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I

Sull’ombra di un ricercare  José M. Fayos Jordán

(Estrena absoluta)    
(1980-   )

Guia d’orquestra per a joves, opus 34   Benjamin Britten

Variacions i fuga sobre un tema de H. Purcell 
(1913-1976)

 Tema (tutti)

 Variació A: flautes 

 Variació B: oboès

 Variació C: clarinets

 Variació D: fagots

 Variació E: violins

 Variació F: violes

 Variació G: violoncels

 Variació H: contrabaixos

 Variació I: arpa

 Variació J: trompes

 Variació K: trompetes

 Variació L: trombons i tuba

 Variació M: percussió

 Fuga (tutti)

II

Simfonia núm. 4 en mi menor, opus 98 Johannes Brahms

     (1833-1897)

 I  Allegro non troppo

 II  Andante moderato

 III  Allegro giocoso 

 IV  Allegro energico e passionato 

Orquestra Filharmònica de la Universitat de València

Hilari Garcia Gázquez, director



LA MÚSICA O L’ART NECESSARI 
DE LA VARIACIÓ

«La vida i la mort estan en el mateix germen. El que hi ha entre 

elles és el temps, és a dir, res essencial, només una mesura que 

s’ompli necessàriament. Aquest exemple és útil per a aprendre 

a conèixer l’única cosa que és eterna, el canvi, i l’única cosa que 

és temporal, la permanència.»

Extret i adaptat del Tractat d’harmonia (1911) 

d’Arnold Schönberg

La música de totes les cultures reflecteix l’entorn en els seus 

elements estructurals bàsics: la repetició i el contrast. Així, i 

d’acord amb la dicotomia que estableix Schönberg en la cita 

que encapçala aquestes línies, la repetició té la qualitat de la 

permanència i, per tant, és temporal, mentre que el contrast, 

el canvi, és etern i infinit. Això significa que la repetició, un 

atribut provisori, aferma el material i satisfà la necessitat hu-

mana de l’hàbit i, per contra, la mutació, que és un concepte 

perenne, estimula l’interès i el desig de transformació.

Aquesta dualitat antagònica i alhora indissoluble es combina 

a la perfecció en una forma musical, el tema i les variacions, 

on el tema representa la propietat temporal de la repetició i 

les variacions manifesten la qualitat perpètua del canvi. No 

obstant això, tots els ingredients musicals es basen, d’una ma-

nera o d’una altra, en la repetició i el contrast: agafar un motiu 

o un tema, canviar-lo, millorar-lo, dissimular-lo, etc. és una 

pràctica inherent a la composició musical i constitueix una au-

tèntica pedra de toc de la creativitat i la destresa artística del 

compositor.

Comptat i debatut, quan parlem de variació en termes mu-

sicals ens referim tant a la forma com a la tècnica. A més, no 

només la pràctica de la variació, sinó també la forma resultant 

de l’aplec de variacions al voltant d’un tema són antigues es-

tratègies inventives per a la construcció de bastides musicals 

de gran format. Fins i tot, amb els anys, la forma de la variació 

ha adoptat tipus especialitzats com la passacaglia o la xacona. 

En definitiva, com es pot haver deduït dels comentaris prece-

dents, el fil conductor d’aquest concert és la variació en mú-

sica. La variació com a tècnica, però sobretot com a forma, 

amb una dedicació particular a dos creadors que sentien una 



predilecció especial per aquesta tècnica i aquesta estructura: 

Brahms i Britten. I encara, a les peces d’aquests dos mestres, 

hi hem d’afegir l’obra d’un jove compositor valencià, 

Fayos-Jordán, on la variació també és present de forma no-

tòria, tot i que des d’un pensament i una perspectiva actuals.

En efecte, l’audició s’inicia amb l’estrena absoluta de l’obra 
Sull’ombra di un ricercare, de José Miguel Fayos-Jordán 

(1980- ), escrita per encàrrec de l’Orquestra Filharmònica de 

la Universitat de València. En el mateix títol ja podem trobar 

una clau interpretativa de la peça, que la vincula directament 

amb la tècnica de la variació. I és que el verb ricercare, a més 

de l’accepció literal de cercar de nou, també significa investi-

gar, indagar o esbrinar. Aquesta circumstància implica que la 

forma ricercare, renaixentista d’origen i barroca d’evolució, 

tenia com a funció buscar, indagar o esbrinar el mode en què 

es desenvolupa una peça a partir d’un motiu, d’una idea o 

d’un tema. Altrament dit: en un ricercare es desenrotllava un 

tema per mitjà d’un mètode contrapuntístic, la qual cosa situa 

aquesta forma com a precursora directa de la fuga.

