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PROGRAMA

I
ALBAN BERG (1885-1935)
Sieben frühe Lieder (Sete cancións temperás) 
Nacht (Noite)  
Schilflied (Canción entre os xuncos)  
Die Nachtigall (O ruiseñor)  
Traumgekrönt (Coronado en soños)  
Im Zimmer (Interior)  
Liebesode (Oda ao amor)  
Sommertage (Días de verán)

AUGUSTA HOLMÈS (1847-1903)
Le désir 
A Trianon 
En Chemin

Orquestración: Carme Rodríguez*

Natalia Labourdette, soprano

II

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)
Sinfonía núm. 3 en Fa maior, op. 90 
Allegro con brio 
Andante 
Poco allegretto 
Allegro

*Encarga RFG. Estrea absoluta.

Duración aproximada do concerto: 95 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 ** 
Anna Alexandrova 
Yulia Petrushevskaya 
Claudio Guridi 
Daniel Kordubaylo 
Ilya Fisher 
Michal Ryczel 
Victoria Jurov 
Daniel Rodríguez *** 
Ramón Rodríguez-Peña ***

VIOLÍNS II 
Grigori Nedobora * 
Nikolay Velikov ** 
Gyula Vadaszi 
Helena Sengelow  
Irina Gruia  
Kiyoko Ohashi 
Samira Ajkic 
Enrique Roca 
Elina Viksne 
Juan Pablo Calderón *** 
Celia Montáñez *** 
Ana Lasaosa ***

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

VIOLONCELLOS 
Plamen Velev * 
Barbara Switalska ** 
Manuel Lorenzo 
Carlos García 
Millán Abeledo  
Thomas Piel 
Iryna Morozova *** 
Robrecht de Roeck ***

CONTRABAIXOS 
Carlos Méndez * 
Alfonso Morán ** 
Amador del Pozo 
Pablo Rincón ***

FRAUTAS 
Laurent Blaiteau * 
Carmen Ferreiro (R)

ÓBOES 
Christina Dominik * 
Esther Viúdez **

CLARINETES 
Vicente López * 
Bernardino Assunçao (R) 
Daniel Veiga (R)

FAGOTES 
Juan Carlos Otero * 
Manuel Veiga ** 
Belén Carril ***

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

TROMBÓNS 
Arturo Centelles (R) 
David M. Rodríguez (R) 
Marcos Dorado (R)

TROMPETAS 
Javier Simó * 
Ramón Llátser ** 
Carlos López (R)

TIMBAL 
José Vicente Faus *

PERCUSIÓN 
Gonzalo Otero ***

ARPA 
Bleuenn Le Friec (R)

Director

Marc-Leroy Calatayud

Soprano

Natalia Labourdette
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MARC-LEROY CALATAYUD 
DIRECTOR

Nado e criado en Lausana por pai 
francés e nai boliviana, Marc foi 
nomeado recentemente director 
asociado da Orquestra de Cámara de 
Xenebra 2022-23. Isto despois de ser 
nomeado como Artista en Residencia 
da Orquestra Nacional de Cannes 
para a tempada 2021-22. Marc foi 
Director Asistente na Ópera Nacional 
de Bordeos de 2016 a 2019, onde 
dirixiu regularmente espectáculos de 
ópera e ballet, así como concertos 
sinfónicos. É bolseiro de dirección da 
Akademie Musiktheater Heute (2018-
2021) e estudou dirección en Viena e 
Zúric con Mark Stringer e Johannes 
Schlaefli.

Os fitos sinfónicos de 2022-23 inclúen 
debuts coa Orchestre de la Suisse 
Romande, Orchestre National des 
Pays de la Loire, Kanazawa Orchestra 
Ensemble e regresos á Orquestra 
de Cámara de Lausana e a Real 
Filharmonía de Galicia. Como director 
asociado da Orquestra de Cámara de 
Xénova, Marc dirixe tres proxectos 
esta tempada, entre eles un Concerto 

de Aninovo con música de Offenbach, 
un proxecto experimental de club 
nocturno e unha versión de concerto 
de Romeo e Julieta de Gounod con 
Benjamin Bernheim. Tamén traballou 

recentemente con orquestras como 
a Orchestre National du Capitole de 
Toulouse, Musikkollegium Winterthur, 
Orchestre National Bordeaux-
Aquitaine, Orchestra della Toscana, 
Ópera Nacional de Lorraine (en 
concerto), Ensemble Modern Frankfurt 
e Orquestra Nacional de Cannes (como 
Artista en Residencia 2021-22).

