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PROGRAMA

I
EDWARD ELGAR (1857-1934)
Introdución e Allegro, op. 47

ALUN HODDINOTT (1929-2008)
Welsh Dances (Danzas Galesas), Suite nº 1, op.15 
Allegro 
Allegretto 
Lento 
Presto

CATRIN FINCH (1980-)
Concerto Céltico para arpa e cordas 
Alba Barreiro, arpa

II

AMY MARCY CHENEY BEACH (1867-1944)
Sinfonía núm. 1 en mi menor op. 32 “Gaélica”

Allegro con fuoco 
Alla siciliana; Allegro vivace 
Lento con molto espressione 
Allegro di molto

Duración aproximada do concerto: 105 minutos (con pausa) 
Pregámoslle ao público que non faga fotografías e que desconecte os teléfonos móbiles, reloxos, etc.
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REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
TEMPORADA DE ABONO 2022-23

* 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. Baldur 
Brönnimann é, desde xaneiro de 2023, 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 está financiada pola 
Administración Xeral do Estado, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago.

VIOLÍNS I 
James Dahlgren (concertino) 
Adriana Winkler (axuda de 
concertino) 
Anca Smeu ** 
Ilya Fisher 
Claudio Guridi 
Michal Ryczel 
Victoria Jurov 
Yulia Petrushevskaya 
Anna Alexandrova

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

VIOLAS 
Tilmann Kircher * 
Natalia Madison ** 
Timur Sadykov 
Anne Schlossmacher 
Iriana Fernández 
Ionela Ciobotaru

VIOLONCELLOS 
Plamen Velev * 
Barbara Switalska ** 
Thomas Piel 
Manuel Lorenzo 
Carlos García 
Millán Abeledo

CONTRABAIXOS 
Carlos Méndez * 
Alfonso Morán ** 
Amador del Pozo

FRAUTAS 
Laurent Blaiteau * 
Aleix Baqué (R) 
Laura Lorenzo (R)

ÓBOES 
Christina Dominik * 
Esther Viúdez ** 
Rosalba Olivares ***

CLARINETES 
Vicente López * 
Joaquín Meijide (R) 
Miguel Peñarroja ***

FAGOTES 
Juan Carlos Otero * 
Manuel Veiga **

TROMPAS 
Jordi Ortega * 
Xavier Ramón ** 
Alfredo Varela * 
Joan García ***

TROMBÓNS 
David M. Rodríguez (R) 
Rita Fernández (R) 
Marcos Dorado (R)

TROMPETAS 
Javier Simó * 
Ramón Llátser ** 
Roberto M. Bolaño (R)

TUBA 
Hugo Portas

TIMBAL 
José Vicente Faus *

PERCUSIÓN 
Gonzalo Otero ***

ARPA 
Bleuenn Le Friec (R)

Directora

Sian Edwards

Arpa

Alba Barreiro
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SIAN EDWARDS 
DIRECTORA

Sian Edwards estudou no Royal Northern 
College of Music de Manchester e 
con Ilya Musin no Conservatorio de 
Leningrado.  

Xefa de dirección na Royal Academy of 
Music de Londres, traballou con moitas 
das principais orquestras do mundo, 
como a Filharmónica de Los Ángeles, 
a de Cleveland, a Sinfónica de Berlín, 
a Sinfónica da Radio de Frankfurt, a 
Sinfónica de Viena, a Filharmónica 
de Rotterdam, o Ensemble Modern, a 
Filharmónica de San Petersburgo, a 
Sinfónica da Cidade de Birmingham, a 
Orquestra de París, a London Sinfonietta 
e Hallé.

Debutou na ópera en 1986, dirixindo 
Fall und Aufstieg der Stadt Mahagonny 

(Ópera de Escocia), e na Royal Opera en 
1988 con The Knot Garden. 
Ex-directora musical da ENO (1993-1995), 
dirixiu producións en Múnic, Frankfurt, 
Copenhague, Helsinqui, Viena, París 
e Aspen. Dirixiu, ademais, as estreas 
mundiais de Greek e Coraline de Turnage. 

Entre os seus compromisos operísticos 
máis recentes atópanse A violación de 

Lucrecia e A Traviata (Theater an der 
Wien, Viena), The Rake’s Progress e 
Bluebeard’s Castle (Ópera de Escocia), 
Nothing de David Bruce (Glyndebourne), 
A tempestade de Adès (Frankfurt), King 

Priam (Festival de Brighton), Orpheus in 

the Underworld (ENO) e Katya e Iolanta 
(Opera Holland Park) e Aida para a 
Ópera Real de Suecia en Estocolmo.

