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ORQUESTRA VIGO 430
Foi creada no ano 2005, partindo coa 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 ademáis 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.

Violíns I:

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.

Clarinetes:

Marcos Escobar (Concertino), Pablo Guijarro, Mario Peris, Fabio Salgado, Ângela
Neto, Ana Shi Yu, Loida Díaz, Manuel Sabucedo, Jorge Ortal

Violíns II:
Elena Vázquez, Manuel Álvarez, Edita Shulman, Estela Rodríguez, Mª José Pámpano,
Camila Fernández, Eduardo Vecbastiks

Violas:
David López, Javier Escobar, Sara Franco, Aida Álvarez, Claudia Cantero
Violoncellos: Belén Fernández, Noia Suárez, Javier Madrigal, Beatriz Laborda, Isabel
Figueroa

Temporada 2O12 - 2O13

Contrabaixos:
Lucila Barragán, Oscar Rodríguez, Tamara Moreno

PROGRAMA

Frautas:
Julia Estevez, Estefanía Fernández

Georg Friedrich HAENDEL (Halle, 1685 - Londres, 1759)

Abertura da ópera Giulio Cesare in Egitto (1724)

Oboes:
Jacobo Rodríguez, Ignacio García

Wolfgang Amadeus MOZART (Salzburgo, 1756 - Viena, 1791)

Sinfonía nº40 en Sol menor, K. 550

Marta Sancho, David Fiuza

• Allegro molto
• Andante
• Menuetto (Allegretto) - Trio
• Allegro assai

Fagotes:
Antonio Gómez, Gonzalo Lemos

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

- Pausa -

Trompetas:

Johannes BRAHMS (Hamburgo 1833 - Viena, 1897)

Adrián Viñas, David Alonso

Timbais:
David Rodríguez

VG 13-2013

Como mostra de todo este traballo pódese atopar no mercado o primeiro
disco da orquestra, así como numerosos vídeos en Youtube ou Vimeo de
diversos concertos, que dan mostra do nivel de excelencia conseguido
grazas ao traballo realizado neste tempo. A crecente fama da Orquestra fai
que sexa cada vez máis requirida para distintos proxectos e gravacións
discográficas.

Concerto para violín en Re maior, Op. 77
• Allegro non troppo
• Adagio
• Allegro giocoso, ma non troppo vivace - Poco più presto

Alejandro
Garrido

Director

Alexis
Cárdenas

Solista

Haendel:
Abertura de
“Giulio Cesare”
Mozart:
Sinfonía Nº40
Brahms:
Concierto para Violín
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Giulio Cesare in Egitto

A sinfonía n.º 40 é incuestionablemente una das obras máis admiradas de Mozart, e
é interpretada e gravada frecuentemente.

A ópera Giulio Cesare in Egitto (da que esta noite escoitaremos a súa abertura) foi
escrita por Haendel nun dos seus mellores momentos. A súa composición para a
Royal Academy of Music presentouse no King´s Theatre, Haymarket, o 20 de febreiro
de 1724 cun magnífico elenco de cantantes, sendo o seu éxito inmediato. A pronta
morte de Henry Purcell, acontecida en 1695, parecía que suporía un triste fin a todos
os logros e ao grado de evolución da ópera inglesa. Pero quince anos despois, en
1710, chegaría á escena musical londinense o músico alemán Georg Friedrich
Haendel, quen malia a súa formación en Hamburgo e do ronsel de Purcell,
permaneceu fiel aos dictados da tradición napolitana, converténdose, no seu máximo
expoñente. Non estivo entre as prioridades da obra de Haendel o afán innovador,
senón que a súa obra contribuíu ao desenvolvemento e perfeccionamiento das
formas de expresión existentes. A estrutura que tan ríxida comportábase en mans
doutros compositores, recibiu un renovado vigor por parte de Haendel. O voluptuoso
esplendor e a magnificencia barroca, así como a suntuosidade da orquestración para
a súa época, prestaron ás súas óperas ese elemento heroico que lle é característico.

Esta sinfonía foi moi apreciada polos músicos románticos a causa do sereno
equilibrio que se combina coa súa sombría expresión. Mozart, servíndose de todos
os recursos da técnica musical e sen abandonar os medios propios do estilo clásico,
conseguiu que o seu drama persoal quedase patéticamente reflectido nesta obra.
Aínda que a escritura da Sinfonía n.º 40 non é particularmente innovadora e a súa
orquestación é ata máis reducida do habitual, a complexa estrutura dos movementos
corresponde a un desexo de profundidade nos máis íntimos sentimentos do alma
humana.

Sinfonía nº40 en Sol menor, K. 550
Mozart escribiu a sinfonía n.º 40 durante un período da súa vida extraordinariamente
creativo, o verán de 1788. No espazo dunhas poucas semanas compuxo tamén as
súas sinfonías n.º 39 (terminada o 26 de xuño) e n.º 41 (finalizada o 10 de agosto).
Especúlase coa idea de que preparaba estas obras para unha futura viaxe a
Inglaterra, que nunca tivo lugar. Como ocorre coa sinfonía n.º 41, non existe ningunha
proba documental de que a obra chegase a estrearse en vida do compositor, aínda
que diversos musicólogos apuntan a posibilidade de que si o fose, argumentando
que Mozart non se tomaría o traballo de reorquestrala, (engadindo as partes dos
clarinetes e reescribindo as das frautas e os oboes) se non a escoitara nunha
actuación en directo.
Os compositores, directores e críticos fixeron variadas interpretacións sobre esta
obra. Robert Schumann atribuíalle "lixereza e graza grega"; Donal Tovey vía nela o
carácter da ópera bufa. Charles Rosen, na súa obra O estilo clásico, di da sinfonía n.º
40 que é unha "obra de paixón, violencia e dor". En xeral, case todos coinciden en
afirmar que a sinfonía posúe un ton tráxico e intensamente emocional.