Apaixonado director de ópera, Marc 
goza dun amplo repertorio operístico, 
desde Händel e Mozart ata Ravel, Weill 
e Rihm. Está comprometido para tres 
proxectos nas próximas tempadas 
no Palazetto BruZane, dirixindo a 
ópera de Reynaldo Hahn O mon bel 

inconnu na Ópera de Tours e a Ópera 
de Rouen. Outras producións de ópera 
destacadas son Un Elixir d’amour 
de Donizetti no Teatro dos Campos 
Elíseos, La Légende du Roi Dragon 
de Arthur Lavandier, Il Barbiere dei 

Siviglia de Rossini e Marouf, Savetier 

du Caire de Henri Rabaud coa Ópera 
Nacional de Burdeos, e Die Sieben 

Todsünden con Ensemble Nomade. 
Marc tamén colaborou en numerosas 
producións, como Les Troyens na 
Bayerische Staatsoper (Daniele 
Rustioni), Platée e Oedipe na Ópera 
Nacional de París (Marc Minkowski, 
Ingo Metzmacher), Jakob Lenz no 

REAL FILHARMONÍA  
DE GALICIA
TEMPORADA DE ABONO 2022-23
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Festival d’Aix-en-Provence (Ingo 
Metzmacher) e Alcina na Wiener 
Staatsoper.

Marc tamén ten un notable talento 
para as producións de ballet. En 
febreiro de 2023, foi contratado 
polo Ballet Nacional do Xapón para 
dirixir a produción de Roland Petit 
de Coppelia (Delibes). Tamén dirixiu 
recentemente Cinderella de Prokofiev, 
coreografiada por Sir David Bintley, 
e La Fille mal Gardée na Ópera 
Nacional de Bordeos. Marc fixo o 
seu debut como director de ballet 
en xuño de 2018 cunha produción 
de Kylían-Béjart-Robbins, e só un 
ano despois debutou coa Ópera 
de Lión en setembro de 2019 para 
a súa produción de Spiral Pass, un 
programa dobre coreografiado por 
Russel Maliphant.

Marc é un firme defensor da 
educación musical e os proxectos 
de divulgación. En 2009 fundou 
unha orquestra sinfónica xuvenil, 
a Orchestre Quipasseparlà, co 
obxectivo de atopar novas formas 
de facer a música accesible a todo 
o mundo. Isto inclúe concertos en 
hospitais, residencias de anciáns e 
albergues para persoas sen fogar. 

Marc tamén ten unha canle de 
Youtube dedicada a achegar algunhas 
das grandes obras mestras da ópera a 
un público máis amplo.

2023
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NATALIA LABOURDETTE 
SOPRANO

Nada en Madrid, Natalia estudou 
violín na súa cidade natal e canto 
na Universidade das Artes de Berlín 
(Universität der Künste) co profesor 
Enrico Facini. Recibiu clases maxistrais 
de, entre outros, Dolora Zajick, Helen 
Donath e Nicola Beller Carbone.

Obtivo numerosos premios en 
concursos nacionais e internacionais 
entre os que destacan o Primeiro 
Premio no IV Concurso Internacional 
de Canto “Compostela Lírica” (2021), 
o Primeiro Premio e Premio do 
Público no XIV Certame Novas Voces 
de Sevilla (2017), o segundo premio 
no Concurso Internacional de Canto 
Ciudad de Logroño (2016) e o Premio 
CIA Opera São Paulo no Concurso 
Internacional Riccardo Zandonai 
(2016). Así mesmo outorgóuselle 
tamén o Primeiro Premio no Concurso 
Permanente de Mocidades Musicais de 
España (2015).

Debutou en 2016 como Oscar (Un 

ballo in maschera) nos teatros 
Jovellanos de Xixón, Dante Alighieri 
di Ravenna, Comunale di Ferrara e 
Municipale di Piacenza, onde tamén 
interpretou a Rosina (Il Barbiere di 

Siviglia) un ano máis tarde. Debutou 
en teatros coma o Teatro de la 

Maestranza como Nannetta (Falstaff), 
Charlotte (Der Diktator), Bubikopf 
(Der Kaiser von Atlantis) e Despina 
(Così fan tutte), e o Teatro Real como 
Tebaldo (Don Carlo), 2nd Niece (Peter 

Grimes) e Clorinda (La Cenerentola). 
Entre outros rols debutados atópanse 
Corinna (Il viaggio a Reims) no UniT de 
Berlin e Lucia (Lucia di Lammermoor) 
co proxecto Opera Garage en Madrid 
e Poussette (Manon) no Teatro 
Villamarta de Jerez.

