Com o compasso 7/8, um ritmo 
distintamente balcânico e turco, Bre Sarika é uma canção 
de Istambul, já que descreve dois distritos, Uzkapan e 



Chiboli, que eram conhecidos pelos bons artesãos que 
faziam sapatos de couro macio.

7 Los caminos de Sirkedji [trad. sefardita/Filipe 
Raposo]

Sirkedji é um distrito de Istambul, no lado europeu da 
cidade (Golden Horn), onde se situa a estação ferroviária 
— terminal sudeste do Expresso do Oriente.

8 Durme mi alma donzela / En tu puerta [trad. 
sefardita/portuguesa/Filipe Raposo]

Canção de embalar / canção tradicional Trás-os-Montes

9 Puncha, puncha [trad. sefardita/Filipe Raposo]

Puncha, Puncha é uma canção que parece ser anterior 
à expulsão de 1492 (entre o séc XIII e XV – Espanha). 
Aparece em distintos territórios, Síria, Grécia, Turquia 
e América Latina. O tempo e o ritmo melódico variam 
amplamente, desde versões não rítmicas e altamente 
ornamentadas até versões rápidas e rítmicas com pouca 
ou nenhuma ornamentação. A melodia é a mesma nos 
diferentes locais, mas existem variações no texto que 
apareceram ao longo do tempo. Algumas versões retêm 
as marcas do castelhano medieval que seria de esperar 
numa canção ladino pré-expulsão.

10 Skalerica de oro [trad. sefardita/Filipe 
Raposo]

Um dos temas poéticos encontrados na tradição das 
canções Sefarditas, é o tema do casamento e corte, como 
fenómeno sociológico associado à tradição religiosa na 
transmissão do rito.

Skalerica de oro é um exemplo típico: apesar da noiva 
não ter dinheiro, os convidados trazem prendas e desejos 
para uma vida futura cheia de felicidade.

Como em muitas canções Sefarditas, as palavras em 
hebraico, mazal (sorte) e kidushim (benções), aparecem 
no ladino.

11 En tierras ajenas / Alentejo, Alentejo [trad. 
sefardita/portuguesa/Filipe Raposo]

Tradicional de Constantinopla.

Na II Guerra Mundial, nos campos de concentração, 
esta foi uma das canções que os judeus Sefarditas 
costumavam entoar, muito provavelmente por causa de 
seu refrão:

“En tierras ajenas yo me vo murir” (Em terras estranhas/
distantes eu morrerei).

Nos caminhos da Diáspora, os judeus transportaram nas 
suas memórias secretas, a sua cultura musical.

Ao transcrever algumas das melodias de raiz Sefardita, 
encontrei afinidades com o cante alentejano hodierno/
contemporâneo e o canto cerimonial Sefardita.

Alguns pontos de contacto estão presentes na poética 
da partida e da memória da terra, no gosto pela 
ornamentação melódica, no diálogo permanente, na 
forma “responsiva”, pois tanto na oração judaica como 
no cantar tradicional alentejano há um “solista” e um 
coro que responde.

É expressamente proibida a captação de imagens e som durante o espetáculo. 
Desligue o telemóvel, desfrute e grave na sua memória.
Poderá rever os melhores momentos no website e nas redes sociais do festival.

Consulte a programação completa em www.cistermusica.com


