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PROGRAMA

I
FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)
As Hébridas, op. 26

Concerto para violín en mi menor, op. 64
Allegro molto appassionato
Andante
Allegretto non troppo – Allegro molto vivace

Svetlin Roussev, violín

II
FELIX MENDELSSOHN (1809-1847)
Sinfonía núm. 8 en Re maior (versión con ventos)
Adagio e grave - Allegro
Adagio
Menuetto – Trio (Presto)
Allegro molto – Più presto

Duración aproximada do concerto: 1 hora e 25 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 **
Victoria Jurov
Daniel Kordubaylo
Yulia Petrushevskaya
Ildikó Oltai
Ilya Fisher
Anna Alexandrova
Michal Ryczel
Claudio Guridi

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

VIOLAS
Tilmann Kircher *
Natalia Madison **
Timur Sadykov
Anne Schlossmacher
Ionela Ciobotaru
Oxana Bakulina
Teresa Cardoso (R)

VIOLONCELLOS
Plamen Velev *
Barbara Switalska **
Thomas Piel
Millán Abeledo
Carlos García
Ailsa Lewin

CONTRABAIXOS
Carlos Méndez *
Alfonso Morán **
Oriol Xicart 

FRAUTAS
Laurent Blaiteau *
Luis Soto **

ÓBOES
Christina Dominik *
Avelino Ferreira (R)

CLARINETES
Beatriz López *
Vicente López **

FAGOTES
Juan Carlos Otero *
Manuel Veiga **

TROMPAS
Jordi Ortega *
Alfredo Varela *
Xavier Ramón **

TROMPETAS
Javier Simó *
Ramón Llátser **

TIMBAL
José Vicente Faus *
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JONATHAN WEBB
Director

Director Musical da Camerata Strumentale di Prato

Principal Director Invitado da Real Filharmonía de Galicia

Estudou piano, violín, canto coral e dirección de 
orquestra en Manchester, onde debutou no Teatro da 
Ópera con West Side Story. Chamado por Gary Bertini 
ao Teatro da Ópera de Tel Aviv como director estable, 
dirixiu numerosas novas producións como O cazador 
furtivo, Tosca, Madama Butterfly, Macbeth, Sansón e 
Dalila, A xudía, Fausto, A cincenta, A italiana en Alxer, 
O elixir de amor, Lucía de Lammermoor, Jenufa ou A 
raposiña astuta. É convidado en teatros en toda Europa 
e colabora con asiduidade cos máis importantes teatros 
italianos, recentemente o Maggio Musicale Fiorentino, 
o Teatro Comunale de Boloña ou a Sagra Musicale 
Umbra en Perugia. Como director invitado do Teatro São 
Carlos de Lisboa, ten dirixido Unha traxedia florentina, O 
cabaleiro avaro, O barbeiro de Sevilla, A navarra, Cavelleria 
Rusticana; en Sevilla A violación de Lucrecia; en Marsella 
A santa da rúa Bleeker; en Niza Historia do soldado; en 
Dublín As vodas de Fígaro e Falstaff; e en Tenerife the 
Turn of the screw. 

Na Ópera Alemá de Berlín dirixiu Ascenso e caída da 
cidade de Mahagonny, A forza do destino e Carmen; na 
Ópera Popular de Viena Don Pascual, O barón xitano, A 
frauta máxica; e en Colonia La Traviata. Convidado por 
Valery Gergiev, ten dirixido Lady Macbeth de Mtsensk 
nunha coprodución entre a Ópera de Kirov e a Nova 
Ópera Israelí.

Dirixiu diversas óperas de Britten como A violación de 
Lucrecia no Maggio Musicale Fiorentino; The turn of the 
screw no Comunale de Boloña e no Petruzzelli de Bari; A 
violación de Lucrecia, Peter Grimes e Billy Bud no Carlo 
Felice de Xénova; O soño dunha noite de verán en Bari, 
Pisa, Livorno e Lucca; Curlew River no festival Sagra 
Musicale Umbra. No San Carlo de Nápoles Elexía para 
xoves amantes de Henze e Così fan tutte de Mozart; na 
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Fenice Tancredi e Elexía para xoves amantes; no Massimo 
de Palermo Orfeo de Gluck; en Verona As vodas de Fígaro, 
Don Giovanni, Così fan tutte; en Trento O rapto no serrallo; 
en Ferrara e Módena A morte de Klinghoffer de Adams; en 
Livorno e Módena Cavalleria Rusticana e Pallasos. Tamén 
se ten prodigado moito en Ravenna, Reggio Emilia e nos 
Teatros da Toscana (Traviata, Falstaff, Acis e Galatea). E 
traballou con importantes directores de escena como 
Daniele Abbado, Götz Friedrich, Hugo de Ana, Robert 
Carsen, Graham Vick, Pier Luigi Pizzi, Denis Krief, David 
Pountney, David Alden, Chiara Muti ou Andrea De Rosa.