Nesta temporada 22/23 debutou no 
rol de Susanna en Le nozze di Figaro 
de Mozart no Teatro de la Maestranza 
e debutará no rol de Valetto en 
L’incoronazione di Poppea de 
Montevedri no Gran Treatre del Liceu.

Traballou con directores como 
Riccardo Frizza, Ivor Bolton, Iván 
López-Reynoso, Nicola Luisotti, 
Pedro Halffter, Donato Renzetti ou 
Miquel Ortega, e obedeceu directrices 
escénicas de Deborah Warner, Stefan 
Herheim, David McVicar, Leo Nucci, 
Marco Gandini, Michal Znaniecki, Frank 
Hilbrich ou Rafael R. Villalobos. 

Durante a temporada 21/22 participou 
en dúas estreas absolutas: a da ópera-
flamenca La Mujer Tigre de Manuel 

REAL FILHARMONÍA  
DE GALICIA
TEMPORADA DE ABONO 2022-23
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Busto no Teatro de la Maestranza de 
Sevilla e a de Lieder der Vertreibung 

und Nimmerwiederkehr de Bernhard 
Gander na Bienal de Múnic e a 
Deutsche Oper Berlin.

Actuou na Opèra de Dijon (2018) 
nunha homenaxe a Federico García 
Lorca, dirixida por Damien Caille 
Perret, un proxecto performativo no 
que se xuntaban todas as facetas 
artísticas practicadas polo poeta 
español. 

A súa presenza vén sendo regular 
en festivais dedicados ao lied; é 
convidada para participar en festivais 
como LIFE Vitoria Barcelona (2017 
e 2018) ou as Schubertiadas de 
Vilabertrán (2018), de Valdegovía 
(2019) e de Barcelona (2020). En 
2022 lanza o seu primeiro proxecto 
discográfico neste xénero xunto á 
pianista Vitoria Guerrero e o selo 
discográfico GENUIN Classics. Este 
traballo será presentado no Ciclo de 
Lied do Teatro Arriaga de Bilbao.

Desde o ano 2021 participou no 
proxecto de recuperación musical da 
obra en español de Pauline Viardot 
chamado L’Andalousie au coeur, xunto 
á mezzosoprano Helena Ressurreição 

e o pianista Francisco Soriano. Este 
proxecto presentouse entre outros na 
Ópera Comique de Paris, a Fundación 
Juan March de Madrid e o Festival de 
Música Española de Cádiz e verá a luz 
como gravación en disco no 2023. 

En canto ao repertorio puramente 
sinfónico representa a España no 
Festival Europeo de Solistas en 
Caracas (Venezuela) cantando cunha 
das Orquestras de “El Sistema” (2016). 
En 2018 canta por primeira 
vez coa Orquestra de RTVE os 
“Sieben frühei Lieder” de Alban Berg 
(2018) e a partir de aí participa como 
solista con dita orquestra en varios 
proxectos entre os que cabe destacar 
a Misa Solemnis (W. A. Mozart) e o 
Salmo 150 (A. Bruckner), dirixidos 
por Miguel Ángel Gómez Martínez 
(2019). Participou coa Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla (2018) e Orquesta 
Ciudad de Granada. (2021), dirixidas 
por John Axelrod e Lucas Macías, 
respectivamente. Canta a Petite Messe 

Solenelle de G. Rossini, dirixida por 
Semion Skigin no Palais Constantin 
(St. Petersburgo) na Gala de entrega 
de premios Ludvig Nobel de 2019.

2023
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Entre 1901 e 1908, Alban Berg 

compuxo arredor de 150 cancións e 

pezas para voz e piano, o que podía 

representar unha especie de alianza 

dos seus dous grandes amores 

da adolescencia, a literatura e a 

música. A canción, naquel momento, 

permitíalle a liberdade de xogar a 

ser un poeta musical ata que, en 

outubro de 1904, se converte en 

alumno de Arnold Schoenberg ao 

que chegou a través do seu irmán, 

pianista profesional, quen viu un 

anuncio na prensa vienesa que 

ofertaba cursos de teoría musical 

“para profesionais e afeccionados 

serios (harmonía e contrapunto)...” 

