Emocións
naturais
Natureza, vida e amor

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
25 Aniversario

TEMPORADA DE ABONO
2020 2021

XOVES 28
XANEIRO 2021

Auditorio de Galicia,, 20.00 h

O IDILIO DE SIGFRIDO
Felix Mildenberger, director

PROGRAMA

Edvard Grieg (1843-1907)
Suite Holberg, op. 40
Prelude
Sarabande
Gavotte and Musette
Air
Rigaudon

Richard Wagner (1813-1883)
Idilio de Sigfrido, WWV 103

Charles Gounod (1818-1893)
Sinfonía núm. 1 en Re M
Allegro molto
Allegretto moderato
Scherzo: Non troppo presto
Finale: Adagio - Allegro vivace

Duración aproximada do concerto: 1 hora e 10 minutos. Pregámoslle ao público que non faga fotografías
e que desconecte os teléfonos móbiles, reloxos, etc.
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REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
25 Aniversario

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 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 é financiada pola Administración Xeral do Estado, a Xunta
de Galicia e o Concello de Santiago.
Director artístico titular
Paul Daniel

Principal directora invitada
Joana Carneiro

Director asociado
Maximino Zumalave

VIOLÍNS I

Gyula Vadaszi

Carlos García

Vicente López **

James Dahlgren
(concertino)

Irina Gruia

Millán Abeledo

Jesús Cáceres ***

Adriana Winkler
(axuda de concertino)

Helena Sengelow

CONTRABAIXOS

FAGOTES

Elina Viksne

Carlos Méndez *

Juan Carlos Otero *

Alfonso Morán **

Manuel Veiga **

Anca Smeu **

Samira Ajkic

Victoria Jurov
Claudio Guridi

VIOLAS

Anna Alexandrova

Tilmann Kircher *

Ilya Fisher

Natalia Madison **

FRAUTAS

Jordi Ortega *

Yulia Petrushevskaya

Oxana Bakulina

Laurent Blaiteau *

Alfredo Varela *

Michal Ryczel

Anne Schlossmacher

Luís Soto **

Xavier Ramón **

Ildikó Oltai

Timur Sadykov
ÓBOES

TROMPETAS

Christina Dominik *

Javier Simó *

Esther Viúdez **

Ramón Llátser **

Ionela Ciobotaru
VIOLÍNS II

Gustavo Barcia (R)
TROMPAS

Grigori Nedobora *

VIOLONCELLOS

Nikolay Velikov **

Plamen Velev *

Enrique Roca

Barbara Switalska **

CLARINETES

TIMBAL

Kiyoko Ohashi

Thomas Piel

Beatriz López *

José Vicente Faus *

* principal | ** coprincipal | *** EAEM (Curso Avanzado de Especialización Orquestral) | (R) reforzo
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FELIX MILDENBERGER
DIRECTOR
Foi o primeiro director galardoado
co “Premio Xove Artista do Ano”
no Festival der Nationen en 2020.
Sensible, versátil e cunha elevada
musicalidade: estas son só algunhas
das características que distinguen
a Felix Mildenberger como director.
As orquestras aprecian a profunda
seriedade do seu achegamento á
música e a súa gran musicalidade.
Isto inclúe á Orquestra Sinfónica
de Londres, onde foi asistente de
dirección desde que gañou o concurso
Donatella Flick LSO en 2018. Neste
posto traballou con Sir Simon Rattle,
François Xavier Roth, Gianandrea
Noseda, Michael Tilson Thomas, entre
outros, tamén dirixindo el mesmo
os concertos. En 2019 foi o segundo
gañador do XII Concurso Internacional
de Dirección da Orquestra de
Cadaqués. Os dous certames están
entre os máis recoñecidos para os
novos directores. Foi bolseiro da
Akademie Musiktheater Heute da
Fundación Deutsche Bank entre 2017
e 2019 e do German Music Council’s
Dirigentenforum desde 2017. Antes de
asumir o posto de director asistente
de Paavo Järvi na Orquestra Tonhalle
de Zúric, asistiu a Emmanuel Krivine
na Orquestra Nacional de Francia
en París durante dous anos. Felix
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Mildenberger é director principal e
artístico da Orquestra Sinfónica
Crescendo de Friburgo, que cofundou
en 2014.