D’aquesta manera, Fayos-Jordán recrea subjectivament 

aquesta disposició organitzativa partint d’una idea inicial, d’un 

gest musical, que desplegarà en tres seccions al llarg de tota 

l’obra. Així mateix, aquesta explotació del gest primigeni es 

mostrarà gràcies a la seues múltiples metamorfosis originades 

per la participació de conceptes i nocions de naturalesa formal, 

dinàmica, agògica, etc. En paraules del mateix compositor:

«[...] hi trobem la forma de ricercare subjacent, ja que el tema 

se substitueix pel desenvolupament de materials, a través 

d’idees i gestos definits que evolucionen a través del temps, 

de manera repetitiva i a la vegada variada, i així configuren 

estructures que es mantenen en la memòria i que permeten 

associacions, de tipus directe o més subtil, amb cada un dels 

esdeveniments contrapuntístics.»

Per la seua banda, la Guia d’orquestra per a joves, opus 34, 

de Benjamin Britten (1913-1976) és un model prototípic de 

la forma tema i variacions. De fet, l’obra té com a subtítol 

Variacions i fuga sobre un tema de Henry Purcell, suggerit 

posteriorment per part de la BBC, de caràcter especificador 

i més pròxim a la línia argumental d’aquest concert. Amb tot, 

el compositor va preferir el títol original, que transmet millor 

l’esperit de la música i la intencionalitat didàctica de l’obra. 

No podem oblidar que Britten va concebre aquesta peça com 

una eina pedagògica en què, fins i tot, podia intervenir com a 

narrador el mateix director d’orquestra.



En aquest sentit, convé assenyalar que la Guia d’orquestra 
per a joves fou un encàrrec del Ministeri d’Educació britànic i 

el Crown Film Unit, encomanat en 1945, per a un documental 

que pretenia introduir els infants en el món dels instruments. 

El vídeo, que duia per títol Els instruments de l’orquestra, 

amb una narració escrita i relatada per Eric Crozier, es va 

estrenar a Londres en 1946. Tanmateix, l’obra es va escoltar 

en concert un poc abans i, des d’aleshores, ha esdevingut una 

de les peces més populars de Britten per la franquesa de la 

seua música i la transparència de la seua finalitat.

Si el títol preferit de Britten reflecteix millor la funció i el to de 

la música, l’alternativa del subtítol suggereix alguns referents 

musicals i històrics. El tema de Henry Purcell (1659-1695), per 

exemple, és el famós rondó de la música incidental Abdela-
zar o la venjança del moro. L’elecció d’aquest tema revela un 

sentiment de connexió amb el passat musical anglès i la fer-

ma reivindicació de l’obra i la figura del gran compositor bri-

tànic del Barroc. A més, Britten va aprofitar la commemoració 

del 250 aniversari de la mort de Purcell en 1945 per retre-li 

així un homenatge, juntament amb d’altres músics anglesos, 

com Edward Elgar (1857-1934) o Ralph Vaughan Williams 

(1872-1958), que també li dedicaren algunes composicions.

La Guia d’orquestra per a joves comença amb la interpre-

tació del tema de Purcell en l’orquestra completa i després 

s’escolta en cada una de les famílies d’instruments: la corda, 

la fusta, el metall i la percussió. A continuació Britten desen-

volupa tretze variacions sobre aquell tema, una per a cada 

un dels instruments que integren l’orquestra: des de la flauta 

i el flautí fins als instruments de percussió. Les variacions, que 

mostren la seua perícia en l’escriptura, són un magnífic treball 

d’orfebreria musical i exhibeixen una progressió en forma de 

passeig a través de tot l’espectre del color orquestral.

