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PROGRAMA

CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714-1788) 
Sinfonía en Do maior, H 659 (W. 182/3) (das Sinfonías de Hamburgo)
Allegro assai 
Adagio 
Allegretto

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 
Sinfonía núm. 2 en Re maior, op. 73
Allegro non troppo 
Adagio non troppo 
Allegretto grazioso (Quasi andantino) 
Allegro con spirito

Duración aproximada do concerto: 1 hora (sen pausa).  
Pregámoslle ao público que non faga fotografías e que desconecte os teléfonos móbiles, reloxos, etc.
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* principal | ** coprincipal | *** EAEM (Curso Avanzado de Especialización Orquestral) | (R) reforzo

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 
convidada. 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 está financiada pola Administración Xeral do 
Estado, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago.

Director artístico titular
Paul Daniel

Director asociado
Maximino Zumalave

Principal directora convidada
Joana Carneiro

VIOLÍNS I 
James Dahlgren 
(concertino)
Adriana Winkler 
(axuda de concertino)
Anca Smeu **
Claudio Guridi
Ildikó Oltai 
Yulia Petrushevskaya
Victoria Jurov
Ilya Fisher
Anna Alexandrova
Michal Ryczel
Pau Fogás ***
Julia Filón ***
Carla Alonso ***

VIOLÍNS II
Grigori Nedobora *
Nikolay Velikov **
Elina Viksne
Samira Ajkic
Irina Gruia 
Helena Sengelow 
Kiyoko Ohashi
Gyula Vadaszi

Enrique Roca
Daniela Lewysohn ***
Natalia Hernantes ***
Estefanía del Barrio ***

VIOLAS
Tilmann Kircher *
Natalia Madison **
Ionela Ciobotaru 
Anne Schlossmacher
Iriana Fernández
Teresa Cardoso (R)
Sara Olianas (R)
Ayse Yavuz ***

VIOLONCELLOS
Plamen Velev *
Barbara Switalska **
Thomas Piel 
Millán Abeledo 
Carlos García
Milagros García (R)
Ana Represas ***
Carmen Diego ***

CONTRABAIXOS
Carlos Méndez *
Alfonso Morán **
Marta García (R)
Marcos Vázquez ***

FRAUTAS
Luís Soto *
Carmen Ferreiro (R)

ÓBOES
Christina Dominik *
Esther Viúdez **

CLARINETES
Beatriz López *
Vicente López **

FAGOTES
Juan Carlos Otero *
Manuel Veiga **

TROMPAS
Alfredo Varela *
Xavier Ramón **
Jordi Ortega *
Sergio Sánchez ***

TROMPETAS
Ramón Llátser *
Rodrigo Iglesias (R)

TROMBÓNS
Arturo Centelles (R)
Juan Luis Novo (R)
Faustino Núñez (R)

TUBA
Miguel Franqueiro (R)

TIMBAL
José Vicente Faus *

CLAVE
Marta López (R)



5

Real Filharmonía de Galicia
Temporada de abono 2021-22

Paul Daniel
Director

É director principal e artístico 
da Real Filharmonía de Galicia 
desde 2013, ano no que tamén se 
converteu en director musical da 
Orquestra Nacional de Burdeos. 
Ocupou o mesmo cargo na 
Orquestra Sinfónica de Australia 
Occidental en Perth de 2009 a 
2013 e ten actuado como director 
invitado coas principais orquestras 
e compañías de ópera de todo o 
mundo, ademais de ocupar varios 
postos permanentes. De 1997 a 
2005 foi director musical da English 
National Opera; de 1990 a 1997 foi 
director musical de Opera North 
e director principal da English 
Northern Philharmonia; e de 1987 a 
1990 foi director musical da Opera 
Factory. Entre os seus compromisos 
como convidado de ópera 
atópanse a Royal Opera House, 
Covent Garden, La Monnaie de 
Bruxelas, a Bayerische Staatsoper 
de Múnic, a Deutsche Oper de 
Berlín, a Semperoper de Dresde e a 
Metropolitan Opera de Nova York.

Os compromisos orquestrais de 
Paul Daniel inclúen actuacións 

coa Philharmonia, a Filharmónica 
de Londres, a OAE (coa que 
gravou Elijah para Decca), a 
Orquestra Sinfónica da Cidade de 
Birmingham, a Academia de Música 
Antiga, a Orquestra de París, a 
Orquestra Sinfónica da Radio de 
Baviera, a Gürzenich-Orchester 
Köln, a Gewandhaus de Leipzig, a 
Filharmónica da Radio dos Países 
Baixos, a Filharmónica de Tampere, 
a Orquestra de Cleveland, 
a Sinfónica de Milwaukee, a 
Filharmónica de Nova York e a 
Filharmónica de Los Ángeles.

