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G. Rossini: Abertura de A scala dei seta  

Obras para violín de J. Sibelius: 

2 pezas Op.77  

6 humoresques Op.87 e 89 

2 serenatas Op.69  

Suite Op.117 

G. Mahler: Adagietto da Sinfonía nº5 

Dedicado á memoria de Claudio Abbado 

 

Solista: Nicolas Dautricourt  (Violín) 

Director: Alejandro Garrido 

 

  



PROGRAMA: 

 

1ª Parte: 

Gioachino ROSSINI: Abertura da ópera La scala di seta 

 

Jean SIBELIUS:  

Serenata Op.69 Nº1 

Serenata Op.69 Nº2 

Suite Op.117 

1. Country Scenery 

2. Evening in Spring 

3. In the Summer 

 

2ª Parte: 

Gustav MAHLER: Adagietto da Sinfonía nº5 

Dedicado á memoria de Claudio Abbado 

 

Jean SIBELIUS: 

Peza Op.77 nº1 Laetare anima mea 

Peza Op.77 nº2 Devotion (Ab imo pectore) 

Humoresque   I Op.87 

Humoresque  II Op.87 

Humoresque III Op.89 a 

Humoresque IV Op.89 b 

Humoresque  V Op.89 

Humoresque VI Op.89 



 

Notas ao programa 

 

Rossini 

Gioachino Rossini ou Gioacchino (nacido en Pésaro, Italia, o 29 de febreiro de 1792 e falecido en París, 

Francia, o 13 de novembro de 1868) foi un compositor italiano, coñecido especialmente polas súas 

óperas, particularmente polas cómicas. A súa popularidade fíxolle asumir o "trono" da ópera italiana 

na estética do bel canto de principios do século XIX, o seu estilo compositivo, brillante e virtuoso, fixo 

que moitas das súas obras resultasen da máis extrema dificultade de interpretación. Nicoló Paganini, 

Frederic Chopin, Mauro Giuliani, Louis Niedermayer, Ottorino Respighi e outros renomeados 

compositores crearon variacións, orquestracións e adaptacións de múltiples obras rossinianas. A modo 

de curiosidade, os afamados tournedos Rossini, así como moitos outros pratos de cociña, son 

designados así en honra ao soado compositor, xa que era un consumado gastrónomo. A abertura que 

hoxe escoitaremos A scala dei seta (título orixinal en italiano; en galego A escala de seda) é unha farsa 

cómica nun acto, con libreto en italiano de Giuseppe Maria Foppa. Estreouse no Teatro San Moisè de 

Venecia o 22 de maio de 1813 e en España en 1823 no Teatro da Santa Cruz de Barcelona. 

 

Sibelius 

O nacionalismo romántico foi un elemento crucial na produción artística do compositor finlandés Jean 

Sibelius (Hämeenlinna 8 de decembro de 1865 / Järvenpää 20 de setembro de 1957). Xunto con Johan 

Ludvig Runeberg, foi un dos símbolos culturais de Finlandia, como base do seu espírito nacionalista. 

Pensando que a ópera sería o centro da súa carreira, Sibelius iniciou o estudo das partituras 

wagnerianas, Tannhäuser, Lohengrin, e A Valquiria. Logo partiu ao festival de Bayreuth, onde escoitou 

Parsifal, que tivo profundo efecto no seu espírito. Escribiu á súa esposa pouco despois: «Nada no 

mundo me impresionou tanto. Moveu as cordo máis profundas do meu corazón». 

Logo desta experiencia, Sibelius comezou a traballar na súa ópera Veenen luominen. Con todo, o seu 

aprecio por Wagner diminuíu, e pronto rexeitou a técnica do leitmotiv, aducindo que era demasiado 

explícita e calculada, deixándose influenciar por compositores como Ferruccio Busoni e sobre todo 

Tchaikovsky. A deste último é particularmente evidente en gran parte da súa obra. 

