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PROGRAMA

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Abertura de As vodas de Fígaro 

Sinfonía núm. 32 en Sol maior, KV. 318

Allegro spiritoso
Andante
Tempo primo

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992) / JOHN ADAMS (1947)
La Mufa 

ASTOR PIAZZOLLA
Oblivion 

WOLFGANG AMADEUS MOZART
“Idomeneo”: Chaconne, Passacaille e Pas Seul 

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (1840-1893)
Suite núm. 4 en Sol maior, op. 61, TH 34 “Mozartiana” 

Gigue. Allegro
Menuet Moderato
Preghiera. Andante ma non tanto
Theme and Variations. Allegro giusto

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

Principal directora invitada
Joana Carneiro

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 Joana Carneiro a principal 
directora invitada. 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.

VIOLÍNS I 
James Dahlgren 
(concertino)
Adriana Winkler 
(axuda de concertino)
Anca Smeu **
Ilya Fisher
Michal Ryczel
Claudio Guridi
Daniel Kordubaylo
Anna Alexandrova
Yulia Petrushevskaya
Victoria Jurov 
Manuel J. Muñoz ***

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

Kiyoko Ohashi
Irina Gruia
Silvia Cánovas ***
Christian Casanova ***

VIOLAS
Tilmann Kircher *
Natalia Madison **
Anne Schlossmacher
Ionela Ciobotaru 
Oxana Bakulina 
Timur Sadykov
Vicent Máñez ***
 
VIOLONCELLOS
Plamen Velev *
Barbara Switalska **
Thomas Piel 
Millán Abeledo
Carlos García 
Carmen Ramírez ***

CONTRABAIXOS
Carlos Méndez *
Alfonso Morán **
Mario Rodrigues (R)

FRAUTAS
Laurent Blaiteau *
Luis Soto **

ÓBOES
Christina Dominik *
Ana Salgado (R)

CLARINETES
Beatriz López *
Vicente López **

FAGOTES
Juan Carlos Otero *
Manuel Veiga **

TROMPAS
Jordi Ortega *
Alfredo Varela *
Xavier Ramón **
Mónica García (R)

TROMPETAS
Javier Simó *
Ramón Llátser **

TIMBAL
José Vicente Faus *

PERCUSIÓN
Gonzalo Zandundo (R)

ARPA
Bleuenn Le Friec (R)

PIANO
Haruna Takebe (R)

25 Aniversario
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JOANA CARNEIRO 
PRINCIPAL DIRECTORA CONVIDADA DA RFG

A aclamada directora portuguesa 
Joana Carneiro estréase esta 
temporada como 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, Real 
Filharmónica de Estocolmo, 
Filharmónica de Bergen, Sinfónica 
da Radio Sueca, Orquestra de 
Cámara Escocesa, Orquestra do 
Centro Nacional das Artes de 
Ottawa e a Filharmónica da BBC. 
Na temporada 18/19 dirixiu It’s 
a Wonderful Town de Bernstein 
coa Ópera Nacional Danesa e 
unha nova produción de Carmen 
na Ópera Real de Estocolmo. En 
2020 regresou a Dinamarca para 
realizar unha nova produción de 
Fidelio. 

É reclamada para conducir 
programas contemporáneos. 
Recentemente debutou coa 
Ópera Nacional Inglesa dirixindo 
a estrea mundial de O evanxeo 
segundo a outra María de John 
Adams. En 2016 dirixiu unha 
produción de A paixón de Simón 
no Festival Ojai que foi moi 
aclamada, e unha produción 
do Libro da inquietude de Van 
der Aa coa London Sinfonietta. 
Tamén traballa con regularidade 
co cantautor e compositor Rufus 
Wainwright.
 
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 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 
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St. Paul, de Orquestra de Cámara 
de Los Ángeles, Sinfónica del 
Nuevo Mundo e do Estado de São 
Paulo.