REAL FILHARMONÍA  
DE GALICIA
TEMPORADA DE ABONO 2022-23
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ALBA BARREIRO 
ARPA

Nada en Vigo. Os seus inicios musicais 
tiveron lugar tomando contacto coas súas 
raíces galegas a través do baile galego e 
a pandeireta, na Escola de Lembranzas 
Galegas de Vigo con tan só 5 anos de idade. 
Aos 11 anos comezou os estudos de piano. 
Un ano máis tarde ingresou na ETRAD na 
especialidade de arpa celta con Rodrigo 
Romaní. Pouco despois entrou na Orquestra 
Folk Sondeseu, con quen pisou por primeira 
vez un escenario profesional no Festival de 
Ortigueira aos 15 anos de idade. Con esta 
formación tivo unha longa traxectoria que a 
levou a participar en numerosos concertos, 
festivais internacionais e traballos 
discográficos.

Con 17 anos, ao rematar na ETRAD, iniciou 
os estudos de arpa clásica con Céline 
Landelle, arpista da OSG (Orquestra 
Sinfónica de Galicia). Entrou pouco tempo 
despois na Orquestra Xove de Galicia 
onde tomou os seus primeiros contactos 
co repertorio sinfónico. Formou parte 
desta orquestra durante varios anos como 
arpista principal. Máis adiante completaría 
os seus estudos superiores de arpa en 
Musikene (Conservatorio Superior de 
Música del País Vasco) coas arpistas 
Frédérique Cambreling, Christine Icart e 
Elisabeth Colard.

Habitualmente colabora coa Real 
Filharmonía de Galicia, a Sinfónica de 
Galicia, a Orquestra Vigo 430 e o Taller 
Atlántico Contemporáneo, ademais de 

outros conxuntos do panorama galego. 
Tamén, grazas ao seu perfil polivalente, 
compartiu escenario con artistas e 
agrupacións de diversos estilos como 
Carlos Núñez, Abraham Cupeiro, Xabier 
Díaz ou Anxo Lorenzo, entre outros. 

Como solista estreou a obra Pórtico da Illa 

de Monteagudo para arpa e orquestra de 
Juan Durán, no marco do espectáculo O 

Canto das Illas pola declaración das Illas 
Cíes como Patrimonio da Humanidade. 
Interpretando esta mesma obra colaborou 
no traballo discográfico Atlantic 
Waters, gravado pola Real Filharmonía 
de Galicia e publicado en 2021. Tamén 
actuou como solista con orquestras como 
a Orquestra Gaos e a Orquestra Vigo 430. 
Participou en festivais coma o Noia Harp 
Fest, Música no Claustro, Musika-Música, 
Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada, Achill International Harp Festival...

En 2020 viu a luz o seu primeiro traballo 
discográfico en solitario titulado Eixos 
Cromáticos, froito da súa inquedanza 
por recuperar e divulgar a música galega. 
O disco inclúe obras de Andrés Gaos e 
Jesús Bal y Gay transcritas pola propia 
Alba Barreiro para arpa soa ou trío de 
cámara. Actualmente compaxina o seu 
traballo nos escenarios coa docencia, 
ademais de formar parte da dirección do 
Noia Harp Fest.

2023
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REAL FILHARMONÍA  
DE GALICIA
TEMPORADA DE ABONO 2022-23

Edward Elgar é o compositor británico 
responsable do asentamento do “renacemento 
musical inglés” e a primeira figura relevante 
recoñecida fóra das súas fronteiras. A súa música 
expresou o espírito dunha época e transmitiu 
a dimensión do ser humano mediante unha 
linguaxe musical moi particular, elocuente, 
brillante, enérxica e cunha loita interior renovada 
continuamente. Unha característica do seu 
estilo orquestral é a forma na que escribe para a 
formación de cordas, poñendo énfase no ton e na 
polifonía. Introdución e Allegro é un claro exemplo 
do seu virtuosismo e sonoridade, reflectindo o 
coñecemento sobre os instrumentos de corda que 
Elgar tiña como ex-violinista. Escrita nunha época 
na que non se escoitaban obras populares para 
orquestra de cordas nos concertos sinfónicos, 
a peza combina de xeito persoal, elementos 
do concerto grosso e da forma sonata cunha 
vigorosa fuga para marcar o clímax. Foi o seu 
amigo August Jaeger Nimrod quen propuxo a 
idea desta partitura ao compositor, suxeríndolle 
que escribira para a Orquestra Sinfónica de 
Londres, recentemente fundada, algo como 
“un scherzo rápido e brillante”. O método de 
composición de Elgar incluía o uso de temas 
bosquexados, a miúdo anos antes, agardando a 
obra adecuada para empregalos e iso, acontece 
en Introdución e Allegro pois contén un deses 
temas, denominado polo compositor como a 
“melodía galesa”. Foi esbozada en agosto de 1901 
nunha estadía en Cardiganshire (Gales) e inspirada 
polo canto afastado de melodías populares 
galesas e pensada para unha abertura que nunca 
se materializou. Deseñada como unha peza 
concertante para orquestra de cordas e cuarteto 
solista comeza cunha Introdución enérxica e 
fastosa que evoluciona a unha lírica melodía lenta 
que constitúe a base do Allegro da man da viola 
solista. Ambos os temas volven expoñerse antes 
da transición que aparece nunha forma sonata 
na que, no canto da sección de desenvolvemento 
agardada, Elgar introduce unha vigorosa fuga que 
el mesmo define como “diaño dunha fuga”.

