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PROGRAMA

I
ARTURO MÁRQUEZ (1950)
Concierto de otoño para trompeta y orquesta  (16´) 

Son de luz (trompeta en do) 
Balada de floripondios (fliscorno, corneta en fa) 
Conga de Flores (trompeta en re)

Pacho Flores, trompetas

EFRAÍN OSCHER (1974)
Danzas latinas para trompeta y orquesta  (20´) 
(Estrea absoluta. Obra encargo da RFG)

Bomba de Puerto Rico (corneta en mi b) 
Zamba de Argentina (fliscorno) 
Samba de Brasil (trompeta en do) 
Bembé de Cuba (trompeta en re) 
Milonga del Uruguay (corneta en fa)

Pacho Flores, trompetas

II
JEAN SIBELIUS (1865-1957)
Sinfonía núm. 2 en Re maior, op. 43  (43´) 

Allegretto 
Andante; ma rubato 
Vivacissimo 
Finale: Allegro moderato

Duración aproximada do concerto: 1 hora e 35 minutos

Pregámoslle ao público que non faga fotografías e que
desconecte os teléfonos móbiles, reloxos, etc.
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REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

Director artístico 
titular
Paul Daniel

Principal director 
invitado
Jonathan Webb

Director asociado
Maximino Zumalave

A Real Filharmonía de Galicia créase no ano 1996 en Santiago 
de Compostela, e ten a súa sede permanente no Auditorio de 
Galicia, na cidade de Santiago de Compostela. Está formada 
por cincuenta músicos de 17 nacionalidades diferentes. Paul 
Daniel é, dende 2013, o seu director titular e artístico; Maximino 
Zumalave o seu director asociado e Jonathan Webb o principal 
director convidado. Coa orquestra colaboran os máis destacados 
directores, cantantes e instrumentistas de todo o mundo.
A RFG está comprometida en achegar a música clásica a todo o 
territorio galego, aos públicos máis novos e destaca, ademais, o 
seu compromiso co patrimonio musical galego. Xestionada polo 
Consorcio de Santiago, a RFG é financiada pola Administración 
Xeral do Estado, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago.

* principal | ** coprincipal | *** EAEM (Curso Avanzado de Especialización Orquestral) | (R) reforzo

VIOLÍNS I 
James Dahlgren 
(concertino)
Adriana Winkler  
(axuda de concertino)
Anca Smeu **
Ilya Fisher
Claudio Guridi
Daniel Kordubaylo
Michal Ryczel
Amparo Cánovas ***
Ildikó Oltai
Anna Alexandrova
Yulia Petrushevskaya
Victoria Jurov 

VIOLÍNS II
Grigori Nedobora *
Nikolay Velikov **
Gyula Vadaszi
Enrique Roca
Helena Sengelow 
Montserrat Seras ***
Elina Viksne
Andrés Fernández ***
Irina Gruia

Samira Ajkic
Kiyoko Ohashi

VIOLAS
Tilmann Kircher *
Natalia Madison **
Oxana Bakulina 
Iriana Fernández
Timur Sadykov
Elena Fernández ***
Ionela Ciobotaru 
Anne Schlossmacher

VIOLONCELLOS
Plamen Velev *
Millán Abeledo **
Carlos García 
Curro Pastor ***
Thomas Piel 
Irene Cervera ***
Ailsa Lewin

CONTRABAIXOS
Carlos Méndez *
Alfonso Morán **
Oriol Xicart 
Ricardo Soto ***

FRAUTAS
Laurent Blaiteau *
Luis Soto **

ÓBOES
Christina Dominik *
Esther Viúdez **
Roger Solé ***

CLARINETES
Beatriz López *
Vicente López **
Jesús Cáceres ***

FAGOTES
Juan Carlos Otero *
Manuel Veiga **
Vicente Pellicer ***

TROMPAS
Jordi Ortega *
Alfredo Varela *
Xavier Ramón **
Aitor Porta ***

TROMPETAS
Javier Simó *
Ramón Llátser **
Eduardo Gracia ***

TROMBÓNS
David Rodríguez (R)
José Ramiro Pérez (R)
Óscar Vázquez (R)

TUBA
Guillermo Collazo (R)

TIMBAL
José Vicente Faus *

PERCUSIÓN
Diego Ventoso (R)
Roberto Oliveira (R)
Ana Gayoso (R)
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MANUEL HERNÁNDEZ-SILVA
Director 

Director Musical e Artístico da Orquesta Filarmónica de 
Málaga

Director Musical e Artístico da Orquesta Sinfónica de 
Navarra

Graduouse no Conservatorio Superior de Viena con 
matrícula de honra na cátedra dos profesores Reinchard 
Schwarz e Georg Mark. No ano da súa diplomatura 
gañou o concurso de dirección Forum Jünger Künstler 
convocado pola Orquestra de Cámara de Viena, dirixindo 
a esta formación na Konzerthaus da capital austríaca.

