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PROGRAMA
I 

FAZIL SAY (1970-) 

Yürüyen Kösk (A mansión andante)* 

Enlightenment 

Struggle against Darkness 

Believing in Life 

Plane Tree

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791) 

Concerto para piano núm. 21 K.467, en Do maior 

Allegro 

Andante 

Allegro vivace assai

Fazil Say, piano

II 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Sinfonía núm. 7, op.92 en La maior 

Poco sostenuto - Vivace 

Allegretto 

Presto 

Allegro con brio

* Estrea en España

Duración aproximada do concerto: 80 minutos (con pausa).  
Pregámoslle ao público que non faga fotografías e que desconecte os teléfonos móbiles, reloxos, etc.
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REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
TEMPORADA DE ABONO 2022-23

* principal | ** coprincipal | (R) reforzo

Director

Can Okan

Piano

Fazil Say

A Real Filharmonía de Galicia créase no ano 1996 en Santiago de Compostela, e ten a súa sede 

permanente no Auditorio de Galicia, na cidade de Santiago de Compostela. Está formada por 

cincuenta músicos de 17 nacionalidades diferentes. Paul Daniel é, desde 2013, o seu director titular 

e artístico; Maximino Zumalave o seu director asociado e Joana Carneiro a principal directora invi-

tada. Coa orquestra colaboran os máis destacados directores, cantantes e instrumentistas de todo 

o mundo. A RFG está comprometida en achegar a música clásica a todo o territorio galego, aos 

públicos máis novos e destaca, ademais, o seu compromiso co patrimonio musical galego. Xestio-

nada polo Consorcio de Santiago, a RFG está financiada pola Administración Xeral do Estado, a 

Xunta de Galicia e o Concello de Santiago.

VIOLÍNS I 
James Dahlgren 

(concertino) 

Adriana Winkler 

(axuda de 

concertino) 

Ildikó Oltai ** 

Victoria Jurov 

Michal Ryczel 

Anna Alexandrova 

Claudio Guridi 

Yulia Petrushevskaya 

Ilya Fisher

VIOLÍNS II 
Grigori Nedobora * 

Nikolay Velikov ** 

Kiyoko Ohashi 

Enrique Roca 

Helena Sengelow  

Irina Gruia 

Gyula Vadaszi

VIOLAS 

Tilmann Kircher * 

Natalia Madison ** 

Timur Sadykov 

Iriana Fernández 

Ionela Ciobotaru  

Teresa Cardoso (R)

VIOLONCELLOS 

Plamen Velev * 

Barbara Switalska ** 

Millán Abeledo  

Carlos García 

Thomas Piel

CONTRABAIXOS 

Carlos Méndez * 

Alfonso Morán ** 

Marta García (R)

FRAUTAS 

Laurent Blaiteau * 

Pablo Díaz (R)

ÓBOES 

Christina Dominik * 

Esther Viúdez **

CLARINETES 

Beatriz López * 

Vicente López **

FAGOTES 

Manuel Veiga * 

Patricia Pazos (R)

TROMPAS 

Jordi Ortega * 

Xavier Ramón **

TROMPETAS 

Javier Simó * 

Ramón Llátser **

TIMBAL 

José Vicente Faus *
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CAN OKAN 
DIRECTOR

Can Okan naceu en 1986 en Istambul, 
Turquía. Comezou a tomar clases de 
piano en 1994 con Meliha Doğuduyal. En 
1997 empezou a estudar no Conserva-
torio Estatal da Universidade de Belas 
Artes Mimar Sinan e continuou as súas 
clases de piano co profesor Metin Ülkü. 
Comezou a súa formación como director 
de orquestra co profesor Gürer Aykal en 
2005. Deu o seu primeiro concerto como 
director coa Orquestra Filharmónica de 
Istambul en 2007. 

Participou en clases maxistrais de piano 
de famosos pianistas como İdil Biret, 
Dmitri Alexeev, Emanuel Ax, Arnulf von 
Arnim ou Claudius Tanski. Completou 
a súa formación pianística no grao de 
mestría e licenciatura en dirección de 
orquestra en 2008 completandoo cun 
mestrado no Royal College of Music, 
Estocolmo, entre 2009 e 2011. Estudou 
con moitos directores, entre eles Daniel 
Harding e Jan Risberg, e durante a súa 
formación dirixiu moitas orquestras en 
Suecia. Participou na clase maxistral de 
dirección de Jorma Panula en Kuopio, 
Finlandia, en 2011. 

