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REAL FILHARMONÍA DE GALICIA 
MAXIMINO ZUMALAVE, director 

 
Grażyna Bacewicz (1909-1969)  
Concerto para orquestra de cordas (1948)  
Manuel Balboa (1958-2004)  
Mares Nocturnos (1994)  
Xavier de Paz (1963)  
From fl ame to memory (Encargo da RFG, 2008)  
Rogelio Groba (1930) 
Plenilunio (Premio de Composición Auditorio de Galicia, 2004)  
 
 
 
 
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA  
A Real Filharmonía de Galicia inicia o seu camiño en Santiago de Compostela en 1996. 
Paul Daniel é, dende 2013, o seu director titular e artístico, posto no que o precederon 
Helmuth Rilling e Antoni Ros Marbà. Está formada por cincuenta músicos de 17 
nacionalidades diferentes. Con sede no Auditorio de Galicia e xestionada polo 
Consorcio de Santiago, mantén unha temporada de abono estable. Ao longo da súa 
traxectoria acompañárona os máis destacados directores, cantantes e instrumentistas 
do mundo. Ten realizado xiras e concertos en escenarios de Alemaña, Austria, Francia, 
Brasil, Arxentina, Cuba e Portugal. A RFG amosa un especial interese pola obra de 
autores noveis, en particular de compositores galegos. A súa discografía consta de 
máis de 12 cedés, dedicados a Franz Schubert, Maurice Ravel, Manuel de Falla, 
Frederic Mompou, Antón García Abril ou José Arriola. A Real Filharmonía de Galicia 
traballa no achegamento a novos públicos, a través de propostas didácticas, familiares 
e programas especiais; promovendo ademais a realización de concertos en espazos 
abertos. A orquestra forma un proxecto conxunto coa Escola de Altos Estudos 
Musicais, coa que colabora para ofrecer unha formación altamente especializada en 
práctica orquestral a novos intérpretes.  
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MAXIMINO ZUMALAVE, DIRECTOR  
Director e pianista compostelán, formouse musicalmente en Santiago, Madrid, Viena e 
Stuttgart. Foi discípulo de Ángel Brage, Rosa Sabater, Guillermo González, John Elliot 
Gardiner e Helmuth Rilling. Fundador e director do Coro Universitario de Santiago e do 
Collegium Compostellanum, principal director invitado da Orquestra Sinfónica de 
Galicia (1992-1995) e director asociado da Real Filharmonía de Galicia, formación da 
que foi fundador. Director asociado da Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia e 
profesor de Sinfonismo nos Cursos Universitarios Internacionais de Música en 
Compostela. Con Maximino Zumalave actuaron solistas como J. Achúcarro, T. Barto, 
M. Bayo, E. Bitetti, R. Buchbinder, R. Castromil, A. Ciccolini, J. Colom, V. Gens, V. 
Georghiu, W. Holzmair, las hermanas Labèque, N. Lahusen, A. de Larrocha, A. León 
Ara, Ch. Margiono, A. Nafé, M. Orán, A. Rolfe Jonson, G. Sandor, J. Soriano, I. 
Vermillion e F.P. Zimmermann, entre outros. Frecuente e moi especial é a súa 
colaboración con Teresa Berganza en diferentes países de Europa. Dirixiu importantes 
formacións tanto estranxeiras como españolas, como a Orquestra de Cámara de 
Stuttgart, The English Chamber Orchestra, a Sinfónica de Praga, a Orquestra da Ópera 
Nacional de Sofía, Nacional de Lille, Sinfónica de Odense, Sinfónica de Porto, The 
Brabants Orchester (Eindhoven), Orkest van het Oosten (Enschede), English Baroque 
Soloist, Bach Collegium, Nacional de España, Sinfónica de Madrid, Ciudad de 
Barcelona, Sinfónica de Tenerife ou a Orquesta Ciudad de Granada, entre outras. Foi 
invitado a participar en xurados e presidir importantes certames e premios 
internacionais. Maximino Zumalave dirixiu estreas absolutas de obras de Bernaola, 
Castillo, García Abril, Groba, Marco, Mestres Quadreny, Villa Rojo, coidando 
especialmente as primeiras audicións de novos compositores galegos como Alonso, 
Balboa, Buíde, Durán, Macías, Paz, Pereiro, Vázquez ou Viaño. O seu compromiso 
coa cultura de Galicia transcende alén da música: Torrente Ballester envíalle unha obra 
«lamentando que no pueda ser una sinfonía» e a poeta Eva Veiga escribe:  
 
...Maximino, 
que coas súas mans do silencio arrinca 
a máis pura poesía, 
no espacio fuxidía 
no corazón eterna.  
 
É licenciado en Ciencias Biolóxicas, especialidade de Bioloxía Mariña.  
 
En febreiro de 1995 foi elixido académico de número da Real Academia Galega de 
Belas Artes Nosa Señora do Rosario. No período 2010-2018 foi membro do Plenario, 
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coordinador da Sección de Música e Artes Escénicas do Consello da Cultura Galega 
e, dende 2014, formou parte da Comisión Executiva desta institución. En xuño de 2008 
o Consello da Xunta de Galicia concedeulle a Medalla Castelao e en 2016 recibiu o 
Premio da Cultura Galega.  
 