O galés Alun Hoddinott estudou na Universidade 
de Cardiff e, máis tarde, en Londres co compositor 
e pianista Arthur Benjamin. Foi profesor no 
Welsh College of Music and Drama e chegou ser 

catedrático na universidade onde foi alumno, 
ademais de director artístico do Festival de Música 
do Século XX de Cardiff, postos desde os que 
tivo unha considerable influencia no espertar do 
interese pola música contemporánea en Gales. 
O éxito do seu Concerto para clarinete, estreado 
pola Orquestra Hallé e Sir John Barbirolli en 1954, 
deulle unha proxección internacional que lle fixo 
recibir encomendas de orquestras e solistas que 
interpretaron as súas obras por todo o mundo. 
A súa extensa produción amosa un dominio de 
estilos que van desde as técnicas tradicionais 
ata as seriais e aleatorias, logrando un control da 
composición que fai que o seu estilo evolucione 
ao longo da súa distinguida carreira. A música 
de Hoddinott, esencialmente cromática, amosa 
a miúdo unha escura intensidade celta que 
adoita manifestar nos movementos lentos. A 
gama da súa característica linguaxe musical 
é ampla e a súa música sempre presenta un 
control rítmico estimulante e unha impecable 
sonoridade instrumental. Compuxo tres volumes 
de danzas galesas comparables coas danzas 
inglesas e de Cornualles de Sir Malcolm Arnold, 
a quen lle debe o seu estilo rítmico e melódico, 
que impresionan coa súa variedade de humor e 
textura e aseméllanse entre elas en que non deben 
nada a melodías de himnos ou folclore galés 
específicos senón que son imaxes, impresións e 
sentimentos do que pode percibirse como música 
galesa. A Suite ten catro movementos curtos 
que exploran estados de ánimo, as danzas lentas 
evocan melancolía inquietante e as rápidas son 
dunha vitalidade efervescente. A abertura comeza 
cun tema pastoral de vento de madeira antes 
de que as cordas asomen. O movemento lento 
é verdadeiramente reflexivo e onírico e a última 
danza rompe o feitizo: é puro Arnold con acento 
galés; é un remuíño de xilófono e percusión que 
finalmente termina nun estrondo. 

Tamén é galesa Catrin Finch quen toca a 
arpa desde os oito anos, instrumento para o 
que procura novas composicións, arranxos, 
transcricións e escribe a súa propia música para 
reforzar o seu limitado repertorio. Entre 2000 
e 2004, foi a primeira arpista oficial da Súa 
Alteza Real o Príncipe de Gales, revitalizando o 
interese por ese instrumento e poñendo en valor 
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a música da súa terra, a través de colaboracións 
con creadores como o compositor e multi-
instrumentista Karl Jenkins, o produtor televisivo 
Michael Sheen, a actriz Sian Philips, o frautista 
James Galway ou o intérprete de kora, Seckou 
Keita. Ademais foi convidada como a solista 
en recoñecidas orquestras como Filharmónica 
de Nova York, Royal Philharmonic, Academy 
of St Martin in the Fields ou English Chamber 
Orchestra coas que realizou xiras por todo o 
mundo. O Concerto céltico é unha combinación 
de virtuosismo solista cunha interacción efectiva 
entre arpa e cordas, todo subliñado por numerosas 
referencias celtas e contaxiosas melodías. A 
súa experiencia como intérprete reflíctese neste 
concerto contaxioso e apaixonado, que ela mesma 
describiu como “un experimento”. A abertura 
JigAJig centra o interese e lánzao ao mundo 
sonoro da compositora no que se marca o ritmo 
cos dedos das mans sobre as cordas da arpa e 
golpeando á vez cos pés. Hiraeth é unha desas 
palabras galesas sen tradución directa, pero que 
reúne termos como devezo, melancolía ou morriña 
cuxa transcrición musical faina conmovedora. 
Finch remata o concerto con Solstice, reunindo o 
espírito da peza, permitindo á solista momentos 
de exhibición e demostrando que a esixencia 
técnica e musical do instrumento.

