
PALACIO DA ÓPERA
Domingo 13 de xaneiro de 2019

12:15 horas

DIRECTOR CONVIDADDO
DAVID FIUZA

Se desexan ser informados das nosas actividades mediante 
correo electrónico, poden solicitalo en banda@coruna.es

Vindeiros concertos

27 de xaneiro
No Palacio da Ópera ás 12.15 h

Director convidado:
José Trigueros

3 de febreiro
No Palacio da Ópera ás 12.15 h

Director convidado:
Andrea Gasperín

IN CRESCENDO COA

“O UNIVERSO DA SINFONÍA”

I PARTE

• PONCHIELLI, Amilcare [Cremona - ITALIA, 1834-1886]: 

SINFONIA PER BANDA  [1872]
Revisión instrumentación: Franco CESARINI

• SHOSTAKOVICH, Dmitri [San Petersburgo - RUSIA, 1906-
1975]: 

SYMPHONY No.9 op.70  [1945]
I. Allegro 

II. Moderato
III. Presto
IV. Largo

V. Allegretto - Allegro
Transcrición: Hardy MERTENS & J.M.SUYKERBUYK

II PARTE

• FAUCHET, Paul [Paris – FRANCIA, 1881-1937]: 

SYMPHONIE POUR MUSIQUE D’HARMONIE [1926]
I. Overture

II. Nocturne
III. Scherzo
IV. Finale

Revisión instrumentación:
Miguel ETCHEGONCELAY



David Fiuza Souto 
(1985, Vila de Cruces) 
comeza os estudos mu-
sicais na Banda Artísti-
ca de Merza. Obtén o 
Grao Superior de Cla-
rinete (Conservato-
rio Superior de Vigo), 
Grao Superior de Dirección de Banda (Hogeschool Mu-
zik Zuyd de Maastricht), e actualmente está finalizando o 
Grao Superior de Dirección de Orquestra e Coro (Conser-
vatorio Superior “Joaquín Rodrigo” de Valencia). Comeza 
e estudar dirección ós 15 anos con Marcel van Bree, e fór-
mase principalmente cos mestres Jan Cober e J.R.Pascual 
Vilaplana.

Foi director titular da Banda Unión Musical de Meaño 
(2007-2013), da Banda Sinfónica do CIM “La Armónica” 
de Buñol (2014-2017) e da Banda Sinfónica da Federa-
ción Galega de Bandas (2016-2017). Ademáis foi profesor 
asociado do “Conservatori Superior de les Illes Balears”, e 
director titular do Mallorca Saxophone Ensemble (2012-
2017), Serenade Ensemble e do Cor Valencià de Clarinets.

Foi convidado para dirixir programas con: Orquestra 
Simfonica da Companhía Portuguesa da Opera, Orques-
tra Filharmónica Cidade de Pontevedra, Orquestra Sin-
fónica do CIM “La Armónica” de Buñol, Orquestra Xoven 
Vigo 430, Gran Canaria Wind Orchestra, Banda Munici-
pal de A Coruña, Banda Municipal de Santiago de Com-
postela, Banda Municipal de Palma de Mallorca, Banda 
Municipal de Pontevedra, Banda Municipal de Ourense, 
Banda Sinfónica da Federación Galega de Bandas, Banda 
Sinfónica Xuvenil da Federación Galega, diversas bandas 
sinfónicas de Estàgios en Portugal, e diversas bandas ama-
teurs en Galicia, Cataluña e Valencia.

Actualmente é director titular da Banda “Artística de 
Merza” e da Gran Canaria Wind Orchestra.

NOTAS AO PROGRAMA

“O UNIVERSO DA SINFONÍA”

Contextualicemos o concepto “universo” como un 
conxunto total e global dos elementos que o confor-
man; é un todo que por sí mesmo está completo, 
ten sentido e cada un dos seus elementos resulta 
imprescindible. Así podemos entender unha sinfo-
nía como un universo artístico, que se materializa a 
través do son.

Unha sinfonía é unha especie de cosmos que 
alberga sons ordenados no espazo e no tempo, 
xestionados coherentemente dende unha linguaxe 
concreta, unha arquitectura precisa, e unhas inequí-
vocas conexións entre todos os seus sons. Cada 
sinfonía ten un contexto e un pretexto, dende o cal o 
compositor crea un mundo, para dar cabida a través 
da música, a unha manifestación artística universal, 
nacida dende o caudaloso manantial da natureza, 
co fin de comunicar unha mensaxe espiritual que 
interaccionará subxectivamente na alma dos outros 
seres humanos.

O obxectivo deste programa é de presentar 3 uni-
versos, de estilos e linguaxes diferentes, e tamén 
con estructuras e intencións absolutamente varia-
das para proxectar unha diversa riqueza de inten-
cións musicais.

Sinfonia per banda

O italiano Amilcare Ponchielli deixa un importante 
legado no repertorio clásico de banda, que comeza 
a emerxer a finais do século XIX. Esta sinfonía, con 
forma de obertura, escrita en 1872, é unha das súas 
obras máis maduras, e reflicte a impecable técnica 
de composición e riqueza de ferramentas do com-
positor. Trátase dunha forma sonata case sen de-
senvolvemento, arroupada por unha introducción lí-
rica e unha Coda. Caracterízase especialmente pola 
fluida espontaneidade no seu discurso, e a varieda-
de textural, e un estilo moi cercano á ópera italiana 
máis clásica.

Symphony No.9

Shostakovich escribe a novena sinfonía no con-
texto do final da II Guerra Mundial. É posiblemente 
a súa sinfonía máis “lixeira” aparentemente e de 
simplicidade máis clásica. O contexto vén condi-
cionado, por un lado, pola idea supersticiosa de 
que esperábase del unha novena grandiosa, como 
punto final da triloxía de Leningrado (Sinfonías 7 
e 8 previas), e por outro lado, porque os grandes 
sinfonistas tiñan focalizada a súa grandiosidade nas 
novenas sinfonías (Beethoven, Mahler, Schubert, 
Dvorak etc.). Shostakovich hipotéticamente parece 
querer desviarse da idea solemne da novena, como 
premonición da morte, e ademáis pretende burlarse 
da situación política e social do seu país e do mun-
do en xeral escribindo unha novena pequena, non 
solemne, e recurrindo ao clasicismo de Haydn.

Symphonie pour Musique d’Harmonie

Esta sinfonía, escrita en 1926 polo francés Fau-
chet, é estrenada pola Banda da Garda Nacional 
Francesa. A pesar de ser escrita no apoxeo do im-
presionismo francés, da cal ten certa influencia, es-
pecialmente no tratamento da cor do son, a obra 
adáptase claramente a un estilo romántico tardío, 
con moitas influencias do folklore. De sonoridade 
nobre e en certo modo wagneriana, estrutúrase 
como unha suite en catro andamentos, recurrindo 
ás formas clásicas.


