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FACCE D’AMORE: 
Por ocasião dos 80 anos de Jorge Gil



Francesco Cavalli (1602-1676)
Sinfonia + Ária “Erme e solinghe... Lucidissima face” (Endimione) de “La Calisto” (1661)

Giovanni Antonio Boretti (1640-1672)
Ária “Chi scherza con Amor” (Eliogabalo) de “Eliogabalo” (1668) *
Sinfonia + Ária “Crudo amor non hai pieta” (Claudio) de “Claudio Cesare” (1672) *

Giovanni Bononcini (1670-1747)
Ária “Infelice mia costanza” (Aminta) de “La Costanza non gradita” (1694)
Sinfonia – “La Nemica d’Amore fatta amante” (Instrumental)

Francesco Bartolomeo Conti (1681-1732)
Ária “Odio, vendetta, amor” (Fernando) de Don Chisciotte (1719)

George Frideric Handel (1685-1759)
Ária “Pena tiranna” (Dardano) de “Amadigi di Gaula” (1715)

INTERVALO

George Frideric Handel (1685-1759)
Rec. “Ottone qual portentoso fulmine” + Ária “Voi che udite” (Ottone) de Agrippina (1709)
Ária “Spera che tra le care gioie” (Muzio) de “Muzio Scevola” (1721)

Luca Antonio Predieri (1688-1767)
Ária “Finche salvo e l’amor suo” (Scipione) de “Scipione i Giovane” (1731) *

Nicola Matteis (ca.1670-depois de 1713)
Ballo dei Bagatellieri de “Don Chisciotte in Siera Morena” (1719) (Instrumental)

Luca Antonio Predieri (1688-1767)
Ária “Dovrian quest’occhi piangere” (Scipione) de “Scipione i Giovane” (1731) *

Giuseppe Maria Orlandini (1676-1760) / Johann Mattheson (1681-1764)
Ária “Che m’ami ti prega” (Nerone) de “Nerone” (1721)

Assim mesmo: Jorge Gil – O Arquitecto, como se fosse o cognome 
de um rei.

Rei ele não foi. Mas príncipe foi para todos os que conheceram a sua 
elegância em todas as situações, a verticalidade do seu pensamento, a 
inteligência fina com que olhava para as artes e para o mundo.

Foi um príncipe, sem dar por isso, e um arquitecto, por opção.
Arquitecto de casas, em que até ganhou prémios, mas em que cedo 

percebeu que não poderia controlar os seus projectos até ao fim.
Daí ter saído. Passou a ser arquitecto de ideias, com as novas 

soluções que trouxe para a Rádio e para a Música.
Sempre em desafio consigo próprio já tinha criado em 1965 o 

programa “Em Órbita”, dedicado à mostra do que de melhor se fazia, na 
época, em termos da música popular anglo-americana, com as naturais 
incursões no rock e na folk. Nomes como Bob Dylan, Pete Seeger ou 
Paul Simon, Joni Mitchell ou Neil Young, os grandes grupos como os 
Beatles, Stones, ou os Kinks (autores do indicativo do programa nessa 
fase) e muitos outros foram por lá passando e formando uma geração 
de ouvintes que, ao fim da tarde de todos os dias, tentava chegar a casa 
a tempo de ouvir o “Em Órbita”.

Nunca, com tanto sucesso e de uma forma continuada e sistemática, 
foi passada tanta música de qualidade, deste género,

E, no entanto, tudo acabou em 1971 porque Jorge Gil, arquitecto de si 
próprio, verificou que a ideia se tinha esgotado e decidiu partir para uma 
reflexão pessoal, íntima e muito sentida, durante 2 anos. Na prática uma 
espécie de retiro espiritual, anos sabáticos de reencontro ou descoberta 
dos clássicos da filosofia e da história, das artes e da ciência, da música 
e dos músicos, desde a antiguidade até aos princípios dos anos 70, do 
século XX. Longo caminho esse!

Viu e reviu, dezenas de vezes (!!), o filme “2001 – Odisseia no 
Espaço” de Stanley Kubrick, que acabou por inspirar as novas aventuras 
do “Em Órbita” e os caminhos do Jorge.

Jorge Gil
O Arquitecto

Programa
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Não foi por acaso que a música de abertura do “2001”, de Richard 
Strauss, passou a ser o novo indicativo do programa, no seu regresso.

