
CONCERTO

www.fundacioncaixagalicia.org

Sede Fundación 
Rúa do Vilar, 19

Primeiro pase ás

Segundo pase á

*Pase único ás 2
 dobrada ao cas

ANTIBE
17 febreiro
O gran ditado
25 febreiro
Underground*
3 marzo
Xogos prohibi
10 marzo
En terra de ni
17 marzo
La vaquilla (N
24 marzo
A gran ilusión
31 marzo
A gran guerra 
14 abril
Sendeiros de 

RÉQUIEM de G. Fauré
Orfeón Caixa Galicia “Terra a Nosa”
Miro Moreira, director

Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra
Javier Viceiro-Filgueira, director

Aida López, soprano
José Antonio Carril, barítono

NOTAS AO PROGRAMA
Coma se fose un relato para inspirar devoción, atopamos 
na infancia de Fauré unha anécdota que ilustra súa especial 
relación coa música relixiosa. Seu pai era director dunha 
escola  provincial e, mentres traballaba, deixaba ao pequeno 
Fauré na capela, onde se entretiña tocando durante horas 
no harmonio. Unha vella dama cega escoitouno, e non 
dubidou en aconsellar ao pai que non deixara perder o 
talento do rapaz. Buscáronlle un profesor, e así comezou 
súa carreira musical, cando inda non tiña oito anos de idade. 
Con nove, o pai internouno nunha Escola de Música Clásica 
e Relixiosa en París; os estudios que alí realizou durante 
once anos, ata 1865, foron decisivos para a formación do 
seu estilo, pois centráronse na música eclesiástica.

Se todo o dito anteriormente pode darnos unha certa 
impresión de beatería, iríamos moi descamiñados: seu 
carácter era alegre e expansivo, a lo menos ata que 
alcanzou certa idade. Súa personalidade resultaba moi 
atractiva e tiña moito éxito coas mulleres, pero non era 
ambicioso nin buscaba o triunfo social. Súa música tardou 
en ser valorada polo gran público ao ser considerada 
demasiado moderna e progresista. Era crente convencido 
pero dun xeito un tanto particular, como ben queda 
reflectido nesta súa misa de defuntos. 

A xestación do Réquiem desenvolveuse durante un período 
moi longo, máis de vinte anos. A pesar de que a morte dos 
pais puido influír na súa motivación, Fauré declarou que a 
razón que lle moveu á composición dunha misa de mortos 
foi o propio gusto de facela. Quizais por esto a obra amosa 
un certo carácter de confesión persoal, de expresión das 
súas propias ideas sobre a morte cristiá. Isto percíbese por 
exemplo na elección dos textos: omite o “Dies irae” e 
engade ao final a antífona “In paradisum”, propia do oficio 
de defuntos pero non da misa. O obxectivo destas 
decisións semella claro: Fauré evita presentar o Deus 
castigador e terrible do xuízo final, como sucede  nos 
réquiems compostos polos autores románticos, dos que non 
aprobaba súa carga de teatralidade e dramatismo. Para 
Fauré a morte non é o momento do xuízo, senón do 
descanso. Soamente atopamos unha mención pasaxeira ao 
día da ira na sección central do “Libera me”, que pronto 
conduce de novo á calma. Este énfase na paz dos mortos 
sublíñase co engadido final “In paradisum”: o descanso 
tranquilo e feliz para toda a eternidade. Así se resolve o 
contido expresivo da obra, que presenta certamente 
pasaxes sombrías, pero que acaba por transmitir unha forte 
sensación de serenidade.

José Ángel Vilas Rodríguez

AGRADECEMENTOS: Ao cabildo da Catedral de Santiago de 
Compostela, ao cabildo da Catedral de Ourense, á Real Basílica 
de Sta. María la Mayor de Pontevedra e ao Concello 
de Pontevedra.

PROGRAMA:
Andrés Gaos (1874-1959)
Impresión Nocturna 
(serenata para orquestra de cordas)

Gabriel Fauré (1845-1924)
Réquiem en Re menor, Op. 48 
(1877-90, orquestración de 1900)

I. Introït et Kyrie
II. Offertoire
III. Sanctus
IV. Pie Jesu
V. Agnus Dei
VI. Libera me
VII. In Paradisum

Consegue a túa entra
Envía un SMS ao 7458*
da película (espazo) nº d
(Exemplo de SMS para 
de O gran ditador: ANTI 
*Coste do SMS 0,15 € impo
Válido para todos os operad
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