
AUDITORIO DE GALICIA

REAL
FILHARMONÍA
DE GALICIA
2019 → 2020

XOVES 31 
OUTUBRO 2019
20.30 h
Auditorio de Galicia

BRAHMS, SEMPRE

Michail Jurowski Director
Ellinor D´Melon Violín

CONCERTOS
DE ABONO





3

PROGRAMA

I
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Concerto para violín en Re maior, op. 77  (38´) 

Allegro non troppo 
Adagio 
Allegro giocoso; ma non troppo vivace

Ellinor D´Melon, violín

II
JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Sinfonía núm. 1 en do menor, op. 68  (45´) 

Un poco sostenuto; Allegro 
Andante sostenuto 
Un poco allegretto e grazioso 
Adagio; Più andante; Allegro non troppo, ma con brio

Duración aproximada do concerto: 1 hora e 40 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 **
Ildikó Oltai
Daniel Kordubaylo
Yulia Petrushevskaya
Ilya Fisher
Anna Alexandrova
Michal Ryczel
Victoria Jurov 

VIOLÍNS II
Grigori Nedobora *
Nikolay Velikov **
Enrique Roca
Elina Viksne
Gyula Vadaszi
Samira Ajkic
Helena Sengelow 
Kiyoko Ohashi
Irina Gruia

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

VIOLONCELLOS
Plamen Velev *
Carlos García **
Thomas Piel 
Millán Abeledo
Ailsa Lewin
Elena Domínguez (R)

CONTRABAIXOS
Carlos Méndez *
Alfonso Morán **
Oriol Xicart 

FRAUTAS
Laurent Blaiteau *
Luis Soto **

ÓBOES
Christina Dominik *
Esther Viúdez **

CLARINETES
Beatriz López *
Vicente López **

FAGOTES
Manuel Veiga *
Antonio Gómez (R)
Óscar Galán (R)

TROMPAS
Jordi Ortega *
Alfredo Varela *
Xavier Ramón **
Ismael Vidal (R)

TROMPETAS
Javier Simó *
Ramón Llátser **

TROMBÓNS
Iago Ríos (R)
David Rodríguez (R)
Marcos Dorado (R)

TIMBAL
José Vicente Faus *
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MICHAIL JUROWSKI
Director

Nacido en Moscú en 1945, é fillo do compositor 
Wladimir Jurowski e neto do director David Block. Dmitri 
Shostakóvich era amigo da familia e a miúdo tocaban 
xuntos pezas ao piano. Estas experiencias tiveron 
unha grande influencia sobre el e, por tanto, non é 
coincidencia que na actualidade sexa un dos principais 
intérpretes da música de Shostakóvich. En 2012 
recibiu o terceiro Premio Internacional Shostakóvich da 
Fundación do compositor.

Formouse no Conservatorio de Moscú, onde estudou 
Dirección con Leo Ginsburg e Ciencias da Música con 
Alexei Kandinsky. Durante os seus estudos asistiu a 
Gennady Rozhdestvensky na Orquestra Sinfónica da 
Radiotelevisión de Moscú. Mentres residía en Rusia 
dirixiu o Teatro Stanislavski e Nemirovich-Danchenko 
en Moscú e durante os seus últimos anos na Unión 
Soviética dirixiu con frecuencia no Teatro Bolshói.

Desde 1978 foi convidado habitual na Ópera Cómica de 
Berlín e en 1989 deixou a URSS tras aceptar un posto 
permanente na Semperoper de Dresde. Ademais, foi 
principal director da Northwest German Philharmonic 
Orchestra, Ópera de Leipzig, Orquestra Radiofónica 
da WDR de Colonia, Ópera Alemá de Berlín; principal 
director invitado da Sinfónica da Radio de Berlín, 
Filharmónica Janáček, Sinfonia Iuventus e da Orquestra 
Tonkünstler da Baixa Austria.

Como director invitado, tense posto á fronte da 
Gewandhaus de Leipzig, Filharmónica de Dresde, 
Orquestra Estatal Saxoa de Dresde; Filharmónicas de 
Oslo, Bergen, Londres e San Pestesburgo; Sinfónica MDR 
de Leipzig, Ópera de Copenhague, Sinfónica do Porto 
Casa da Música e Sinfónica de São Paulo, entre outras. 
Nas últimas temporadas de ópera e ballet conduciu O 
anxo de fogo de Prokófiev no Bolshói e na Ópera Estatal 
de Baviera; A dama de picas e Eugene Onegin na Ópera 
de Malmö Opera; Romeo e Xulieta coa Ópera de Zúric; e 
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novas producións de O crebanoces, Cincenta e O lago dos 
cisnes na Scala de Milán.

