
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novos Intérpretes:  
Élégie para Violonchelo de Fauré 

 
Ana Relova Gallego, violonchelo 

Casiano Mouriño Maquieira, director 

Domingo 09 de febreiro de 2020 

12 h Teatro Principal 

Concerto para Maiores 
Casiano Mouriño, director 

Mércores: 11.30 h Fund. José Otero-Carmela Martínez 
Xoves: 11.30 h Resdencia Volta do Castro 
Venres: 12 h Residencia Porta do Camiño 

Concerto didáctico: Concerto con Fusión 
BMSC & Píscore 

Pepe Varela, Diego Rosal,  
Félix Rodríguez e Pablo Cabanelas, percusión 

Casiano Mouriño, director 
10 h e 12 h Auditorio de Galicia (Sala Mozart) 

 

Mércores 19 
Xoves 20 
Venres 21 
FEBREIRO 

Xoves 13  
Venres 14 
FEBREIRO 

Ciclo de Inverno 
 

“En tempo cos ventos” 

Sábado  
15 

FEBREIRO 

Concerto en Familia: Concerto con Fusión 
BMSC & Píscore 

Pepe Varela, Diego Rosal, 
Félix Rodríguez e Pablo Cabanelas, percusión 

Casiano Mouriño, director 
18.30 h Teatro Principal 

Xoves  
27 

FEBREIRO 

A dúas Bandas  
BMSC & CMUS 

Casiano Mouriño, director 
20.30 h Teatro Principal 



  

    

 
PROGRAMA 

I 
Franz von SUPPÉ (1819‐1895) 

UN DIA EN VIENA, Abertura (1844) 
 

Gabriel FAURÉ (1845‐1924)  
* ÉLÉGIE, Op. 24 (1880) 

             
Max BRUCH (1838‐1920)  

* KOL NIDREI, Op. 47 (1881) 
 

II 
Héctor BERLIOZ (1803‐1869) Tran. M. Tamanini 

 MARCHE HONGROISE, La Damnation de Faust (1846) 
 

Edvard GRIEG (1843‐1907), Trans. D. Martin 
PEER GYNT, Suite Nº 1, Op. 46(1875) 
I.‐ La mañana, II.‐ La muerte de Ase 

III.‐ La Danza de Anitra, IV.‐ En la gruta del rey de la montaña 
 

Franz LEHAR (1870‐1948), Arr. E. Suzuki 
THE MERRY WIDOW, Selección (1905) 

*Ana Relova Gallego (violonchelo), nace en Santiago de Compostela no año 2000. 
Comenza os estudos musicais elementais e profesionais baixo a tutela de María 
Jesús Hervás Brull no Conservatorio Profesional de Música de Santiago, sendo 
galardoada no concurso alí celebrado e participando de solista no Auditorio de 
Galicia en varias ocasións. Tamén recibe clases particulares de Guillermo 
Alzugaray (2009-2018) e asiste a cursos da man de chelistas, como Bárbara 
Switalska, Plamen Velev, Carlos García Amigo, Alban Gerhardt, Suzana 
Stefanovic e Berthold Hamburger entre outros. 
Forma parte anualmente de cursos de cámara como o Festival Pablo Casals, con 
profesores como Patrick Demenga, o cal imparte clases na Haute École de Musique 
en Lausanne.  
Actualmente cursa os estudos superiores no Centro Superior de Música do País 
Vasco (Musikene) con Asier Polo e María Casado. 

Ciclo de Inverno 

“Prometedores comezos” 

«Dise que o tempo é un gran mestre; o malo é que vai matando aos seus discípulos» 
(H. Berlioz) 

Os inicios sempre son incertos, pero se algo nos ensina a historia é que a carreira dun 
músico márcaa a súa orixe e educación temperá. 
En Suppé destaca a súa formación no coro de Zara, aínda que o gran revulsivo 
acontece cando realiza as súas primeiras viaxes a Milán e entra en contacto con 
Rossini e Donizetti, ou mesmo cando coñece a música de Offenbach e extrapola o 
modelo bufo francés á Viena onde residirá e desempeñará a súa traxectoria. 
Fauré, considerado como o abandeirado da tradición francesa continuadora da liña de 
Gounod e Couperin, achéganos esta obra inicialmente concibida para piano e 
violoncello; pertencente ao período de recoñecemento e plenitude compositiva. 
O alemán Bruch, compositor prodixioso dende moi novo, está representado con esta 
obra orixinariamente para violoncello e orquestra. Dedicada á comunidade xudía de 
Liverpool nos anos que foi director da orquestra desta cidade, recibe o seu nome das 
verbas en arameo coas que comeza o servizo vespertino do Día da Expiación.  
No caso do autodidacta Berlioz, pronto se observa o apaixonamento que espertaba nel 
o espírito romántico da literatura e da música. Sen dúbida, piares fundamentais que o 
levarán a descubrir e establecer unha nova forma de entender a música, a orquestra e 
o sinfonismo.  
En Grieg a sensibilidade artística quizais lle viñera herdada da súa nai, pianista e 
escritora. E aínda que se formou na tradición musical europea, o encargo de 
musicalizar esta obra de teatro de Henrik Ibsen, encomiarao na historia da música 
como autor de referencia no que respecta ao emprego do folclore e da tradición 
norueguesa. 
Finalmente, Lehár pon o broche final cunha selección dunha das súas operetas máis 
recoñecidas: A viúva alegre. Cunha ampla experiencia en bandas militares, non é de 
estrañar que o seu repertorio aínda siga vivo neste tipo de agrupacións, ademais da 
música para escena. Esta partitura que escoitaremos levaranos por algunhas das 
melodías máis coñecidas desta obra; unha das máis representadas aínda hoxe en día. 


