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Fake News: SAVING CHAIKOVSKI !! 
 

Presentamos unha guía didáctica para Soño de Inverno, a sinfonía num.1 do compositor 
ruso Piotr Ilich Chaikovski.  O obxectivo principal é despertar o interese cara a 
música orquestral, a historia da música, os procesos creativos, e desde un punto de 
vista máis contemporáneo, a historia da música como historia da cultura, cos 
profesionais do mundo da arte, os lugares da música ou os debates estéticos. 

Máis alá dun caderno de actividades plantexámosvos unha interacción cos materiais 
para que poida ser construida a historia desde a reflexión crítica e creativa, por iso 
plantexamos diversas actividades que, ou ben poden realizarse todas ou seleccionar 
aquelas que consideredes oportunas. O máis interesante é poder traballar en equipo 
para levar a cabo a misión encomendada. A continuación, expoñemos de que se 
trata.   

Adentrámonos nunha ficción creativa: 

O Auditorio de Galicia en Santiago de Compostela  programou o concerto “Soños de 
Inverno”, de P.I Chaikovski , pero tras a oleada de fake news e críticas aparecidas, a 
orquestra Real Filharmonía de Galicia decidiu contratar unha axencia de marketing e 
comunicación para desmentir as falsas informacións e, como é habitual, ter un cheo total 
na Sala Ángel Brage do Auditorio (que é a sede da RFG). 

Saving Chaikovski !! A vosa misión é traballar como unha axencia de marketing e 

comunicación e preparar: 
1.- Un dossier procional sobre o concerto (pdf, powerpoint, online…) 
2.- Materiais para difundir o concerto, así como a obra de Chaikovski nas 

redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram) 
Os materiais para as redes sociales poderedes envialos á RFG (Real Filharmonía de 
Galicia) antes do 20 de outubro, e faremos unha selección dos máis interesantes, 
elocuentes e orixinais para usalos na difusión do concerto, e se sodes os/as premiados/
as, recibiredes 3 entradas  dobres para asistir ao concerto que máis vos guste desta 
tempada. 
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Estimada axencia de marketing e comunicación, 

Poñémonos en contacto con vostedes para solicitar o seus servizos. 
Próximamente, a Real Filharmonía de Galicia vai celebrar un concerto 
emblemático cunha das primeiras composicions de P.I. Chaikovski, Soños de 
Outono. Probablemente coñezan a obra deste gran compositor ruso, de obras 
tan populares no noso repertorio orquestral como o Concerto nº1 para piano, ou 
o ballets como O Crebanoces ou O Lago dos Cisnes. Pero lamentablemente, 
apareceron unhas fake news que terxiversaron a vida e obra do compositor, e 
tamén saíron á luz alguhnas vellas críticas que poñen en risco o éxito do noso 
concerto. É por isto que lles encargamos a operación “Saving Chaikovski !!” 
para garantizar o éxito do noso concerto, que permita facer control de danos 
e difundir o legado deste gran compositor. 

Gustaríanos que elaboraran un dossier para enviar á prensa e centros 
educativos, así como todo o material necesario para redes sociais. Para 
facilitarlles un poco o traballo, enviamos arquivo detallando as 
características do noso encargo, así como moita información valiosa que 
temos sore as diferentes facetas do compositor, a obra e outros elementos que 
lles poidan servir para elaborar todo ca maior celeridade posible, facendo 
sempre a súa proposta como profesionais do sector. 

Atentamente, 

Xerencia da RFG 



ACTIVIDADE 1: DOSSIER 
Formato: pdf, powerpoint, keynote, dossier online como jimdo, etc… 