Ten dirixido en grandes festivais internacionais e é 
un convidado habitual de orquestras españolas e 
estranxeiras. Foi director titular da Orquesta de Córdoba 
e principal director convidado da Orquesta Simón Bolívar 
de Caracas, coa que traballou intensamente durante 
máis de cinco anos, e director musical da Orquesta Joven 
de Andalucía. Na actualidade é director titular e artístico 
da Filarmónica de Málaga e da Sinfónica de Navarra.

Desenvolve unha intensa actividade docente, impartindo 
cursos internacionais de dirección, así como numerosas 
conferencias. Todo isto tenlle valido o recoñecemento 
dos músicos cos que ten traballado, do público e da 
crítica especializada.

Ten actuado como director convidado con orquestras 
como a Sinfónica de Viena, Orquestra Radiofónica da 
WDR de Colonia, Rheinische Philharmonie, Sinfónica 
de Wuppertal, Sinfónica de Israel, Sinfónica da Radio 
de Praga, Filharmónica Janáček, Filharmónica do Norte 
de Chequia, Filharmónica de Olomouc, Sinfónica Biel 
Solothurn, Sinfónica de Mulhouse, Filharmónica de 
Seúl, Filharmónica Bohuslav Martinů, Filharmónica de 
Hradec Králové, Sinfónica Nacional de México, Sinfónica 
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de Puerto Rico, Filarmónica de Buenos Aires, Sinfónica 
Nacional de Chile, Sinfónica de Venezuela, Sinfónica de 
Caracas ou Orquesta Simón Bolívar.

En España ten dirixido a Real Filharmonía de Galicia, 
Oviedo Filarmonía, Sinfónica del Principado de Asturias, 
Sinfónica de Bilbao, Sinfónica de Euskadi, Sinfónica 
de Navarra, Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya, Simfònica del Vallès, Sinfónica de la Región 
de Murcia, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta 
de Córdoba, Filarmónica de Málaga, Orquesta de 
Extremadura, Sinfónica de Castilla y León, Orquesta 
Sinfónica de RTVE, Orquesta de la Comunidad de Madrid, 
Orquesta Nacional de España, Filarmónica de Gran 
Canaria, Sinfónica de Tenerife e Orquestra Simfònica 
de les Illes Balears; e en importantes festivais como a 
Quincena Musical Donostiarra, Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada, Festival de Úbeda ou 
Festival de Cemski-Krumlov na República Checa. 

Entre os seus vindeiros compromisos inclúese o seu 
regreso ao Teatro Colón de Bos Aires ou o seu debut coa 
Sinfónica de Tucson. 
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PACHO FLORES
Trompeta

Formado no Sistema de Orquestas Juveniles e 
Infantiles de Venezuela, obtivo os primeiros premios 
dos concursos internacionais Maurice André, Philip 
Jones e Cittá di Porcia. As súas aparicións como solista 
inclúen orquestras como a Sinfónica de Norrköping, 
Filharmónica de Turku, Norddeutsche Philharmonie 
Rostock, Filharmónica Ártica Norueguesa, Filharmónica 
de Louisiana, Filharmónica de Estrasburgo, 
Filharmónica de Salzburgo, Kymi Sinfonietta, Het 
Gelders Orkest, Sinfónica de Basilea, Sinfónica de 
Tucson, Filharmónica de Liverpool, Orquestra de 
Stavanger, Filharmónica de Kiev, Camerata de San 
Petesburgo, Ensamble Orquestral de París, Orquestras 
NHK e Hyogo PAC de Xapón, Sinfónica de Tokio, 
Filharmónica de Osaka, Sinfónica Simón Bolívar de 
Venezuela, Nacional de México ou Filarmónica de 
Buenos Aires. En España ten traballado coa Filarmónica 
de Málaga, Simfònica de Balears, Sinfónica de Tenerife, 
Real Filharmonía de Galicia, Sinfónica de Bilbao, 
Orquesta de RTVE, Filarmónica de Gran Canaria, 
Oviedo Filarmonía, Sinfónica de Navarra… Próximos 
compromisos inclúen a Sinfónica de San Diego, 
Nacional da Radio de Polonia, Sinfónica del Estado de 
São Paulo, Sinfónica de Galicia, Nacional de Chile ou 
Orquesta de Valencia, entre outras.