Os seus plans operísticos recentes 
e futuros inclúen Gloriana para o 
Covent Garden, un novo encargo 
de Judith Weir para o Festival de 
Bregenz e o Covent Garden, Lulu 
para A Monnaie de Bruxelas, un 
programa dobre de L’ Enfant et 
les Sortilleges e Der Zwerg para 
a Opera National de París, Les 
Troyens para a Deutsche Oper 
de Berlín, A Village Romeo and 
Juliet para a Ópera de Frankfurt 
e Werther para o New National 
Theatre de Tokio. No verán de 
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2019 Paul Daniel dirixiu a estrea 
mundial de The Thirteenth Child 
de Poul Ruders para a Santa Fe 
Opera. Coa súa propia orquestra 
en Burdeos realizou interpretacións 
moi aclamadas de Tristan e Isolde, 
Elektra e Die Walküre. Os seus 
compromisos orquestrais inclúen 
concertos coa Filharmónica da 
BBC, a Royal Philharmonic, a 
Orquestra Sinfónica da Radio de 
Baviera de Múnic, a Sinfónica de 
Hamburgo, a Rundfunkorchester 
de Múnic, a Tapiola Sinfonietta, 
a Academia Nacional de Música 
de Australia, a Nova Orquestra 
Nacional de Gran Bretaña e o 
Festival de Bregenz.

Paul Daniel presidiu o xurado 
do 57º Concurso Internacional 
de Dirección de Orquestra de 
Besançon en setembro de 2021. 
As súas numerosas gravacións 
inclúen o exitoso CD da Terceira 
Sinfonía de Elgar en Naxos, e 
unha discografía en expansión coa 
Orquestra Nacional de Burdeos. A 
súa interpretación de Lulu para La 
Monnaie, con Barbara Hannigan 
no papel principal, foi editada nun 
premiado DVD. En febreiro de 1998, 
Paul Daniel recibiu un Premio Olivier 

polos seus destacados logros na 
ópera, e foi condecorado coa Cruz 
do Imperio Británico na lista de 
honras do ano 2000.
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Carl Philip Emanuel foi o segundo 
fillo de J.S. Bach e afillado 
de Telemann polo que a súa 
dedicación á música era case 
inevitable. E aínda que a súa 
música ten pouco que ver coa 
do seu pai, foi o seu mestre 
máis importante, estudando con 
el composición e teclado na 
Thomasschule de Leipzig. En 1767, 
Emanuel establécese en Hamburgo 
como director musical da escola 
Johanneum e de cinco importantes 
igrexas, chegando a ser moi 
valorado na cidade e coñecido 
como Bach de Hamburgo. As 
súas obras teñen dúas referencias 
diferentes, Wq. e H., en dous 
catálogos: Wq. (ás veces, W.) é 
a abreviatura do índice elaborado 
por Alfred Wotquenne en 1905. 
H. é o catálogo, máis completo 
e actualizado, realizado por E. 
Eugen Helm e presentado en 1989. 
Das súas sinfonías consérvanse 
nove do período berlinés, Wq 
173 a Wq 181, e dez da etapa en 
Hamburgo: un grupo coas seis 
sinfonías Wq 182 de 1773 e outras 
catro Wq 183 publicadas en 1780 
e dedicadas ao príncipe herdeiro 
de Prusia, Federico Guillerme. As 
sinfonías Wq 182 foron encargadas 

polo barón Gottfried van Swieten, 
embaixador de Austria en Berlín 
e amante da música de Bach 
e Haendel. Cando o aristócrata 
soubo que un fillo de Bach vivía 
en Hamburgo, viaxou alí para facer 
persoalmente a petición das obras 
e animouno a confiar nos seus 
impulsos máis fondos, “sen prestar 
atención ás cuestións técnicas 
de interpretación”. Estas obras 
coñecidas como ‘Sinfonías de 
Hamburgo’ están escritas en tres 
movementos para corda e baixo 
continuo, conservando a tradición 
do concerto barroco pero cunha 
linguaxe musical máis moderna 
e nelas, o compositor demostrou 
o seu talento instrumental e 
expresivo. Totalmente desprovistas 
de sentimentalismo e extravagancia 
gratuíta, abren as portas tanto 
ao Clasicismo vienés como 
ao seu inmediato sucesor, o 
Romanticismo. C.P.E. Bach 
alcanzou a maioría de idade 
durante a Ilustración movemento 
que, centrado na razón e a 
autonomía individual, no século 
XVIII impúxose en toda Europa. Un 
dos ideais da Ilustración marcou 
a música de Emanuel Bach: o 
desexo de expresar as emocións 
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a través da arte e escribiu “Un 
músico non pode conmover aos 
demais se el mesmo non se 
conmove […] Debe sentir todas 
as emocións que desexa espertar 
no seu público”. Así, para lograr 
emocionar aos seus oíntes a 
Sinfonía en Do maior, móvese entre 
o estilo galante e o movemento 
Sturm und Drang, alternando o 
equilibrio e as paixóns ardentes. 
Tres movementos transcorren 
sen interrupción. No primeiro, un 
desconcertante pasaxe das cordas: 
as melodías rematan bruscamente, 
os arranques chocan. O segundo, 
directo ao corazón. E por último, 
un Allegretto que se debate entre a 
viveza e a escuridade.