MATERIAIS

Chaikovski Bio (biografía artística) ///

Petr Ilich Chaikovski  Пётр Ильич Чайковский 
(1840-1893) 
Naceu o 7 de maio de 1840 en Votkinsk (Rusia). Iniciado na 
música pola súa nai, con 5 anos xa era quen de tocar de ouvido 
melodías co piano. Recibiu clases de piano de diversos 
profesores e con 10 anos foi ao internado da Faculdade de 
Dereito de San Petersburgo, para emprender máis tarde a 
carreira de funcionario. 
Desde 1855, o seu pai, Ilia Chaikovski, financioulle leccións 
privadas con Rudolph Kündinger, un recoñecido profesor de 
piano de  Núremberg. Ilia, seu pai, preguntoulle a Kündinger 
sobre a posibilidade dunha carreira musical para o seu fillo. 
Kündinger contestou que nada suxería que fose un compositor 
potencial ou ata un bo intérprete, polo que mandaron a P.I. 
Chaikovski acabar o seu curso de Dereito para intentar 
despois acceder a un posto no Ministerio de Xustiza. 
Chaikovski graduouse o 25 de maio  de  1859  co rango de conselleiro titular, o rango máis baixo 
na carreira de funcionario. O 15 de xuño foi admitido no Ministerio de Xustiza. Seis meses máis 
tarde alcanzou o posto de asistente subalterno e dous meses logo disto, asistente superior. Nese 
cargo quedou Chaikovski para o resto da súa carreira de funcionario, que duraría tres anos. 
Decidido a consagrar a súa vida á música, Chaikovski dimitiu do seu traballo no Ministerio de 
Xustiza en 1863. Para sobrevivir economicamente, comezou a dar clases de piano e de teoría da 
música a outros estudantes. Chaikovski estivo ao redor de tres anos estudando no Conservatorio 
de San Petersburgo, onde ademais de estudar harmonía con Nikolai Zaremba e orquestración e 
composición con Anton Rubinstein, iniciouse na frauta e no órgano. 
Despois foi profesor de teoría da música no Conservatorio de Moscova e, gracias ao mecenazgo 
de Nadescha von Meck, poido adicarse exclusivamente á composición a partir de 1880. En 
Moscova, Chaikovski fixo importantes amigos como Nikolai Rubinstein, quen se puxo ao 
servicio do compositor así como puxo á Orquestra de Moscova,  emblema da Sociedad Musical 
Rusa. 
En Moscova, Chaikovski disfrutaba da celebridade social e vivía de xeito desenfadado, 
característico da xuventude. No Círculo Artístico, un club cofundado por N. Rubinstein, 
coñeceu á élite da literatura e o teatro moscovita. Un amigo, Klimenko, retrata a Chaikovski 
coma un bromista, saudando a descoñecidos na rúa, improvisando versos nun mosteiro, ou 
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bailando e cantando unha mazurca nun vagón de 
ferrocarril, provocando a sorpresa de cada un dos viaxeiros.
 
A primeira década de Chaikovski en Moscova foi moi 
importante para os seus logros profesionais e o seu 
recoñecemento público. Dende o principio a súa música era 
escoitada con frecuencia. A os seis meses do seu traslado a 
Moscova a súa Obertura en Fa Maior xa se interpretara alí 
e tamén en San Petersburgo; en 13 meses as danzas da súa 
ópera Voyevoda foron interpretadas catro veces e así 
continuou. Tal exposición pública foi impulsada grazas á 
popularidade dos concertos públicos desde 1867 e da 
publicación dunhas pezas de piano que alcanzaran grande 
popularidade nos fogares moscovitas. As súas obras foron 
recoñecidas internacionalmente. 

Gostaba moito de escribir sobre sí mesmo, sendo 
eloxiado polo seu talento como escritor. Hai 
moitas cartas dirixidas aos seus irmáns xemelgos 
Anatoli e Modest, aos que lles fala dos aspectos 
máis privados da súa vida e os seus segredos máis 
íntimos. A súas cartas a Taneiev (alumno e 
amigo) están cheas de reflexións sobre a música, 
pero quizáis as máis importantes son as que 
escribe á súa mellor amiga a Señora Von Meck nas décadas de 1870 a 
1890, a que fora a súa mecenas e confidente aínda que nunca chegaran a coñecerse en persoa. De 
non ser por toda esta correspondencia non teríamos coñecemento sobre o que Chaikovski 
pensaba e sentía. Tamén os diarios e artigos que escribiu para prensa contribúen a afondar no 
coñecemento da personalidade deste extraordinario compositor. 

