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25 ANYS D’HISTÒRIA I UN SEGLE DE MÚSICA

 El programa d’aquest concert es pot explicar mitjançant dos arcs cronològics. D’una 

banda, constitueix l’esdeveniment principal del 25è aniversari de l’Orquestra Filharmònica de la 

Universitat de València (OFUV). D’altra banda, l’àmbit cronològic de les tres obres interpretades 

abasta un segle de música… i dues dècades. 

 En primer lloc, s’ha de destacar la commemoració que justifica aquesta activitat extraor-

dinària. La celebració dels vint-i-cinc anys d’història de l’OFUV ha permès convocar (amb un any 

de retard a causa de la pandèmia) components actuals i antics i, sobretot, els tres directors titulars 

que ha tingut l’agrupació des que va ser creada. Així, es compta amb la col·laboració de Cristóbal 

Soler (director fundador de l’OFUV ), Hilari Garcia (segon titular) i Beatriz Fernández, actual 

responsable musical de l’Orquestra.

 En segon lloc, l’altre arc cronològic naix del repertori proposat per a aquest concert. 

Precisament, l’OFUV s’ha caracteritzat perquè ofereix unes propostes musicals coherents i 

atractives. El programa planteja un recorregut a través d’un segle de música orquestral, que parteix 

de Beethoven, un dels pilars del repertori simfònic, i continua amb dos creadors russos posteriors 

en els quals és palesa l’empremta d’aquest compositor: Txaikovski i Xostakóvitx. Encara es pot 

citar un altre criteri d’unitat en la selecció del repertori: es tracta de peces en què la música 

s’associa a un contingut. Sia perquè s’inspiren en peces literàries prèvies (en el cas de Beethoven i 

Txaikovski) o perquè prenen sentit en posar-se al servei d’imatges en moviment: la suite basada en 

la banda sonora que Xostakóvitx va compondre per a la pel·lícula La nova Babilònia.

 Seguint l’ordre del programa, Cristóbal Soler proposa la interpretació de l’obertura Coriolà, 

op. 62, l’origen de la qual es remunta a la primeria de 1807, quan Beethoven (1770-1827) compon  

una introducció orquestral per a la reposició de la peça teatral homònima del seu amic, el poeta i 

dramaturg Heinrich von Collin. Després d’una única representació, l’obra teatral va desaparèixer del 

repertori, mentre que l’obertura es va convertir en una obra autònoma, una de les obertures de 

concert més populars del compositor. A més, aquesta peça prefigura obres semblants d’altres 

creadors del segle XIX i, junt amb altres obertures de Beethoven, va influir en el “poema simfònic” 

que desenvolupa Franz Liszt en els anys cinquanta.

 L’estrena en el marc d’un concert tingué lloc al març de 1807, al saló de música de la 

mansió del príncep Lobkowitz, a Viena. L’argument del drama de Collin (basat, al seu torn, en les 

Vides paral·leles de Plutarc i en el famós Coriolà, de Shakespeare) presenta el general romà 

homònim, que és humiliat pel senat i decideix passar-se’n a l’enemic: els volscs. Només la 

intervenció de Volúmnia, la seua mare, impedeix que ataque i destruïsca la ciutat de Roma. 

Finalment, davant l’evolució dels esdeveniments, Coriolà es lleva la vida amb l’espasa.

 Quant a l’estructura, Beethoven utilitza en aquesta obertura la forma sonata. Abans de la 

primera secció, presenta uns breus compassos d’introducció que plantegen la intensitat i la tensió 

que dominen en l’obra teatral. Amb aquesta finalitat, contrasta uns contundents acords interpretats 

per tota l’orquestra amb els silencis que es plantegen a continuació. 

 Seguidament comença la primera secció (exposició) amb el primer tema melòdic, 

enunciat per la corda i que es pot associar amb el general Coriolà. Més endavant es presenta el 

segon tema, més líric i amb una altura més aguda, ja que es relaciona amb Volúmnia. L’alternança 

dels dos temes transmet la discussió maternofilial i, després d’una breu segona secció (desenvolu-

pament), comença una tercera secció (reexposició) de gran interès. En comptes d’elaborar més el 

tema del protagonista masculí, Beethoven estén i desenvolupa més la melodia associada a 

Volúmnia. És a dir, a poc a poc la mare dissuadeix Coriolà dels seus plans per a envair Roma.   