Okan dirixiu todas as orquestras sin-
fónicas estatais en Turquía, incluíndo 
a Orquestra Sinfónica Presidencial e a 
Orquestra Sinfónica Estatal de Istambul 
desde 2013. Realizou a súa primeira gra-
vación de estudio, incluíndo os Impromp-
tus completos de Schubert, publicada en 
2015. Okan dirixiu a estrea en Turquía da 
ópera de Stravinski The Rake’s Progress 

coa Ópera e Ballet Estatal de Istambul 
en 2017. Tamén dirixiu The Turnf of the 
Screw e Falstaff de Britten en Estambul, 
ademais de Die Zauberflöte e Rigoletto 
en Salzburgo dentro do Oper im Berg 
Festival. 

Can Okan completou a súa formación 
de doutoramento co profesor Metin Ülkü 
no Conservatorio Estatal de Belas Artes 
Mimar Sinan en 2019. Ese mesmo ano, 
dirixiu unha nova produción de Aida 
da Ópera e Ballet Estatal de Ankara. 
Comezou a recibir educación de mestría 
por terceira vez na Universidade de Belas 
Artes Mimar Sinan que se basea na filo-
sofía desde 2020. Realizou dúas grava-
cións dixitais de concertos coa Orquestra 
Sinfónica de Bilkent en 2021. Okan dirixiu 
a estrea turca de Sahmeran composto 
por Fazil Say e tamén interpretou Mozart 
con el como solista. Okan traballa como 
profesor asociado no departamento de 
dirección orquestral, estuda filosofía, dá 
conferencias e concertos como pianista e 
director en Turquía e no estranxeiro.

REAL FILHARMONÍA  
DE GALICIA
TEMPORADA DE ABONO 2022-23
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FAZIL SAY
PIANO

Co seu extraordinario talento pianístico, 
Fazil Say leva 25 anos conmovendo ao 
público e á crítica dunha maneira que se 
volveu pouco habitual. Os concertos con 
este artista son algo diferente. Son máis 
directos, máis abertos, máis emocionan-
tes; en resumo, van directos ao corazón.

Desde o principio da súa carreira tocou 
con todas as orquestras americanas e 
europeas de renome e con numerosos 
directores de orquestra de primeira 
orde, construíndo un repertorio poli-
facético que vai desde Bach, pasando 
polos clásicos vieneses (Haydn, Mozart 
e Beethoven) e os románticos, ata a 
música contemporánea, incluíndo as súas 
propias composicións para piano.

As aparicións como convidado levaron a 
Fazil Say a innumerables países dos cinco 
continentes. Tamén interpreta regu-
larmente música de cámara: desde hai 
moitos anos forma parte dun fantástico 
dúo coa violinista Patricia Kopatchins-
kaja. Outros colaboradores notables son 
Maxim Vengerov, o Cuarteto Minetti, 
Nicolas Altstaedt e Marianne Crebassa.

Como compositor, Say recibiu o encargo 
de escribir música para, entre outros, o 
Salzburger Festspiele, a WDR e o Festi-
val de Música de Schleswig-Holstein, o 
Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, 
o Konzerthaus Wien, a Dresdner Phil-
harmonie, a Fundación Louis Vuitton, a 
Orpheus Chamber Orchestra e a BBC. 
A súa obra inclúe catro sinfonías, dous 

oratorios, varios concertos para solistas 
e numerosas obras para piano e música 
de cámara.

Numerosas salas de concertos, orques-
tras e festivales convidaron a Fazıl Say 
como artista residente ou presentárono 
ao seu público con retratos e semanas de 
enfoque nas últimas décadas. Entre elas 
atópanse a Konzerthaus Dortmund, a 
Konzerthaus Berlin, l Alte Oper Frankfurt, 
a Wiener Konzerthaus, a hr-Sinfonieor-
chester, a Zürcher Kammerorchester, a 
Dresdner Philharmonie, a Camerata Salz-
burg, o Schleswig-Holstein Musik 
Festival, o Rheingau MusikFestival, o 
Bodenseefestival e o Festival der 
Nationen. Outros retratos escoitáronse 
en París, Toquio, Merano, Hamburgo e a 
cidade natal de Say, Istambul. Na tem-
porada 2022/23, será Artista Focus coa 
Tonhalle-Orchester Zürich e Artista/Com-
positor en Residencia coa Staatskapelle 
Weimar.