Ten ofrecido recitais en salas como o Carnegie Hall 
de Nova York, Sala Pleyel de París ou a Opera City de 
Tokio. Como membro fundador do Quinteto de Metales 
Simón Bolívar, ten participado en numerosas xiras 
por Europa, América do Sur, Estados Unidos e Xapón. 
Director fundador da Academia Latinoamericana de 
Trompeta en Venezuela, cultiva a unha prometedora 
xeración de novos talentos e é convidado frecuente dos 
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conservatorios de Finlandia, España, Francia, Xapón 
e Latinoamérica; ademais de xurado permanente en 
concursos internacionais. 

Tense desempeñado como primeira trompeta da 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, 
Orquestra Saito Kinen de Xapón ou Sinfónica de Miami; 
baixo a dirección de mestres como Claudio Abbado, Sir 
Simon Rattle, Seiji Ozawa, Giusseppe Sinopoli, Rafael 
Frühbeck de Burgos ou Gustavo Dudamel.  

É un ávido promotor da música contemporánea. O seu 
repertorio inclúe estreas de obras de compositores 
como Roger Boutry, Efraín Oscher, Giancarlo Castro, 
Santiago Báez, Juan Carlos Núñez ou Sergio Bernal. Na 
actualidade está a desenvolver un ambicioso proxecto 
de encargos compartidos a compositores como Arturo 
Márquez, Roberto Sierra, Paquito D’Rivera, Efraín 
Oscher, Christian Lindberg e Daniel Freiberg. 

Artista da casa Stomvi, toca instrumentos fabricados 
exclusivamente para el por esta prestixiosa firma e 
participa de xeito activo nos seus desenvolvementos 
e innovacións. O seu primeiro disco, La trompeta 
venezolana, foi lanzado polo selo Guataca 
Producciones. Na actualidade é artista exclusivo de 
Deutsche Grammophon, con quen ten producido xa 
os discos Cantar, coa Konzerthaus Orchester Berlin 
e Christian Vásquez; Entropía, con Jesús “Pingüino” 
González, premiado coa Medalla de Ouro nos 
Global Music Awards 2017 e o Melómano de Ouro; 
Fractales, coa Filharmónica Ártica Norueguesa e 
Christian Lindberg, tamén Medalla de Ouro nos Global 
Music Awards 2019; e Cantos y Revueltas, coa Real 
Filharmonía de Galicia, Hernández-Silva e Leo Rondón.
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Arturo Márquez (1950)

Como importante dato antecedente ao seu Concierto 
de otoño, é preciso lembrar que Arturo Márquez non 
é alleo, nin moito menos, á escrita de concertos en 
particular e música concertante en xeral; proba diso é 
este listado das súas obras previas para instrumentos 
solistas e diversos ensambles: Viraje - Harpa e cordas, 
Máscaras - Harpa e orquestra, Concierto Son - Frauta e 
orquestra, Espejos en la arena - Violoncello e orquestra, 
Danzas mestizas - Clarinete baixo e cordas, Danzón No.  
3 -  Frauta, guitarra e orquestra, Danzón No. 6 – Saxofón 
soprano e cordas, Concerto para clarinete e orquestra.

Antes de ceder a palabra a Arturo Márquez, declaro a 
estrañeza que me produce a escasísima produción (e 
divulgación) de concertos mexicanos para trompeta 
ao longo da historia da nosa música, considerando a 
presenza destacada que este instrumento ten e tivo 
no noso ámbito sonoro; sen ir máis lonxe, o mariachi 
e a banda son proba fidedigna diso. O compositor 
expresao con estas palabras: A trompeta é raiña na alma 
de México; a encontramos practicamente en todas as 
expresións musicais populares, é o berro mexicano de 
alegría e de tristeza. É tamén fundamental na música 
latinoamericana de concerto e o meu Concierto de otoño 
é unha recopilación de todos estes ‘sentires’, cores e 
‘quitapesares’. De xeito específico, o Concierto para 
trompeta de Arturo Márquez é froito (un de moitos) dun 
singular proxecto do gran trompetista venezolano Pacho 
Flores, quen coa intención de ampliar o repertorio de 
música nova para trompeta embarcouse nunha extensa 
serie de encargos de música para o seu instrumento, 
feitos a compositores como Roberto Sierra, Paquito 
D’Rivera, Efraín Oscher, Christian Lindberg e o propio 
Márquez. Non é casualidade que Arturo Márquez teña 
sido un dos compositores elexidos para participar nesta 
serie de encargos, porque o compositor sonorense non 
so estableceu unha preta relación co lendario Sistema 



