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PROGRAMA

I
MÁRIO LAGINHA (1960)
Abertura 2011
Camponês Alentejano (Alentejo)

ALFREDO DUARTE MARCENEIRO (1891-1982) (arr. M. Laginha)
Estranha forma de vida

POPULARES (arr. M. Laginha)
Ó Laurinda. Linda, Linda (Algarve)
Mirandum se fui à la guerra (Miranda do Douro)

ALAIN OULMAN (1928-1990) (arr. M. Laginha)
Alfama

ARMANDO MACHADO (1899-1974) (arr. M. Laginha)
Se não chovesse tanto, meu amor

MÁRIO LAGINHA
Margarida
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II
CUSTÓDIO CASTELO (1966) (arr. M. Laginha)
Sete pedaços de vento

JOSÉ PEDRO BLANC (1914-1959) (arr. M. Laginha)
Fado Blanc

ALAIN OULMAN (arr. M. Laginha)
Abandono

MÁRIO LAGINHA
Quando julgas que me amas

ALAIN OULMAN (arr. M. Laginha)
A minha terra é Viana

POPULARES (arr. M. Laginha)
Rapazes, meninos (Estremadura)
José Embala o Menino (Beira-Baixa)

ALAIN OULMAN (arr. M. Laginha)
Maria Lisboa

Duración aproximada do concerto: 1 hora e 15 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 
Yulia Petrushevskaya
Michal Ryczel
Victoria Jurov
Ilya Fisher
Anna Alexandrova
Claudio Guridi

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

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

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

CONTRABAIXOS
Carlos Méndez *
Alfonso Morán **
Oriol Xicart 

FRAUTAS
Laurent Blaiteau *
Luis Soto **

ÓBOES
Christina Dominik *
Avelino Ferreira (R)

CLARINETES
Beatriz López *
Jorge Ripoll ***
Vicente López **

FAGOTES
Juan Carlos Otero *
Manuel Veiga **

TROMPAS
Jordi Ortega *
Alfredo Varela *
Xavier Ramón **

TROMPETAS
Javier Simó *
Ramón Llátser **

TUBA
Miguel Franqueiro (R)

TIMBAL
José Vicente Faus *

PERCUSIÓN
Pablo Salgueiro (R)
Gonzalo Zandundo ***

ARPA
Alba Barreiro (R)
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PEDRO NEVES
Director 

Director Principal da Orquestra Clássica de Espinho, 
de excepcional versatilidade, destaca pola súa 
musicalidade e polo liderado expresivo dende o podio. 
Séntese cómodo tanto no repertorio clásico como 
no contemporáneo e é un recoñecido defensor dos 
compositores portugueses. Foi Director Asociado 
da Orquestra Gulbenkian e Principal da Orquestra 
do Algarve. É membro fundador de Camerata Alma 
Mater, con sede en Lisboa. Nesta temporada regresará 
ás Orquestras Sinfónica do Porto Casa da Música, 
Gulbenkian, Metropolitana de Lisboa e Sinfónica 
Portuguesa. Tralo éxito d’O lago dos cisnes de 
Chaikovski, volve á Companhia Nacional de Bailado 
para O crebanoces e dirixirá un concerto especial coa 
Orquestra do Festival Antonio Fragoso en homenaxe ao 
compositor no centenario da súa morte. Recentemente 
debutou coa Filharmónica de Luxemburgo e coa 
Sinfónica de São Paulo cun programa que incluía a 
estrea mundial do Concerto para violín de Loureiro 
Chaves. Regresará a Brasil para participar no Festival 
Internacional de Inverno Campos do Jordão.

En Portugal traballou recentemente coa Orquestra 
Clássica da Madeira e coa Orquestra Filarmonia das 
Beiras. Dirixiu unha produción da A Cincenta de Rossini 
no Teatro Nacional de São Carlos coa Orquestra 
Sinfónica Portuguesa. Outros compromisos incluíron 
a Orquestra da Cidade de Joensuu en Finlandia e a 
Orquestra Sinfônica de Porto Alegre en Brasil. Como 
educador e impulsor de novos músicos, é docente na 
Academia Metropolitana e na Universidade do Minho 
e traballa co Sistema Portugal: Orquestra Geração, 
que achega a educación musical aos mozos e ás 
comunidades desfavorecidas.

