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PROGRAMA

Duración aproximada do concerto: 1 hora (sen pausa)  
Pregámoslle ao público que non faga fotografías e que desconecte os teléfonos móbiles, reloxos, etc.

GABRIELA LENA FRANK (1972)
Lendas: An Andean Walkabout  
Toyos 
Tarqueada 
Himno de Zampoñas 
Chasqui 
Canto de Velorio 
Coqueteos

GABRIEL FAURÉ (1845-1924)
Suite de Pelleas e Melisande, op. 80  
Prélude 
Fileuse (O fiandeiro) 
Sicilienne 
La mort de Mélisande (A morte de Melisande)

CLARA SCHUMANN (1819-1896)
Concerto para piano en la menor, op. 7  
Allegro maestoso 
Romanze: Andante non troppo, con grazia 
Finale: Allegro non troppo

Gabriela Montero, piano
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Real Filharmonía de Galicia
Temporada de abono 2021-22

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

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 Joana Carneiro a principal directora 
convidada. 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 está financiada pola Administración Xeral do 
Estado, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago.

Director artístico titular
Paul Daniel

Director asociado
Maximino Zumalave

Principal directora convidada
Joana Carneiro

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

VIOLÍNS II
Grigori Nedobora *
Nikolay Velikov **
Kiyoko Ohashi
Irina Gruia
Gyula Vadaszi
Elina Viksne
Helena Sengelow 
Daniela Lewysohn ***
Samira Ajkic
Natalia Hernantes ***

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

VIOLONCELLOS
Plamen Velev *
Barbara Switalska **
Millán Abeledo 
Thomas Piel 
Carlos García
Alexandre Llano (R)

CONTRABAIXOS
Carlos Méndez *
Alfonso Morán **
Mª Cristina Ortego (R)

FRAUTAS
Laurent Blaiteau *
Luís Soto **

ÓBOES
Christina Dominik *
Esther Viúdez **

CLARINETES
Vicente López *
Bernardino Assunçao (R)

FAGOTES
Juan Carlos Otero *
Manuel Veiga **
Marta Balsa ***

TROMPAS
Jordi Ortega *
Alfredo Varela *
Xavier Ramón **
Simon Lewis (R)

TROMPETAS
Javier Simó *
Ramón Llátser **

TROMBÓN
Arturo Centelles (R)

TIMBAL
José Vicente Faus *

ARPA
Bleuenn Le Friec (R)
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Joana Carneiro
Principal directora convidada da RFG

A aclamada directora portuguesa 
Joana Carneiro é a principal directora 
convidada da RFG. É ademais a 
directora principal da Orquestra 
Sinfónica Portuguesa no Teatro 
São Carlos de Lisboa e directora 
artística do Estágio Gulbenkian para 
Orquestra desde 2013. De 2009 
a 2018 foi directora musical da 
Sinfónica de Berkeley, sucedendo 
a Kent Nagano como a terceira 
directora musical nos 40 anos de 
historia da orquestra. De 2006 a 2018 
foi directora convidada da Orquestra 
Gulbenkian.

Compromisos recentes e futuros 
inclúen actuacións coa Sinfónica 
da BBC, Philharmonia, Sinfónica de 
Gotemburgo, Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León, Real Filharmónica 
de Estocolmo (a quen dirixiu na 
cerimonia do Premio Nobel en 2017), 
Sinfónica da Radio Sueca, Orquestra 
de Cámara Escocesa, Orquestra do 
Centro Nacional das Artes de Ottawa 
e a Sinfónica Escocesa da BBC. 

Ten dirixido a Real Filharmónica 
de Liverpool, Royal Philharmonic 
Orchestra, Filharmónica de Radio 
Francia, Ensemble Orchestral 
de París, Orquestra de Bretaña, 

Sinfónica de Norrköping, Orquestra 
de Norrlands, Orquestra da 
Residencia da Haia, Filharmonía de 
Praga, Sinfónica de Malmö, Orquesta 
Nacional de España e a Sinfónica 
do Teatro La Fenice na Bienal de 
Venecia; así como a Filharmónica de 
Hong Kong, Orquestra de Cámara 
de Macao e a Orquestra de Beijing 
no Festival Internacional de Música 
de Macao. En América dirixiu a 
Filharmónica de Los Ángeles, 
Sinfónica de Toronto, Orquestra 
de Cámara de St. Paul, Sinfónica 
de Detroit, Sinfónica de Colorado, 
Sinfónica de Indianápolis, Orquestra 
de Cámara de Los Ángeles, Sinfónica 
del Nuevo Mundo e a Sinfónica do 
Estado de São Paulo.