Nunha carta ao seu irmán Modest: 
Atraveso agora un periodo crítico na miña mi vida. Máis tarde dareite detalles, pero de momento 
dígoche, simplemente, que decidín casar. É inevitable. Teño que facelo, non só por min, se non tamén 
por ti…Ti tamén deberías pensar isto con coidado. …Voume preparar para entrar nunha alianza 
matrimonial lexítima. Penso que en nós os dous as nosas tendencias son o maior e máis 
insuperable obstáculo para alcanzar a felicidade, e deberiamos combatir a nosa natureza co mellor 
de nós mesmos. …Sen dúbida daste conta do doloroso que me resulta saber que a xente me 
compadece e me perdoa cando, en realidade, non son culpable de nada. Que espantoso é pensar que 
quen me aman, por veces, senten vergoña por min! En resumo, busco no matrimonio ou nalgún tipo 
de compromiso público cunha muller, a maneira de pechar a boca a tanta criatura despreciable.
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Nadeska Von Meck

Diario de Chaikovski



A  pesar da súa homosexualidade, debido ás presións que recibiu na súa xuventude para contraer 
matrimonio, Chaikovski pensaba que podía mudar a súa orientación sexual. Máis tarde, en 1877 , 
comezou a recibir varias cartas de amor dunha antiga alumna do conservatorio chamada 
Antonina Miliukova, coa que casou o 18 de xullo  dese mesmo ano. Porén, a personalidade 
desequilibrada de Antonina provocou a súa separación un mes e medio despois da voda. 
P.I Chaikovski morreu o 6 de novembro de 1893 en San Petersburgo. 

 Chaikovski, músico universal (os lugares da música) 

As obras de Chaikovski foron escoitadas en importantes auditorios e salas de concertos de todo o 
mundo. Gozou de éxito e aprezo internacional. 

É importante incluir un mapa no que estén marcadas as cidades 
emblemáticas na vida de Chaikovski, e tamén aquelas nas que se 
estrearon as súas obras. Cómpre resaltar como Chaikovski conseguiu 

que xa en vida a súas obras sonaran alén de Rusia, en importantes 
centros culturais de Europa e América. Recibiu unha invitación para 
dirixir as súas obras en América coa ocasión da apertura do Carnegie 
Hall en Nova Iorque, un dos auditorios máis importantes do mundo. 
En 1981 foi loubado pola prensa americana, sendo recoñecido xunto 
cos compositores Johannes Brahms e Camille Saint-Saens, como 
unos dos tres compositores vivos máis importantes.  
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Votkinsk (naceu) 

San Petersburgo (estuda) 

Moscova (Profesor de harmonia no 

Conservatorio) Boston (estreno do concerto para 

piano num. 1) 

Leipzig 
Berlín  Praga 

Hamburgo  París      Londres (Xira europea) 

New York (inauguración do Carnegie Hall) 

Baltimore Filadelfia (Xira EEUU) 

 Klin (viveu)

Recibiu o título de Doctor 
Honoris Causa pola 
Universidad de Cambridge



      
Visitar web Museo Chaikovski de Klin :http://
www.museum.ru/mscreg/e5_news.htm

Tamén sería interesante 
facer unha 
investigación para 
incluir no mapa as 
localizacións de 
importantes 
orquestras que nos 
últimos 20 anos teñan 
interpretado as súas 
obras e sinalar algún 
director de reconocido 
prestixio. Aquí tedes un caso: 
Bychkov é na actualidade un dos grandes directores 
de chaikovski. O Proxecto Tchaikovski de Bychkov, 
no que figuran a orquestra Sinfónica da BBC e as 
Filarmónicas de Nova Iork e Checa é un proxecto 
que revaloriza a música de Chaikovski con unha 
serie de concertos en Londres e Nova Iorque, 
ademáis dunha grabación ca Filarmónica Checa. 

Chaikovski, músico profesional

Pola miña fama e os meus éxitos no extranxeiro non dou nin 
un céntimo, nin un céntimo, nin un céntimo. Todo o que quero, todo o que pido, é que me deixen en paz. 
De boa gana me instalaría no remanso más inaccesible se simplemente puidera evitar friccións cos 
demáis. Non teño a menor intención de correr detrás da fama e os honores. Comporei se sinto a 
necesidade interna de facelo; comporei, porque son incapaz de non compor. Sexa como for, non podo 
vivir sen traballar, e se non compoño buscarei entón outra actividade musical. En resumo, non me vou 
preocupar en dar a coñecer as miñas obras, porque é algo que non necesito.

