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MANUEL QUIROGA LOSADA
Concerto para violín e orquestra de corda (”estilo antigo”)
É a única obra de Manuel Quiroga composta para violín e orquestra de corda. Trátase dunha 
páxina escrita ao xeito máis tradicional, moi vivaldiana na súas maneiras e esencias, situán-
dose todo ó servizo do solista, que apenas deixa de tocar durante toda a obra; destaca a súa 
forma imitativa e o maxistral tratamento da variación. 
O primeiro movemento indicado como Allegro con brío iníciase cunha breve introdución da 
orquestra para de seguido facer a súa aparición o solista. A forma deste movemento é a da 
sonata monotemática tripartita A-B-A. O segundo, indicado como Grave, é solemne, profundo 
e moi expresivo. No Presto con que está indicado o terceiro movemento aparece un aire ale-
gre e festivo, cunha clara alusión popular mirando a Galicia. Para lucimento do solista, 
Quiroga escribe unha magnífica cadencia que dá paso a unha mirada ao comezo do concerto 
para rematar a obra dunha maneira brillante.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Requiem en Re menor, K. 626
No verán de 1971 recibiu Mozart o encargo de compoñer unha misa de defuntos; neste 
momento ignoraba o descoñecido destinatario da partitura e o feito de que nesta o famoso 
Requiem en re menor, K. 626, ía quedar inacabado debido á súa propia morte, ocorrida o 5 de 
decembro do mesmo ano. Dos doce fragmentos de que consta a obra, só dous son enteira-
mente de Mozart: o Introito e o Kyrie. Os seis seguintes deixounos en estado de avanzado 
esbozo, coas partes vocais terminadas e indicacións para a orquestración. O manuscrito inte-
rrómpese no oitavo compás do Lacrimosa coas palabras “judicandus homo reus”. O Sanctus, 
o Benedictus e o Agnus Dei non pertencen en absoluto ao músico. A viúva de Mozart, uns 
meses despois da morte do seu marido, entregou a partitura completa da obra ao enviado do 
conde Walsseg-Stuppach -o misterioso personaxe que lle encargou a composición-, coma se 
fose escrita enteiramente por Mozart. En realidade, o discípulo Franz Xaver Süssmayr (1766-
1803) foi o encargado de rematar este grandioso canto fúnebre con dignidade notable.
Obra grave, sombría, nada nela denuncia unha contaminación operística ou ornamental. O 
colorido orquestral é escuro, con predominio do timbre mortecino dos corni dei bassetto, tim-
bre moi afín ao das obras masónicas de Mozart, coas que o Requiem ten moitos puntos de 
contacto. Atravesa a obra un infinito sentimento de tristeza, de esgotamento, mesmo de 
desesperación. Os momentos de maior serenidade e luminosidade (”Recordare”) aparecen 
tinguidos dunha inquietante melancolía. O Dies irae é un estalido dramático de incrible forza 
expresiva, evocador da fin dos tempos. Hai unha actitude de pregaria contrita e implorante na 
frase “Salve me” do Rex tremendae. Unha axitación case febril domina o Confutatis, para che-
gar á angustiosa frase final do Lacrimosa, onde se interrompe a escritura.
Süssmayr completou o Sanctus e o Benedictus probablemente con fragmentos ou notas do 
propio Mozart. Foi o seu un acerto indiscutible volver a tomar, no Agnus Dei, todo o fragmento 
inicial do Requiem aeternam e a soberbia fuga do Kyrie, para finalizar este monumental e com-
pacto edificio sonoro. O poderoso e inconcluso Requiem quedará como unha das máis altas 
cimas da arte -música, drama, confesión sincera- de todos os tempos.
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MANUEL QUIROGA (1892-1961)

Concerto en estilo antigo para violín e orquestra de corda (1926)* 
(Revisión de Joam Trillo - Editorial Dos Acordes)

Allegro con brio
Grave
Presto

Solista: Marta Vélez (violín)

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791) 