Dos nomes da pop passou-se para outros músicos e outras músicas.
Na sua segunda grande fase, o “Em Órbita”, a partir de Janeiro 

de 1974, vai dedicar-se à divulgação da grande música dos grandes 
autores, por grandes intérpretes. E Bach ou Monteverdi, Leonhardt ou 
Harnoncourt, Handel ou Vivaldi, Ton Koopman ou Jordi Savall, entre 
muitos outros, passam a ser as grandes vedetas que desfilam no 
programa “Em Órbita”.

E, uma vez mais, no tempo certo, propiciando aos ouvintes o encontro 
com algo que, na época, era do que mais à frente se fazia.

Para completar a sua ideia o Jorge entendeu que deveria igualmente 
mostrar ao vivo as actuações destes novos grupos de música antiga.

Foi assim que nasceram os Concertos 
“Em Órbita”.

E foi assim que o programa percorreu mais de 20 anos, com o Jorge, 
de uma forma quase artesanal, a controlar até ao fim o seu produto, 
como ele gostava e o Kubrick fazia.

Tive o privilégio de ser a voz dos textos escritos pelo Jorge, durante 
quase todo esse tempo e posso revelar uma característica que tinham e 
poucos conhecem: O Jorge escrevia os textos à mão e a lápis em folhas 
brancas A4, que se assemelhavam a uma autêntica partitura, tal a sua 
organização e beleza, Todos os dias!

Até aí estava Jorge Gil, o Arquitecto, o Desenhador dos futuros, o 
Pintor dos tempos, o Maestro das músicas.

O seu contributo para a Rádio e para a Música, em Portugal, é 
inestimável. Várias gerações lhe devem a descoberta dos grandes 
músicos e das grandes músicas. Do pop-rock à música erudita.

Jorge Gil, como diria Oscar Wilde, foi um homem de gostos simples. 
Para ele bastava-lhe o melhor!

Lisboa, Março 2023
João David Nunes

O programa que ouviremos está repleto de árias operáticas que 
selecionei em conjunto com o musicólogo Yannis François e que, na sua 
maioria, fazem parte do meu segundo registo discográfico, que dá nome 
ao concerto de hoje, Facce d’Amore. Através deste programa pretendo 
contar uma história e apresentar a imagem musical de um amante 
masculino na era barroca. Estas árias centram-se em vários aspetos do 
amor: não apenas o lado positivo, tal como o amor alegre ou recíproco, 
mas também o lado em que as personagens são consumidas pela raiva, e 
até mesmo pela loucura, tal como na representação de Nero, por exemplo. 
Além de explorar este leque de experiências emocionais, este concerto 
leva-nos numa viagem gradual pela época barroca, com composições de 
Cavalli e Boretti; passando por Conti, Handel, Predieri e Bononcini.

Jakub Józef Orliński

Yannis François centrou-se em oito décadas e meia de ópera antiga 
italiana, o que incluiu, como ele repetidamente afirma, um período 
assustadoramente longo. “Estes compositores foram os pioneiros! Estavam 
constantemente a inventar e reinventar – nessa época, as coisas mudaram 
tanto e com tanta frequência que mais de 80 anos constituem uma variada 
combinação de estilos e inovações.” Ainda assim, oferecem uma galeria 
enriquecedora de abordagens de grande variedade ao tema do amor.

E a língua italiana? Será a linguagem do amor, pergunto. “É um tema 
muito interessante”, responde-me com satisfação. “Na realidade, adoro 
alemão, mas quando estas óperas foram escritas, o italiano era de facto 
considerado a língua do amor. Em Hamburgo e Dresden, por exemplo, 
tinham até óperas bilingues – os recitativos seriam em alemão, tal como 
provavelmente também algumas das árias mais ligeiras, mas quando 
chegava a vez das árias profundas sobre o amor, a língua mudava 
frequentemente para italiano!”

O álbum começa com uma ária da ópera La Calisto de Cavalli. É 
uma obra extraordinária no plano da escrita vocal. François explica que 

Facce d’amore
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“as pessoas tendem a dizer que o início da ópera é Monteverdi, mas 
enquanto ele pedia emprestadas as roupagens da tragédia grega, Cavalli 
foi um dos que começaram a transformar a ópera em entretenimento, 
com belas melodias e explorando as [diferentes] tessituras e cores da 
voz e da orquestra”.