Púxose á fronte da Orquestra de Santa Cecilia de Roma 
con The Kings Singers, a Camerata Strumentale di 
Prato e a Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino 
en Florencia con motivo do 70 aniversario de Henze. 
Ten sido convidado en varias ocasións pola Orquestra 
Sinfónica de Galicia. En Israel levou a batuta da 
Orquestra Sinfónica de Xerusalén, Israel Sinfonietta e 
Orquestra de Cámara de Israel. Colaborou con solistas do 
talle de Shlomo Mintz, Vadim Repin, Fazil Say, Arabella 
Steinbacher, Louis Lortie ou Alexander, entre outros 
moitos.

Ten participado en diversos festivais como Caesarea, 
A Coruña, Wexford, Caracalla, Settembre Musica coa 
Orquestra da RAI de Torino e o Festival Litúrxica de 
Xerusalén. Foi convidado por Seiji Ozawa ao Saito Kinen 
Festival en Xapón e dirixiu a orquestra e ensembles do 
festival en xira por Xapón e China. Gústalle traballar 
con mozos e ten levado a batuta da Orchestra Giovanile 
Italiana de Fiesole, a Xove Orquestra Filharmónica de 
Israel, Orquestra e Coro Giovanile de Santa Cecilia con 
Edipo en Colono (con motivo da celebración de “Colosseo 
2000”, coa execución dun concerto no Coliseo de Roma 
por primeira vez en 1.500 años). Recibiu o “Premio 
Internazionale Ultimo 900 Pisa 2000 Nel Mondo” en 
2004. Dende setembro de 2014 é director musical da 
Camerata Strumentale “Città di Prato”, orquestra coa que 
colabora con regularidade dende 2002. E dende outubro 
de 2016 é principal director invitado da Real Filharmonía 
de Galicia.
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SVETLIN ROUSSEV
Violín

O carismático virtuoso do violín Svetlin Roussev 
comezou a súa educación musical a moi tenra idade 
coa súa nai, profesora na escola de música da súa 
cidade natal, Ruse, en Bulgaria. En 1991 foi aceptado 
no Conservatorio Nacional Superior de París nas clases 
dos profesores Gérard Poulet, Devy Erlih e Jean-Jacques 
Kantorow. Tres anos despois foi galardoado co Primeiro 
Premio summa cum laude de Violín e Primeiro Premio 
de Música de Cámara, accedendo ao programa de 
posgrao. Gañou numerosos premios de concursos 
internacionais (Indianápolis, Long-Thibaud, Melbourne…). 
Foi destacado como Artista Revelación do ano 2000 
pola ADAMI no Festival da Industria Musical Francesa 
MIDEM en Cannes, o que lle valeu o patrocinio da Natexis-
Banques Populaires Corporate Foundation. No Certame 
Internacional de Música de Sendai de 2001 obtivo o 
primeiro Gran Premio, o Premio Especial da Audiencia e o 
Premio Especial á mellor interpretación dun concerto de 
Bach.

Roussev afronta con virtuosismo e intensidade un amplo 
rango de repertorio, dende o barroco á música actual. 
Especialmente recoñecidas son as súas interpretacións 
do repertorio eslavo e é un dos principais difusores da 
música búlgara. Destacado como Músico Búlgaro do Ano 
en 2006, o Goberno dese país distinguiuno en 2007 coa 
Lira de Cristal que outorga o Ministerio de Cultura.

É convidado con regularidade en orquestras en América, 
Asia e Europa como a Orquestra Nacional de Francia, 
Filharmónica de Radio Francia, Filharmónica de Seúl, 
Filharmónica de Tokio, Filharmónica de Sendai, Sinfónica 
de Indianápolis, Orquestra Nacional George Enescu 
de Bucarest, Orquestra Nacional da Radio Romanesa, 
Orquestra da Radio de Bulgaria, Orquestra Presidencial 
de Ankara ou a Filharmónica de Johannesburgo.