Neves é un intérprete experto na nova música e ten 
realizado numerosas estreas mundiais. Colabora 
con frecuencia con Remix, o conxunto de música 
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contemporánea residente da Casa da Música, co  
Grupo de Música Contemporânea de Lisboa e con 
Sond’Arte Electric Ensemble, co que viaxou a Xapón e 
Corea do Sur.

Como violoncellista, estudou con Isabel Boiça no 
Conservatorio de Aveiro, con Paulo Gaio Lima na 
Academia Nacional Superior de Orquestra de Lisboa e 
con Marçal Cervera na Escuela de Música Juan Pedro 
Carrero de Barcelona. Licenciouse en dirección con 
Jean Marc Burfin na Academia Nacional Superior de 
Orquestra de Lisboa e posteriormente estudou con 
Emilio Pomàrico e Michael Zilm. Ten gravado coa 
Orquestra Gulbenkian cos selos Naxos e Gulbenkian. 
Agora está a cursar un programa de doutoramento na 
Universidade de Évora, investigando as obras sinfónicas 
do compositor portugués Joly Braga Santos.

CRISTINA BRANCO
Fadista

O fado cruzouse na vida de Cristina Branco por unha 
feliz casualidade. En certo modo, foi ela, pola súa 
ousadía estética e unha interpretación moi particular, 
quen atravesou o fado como fenómeno musical 
de fondas raíces tradicionais. “Comezou como un 
divertimento, un serán de cantigas entre amigos”, 
segundo lle gusta lembrar. Coñecía fados de ouvido, 
cantados polo avó materno, letras e acordes que repetía 
sen ter consciencia de como se entrañaban. Estaba 
neses intres máis preto de B. Holliday e E. Fitzgerald, a 
J. Joplin e J. Mitchell que de Amália Rodrigues. Cando o 
seu avó lle regalou polo seu 18 aniversario o disco Rara 
e Inédita, obra maior e menos coñecida da gran diva 
do fado, non sabía aínda que lle cambiaría a vida para 
sempre. 

Meses antes de pisar un escenario por primeira vez, 
en Ámsterdam (1996, Zaal100), Cristina nunca se 
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imaxinara ser siquera unha intérprete afeccionada. 
Cantante dos principais poetas de Portugal (Camões, 
Pessoa, David Mourão Ferreira, José Afonso...) e algúns 
do mundo (como Éluard, Ferré, Storni ou Slauerhoff), 
Branco fixo do seu xeito de entender o fado unha 
especie de representación da poesía e da literatura 
do cancioneiro nacional. Reúne toda a emoción que o 
xénero podía conter na súa íntima conexión entre voz, 
poesía e música. Tal como fixeron outros que, desde 
mediados dos anos 90, encontraron no fado a súa 
forma de expresión, contribuíndo a unha sorprendente 
renovación da Canção de Lisboa, Cristina Branco 
comezou a definir o seu percorrido, onde o respecto 
pola tradición camiña paralela ao seu desexo de 
innovar. Así, lanzou Menina en 2016, con temas orixinais 
de autores como Filho da Mãe e André Henriques 
(Linda Martini), Cachupa Psicadélica, Mário Laginha e 
Lobo Antunes. Un disco de novas abordaxes, de novos 
compositores de varias latitudes da música portuguesa, 
pero tamén como Peixe e Nuno Prata (Ornatos Violeta), 
Pedro da Silva Martins e Luís Martins (Deolinda), Jorge 
Cruz (Diabo na Cruz), Luís Severo (Cão da Morte), un 
fado tradicional (con texto de Amália), e textos de Ana 
Bacalhau (Deolinda) e Kalaf (Buraka Som Sistema). O 
álbum recibiu en marzo de 2017 o Premio de Mellor 
Disco de 2016 pola Sociedade Portuguesa de Autores e 
valeulle un nomeamento para os Globos de Ouro como 
Mellor Intérprete Individual.

2018 é o ano de Branco, disco recoñecido pola 
crítica (5 estrelas na revista Time Out, 4 estrelas no 
Expresso e 4,5 estrelas no Ípsilon). Este novo traballo 
da cantante, con arranxos do trío de Bernardo Couto 
(guitarra portuguesa), Bernardo Moreira (contrabaixo) 
e Luís Figueiredo (piano), é un disco persoal e unha 
nova páxina na súa carreira. Segundo ela mesma, “é o 
disco no que prometo liberarme de calquera prexuízo, 
xuntando realidades que se transforman gradualmente 
nun novo-normal no que todo é posible e as alternativas 
se revelan claras, nítidas”.