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 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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En 1779, Mozart escribiu a súa 
breve Sinfonía núm. 32, ao seu 
regreso a Salzburgo tras unha de-
sastrosa viaxe a París, durante a 
que morreu a súa nai e a súa úni-
ca composición importante foi a 
Sinfonía núm. 31. Aínda así, dado 
o seu aire festivo e a forma de 
abertura de opereta, tense asu-
mido que foi pensada como a in-
trodución dunha obra dramática. 
Dese xeito Otto Jahn, un dos pri-
meiros biógrafos do compositor, 
pensou que estaba escrita como 
prefacio á música incidental da 
traxedia Thamos, rei de Exipto e 
Alfred Einstein estaba seguro de 
que era a abertura da inacabada 
Zaide, relacionando varias pa-
saxes da sinfonía con momentos 
concretos da ópera. Ludwig Ritter 
von Köchel, editor do catálogo 
da obra de Mozart (1862), enga-
diu o subtítulo Ouverture, pero 
calquera que sexa a ocasión da 
súa composición, a obra presen-
ta a estrutura común da aber-
tura da ópera italiana da época: 
rápido-lento-rápido. A sinfonía 
é breve, de estilo compacto e 
continuo, imaxinativa na forma e 
atraente nas ideas e comeza con 
fortes acordes repetidos para a 
orquestra completa cunha suave 
resposta das cordas. Despois dun 
tema bulideiro e contrastado, no 
momento no que normalmente 

aparece a repetición do tema de 
abertura, aparece directamente 
o tempo lento coa súa pícara cor 
no vento-madeira. O diminuto fi-
nal devolve os temas do primei-
ro movemento en orde inversa. 
O devandito tema bulideiro in-
dícase primeiro; tras el, a figura 
de inicio e como remate, unha 
vigorosa fanfarra. Hai que salien-
tar que esta sinfonía inclúe catro 
trompas (o habitual nunha sinfo-
nía clásica, eran dúas), cada par 
nunha tonalidade diferente, o que 
amplía considerablemente as po-
sibilidades do instrumento e dalle 
a esta partitura unha coloración 
particularmente brillante e unha 
gran sonoridade.

Para a festiva celebración do En-
troido de 1781 en Múnic, Mozart 
recibiu o encargo da composición 
dunha ópera seria ao estilo de 
Gluck. O resultado foi Chacon-
ne, Passacaille e Pas Seul de Ido-
meneo, rei de Creta, escrita para 
a Orquestra de Mannheim e un 
elenco de prestixiosos cantantes 
como lle indicaba o compositor 
nas cartas ao seu pai e que sig-
nificou un punto de inflexión na 
carreira teatral do salburgués. O 
argumento narra a volta a Cre-
ta do rei Idomeneo tras a vitoria 
en Troia prometendo a Neptuno, 
a cambio dunha pasaxe segura 
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polo mar no medio da tormen-
ta, sacrificar a primeira criatu-
ra que atopase ao desembarcar 
e que para a súa desgraza, foi o 
seu fillo Idamante. Finalmente, 
Neptuno renuncia ao sacrificio 
porque Idomeneo decide abdi-
car en favor do seu fillo. Sobre a 
inspiración da ópera francesa e 
os ballets incluídos por Gluck nas 
súas obras, Mozart logrou unha 
escritura orquestral de alto nivel, 
utilizando por primeira vez clari-
netes e propondo novos efectos 
para o conxunto, dadas as virtu-
des da súa orquestra. Mais con 
ese tráxico argumento, a Mozart 
facíaselle imposible intercalar 
as danzas como tiña pensado e 
creou un ballet separado inter-
pretado, nas representacións ori-
xinais en Múnic, despois do coro 
final servindo, segundo algúns 
musicólogos, como unha ponte 
entre a representación da ópera 
completa e a festa da coroación e 
matrimonio entre Idamante e Ilia, 
pero sen formar parte integral da 
acción. A música instrumental 
do ballet é sinfonicamente com-
plexa e de gran liberdade formal, 
contrastando tempos e inspira-
ción melódica. Dividida en cinco 
seccións, interprétase sen pausa 
e é destacable a Chaconne, que 
non é propiamente unha chacona 
(danza que consiste nunha serie 