Os momentos máis destacados
da temporada 2020/21 inclúen
os seus debuts coa Deutsche
Kammerphilharmonie de Bremen,
Orquestra
Sinfónica
SWR
e
Musikkollegium
Winterthur,
así
como o concerto de Aninovo coa
hr-Sinfonieorchester de Frankfurt.
Tamén dirixirá por primeira vez a
Sinfónica de Aarhus, Filharmónica
de Stuttgart, Ópera Nacional de
Lorena, Orquestra Leonore Pistoia
e a Real Filharmonía de Galicia.
Ademais, regresará á Tonhalle de
Zúric, Filharmónica de Belgrado,
Filharmónica Teatro Regio Torino e
á Oquestra Nacional dos Países do
Loira. Tamén traballará coa Orquestra
Sinfónica Nacional de Dinamarca e
asistirá a Jukka-Pekka Saraste nunha
nova produción de Lear de Aribert
Reimann na Ópera Estatal de Baviera.

Así mesmo, traballa coa Orquestra
Nacional de Francia, Sinfónica de
Londres, Folkwang Kammerorchester
Essen, Sinfónica de Núremberg,

Filharmónica de Bremer, Filharmónica
de Nagoya, Orquesta Sinfónica de
Tenerife, entre outras. Compromisos
previos téñeno levado á Orquestra
Nacional de Lille, Ensemble Modern
ou á Semana Mozart de Salzburgo.
A Royal Concertgebouw Orchestra
convidouno como codirector con
Bernard Haitink e Mariss Jansons.

Foi asistente de producións de
ópera no Aspen Opera Center e na
Academia Lírica de Rochefort e dirixiu
concertos no Impuls Festival for New
Music. Foi axudante de dirección no
Festival de Música de Aspen en 2016
e 2017, onde estudou con Robert
Spano, Markus Stenz, Hugh Wolff,
Michael Stern, Patrick Summers, Larry
Rachleff, Johannes Debus e Federico
Cortese; e tamén foi galardoado co
Premio de Dirección Robert Spano.

participou en clases maxistrais de
Bernard Haitink, Paavo Järvi, David
Zinman, Neeme Järvi, Leonid Grin,
Johannes Schlaefli e Nicolás Pasquet.
Durante a súa bolsa Dirigentenforum
traballou con John Carewe, Gabriel
Feltz, Marko Letonja e Marc Piollet. De
2015 a 2017 foi profesor de dirección
de orquestra na Universidade de
Música de Friburgo e ofreceu unha
masterclass para novos directores
na Universidade Mozarteum durante
a Semana Mozart de Salzburgo en
2020.