En ópera, proxectos recentes inclúen 
Nixon en China (Ópera Escocesa, 
produción nomeada aos Premios da 
Royal Philharmonic Society), Castelo 
de Barba Azul / Voix Humaine, Rake´s 
Progress (Teatro Nacional de São 
Carlos, Lisboa), Carmen (Real Ópera 
de Estocolmo), Wonderful Town 
(Real Ópera Danesa), O evanxeo 
segundo a outra María (Ópera 
Nacional Inglesa, estrea mundial 
da produción escénica de Peter 
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Sellars), A paixón de Simón (Festival 
Ojai), Edipo Rei (Sidney, Premio 
Helpmann de Australia ao Mellor 
Concerto da Orquestra Sinfónica) e A 
Flowering Tree (Viena, París, Chicago, 
Cincinnati, Gotemburgo, Lisboa).

En 2010 dirixiu postas en escena de 
Peter Sellars de Edipo Rei e a Sinfonía 
dos Salmos de Stravinski no Festival 
de Sidney, que gañou o Premio 
Helpmann de Australia ao Mellor 
Concerto de Orquestra Sinfónica. 
Dirixiu un proxecto vencellado ao 
Festival de Nova Zelandia en 2011 
e, como resultado, foi convidada a 
traballar coas Orquestras Sinfónicas 
de Sidney e Nova Zelandia.

En 2002 foi finalista do prestixioso 
concurso de directores Maazel-Vilar 
no Carnegie Hall. En 2003-2004 
traballou cos mestres Kurt Masur e 
Christoph von Dohnanyi e dirixiu a 
Filharmónica de Londres como un 
dos tres directores elixidos para a 
Academia Internacional de Directores 
da Fundación Cultural Allianz de 
Londres. De 2002 a 2005 foi Directora 
Asistente da Orquestra de Cámara 
de Los Ángeles e Directora Musical 
da Orquestra da Fundación Xoves 
Músicos de Los Ángeles. De 2005 
a 2008 foi membro da American 
Symphony Orchestra League na 
Filharmónica de Los Ángeles, onde 

traballou con Esa-Pekka Salonen 
e dirixiu varias actuacións no Walt 
Disney Concert Hall e no Hollywood 
Bowl.

Natural de Lisboa, comezou a súa 
formación musical como viola antes 
de recibir o seu título de directora 
da Academia Nacional Superior de 
Orquestra en Lisboa, onde estudou 
con Jean-Marc Burfin. Recibiu a súa 
mestría en dirección de orquestra 
da Northwestern University como 
alumna de Victor Yampolsky e 
Mallory Thompson. Realizou estudos 
de doutoramento na Universidade 
de Michigan, onde se formou con 
Kenneth Kiesler. Ten participado 
en clases maxistrais con Gustav 
Meier, Michael Tilson Thomas, Larry 
Rachleff, Jean Sebastian Bereau, 
Roberto Benzi e Pascal Rophe.

En 2010 recibiu o Premio Helen M. 
Thompson, outorgado pola League of 
American Orchestras e que recoñece 
a prometedores directores. En 2004 
foi condecorada polo presidente 
da República Portuguesa coa 
Encomenda da Orde do Infante Don 
Henrique.
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Gabriela Montero
Piano 

As visionarias interpretacións 
de Gabriela Montero e o seu 
extraordinario talento para a 
improvisación permitíronlle reunir 
devotos seguidores por todo o 
mundo. Gañadora do prestixioso 
Premio Heidelberger Frühling en 
2018 e do cuarto International 
Beethoven Award de Bonn en 
2019, entre os seus compromisos 
recentes máis importantes estiveron 
os seus debuts coa Orquestra 
Sinfónica de San Francisco (Edward 
Gardner), New World Symphony 
Orchestra (Michael Tilson Thomas), 
Yomiuri Nippon Symphony en Tokio 
(Aziz Shokhakimov), Orquesta de 
Valencia (Pablo Heras-Casado) 
e coa Bournemouth Symphony 
Orchestra (Carlos Miguel Prieto). 
Tamén destaca a interpretación 
do seu propio Concerto “Latino” 
coa Orchestra of the Americas na 
Elbphilharmonie de Hamburgo e no 
Festival de Edimburgo, así como no 
Carnegie Hall de Nova York e o New 
World Center de Miami coa NYO2, 
e a súa recente xira europea coa 
Sinfónica Cidade de Birmingham e a 
directora Mirga Gražinytė-Tyla. 