Sibelius intentou simplificar radicalmente a construción interna da música. Do mesmo xeito que outro 

compositor de marcado carácter nacionalista como foi Antonín Dvořák, isto levouno a buscar melodías 

cun identificable carácter nacional. Con todo, realizou un achegamento único e persoal ás técnicas de 

desenvolvemento compositivo, aínda que asiduamente baseadas no folclore e a literatura de Finlandia 

como inspiración. 



O forte sabor modal das súas melodías débese por unha banda ao seu gusto por referir as melodías 

de partida das súas sinfonías a este estilo folclórico finlandés, así como a un certo neoclasicismo que 

ten como referente á polifonía do Renacemento e que sae á luz sobre todo nos desenvolvementos. 

Estas características son compartidas co seu contemporáneo, o danés Carl Nielsen. En relación con 

Gustav Mahler e os seus vínculos tamén cun material folclórico previo, Sibelius non toma un material 

específico e ten unha cor orquestral máis austera e con máis detalle, favorecendo así a relación 

extramusical coa poesía e a natureza finlandesas. Sibelius atopou polo tanto o seu propio modernismo.  

Na súa vida tivo tanto defensores (como Béla Bartók) como detractores (Theodor Adorno). Aínda que 

moitos sentiron que a súa música debería tomar camiños diferentes, Sibelius deu pouca importancia á 

opinión dos críticos: «Non presten atención ao que os críticos din. Nunca se levantou ningunha estatua 

dun crítico».  

 

Mahler 

Gustav Mahler (Kaliště, Bohemia, actualmente República Checa, 7 de xullo de 1860 - Viena, 18 de 

maio de 1911) foi un compositor e director de orquestra bohemio-austríaco. As súas composicións 

están consideradas entre as máis importantes do posromanticismo. 

Nas primeiras décadas do século XX, Gustav Mahler era considerado un dos máis importantes 

directores de orquestra e de ópera do seu momento. Logo de graduarse no Conservatorio de Viena en 

1878, foi sucesivamente director de varias orquestras cada vez máis importantes en diversos teatros 

de ópera europeos, chegando en 1897 ao que se consideraba o máis notable por aquel momento: a 

dirección da Ópera da Corte de Viena (Hofoper). Durante os seus dez anos na capital austríaca, 

Mahler, xudeu converso ao catolicismo, sufriu a oposición e hostilidade da prensa antisemita. Con todo, 

grazas ás súas innovadoras producións e á insistencia nos máis altos niveis de representación se 

granxeou o recoñecemento como un dos máis grandes directores de ópera, particularmente como 

intérprete das óperas de Richard Wagner e Wolfgang Amadeus Mozart. Posteriormente, foi director da 

Metropolitan Opera House e da Orquestra Filharmónica de Nova York. 

Como compositor, centrou os seus esforzos na forma sinfónica e no lied. A Segunda, Terceira, Cuarta 

e Oitava sinfonías e Dás Lied von der Erde (A canción da Terra) conxugaron nas súas partituras ambos 

xéneros. El mesmo advertía de que compoñer unha sinfonía era «construír un mundo con todos os 

medios posibles», polo que os seus traballos neste campo caracterízanse por unha amplísima 

heteroxeneidade. Introduciu elementos de distinta procedencia como melodías populares, marchas, 

fanfarras militares, mediante un uso persoal do acorde, entrecortando ou alargando inusitadamente as 

liñas melódicas, axustados ou xustapostos no interior do marco formal que absorbeu da tradición 

clásica vienesa. As súas obras sinfónicas adquiriron desmesuradas proporcións e incluíu harmonías 

disonantes que exceden o cromatismo utilizado por Wagner no seu Tristán e Isolda. A aparencia da 

desorde que resultaba, co esforzo extra que demandaba recoñecer algunha formalidade clásica na 

súa estrutura, xerou a incomprensión da súa música, atraéndolle unha hostilidade case xeral, pese ao 



apoio dunha minoría entusiasta entre a que se contaban os membros da Segunda Escola de Viena, 

que o tiñan polo seu máis directo precursor. 