Nacido en Alemaña en 1990, recibiu
a súa primeira formación musical en
violín, viola e piano e posteriormente
estudou dirección en Friburgo e
Viena desde 2011 ata 2015. Entre os
seus profesores están Lutz Koehler,
Mark Stringer, Gerhard Markson,
Scott
Sandmeier,
Massimiliano
Matesic e Alexander Burda. Ademais,
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Edvard Grieg (1843-1907)
O célebre violinista noruegués Ole
Bull, descubriu o xenio musical de
Edvard Grieg e convenceu os seus
pais para que o enviaran estudar
a Alemaña onde foi aceptado no
prestixioso Conservatorio de Leipzig
en 1858 onde estudou piano con Ignaz
Moscheles e composición con Carl
Reinecke. Edvard Grieg chegou a ser
considerado un dos pais culturais da
súa patria á altura de Edvard Munch
ou Henryk Ibsen pola súa calidade
artística, asociada a un sentimento
nacional
ben
arraigado.
Como
compositor partiu das ideas de Bull
e Rikard Nordraaak, para continuar
na liña romántica de Halfdan Kjerulf,
introdutor do romanticismo nacional
na música norueguesa. Na creación
melódica e rítmica de Grieg influíu a
música popular norueguesa e a súa
escritura harmónica evoca tamén,
cando menos as últimas obras, a
particular polifonía dos ‘hardingfele’,
un instrumento tradicional noruegués
similar ao violín, construído con
madeiras lixeiras moi decoradas
con oito ou nove cordas, cuxo son é
rico en timbre e polifónico. En 1884,
Bergen celebrou o bicentenario do
nacemento do filósofo, escritor e
historiador Ludvig Holberg, ocasión
para a que Grieg escribiu unha Cantata
para coro de homes e unha Suite para
piano –un preludio e catro danzas-
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que transcribiu para orquestra de
cordas nunha viaxe a Berlín o ano
seguinte e que tivo un grande éxito de
crítica e público, aínda que ao autor
considerou esaxerada a reacción
pois parecíalle unha mala imitación
das danzas ao estilo de Bach, Händel
ou Rameau. A Suite Holberg comeza
con decisión e brío cun Preludio
solemne pese ao seu ritmo animado,
a primeira das danzas é unha solemne
e introspectiva Zarabanda, cuxa liña
lírica melódica é sutilmente adornada
por Grieg con broderies á francesa
e punteada polas cordas graves. A
Gavota, danza popular que chegou
a ser unha das favoritas nos bailes
cortesáns en tempos de Luís XIV,
caracterízase por unha lixeireza que
contrastará coas apracibles pasaxes
da Musette, dividida en dúas partes
dunha tosquedade elegantemente
sofisticada. A cuarta peza é un
Aire de desgarradora melodía nas
mans dos primeiros violíns e os
violoncellos, que retrotrae aos cantos
máis introspectivos do século XVII
francés. Por último, outra danza
francesa, o Rigodon, contrastando
co carácter intimista, apaixonado
e a métrica ternaria da danza
anterior, é interpretado por violíns
e violas con determinante enerxía e
acompañamento en pizzicato.

Richard Wagner (1813-1883)
Richard Wagner foi vangardista
no campo da harmonía, usando
acordes que xeran sensación de
inestabilidade ou ambigüidade tonal.
Admirador e estudoso de Beethoven,
organiza estruturalmente a súa
música ao estilo do de Bonn e a súa
innovación vén do uso revolucionario
dos elementos harmónicos; non
crea harmonías novas, mais trata as
antigas de xeito radical. Pescudou
as posibilidades expresivas do
sistema tonal, levándoo aos límites,
expandíndoo,
enriquecéndoo,
anunciando a súa disolución e
marcando a fin dunha época. Como
ferramenta organizativa e integradora
utilizou o leitmotiv, unidade breve,
descritiva, modificable, que detalla
ideas,
personaxes,
obxectos,
mesmo sensacións ou emocións;
leitmotivs que conforman o tecido
musical dos seus dramas musicais.
Wagner resumiu todo iso no que
denominou “obra de arte total”
(Gesamtkunstwerk), a suma das
artes poéticas, visuais, musicais e
escénicas, ideas publicadas nos seus
ensaios A obra de arte do futuro,
Arte e Revolución ou Ópera e drama.
Wagner escribe o Idilio de Sigfrido
para celebrar o aniversario da súa
segunda esposa Cósima, filla de Franz