Misa de Réquiem para solistas, coro e orquestra
en Re menor, K. 626

INTROITUS
Réquiem. Adagio (Coro e soprano)
KYRIE. Allegro. Adagio (Coro)
SEQUENTIA
Dies irae. Allegro assai (Coro)
Tuba mirum. Andante (Solistas)
Rex tremendae. Grave (Coro)
Recordare. Andante (Solistas)
Confutatis. Andante (Coro)
Lacrimosa. Larghetto (Coro)
OFFERTORIUM
Domine Jesu. Andante con moto (Solista e coro)
Hostias. Andante. Andante con moto (Coro)
SANCTUS. Adagio. Allegro (Coro)
BENEDICTUS. Andante. Allegro (Solistas e coro)
AGNUS DEI (Coro)
COMMUNIO
Lux aeterna. Adagio (Soprano e coro)

Solistas: Teresa Novoa (soprano), Iria Rodríguez Cuevas (alto), 
João Terleira (tenor), Juan Luis Gutiérrez-Chico (barítono)
Director do coro: Vitor Lima

Programa

(*) Estrea na Sociedade Filharmónica de Pontevedra

Manuel Quiroga Losada (Pontevedra, 15/4/1892- Ibid. 
19/4/1961),  foi un creador e artista polifacético; violinis-
ta, compositor, debuxante e pintor, sería polo primeiro 
que se convertería nun dos máis internacionais dos 
músicos galegos de calquera tempo. Ao igual que José 
–“Pepito”- Arriola, outro neno prodixio case contempo-
ráneo nacido na Coruña, o rapaz pontevedrés, deslum-
brou aos seus paisanos sendo aínda un cativo, o que o 
levaría a iniciar a súa andaina formativa en 1903 en 
Madrid e logo en París, donde rematou cos máis altos 
premios en 1911. Con apenas vinte anos, comezou así 
unha carreira de éxitos como intérprete que o levou por 
toda Europa e América, sumando recoñecementos 
como antes non acadara ningún músico galego. De 
Quiroga destacaron os críticos a calidade do son, pro-
ducto dunha naturalidade asombrosa no dominio do 
arco, e sobre todo a impecable técnica con que asom-

brou aos auditorios máis esixentes. 
Pódese dicir que Manolo Quiroga, como o chamaron sempre os seus paisanos e amigos, foi 
ademáis profeta en terra propia. Pontevedra mimouno, na súa fortuna, e tamén no seu infor-
tunio, anos máis tarde. Por petición popular se lle adicaría en 1918 a rúa do Comercio, onde 
nacera, e gozou do recoñecemento da intelligentsia galega do seu momento sendo nomea-
do Socio de Honor das Irmandades da Fala, ocasión na que Castelao fixera del unhas coñe-
cidas caricaturas. Animado polos amigos da terra, escribiría boa parte das súas composi-
cións sobre temas e aires galegos. Nunca esquenceu o apoio temperá que lle deran na súa 
Galicia natal, e regularmente tocaba no país, en auditorios e sociedades filarmónicas. 
Como compositor a obra de Quiroga non é moi extensa, pois lamentáblemente, o malogrado 
virtuoso, non dou logo paso a un xenial e prolífico compositor, como tería sucedido con 
Beethoven, por poñer un caso ben coñecido. Comeza a publicar as súas obras a mediados 
dos anos de 1920, e céntrase sobre todo nun repertorio de carácter virtuosístico, para violín 
só ou acompañado de piano. O Concerto en estilo antigo para violín e orquesta (ca. 1925) é 
neste sentido unha excepción, tanto polo xénero, como por afastarse do virtuosismo presen-
te en case todas as súas obras. Tanto o título como o estilo, conscientemente austero, acu-
san o peso do neoclasicismo, que por aqueles anos dominaba a creación dos compositores 
máis destacados, como Ravel, Falla ou Strawinsky. 
Foi Quiroga ademáis de un excepcional músico, un persoaxe con unha vida un tanto nove-
lesca; desde o nacemento na mesma casa na que no seu día vivira Sarasate, ata o final tráxi-
co da súa carreira, e o retiro cada vez más introspectivo a Galicia, e a Pontevedra, donde fina-
ría. Home mundano, segundo os seus biógrafos e achegados, dotado de un carácter seduc-
tor e comunicativo, o mesmo foi quen de trabar relación co máis selecto do mundo musical 
internacional naqueles anos de éxitos, que de pasear collido do brazo co entrañable Angel 
Brage, pola Alameda compostelana, cando xa case ninguén se lembraba del.  
O concerto que hoxe se nos achega fai parte inescusable da recuperación necesaria deste 
excepcional talento pontevedrés. Quiroga ten na cidade unha rúa, un busto; o Conservatorio 
leva o seu nome desde o ano 2004, e o Museo pronto vai dispoñer dunha sala permanente 
adicada a él, antes de rematar este 2011; son desde logo recoñecementos obrigados. Que 
este Cincuentenario do seu pasamento, sexa ocasión para recuperar a súa figura histórica, e 
tamén para proporcionar aos músicos e músicas máis novos, un espello de excelencia e de 
compromiso en que mirarse. 