Ten actuado con importantes 
formacións, como as orquestras 

filharmónicas de Róterdan, Royal 
Liverpool, Dresde, Oslo, Radio 
de Viena e Netherlands Radio; a 
Gewandhausorchester de Leipzig, a 
Academy of St. Martin in the Fields 
e a Australian Chamber Orchestra; 
as Orquestras Sinfónicas de 
Pittsburgh, Detroit, Houston, Atlanta, 
Toronto, Baltimore, Viena, Cidade de 
Birmingham, Barcelona, Lucerna e 
Sidney; a Orquestra Nacional Belga, 
Stuttgart Chamber, Orquestra de 
Cleveland, Philharmonia ou Scottish 
Ensemble, entre moitas outras. 

Tamén ofrece con frecuencia recitais 
de piano en salas tan distinguidas 
como Wigmore Hall de Londres, 
Kennedy Center de Nova York, 
Konzerthaus de Viena, Berlin 
Philharmonie, Frankfurt Alte Oper, 
Köln Philharmonie, Gewandhaus 
de Leipzig, Herkulessaal de 
Múnic, Opera House de Sidney, 
Concertgebouw de Ámsterdam, 
Philharmonie de Luxemburgo, 
Museo Gulbenkian de Lisboa, 
Orchard Hall de Tokio, Manchester 
Bridgewater Hall, Seoul LG Arts 
Center, Hong Kong City Hall, National 
Concert Hall de Taipei; e nos 
Festivais de Edimburgo, Salzburgo, 
Lucerna, Ravinia, Lugano, Gstaad, 
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Tanglewood, Aldeburgh, Rheingau, 
Trondheim, Istambul… 

O seu álbum máis recente, lanzado 
en outono de 2019 co selo Orchid 
Classics, presenta o seu propio 
Concerto “Latino” e o Concerto para 
piano en sol maior de Ravel, gravado 
coa Orchestra of the Americas. A 
súa anterior gravación con Orchid 
Classics gañou o premio Grammy 
Latino ao mellor álbum de música 
clásica. Incluía o Concerto para 
piano nº 2 de Rachmaninov e a súa 
primeira composición orquestral, Ex 
Patria. Outros álbums inclúen Bach 
and Beyond, que ocupou o primeiro 
lugar nas listas clásicas de Billboard 
durante varios meses e obtivo os 
seus dous Premios Echo Klassik: o 
de “Instrumentalista de teclado” do 
ano 2006 e o Premio 2007 á “Música 
Clásica sen Fronteiras”. En 2008 
tamén recibiu un nomeamento ao 
Grammy polo seu álbum Baroque, 
e en 2010 lanzou Solatino, unha 
gravación inspirada na súa terra natal 
venezolana e dedicada a obras de 
compositores latinoamericanos. 

Gabriela Montero fixo o seu debut 
oficial como compositora con Ex 
Patria, un poema sinfónico para 
piano e orquestra, e a súa resposta 
emocional á caída de Venezuela na 
anarquía, a corrupción e a violencia. 

A obra tivo a súa estrea mundial en 
outubro de 2011 coa Academy of St. 
Martin in the Fields. A súa primeira 
composición de gran formato, o seu 
Concerto para piano e orquestra 
nº 1, “Latino”, foi estreado na 
Gewandhaus de Leipzig coa MDR 
Sinfonieorchester dirixida por Kristjan 
Järvi, sendo posteriormente gravado 
e filmado coa Orchestra of the 
Americas para a canle ARTE. 

Firme defensora dos Dereitos 
Humanos, a voz de Gabriela está 
a chegar cada vez máis a esferas 
fóra da música clásica. En 2015 
foi nomeada Cónsul Honoraria por 
Amnistía Internacional, e tamén 
nomeada “polo seu destacado 
traballo no campo dos Dereitos 
Humanos” pola Human Rights 
Foundation, en recoñecemento 
ao seu continuo compromiso pola 
situación dos Dereitos Humanos en 
Venezuela. Foi convidada a participar 
no Festival “Women of the World” de 
2013, celebrado no Southbank Centre 
de Londres, e interveu e tocou dúas 
veces no Foro Económico Mundial 
de Davos-Klosters (Suíza). En 2012 
concedéuselle o Rockefeller Award 
pola súa contribución ás Artes e 
en 2008 foi convidada a tocar na 
investidura presidencial de Barak 
Obama.
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Gabriela Lena Frank (1972)
Gabriela Lena Frank naceu en 
Berkley, lincenciouse na Universidade 
de Rice e é doutora pola Universidade 
de Michigan. Foi gañadora do premio 
Gerard Schwarz/ASCAP e obtivo unha 
bolsa Global Connections a través 
de Meet the Composer. Ademais, 
traballa como pianista e colaborou 
co etnomusicólogo peruano Raúl 
Romero na gravación da música para 
piano dos compositores indíxenas 
da costa e os Andes peruanos. 
As pezas de Frank incorporan a 
mitoloxía, a arte, a poesía e a música 
folclórica suramericana ás formas 
clásicas occidentais, reflectindo a súa 
herdanza xudía-peruana. Sobre a súa 
obra Leyendas: An Andean Walkabout 
(2001) ela mesma escribe “mestura 
elementos da tradición musical clásica 
occidental e da música folclórica 
andina, inspirándose na idea da 
mestizaxe tal e como a concibiu o 
escritor peruano José María Arguedas, 
na que as culturas coexisten sen que 
unha estea sometida á outra. ‘Toyos’ 
representa un dos instrumentos máis 
recoñecibles dos Andes, a zampoña. 
O tipo máis grande é o toyo, que 
require unha gran resistencia e forza 
pulmonar e adoita tocarse en cuartas 
paralelas. A ‘Tarqueada’ é un número 
contundente e rápido que suxire a 
tarka, unha pesada frauta de madeira 
que se sopra con forza para dividir 