A temporada 2018/19 comezou co lanzamento en Warner 
Classics da ópera Moisés de Anton Rubinstein, que o 
mestre Jurowski gravou e realizou a estrea mundial coa 
Sinfonia Iuventus, un proxecto que recibiu o patrocinio da 
UNESCO. Tamén fixo o seu debut nos Estados Unidos coa 
Orquestra de Cleveland. Ademais, regresou á Filharmónica 
de Belgrado, Orquestra Nacional Burdeos Aquitania, 
Sinfónica do Porto, Sinfónica Siciliana e Teatro da Ópera de 
Zúric. 

A temporada 2019/20 comeza con dous programas coa 
Sinfónica de Norrköping, incluída a estrea do novo concerto 
para violín e violoncello de Elena Firsova. Dirixirá tamén a 
Filharmónica de Bruxelas, a Orquesta Beethoven de Bonn 
e a Sinfónica Nacional RTÉ. Regresa á Filharmónica de San 
Petersburgo e á Orquestra Sinfónica Siciliana, así como á 
Ópera Estatal de Baviera con Boris Godunov e á Scala de 
Milán con O lago dos cisnes. 

Ademais de concertos televisados e  gravacións para radio 
en Stuttgart, Colonia, Dresde, Oslo, Norrköping, Hannover 
e Berlín, Jurowski ten gravado con orquestras como a 
Sinfónica da Radio de Berlín, Sinfónica Alemá de Berlín e a 
Orquestra da Suíza francófona. A súa discografía inclúe a 
ópera Os xogadores de Shostakóvich, as pezas sinfónicas 
vocais completas de Shostakóvich e a ópera de Rimski-
Kórsakov A noite de Nadal; así como pezas orquestrais de 
Chaikovski, Prokófiev, Reznicek, Meyerbeer, Lehár, Kálmán, 
Nicolai, Rangström, Pettersen-Berger, Grieg, Svensen e 
Kantcheli, entre outros.  

En 1992 e 1996 gañou o Premio Alemán de Críticos 
de Gravación e en 2001 recibiu unha nominación aos 
Grammy por tres producións en CD de Música Orquestral 
de Rimski-Kórsakov coa Orquestra RSB. En 2017 recibiu 
de novo o Premio Alemán de Críticos de Gravación polo 
seu disco con música de Shostakóvich, Pӓrt e Weinberg; 
gravado coa Orquestra Estatal Saxoa de Dresde no Festival 
Internacional Shostakóvich. 
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ELLINOR D´MELON
Violín

Ellinor D’Melon, de pais cubanos, naceu en Xamaica. 
Comezou a tocar o violín con dous anos. Con tan só 
19 anos, xa ten unha importante traxectoria, actuando 
baixo a batuta de mestres tan recoñecidos como Zubin 
Mehta, Vladimir Spivakov, Jaime Martín ou Zakhar 
Bron, entre outros. Ten actuado nas salas de concerto 
máis pretixiosas do mundo como a Filharmónica de 
Berlín, Teatro Mariinsky, Auditorio Nacional de Madrid, 
Concertgebouw de Ámsterdam, Filharmónica de Colonia, 
Tonhalle de Zúric, Sala Verdi de Milán, Baltic Hall de 
Gdansk e outras moitas. Ten participado nos festivales 
de música de Verbier, Gstaad, Schlesswig-Holstein, 
Olympus Musical, Interlarken Classics ou Wieniawski. 

Recentemente interpretou o Concerto dobre de Bach 
xunto a Anne Sophie Mutter coa Orquestra Sinfónica de 
Gävle -Suecia- dirixida por Jaime Martín; onde regresou 
na temporada 2018/19 para tocar o Concerto para violín 
de Brahms. Outros momentos destacados da temporada 
inclúen o seu debut en Francia xunto á Orquestra da 
Ópera de Massy; Filharmónica de Sofía con Jan Latham 
Koenig, de novo con Brahms; Orquesta de Cadaqués; e 
o seu recital no Reino Unido na prestixiosa Sala Elgar do 
Royal Albert Hall.