O famoso Adaggietto da 5ª sinfonía é un dos exemplos máis icónicos da súa música. A popularidade 

deste movemento viuse incrementada ao ser utilizada como banda sonora para a película de Luchino 

Visconti Morte en Venecia. 

Claudio Abbado dedicou especial atención á obra deste compositor durante a súa longa etapa á fronte 

da Filharmónica de Berlín, e quizais as súas versións da 5ª de Mahler son consideradas pola crítica 

das mellores gravacións realizadas ata o momento sobre esta Sinfonía na historia da música. A 

OSV430 quere así, coa inclusión desta peza no programa desta noite, render unha pequena homenaxe 

a este grande director que sempre estará nas nosas mentes tralo seu pasamento o pasado 20 de 

xaneiro. Ata sempre Mestre, con todo o noso cariño, grazas pola súa música. 

 

 

 

NICOLAS DAUTRICOURT. Votado Descubrimento clásico do Ano ADAMI no Midem de Cannes, e 

Premio Georges Enesco, Nicolas Dautricourt é sen dúbida un dos violinistas franceses máis brillantes 

da súa xeración. É particularmente apreciado pola súa sensibilidade e apaixonamento na 

interpretación. É ademais un gran especialista en música de cámara, que interpreta xunto a músicos 

tales como Yuri Bashmet, Fleisher Léon, Agustín Dumay, Gérard Caussé, Michel Dalberto, Gary 

Hoffman, Anne Gastinel, Giovanni Bellucci, Dana Ciocarlie, Bertrand Chamayou, Emmanuel 

Rossfelder, os cuarteto Psophos Parisii e o Trío Wanderer. 

Nicolas Dautricourt gravou as obras completas de Karol Szymanowski para violín e piano (Documentos 

Saphir), o Concerto para violín, piano e cuarteto de corda de Ernest Chausson, xunto co dobre concerto 

de Mendelssohn para o selo Calliope. Ambas gravacións recibiron eloxios unánimes da crítica. Foi 

finalista e gañador de numerosos concursos internacionais de violín, talles como o Concurso de Henryk 

Wieniawski en Poznan, o Concurso de Xuventudes Musicais de Belgrado, o Lipizer Rodolfo en Gorizia 

e Gian-Battista Viotti en Vercelli. Desde o ano 2007 é o director artístico do festival Les Moments 

Musicaux de Gerberoy. 

Nicolas Dautricourt toca actualmente un magnífico instrumento de Nicolo Gagliano (Nápoles, 1740). 

 

ALEJANDRO GARRIDO Nacido en Sevilla, comeza os seus estudos musicais nesta cidade co 

profesor Fernando España, continuándoos no Conservatorio Nacional de París baixo a dirección de 

Bruno Pasquier e Christophe Coin, onde consegue o primeiro premio de viola en 1998. Entre 1999 e 

2001 traballa na Hochschule de Frankfurt coa prestixiosa violista Tabea Zimmermann.  



Alejandro Garrido actuou como solista acompañado pola Nova Orquestra Nacional de España, 

Orquestra Bética de Sevilla, Ensemble Barcelona 216, Orquestra Sinfónica de Tenerife, Orquestra de 

Premios do Conservatorio de París, Orquestra cidade de Granada, Orquestra Sinfónica de Gran 

Canaria, Orquestra des Arts e Orquestra barroca de Mallorca. Tamén colaborou coa Orquestra da 

Bastilla, Mahler Chamber Orchestra, Orquestra de Cadaqués e Ensemble Intercontemporain, onde 

traballa con músicos como Claudio Abbado, Bernard Haitink, Pierre Boulez, Sir Neville Marriner e Barry 

Sargent. Foi ademais viola principal e solista da Orquestra de Radio Televisión Española. Adquiriu 

unha ampla experiencia en música de cámara no seo do cuarteto Diotima en París tocando en festivais 

en España, Francia, Portugal, Alemaña, Inglaterra, Suíza, Italia e Xapón. 