Fazil Say ten unha extensa discografía 
con máis de 40 discos. As súas grava-
cións para Teldec Classics, naïve e War-
ner recibiron varios premios, entre eles 
catro BOTO KLASSIK e un Gramophone 
Classical Music Award. A gravación de 
Fazil Say de todas as sonatas para piano 
de Beethoven publicouse recentemente 
en Warner Classics en xaneiro de 2020, 
que tamén publicará a súa gravación 
das Variacións Goldberg de Bach esta 
temporada.

2022
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Fazil Say é definido polos seus colegas 

como un creativo artista que escribe e 

compón con moita seriedade e forma 

parte dunha tradición case perdida como 

Mozart -a quen admira fondamente e de 

cuxos concertos ten escrito cadencias 

como este núm. 21 incluído neste progra-

ma-, Chopin e moitos outros, compoñen-

do para o seu propio instrumento. Nas 

súas composicións, Fazil Say mestura 

experiencias musicais, con oriente como 

punto de referencia constante, que van 

desde o folclore turco, coa súa asom-

brosa imitación dos timbres dos instru-

mentos folclóricos, ata os sons do jazz 

e as atmosferas do repertorio clásico 

europeo. Todo iso, como inspiración para 

a música que da vida ás historias basea-

das na súa patria e nas súas lembranzas 

agochadas como en Yürüyen Köşk (A 

mansión andante), unha homenaxe a 

Kemal Atatürk, o fundador da Turquía 

moderna. Unha partitura na que o amosa 

como un amante da natureza, narrando 

a historia da súa casa na provincia de Ya-

lova cuxa construción comezara en 1929 

mais cando Atatürk visita as obras no 

ano seguinte, os traballadores solicitan 

cortar as pólas dun plátano que podería 

danar o tellado e as paredes do edificio; 

en lugar diso, deu instrucións para mover 

a casa varios metros e salvagardar a 

árbore. Yürüyen Köşk, Op. 72 é unha rap-

sodia para piano que forma parte dunha 

serie de pezas do seu traballo composta 

orixinalmente para quinteto de cordas 

e piano e máis tarde, arranxado para 

orquestra de cordas e piano.

As composicións para piano de W. A. 

Mozart foron inspiración e motivo de es-

tudio para moitos dos seus compositores 

coetáneos e posteriores, como Haydn, 

Beethoven ou Chopin e son repertorio 

fundamental para pianistas de todos 

os tempos. O compositor de Salzburgo 

instalouse en Viena, en 1781, decidido 

a gañar a vida cultivando as súas dúas 

facetas, pianística e compositiva, escri-

bindo os seus propios concertos (tres na 

tempada 1782/83 e, dado o acollemento 

do público vienés, seis en 1784) e dirixín-

doos desde o piano, acompañado dunha 

orquestra formada e contratada para a 

ocasión. A pesar de que el mesmo es-

cribiu “fálase sempre da miña facilidade 

para compor, pero ninguén estudou tanto 

aos vellos mestres nin ten traballado 

tanto coma min”, a súa inspiración mani-

féstase neste Concerto para piano núm. 

21 en do maior, que el mesmo interpretou 

no Burgtheater de Viena en marzo de 

1785 cun gran éxito. O entusiasmo e lu-

minosidade desta partitura fixeron del un 

dos concertos para piano máis populares 

do catálogo mozartiano, porque foi com-

posto no punto máis álxido da actividade 

concertística do autor na cidade. Os dous 

movementos, de galante estilo vienés, 

Allegro maestoso e Allegro vivace assai 

están protagonizados polo virtuosismo 

do solista dada a escritura de importan-

REAL FILHARMONÍA  
DE GALICIA
TEMPORADA DE ABONO 2022-23
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tes esixencias para o instrumento nunha 

frutífera e colorida conversa coa orques-

tra; presentando o primeiro deles, espe-

cialmente, grandes dificultades técnicas 

polas súas inflexións que requiren unha 

refinada mestría. O Andante é o inspira-

do centro capital da obra que focaliza a 

atención do oínte no belísimo canto dos 

violíns con sordina; o piano brilla coma 

se interpretase un lied, melancólico e 

unha tonalidade máis suave nun diálogo 

permanente entre orquestra e pianista. 

