
IX CICLO DE MÚSICA
DE CÁMARA 2023



PRESENTACIÓN
DO CICLO

No ano 2015 a Fundación Vicente Risco comezou unha nova actividade 
coordinada pola profesora de piano Cristina Vázquez Canal: os «Petis-
cos Músicais», un ciclo anual de catro concertos que tivo unha grande 
acollida entre os amantes da música de cámara.

A partir deste ano 2023, o ciclo de concertos de música de cámara con-
tinúa cunha novena edición, a IX, da man do pianista vigués Brais Gon-
zález (Bramnova, Caspervek Ensemble, CinemaSticado…) e cun novo 
nome: «NEOARTISTIÑAS».

Lembramos que a a capacidade da sala do piano é de trinta e cinco 
(35) persoas. A inscrición será por rigorosa orde de solicitude (no 
correo electrónico secretaria@fundacionvicenterisco.com) e pagamen-
to na conta da Fundación Vicente Risco.

Os 4 concertos 40€; cada concerto por separado 12€ cada un.
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Jaime Estévez
(saxofón. Vigo - Palma de Mallorca)

MODERNIDADE
E FOLCLORE

Florent Schmitt
Légende (1918)

Juan Durán
Fantasía sobre Negra Sombra (2012)

Luciano Berio
Sequenza VIIb (1969)

Pablo de Sarasate*
Muiñeira Op. 32 (ca. 1885)
(transcripción: Jaime Estévez)

Venres, 31 de marzo
de 2023, ás 20 h.

PROGRAMA:

O primeiro concerto do ciclo, deseñado polo saxofonista vigués Jaime Estévez 
Moreira mergúllanos na eterna dicotomía entre modernidade e tradicion; entre 
vangarda e folclore.

Estévez proponnos un programa que transita entre a música de raíz galega e a 
contemporaneidade, amalgamando autores craves das vangardas do século 
XX, como o italiano Luciano Berio, ritmos tradicionais ou relecturas do patri-
monio musical galego desde a óptica da música actual.

Eclipsado polos seus coetáneos Debussy e Ravel, Florent Schmitt foi moi 
próximo a este último e desenvolveu unha linguaxe compositiva que partindo 
do impresionismo mergúllase en territorios harmónicos e tímbricos máis auda-
ces e xoga en ocasións coa atonalidade. A Sequenza VIIb de Berio, para saxo-
fón soprano, está adaptada dunha orixinal para oboe composta en 1969. Neste 
período o compositor italiano xogou cos límites da notación musical, utilizan-
do partituras que se afastaban da escritura tradicional (por exemplo, utilizando 
segundos no canto de compases para medir o tempo).

Pablo de Sarasate foi un dos maiores virtuosos do violín do século XIX, precur-
sor dos grandes concertistas do século XX e un prolífico compositor de obras 
para o seu instrumento de marcado carácter nacionalista que, non só botou 
man do flamenco e a música andaluza para as súas creacións, senón que mirou 
tamén ao folclore aragonés, vasco e mesmo galego, como na súa Muiñeira, que 
aquí Estévez arranxa e transcribe para saxofón. Juan Durán, pola súa banda, 
converteuse por merecemento propio na gran voz do Nacionalismo musical 
galego do século XXI, combinando sempre as grandes formas clásicas da 
música académica coa tradición e o imaxinario musical galego, como demos-
tra na súa Fantasía sobre Negra Sombra.

Jaime Estévez é un saxofonista vigués que termina os seus estudos no Conser-
vatorio Superior das Illas Baleares. Membro de Litore Quartet, un dos cuartetos 
de saxofones máis premiados e máis prometedores do panorama nacional, el 
mesmo foi premiado a nivel individual en moitos concursos do ámbito autonó-
mico e nacional, como o Concurso Internacional de Saxofón Aclamación 
Santos en Palmela (Portugal, 2016), ou ou primeiro premio na fase autonómica 
do concurso Intercentros Melómano (2018). Debutou como solista coa Real 
Filharmonía de Galicia en 2016, baixo a batuta de Maximino Zumalave.