8

MÁRIO LAGINHA 
Piano

Cunha carreira de máis de dúas décadas, vencéllaselle 
ao mundo do jazz. Se ben é certo que os inicios da 
súa carreira teñen un carácter predominantemente 
jazzístico -foi un dos fundadores do Sexteto de Jazz 
de Lisboa (1984), creou o decateto Mário Laginha 
(1987) e aínda lidera un trío co seu nome-, o universo 
musical que construíu coa cantante Maria João é 
unha homenaxe ás músicas que sempre o marcaron; 
comezando polo jazz e os sons brasileiros, indios, 
africanos, pop e rock, sen esquecer as bases clásicas 
que presidiron a súa formación académica e que 
acabarían por ditar o seu único proxecto en solitario, 
inspirado en Bach (Canções e Fugas, 2006).

Laginha artellou unha forte personalidade musical 
cunha gran vontade de compartir a súa arte con outros 
músicos e creadores. En primeiro lugar, con Maria 
João, un dos proxectos máis consistentes e orixinais da 
música portuguesa, con máis dunha decena de discos e 
centos de concertos en todo o mundo (Festival de Jazz 
de Montreux, Mar do Norte, San Sebastián, Montreal...).

A finais dos 80 iniciou unha colaboración, que 
se mantén, co pianista clásico Pedro Burmester, 
co que gravaría un disco, e que se estendería a 
Bernardo Sassetti en 2007 no proxecto 3 pianos, 
coa gravación dun CD e un DVD, así como concertos 
cunha forte repercusión na crítica e no público. Ata a 
súa inesperada desaparición, Bernardo Sassetti foi, 
ademais, compañeiro de Laginha en moitos concertos e 
dous discos gravados, o derradeiro dedicado á música 
de José Afonso.

De formación clásica, compuxo para agrupacións 
como as Big Band de Radio de Hamburgo e Frankfurt, 
Filharmónica de Hannover, Orquestra Metropolitana de 
Lisboa, Remix Ensemble da Casa da Música, Grupo de 
Percusión Drumming e a Sinfónica do Porto. Tocou, en 
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escenarios ou no estudio, con músicos excepcionais 
como W. Muthspiel, T. Gurtu, Tcheka, Gilberto Gil, Lenine, 
A. Marçal, R. Towner, Manu Katché, Dino Saluzzi, Kai 
Eckhardt, Julian e Steve Argüelles, H. Johnson ou Django 
Bates. Compón tamén para cine e teatro.

O traballo máis recente do trío compartido con Bernardo 
Moreira e Alexandre Frazão é Mongrel, unha obra de 
temas de Chopin transformados pola súa linguaxe 
persoal. Iridescente, gravado na Fundación Gulbenkian, 
é a súa última aventura musical coa cantante Maria 
João. Desde 2012 colabora co pianista André Mehmari, 
co que gravou un disco en vivo, con música orixinal 
dos dous, interpretando concertos en Brasil e Portugal. 
A finais de 2013, Mário Laginha e o seu Novo Trio co 
guitarrista Miguel Amaral e o contrabaixista Bernardo 
Moreira lanzaron Terra Seca, un álbum que abríu un 
novo terreo para o jazz e a música portuguesa.

En 2016, convidado pola Orquestra Gulbenkian para 
unha xira, realizou o concerto que escribiu para 
piano e orquesta, gravado recentemente. Tamén 
en 2016, retomou a colaboración co pianista Pedro 
Burmester, con quen ten tocado nas salas e festivais 
máis importantes de Portugal e do estranxeiro. En 
2017 publicou o álbum Setembro co saxofonista 
Julian Argüelles e o percusionista Helge Norbakken, 
presentándose en Inglaterra, Serbia e Portugal, entre 
outros países.
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MIGUEL AMARAL
Guitarra portuguesa

Naceu en Oporto en 1982. O seu primeiro contacto coa 
música xorde aos 6 anos, estudando piano coa profesora 
Madalena Leite de Castro. Estudou guitarra portuguesa 
con S. Cabral, Fontes Rocha e Caldeira Cabral. Comezou 
a súa carreira profesional en 2005. Mantén os seus 
estudos musicais: piano con J. Ricardo Fráguas 
formación musical con Torres Pinto, análise, harmonía 
e contrapunto con Daniel Moreira, composición con 
Dimitris Andrikopoulos e con Nuno Ferreira, improvisación 
e estudo da linguaxe do Jazz. 