 Finalment, tota aquesta tensió desemboca en la coda o secció final, que és marcada pel 

retorn dels potents acords de tota l’orquestra i els silencis subsegüents. La desintegració progressi-

va del tema de Coriolà en els últims compassos de la peça expressa la mort del protagonista.

 La influència de Beethoven no solament abasta els creadors del segle XIX. Dmitri Xostakó-

vitx (1906-1975) reconeixia una empremta directa de l’autor de Coriolà, tant en l’àmbit de la 

creació de simfonies com en la representació del compositor com una figura revolucionària. Hilari 

Garcia proposa la interpretació de quatre dels sis números que inclou la suite basada en la banda 

sonora que Xostakóvitx va compondre per a la pel·lícula muda La Nova Babilònia, estrenada l’any 

1929 i que constitueix la seua primera partitura per al cinema. El compositor rus coneixia el nou 

llenguatge cinematogràfic de primera mà, ja que va treballar habitualment com a pianista en 

diversos cinemes entre 1923 i 1925, aportant un fons musical a les pel·lícules silents que es 

projectaven. De fet, Xostakóvitx va tenir una abundant dedicació a la música cinematogràfica al 

llarg de la seua trajectòria professional: va crear bandes sonores per a 36 pel·lícules.

 Nova Babilònia és codirigida per Leonid Trauberg i Grigori Kozintsov (cineasta amb qui 

Xostakóvitx va treballar nombroses vegades). Tots dos directors tenien una trajectòria prèvia de 

col·laboració en el teatre més avantguardista i, sobretot, en la creació d’un col·lectiu cinematogràfic 

anomenat Fàbrica de l’Actor Excèntric o FEKS. Aquest grup va impulsar una sèrie d’obres marca-

des pel món del circ, el teatre de varietats i les pel·lícules estatunidenques, influències que es 

poden observar en Nova Babilonia i en la seua banda sonora. L’argument del film presenta una 

tràgica història d’amor ambientada en la Comuna de París durant la guerra entre França i Aleman-

ya en 1871. La protagonitzen una parella d’enamorats: la comunera Lluïsa, venedora del comerç 

“Nova Babilònia” de París, i el soldat Jean, combatent de l’exèrcit francès que, al seu torn, pretén 

posar fi a la Comuna. Una història d’amor marcada pels esdeveniments polítics, ja que els protago-

nistes estan atrapats en bàndols diferents.

 Xostakóvitx va declarar que la característica definitòria de la partitura de Nova Babilònia és el 

contrast, cosa que es pot constatar entre els diferents números de la suite i entre les seccions que 

constitueixen cada número. A més, el compositor utilitza el llenguatge musical per a crear habitual-

ment una sàtira que, a vegades, pot arribar a ser grotesca i paròdica. 

 Tot això es complementa amb el predomini d’una música aparentment senzilla, basada en 

uns materials musicals que el públic reconeix plenament, tal com assenyala el mateix compositor: 

«Hi vaig emprar, en gran part, danses de l’època (valsos, cancan) i melodies tretes d’operetes 

d’Offenbach. També vaig recórrer a cants populars i revolucionaris francesos (Ça ira i La Carmagno-

le). La Marsellesa era el leitmotiv dels de Versalles i algunes vegades apareixia amb les formes més 

inesperades (cancan, vals, galop)».

 El més interessant és que Xostakóvitx transforma deliberadament aquests materials per 

crear l’efecte de contrast i de paròdia. Un primer exemple apareix en el primer número de la suite, 

que es diu «Guerra» i ofereix una música que podríem qualificar de circense. Un altre exemple 

significatiu es troba en l’últim número: quan els comuners moren afusellats al final de la pel·lícula, 

escoltem en els últims compassos de la peça una versió distorsionada del cèlebre cancan de 

l’opereta Orfeu als inferns, de Jacques Offenbach, una de les peces més associades a un caràcter 

festiu i alegre. Tot això és precedit d’un grandiloqüent vals a tota orquestra.

