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PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Lucio Silla, Kv. 135
 Abertura
Thamos, rei de Exipto, Kv. 345 (336a): entreactos
 Maestoso - Allegro
 Andante
 Allegro - Allegretto
 Allegro vivace assai

Sinfonía núm. 40 en sol menor, Kv. 550 
 Molto allegro
 Andante
 Menuetto: Allegretto
 Allegro assai

Duración aproximada do concerto: 65 minutos (sen pausa)
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 director 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 fi nanciada pola Administración Xeral do Estado, a Xunta 
de Galicia e o Concello de Santiago.

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

VIOLÍNS II
Grigori Nedobora *
Nikolay Velikov **

Elina Viksne
Enrique Roca
Gyula Vadaszi
Kiyoko Ohashi
Samira Ajkic
Irina Gruia
Helena Sengelow 

VIOLAS
Tilmann Kircher *
Natalia Madison **
Ionela Ciobotaru 
Anne 
Schlossmacher
Timur Sadykov
Oxana Bakulina 
 
VIOLONCELLOS
Plamen Velev *
Barbara Switalska **

Thomas Piel
Carlos García
Alexandre Llano (R)

CONTRABAIXOS
Carlos Méndez *
Alfonso Morán **
Raquel Miguélez (R)

FRAUTAS
Laurent Blaiteau *

ÓBOES
Christina Dominik *
Esther Viúdez **

CLARINETES
Beatriz López *
Vicente López **

FAGOTES
Juan Carlos Otero *
Manuel Veiga **
 
TROMPAS
Jordi Ortega *
Alfredo Varela *
Xavier Ramón **

TROMPETAS
Ramón Llátser*
Ana Mª Pazos (R)

TIMBAL
José Vicente Faus *

25 Aniversario
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JAN WILLEM DE VRIEND
DIRECTOR

Jan Willem de Vriend, foi director 
principal da Orquestra da Residencia 
da Haia, na actualidade é principal 
director convidado da Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya, da Orquestra Nacional de 
Lille e da Filharmónica de Stuttgart. 
Tamén é Artista en Residencia 
na Sinfónica de Stavanger. É 
convidado con regularidade a Royal 
Concertgebouw Orchestra, Tonhalle 
de Zúric, Konzerthausorchester de 
Berlín, Sinfónica da Radio de Frankfurt, 
Filharmónica de Bergen e Filharmónica 
de Róterdam.

De 1982 e 2015 foi o director artístico do 
Combattimento Consort, formación 
fundada por el mesmo con sede no 
Concertgebouw de Ámsterdam, coa 
que realizou exitosas xiras por todo o 
mundo, distinguíndose pola brillante 
execución de obras dos séculos XVII 
e XVIII. Así mesmo, foron notables as 
súas producións operísticas (obras 
de Monteverdi, Haendel, Telemann, 
Bach, Gassmann, Mozart…), dirixidas 
escenicamente por Eva Buchmann, 
coas que estiveron de xira por Europa 
e América.

Este intenso período produtivo 
de Jan Willem, testemuñado por 
unha gran cantidade de CD, DVD e 
gravacións de televisión, continúa 
agora coa súa actividade de dirección 
a tempo completo e o seu importante 
compromiso como carismático 
promotor e divulgador da música 
clásica.

Director artístico da Orquestra 
Sinfónica dos Países Baixos en 2006 
gañou a atención da crítica cunha 
impresionante execución da Primeira 
Sinfonía de Mahler, na súa primeira 
versión, coñecida como “Versión de 
Hamburgo”. Como consecuencia 
dese grande éxito (“Absolutamente 
imprescindible”, Grammophone) 
foi convidado a dirixir a Royal 
Concertgebouw Orchestra e as máis 
importantes orquestras europeas, 
ademais de gravar un catálogo 
substancial de obras de Beethoven 
para Challenge Classics, para logo 
abordar obras de Mendelssohn e 
Schubert.

De 2008 a 2015 foi principal director 
convidado da Orquestra Brabant 
(agora Filharmónica do Sur dos 
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Países Baixos) e ten feito aparicións 
especiais coa Orquestra Nacional 
Belga, Sinfónica SWR de Stuttgart, 
Real Orquestra Filharmónica de 
Flandes, Orquestra de Cámara de 
Viena, Filharmónica de Luxemburgo, 
Róterdam e Hong Kong. Os seus plans 
futuros inclúen a Sinfónica da Radio 
MDR de Leipzig e a Radiophilharmonie 
NDR. Ten dirixido en Ámsterdam 
(Nederlandse Reisopera), Barcelona, 
Estrasburgo, Lucerna, Schwetzingen 
ou Bergen.