Per a arrodonir l’obra, una gran fuga, original de Britten, im-

pulsa de nou els instruments a presentar el subjecte seguint 

la mateixa seqüència que en les variacions. Les figuracions 

del contrasubjecte de la fuga reprenen el tema de Purcell i 

evoquen fórmules barroques, alhora que eviten un sentit de 

paròdia. Com a colofó, reapareix la melodia del rondó de 

Purcell, aquesta vegada variada per augmentació i sobrepo-

sada a la fuga de Britten, de manera que es conforma un teixit 

exuberant que condueix a un final majestuós i imponent.



Al capdavall, amb la Guia d’orquestra per a joves Benjamin 

Britten supera amb escreix el test de creativitat que suposa 

la pràctica de la variació. Però no només amb aquesta obra. 

En d’altres, on fa servir aquesta tècnica, com l’opus 10, 

Variacions sobre un tema de Frank Bridge, o l’opus 73, Va-
riacions Gèminis, s’evidencia igualment el seu mestratge en 

el maneig del material i la seua capacitat imaginativa. També 

Johannes Brahms (1833-1897) fou un altre mestre que domi-

nava a la perfecció la variació com a procediment compositiu. 

De fet, el tema i variacions va ser una forma que va conrear 

al llarg de la seua trajectòria musical. A tall d’exemple po-

dem citar les Variacions sobre un tema de Händel, opus 24, 

o les Variacions sobre un tema de Haydn, opus 56a. Però és 

en l’últim moviment de la seua Simfonia núm. 4 en mi menor, 

opus 98, on demostra magistralment el seu enginy i on eleva 

a la màxima potència la seua facultat inventiva en la tècnica 

de la variació.

Així, Brahms va començar a compondre la seua Simfonia 
núm. 4 en 1884, just un any després d’escriure i estrenar la 

Simfonia núm. 3 en fa major, opus 90. La va acabar d’enllestir 

en 1885 i fou estrenada el 25 d’octubre del mateix any a 

Meiningen, amb el compositor al pòdium i amb una bona aco-

llida per part del públic. Representa la culminació del Brahms 

simfònic i potser és, de les seues quatre simfonies, la que mi-

llor exhibeix la combinació de lirisme i mètode.

D’entrada, en el primer moviment, Allegro ma non troppo, ja 

trobem l’esperit de la variació que s’expandirà plenament en 

l’últim. Es fa notar en la manera amb què certs motius secun-

daris es dedueixen del tema principal i en la forma en què 

aquest es reprèn, es distribueix i es transforma al llarg del 

moviment, fins al punt d’esdevenir-ne un tema omnipresent. 

Aquesta idea inicial s’origina en els violins i deriva d’una vella 

cançó alemanya, «O wüßt ich doch den Weg zurück» (Oh, si 

jo sabera el camí de tornada!). Està carregada de melangia 

i té tot el caràcter d’un tema òptim per a fer-ne mutacions: 

melodia senzilla (basada en intervals de tercera), sense re-

cargolaments, perfecta per a enriquir aquesta neutralitat amb 

variacions i per a desplegar tota la competència creativa fent 

que un disseny quasi asèptic puga proveir de significat i 

coherència tot un moviment simfònic. 

D’altra banda, el segon tema està constituït per una frase melò-

dica, que exposen primer les fustes i les trompes sobre l’acom-



panyament de les cordes en un disseny rítmic que ens recorda 

el tema inicial. A més, el desenvolupament assegura el domini 

del primer tema, que s’escolta des de l’inici, com una espècie 

de represa de l’exposició. S’hi observa, doncs, fins a quin punt la 

unitat dins de la diversitat té força en Brahms amb la imposició de 

la idea inicial a quasi tot el moviment.

Quant a l’Andante moderato, val a dir que, malgrat la tonalitat 

de mi major, té un caràcter melancòlic i posseeix igualment 

un tarannà misteriós. La introducció permet a les trompes, i 

després a les fustes, exposar un primer tema nu, sense har-

monia. És per això que en aquest inici trobem un cert regust 

arcaic, la qual cosa contribueix a instaurar un ambient mu-

sical antic que resulta realment corprenedor. Potser aquest 

moviment es caracteritza per la subtilesa i l’habilitat de la mà 

del creador, ja que en cap moment es percep el procediment 

escolàstic o la tècnica. Aquesta és una de les singularitats de 

l’escriptura brahmsiana: no hi ha res deixat a l’atzar a pesar 

de la fluïdesa i de la llibertat que desprèn la música.