Entre os seus próximos compromisos destacan 
actuacións coa Orquesta Sinfónica de Navarra, o seu 
debut coa Orquestra Sinfónica Nacional RTÉ de Irlanda 
e a Sinfónica Nacional de Chile. Tamén regresa ao Reino 
Unido para actuar coa pianista Isata Kanneh-Mason no 
Kings Place de Londres. Desde 2011 estuda na Escuela 
de Música Reina Sofía coa profesora Zakhar Bron, a 
través das bolsas das Fundacións Helena Revoredo e 
Albéniz. E desde 2013 forma parte da Academia Zakhar 
Bron.

Entre os seus éxitos recentes, obtivo o primeiro 
premio no concurso internacional “Debut Berlin” 
(2017, Filharmónica de Berlín), o primeiro premio e 
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premio especial á “Mellor Interpretación da Peza 
Rusa Contemporánea” no VIII Concurso Internacional 
Novosibirsk (2016, Rusia). Tamén recibiu o “Premio 
Virtuoso” no 2º Concurso Internacional de Manhattan 
(2017) e o primeiro premio no Concurso Internacional de 
Wieniawski para xoves violinistas (2012, Polonia).

Ellinor toca un violín Giovanni Baptista Guadagnini de 
1743, cedido por un donante anónimo de Londres.
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Johannes Brahms (1833-1897)

Para falar do estilo de Brahms é preciso facer referencia ás 
fontes clásicas das que bebeu e a súa procura do equilibrio 
e ideal de beleza clásica. O hamburgués admiraba os 
modelos sinfónicos de Haydn, adoraba a música de Mozart 
pola súas sinxeleza e beleza, estudiou con vehemencia 
a obra de Bach, estaba fascinado musicalmente por 
Beethoven e o seu sentido do desenvolvemento e a súa 
estrutura psicolóxica e monumental; atraído por Schubert, 
polo seu apego ás melodías populares e por  Schumann, o 
seu lirismo e o sentido do heroísmo cabaleiresco, sempre 
foi contrario á música programática ou narrativa e non 
mostrou ningún interese pola ópera.  As súas composicións 
manifiestan un equilibrio entre o ser romántico que era 
por natureza e a preocupación por deseñar as obras 
seguindo unha arquitectura tradicional e aínda que algúns 
compositores coetáneos tacharon a súa música de 
excesivamente académica, realmente, ao mesmo tempo foi 
un innovador, creador de novos métodos de harmonización 
e de escritura de melodías, cunha visión da forma musical 
moi orixinal e cun resultado musical chea de emoción. 

A pesar dunha década de composición virtuosa en todos 
os xéneros, Brahms consideraba tan complexa a creación 
sinfónica que non estreou a súa primeira sinfonía ata 
1876 con 43 anos, tras vinte anos dedicado a intentar 
superar as serias dificultades que ofrecía a continuación 
da obra beethoveniana, a súa propia esixencia ou a súa 
insatisfacción estética, confesándolle a un amigo: “Nunca 
comporei unha sinfonía. Non tes idea do que sente un 
home coma min ao camiñar tras un xigante” – referíndose 
a Beethoven. Finalmente, deu forma definitiva a aquela 
sinfonía iniciada en 1956 que o director Hans von Bülow 
denominou Décima Sinfonía de Beethoven pola analoxía 
temática da ‘Oda á alegría’ da Novena do compositor de 
Bonn. Escrita en catro movementos, a Sinfonía núm. 1 en do 
menor op. 68 comeza cunha lenta introdución de timbais, 
violoncellos, contrabaixos e contrafagotes que crean un 
clima denso que revela a profundidade e seriedade da 
partitura. O Allegro propiamente dito é unha forma sonata 
aberta no que as pasaxes das trompas, os contrastes de 
intesidade e o exquisito traballo de contrapunto lembran a 
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Beethoven. Brahms cambia o clima da sinfonía nun Andante 
sostenuto, transformandoo nun fermoso lied orquestral sen 
perder intimismo, cheo de lirismo e de extrema serenidade. 
O terceiro movemento é un breve e sinxelo scherzo de 
complexidade rítmica e texturas entrelazadas, con música 
serena sen tensións que remite ás sus obras pianísticas. O 
final comeza cunha introdución que expresa un conflicto 
non resolto para medrar en intensidade dramática 
rescatando o carácter tráxico do inicio. Introdución na 
que se escoita unha melodía nostálxica e familiar que 
Brahms identificou cunha trompa alpina que escoitou en 
Suiza e lembra ás campás da igrexa de Great St. Mary da 
Universidade de Cambridge. Remata a sinfonía cun firme e 
expresivo final no que se aprecia toda a riqueza harmónica, 
a solidez de texturas e a sólida densidade propia da música 
brahmsiana.