 La pel·lícula es va estrenar el 18 de març de 1907 i va constituir un fracàs des del punt 

de vista musical. Només es va interpretar la banda sonora de Xostakóvitx durant tres projeccions i, 

posteriorment, va ser oblidada. Després de la mort del compositor, el director Guennadi Rojdes-

tvenski la va recuperar i va crear la suite que escoltem en aquest concert, estrenada com a tal 

l’any 1976.

 L’obertura fantasia Romeu i Julieta ha sigut proposada per Beatriz Fernández i connecta 

directament amb l’obra que inicia el programa. Anomenant “fantasia” la peça, Txaikovski 

(1840-1893) no es refereix tant a l’estructura, sinó a la llibertat amb què tracta musicalment els 

trets principals (personatges, ordre dels esdeveniments) de la tragèdia de Shakespeare.

 En l’origen de la peça s’ha de citar el paper de Mili Balakirev (1837-1910), fundador del 

famós Grup dels 5. Des de 1868, va influir directament en la trajectòria creativa de Txaikovski, malgrat 

que aquest no pertanyia a aquest grup i, abans de començar la composició de Romeu i Julieta, el va 

orientar sobre l’argument, l’estructura i els temes a desenvolupar-hi. El compositor de Trencanous va 

efectuar una primera versió de l’obertura que es va estrenar en 1870. Va ser revisada en profunditat 

per Balakirev i Txaikovski va plantejar-ne una segona versió amb bastants canvis, que es va presentar 

en 1872. Malgrat l’aprovació general del seu mentor, el compositor encara en va fer una tercera versió 

que es va estrenar el 19 d’abril de 1886 amb uns canvis mínims i que va ser la definitiva. 

 Després de la segona versió, Balakirev va indicar a Txaikovski que era la millor obra que 

havia compost fins al moment i va elogiar la seua gran creativitat melòdica, un dels elements que 

va convertir Romeu i Julieta en el seu primer gran èxit internacional. Altres trets prototípics de 

Txaikovski en la peça són el protagonisme melòdic del vent-fusta, els sobtats atacs orquestrals o la 

creació de zones de clímax. 

 Quant a l’estructura, el compositor construeix l’obertura basant-se en la forma sonata, però 

amb una certa llibertat. Per exemple, presenta una àmplia introducció caracteritzada pel protagonisme 

de la melodia associada al personatge de Fra Llorenç, fet que justifica la sobrietat d’aquest inici. Aquest 

tema s’anirà desenvolupant i, després d’una tensió progressiva, desembocarà en la primera secció.

 El primer tema melòdic de l’exposició destaca per una velocitat més ràpida i per la 

contundència, ja que és presentat per tota l’orquestra. Resulta coherent perquè és la melodia 

associada a la lluita o rivalitat entre els Montecchi i els Capuleti. De fet, en la seua expansió 

progressiva escoltem el so dels plats, que representarien el xoc de les espases. Després d’una 

transició de diversos compassos, s’escolta el segon tema de l’exposició, totalment diferent del 

primer. Es tracta del famós tema d’amor de Romeu i Julieta, que ha sigut utilitzat en un bon 

nombre de pel·lícules, publicitat, etc. És presentat inicialment pel corn anglès i les violes, per a 

passar després a tota l’orquestra. El desenvolupament se centra en l’increment de la tensió i va 

preparant el desenllaç tràgic. Txaikovski el construeix a través de la transformació dramàtica del 

tema de Fra Llorenç i, com era previsible, de les variacions sobre el tema dels Montecchi i els 

Capuleti. Significativament, el compositor no utilitza el tema de l’amor en aquesta secció.

 La reexposició es construeix mitjançant el tema de l’amor que, a mesura que avança la 

partitura, és transformat i presentat seqüencialment per incrementar el dramatisme. Tot això 

culmina en un clímax que donarà pas al tema de la lluita entre famílies i que conclou amb uns 

redoblaments de timbal: aquesta sonoritat transmet la mort de la parella protagonista. Després del 

fatal desenllaç, comença la coda final: uns últims compassos marcats pel ritme de funeral (a càrrec 

dels timbals), els acords del tema de Fra Llorenç en el vent-fusta i, després, el tema de l’amor en la 

corda. Els forts acords conclusius efectuats per tota l’orquestra representen la baixada de teló de la 

tragèdia. En definitiva, la peça mostra l’extraordinari mestratge de Txaikovski a l’hora d’unir tècnica 

musical i expressió emocional.