Alejandro Garrido ten unha intensa actividade de concertos a nivel internacional (colaborando 

habitualmente coa Orquestra de Cadaqués, Mahler Chamber Orchestra e BandArt) que compaxina 

coa dirección musical da OSV430. 

 

ORQUESTRA VIGO 430 Foi creada no ano 2005, partindo da premisa de crear un núcleo de corda de 

calidade para xa a partir do 2008 abordar progresivamente o repertorio sinfónico. A orquestra está 

formada na súa maioría por músicos profesionais, e complétase con moitos dos máis brillantes 

expoñentes da canteira musical do noso país, que cursan os seus últimos anos de carreira previos á 

súa incorporación ao mundo profesional. A orquestra considerou este aspecto como un trazo 

significativo da evolución e o grao de consolidación da música orquestral profesional da nosa 

sociedade, por canto demostra que é perfectamente posible conseguir un alto nivel de calidade con 

profesionais da propia terra, formados no noso sistema; contando ademais con músicos foráneos que, 

con carácter de invitados e pola súa excepcional calidade, enriquecen o seu labor formativo, creativo 

e divulgador. Na actualidade o seu elenco vai (segundo o repertorio a interpretar) desde os 17 músicos 

da pequena orquestra de cámara necesaria para abordar o repertorio barroco ata os 50 que compón 

a formación sinfónica. A orquestra ten como director artístico a Javier Escobar e como director musical 

a Alejandro Garrido, un dos máis relevantes músicos novos do noso país.  

No período que vai desde a súa creación ata hoxe en día, a Orquestra Vigo 430 foi recoñecida pola 

prensa e o público polo seu rigor e audacia na interpretación, así como pola súa frescura e vitalidade 

no escenario. Os seus programas de concerto reúnen música de diferentes épocas, autores e estilos, 

destacando o seu achegamento á música do século XVIII e XIX con criterios historicamente 

informados.  

Como exemplos de todo este traballo pódese atopar no mercado o primeiro disco da orquestra, así 

como así como a recente gravación do Concerto para violín de Brahms da man de Alexis Cárdenas 

realizada no Programa Sinfónico de Primavera 2013, que dan mostra do nivel de excelencia 

conseguido grazas ao esforzo realizado neste tempo. A crecente fama da Orquestra fai que sexa cada 

vez máis requirida para distintos proxectos e gravacións discográficas. 

 



OSV430 

Violíns I: Marcos Escobar, Mario Peris, Pablo Guijarro, Ana Shi Yu, Loida Díaz, Ângela Neto, Manuel 

Sabucedo, Pedro González e Estela Rodríguez 

Violíns II: Elena Vázquez, Manuel Álvarez, Edita Shulman, Mª José Pámpano, Jorge Ortal, Patricia 

Argüelles, Camila Fernández, Carla Fontán e Sara Casasnovas 

Violas: David López, Javier Escobar, Sara Franco, Cristina de Mingo, Sara Olianas e Rayen Estraviz 

Violoncellos: Mª Victoria Pedrero, Beatriz Laborda, Antía Guillén, Isabel Cupeiro, e Virginia de Pablo 

Contrabaixos: Saúl Puga, Yamila Pedrosa e Andrea Parga 

Frautas: Julia Estévez e Estefanía Fernández 

Óboes: Daniel Cuchí e Jennifer Fernández 

Clarinetes: Virginia Lis e Marta Sancho 

Fagots: Alba Yago e Gonzalo Lemos 

Trompas: Oscar Davila, Iván Abalde, Ángela Freiría e David Costas 

Trombóns: Jesús Vicente, José Pons e Camilo Ferreira 

Percusión: David Rodríguez e Pablo Blanco 

Arpa: Alba Barreiro 

 

 

Director musical titular: Alejandro Garrido 

Director artístico: Javier Escobar 

Produción: Ismael Arias 

Administración: Ana Novoa 

Coordinación: Julia Estévez e Ana Shi Yu  

Deseño gráfico: Alba Pérez 