Amosoulle algunhas das cancións de 

Berg a Schoenberg quen recoñeceu 

o talento malia as obvias limitacións 

musicais do rapaz e admitiuno como 

pupilo ata 1908 coa finalización da 

Sonata para piano op. 1.

A admiración e dedicación de Berg, 

así como a dependencia crítica 

do seu mestre/amigo foi eterna e 

o seu estilo maduro mesturou de 

xeito único a rigorosa variación e 

os aspectos contrapuntísticos do 

serialismo con suxestións dun ritmo 

tonal herdado. En 1928, Berg reuniu 

sete das cancións —sobre textos 

de Hauptmann, Lenau, Storm, Rilke, 

Schlaf, Hartleben e Hohenberg— 

compostas durante o período que 

estudou con Schoenberg, entre 1905 

e 1908, e orquestrounas mentres 

comezaba a traballar na súa ópera 

Lulu baixo o título Sete cancións 

temperás. A estrutura harmónica 

e melódica de Nacht evoca a frase 

inicial “O crepúsculo flota sobre 

a noite do val, a néboa asoma...”. 

A orquestración transparente de 

Schilflied crea unha atmosfera 

misteriosa e nostálxica mentres 

que as cordas divididas de Die 

Nachtigall, dan unha profundidade 

brahmsiana a unha estrutura 

tradicional. Traumgekrönt ofrece 

un escenario contrapuntístico 

mentres que Im Zimmer é notable 

polo uso irónico de instrumentos 

de vento para artellar un ambiente 

interior. Liebesode coa súa escrita 

contrapuntística, orquestración en 

capas, a liña vocal cromaticamente 
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inflexionada parece render 

homenaxe ao mestre de Berg, 

Schoenberg. Sommertage leva 

o ciclo a un clímax romántico 

completo co choque de pratos na 

última sílaba do texto e o acorde 

menor sostido final.

De orixe irlandesa, Augusta Holmès 

naceu en París e foi unha nena 

prodixio que, con cinco anos, daba 

concertos interpretando pequenas 

obras propias. A pesar das súas 

calidades, non se lle permitiu estudar 

no Conservatorio mais recibiu clases 

coa pianista parisiense Mademoiselle 

Peyronnet; co organista da catedral 

de Versalles, Henri Lambert; co 

compositor Hvacinthe Klosé e co 

que ela considerou o seu auténtico 

mestre, Cesar Frank. Holmès 

combinou encanto e talento e 

mostrou enerxía e determinación 

o que lle permitiu paulatinamente 

facerse un oco no mundo da música 

e ser quen de rexeitar os códigos 

establecidos na sociedade da época, 

guiándose polas súas conviccións 

e polos seus instintos, polo que 

resultaba inclasificable e demasiado 

independente para encaixar en 

calquera estamento ou corrente. 

Froito da aprendizaxe con Franck, 

destacou coa súa sinfonía Orlando 

furioso (1877) e con outra obra, 

tamén sinfónica, Os Argonautas 

(1881). En 1882, publica Les sept 

Ivresses, un ciclo de sete cancións 

sobre textos da propia compositora 

que representan diferentes estados 

embriagantes: O amor, O 

viño, A gloria, O odio, O soño, O 

ouro, e O desexo, unha peza rica en 

contrastes dinámicos e de tempo 

que describe o anhelo da alma. En 

1888 presentou con éxito, na Société 

des Concerts du Conservatoire 

de París, a ópera Ludus Pro Patria 

(Xogos patrióticos) inspirada no 

cadro do mesmo nome do artista 

Pierre Puvis de Chavannes. Ademais 

dos textos de moitas das súas obras 

vocais, tamén escribiu oratorios ou o 

libreto da ópera La montagne noire 

estreada en París con gran éxito 

de público, malia as críticas que 

afirmaban que un teatro non podía 
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abrirse ás mulleres compositoras 

(como outras colegas do século 

XIX, Holmès ten publicadas obras 

co pseudónimo masculino Hermann 

Zenta). Pola contra, Liszt e Wagner 

expresaron a súa admiración polas 

cancións da compositora das que 

Liszt chegou a dicir que eran tan 

boas como as de Schubert, entre 

elas as orquestradas para este 

programa por Carme Rodríguez. A 

Trianon (1896) alterna unha sección 

lenta e solemne para representar 

a maxestade do Pazo de Trianon, 

residencia de verán da realeza 

francesa, e outras máis rítmicas 

suxestivas da atmosfera de festa 

nos xardíns do pazo e En chemin 

(1899) describe a separación dunha 

parella nun camiño e musicalmente 

destaca pola súa emotividade e a 

intensidade coa que a voz solista 

expresa os sentimentos.