Acompaña ao piano Brais González.
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Rupi Quartet 
(Galicia - Alicante)

VIAXES,
NACIONALISMO
E TRADICIÓN

Dmitri Shostakovich
Cuarteto de cordas, nº 8 (1960)
II. Allegro molto

Ferruccio Busoni
Cuarteto de cordas, nº 1 (1882)
I. Allegro moderato, patetico
II. Andante

Edvard Grieg
Cuarteto de cordas, nº 1 (1878)
I. Un poco andante - 
 allegro molto ed agitato

Antonín Dvorak
Cuarteto de cordas, nº 12 (1893)
I. Allegro ma non troppo
IV. Finale: vivace ma non troppo

Venres, 30 de xuño
de 2023, ás 20 h.

PROGRAMA:

O segundo programa do ciclo lévanos a catro rincóns moi diversos de Europa 
e a dous grandes cuestións estilísticas que vencellan as catro pezas: o naciona-
lismo e a tradición.

Tanto o ruso Dmitri Shostakovich coma o italiano Ferruccio Busoni son gran-
des exemplos de cómo as linguaxes atonais e innovadoras do século XX 
podían convivir coa tradición contrapuntística do Barroco. Ámbolos dous 
compositores compartiron unha fervorosa admiración por Johann Sebastian 
Bach, que plasmaron na súa obra. As intrincadas estructuras polifónicas e con-
trapuntísticas están sempre presentes no octavo cuarteto de Shostakovich, 
seguramente a súa obra de cámara máis coñecida, unha peza tremendamente 
persoal e chea de dor, na que resoan a guerra e a crítica, tanto ao fascismo 
como ao totalitarismo soviético. Pola súa parte, o cuarteto de Busoni, o máis 
alemán dos compositores italianos, foi composto precisamente, na cidade 
alemana de Leipzig onde o toscano estudaba composición.

A mediados do século XIX, en moitos países europeos próximos ao gran 
centro cultural xermano, comezaron a xurdir movementos musicais de corte 
nacionalista. Estas tendencias foron especialmente patentes en Bohemia e 
Moravia, en Polonia e nos países escandinavos. Dous dos máis grandes expo-
ñentes desta corrente foron o noruegués Edvard Grieg e o checo Antonín 
Dvorak. Grieg é lembrado principalmente polos seus abundantes e exhu-
berantes ciclos de pezas líricas para piano, baseadas habitualmente en 
melodías populares do folclore da súa terra. Dvorak, que tamén utili-
zou frecuentemente ritmos e patróns da tradición morava, destacou-
se tamén como un dos maiores sinfonistas e orquestradores da 
segunda metade do século. A pesar de todas estas refe-
rencias ao folclore da súa nazón, no imaxinario 
colectivo, a súa obra quedou ligada para 
sempre á música americana grazas ás dúas 
grandes obras que compuxo mentres 
asumiu a dirección do entón recén creado 
Conservatorio de Nova York: a Sinfonía nº 9 
"do novo mundo" e o Cuarteto nº 12 "America-
no", que hoxe escoitamos.

As catro compoñentes do Rupi Quartet son 
estudantes de master no Conservatorio 
Superior de Música de Alicante cos profeso-
res Sixto Herrero e Israel Mira.

Andrea González - saxofón soprano 
Stefanie Santos - saxofón alto
Felicia Gómez - saxofón tenor
Kimberly Cruel - saxofón barítono
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María Rodríguez (violín)

Guillermo Núñez (trompa)
(Ourense - Holanda)

MITTELEUROPA
E OURENSE

Johannes Brahms
Trio para violín, trompa y piano, op. 40

Brais González
Romasanta
(ESTREA ABSOLUTA)

Sábado, 2 de setembro
de 2023, ás 20 h.