Concerto para violín en Re maior,
Op. 77
Brahms tiña 46 anos cando en 1879 o concerto para violín foi estreado nun concerto
na sala Gewandhaus de Leipzig, con nada menos que Joseph Joachim como solista
e o mesmo compositor asumindo a dirección. Por aquel entón atopábase na cúspide
da súa carreira como compositor orquestral. As dúas primeiras sinfonías e o primeiro
concerto para piano foran xa escritos e as outras dúas sinfonías, o segundo concerto
para piano e o dobre concerto para violín e violoncelo aparecerían na década
seguinte.
Brahms amaba Viena, cidade que visitiou en 1862 e na cal fixou posteriormente a súa
residencia, pero tamén amaba as súas "vacacións estivais" onde queira que for,
algunhas veces xunto ao mar, pero máis a miúdo terra dentro, nas montañas, lagos
e ríos. Parece ser que xamais foi tan feliz como nas vacacións que pasou en
Pörtschach, xunto ao lago Wörther, onde tres das súas máis xeniais composicións
foron escritas na súa maior parte. En este apacible e fermoso lugar foi onde atopou a
inspiración para a composición do concerto para violín que escoitaremos esta noite.
Nun principio, os solistas da época, (coa excepción de Joachim, para quen o
concerto foi destinado e que foi frecuentemente consultado sobre aspectos técnicos
durante a súa composición), contemplaron con aversión o novo concerto. Era
"atrozmente difícil"; era un concerto "non para o violín, senón contra o violín".
Posteriormente Huberman dixo que non era “nin para nin contra o violín”, senón "para

o violín contra a orquesta, coa vitoria do violín". Incluso o gran Sarasate non se
atreveu co novo concerto. Na actualidade, como é natural, ocupa o posto que lle
corresponde; e xunto ao concerto de Beethoven áchase na cúspide de todas as
composicións para violín e orquestra.

da “Orchestre national d´île de France”

ALEXIS CÁRDENAS (Violín)

Nacido en Sevilla, Alejandro Garrido 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.

O violinista venezolano Alexis Cárdenas, foi premiado en numerosos concursos
internacionais: Premio do público no Concurso Tibor Varga (Sion, Suiza), segundo
premio no Concurso Henry Szering (México), terceiro premio do Concurso Fritz
Kreisler (Viena, Austria), cuarto premio no Concurso Long-Thibaud (Paris, Francia),
segundo premio no Concurso de Montreal, en Canadá e primeiro premio no
Concurso internacional do Douai.
Nacido en Maracaibo, Venezuela, en 1976, comeza os seus estudos á idade de 9
anos na súa cidade natal. Á idade de 12 anos toca o Concerto en mi menor op 64.
de Félix Mendelsohn Bartholdy acompañado pola Orquesta Sinfónica de Maracaibo.
Un ano máis tarde interpreta o Concerto de Peter Illich Tchaikovsky op 35.
Continúa os seus estudos na Julliard School of Music de New York con Margaret
Pardee e anos mais tardes no Conservatorio Nacional Superior de Música e Danza
de Paris co Mestre Olivier Charlier, onde obtén o Primeiro Premio á unanimidade e o
primeiro posto da sua promoción, en 1998. Continúa os seus estudos de Posgrao
(Terceiro ciclo) cos mestres Jean-Jacques Kantorow e Roland Daugareil.
Alexis Cárdenas, é un artista de multiples facetas que se desempeña en xéneros
diversos como: Jazz, música de cámara, tradicional, tamén é produtor e compositor.
Presentouse en Europa, Estados Unidos, América do Sur, Canadá, Singapur, Hong
Kong e Xapón. Foi solista invitado de numerosas orquestas como a Orquestra
Filarmónica de Mónaco, a Orquestra Simón Bolívar de Venezuela, a Orquestra
Sinfónica de Murcia en España e a Orquestra I Musici de Montréal, Orquestra
Filarmonica da Radio France e Orquestra Sinfonica de Vienna, entre outras.
Colaborou con artistas como: Richard Gallican, Hamilton de Holanda, Trio Wanderer,
Didier Lockwood, Olivier Charlier, Gerad Causse, Jean Marc Phillips, Yamandu
Costa, Pablo Ziegler ou Lito Vitale. Colaborou con directores como Marek Janowski,
Pavel Kogan ou Gustavo Dudamel. Actualmente radica en Paris, onde é concertino

ALEJANDRO GARRIDO

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
Rádioa 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 é actualmente profesor de viola no Conservatorio Superior de
Zaragoza, que compaxina cunha intensa actividade concertística internacional
(colaborando habitualmente coa Orquestra de Cadaqués, Mahler Chamber
Orchestra e BandArt) e coa dirección musical da Orquestra Vigo 430.