LUIS COSTA
Director do Conservatorio Manuel Quiroga



ORQUESTRA FILHARMÓNICA CIDADE DE PONTEVEDRA
A Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra fai a súa presentación o día 6 de xuño de 2007. 
Nace como un proxecto artístico cobizoso pero tamén pedagóxico, social e humano. Esta orques-
tra quere ser polos seus méritos artísticos un referente obrigado no panorama sinfónico de 
Galicia.
Está formada por músicos cunha sólida formación; moitos con traxectorias profesionais xa conso-
lidadas e outros á procura da madureza artística que só pode proporcionar o contacto directo coa 
mellor tradición sinfónica. Como colectivo consciente do seu compromiso social, a Orquestra 
Filharmónica Cidade de Pontevedra quer ser unha peza importante da engranaxe da vida musical 
da cidade e de Galicia.
Na súa curta traxectoria profesional ten abarcado un amplo repertorio musical de diferentes esti-
los, e sempre colaborando cos novos compositores, servindo como plataforma para estrea de 
novas obras, tales como O neno de pau de Toni Cantal, entre outras. Acompañou solistas da talla 
internacional como, por exemplo, Vicente Alberola, clarinete solista da OSM; Alessio Allegrini, 
trompa solista da Orquestra Santa Cecilia de Roma; Frits Damrow, trompeta solista da Royal 
Concertgebouw; Esteban Batallán, trompeta solista da Orquestra Sinfónica de Granada... E no 
ámbito vocal colaborou, entre outros, co Orfeón Terra a Nosa. Recentemente colaborou tamén 
coa plataforma “Musgafol” cos que grabaron o seu primeiro CD, sempre baixo a batuta do seu 
director titular Javier Viceiro-Filgueira.

Compoñentes da Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra
Violines I: Sergio Heredia (concertino), Laura Moure, Nuria Lestegas, Manuel Sabucedo, 
Eduardo Veckbastiks, Christian Sieiro, Bruno Marinheiro, Filipa Correia.
Vilolines II: María González, Carmen Gallego, Camila Fernández, Estela Rodríguez, Antía Pérez, 
Raquel Castro.
Violas: Pablo Fidalgo, Laura Puga, Aída Álvarez, Aurora Jiménez, María Almendra.
Violonchelos: Cristina Nogueira, Laura Juncal, David Otero, Marcos Pérez.
Contrabaixos: Tony Simoes, Raquel Miguélez, Juan C. Villar.
Clarinetes: Javier Morgade, Roberto Sánchez.
Fagotes: Alfredo Viceiro, Nuria Domínguez.
Trompetas: Eduardo Seoane, Moisés Lorenzo.
Trombóns: Abel Clemente, Juan Daniel Romero, Roberto González Fagúndez.
Timbal: Valentín Romero