Brahms admiraba os modelos 

sinfónicos de Haydn, adoraba a 

sinxeleza e beleza da música de 

Mozart e estudou con vehemencia 

a obra de Bach. O compositor 

estaba fascinado pola música de 

Beethoven e o seu sentido do 

desenvolvemento e da estrutura 

psicolóxica e monumental. 

Apreciaba de Schubert, o seu apego 

polas melodías populares e de 

Schumann, o seu lirismo e o sentido 

do heroísmo cabaleiresco. As 

composicións de Brahms manifestan 

un equilibrio entre a súa natureza 

romántica e a preocupación 

por deseñar as obras seguindo 

unha arquitectura tradicional e, 

aínda que algúns compositores 

coetáneos tacharon a súa música 

de excesivamente académica e 

representaba para eles o exemplo 

dun continuísmo coa tradición 

clásica e da primeira xeración dos 

románticos, 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 musical cheo de 

emoción. En 1883, Brahms retírase a 

Wiesbaden, Renania, onde encontra 

o ambiente perfecto para compoñer 
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e alí, durante o verán, nun momento 

vital e creativo pletórico, remata a 

súa Terceira Sinfonía que se estrea 

en decembro, no Musikverein, coa 

Filharmónica de Viena baixo a 

batuta de Hans Richter quen se 

refería a ela como a Heroica de 

Brahms (aludindo á Sinfonía núm. 3 

de Beethoven). As catro sinfonías do 

compositor de Hamburgo poderían 

describirse como distintas caras dun 

mesmo mestre con gran dominio 

do oficio sendo esta Terceira unha 

obra rica e complexa, a máis lírica 

e introspectiva aínda que a menos 

rigorosa formalmente. A estrutura 

formal, a disposición harmónica e 

a relación temática converxen cara 

a un criterio unitario que percorre 

esta sinfonía por nexos moi sutís. 

Os catro movementos baséanse na 

forma sonata pero moldeada con 

liberdade e fantasía. A dinámica da 

peza móvese arredor do piano, salvo 

en certas pasaxes dos movementos 

extremos que aparecen como 

música arrebatada, cargada de 

emoción. Se no Allegro destaca a 

beleza melódica do terceiro tema 

en mans do clarinete, no segundo 

volve unha referencia na melodía 

dos violíns que ocupa a última 

parte do movemento. Os dous 

movementos centrais, que case 

son música de cámara, presentan 

un carácter máis íntimo; reflexivo 

o segundo mentres que o terceiro, 

escrito en forma tripartita, inclúe a 

máis célebre melodía brahmsiana 

interpretada polos violonchelos. 

No final destaca a sombría 

introdución nas cordas, o tema 

coral e o desencadeamento rítmico 

do episodio central e unha coda que 

disolve a tensión, expón novamente 

o coral e desemboca nesa apracible 

atmosfera que impón Brahms.
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15705 Santiago de Compostela

DESPACHO DE BILLETES 

T 981 571 026 | T 981 573 979 (Auditorio) 
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OFICINAS 

T 981 552 290 | T 981 574 152

www.rfgalicia.org 
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CompostelaCultura

 
@rfgalicia 
@CCultura

@realfilharmoniadegalicia  
@compostelacultura

Xoves 23 marzo 2023 
Auditorio de Galicia, 20:30 h

DOS CÁRPATOS 
A ARLÉS 
ORQUESTRA SINFÓNICA DE GALICIA 
Michal Nesterowicz, director 
Soyung Yoon, violín
· Wojciech Kilar: Orawa
· Félix Mendelssohn: Concerto para violín 
en mi menor, op. 64

· George Bizet: Selección das suites 
Carmen e L’Arlesienne

Xoves 16 marzo 2023 
Auditorio de Galicia, 20:30 h

NOVIDADES 
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA 
Jaume Santonja, director 
Alexandra Dariescu, piano
· Jörg Widmann: Con Brio (ver. red. 2013)
· Edvard Grieg: Concerto para piano en la 
menor, op. 16

· Jean Sibelius: Sinfonía núm. 5 en 
Si b maior, op. 82

Sala Mozart  19:45 h
Conversando con... Jaume Santonja