 (1877 Carta a Karl K Albrecht) 
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¡Interesante! 
“The International Tchaikovski  
Competition” https://
tchaikovskycompetition.com/en/)

https://tchaikovskycompetition.com/en/
https://tchaikovskycompetition.com/en/
https://tchaikovskycompetition.com/en/
http://www.museum.ru/mscreg/e5_news.htm
https://tchaikovskycompetition.com/en/
https://tchaikovskycompetition.com/en/
https://tchaikovskycompetition.com/en/


Moi cedo foi consciente da súa sensibilidade artística e da súa capacidade creativa. Pero, en que 
momento comeza a contemplar a posibilidade de se transformar nun profesional da música?. 
En 1863 demitíu do seu posto de funcionario de xusticia para adicarse á música de modo 
profesional. Dedicouse a diversas actividades no ámbito musical. Foi profesor de harmonía, 
compositor, director de orquestra e crítico musical. 
En setembro de 1865  Nikolai Rubinstein (irmán de  Anton Rubinstein) ofreceulle a Chaikovski o 
posto de profesor de harmonía na Sociedade Musical Rusa en Moscova, que máis tarde se 
convertería no Conservatorio de Moscova baixo a dirección de Rubistein. 
En Moscova, a partir de 1865 iniciou os seus primeiros traballos  de composición. 
Obras principais:: 
-3 ballets: O lago dos cisnes, A bela durminte e O crebanoces 
-Óperas:  A ama de picas, Eugen Onegin 
- 6 sinfonías 
- 3 concertos para piano, un concerto para violín, outras obras orquestrales e música para piano 

e outras formacións vocais e instrumentais. 

Entre 1871 e 1875 Chaikovski foi crítico musical dos periódicos de Moscova, producindo 61 
ensaios. Os seus motivos para se converter en crítico musical non están claros. Pudiera ser para 
gañar diñeiro pero tamén polo descontento de Chaikovski co estado da crítica musical en 
Moscova, especialmente para compensar a hostilidade da prensa hacia a súa propia música. 
Calquera que fora a súa razón, a crítica de Chaikovski é moi importante. Ofrece unha visión 
precisa da vida musical e operística de Moscova, atopámolo apoiando a ópera rusa sobre a 
italiana pero tamén envolto en pelexas verbais con colegas de profesión como César Cui, crítico e 
compositor. 

O 19 de febreiro de 1868, no Teatro Bolshoi, Chaikovski debutou como director nun 
concerto público. Investiga a labor de Chaikovski como director de orquestra. 
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Comenzo 4º movemento 
Soño de Inverno

https://gl.wikipedia.org/wiki/1865


 
 

                

Chaikovski sinfónico e romántico

Estilo de composición // Foi un novo tipo de 
compositor ruso, totalmente profesional, que 
asimilou firmemente a tradición sinfónica de 
Europa occidental; nun estilo profundamente 
orixinal, persoal e nacional uniú pensamento 
sinfónico de L.V. Beethoven e R. Schumann ca 
obra de M. Glinka, e transformou os logros de F. 
Liszt e H. Berlioz en música programática, 
profundidade shakespeariana e temática 
psicolóxica. Sen embargo, foi moi criticado polos 
seus contemporáneos, especialmente o Grupo dos 
Cinco (M. Balakirev, C.Cuí, M. Musorgski, N. 

Rimski-Kórsakov y A. Borodin), que estaban 
radicados en San Petersburgo e criticaban aos compositores máis cosmopolitas e centrados 
en Moscova, como Chaikovski, acusándoos de falta de apego á tradición nacional rusa. 
Aínda que Chaikovski a miúdo utilizaba cancións populares na súa música, tamén a 
tradición orquestral europea era moi importante no seu traballo. 

Chaikovski era un romántico// O século XIX é o século século do Romanticismo, 
movimento artístico que non só na música senón tamén na literatura e outras artes avoga 
pola expresión dos sentimentos e emocións a través das obras. Os compositores románticos 
avogaron pola liberdade creativa, para deseñar a súa música e buscaron unha expresión 
máis intensa e persoal das súas emocións. O que fixo Chaikovski foi adaptar as estructuras 
sinfónicas da música europea para acercalas ao tipo de música que él facía, mostrando a 
menudo unha impresionante riqueza de recursos, incluso na 1ª sinfonía. 
Os compositores románticos utilizaron temáticas para as súas obras como: a natureza, as 
paisaxes, a noite, os mitos e lendas, o sobrenatural ou o amor. Nelas inspiráronse para as 

composicións das súas obras. 
 