de variacións sobre un baixo osti-
nato) senón un rondó libre con di-
ferentes episodios desdobrados 
sobre dúas rápidas seccións -a 
segunda, unha variante turbulen-
ta en ton menor da primeira- en-
marcando un elegante Larghetto. 
Unha peza en catro movementos 
internos é o Pas á deux, en cuxa 
introdución destaca o carácter 
solemne á que segue un Allegre-
tto rococó e os dous tempos Piu 
allegro.

A triloxía resultante da colabo-
ración entre Mozart e o libretis-
ta Lorenzo da Ponte –As vodas 
de Fígaro, Don Giovanni e Così 
fan tutte– son tres das óperas 
máis significativas do compositor 
salzburgués. A primeira delas, As 
vodas de Figaro foi escrita entre 
1785 e 1786 e estreada no Burg-
theater de Viena, o 1 de maio de 
1786 dirixida polo propio Mozart. 
Baseada no subversivo texto do 
dramaturgo francés Pierre-Au-
gustin Caron de Beaumarchais, 
manifestaba os privilexios da 
nobreza fronte ao pobo e esa de-
nuncia, é o telón de fondo desta 
ópera. Aínda parece inverosí-
mil que, ás portas da Revolución 
francesa, a pesar incluso do pulo 
dunha burguesía poderosa, aque-
la corte dera o visto e prace a 
unha obra que teatralmente es-
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tivera prohibida anteriormente e 
así o recollía o xornal vienés Wie-
ner Realzeitung “aquilo que hoxe 
en día non está permitido dicir, 
cántase”. A pesar das críticas do 
momento, é considerada como 
unha das mellores creacións de 
Mozart e un fito no repertorio 
operístico. A apertura en forma 
de sonata é independente, non 
cita temas da propia ópera, nin se 
desvaece nos compases iniciais 
da música do primeiro acto, sen 
embargo, anticipa o sentido do 
humor de obra: lixeiro, enxeñoso 
e, por momentos, acedo e tamén 
amosa o que pode vir, unha ópera 
axil e incisiva. Nesta breve peza, 
un primeiro tema con vibrantes 
escalas nas cordas co concur-
so do fagot incita á resposta dos 
ventos para chegar a un tutti or-
questral. Cando volve a corda, 
leda e embelecida polas madei-
ras, asoma a orquestra vivaz e 
axitada ata desembocar nun se-
gundo tema, no que a corda can-
ta animada pero máis queda. As 
madeiras fan o seu contrapunto e 
volve a tensión; o fagot, en sta-
catto, xoga co resto da orquestra 
e chegan á repetición do segundo 
tema. A continuación aparecen a 
re-exposición variada de ambos 
temas e a coda, unha verdadeira 
pasaxe de fogos artificiais ini-
ciada pola corda en piano. Unha 

espléndida stretta protagonizada 
polos violíns leva á  cadenza final.
Unha homenaxe a Astor Piazolla 
quen no centenario do seu nace-
mento segue a ser a figura máis 
importante da historia do tango 
pois tomou unha música folcló-
rica, sensual e incluso de mala 
reputación para elevala a unha 
forma sofisticada de arte e así, o 
tango deixou de ser unha música 
de baile, o que lle xerou a crítica 
constante dos puristas. As súas 
composicións tomaron presta-
das formas clásicas e jazzísti-
cas, creando un novo vocabulario 
harmónico e rítmico máis apro-
piado para a sala de concertos 
que para o salón de baile, e que 
veu denominarse ‘Novo Tango’. 
Piazzolla non temía a disonancia 
nin os cambios bruscos de tem-
po e métrica, e a miúdo com-
poñía pezas segmentadas con 
estados de ánimo moi contras-
tados que interrompían o fluxo 
normal e esixían a concentración 
do público. La Mufa é un fermoso 
tango que John Adams arranxou 
en 1995 para violín e orquestra 
de cámara, expresamente para 
Guidon Kremer e a Orquestra 
de Cámara de Bremen quenes a 
estrearon en xaneiro de 1997 en 
Colonia e que inclúe un tutti fu-
rioso a cinco voces xustapostas 
que constitúen unha marabilla 
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estilística.