Ten traballado baixo a batuta de  directores como Leon 
Fleisher, Yehudi Menuhin, Marek Janowski, Raymond 
Leppard, John Axelrod, Nicholas Milton, Arie van Beek, 
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François-Xavier Roth, Jean-Jacques Kantorow, Jonathan 
Webb e moi especialmente con Myung-Whun Chung; 
en salas como o Teatro Bolshói, Suntory Hall, Sumida 
Triphony Center Hall, Seoul Arts Center, Salle Pleyel, 
UNESCO, Théâtre des Champs Elysées, Théâtre du 
Châtelet, Cité de la Musique, Théâtre de la Ville, Arsenal 
de Metz, Halle aux Grains de Toulouse, Bulgaria National 
Concert Hall, Budapest Béla Bartók National Concert Hall, 
Frankfurt Alte Oper, Palais des Beaux Arts de Bruxelles… 
É tamén un apreciado compañeiro de música de 
cámara para artistas como Myung-Whun Chung, Jean-
Marc Luisada, Philippe Cassard, Eric Le Sage, Antoine 
Tamestit, Vladimir Mendelssohn, Xavier Philips, Paul 
Meyer ou Philippe Bernold e é membro fundador do Trío 
Roussev-Salque-Rozanova.

Gravou obras de Pantcho Vladigueron coa pianista Eva 
Rozanova, o Concerto Fúnebre de K. A. Hartmann coa 
Orquestra de Auvergne e Arie van Beek, obras da Escola 
Franco-Belga e sonatas de Grieg e Medtner. Dende 
o curso 08/09 é profesor de violín no Conservatorio 
Superior de Música de París e é concertino da Orquestra 
Filharmónica de Radio Francia e da Filhamónica de 
Seúl. Toca o Stradivarius 1710 Camposelice, cedido pola 
Fundación da Música Nipoa.
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Unha noite con Mendelssohn

O xenial compositor Felix Mendelssohn desapareceu 
prematuramente como Schubert e Mozart con quen 
o comparaban, tanto que Schumann definiuno como 
o Mozart do século XIX. A música deste neno prodixio 
do Romanticismo xermánico, de perfecta escritura e 
absoluto equilibrio, foi sempre apreciada polo público 
e el mesmo recoñecido como un erudito, en gran parte 
grazas á educación rigorosa e de gran cultura que o seu 
pai lle inculcou pero tamén debido ao seu portentoso 
talento musical, as súas dotes como debuxante e a súa 
temperá madurez ademais dun carisma como director 
de orquestra e dinamizador da vida cultural que marcou 
a varias xeracións de melómanos. A grandeza de 
Mendelssohn reside na pureza, a perfección, a elegancia 
e a mesura, nun estilo moi persoal aínda influenciado 
por Bach, Mozart, Beethoven ou Weber. Trata a música 
como materia pura á que hai que dar forma pero lonxe 
do gusto romántico, do sentimentalismo típico da época, 
resultando a súa obra distante da excesiva sensiblería 
ao uso. A súa facilidade para compor non debe tapar 
a súa capacidade de innovación sen romper os lazos 
coa tradición, pero achegando solucións imaxinativas 
e brillantes como algunhas das súas sinfonías para 
cordas, compostas antes da adolescencia para os 
concertos que se interpretaban nas veladas dos 
Mendelssohn e que nunca foron publicadas en vida do 
compositor pois as consideraba meros exercizos, como 
a Sinfonía núm 8. A Abertura As Hébridas, exemplo de 
música narrativa e programática da época, responde xa 
a unha primeira etapa de madurez compositiva do autor, 
que chegará ao seu punto culminante co Concerto para 
violín op. 64, última das súas grandes obras orquestrais, 
rematada tan só dous anos antes da súa morte.