Que é música programática? Busca información e reflexiona se a Sinfonía num.1 

Soño de Inverno corresponde a este tipo de música. 
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Seis sinfonías // Chaikovski acercouse ao xénero 
sinfónico con mestría. Xunto aos ballets e concertos, 
as súas seis sinfonías constitúen un episodio central 
no seu repertorio. Nelas debátese entre as esixencias 
formais (a tradición marca as reglas de composición 
das formas musicais)  e a súa predilección por un 
programa expresivo e emocional de acontecementos, 
a modo de auténtico drama sen palabras. Nas 
sinfonías podemos atopar dous bloques: O primeiro 
(1ª, 2ª e 3ª) marcado por un vigoroso estilo donde a 
melodía é predominante, e pola exploración 
estructural (1866- 1875). O segundo grupo (4ª,5ª e 
6ª) mostra unha grande diversidade e cada unha 
teñen unha personalidade diferente e grande 
dramatismo. A Sinfonía nº4, en fa menor, composta en 
1877 e dedicada á señora von Meck, foi durante 
moito tempo a favorita de su autor. A 5ª e a 6ª son as máis 
célebres e expresivas. Estas sinfonías son só superadas en 
popularidade polas máis gloriosas de Beethoven. 
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Pescuda…
¿Coñeces músicos galegos que 

compoñan música para orquestra? 
¿Coñeces a Fernando Buide

 ou Octavio Vazquez?

A orquestra no século XIX 

Busca unha imaxe para o dossier que corresponda a os 
instrumentos que formaban parte dunha orquestra sinfónica 
no século XIX. 



Soños de Inverno (A  Obra)
Sinfonía nº1 Op. 13, en sol menor 
 Зимние грезы,  Симфония № 1 

Datas de composición: 1866–68 e revisada en 1874. 
Traballou na composición da súa 1ª sinfonía durante o verán de 1866, nunha casa de campo 
camiño a Peterhof (o seu pai vivía preto). A nai dun amigo, Lev Davidov, convidouno a 
pasar alí o verán xunto co seu irmán Modest. O seu proceso creativo foi moi intenso, 
traballaba inclluso de noite e sufriu unha crisis nerviosa.

Compuse a Primeira sinfonía en 1866. Atendendo a proposta de Nikolai 
Grigorievich (Rubinstein) introduxe algúns cambios antes do estreno, e 
así foi tocada en 1868. Pero decidín sometela a unha amplia revisión. Sen 
embargo, non o levei a cabo completamente ata 1874.

(carta a P. Jurgenson) 

Por veces o peso da tradición é cruel. Chaikovski debía 
compoñer unha sinfonía que respetara os límites formais das 
sinfonías precedentes - complacendo así a Anton Rubinstein - e 
que ao mesmo tempo contivera a música que él sentía 

interiormente e que quería expresar. 
Chaikovski consideraba San Petersburgo o centro musical de Rusia e obsesionouse en 
estrenar alí a súa sinfonía. Agora estaba completamente decepcionado, tanto pola reacción 
do público asistente, como polas críticas dos seus mestres. Tras o fracaso de San 
Petersburgo, onde se fixo a estrea do Adagio e Scherzo, sen éxito ningún, Chaikovski 
comezou a pensar nunha estrea en Moscova, que tivo lugar o 15 de febreiro de 1868 baixo a 
dirección de Nikolai Rubinstein, a quen fora adicada a obra. Desta volta a acollida fora 
entusiasta, pero sorprendentemente, a sinfonía debería esperar quince anos en ser 
interpretada outra vez. O compositor, moi esixente e crítico co seu propio traballo, fixo 
cortes e revisións varias ata a versión final que se interpretou en Moscova o 1 de decembro 
de 1883 baixoo a batuta de Max Erdmannsdörfer. 
 