TERESA NOVOA (soprano)
Natural de Ponteareas, realiza os Estudos Superiores de Canto no Real Conservatorio de Música 
de Madrid baixo a cátedra de Pedro Lavirgen, nos que obtén as máis altas cualificacións. 
Perfeccionou os seus estudos con mestres como Montserrat Caballé, Jaime Aragall, Anxos Gulin, 
Danielle Ferro, Ileana Cotrubas, Ian Baar, Félix Lavilla e Miguel Zanetti, entre outros. 
Actuou nos teatros e auditorios máis importantes de España, e, no estranxeiro, na Arxentina, 
Venezuela,  O Brasil, Cuba, Italia e Francia. Participou no X Festival Mozart de Madrid, baixo a 
dirección de Peter Maag, e no I Festival Mozart da Coruña, dirixida por Víctor Pablo Pérez. Dentro 
do Xacobeo 2010 interviu no Parsifal de Wagner dirixida por Vasily Petrenko. 
Foi dirixida entre outros por Peter Maag, Victor Pablo Pérez, Enrique García Asensio, Ros Marba, 
Miguel Roia, Miguel Ortega, Tulio Galiardo, Miguel Groba, Moreno Buendía, Xoan Trillo, Marcel 
Van Bree, Pilar de la Vega, Juan Udaeta, Fernando Briones e Vasily Petrenko.  Entre as súas gra-
vacións destaca Cantos de Amor e de Guerra, gravado en directo no Teatro Monumental de 
Madrid, acompañada da Orquestra de RTVE, dirixida por Enrique García Asensio e incluída no CD 
“Homenaxe a Rodrigo” que recibiu o Premio da Música 2001. 
Foi profesora de canto na Escola Superior de Canto de Madrid, e na actualidade exerce o seu 
labor docente en Vigo.
  
IRIA RODRÍGUEZ CUEVAS (contralto)
Natural de Ponteareas, comeza os seus estudos musicais no Conservatorio de Música da devan-
dita localidade onde cursa a especialidade de piano. Diplómase en Educación Musical, e alcanza, 
no Conservatorio Superior de Música de Vigo, o título Profesional na especialidade de Canto. 
Realizou un gran número de recitais acompañada polos pianistas Afasto Amoedo, Jesús Pardal, 
Carlos Enrique Pérez e Pablo Rodríguez, así como polo cuarteto de corda ruso “Balt Quartet”. 
Asistiu a cursos con Miguel Zanetti (Madrid), Jorge Robaina (Madrid) ou Daniella Pastorello (Man-
tua) entre outros. Na actualidade atópase no curso de finalización dos seus estudos superiores na 
especialidade de Canto baixo a supervisión da soprano Teresa Novoa. 

JOÃO TERLEIRA (tenor)
Naceu en 1987. Licenciouse en Canto na Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo 
(ESMAE), do Porto. Interviu, entre outras, en obras como Oratorio du Noël, de C. Saint-Säens, e 
Messe de Minuit, de M. A. Charpentier. Ofreceu recitais con obras de J. S. Bach, Schubert, 
Beethoven, Britten, Mozart e  Gabriel Faurè. Traballou con mestres como Martin Andre, Julian 
Lombana, Cesário Costa, Rui Massena, Jorge Mata, Christoph König e Paul Hillier. É membro do 
grupo “Apolo”, cuxo traballo foi divulgado nun primeiro álbum con CD homónimo. Gañou o cuarto 
premio no IV Concurso Nacional de Canto Lírico dá Fundação Rotária Portuguesa. 

JUAN LUIS GUTIÉRREZ CHICO (barítono)
Naceu en Valladolid en 1972, onde comezou os seus estudos musicais en piano, violín e canto. 
Completou a súa formación musical na Humboldt Universität (Berlin), a Escola Superior de Música 
Raíña Sofía e a Escola Superior de Canto de Madrid, con mestres como Constantin Alex, Manuel 
Cid, Alfredo Kraus, Teresa Berganza, Isabel Penagos ou Josefina Arregui. 
Actuou en prestixiosos escenarios, como o Royal Albert Hall de Londres, a Philarmonie de Berlin, 
a Praza Porticada de Santander, a Filharmonia Narodowa de Varsovia ou as óperas de Ljubljana 
ou Budapest. En 1998 foi o barítono solista na estrea mundial da Misa en re menor de Skalnik, en 
Bratislava. Entre 1997 e 2001 interpretou as Paixóns segundo San Mateo e San Juan, así como o 
Oratorio de Nadal de Bach en Berlín, Prenzlau, Freiburg, Estocolmo, Salzburg e Strasbourg, 
xunto á Orquestra e Coro da Humboldt Universität, baixo a dirección de Constantin Alex. 
Entre 2002 e 2005 formou parte do elenco de artistas na Rede de Teatros da Comunidade de 
Madrid, coa interpretación dos papeis de conde en Le nozze di Figaro, Guglielmo en Così fan tutte, 
don Giovanni na ópera do mesmo nome, Enrico en Lucia dei Lammermoor, Figaro en Il Barbiere 
dei Siviglia, Giorgio Germont en La Traviata, así como Carmina Burana, o ciclo Des Knaben 
Wunderhorn (Mahler), o Deutsches Requiem (Brahms) ou as dúas coleccións Chansons de Don 
Quichotte, de Ravel e Ibert, respectivamente, representadas co gallo do IV Centenario da obra cer-
vantina en 2005.