Cavalli exerceu grande influência noutros compositores, sobretudo em 
Handel, mas havia nomes menos conhecidos (pelo menos para nós, 
atualmente) que François queria partilhar. “Eu tinha encontrado algumas 
óperas de Giovanni Antonio Boretti e – bem, fiquei imensamente 
impressionado!”, relata com entusiasmo. “Aqui estava uma escrita de tal 
modo virtuosa que me fazia querer sempre mais! Tínhamos de o incluir 
aqui. Mesmo que as árias que escolhemos sejam com baixo contínuo 
e não sejam exageradamente virtuosas ou especialmente inovadoras, 
encaixam na perfeição na atmosfera do álbum.”

Giovanni Bononcini tem um perfil ligeiramente superior, que François 
atribui à rivalidade existente entre ele e Handel em Londres. Refere que 
“algumas pessoas ainda conhecem o nome de Bononcini, mas, sendo 
um compositor imensamente prolífico, poucas pessoas conhecem-lhe a 
obra fantástica”.

Vários destes compositores foram intérpretes de sucesso de 
instrumentos de corda à época. Nicola Matteis, por exemplo, foi um 
violinista muito influente, e Francesco Bartolomeo Conti um mestre 
do bandolim. Interrogo-me se isto estará patente na própria produção 
operática, e se uma certa qualidade das “cordas” terá ajudado a criar o 
famoso lirismo da ópera italiana? “Não necessariamente”, argumenta, 
“porque na ópera barroca era o instrumento que devia imitar a voz e 
não o contrário. E também não podemos dizer que os compositores 
que também eram instrumentistas de cordas fossem mais especiais 
do que os outros – Handel era um mestre da voz e da linha vocal, e era 
organista! No entanto, os compositores frequentemente destacavam o 
instrumento que tocavam. Conti compôs em abundância para bandolim a 
solo ou teorba a solo; Johann Mattheson escreveu árias tremendamente 
difíceis para tenor, por ele próprio ser tenor! Mas estes compositores 
estudaram tantos instrumentos, e é até possível encontrar saltério em 
algumas óperas.”

A menção de Mattheson – um compositor nascido na Alemanha 
– levanta a questão: o que (ou quem) era sequer um compositor 
de ópera italiana neste período? “A geografia era mais fluida entre 
compositores neste período”, responde François. “As pessoas gravitavam 
para os centros musicais para aprender o que ali se criava. Assim, um 
compositor alemão iria para a península itálica para estudar os estilos 
locais; outra pessoa poderia também ir de Milão a Nápoles para aprender 
o estilo napolitano. Normalmente, com base no estilo de um compositor, 
não se consegue determinar de que região é originário. Conti foi para a 
cidade de Viena, onde exibiu o estilo que lhe era próprio. Deste modo, 
era possível ter óperas venezianas em Viena e um compositor alemão a 
produzir para o San Carlo, em Nápoles.

E amor? Que atitudes encontramos face ao amor nestas óperas 
italianas? “O tema do amor é muito italiano, o que podemos comprovar 
pelo facto de as primeiras óperas terem sido escritas em torno do mito 
de Orfeu – Euridice de Peri, e depois Orfeo de Monteverdi –, ou seja, a 
noção de que a coisa mais incrível que alguém pode fazer é ir ao inferno 
para recuperar o grande amor da vida. Assim, a dramaturgia e a ópera 
italianas foram construídas em torno da ideia da profundidade do amor.”

François tem uma sequência favorita. Orliński queria cantar “Otton 
qual portentoso fulmine… Voi che udite” de Otonne, em Agrippina. Explica 
que “nesta ária, Ottone está atormentado pelo desgosto porque Popeia 
tinha sido raptada por Nero, o imperador louco. Por isso, ouvimos Ottone 
doloroso. Mas a isso segue-se Nero de Giuseppe Maria Orlandini, onde 
em “Che m’ami ti prega” ouvimos um megalómano Nero a ordenar a 
Popeia que o amasse, dizendo como está feliz por poder ter, enquanto 
imperador, a mulher que quiser! Portanto, dois lados do amor e, na 
realidade, dois lados da mesma situação!”