Per un altre costat, la posició del tercer moviment, la seua 

idiosincràsia i també els hàbits compositius de Brahms ens 

poden fer pensar que som al davant d’un scherzo arquetípic. 

Tanmateix, aquest Allegro giocoso està més a prop de la for-

ma sonata i, malgrat el seu tarannà festiu, aquesta joia turbu-

lenta s’acosta bastant al sarcasme. Tot plegat és un fragment 

que, després dels tendres vaivens del moviment precedent, 

ens proposa una altra música, més ruda, dinàmica i de vega-

des demoníaca.

Finalment, el quart i últim moviment és com el resultat i la glo-

rificació de tot el que l’ha precedit. Els tres primers semblen 

convergir cap a aquest final com línies perspectives, i aquest 

efecte de perspectiva és encara augmentat per aquest últim 

episodi que, tractat ara sí rigorosament com una xacona o una 

passacaglia, té més profunditat encara, en el sentit espacial 

del terme. És en aquest final en particular que la forma tema i 

variacions, en la modalitat de xacona o passacaglia, serà trac-

tada per si mateixa d’una manera opulenta.

Brahms sabia a la perfecció com de poderosa i efectiva po-

dria ser una passacaglia per a tancar una simfonia tan intensa i 

diversa en temperaments. És aquest coneixement que el duu 

a confeccionar un ampli Allegro energico e passionato, que 

construeix sobre un motiu obstinat de huit notes, exposat des 

de l’inici en els vents i que deriva, al seu torn, d’un coral de 



la Cantata BWV 150 «Nach dir, Herr, verlanget mich» (Cap a 

tu, Senyor, eleve la meua ànima) de Johann Sebastian Bach 

(1685-1750). Un material temàtic «simple» i, en conseqüència, 

com ja s’ha apuntat en relació al tema principal del primer 

moviment, particularment favorable a la variació. En aquest 

sentit, Brahms incideix en la idea que a major simplicitat del 

tema, major llibertat en la invenció i la creació. Ací en trobem 

una mostra més, atès que aquest sil·logisme permet al com-

positor una gran progressió en la diversitat.

Així mateix, Brahms mai no perd de vista que està cons-

truint un final i no escrivint un enginyós exercici escolàstic. El 

procediment elegit no és més que un mitjà i cal un final que 

prolongue l’obra, la corone i la concloga. I això és el que fa 

magistralment, forjant un moviment de vida intensa i alhora 

de classicisme superb. El tema inicial de Bach serà usat, de 

forma variada, en trenta ocasions successives, sempre en el 

marc estricte dels huit compassos assenyalats. El moviment 

finalitza amb una coda que integra quatre variacions suple-

mentàries i un tractament del tema més lliure, detalls que 

contribueixen a la cohesió completa d’aquest últim episodi 

simfònic brahmsià.

Com a cloenda, o com a recomençament, deia Schopenhauer 

(1788-1860) que «el canvi és l’única cosa immutable.» Aques-

ta sentència, juntament amb els ensenyaments i les reflexions 

de Schönberg i moltes altres experiències, ens ajuda a ob-

servar com la música, un art de naturalesa repetitiva i, per 

tant, temporal, esdevé eterna precisament gràcies a la varia-

ció i al canvi. La metamorfosi és el germen que acabarà per 

perpetuar i convertir en perenne una manifestació artística de 

caràcter efímer. La lluita entre la caducitat i la immutabilitat 

es reflecteix, d’una manera o d’una altra, en totes i cada una 

de les obres musicals, de tipus popular o culte, orientals o 

occidentals, del sud o del nord, tonals o atonals, etc. I és que, 

al cap i a la fi, l’essència de la música és la repetició però de 

mil maneres diferents. Heus ací el lligam indestriable entre 

l’eternitat i la temporalitat: l’art necessari de la variació.

Hilari Garcia Gázquez



ORQUESTRA FILHARMÒNICA 
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Fou creada l’any 1995 amb la finalitat de donar formació d’alta 
qualitat en interpretació orquestral, amb professorat especia-
litzat per a cadascuna de les famílies instrumentals. Està inte-
grada per una plantilla de 80 joves estudiants, majoritàriament 
universitaris, l’edat mitjana dels quals és de 20 anys. Des de la 
seua creació fins al 2010 va estar dirigida per Cristóbal Soler i 
des del 2011 el seu director titular és Hilari Garcia.