Ofrece recitais en Portugal e no estranxeiro, tanto en 
solitario como integrado en grupos de cámara ou en 
programas de música orquestral. Destaca o seu recital 
na Casa da Música en 2009, con críticas salientado a 
"superioridade da execución" e o "ousado repertorio"; 
presentando obras de Caldeira Cabral, Ricardo Rocha e 
Carlos Paredes.

Entre 2010 e 2016 participa no espectáculo Sombras 
de Ricardo Pais, estreado no Teatro São João en 
Porto e realizáronse outras actuacións en Portugal, 
Francia, Brasil e Rusia. En 2011 destaca o seu recital 
na Fundación Gulbenkian, no Festival do 25 aniversario 
do Premio Jovens Músicos. Nese ano participa na 
banda sonora do documental "Nadir Afonso - o tempo 
non existe" de Jorge Campos, cuxa música de D. 
Andrikopoulos é a primeira banda sonora escrita para 
guitarra portuguesa e electrónica.

En 2012 presenta o recital "Armandinho, Paredes e 
Rocha" no Teatro São João, abordando o repertorio 
máis tradicional da guitarra portuguesa, recital que 
leva ao Festival Cultural Magrebí de Música Andaluza 
en Alxer en 2015. En 2013 publica Chuva Oblíqua, o 
seu primeiro álbum, dedicado ao repertorio solista que 
tiña desenvolvido. Ese ano forma con Mário Laginha e 
o contrabaixista Bernardo Moreira o Novo Trio de Mário 
Laginha, gravando o disco Terra Seca, para o que escribe 



11

a peza Fuga para um dia de Sol. Participou na estrea 
da obra Folk Songs de Laginha coa Filharmónica de 
Luxemburgo e Cristina Branco e participou no recital 
"Fado Barroco" coa Orquestra Barroca de Helsinki; 
por encargo de Marcos Magalhães, compón para este 
programa Luz de Outono para orquesta barroca e guitarra 
portuguesa. Tamén en 2015 participou no disco Severa - 
fado de um fado, para o que compuxo Transfiguração para 
guitarra portuguesa. En 2016 Fado Barroco foi gravado 
en vivo (Naxos) na Fundación Gulbenkian. En 2017 volve 
tocar Folk Songs coa Sinfónica de Amberes e forma parte 
da comitiva do Goberno Portugués na Feira Internacional 
do Libro de Guadalajara -México-, tocando como solista na 
cerimonia de paso de testemuño para o Ano Portugués.

Fado...
Para falar de Fado as palabras vólvense pequenas e 
desprovidas de significado... é necesario viaxar ata o 
corazón das xentes, é necesario sentir o pulsar da terra e 
dos seus costumes, é necesario abrir as portas do pasado 
e percibir as razóns da Historia.
Para ouvir o Fado non abonda desenvurullar as notas 
entretecidas por unha guitarra... é necesario sentir o amor 
entre as palabras e a harmonia, é necesario bloquear os 
arquetipos técnicos, é necesrio ilustrar a nosa imaxinación 
nun remuíño de cancións.
Para ver o Fado non chegan os miopes ollos do ser 
humano... é necesario ollar o escarpado horizonte, 
visualizar o terreo dunha forma redonda, é necesario 
colocar lentes dunha realidade allea á nosa retina.
Para sentir o Fado non abonda estar presente... é 
necesario percorrer o camiño do espírito,
é necesario vaguear na constante insatisfacción e 
procura, é necesario deixar a liberdade existir.
O concerto que vos propomos esta noite é unha viaxe 
sentimental feita ao interior fondo dun pobo, percorrer 
as cancións que habitan o seu cotián, cuxa alma está en 
constante saudade... o espello desa alma gañou forma: 
Portugal e o Fado serán almas xemelgas para sempre!
Boa viaxe!

Pedro Neves



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

Sábado 23 de febreiro
18,30 h
Pangea
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Descubre unha orquestra para ti … a túa!
Abraham Cupeiro, multiinstrumentista
Rafael Agulló, director

Oceanía
China
América
África
África do Norte
Armenia
Bulgaria
Costa atlántica

Xoves 28 de febrero
20,30 h
Sinfonismos
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Jonathan Webb, director
A. Saavedra, Macaréu (obra de encargo)
J. Sibelius: Sinfonía núm. 6 en re m, op. 
104
R. Vaughan Williams: Sinfonía nº 5 en Re 
maior

19,45 h 
Conversando con….. Jonathan Webb