o ton. Os conxuntos de tarka adoitan 
tocar en cuartas, quintas e oitavas 
casualmente afinadas. O ‘Himno 
de Zampoñas’ inspírase nun tipo 
particular de conxunto de zampoñas 
que divide as melodías mediante unha 
técnica coñecida como hocketing. 
O son característico da zampoña é 
o dun ton fundamental soprado de 
forma plana para que os sobretóns 
soen por riba. ‘Chasqui’ representa 
ao chasqui, un lendario corredor da 
época incaica que corría grandes 
distancias para entregar mensaxes 
entre vilas separadas entre si polos 
cumios andinos. O chasqui necesitaba 
viaxar con pouco peso, polo que 
imaxino que os seus instrumentos 
elixidos eran o charango, un primo 
agudo da guitarra, e a lixeira frauta 
quena de bambú, que inflúen neste 
movemento. ‘Canto de Velorio’ retrata 
a outra coñecida personalidade 
andina, unha chorona profesional 
contratada para facer que os rituais 
funerarios (coñecidos como velorio) 
sexan aínda máis tristes, a chorona 
está acompañada aquí por unha 
segunda chorona e un coro adicional 
de mulleres de loito. O canto Dies 
Irae cítase como reflexo da afección 
da chorona a mesturar versos do 
folclore indíxena quechua e dos ritos 
relixiosos occidentais. ‘Coqueteos’ é 
unha canción de amor cantada polos 
homes coñecidos como romanceiros e 
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é directa na súa expresión harmónica, 
ousada e festiva. Os romanceiros 
cantaban en harmonía uns con outros 
sobre un fondo de guitarras, o que me 
parece un vendaval de guitarras.”

Gabriel Fauré (1845-1924)
O drama Pelléas et Mélisande 
de Maurice Maeterlinck narra un 
apaixonado triángulo amoroso entre 
Pelléas, o seu medio irmán Golaud 
e Mélisande no imaxinario reino de 
Allemonde. Estreouse en París en 
maio de 1893 e nun período de doce 
anos, polo menos catro destacados 
compositores como Fauré, Debussy, 
Schoenberg ou Sibelius, de diversas 
orixes e estilos, crearon a súa propia 
obra mestra. En 1898, a actriz Patrick 
Campbell encargou a Gabriel Fauré 
a música incidental para a primeira 
produción en inglés que se estrearía, 
no Teatro Prince of Wales en Londres, 
o 21 de xuño dese ano. Fauré dispuxo 
dun mes para realizar ese traballo 
polo que utilizou obras inacabadas e 
pediu axuda ao seu alumno Charles 
Koechlin para a orquestración. Anos 
despois, o autor revisou a partitura, 
seleccionou tres dos seus números e 
engadiu a Sicilianne que completaría 
a Suite op. 80 publicada en 1909 
chegando a ser unha das súas obras 
para orquestra máis soadas que 
reflicte moitas das características 

da súa linguaxe: música oscilante 
e delicada, ritmos flexibles, liñas 
melódicas longas e asimétricas, etc. 
A partitura recrea o ambiente onírico 
da obra de Maeterlinck comezando 
co delicado Preludio, de inspirador e 
melancólico lirismo, que presenta o 
misteriosa atmosfera do bosque no 
que Mélisande se atopa con Golaud. 
No Fileuse (Andantino quasi allegretto) 
Fauré, cos violíns, mostra a Mélisande 
fiando na roca, mentres que óboe 
e outros instrumentos de vento 
transmiten os abstraídos pensamentos 
da moza até chegar á ‘cantabile’ e 
suxestiva Sicilienne (Allegro molto 
moderato). O final está dedicado á 
morte da protagonista cuxo ambiente 
dramático e tráxico é expresado cos 
rexistros máis graves da frauta, as 
harmonías modais e os pizzicato da 
corda. 