Nos Países Baixos presentou series 
de televisión e nunha gran variedade 
de programas sobre música. En 2012 
recibiu un premio da estación nacional 
NPO Radio 4 pola súa contribución 
creativa á música clásica.
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Un mes antes de facer os 15 anos, 
Mozart viaxa a Italia por primeira 
vez, onde a súa ópera Mitridate está 
a ser esplendidamente acollida polo 
público de Milán. É o ano 1771, e pouco 
antes de que el e o seu pai regresen 
a Salzburgo, Mozart asina outro 
contrato co Teatro Regio Ducale de 
Milán para realizar unha ópera seria 
titulada Lucio Silla coa que celebrar, 
dous anos máis tarde, o entroido da 
capital lombarda. Este compromiso 
obrigábao a preparar os recitativos 
para a ópera antes de chegar a Milán a 
principios de novembro de 1772, polo 
que comezou a traballar nun libreto 
antes da súa partida de Salzburgo, o 
24 de outubro. Cando regresou a Milán 
en novembro descubriu a inutilidade 
de todo o composto, pois o libretista 
Giovanni de Gamerra –ex sacerdote, 
antigo soldado e tradutor ao italiano 
de A frauta máxica– presentara un 
novo libro ao poeta e libretista Pietro 
Metastasio, quen modificou o texto 
de Lucio Silla o suficiente como para 
que Mozart non puidera encaixar os 
seus recitativos e tivera que comezar 
de novo. A pesar destas dificultades 
compositivas, tanto nos ensaios cos 
cantantes coma na estrea, realizada 
o 26 de decembro de 1772 debido ao 
retraso do Arquiduque, resultou unha 
ópera suficientemente popular entre 

o público milanés (formado, en boa 
medida, por austríacos ou aspirantes 
a austríacos que conectaban coa 
expresiva linguaxe musical do norte 
presente na música de Mozart) como 
para que a obra se repetira non menos 
de 25 veces durante a temporada. 

Escrita en tres actos, relata a historia 
dun emperador romano, Lucio Silla, que 
desexa á filla dun dos seus inimigos, 
mentres que ela está namorada dun 
senador exiliado; unha partitura 
impropia dun adolescente pola súa 
complexidade, pola súa madurez e 
pola minuciosidade nos detalles. Como 
peza escénica é pouco representada, 
pero si é moi interpretada a súa 
abertura composta –despois de 
completar a ópera– na forma antiga de 
abertura italiana (rápido-lento-rápido) 
que, pola súa estrutura e estilo, podería 
tratarse dunha sinfonía en miniatura de 
tres movementos. Máis expresiva que 
a ópera en si, comeza cun Molto allegro 
que inclúe tres temas: un ostentoso 
da man de timbais e trompetas, outro 
menos palaciano e danzable, e un 
terceiro de carácter case irónico. 
Cordas e óboes interpretan o Andante, 
cuxa cor melancólica parece adiantar 
timidamente o drama operístico que 
está por vir. O terceiro movemento é 
moi breve e ten un indubidable aire de 
danza. 
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Mozart gustaba do teatro en todas 
as súas formas, pero escribiu música 
incidental para unha soa obra. O 
dramaturgo Tobias Philipp von Gebler 
pediulle ao compositor que puxera 
música ás funcións do seu drama en 
cinco actos Thamos, Rei de Exipto en 
Viena en abril de 1774, para substituír 
outra composición que non era do seu 
total agrado.  Ao parecer, Mozart só puxo 
música a dúas escenas corais. Cando 
a obra volveu á escena en Salzburgo, 
en xaneiro de 1776, Mozart corrixiu as 
escenas do coro, escribiu outras pezas 
corais e engadiu interludios orquestrais. 
En 1779 revisou de novo a partitura, 
para ser interpretada pola compañía 
do actor Johann Heinrich Böhm, a 
quen lle permitiu reutilizar parte da 
música noutra obra. A peza de Gebler 
é unha alegoría masónica que non 
aforra en intriga, amor, misticismo e 
morte e, aínda que nese momento non 
era masón, Mozart imprimiulle unha 
gran dose de simbolismo expresivo e 
encadrouna na moda orientalista que 
tanto o seducía, chegando a anticipar a 
súa ópera A frauta máxica. Isto nótase, 
sobre todo, no primeiro Interludio, 
cheo de acordes retóricos, cromatismo 
atrevido, tensión e contrastes de luz 
e escuridade. Madeiras e trompetas 
pasan a primeiro plano no segundo 
Interludio, cos violíns silenciados. Na 
partitura autógrafa, Leopold Mozart 

indicou que a pequena transición cos 
fagots e o cambio repentino de mi bemol 
maior a mi bemol menor representaba 
a falsidade do príncipe traidor Ferón, 
e que a seguinte e directa melodía do 
óboe representaba o carácter do rei 
Thamos. O caos na acción escénica 
vén representado no interludio en re 
menor, dinámico, turbulento, cheo de 
enerxía rítmica e con acenos feroces, 
para rematar en ton maior cun deses 
crecendos propios da pouca idade de 
Mozart, seguramente imposibles de 
concibir sen a impronta da Escola de 
Mannheim.  