9

venezolano de orquestras e coros xuvenís (do que 
Pacho Flores é un dos egresados máis ilustres) senon 
que dedicou tempo, esforzo e recursos á promoción 
da educación musical en México, a través de diversos 
proxectos e accións. Non hai que esquecer, tampouco, 
que outro alumno ilustre do Sistema, o famoso director 
Gustavo Dudamel, levou o delicioso Danzón núm. 2 de 
Arturo Márquez literalmente por todo o mundo. A miña 
petición expresa, o compositor envía estas breves pero 
significativas liñas sobre o seu Concierto de otoño para 
trompeta e orquestra: 

Primeiro movemento: Son de luz. Explora o encontro con 
novos horizontes de paz e reconciliación. Ritmo mestizo, 
diálogo de trompeta coa orquestra, forma sonata clásica.  

Segundo movemento: Balada de floripondios. Canción 
sen palabras tributo ao amor bruxo. Variacións en forma 
de chacona, case.

Terceiro movemento: Conga de Flores. Co corazón 
en Rafael Méndez, Joseph Haydn e Federico Chopin. 
Homenaxe a Pacho Flores. Intento absurdo dun rondó 
monotemático.

Sen dúbida, o lector atento percibirá o xogo de palabras 
que anima o título do último movemento do Concierto 
de otoño de Arturo Márquez. Como colofón dos datos 
que me envía, o compositor comenta que para a 
interpretación do concerto han de utilizarse catro 
trompetas Stomvi especialmente adaptadas para a 
ocasión. Para quen no é especialista en asuntos de 
trompeta, velaquí que Stomvi é unha casa española 
fabricante de instrumentos de metal de alta calidade, 
que ten en Pacho Flores a un asesor e consultor da 
mesma alta calidade. Cabe sinalar, por exemplo, que en 
ocasións Pacho Flores preséntase aos seus concertos 
e recitais co seu arsenal completo de once trompetas 
distintas da casa Stomvi. As orquestras copartícipes no 
encargo desta obra son a Orquesta Sinfónica Nacional 
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de México, a Orquesta Sinfónica de Tucson (Estados 
Unidos), a Orquesta do Centro de Artes Escénicas Hyogo 
(Japón) e a Oviedo Filarmonía (España). O Concierto de 
otoño para trompeta e orquestra de Arturo Márquez 
recibe a súa estrea absoluta o 7 de setembro de 2018, 
con Pacho Flores (a quen, por suposto está dedicada a 
partitura) á trompeta e a Orquesta Sinfónica Nacional, 
dirixida por Carlos Miguel Prieto. As estreas sucesivas 
coas outras tres orquestras, sempre con Pacho Flores 
como solista, ocorren en xaneiro de 2019 (Tucson), maio 
de 2019 (Hyogo) e agosto de 2019 (Oviedo).

Juan Arturo Brennan

Efraín Oscher (1974)

As danzas son xeralmente asociadas con alegría, 
felicidade e xolda, así como o baile é sinónimo de festa. 
O título Danzas Latinas evoca instintivamente escenas 
de entroido, parellas bailando salsa, tango ou merengue, 
pero a realidade é que as danzas e os seus respectivos 
bailes son un medio artístico para expresar unha gran 
variedade de sentimentos e emocións. Especialmente 
en América Latina as danzas están presentes en todos 
os niveis da sociedade e asócianse con aspectos 
relixiosos, políticos, románticos e intelectuais, todo 
grazas ao fondo mestizaxe que se deu no continente. 
Se nos remontamos ao período barroco encontramos 
evidencia de como as danzas, que teñen a súa orixe na 
música popular, foron desenvolvidas por compositores 
académicos e levadas a niveis excelsos, normalmente 
agrupadas en Suites. Aquí xa podemos notar que certas 
danzas transmiten sentimentos fondos, contrastantes 
con aquelas usadas para o entretemento dos cortesáns: 
a sarabanda ou a pavana, por exemplo, son usadas 
con motivos funerarios. En América latina, existe unha 
enorme riqueza no tema das danzas. Hai unha gran 
variedade de danzas folclóricas que acompañan bailes 
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de suntuosos coloridos en procesións, desfiles, festas, 
funerais, así como outras destinadas ao baile de parella. 
As ramificacións destas de acordo á temática dos 
seus textos son incalculables e varían desde a fogosa 
protesta política ata o doloroso ‘despeito’, pasando 
pola sátira, o romanticismo e a melancolía. Especial 
mención debe facerse á grande influencia que a música 
traída polos africanos en épocas da colonia tivo no 
desenvolvemento das danzas ao ancho e longo do 
continente. 