Clara Schumann (1819-1896)
A pesar de ser un dos grandes 
talentos compositivos do século XIX 
Clara Wieck, en 1839, escribiu no seu 
diario “algunha vez pensei que posuía 
capacidade creativa, pero renunciei 
a esa idea; unha muller non debe 
desexar compoñer. Ningunha foi quen 
de facelo, por que podería esperalo 
eu? Resultaría arrogante, aínda que, 
de feito, o meu pai conduciume a 
iso desde moi cedo”. Sen embargo, 
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non era así, xa que foi unha notable 
intérprete que debutou aos nove 
anos na Gewandhaus de Leipzig e 
realizou, aos doce, unha xira europea 
na que incluíu pezas da súa autoría. 
Por iso non resulta estraño que ao 
ano seguinte, 1833, esbozara un 
movemento para un concerto para 
piano e orquestra. Nesa época, 
Robert Schumann xa era hóspede 
e alumno do pai de Clara, e foi el 
quen escoitou a primeira incursión 
orquestral da rapaza, recomendoulle 
certos cambios na orquestración e 
animouna a seguir co traballo que 
foi estreado en 1836, cando ela 
tiña dezaseis anos. A escritura do 
Concerto para piano e orquestra 
caracterízase por un gran virtuosismo 
que manifesta a súa calidade como 
intérprete e a súa xuventude incluíndo 
figuracións desafiantes, harmonías 
avanzadas e coloridas e, sobre todo, 
o seu sentido e dominio da forma 
musical.  O áxil movemento escrito en 
primeiro lugar acabou sendo o último 
para, finalmente, engadir outros dous: 
o primeiro, presenta unha abertura 
romántica e dramática seguida dun 
floreo do piano, digno de Liszt, e a 
interpretación do tema principal que 
fai pensar en Chopin; o segundo 
tema parece comezar na tonalidade 
convencional pero, desvíase para 
non volver ata que un lento arpexo 
ascendente leva ao segundo 

movemento. Romanze destaca pola 
súa asombrosa sinxeleza e beleza 
e a solista aparece cunha melodía 
tenra e clara; melodía que pasa a un 
violonchelo con acompañamento de 
piano de xeito que a beleza da peza 
consegue evitar un romanticismo 
enfermizo. Ese apoio do piano 
continúa despois de que o violonchelo 
desaparece, e a entrada dos metais 
sinala o comezo do movemento 
final. O Finale é claramente o máis 
substancial dos tres, Clara concibiuno 
orixinalmente como un tour de force 
independente e virtuoso para piano e 
orquestra e cuxa forma é similar á dun 
rondó tradicional aínda que cunha 
versión libre das nítidas seccións 
de contraste características desa 
forma. Este magnífico e imaxinativo 
movemento final é testemuño de que 
a compositora xa era unha intérprete 
experimentada e admirada no mundo 
da interpretación pianística. Robert 
e Clara namoraron e, contra vento 
e marea, casaron en 1840 cando el 
era relativamente descoñecido e ela 
unha celebridade internacional para 
formar a primeira parella “de poder” 
das artes, profesándose devoción e 
respecto mutuo.
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PRÓXIMOS 
CONCERTOS

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 981 542 462 Zona C

OFICINAS 
T 981 552 290 | T 981 574 152

www.rfgalicia.org 

www.compostelacultura.gal

RealFilharmoniadeGalicia 

CompostelaCultura

@rfgalicia 

@CCultura

Xoves 3 febreiro, 20:30 h
ARREDOR DO PIANO
CICLO DE PIANO ÁNGEL BRAGE
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Lars Vogt, director e piano

L. v. Beethoven: Sinfonía nº 8 en Fa M, op. 93
L. v. Beethoven: Concerto para piano núm. 5 
en Mi bemol menor, op. 73 “Emperador”

Xoves 10 febreiro, 20:30 h
POSTAL DESDE VENECIA
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Enrico Onofri, director
Francesca Aspromonte, soprano

A. Vivaldi: Concerto Per Parigi en Do menor 
RV114
A. Vivaldi: Laudate Pueri, RV600
G. Rossini: Sonata para cordas núm. 1 en 
Sol maior
L. Boccherini: Sinfonía núm. 26 en Do 
menor, G519

19:45 h
Sala Mozart
Conversando con...
Enrico Onofri