Liszt e ex muller do pianista e director
Hans von Bülow, tras o nacemento
do seu fillo Sigfrido. A partitura do
Saúdo de aniversario sinfónico foi
entregada a Cósima na mañá de
Nadal de 1870 e interpretada nas
escaleiras do seu fogar suízo, xunto
ao lago Lucerna, polo compositor e un
grupo de instrumentistas, entre eles,
Friedrich Nietzsche, convidado pola
parella para pasar as festas. A obra,
finalmente titulada Idilio de Sigfrido,
rematada o día 4 de decembro, é
unha ollada ao nacemento do seu
fillo Sigfrido en 1869 e á composición
de O anel dos Nibelungos, na que
estaba
inmerso.
De
ambiente
intimista e tenro, a peza foi concibida
como unha sinfonía reducida e, a
excepción dunha melodía composta
en decembro de 1868 –Durme,
neniño, durme para o óboe–, inclúe
a reelaboración de temas e materiais
harmónicos do dúo de amor do
terceiro acto de Sigfrido na tetraloxía
O Anel como a pasaxe Inmortal
ben amada, motivo ascendente
interpretado pola frauta; o do Sono
de Brunilda, motivo descendente
evocado por clarinetes e óboes; a
Canción de berce interpretada polo
óboe co acompañamento da corda
ou o coñecido como O Tesouro do
mundo, de carácter vitorioso, que
cantaba Brunilda.
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Charles Gounod (1818-1893)
Considerado, cara a 1900, o músico
francés máis salientable do século
XIX, Gounod obtén o segundo posto
no Gran Premio de Roma en 1837
e gáñao dous anos despois cando
tiña 21. Na Cidade Eterna queda
impresionado
pola
música
de
Palestrina na Capilla Sixtina e, dada
a súa fonda relixiosidade, chegou
a compoñer o himno da Cidade do
Vaticano. Tras a etapa de formación
italiana volve a París, para ser
organista na Mission Etrangeres,
estuda teoloxía e pensa profesar
as ordes relixiosas, pero continúa
compoñendo, especialmente obras
litúrxicas. Coñecido polo éxito de
Fausto, en 1859, e polo Ave Maria
(baseado no primeiro preludio de
O clave ben temperado de Bach),
foi un dos compositores franceses
máis prolíferos e respectables que
influíu noutros como Bizet, SaintSaëns, Massenet e mesmo Debussy
definiuno como “necesario” pois
a súa estética representou para
aquela xeración de franceses un
contrapeso importante fronte o
avasalador empuxe wagneriano. En
1851 logra estrear, sen éxito, a súa
primeira ópera Sappho e en 1854,
compón A Monxa Sanguenta, coa
que volve fracasar. Para consolarse
desta decepción escribe os seus
dous traballos sinfónicos, o primeiro
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deles é a Sinfonía núm. 1 en Re maior
destinada á Sociedade de Artistas
Mozos fundada Jules Pasdeloup,
cuxos concertos tiñan lugar na sala
Herz de París. Esta Primeira Sinfonía,
que destila frescura clásica, é unha
obra en catro movementos na que
Gounod amosa un escrupuloso
respecto polo modelo vienés, cunha
escritura transparente que parece
invocar en certos momentos a
Mozart. O primeiro movemento
presenta o tema principal nos
violíns adquirindo os ventos máis
protagonismo no tema secundario;
ambos desenvolven, en forma
sonata, un material temático rápido e
animado para rematar coa esperada
recapitulación. O allegretto moderato
é manifestamente interesante porque
determinadas liñas melódicas do
fermoso
movemento
contrastan
cunha
sección
contrapuntística
complicada, o que lembra a unha fuga
de Bach. En canto ao Scherzo, a pesar
do nome, é un elegante minueto
que ocupaba o terceiro movemento
das sinfonías haydnianas, antes
de que Beethoven o reformulara.
O Finale: adagio - allegro vivace,
comeza cunha lenta introdución de
aire mozartiano. O allegro en forma
sonata presenta os dous temas nunha
exposición repetida nun festival de
sonoridades, no que Gounod detense
especialmente na escritura dos
ventos.

PRÓXIMOS
CONCERTOS
Xoves 11 de febreiro, 20.00 h
ARREDOR DO PIANO

Xoves 18 de febreiro, 20.00 h
PEQUENA RUSIA

Ciclo de piano Ángel Brage

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

Joana Carneiro, directora

Lars Vogt, director e piano
C. Debussy, Preludio á sesta dun fauno
R. Schumann (orq. C. Debussy / R. Holloway): (orq. A. Schoenberg)
Seis estudos canónicos, op. 56*

J. Adams, The chairman dances

L. v. Beethoven, Concerto para piano núm. 5 P. I. Chaikovski, Sinfonía núm. 2 en do
en mi b menor, op. 73 “Emperador”

menor, op. 17, TH 25b “Pequena Rusia”

* Estrea deste arranxo en España

AUDITORIO DE GALICIA

www.rfgalicia.org

Avda. Burgo das Nacións s/n

www.compostelacultura.gal

15705 Santiago de Compostela
DESPACHO DE BILLETES

RealFilharmoniadeGalicia

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

CompostelaCultura

T 981 542 349 (Teatro Principal)
OFICINAS

@rfgalicia

T 981 552 290 | T 981 574 152

@CCultura
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