Oblivion (1984) é un dos máis 
coñecidos e populares ‘novos 
tangos’ do arxentino. A partitura 
orixinal ofrece ao ouvinte amplas 
liñas melódicas, nostálxicas case 
lutuosas, do bandoneón que so-
brepasan elegantemente sobre 
unha mesurada textura de cor-
das e convértese nunha das pe-
zas máis líricas e expresivas do 
catálogo de Piazzolla. Oblivion 
significa olvido pero también 
pode traducirse como amnistía, 
unha especie de olvido amplo, 
o que se percibe na peza como 
desolación. Pode dicirse que, en 
Oblivion, Piazzolla explora unha 
vea sentimental marcada por 
certa sobriedade. 

A orixe da Suite núm 4 en Sol 
maior op. 61 vén da admiración 
que Chaikovski sentía polo com-
positor de Salzburgo e, máis con-
cretamente, por Don Giovanni, 
obra á que dedicou esta peza no 
centenario da súa estrea. Xa en 
1884, Chaikovski i tivo a idea de 
compilar unha suite con obras de 
Mozart, proxecto que non reto-
mou ata 1887, un ano repleto de 
viaxes e de acontecementos po-
sitivos no seu traballo como di-
rector invitado no Teatro Bolshói 
de Moscova que o levou ao éxito 

en Rusia e Europa e permitiulle 
dirixir as súas propias obras. Así, 
a suite foi  iniciada no transcur-
so dunha cura de saúde Cáucaso, 
onde o 17 de xullo escribiu: “…co-
mezando a orquestrar as varia-
cións mozartianas” e o 9 de agos-
to: “Concluídos os últimos toques 
á miña Suite”. As catro partes da 
obra, bautizada polo autor como 
“unha reencarnación do pasado 
nunha obra contemporánea”, son 
orquestracións de pezas de Mo-
zart. A breve Giga, é a Pequena 
xiga para piano KV 574; o segun-
do, Minuetto, o Minuetto para pia-
no KV 355; a delicada Preghiera é 
a orquestración da transcrición 
para piano de Franz Liszt sobre 
o motete Ave Verum Corpus KV 
618. Especial interese ten o mo-
vemento final: Mozart utilizou un 
tema dunha ópera de Gluck, Os 
Pregrinos d’A Meca, para as súas 
variacións para piano; e Chaiko-
vski orquestra estas para Tema e 
Variacións. A estrea tivo lugar en 
Moscova en novembro de 1887 
nun concerto organizado pola 
Sociedade Musical Rusa dirixido 
polo propio Chaikovski nun pro-
grama que incluía a súa Segunda 
Sinfonía.



Xoves 18 de marzo, 20.00 h
RHAPSODY IN BLUE
Ciclo de piano Ángel Brage
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Wayne Marshall, director e piano

G. Gershwin, 
Fantasía Porgy and Bess (orq. I. Farrigton)
Un americano en París (orq. I. Farrigton)
Rhapsody in Blue (orq. F. Grofé)

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 981 542 349 (Teatro Principal)

OFICINAS 

T 981 552 290 | T 981 574 152

www.rfgalicia.org 

www.compostelacultura.gal

 

RealFilharmoniadeGalicia 

CompostelaCultura

 

@rfgalicia 

@CCultura

Xoves 25 de marzo, 20.00 h
A CANCIÓN DA TERRA
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Paul Daniel, director
Marina Pardo, mezzosoprano
Andeka Gorrotxategi, tenor

A. Alcalde, Un ollo de vidro (Obra encargo 
RFG*)
G. Mahler, A canción da terra (orq. I. 
Farrigton)

* Estrea absoluta