Esta foi uma descoberta especialmente feliz para François, dado que 
o manuscrito de Orlandini de 1721 se encontra perdido, mas ele foi capaz 
de localizar a versão de Mattheson de 1723. “Os alemães pegavam em 
óperas italianas de sucesso e refaziam-nas em Hamburgo, com algumas 
mudanças para se adaptarem às expetativas alemãs. E esta é a primeira 
gravação mundial desta ária a partir da versão que Mattheson criou apenas 
dois anos depois, onde transpôs o papel de Nero de tenor para alto.”
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Quanto ao maior nome do álbum, François estava também aliviado 
e feliz por não dedicar todo o álbum a Handel. “Há tantos álbuns só de 
Handel”, ri-se, “e Handel foi um génio”. “No entanto”, continua, “Handel 
foi influenciado tanto quanto foi influenciador. Ou, dito de outra forma, 
tomava coisas emprestadas de outros compositores. Ele era muitíssimo 
inteligente e ouvia a música dos outros, utilizando os elementos destes, 
mas fazia-o melhor. Fez isto com Keiser, Bononcini e outros. Assim, 
qualquer que seja a forma como se olhe para ela, obtém-se ainda mais 
valor se, como aqui, se envolver Handel com a música dos compositores 
que o inspiraram ou que ele inspirou.”

Portanto, amor desconstruído, Handel desconstruído, ópera em 
construção – Orliński e François escolheram um programa pelo qual é 
fácil ficar apaixonado.

Entrevista de James Inverne a Yannis François,
a propósito da gravação de “Facce d’Amore”

Cortesia: Warner Classics/Erato
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Francesco Cavalli
“Picos ermos e solitários... A mais luminosa face”
(Recitativo e Ária: Endimião)

Picos ermos e solitários
que me envolvem,
Endimião contewmpla secretamente
os traços das luzes
por ele adoradas,
e que de novo em vós se refletem.

As variadas formas
da estrela de prata
beijando e lisonjeando,
em noites claras dentre os horrores serenos,
a terra e as pedras, com o seu esplendor.

Ó, mais luminosa face,
que as notas de Tessália
não perturbem a vossa órbita nem a vossa paz.

Dos Montes Atlas,
chispando das rodas,
Febo, o teu carro de fogo agora desce.

Minha luz do amanhecer
que ilumina o céu,
para mim a mais bela e resplandecente.

Astro meu, esquivo e caro
dos teus raios de geada,
aprendo a alimentar a chama no meu coração de amante.

Francesco Cavalli
“Erme e solinghe cime… Lucidissima face” 
(Recitativo ed aria: Endimione)

Erme, e solinghe cime,
ch’al cerchio m’accostate
delle luci adorate,
in voi di novo imprime,
contemplator segreto
Endimione l’orme.

Le variate forme
della stella d’argento
lusingando, e baciando,
di chiare notti tra i sereni orrori,
sulla terra, e sui sassi i suoi splendori.

Lucidissima face
di Tessaglia le note
non sturbino i tuoi giri, e la tua pace.

Dagl’atlantici monti
traboccando le rote,
Febo, del carro ardente, omai tramonti.

Il mio lume nascente
illuminando il cielo
più bello a me si mostri, e risplendente.

Astro mio vago, e caro
a’ tuoi raggi di gelo,
nel petto amante a nutrir fiamme imparo.
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Giovanni Antonio Boretti
“Quem brinca com o Amor” (Ária: Eliogabalo)

Quem brinca com o Amor, brinca com o fogo;
um Vesúvio é a beleza
sempre pronta
a vibrar no seio dos ardores;
doce chama, que nos corações
vai crescendo pouco a pouco:

Quem brinca com o Amor, brinca com o fogo.

Giovanni Antonio Boretti
“Amor Cruel não tem piedade” (Ária: Claudio)

Amor Cruel não tem piedade;
da razão cega as luzes,
encandeando Reis e Divindades,
o vosso rosto dá a morte.

Giovanni Bononcini
“Infeliz a minha constância” (Ária: Aminta)

Infeliz a minha constância, desventurada fidelidade
Ao fervor do vosso poder dou o nome crueldade.

Giovanni Antonio Boretti
Chi scherza con Amor (Aria: Eliogabalo)

Chi scherza con Amor, scherza col foco;
un Vesuvio è la bellezza
sempre avvezza
a vibrar in seno ardori;
dolce fiamma, che ne’ cori
va crescendo a poco a poco:

chi scherza con Amor, scherza col foco.

