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A música, com uma linguagem variada e emocional, acaba por ser um viveiro de frases e
de longas conversas que muitas vezes dão em conclusões ora muito lúcidas, criando à sua
vez novos interrogantes, ora desembocando em lugares comuns mais ou menos errados.
Este texto, portanto, tenta elucidar e dar certa ordem ao tanto que desta arte se diz, com ou
sem sentido, com senso comum ou de maneira mais ou menos incongruente; e pretende
criar novas perguntas para quem o ler.

Nado em 1971, Xurxo Varela iniciou-se na música com seus pais, ambos artistas. Em 1987,
após o primeiro contacto com a viola de gamba em Música Doméstica, só começaria a
estudar em 1993 com o seu mestre Francisco Luengo com quem faz duo desde há mais de
12 anos. Gravou diversos discos de música antiga, tradicional e de autor com diferentes
grupos e tocou em muitos locais da Europa, EUA e o Brasil. Hoje centra a sua atividade
na interpretação histórica, a docência na ESMAE e o Ateneu de Manises, arranjos musicais,
conferências e diferentes publicações musicais.   

Prólogo de  Hugo Sanches:  Músico de profissão, dedica-se sobretudo à interpretação e
estudo  da  música  antiga,  tendo  como missão  dar  a  conhecer  aos  dias  de  hoje  o  rico
universo sonoro e poético da Europa dos séculos XVI e XVII. 
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