Malia as dificultades durante a súa composición, sempre foi unha das obras favoritas de 
Chaikovski . Díxolle nunha carta ao seu amigo e editor  P. Jurgenson (1986): Gústame moito 
esta sinfonía, e lamento profundamente que tivera unha existencia tan infeliz.  Tamén lle escribiu á 
súa amiga e mecenas Nadezhda von Meck facendo referencia a esta sinfonía (1983): Aínda 
que esta sinfonía é moi inmadura en diferentes aspectos, ten máis riqueza non contido que moitas das 
obras que escribín despois e ao seu irmán Anatoli cóntalle nunha carta: A miña sinfonía foi un gran 
éxito, en especial o adagio . 
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Destrocei os nervos e sudei tinta ca sinfonía, que non acaba de sair
Chaikovski

Moscova, Otoño 1868



Realmente cres que algo que vala a pena chega sin esforzo e traballo duro? Lembra cando en 1866 me 
puse dos nervios na casa de Miatlev e fumaba demasiado debido a miña sinfonía, que non me daba 
saido. Incluso agora, cando as cousas son difíciles, fumo grandes cantidades de cigarros e péchome no 
meu cuarto, antes de escribir calquer motivo musical. Doutra banda, escribir ás veces pode ser 
terriblemente fácil; as ideas simplemente voan unhas tras outras ... Pero cando este non é o caso, un 
aínda debe ser capaz de motivarse para traballar…

(Carta a o seu irmán Modest, 1875) 

�11



�12

A duración da sinfonía é duns corenta e cinco minutos e componse de catro movementos:  
  

Primeiro movemento: Soños dunha viaxe de inverno 
Tempo: Allegro tranquillo

Describe unha viaxe entre a neve das grandes extensións rusas, onde as noites son tranquilas e 
reflicten a luz das estrelas. O tema da música está cheo de misterio e emoción.  

  
Segundo movemento: Terra abatida, terra da néboa.   

Tempo: Adagio cantabile ma non troppo.   
Melodía preciosa, romántica e sentimental.Suxire o lado sombrío da paisaxe cuxo tema é a música 
dunha canción na que a viola e violines, xunto co oboe continúa nun queixume que nos leva a un 

mundo de contos de fadas, como o que se describe máis adiante no ballet.   

Terceiro movemento: Scherzo   
Tempo: Allegro scherzando giocoso   

Vals; pódese imaxinar aos patinadores que se atopan facendo malabarismos cos seus patines no 
medio do xeo. Usou o terceiro movemento da súa Sonata para piano en Do sostido menor (1865)   

  
Cuarto movemento: Finale  

Andante lúgubre- Allegro Moderato   
Reflexa os motivos procedentes do folclore ruso que parece como 2º tema. 

 
En 1874, o compositor levou a cabo a revisión da súa sinfonía. Entón escribiu un novo segundo 
tema para o primeiro movemento, introduciu algúns pequenos cortes non segundo, e non Final 

realizou algúns cambios na sección do Andante lúgubre. 



A Real Filharmonía de Galicia e Paul Daniel 

No dossier debemos facer referencia á traxectoria da orquestra e o seu director titular, Paul 
Daniel. Buscade a información que vos pareza relevante na web: www.rfgalicia.org

RealFilharmoniadeGalicia 

CompostelaCultura 

@rfgalicia 

@CCultura

 
Cales son os próximos concertos da RFG?  

  
 

�13

http://www.rfgalicia.org


ACTIVIDADE 2: REDES SOCIAIS 

Para salvar a imaxe pública de Chaikovski e combater as fake news 
solicitámosvos unha intensa campaña nas redes sociais. Por suposto será 
necesario ademais, promocionar o concerto e a Sinfonía num.1. 

Podedes utilizar a información xa entregada ou outra que teñades 
atopado. Solicitámosvos o plan para cada unha das redes: 

FACEBOOK 
✓Crear un evento cun texto descriptivo difundindo o 
concerto de forma orixinal. 
✓Escribir un post con imaxen e texto sobre calquera 
aspecto que che parezca interesante de Chaikovski ou 
a súa obra.

TWITTER 
✓Crear un texto de 141 carácteres para promocionar a 
figura de Chaikovski (algo diferente á proposta para 
Facebook) 
✓Pensar algúns hastag 

INSTAGRAM 
✓- Deseñar unha fotocomposición sobre Chaikovski 
✓ Realizar unha story con varias imaxes que poidan 
simbolizar as diferentes partes de Soños de Outono. 
Logo de escuchala, pode contrastarse coa información 
sobre cada movemento.
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