Giovanni Antonio Boretti
“Crudo Amor, non hai pietà” (Aria: Claudio)

Crudo Amor, non hai pietà;
di ragione acciechi i lumi,
incateni e Regi, e Numi,
la tua face morte dà.

Giovanni Bononcini
“Infelice mia costanza” (Aria: Aminta)

Infelice mia costanza, sventurata fedeltà
Il valor di tua possanza vien chiamato crudeltà.
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Francesco Bartolomeo Conti
“Ódio, vingança, amor” (Ária: Fernando)

Ódio, vingança, amor,
indignação, razão e dever
guerreiam no meu coração:
qual vencerá não sei.
Amo um objeto cruel,
traio a vossa fé:
a alma vê o vosso erro:
mas não o pode corrigir.

George Frideric Handel
“Castigo tirano” (Ária: Dardano)

Castigo tirano
que assola o coração,
já nem espero
encontrar compaixão;
O amor que me aflige
e a minha dor
em tanta agonia
não encontram paz.

Francesco Bartolomeo Conti
“Odio, vendetta, amore” (Aria: Fernando)

Odio, vendetta, amore,
sdegno, ragion, dovere,
fan Guerra nel mio core:
qual vincerà, non so.
Amo un crudele oggetto:
tradisco la tua fede:
l’alma il suo torto vede:
correggerlo non può.

George Frideric Handel
“Pena tiranna” (Aria: Dardano)

Pena tiranna
io sento al core,
né spero mai
trovar pietà;
Amor m’affanna,
e il mio dolore
in tanti guai
pace non ha.
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George Frideric Handel
“Otão, qual relâmpago imponente... Vós que ouvis”
(Recitativo Accompagnato e ária: Otão)

Otão, Otão, que relâmpago imponente é este?
Ah, César ingrato, amigos traiçoeiros e céus injustos!

Mas muito mais injusta, ingrata e infiel
do que o Céu, Cláudio ou amigos é Popeia!

Eu, traidor? Eu, um monstro da infidelidade?
Ah, céus, ah, fado maldito!
Que dor é pior do que a minha?

Vós que ouvis o meu lamento,
compadecei-vos da minha dor!
Perco um trono, que desprezo;
mas por quem tenho tanto apreço,
ah, perdê-la é um tormento
que desanima o meu coração.

George Frideric Handel
“Esperai, que entre as queridas alegrias” (Ária: Muzio)

Esperai, que entre as caras
alegrias da bela paz
pela vossa face pura
o amor arderá.
Se conhecêsseis bem a guerra
no campo amoroso,
saberíeis que um assalto é pouco
para conquistar a beleza.

George Frideric Handel
“Otton, qual portentoso fulmine… Voi che udite”
(Recitativo accompagnato ed aria: Ottone)

Otton, Otton, qual portentose fulmine è questi?
Ah, ingrato Cesare, infidi amici, e Cieli ingiusti!

Ma più del Ciel, di Claudio, o degli amici
ingiusta, ingrata ed infedel Poppea!

Io traditor? Io mostro d’infedeltà?
Ahi Cielo, ahi fato rio!
Evvi duolo maggior del duolo mio?

Voi che udite il mio lamento,
compatite il mio dolor!
Perdo un trono, e pur lo sprezzo;
ma quel ben che tanto apprezzo,
ahi che perdolo è tormento
che disanima il mio cor.

George Frideric Handel
Spera, ché tra le care gioie (Aria: Muzio)

Spera, ché tra le care
gioie di bella pace
per te la pura face
amore accenderà.
Se ben la guerra intendi
dell’amoroso gioco,
sai ch’un assalto è poco
a vincer la beltà.

17PT IT



Luca Antonio Predieri
“Se o seu amor for seguro” (Ária: Scipione)

Se o seu amor for seguro
até no meio das tempestades
a mais terrível calma
tem a alma,
e paz tem o coração.

Mas, se vier a tormenta
para perturbar este Amor,
a alma e o coração
sentem então a sua dor.

Luca Antonio Predieri
“Se estes olhos chorarem” (Ária: Scipione)

Se estes olhos chorarem,
querida Domizia, eu sei,
chora o belo rosto
que nunca mais voltarei a ver,
mas o que acalma as minhas lágrimas
é o vosso eterno amor.
Esta fortaleza extrema,
vede e tremei,
pérfido traidor.