Para falar do estilo de Brahms é 
preciso facer referencia ás fontes 
clásicas das que bebeu e a súa 
procura do equilibrio e ideal de 
beleza clásica. O hamburgués 
admiraba os modelos sinfónicos 
de Haydn, adoraba a música 
de Mozart pola súas sinxeleza e 
beleza, estudiou con vehemencia 
a obra de Bach, estaba fascinado 
musicalmente por Beethoven e o 
seu sentido do desenvolvemento 
e a súa estrutura psicolóxica e 
monumental. Atraíao de Schubert, 

o apego polas melodías populares 
e de Schumann, o seu lirismo e o 
sentido do heroísmo cabaleiresco. 
Contrario á música programática 
ou narrativa e sen interese algún 
pola ópera, as súas composicións 
manifestan un equilibrio entre 
a súa natureza romántica e a 
preocupación por deseñar as 
obras seguindo unha arquitectura 
tradicional. Aínda que algúns 
compositores coetáneos tacharon 
a súa música de excesivamente 
académica, representaba para 
eles o exemplo dun continuísmo 
coa tradición clásica e da primeira 
xeración dos románticos mais, ao 
mesmo tempo, foi un innovador, 
rexeitando o uso superfluo de 
cromatismos e creando novos 
métodos de harmonización e de 
escritura de melodías, cunha visión 
da forma musical moi orixinal e 
cun resultado cheo de emoción. 
En 1863, Brahms instálase en 
Viena, non tanto pola tradición de 
Haydn-Mozart-Beethoven como 
por tratarse dunha cidade grande 
que lle daba liberdade nos seus 
costumes e permitíalle renunciar a 
certos convencionalismos ademais 
de poder fuxir preto da natureza. 
Así, no verán de 1877 durante 
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as súas estancias en Pörtschach 
e Lichtental compuxo a Sinfonía 
núm 2, escrita con rapidez e 
facilidade para aproveitar o éxito 
da Primeira antes de que o público 
volvera encadralo como autor de 
‘pezas menores’. Resulta inevitable 
relacionar a estancia de Brahms 
en Lichtental, onde rematou a 
sinfonía, co carácter schubertiano 
que subxace na súa mestura de 
fermosos elementos melódicos, 
ritmos de valses e danzas 
populares e certa melancolía que 
asoma ocasionalmente, sobre todo 
nos dous primeiros movementos. A 
importancia do movemento inicial 
vai máis aló de establecer un 
estado de ánimo pois os motivos 
son a base de todo o material 
melódico do movemento; a coda 
remata cunha parodia suave dun 
valse vienés. Baixo a tranquila 
superficialidade do Adagio non 
troppo, a parte máis sombría de 
toda a obra, encóntrase unha 
das formas máis complexas e 
orixinais de Brahms que establece 
as bases do movemento en catro 
grupos distintos de material 
melódico e un plan harmónico 
sumamente complicado. O terceiro 
movemento comeza evocando 

danzas austríacas, presentadas 
de forma moi simplificada e cunha 
orquestración máis básica dando 
énfase aos violíns e os rexistros 
altos das madeiras, en particular 
das frautas. Danzas que levan a 
un scherzo beethoveniano para 
rematar cunha pasaxe densa que 
se esvaece tras un acorde das 
cordas. O Allegro con spirito é 
unha descarga de optimismo e 
entusiasmo, sendo a música máis 
vivaz que xamais comporía Brahms 
(exceptuando as súas Danzas 
Húngaras), con notables cambios 
de ritmos e un frenesí incontido 
no que os grupos instrumentais 
compiten polo protagonismo, 
incluso con superposicións 
temáticas.
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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 981 542 462 Zona C

OFICINAS 
T 981 552 290 | T 981 574 152

www.rfgalicia.org 

www.compostelacultura.gal

RealFilharmoniadeGalicia 

CompostelaCultura

@rfgalicia 

@CCultura

Xoves 31 marzo, 20:30 h
PRIMAVERA XERMÁNICA
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Nicolas Altstaedt, director e violoncello
R. Schumann: Concerto para violoncello en 
la menor, op. 129
R. Schumann: Sinfonía núm. 1 en Si bemol 
maior, op. 38 “Primavera”

19:45 h
Sala Mozart
Conversando con...
Nicolas Altstaedt

7 abril, 20:30 h
PARÍS
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Corinna Niemeyer, directora
Xabier Casal, saxo
W. A. Mozart: Sinfonía núm. 31 en Re 
maior, KV. 297 (300a) “París”
P. Maurice: Tableaux de Provence para 
saxo alto e orquestra
J. Ibert: Suite Sinfónica: Restaurant au Bois
de Boulogne
F. J. Haydn: Sinfonía núm. 86 en Re maior 
“París”