En 1853, Johannes Brahms coñeceu a Joseph Joachim 
facéndose amigos inmediatamente aínda que Brahms era 
un descoñecido e Joachim, unha celebridade, o violinista 
máis brillante e prometedor do momento. Foi Joachim quen 
propiciou o encontro do compositor cos Schumann, unha 
visita que lle cambiou: Robert escribíu a súa última columna 
de crítica para presentar a Brahms ao público, e Clara 
convirtéuse nunha confidente e valiosa amiga. Era cuestión 
de tempo que Brahms ofrecera escribirlle un concerto para 
o seu mellor amigo, xa superado o seu temor a abordar 
as formas nas que triunfou Beethoven. O Concerto para 
violín en Re maior foi esbozado durante no verán de 1878 
en Pörtschach, á outra beira do lago da casa de campo 
onde Alban Berg escribiría o seu Concerto para violín case 
sesenta anos despois. Brahms escolleu a tonalidade de 
Re maior (a mesma da Segunda Sinfonía que acababa de 
rematar) e deseñou o concerto en catro movementos, un 
esquema sen precedentes. Mientras escribía, reclamaba o 
asesoramento técnico sobre a parte solista a Joachim, quen 
coñecía as capacidades do instrumento mellor que nadie 
e ademais era un dotado compositor, aínda así Brahms 
decidíu abandoar os catro movementos e reemplazar os 
dous movementos centrais por un adagio. A estrea, en 
Leipzig, o día de ano novo de 1879, non foi de todo exitosa 
e nos meses seguintes á estrea compositor e violinista 
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seguen a traballar no concerto procurando alternativas 
máis doadas de tocar nas pasaxes extremadamente 
complicadas. Joachim propón interesantes cambios para 
alixeirar a densidade da orquestración e tamén alternativas 
na figuración da parte de violín que o compositor ten moi en 
conta, non así no caso das substanciais correccións que o 
violinista presenta para o Finale, e que Brahms rexeita. As 
reticencias, case todas referidas á dificultade de execución, 
pódense resumir na ironía do director Hans von Bülow que 
dixo que o compositor escribira un concerto contra o violín, 
mesmo Henryk Wienawski cualificaríao de “intocábel”. Fritz 
Kreisler foi o virtuoso que consagraría definitivamente a 
obra, e esta foi a que o incorporou ao seu repertorio sobre 
1900. A introdución orquestral -unha suxestiva selección 
de timbres: cordas graves e fagotes, logo dúas trompas 
e de seguido, cos baixos, outras dúas trompas- presenta 
nunha única e ampla frase case todo o material temático 
do primeiro movemento ata a pequena coda que segue á 
cadenza. A brillante aparición do violín solista propón unha 
variante do que será o principal tema lírico do movemento 
exposto pola orquestra. O Adagio está construído sobre 
o esquema do tema con variacións, forma musical moi 
querida por Brahms ao longo de toda a súa vida. O tema é 
presentado polo óboe e logo retomado e desenvolvido polo 
solista nunhas exhaustivas variacións. Sarasate negouse 
a tocar o concerto pois dicía non estar disposto a ver, violín 
en man, cómo o óboe tocaba a única melodía verdadeira 
de todo o concerto. Tras unha pasaxe de certa axitación 
entre o violín e as cordas, os ventos iniciais reaparecen 
para devolverlle ao movemento ese clima contemplativo e 
enormemente lírico. Nun forte contraste coa atmosfera e 
a tonalidade do movemento anterior, o principal tema do 
terceiro movemento é exposto dende o inicio polo violín 
solista nunha rítmica melodía de sabor xitano, posiblemente 
lembrando a orixe húngara de Joachim. O episodio central 
presenta un tratamento máis lírico na súa sutil referencia 
á melodía inicial e dá paso xa a unha reexposición da 
segunda sección. O movemento péchase cunha longa e 
dramática coda en que solista e orquestra desenvolven 
o tema principal cunha interesante variación en ritmo 
ternario.



Domingo 10 de novembro 
20.30 h
A AMNESIA DE CLÍO
Ópera “A amnesia de Clío” de Fernando 
Buide  (estrea absoluta)*
Fernando Epelde, texto

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Paul Daniel, director
Pablo Devigo, director asistente
Raquel Lojendio, soprano
Sebastià Peris, barítono
Marina Pardo, mezzosoprano

ORFEÓN TERRA A NOSA
Miro Moreira, director

Marta Pazos, dirección escénica

19.45 h
Sala Mozart
Conversando con … Paul Daniel, Fernando 
Buide e Marta Pazos

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