Con 12 anos Mendelssohn visitou, xunto ao seu severo 
mestre Zelter, a Goethe na súa casa de Weimar e 
impresionado contoulle aos seus pais “ …vin a Goethe, 
o sol de Weimar! […] a media mañá, Zelter acudíu todo 
emocionado: Goethe chegou! Precipitámonos escaleira 
abaixo e atopámolo no xardín […] Toquei diante del fugas 
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de Bach e improvisacións durante máis de dúas horas.” 
Días máis tarde dicía “Cada día, despois de comer, 
Goethe abre o piano e di: hoxe aínda non te escoitei, 
faime un pouco de ruido…”. Esto amosa as ensinanzas 
que sobre o neno Mendelssonh exercía o académico 
Zelter, que admirado por Goethe recibía e escoitaba a 
alumno e profesor. Aínda que o rapaz xa tiña escritas 
algunhas obras de certa valía como sonatas, cancións 
e pezas para teclado, Zelter recoméndalle escribir 
sinfonías para cordas entre as que se encontra a 
Sinfonía núm. 8. O primeiro movemento empeza cunha 
solemne e lenta introdución en modo haydiniano cuxo 
estado de ánimo cambia no Allegro cun potente tema. 
As cores sombrías ofrecidas por violas, violoncello e 
contrabaixo do Adagio lembran a Mozart. Co seu trío 
contrastante, o Menuetto é alegre e luminoso. Tamén 
o Allegro molto ten un final mozartiano, de brillante 
conclusión en forma de fuga contrapuntística e 
especialmente cheo de cor apuntando cara ás súas 
sinfonías maduras. Escrita entre o 6 e o 27 de novembro 
de 1822, foi completada polo propio Mendelssohn con 
instrumentos de vento -versión hoxe interpretada- no 
primeiro intento de usar a paleta orquestral completa e 
de construir unha gran sinfonía. 

No catálogo orquestral do autor aparecen aberturas 
como Soño dunha noite de verán, A bela Melusina ou 
Ruy Blas que segundo o musicólogo Karl-Heinz Köhler, 
son pequenos poemas sinfónicos nun movemento 
destacados pola súa capacidade de evocar lugares, 
feitos e estados de ánimo e así, xorde As Hébridas, Tras 
o su vixésimo aniversario, Mendelssohn viaxa a Londres 
e Escocia, cuxas impresións plasmou na Sinfonía 
escocesa. Mentres percorría as ‘Highlands’ escocesas 
realizou unha viaxe á illa de Staffa, unha das Hébridas 
(as outras son Iona e Mull) que resultou un suplicio polas 
extremas condicións do vento e o mar provocando 
no compositor un gran malestar físico e deixando un 
pésimo recordo a pesar da beleza dese territorio. Un 
ano despois, en 1830, o compositor comeza a escribir 
en Roma a Sinfonía Italiana e finaliza a Abertura que, 
nostálxica, solemne e maxestuosa, relata en sons o 
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ambiente da gruta escocesa en dous temas principais: 
o que recrea, nas voces graves iniciais, a beleza e 
soidade do lugar e o que representa o movemento do 
mar. A intención de Mendelssohn evidénciase nunha 
carta dirixida á súa irmá na que escribe “A tonalidade do 
desenvolvemento ten máis gusto a contrapunto que a 
aceite de balea, gaivotas e aceite de bacallao, e ha ser 
ao revés.”

O 30 de xullo de 1838, Mendelssohn escribíu outra carta, 
nesta ocasión ao seu amigo e recoñecido violinista 
Ferdinand David na que di: “Quero escribir un Concerto 
para violín para ti o vindeiro inverno; un en mi menor 
está dando voltas na miña cabeza, cuxa introdución 
non me deixa en paz un momento.” Completouno en 
1844 e foi estreado en Leipzig ao ano seguinte por 
David, como solista e o compositor danés Niels Gade 
como director. Mendelssohn adaptou as estruturas 
clásicas estándar aos seus propios gustos e á época, 
incluíndo unha introdución case inmediata do solista, 
algo inusual, e unha cadenza prescrita, que adoitaba 
ser improvisada polo violinista. O axitado primeiro 
movemento está escrito en forma de sonata clásica, con 
variedade de exposicións temáticas, desenvolvemento 
e recapitulación dos temas. O fagot fai de ponte cara ao 
relaxado Andante, composto en forma ternaria. Evitando 
os clásicos silenzos entre movementos, Mendelssohn 
comeza inmediatamente o terceiro en forma de sonata-
rondó híbrida para rematar a partitura coa música vivaz, 
vibrante e incluso alegre que parece creou sen esforzo 
durante a súa carreira.





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.compostelacultura.gal

RealFilharmoniadeGalicia
CompostelaCultura

@rfgalicia
@CCultura

PRÓXIMOS
CONCERTOS

Sábado 10 novembro 2018
18.30 h 
Descubre unha orquestra para ti… 
a túa!
O Crebanoces

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Maximinio Zumalave, director
Compañía de monicreques Per Poc 
(Santi Arnal e Anna Fernández)

P. Chaikovski
O Crebanoces (orq. McDermott) 

Mércores 14 novembro 2018
20.30 h
O Gabinete do Doutor Caligari
Cineuropa

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Helmut Imig, director

O gabinete do Doutor Caligari (1919) de 
Robert Wiene
Música de Timothy Brock