A més, cal destacar que la seua activitat es realitza de manera 
estable amb dos assaigs setmanals al llarg de tot el curs aca-
dèmic, cosa que li permet abordar amb solvència un reper-
tori de gran dificultat i projecció. Entre les obres més desta-
cades que l’orquestra ha interpretat fins ara s’ha de destacar: 
Éclairs sur l’au-delà de Messiaen, Háry János de Kodály, L’Oi-
seau de feu, Pétrouchka i Le sacre du printems de Stravins-
ky, El sombrero de tres picos, de Falla, Simfonia núm. 9 de 
Dvorák, Tableaux d’une exposition de Mussorgski, Daphnis 
et Chloé de Ravel, The Planets de Holst, Scheherezade de 
Rimski-Korsakov, Messa da Requiem de Verdi,etc.

L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València ha 
realitzat nombrosos concerts a diferents auditoris, entre els 
quals destaquem el Palau de la Música de València, l’Auditori 
de Saragossa, el Palau de les Arts Reina Sofia de València, 
l’Auditori de Barcelona, l’Austria Center Vienna, etc. 

És membre de l’Associació Espanyola de Joves Orquestres 
(AEJO) i de la Xarxa Europea d’Orquestres Universitàries 
(ENUO). 

El Taller de Lutheria Sergi Martí (tallerdelutheria.com) col·la-
bora amb l’Orquestra en el manteniment i cura dels instru-
ments de corda. 

Les seues activitats es realitzen amb el patrocini del Patronat 
d’Activitats Musicals de la Fundació General de la Universitat 
de València i Banco Santander.



HILARI GARCIA GÁZQUEZ,  director 

Naix a la Pobla Llarga en 1975. Compagina els estudis mu-
sicals de viola i piano amb els estudis de Filologia a la Uni-
versitat de València, on es llicencia amb premi extraordinari. 
Posteriorment ingressa, per oposició, en el cos de professors 
d’ensenyament secundari i batxillerat en l’especialitat de 
Llengua i literatura, cosa que el condueix, poc després, a tre-
ballar com a tècnic lingüístic en la Conselleria d’Educació de 
la Generalitat Valenciana.

Inicia les seues activitats com a director d’orquestra amb el 
mestre Cristóbal Soler i l’Orquestra Filharmònica de la Uni-
versitat de València. Posteriorment obté el títol superior de 
Direcció d’orquestra, també amb premi extraordinari, al 
Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo”, on estu-
dia amb els mestres Manuel Galduf i Eduardo Cifre.

Entre els anys 2008 i 2009 amplia la seua formació musical a 
l’Haute École de Musique de Ginebra (Suïssa) i al seu Centre 
de Musique Ancienne (CMA). Durant la seua estada a Gine-
bra treballa amb els mestres Celso Antunes (Direcció de cor), 
Laurent Gay (Direcció d’orquestra), Nicolas Bacri (Composi-
ció i Orquestració) i Leonardo García Alarcón (Música antiga 
i barroca), alhora que assisteix a diferents classes magistrals 
de mestres prestigiosos com Simon Rattle, Jorma Panula, Ma-
rek Janovski o Charles Dutoit.

Ha sigut director assistent de la Jove Orquestra de la Gene-
ralitat Valenciana (JOGV) i de l’Orquestra Filharmònica de la 
Universitat de València (OFUV) i ha dirigit diverses orques-
tres nacionals i internacionals com l’Orquesta Sinfónica del 
Teatro Chapí de Villena, l’Orquesta Sinfónica de Albacete 
(OSA), l’Orchestre Symphonique HEM Genève (Suïssa) i, 
recentment, la Palestine Youth Orchestra (PYO), la Joven Or-
questa Nacional de España (JONDE), la Joven Orquesta de 
Centro Amèrica (JOCCA) i l’Orquestra de València. 

A hores d’ara pertany, també per oposició, al cos de profes-
sors de música i arts escèniques, en l’especialitat d’Orquestra 
i, des de 2011, és director titular de l’Orquestra Filharmònica 
de la Universitat de València. 