Para finalizar, coa fastosa orquestración, 

metais e timbais únense novamente ás 

cordas para ofrecer o piano o tema máis 

grácil e acougado, que se desenvolve de 

forma case imprevista.

A Sétima Sinfonía de Ludwig van Beetho-

ven non é se asocia con facilidade a ideas 

ou imaxes poéticas como noutras das 

súas obras sinfónicas pero tampouco é 

unha continuación da tradición sinfónica 

dos seus mestres como algunha das dúas 

primeiras, nin unha recreación moi ela-

borada do enxeño dos clásicos vieneses 

como a Cuarta ou a Oitava. A Sinfonía 

núm. 7 en La maior amplía os límites do 

xénero coñecidos ata ese momento e 

as súas posibilidades, tanto na estrutura 

como na expresión, dun xeito decisivo 

aínda que a súa unidade formal e poética 

non permita definila facilmente nun título 

orixinal. Composta en 1812 e estreada 

un año despois, nun concerto a benefi-

cio dos soldados feridos na Batalla de 

Hanau, esta sinfonía podería dicirse que 

ten unha relación bélica manifesta nas 

pasaxes heroicas do primeiro movemen-

to, no carácter abertamente militar do 

cuarto ou na alegación marcial coa que 

remata. Como comezo, un Poco sostenu-

to que para moitos é a máis extraordina-

ria introdución lenta de todas as escritas 

por Beethoven; trátase dun movemento 

cuxos motivos presentan unha harmo-

nía moi elaborada e unha complicada 

polifonía, anticipando as relacións tonais 

máis que os temas da sinfonía. A clásica 

mesura da música do compositor 

de Bonn fai que a introdución teña o 

seu propio argumento, claro e completo 

pero, sen ser un movemento indepen-

dente, cumpre a súa función de preparar 

a entrada dun Vivace cuxa exposición 

ofrece unha gran unidade a pesar de 

estar articulado en múltiples derivacións 

do seu sinxelo motivo inicial xurdido 

do final da introdución co xogo dunha 

única nota repetida ata a súa conclusión 

épica. A sección central desprega unha 

clara trama dramática, encamiñada a un 

desenlace e unha recapitulación. Nada 

máis empezar esta, como nas súas sinfo-

nías previas, Beethoven suspende por un 

momento o avance da música para dar 

lugar a un extraordinario fragmento para 

as madeiras. Unha extensa coda de gran 

enerxía desemboca nun grandioso final.

2022



PRÓXIMOS  
CONCERTOS

AUDITORIO DE GALICIA 

Avda. Burgo das Nacións s/n 

15705 Santiago de Compostela

DESPACHO DE BILLETES 

T 981 571 026 | T 981 573 979 (Auditorio) 

T 981 542 462 Zona C

OFICINAS 

T 981 552 290 | T 981 574 152

www.rfgalicia.org 
www.compostelacultura.gal

 
RealFilharmoniadeGalicia 
CompostelaCultura

 
@rfgalicia 
@CCultura

@realfilharmoniadegalicia  
@compostelacultura

Ven. 14 outubro 2022 

Auditorio de Galicia, 20:30 h

A BELA MAGELONE 
CICLO DE LIED
Graciela Valceva-Fierro, mezzosoprano

Maciej Pikulski, piano

Antonio Mourelos, actor

Xov. 20 out 2022  

Auditorio de Galicia, 20:30 h

XEMAS PRECIOSAS 
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA 

Joana Carneiro, directora 

Helena Sousa Estévez, acordeón

· Ludwig van Beethoven: Sinfonía  

núm. 1 en Do maior, op. 21

· Richard Galliano: Concerto para  

acordeón e cordas Opale

· Astor Piazzolla: Anxiety, de  

Five Tangos Sensations

· Igor Stravinski: Suite Pulcinella