 
 
A violinista e compositora polaca Grażyna Bacewicz desenvolveu un papel 
fundamental na música do século XX do seu país levándoa ao escenario internacional. 
Seguindo os pasos de Szymanowski, as súas obras transmiten unha sorprendente 
sinceridade emocional ao combinar elementos da canción folclórica polaca cunha rica 
abertura ás posibilidades musicais que ofrecía o modernismo. O Concerto para 
orquestra de corda foi composto en 1948 e converteuse inmediatamente nunha obra 
mestra do neoclasicismo que fascina tanto pola súa fantasía e o seu virtuosismo como 
pola súa combinación harmoniosa de elementos formais de carácter tradicional con 
novas ideas tonais. A forma do Concerto, en tres movementos, oscila entre a do 
concerto grosso barroco e as sonatas clásicas temperás e a tendencia neoclásica 
maniféstase, sobre todo, na articulación da estrutura musical de acordo cos rigores da 
época e no xeito de desenvolver os fíos temáticos derivados deles. O Allegro –en forma 
dunha sonata clásica precoz– comeza cun tema con figuras enérxicas, representativas 
de toda a peza e baseadas nun movemento constante. O segundo movemento, 
Andante, aínda que mantén o carácter concertante é, ao mesmo tempo, un exemplo 
da capacidade da compositora para crear estados de ánimo líricos e emocionalmente 
serenos. Neste movemento, o proceso de evolución e a cor instrumental conforman os 
axentes construtivos que forman aquí un valor autónomo. A compositora regresa, no 
terceiro movemento, á súa música favorita, entendida como unha expresión de 
movemento puro en forma de motivos figurados con infinitas posibilidades de trans- 
formación. A espontaneidade da música, a constante mutabilidade das situacións 
tonais e as sofisticadas e as, segundo Lutoslawski, «acerbas harmonías» forman un 
colorido mosaico construído no esqueleto estrutural dunha sonata rondó. Este concerto 
é unha proba da tendencia estilística da compositora.  
 

Manuel Balboa foi un inquedo intelectual e un dos compositores máis destacados e 
comprometidos da súa xeración. O coruñés compaxinou os encargos que recibía das 
orquestras sinfónicas, como Saturnal, encargo da Real Filhamonía de Galicia para o 
seu concerto inaugural, co medio cinematográfico no que obtivo recoñecementos polas 
súas excelentes partituras de El baile de las ánimas de P. Carvajal, Canción de cuna 
de J. L. Garci ou Crucifixus Island de J. Gugolka e a escena, como a comedia musical 
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Nosferatu de F. Nieva ou a do espectáculo barroco Pelo de tormenta, para o CDN. 
Mares nocturnos son os de Muxía, Fisterra e Cabo Vilán, lugares simbólicos da Costa 
da Morte, dos que procedía a súa familia paterna e moi queridos desde a súa infancia. 
A música está inspirada indirectamente nas cantigas líricas de compositores como 
Chané, Veiga, Montes e Baldomir utilizando unha orquestra clásica sen trombóns, con 
arpa e dous percusionistas. A cor instrumental é premeditadamente feble e sombría, 
case en constante escuridade cromática, coma a paisaxe da costa que soamente 
intenta evocar. A partitura é unha síntese sinfónica da banda sonora do filme El baile 
de las ánimas de Carvajal reorquestrada, eliminadas ou modificadas numerosas 
pasaxes e estruturada como unha breve suite en cinco tempos (repetindo como epílogo 
o primeiro) con temas, que a pesar da súa simplicidade están cargados de dramatismo, 
outros de oculto romanticismo, pero tamén pasaxes alegres de aire pastoral.  
 

From flame to memory foi un encargo da Real Filharmonía de Galicia estreada baixo a 
batuta do mestre Zumalave na tempada 2008/09 e dedicada ao musicólogo Emilio 
Casares. A peza xorde dunha etapa de reflexión de Xavier de Paz e da necesidade de 
reformulación dos procesos creativos e de apertura a novas liñas de comunicación cos 
oíntes. Representa unha rotura coa produción anterior do autor coruñés, cunha estética 
máis preto do neoexpresionismo pero mantendo os particulares rasgos compositivos 
do autor. A obra está composta nun único movemento desenvolvido en tres seccións 
sen solución de continuidade, unidas por un material harmónico común e a forte 
presenza da percusión. Na primeira sección destacan os elementos de texturas 
cristalinas en frautas e clarinetes que se despregarán ao longo de toda a peza. A 
segunda está marcada por unha crecente viveza rítmica e, no final, un frenético ritmo 
nas cordas que se estende a toda a plantilla orquestral e que, só no final, repousa nun 
acorde de Si maior.  
 

Rogelio Groba é un dos compositores galegos máis prolíficos do último medio século 
cun catálogo no que figuran máis de 700 obras de todos os xéneros, obras coas que 
ten establecido unha estreita relación coa Real Filharmonía de Galicia que ao longo da 
súa existencia ten interpretado pezas como Concerto no Lameiro –estreado na 
homenaxe do 80 aniversario do compositor por parte da orquestra–, Intres boleses, 
Christmas Symphony, Danzas Gulansesas, Gulans Feiticeiro ou Concerto lorquiano, 
por citas algunhas. Plenilunio amosa claramente o uso das dúas linguaxes expresivas 
que o autor adoita utilizar nas súas composicións: unha que podería considerarse máis 
tradicional, de base fondamente galaica, e outra moi propia, moito máis politonal e, en 
certa maneira, impresionista. O resultado é unha obra colorista e contrastada, con 
alternancias rítmicas e melódicas de personalidade definida, na que os elementos 
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orquestrais teñen o seu momento protagonista, e que camiña entre contraposicións e 
tensións, normalmente amparadas no efectivo orquestral completo, cara a un final 
denso e contundente que medra en intensidade sonora. A peza fala dun plenilunio no 
que a claridade da lúa chea choca coa negrura da noite reflectido nunha danza case 
fantasmal, que fai pensar nas meigas que bailan arredor do lume nun auténtico 
aquelarre, baixo o influxo da deusa Selene.  