Amy Marcy Cheney Beach, con dous anos, era 
quen de facer segundas voces ás melodías que 
interpretaba a súa nai, Clara, cantante e pianista. 
Compoñía con catro anos, aínda que recibiu 
as primeiras clases de piano aos seis, e con 
sete ofreceu o seu primeiro concerto público. 
En Boston, onde se trasladou coa súa familia, 
continuou os estudos musicais e a formación 
autodidacta, debutando aos dezaseis anos coa 
Sinfónica da cidade. Considerada pola crítica 
como unha intérprete de gran virtuosismo, centrou 
a súa actividade profesional como concertista ata 
que casa en 1885. Nese momento, a petición do 
seu marido, abandona a interpretación e dedícase 
á composición sendo os seus primeiros éxitos: a 
Misa en mi bemol maior e Festival Jubilate, escrita 
para o pavillón das mulleres da Exposición de 
Chicago de 1892. Ese mesmo ano, Dvořák chega 
a Nova York e concede unha entrevista na que 
afirma o interesante que lle parecía que en Estados 

Unidos, as mulleres tocaran algún instrumento, 
pero dubidaba de que as “damas” tiveran 
suficiente “poder creativo”. Amy Beach respondeu 
cun artigo xornalístico que incluía unha lista de 
compositoras e defendía as moitas obras escritas 
por mulleres desde o século XVII e afirmaba que, 
cada vez, había máis “interesadas no estudio 
serio da ciencia da música e da arte”. Malia a súa 
valentía, tivo que loitar para derrubar prexuízos, 
defender a liberdade creativa das mulleres e a 
independencia destas para desenvolver as súas 
carreiras nun mundo masculino que desconfiaba 
das súas calidades e describía as súas obras como 
“menores”, “sentimentais” ou “eminentemente 
femininas”. Amy Beach foi a primeira muller 
norteamericana que compuxo unha sinfonía, a 
Sinfonía en mi menor op. 32 ‘Gaélica’, estreada 
en 1896 pola Sinfónica de Boston. A súa 
música reflicte o seu interese pola linguaxe 
sinfónica, o rigoroso estudo do Tratado 
de orquestración de Berlioz, a súa paixón 
pola tradición europea, Brahms, Wagner ou 
Debussy, cuxas obras coñecía tanto como as de 
Dvořák e Saint Saëns. Esas influencias asoman 
nalgúns momentos da Sinfonía Gaélica inspirada 
en melodías irlandesas e na que rescatou unha 
canción publicada en 1890, Dark is the Night op. 
11, sobre unha viaxe por mar, para transformala 
nos movementos inicial e final. Como resultado, 
unha impoñente sinfonía, romántica, que recolle 
emocións aventureiras, o abraio ante o mar, as 
estepas, a súa xuventude en New Hampshire; 
segura e brillante no traballo orquestral visible 
nos catro movementos. As turbulencias oceánicas 
chegan no movemento inicial coa presencia dos 
metais sobre expresivos ostinatos sombríos da 
corda. Unha sinxela melodía con ritmo de siciliana 
é interpretada polo óboe tras o preludio das 
trompas e aporta un carácter lírico contrastante 
co trío central, deseñado como un scherzo de 
ritmo lixeiro. Os temas que inspiran o movemento 
lento, Pasthee Fuen e Cja an bealac a Seacayd rj 
representan, segundo a propia compositora “os 
lamentos, romances e soños do pobo irlandés”. O 
Allegro final retoma o tema inicial suxerido pola 
“vigorosa vida diaria, as paixóns e as batallas dos 
celtas”.



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

@realfilharmoniadegalicia  
@compostelacultura

Xoves 2 marzo 2023 
CONCERTOS DIDÁCTICOS 
Auditorio de Galicia, 10:00 h e 12:00 h

Venres 3 marzo 2023 
CONCERTOS DIDÁCTICOS 
Auditorio de Galicia, 10:00 h e 12:00 h

Sábado 4 marzo 2023 
CONCERTO FAMILIAR 
Auditorio de Galicia, 18:30 h

MINI MOZART 
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA 
Jan Wierzba, director

Xoves 9 marzo 2023 
Auditorio de Galicia, 20:30 h

A NOITE E O AMOR 
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA 
Marc-Leroy Calatayud, director 
Natalia Labourdette, soprano
· Alban Berg: Sieben frühe Lieder 
(Sete primeiras cancións)

· Augusta Holmès: Le désir, A Trianon, 
En chemin. Orquestración: Carme 
Rodríguez*

· Johannes Brahms: Sinfonía núm. 3 
en Fa maior, op. 90

* Encarga RFG. Estrea absoluta

Sala Mozart  19:45 h
Conversando con... Marc-Leroy Calatayud