Precisamente, a xenial construción 
sinfónica de Mozart acadou a 
excelsitude á que chegou Haydn, 
cuxa produción é aínda máis sólida 
e compacta e, á vez, intimamente 
conectada coas da Escola de Mannheim 
e os seus compositores Stamitz, 
Hlozbauer, Cannabich ou Filtz. Todos 
eles romperon coas servidumes que 
ataban o xénero ás antigas estruturas 
derivadas da sonata da chiesa italiana 
e sentaron as bases da sinfonía clásica 
que, indubidablemente, lograría o seu 
cumio con estes dous compositores. 
Xa autores como Di Capua, Galluppi 
e, sobre todo, Sanmartini –antes que 
austríacos e alemáns– contribuíron 
á adopción definitiva da forma 
sonata, renunciando case totalmente 
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ao baixo continuo e procurando o 
enriquecemento harmónico. Deste 
xeito, a forma xa ten un percorrido 
cando Mozart asoma no mundo da 
sinfonía, no que se introduce da man do 
seu pai e influenciado por músicos tan 
ilustres como Johann Christian Bach ou 
Carl Friedrich Abel. A fama da Sinfonía 
núm. 40 en sol menor está plenamente 
xustificada polo xeito no que amosa 
unha expresión sincera e inmediata a 
través dunha gran beleza formal e con 
total respecto polas formas clásicas. 

Mozart compuxo corenta e unha 
sinfonías, pero poderíase asegurar 
que as tres últimas, as núm. 39, 40 e 
41 (catalogadas por Koechel K. 543, 
K. 550 e K. 551), son as máis célebres 
e de maior calidade artística. Foron 
escritas consecutivamente en poucas 
semanas no verán de 1788 e, para 
algúns, conforman un atrevido tríptico 
sinfónico. Clasificadas dentro da súa 
época vienesa, as tres son verdadeiras 
obras mestras do clasicismo formal 
da época e culminan a colosal obra 
sinfónica do seu amigo Joseph Haydn, 
anunciando o romanticismo posterior 
dos compositores do centro de Europa. 
Son sinfonías dunha expresividade, 
dramatismo e densidade nunca 
alcanzados ata entón, a pesar de ser 
escritas nun dos momentos máis 
duros da vida do compositor, posto 

que atravesaba unha difícil situación 
económica, a súa ópera Don Giovanni 
pasara absolutamente desapercibida 
en Viena –a pesar do éxito co que 
se estreara en Praga– e, por se fose 
pouco, tres días despois de rematar a 
primeira delas, morre a súa filla Teresa, 
nacida o ano anterior. O seu recoñecido 
e pegadizo Allegro molto é a enérxica 
introdución dunha obra mestra chea 
de sorpresas na que Mozart mantén 
a elegancia e a concisión das ideas 
musicais ao servizo dunha resignada 
tristura, pero tamén ofrece unha cabal 
demostración de audacia e mestría. 
No Andante, aínda que asoma unha 
fonda tristeza, parece dar un respiro 
na sinxeleza do deseño de dúas notas 
que lle permite presentar un son 
traveso, máis relacionado co Allegro. 
Aínda que no Minuetto utiliza a forma 
dun antigo baile, volve a tensión 
cunha marcialidade só suspendida 
coa melodía de inspiración popular do 
Trío. O último movemento, na liña dos 
finais das últimas sinfonías haydianas, 
harmoniza a seriedade do comeza 
cun contrapunto construído sobre a 
imaxinación e o humor. 
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Mércores 28 de outubro, 20.30 h
X ANIVERSARIO 
TALLER ATLÁNTICO CONTEMPORÁNEO
Diego García Rodríguez, director
A. Bruckner, Sinfonía núm. 7 en Mi maior 
WAB 107 (arranxo de cámara de Hanns Eis-
ler. Erwin Stein e Karl Rankl)

Xoves 5 e venres 6 de novembro, 
20.30 h
ORFEO E EURÍDICE
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Paul Daniel, director
Olga Syniakova, mezzosoprano (Orfeo)
Alicia Amo, soprano (Eurídice)
Beatriz de Sousa, soprano (Amor)
Coro da OSG (vía vídeo)
Joan Company, director do coro
C. W. Gluck, Orfeo e Eurídice (versión H. 
Berlioz)

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