Luca Antonio Predieri
Finche salvo è l’amor suo (Aria: Scipione)

Finche salvo è l’amor suo
anche in mezzo alle tempeste
più funeste
calma
ha l’alma,
e pace ha il cuor.

Ma se sorge la procella
a turbar lo stesso Amore,
l’alma, e il cuore
sente all’ora il suo dolor.

Luca Antonio Predieri
Dovrian quest’occhi piangere (Aria: Scipione)

Dovrian quest’occhi piangere,
cara Domizia il so,
piangere il volto amabile
che più non rivederò,
ma tempra le mie lacrime
il tuo costante amor.
Questa fortezza estrema,
mirala pure, e trema,
perfido ingannator.
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Giuseppe Maria Orlandini / 
Johann Mattheson
“Amai-me, vos imploro” (Ária: Nerone)

Amai-me, vos imploro,
eu que reino e comando.
Nerone que reina,
mas sempre comanda
quando também vos implora,
um César amante.

Tradução Letrário

Giuseppe Maria Orlandini / 
Johann Mattheson
“Che m’ami ti prega” (Aria: Nerone)

Che m’ami ti prega,
che regni il comanda
Nerone Regnante:
Ma sempre comanda
quando anco ti prega,
un Cesare amante.
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RIVOLI

CENTRO
CULTURAL
DE BELÉM

Coapresentação

março 2023

Contratenor
Jakub Józef Orliński

il Pomo d’Oro:
Cravo e direção
Francesco Corti

Violinos I
Zefira Valova
Laura Andriani / Dmitry Lepekhov / Matilde Tosetti

Violinos II
Stefano Rossi / Naomi Dumas / Svetlana Ramazanova / Ruiqi Ren

Violas
Giulio D’Alessio / Archimede De Martini

Violoncelos
Ludovico Minasi / Natalia Timofeeva

Contrabaixo
Jonathan Alvarez

Teorba
Gianluca Geremia

Oboé
Roberto De Franceschi

Fagote
Ai Ikeda

Cravo flamengo de duplo manual “à petit ravalement” Ruckers, 
construído em 2002 por Andreas Kilström, propriedade de Fernando Lopez Pan

O contratenor polaco Jakub Józef 
Orliński afirmou-se como um dos 
artistas mais relevantes da atualidade. 
É artista exclusivo da editora 
Warner/Erato e a sua primeira gravação, 
intitulada Anima Sacra, venceu o 
prestigiado prémio Opus Klassik de 
Gravação a Solo Vocal, enquanto que 
o seu segundo álbum, Facce d'amore, 
recebeu o prémio de Gravação (Recital a 
Solo) do Ano nos Prémios Internacionais 
de Ópera de 2021. A sua interpretação ao 
vivo de Vedrò con mio diletto, de Vivaldi, 
filmada no Festival de Aix-en-Provence, 
acumulou mais de dez milhões 
visualizações online.

A orquestra il Pomo d’oro, fundada 
em 2012 e composta por alguns dos 
melhores especialistas na interpretação 
do repertório historicamente informado, 
destaca-se pela autenticidade e dinamismo 
nas suas interpretações tanto de óperas 
como de repertório instrumental dos 
períodos barroco e clássico. O álbum 
Anima Sacra, gravado com Jakub Józef 
Orliński, recebeu o prémio Opus-Klassik. A 
formação, dirigida desde 2016 por Maxim 
Emelyanychev, tem, desde 2019, Francesco 
Corti como maestro convidado principal.

O cravista e maestro Francesco Corti é, 
desde 2018, maestro convidado principal 
do il Pomo d'Oro. Esta colaboração inclui 
já gravações e tournées pelos principais 
palcos europeus. Desde janeiro ocupa o 
cargo de diretor musical do Drottningholm 
Royal Court Theater, onde irá dirigir uma 
nova produção da Fairy Queen de Purcell. 
As suas gravações a solo incluem obras 
de Louis Couperin, Johann Sebastian 
Bach, Haydn e Mozart, com algumas 
delas a receberem vários prémios, 
destacando-se o “Diapason d’Or de 
l’Année 2022”. É, desde 2016, professor 
de cravo na Schola Cantorum Basiliensis. © Caroline Doutre
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