 Amb aquesta peça conclou un concert de commemoració que, alhora, planteja un viatge 

a través d’un segle de música simfònica. Un periple marcat per unes obres diferents entre si, però 

que mantenen diversos punts de connexió.

Vicente Galbis López 
Universitat de València 
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amb una certa llibertat. Per exemple, presenta una àmplia introducció caracteritzada pel protagonisme 

de la melodia associada al personatge de Fra Llorenç, fet que justifica la sobrietat d’aquest inici. Aquest 

tema s’anirà desenvolupant i, després d’una tensió progressiva, desembocarà en la primera secció.

 El primer tema melòdic de l’exposició destaca per una velocitat més ràpida i per la 

contundència, ja que és presentat per tota l’orquestra. Resulta coherent perquè és la melodia 

associada a la lluita o rivalitat entre els Montecchi i els Capuleti. De fet, en la seua expansió 

progressiva escoltem el so dels plats, que representarien el xoc de les espases. Després d’una 

transició de diversos compassos, s’escolta el segon tema de l’exposició, totalment diferent del 

primer. Es tracta del famós tema d’amor de Romeu i Julieta, que ha sigut utilitzat en un bon 

nombre de pel·lícules, publicitat, etc. És presentat inicialment pel corn anglès i les violes, per a 

passar després a tota l’orquestra. El desenvolupament se centra en l’increment de la tensió i va 

preparant el desenllaç tràgic. Txaikovski el construeix a través de la transformació dramàtica del 

tema de Fra Llorenç i, com era previsible, de les variacions sobre el tema dels Montecchi i els 

Capuleti. Significativament, el compositor no utilitza el tema de l’amor en aquesta secció.

 La reexposició es construeix mitjançant el tema de l’amor que, a mesura que avança la 

partitura, és transformat i presentat seqüencialment per incrementar el dramatisme. Tot això 

culmina en un clímax que donarà pas al tema de la lluita entre famílies i que conclou amb uns 

redoblaments de timbal: aquesta sonoritat transmet la mort de la parella protagonista. Després del 

fatal desenllaç, comença la coda final: uns últims compassos marcats pel ritme de funeral (a càrrec 

dels timbals), els acords del tema de Fra Llorenç en el vent-fusta i, després, el tema de l’amor en la 

corda. Els forts acords conclusius efectuats per tota l’orquestra representen la baixada de teló de la 

tragèdia. En definitiva, la peça mostra l’extraordinari mestratge de Txaikovski a l’hora d’unir tècnica 

musical i expressió emocional.

 Amb aquesta peça conclou un concert de commemoració que, alhora, planteja un viatge 

a través d’un segle de música simfònica. Un periple marcat per unes obres diferents entre si, però 

que mantenen diversos punts de connexió.

Vicente Galbis López 
Universitat de València 



25 ANYS D’HISTÒRIA I UN SEGLE DE MÚSICA

 El programa d’aquest concert es pot explicar mitjançant dos arcs cronològics. D’una 

banda, constitueix l’esdeveniment principal del 25è aniversari de l’Orquestra Filharmònica de la 

Universitat de València (OFUV). D’altra banda, l’àmbit cronològic de les tres obres interpretades 

abasta un segle de música… i dues dècades. 

 En primer lloc, s’ha de destacar la commemoració que justifica aquesta activitat extraor-

dinària. La celebració dels vint-i-cinc anys d’història de l’OFUV ha permès convocar (amb un any 

de retard a causa de la pandèmia) components actuals i antics i, sobretot, els tres directors titulars 

que ha tingut l’agrupació des que va ser creada. Així, es compta amb la col·laboració de Cristóbal 

Soler (director fundador de l’OFUV ), Hilari Garcia (segon titular) i Beatriz Fernández, actual 

responsable musical de l’Orquestra.

 En segon lloc, l’altre arc cronològic naix del repertori proposat per a aquest concert. 