CORO DA ACADEMIA DE MÚSICA DE VIANA DO CASTELO
Cunha actividade regular desde 1997, o Coro da AMVC conta na actualidade con preto de 70 can-
tores, alumnos e exalumnos desta institución. Actúan en formación coral-sinfónica ou como grupo 
a capella, e adoitan interpretar obras corais sinfónicas do repertorio clásico e romántico. Das súas 
interpretacións destacan a Misa nº 6 en Sol maior (Misa das Catedrais) de C. Gounod, Gloria en 
Re maior de A. Vivaldi, o oratorio O Mesias de G. F. Händel, Fantasía Coral op. 80 de L. 
Beethoven, Stabat Mater de G. Rossini, Misa de Requiem KV 626 de W. A. Mozart, Missa pro 
Defunctis (1605) de T. L. de Victoria e a Primeira Cantata do Nadal sobre Cantos Tradicionais da 
Natividade de F. Lopes Graça, recientemente gravada para Antena 2 da RDP.
O Coro AMVC colabora en proxectos nacionais e internacionais de recoñecido interese. Destacan 
as súas actuacións no XI Ciclo Ibérico de Música Sacra, na Catedral de Tui (España), en 2003; no 
Ciclo de Música Sacra Viana 2004, na Catedral de Viana do Castelo; e a participación no Festival 
Giovanile di Musica Sacra “Note di Spiritualità”, en outubro de 2006 e 2008 en Verona (Italia).
Colabora asiduamente coa Orquestra Nacional do Porto, Orquestra de Música Antiga de ESMAE, 
Orquestra da Cámara do Minho e Orquestra do Algarve. Actuou con solistas de sona internacio-
nal, como María Ogueta, Ana María Pinto, Ángela Alves, Magna Ferreira, María J. Matogueiras e 
Roberta Pozzer (sopranos), Deolinda Resende (mezzo-soprano), Margarida Reis e Francesca 
Martinelli (contraltos), Vítor Lima (contratenor), Rui Taveira, João Martins, Fernando Gimarães, 
José Lourenço e Carlo Guilherme (tenores), Luis Filipe Marques, João Merino (barítonos), Nuno 
Dias (baixo), entre outros.
Desde 2001, Vítor Lima é o director titular do Coro.

Compoñentes do Coro da Academia de Música de Viana do Castelo
Sopranos: Alexandra Pereira, Ana Elisabete Esteves, Ana Luisa Gomes, Ana Luisa Graça, Ana 
Amorim, Ana Ponte, Andreia Fernandes, Carolina Sá Lemos, Catarina Campinho, Catarina 
Cameiro, Catarina Costa, Catarina Francisco, Clara Araújo, Clara Ivone, Diana Gomes, Elisabeth 
Challinor, Isabel Silva, Joana Fernandes, Joana Ribeiro, Márcia Domingues, Maria J. Amorim, 
Renata Carmo, Rita Lima, Sintra Coelho, Viviana Sousa.
Altos: Ana Luisa Branco, Ana Margarida Teixeira, Ana Sofía Ferreira, Ana Vale Oliveira, Bruna 
Gonçalves, Catarina Carvalho, Diana Fernandes, Diana Oliveira, Maria Beatriz Teixeira, María 
João Coelho, Maria Pinto, Mariana Lima, Mariana Quintela, Mariana Roque, Raquel Silva, Rita 
Moreira, Rita Passos, Sara Freixo, Sofia Silva, Viviana Rodríguez, Ana Ribeiro, Adriana Rego, 
Gabriela Gomes, Rafaela Ribeiro.
Tenores: Amando Félix, Cosme Campinho, Duarte Leitão, Fabrice Cameiro, Francisco Corte, 
Guilherme Rodrigues, João Terleira, Nuno Miguel Silva, Paulo Pires, Ricardo Antunes, Ricardo 
Fernandes.
Baixos: André Pinheiro, Arisberto Silva, Diogo Borges, Fernando Correia, Filipe Madureira, 
Gonçalo Amorim, Gonçalo Ruas, João Amorim, João Passos, José Fernando, José Graça, Luis 
Neiva, Nuno Manuel Silva, Pedro Fonte, Pedro Miranda, Rafael Madureira, Tiago Felgueiras, 
Tiago Ribeiro, Tomé Pinto.