PROGRAMA:

En 1934 Vicente Risco publicou “Mitteleuropa”, un dos libros de viaxes máis 
salientables da literatura galega, froito dunha viaxe por Alemaña, no que 
afonda nos seus postulados ideolóxicos a través da análise do convulso 
momento social e político que se estaba a vivir no centro do continente.

Ninguén como Johannes Brahms personifica os ideais do romanticismo xerma-
no, sendo herdeiro directo da tradición musical teutoa, iniciada por Bach e con-
tinuada por Beethoen, Schubert ou Schumann. Brahms foi un dos maiores 
compositores de música de cámara de todo o século XX e dentro do seu exten-
so catálogo de obras camerísticas destaca, polo inusual da súa formación, o 
Trío para violín, trompa e piano, op. 40.

A literatura existente para este tipo de trío non é demasiado extensa, salientan-
do unicamente no repertorio unha obra do compositor húngaro György Ligeti. 
Por iso, Brais González compón, para esta ocasión, unha nova obra para violín, 
trompa e piano, inspirada nunha historia tan transcendente para a comarca 
allaricense como a de Manuel Blanco, Romasanta. 

María Rodríguez e Guillermo Núñez son dous estudantes ourensáns que se 
están a formar en Holanda. María termina este ano o seu Diploma no HKU Con-
servatorium de Utrecht e Guillermo acaba de comezar a súa formación no Con-
versatorium van Ámsterdam, recibindo clases dun dos profesores de trompa 
máis prestixiosos de Europa.

Acompaña ao piano Brais González.
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Clase de violín da mestra 

Yulia Petrushevskaya 
(Santiago de Compostela - A Coruña)

A GRAN
TRADICIÓN
ROMÁNTICA

Sábado, 7 de outubro
de 2023, ás 20 h.

Anxo Gómez Piñeiro:
Nicoló Paganini
Concerto para violín nº 1
(primeiro movemento) (ca. 1810)
I. Allegro maestoso

Matías Ferreira:
Édouard Lalo
Rapsodia Española, op. 21 (1874)
IV. Andante
V. Rondo

Cibrán García:
Henryk Wieniawski
Concerto para violín nº 2 (1862)
I. Allegro moderato

PROGRAMA:

O violín foi, desde o século XVII un dos instrumentos principais (xunto cos de 
tecla) do repertorio da música académica. Este protagonismo acentuouse 
durante o século XIX onde ademais, naceron as grandes escolas violinísticas 
que aínda chegan ata os nosos días (a escola franco-belga, a alemá e a rusa).

É, por tanto, este instrumento, un actor indispensable para entender o desen-
volvemento do Romanticismo musical ao longo das décadas centrais do 
século XIX. Para iso, escoitamos tres dos principais concertos para violín que 
se escribiron neste tempo: a Sinfonía Española de Edouard Lalo, que mestura a 
gran tradición romántica francesa cos ecos e sonoridades das músicas ibéricas; 
o Concerto de Nicoló Paganini, epítome absoluto do virtuosismo violinístico 
que tan de moda se puxo na época e o Concerto do polaco Henryk Wieniawski, 
un dos maiores intérpretes e concertistas do século que destacou tamén como 
un audaz e prolífico compositor de música para o seu instrumento.

Cibrán García, Anxo Gómez e Matías Ferreira son tres mozos violinistas da 
provincia da Coruña (Santiago, Ames e Cambre) que a pesar da súa curta 
idade obtiveron importantes premios individuais en competicións nacionais e 
internacionais como o Concurso Internacional de Cordas Artur Fernandes Fao, 
Concurso Ibérico Cidade de Vigo de Corda, Concurso Internacional de Fundão, 
Concurso Internacional de Violín de Bratislava, Leonid Kogan International 
Competition de Bruxelas ou o Concurso Città di Villafranca do Verona. Os tres 
estudan coa violinista Yulia Petrushevskaya, integrante da Real Filharmonía de 
Galicia de Santiago.

Acompaña ao piano 
Brais González.
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