As Danzas Latinas para trompeta y orquesta foron 
escritas especialmente para Pacho Flores, quen fai uso 
de múltiples instrumentos da familia das trompetas e 
cornetas para asignarlle unha voz cunha cor particular 
a cada peza que interpreta. A obra está composta 
de cinco danzas e cada unha delas é executada cun 
instrumento distinto: Bomba de Puerto Rico con corneta 
en mi bemol, Zamba de Argentina con Fliscorno, Samba 
de Brasil con trompeta en do, Bembé de Cuba con 
trompeta en re e Milonga del Uruguay con corneta en fa.  

A Bomba é un dos ritmos autóctonos de Puerto Rico 
cuxa orixe se remonta aos tempos da colonia e foi 
creada polos escravos nas plantacións de caña 
de azucre. Na súa forma tradicional esta danza 
caracterízase pola intrincada conversa entre o 
bailador, o tamborero e o cantante, o que é reflectido 
no contrapunto do primeiro movemento Bomba de 
Puerto Rico. Cara ao final pódese escoitar a forma 
de coro e pregón, onde a orquestra repite un motivo 
ao que responde o solista improvisando. O gaucho 
é protagonista do segundo movemento Zamba de 
Argentina e a nostalxia o sentimento predominante. 
A inmensidade e a soidade da pampa, así como 
o sufrimento do gaucho expresado nos versos do 
Martín Fierro foron a fonte de inspiración para este 
movemento. O tempo da Zamba é xeralmente lento, é 
unha danza elegante que se baila en parella e onde 
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ambos fan uso do pano. Neste movemento pódese 
apreciar o fermoso son do fliscorno de catro pistóns, 
un instrumento especialmente desenvolvido para 
Pacho Flores que posúe un extenso e sonoro rexistro 
grave. Un dos xéneros musicais latinoamericanos en 
recibir unha grande acollida internacional é a samba. 
Creada en Brasil por escravos africanos, a samba é 
un ritmo sincopado que acompaña un vistoso baile 
que é o centro das festividades de entroido máis 
grandes do mundo. A Samba de Brasil, que é o terceiro 
movemento, ofrece ao solista non só a oportunidade 
de demostrar a súa destreza técnica senon tamén a 
súa creatividade ao improvisar sobre as harmonías 
dadas. No cuarto movemento, Bembé de Cuba, faise 
especial homenaxe á música afro-cubana, que tanta 
influencia tivo na música popular dos países do Caribe. 
O Bembé abrangue elementos culturais africanos 
ancestrais que aínda se conservan na cultura cubana 
actual, como son o idioma Yoruba e a Santería. O ritmo 
obstinato do Bembé produce unha especie de trance nos 
participantes de cerimonias de Santería e este elemento 
místico caracteriza este movemento. A improvisación 
no esquema de coro-pregón tamén está presente nesta 
danza xa que é un recurso expresivo ao que Pacho 
Flores sabe sacar moito proveito. A Milonga del Uruguay 
pecha esta obra aportando o toque de humor que 
caracteriza a esta danza autóctona rioplatense. Parente 
do tango e do candombe, a milonga amosa a influencia 
africana no seu ritmo, así como o carácter extrovertido 
do montevideán nas súas melodías xoguetonas e 
pasaxes virtuosas. Este movemento ofrece un final 
alegre e festivo, adecuado para unha obra que percorre 
con virtuosismo as emocións na rica xeografía das 
danzas latinoamericanas.       