MARTA VÉLEZ (violín)
Nace en Vigo. No Conservatorio Superior desta cidade realiza 
estudos de violín co profesor Manuel Martínez. Aos 18 anos 
ingresa no Real Conservatorio de Bruxelas e recibe clases de 
Agustín León Ara e Tános Adamopoulos, e posteriomente na 
Guildhall School of Music and Drama de Londres con Ifrah 
Neaman. Obtén o Primeiro Premio de Violín, Solfexo e Música 
de Cámara, e os diplomas de Licenciate of the Guildhall 
School of Music e Postgraduate diploma in Music 
Performance
Foi membro e colaboradora da Orquestra Clásica de Vigo, 
Nova Orquestra Nacional de España, Orquestra Cidade de 
Granada, Real Filharmonía de Galicia, Orquestra Sinfónica 
de Galicia, Orchestre National de Belgique, Brussels 
Philarmonic Orchestra, ECYO...baixo directores de 
recoñecido prestixio. Recentemente gravou o Concerto de 
violín de Manuel Quiroga co Ensemble Vigo 430.
Asistiu a cursos e clases maxistrais dos profesores Jose Luís 
García Asensio, Gerard Claret, Rodney Friend, Vartan 

Manoogian, Félix Ayo, Nicolás Chumachenco.....e obtivo bolsas da Fundación Barrié, Caixa 
Galicia, Segundo Gil Dávila e A.I.E. Participou en numerosos concertos e festivais cos pianistas 
Pablo López e Cristina Oliveiral en diferentes cidades españolas.
Actualmente é profesora de violín e Música de Cámara no Conservatorio Superior de Música de 
Vigo, e forma parte do Trío Erkel de clarinete, violín e piano.

JAVIER VICEIRO-FILGUEIRA (director)
Nace en Pontevedra e realiza os seus estudos musi-
cais no Conservatorio Superior de Música de Vigo, no 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid e na 
Zuid-Netherlandse Hogeschool voor Muziek de 
Maastricht (Holanda). 
No ano 2002 finaliza os seus  estudos de dirección, 
composición, instrumentación, piano e organoloxía no 
ISEB (European Institute for Band) en Trento (Italia) 
onde obtén o “Superior Course in Wind Orchestral 
Conducting”. No 2003 diplómase en “Wind Orchestral 
Conducting” co mestre Jan Cober na Zuid-
Netherlandse Hogeschool voor Muziek de Maastricht 

(Holanda). No ano 2005 diplómase en Dirección de Orquestra Sinfónica na Zuid-Netherlandse 
Hogeschool voor Muziek de Maastricht.
Asistiu a diferentes clases maxistrais de Dirección de Orquestra con mestres como Josep Pons, 
Jan Cober, Jan Stulen e James Ross. Dirixiu como convidado a Arka Symfonie Orquestra de 
Maastricht (Holanda), a Orquestra Clásica de Vigo, a Orquestra de Sopros e a Orquestra Junior da 
Escola Profissional de Música de Viana do Castelo (Portugal), a Banda Municipal da Coruña, a 
Banda Municipal de Santiago  e a Banda Municipal de Pontevedra.
Entre os anos 2003 e 2008 foi responsable da materia de orquestra dos Conservatorios Superior e 
Profesional de Música de Vigo.
Desde o ano 2006 dirixe a Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra, e vén realizando unha 
actividade sinfónica e sinfónico-coral en colaboración co Orfeón Terra a Nosa de Santiago de 
Compostela e o Coro Sinfónico da Academia de Música de Viana do Castelo. Desde o ano 2007 
vén dirixindo de forma continuada o “F.A.M. Ensemble” integrado por profesores da Escola 
Profissional de Música de Viana do Castelo.  Tamén dirixe a Orquestra Sinfónica da Escola 
Proffisional de Música de Viana do Castelo.