Efraín Oscher
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Jean Sibelius (1865 – 1957)

O compositor finés foi un defensor apaixoado da súa 
patria e fillo do Romanticismo alemán, cuxa linguaxe 
estudiou en profundidade nas súas estancias en Berlín 
e Viena. As súas primeiras composicións sinfónicas 
datan dos anos en que Finlandia achábase baixo 
dominio ruso e emerxía un ascendente movemento 
nacionalista no que se implicaron artistas e intelectuais 
e como toda a produción de Sibelius estaban inmersas 
na xeografía e as lendas do seu país onde era 
considerado un dos máximos expoñentes da expresión 
musical nacional ante o mundo.  Pero para explicar o 
catálogo compositivo de Sibelius hai que ter en conta 
o seu retraído e taciturno carácter que lle xeraban 
problemas de socialización enmascarados con alcohol 
empregado como ansiolítico. A dor pola morte da súa 
filla Kirsti en 1900 acentúa o seu comportamento 
descontrolado que intenta superar cunha viaxe por 
Italia coa súa esposa e a súa filla Ruth. Na primavera 
italiana Sibelius aviva a súa imaxinación con imaxes de 
flores e plantas, cores e cheiros inusuais no seu xélido 
país e comeza a bosquexar ideas e temas da que sería 
a Sinfonía núm. 2 definida por críticos e musicólogos 
como a resposta fronte a opresión rusa, o sentimento 
patriótico, a reacción contra un goberno brutal como 
o director de orquestra Kajanus que, entusiasmado 
coa obra, escribe que o movemento lento “Constitúe 
a protesta máis dolorosa contra toda a inxustiza, que 
actualmente ameaza ao sol de privarnos da súa luz e 
ás nosas flores do seu perfume”. Algo que disgustaba 
fondamente a Sibelius que quería reflectir a loita pola 
vida, sobrepoñéndose á morte e ás fatalidades. A 
Segunda Sinfonía foi terminada en novembro de 1901, 
pero máis tarde sufríu unha fonda revisión e foi estreada 
o 8 de marzo de 1902 en Helsinki coa dirección do 
propio Sibelius que se converteu nun heroe nacional cun 
grande éxito. O Allegretto comeza cun motivo oscilante 
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das cordas seguido dun tema alegre introducido por 
óboes e clarinetes. O segundo tema, en forma sonata, é 
sereno e poético cun particular desenvolvemento, cunha 
sección en que frautas, clarinetes e óboes ofrecen o 
seu tema bastante agresivo que Sibelius utiliza para 
introducir o seu climax, coa ampla forma melódica do 
tema principal. Este primeiro movemento remata cun 
motivo que se apaga paulatinamente. Un pizzicatto das 
cordas graves introducen un tema lento e sombrío no 
Andante, ma rubato, dobrado nos fagotes acompañados 
polo timbal. A luminosidade dos violíns entran cun 
sentimental tema pero os metais aparecen silenciando 
a orquestra para crear un clima dramaticamente 
angustioso. Despois dun episodio máis calmado, chega 
o final cunha última chamada de protesta. Un Scherzo 
é o terceiro movemento da sinfonía, un Vivacissimo, 
extremadamente virtuosístico interrompido por golpes 
de timbal que dan paso a un trío pastoral que se abre 
cunha fermosa melodía do óboe, que se inicia cunha 
única nota repetida. Sen interrupción, aparece o allegro 
moderato, cun tema melódico fondo nas cordas e un 
segundo, lírico, do estilo de Sibelius. O desenvolvemento 
leva a un climax, no que se repite o tema principal 
de xeito solemne e romántico. Un ostinato da propia 
melodía aparece trala recapitulación e medra ata a 
coda, para finalizar a obra con gran gravidade. 





PRÓXIMOS
CONCERTOS
Xoves 28 de novembro
20.30 h
CINEUROPA
A CAÍDA DA CASA DE USHER
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
José Antonio Montaño, director
El palacio encantado*
A caída da casa de Usher*(1928) de 
Jean Epstein
Música: J. Mª Sánchez- Verdú
*estrea en España

19.45 h
Sala Mozart
CONVERSANDO CON… 
José Antonio Montaño, director
J. Mª Sánchez-Verdú, compositor

Coprodución do Festival Stresa (Italia) / 
Casa da Música de Porto (Portugal) e 
Real Filharmonía de Galicia

AUDITORIO DE GALICIA
Avda. Burgo das Nacións s/n
15705 Santiago de Compostela

DESPACHO DE BILLETES
T 981 571 026 | T 981 573 979 (Auditorio)
T 981 542 349 (Teatro Principal)

OFICINAS
T 981 552 290 | T 981 574 152

www.rfgalicia.org
www.compostelacapitalcultural.gal

RealFilharmoniadeGalicia
CompostelaCapitalCultural

@rfgalicia
@CCultura