Precisament, l’OFUV s’ha caracteritzat perquè ofereix unes propostes musicals coherents i 

atractives. El programa planteja un recorregut a través d’un segle de música orquestral, que parteix 

de Beethoven, un dels pilars del repertori simfònic, i continua amb dos creadors russos posteriors 

en els quals és palesa l’empremta d’aquest compositor: Txaikovski i Xostakóvitx. Encara es pot 

citar un altre criteri d’unitat en la selecció del repertori: es tracta de peces en què la música 

s’associa a un contingut. Sia perquè s’inspiren en peces literàries prèvies (en el cas de Beethoven i 

Txaikovski) o perquè prenen sentit en posar-se al servei d’imatges en moviment: la suite basada en 

la banda sonora que Xostakóvitx va compondre per a la pel·lícula La nova Babilònia.

 Seguint l’ordre del programa, Cristóbal Soler proposa la interpretació de l’obertura Coriolà, 

op. 62, l’origen de la qual es remunta a la primeria de 1807, quan Beethoven (1770-1827) compon  

una introducció orquestral per a la reposició de la peça teatral homònima del seu amic, el poeta i 

dramaturg Heinrich von Collin. Després d’una única representació, l’obra teatral va desaparèixer del 

repertori, mentre que l’obertura es va convertir en una obra autònoma, una de les obertures de 

concert més populars del compositor. A més, aquesta peça prefigura obres semblants d’altres 

creadors del segle XIX i, junt amb altres obertures de Beethoven, va influir en el “poema simfònic” 

que desenvolupa Franz Liszt en els anys cinquanta.

 L’estrena en el marc d’un concert tingué lloc al març de 1807, al saló de música de la 

mansió del príncep Lobkowitz, a Viena. L’argument del drama de Collin (basat, al seu torn, en les 

Vides paral·leles de Plutarc i en el famós Coriolà, de Shakespeare) presenta el general romà 

homònim, que és humiliat pel senat i decideix passar-se’n a l’enemic: els volscs. Només la 

intervenció de Volúmnia, la seua mare, impedeix que ataque i destruïsca la ciutat de Roma. 

Finalment, davant l’evolució dels esdeveniments, Coriolà es lleva la vida amb l’espasa.

 Quant a l’estructura, Beethoven utilitza en aquesta obertura la forma sonata. Abans de la 

primera secció, presenta uns breus compassos d’introducció que plantegen la intensitat i la tensió 

que dominen en l’obra teatral. Amb aquesta finalitat, contrasta uns contundents acords interpretats 

per tota l’orquestra amb els silencis que es plantegen a continuació. 

 Seguidament comença la primera secció (exposició) amb el primer tema melòdic, 

enunciat per la corda i que es pot associar amb el general Coriolà. Més endavant es presenta el 

segon tema, més líric i amb una altura més aguda, ja que es relaciona amb Volúmnia. L’alternança 

dels dos temes transmet la discussió maternofilial i, després d’una breu segona secció (desenvolu-

pament), comença una tercera secció (reexposició) de gran interès. En comptes d’elaborar més el 

tema del protagonista masculí, Beethoven estén i desenvolupa més la melodia associada a 

Volúmnia. És a dir, a poc a poc la mare dissuadeix Coriolà dels seus plans per a envair Roma.   

 Finalment, tota aquesta tensió desemboca en la coda o secció final, que és marcada pel 

retorn dels potents acords de tota l’orquestra i els silencis subsegüents. La desintegració progressi-

va del tema de Coriolà en els últims compassos de la peça expressa la mort del protagonista.

 La influència de Beethoven no solament abasta els creadors del segle XIX. Dmitri Xostakó-

vitx (1906-1975) reconeixia una empremta directa de l’autor de Coriolà, tant en l’àmbit de la 

creació de simfonies com en la representació del compositor com una figura revolucionària. Hilari 

Garcia proposa la interpretació de quatre dels sis números que inclou la suite basada en la banda 

sonora que Xostakóvitx va compondre per a la pel·lícula muda La Nova Babilònia, estrenada l’any 

1929 i que constitueix la seua primera partitura per al cinema. El compositor rus coneixia el nou 

llenguatge cinematogràfic de primera mà, ja que va treballar habitualment com a pianista en 

diversos cinemes entre 1923 i 1925, aportant un fons musical a les pel·lícules silents que es 

projectaven. De fet, Xostakóvitx va tenir una abundant dedicació a la música cinematogràfica al 

llarg de la seua trajectòria professional: va crear bandes sonores per a 36 pel·lícules.

 Nova Babilònia és codirigida per Leonid Trauberg i Grigori Kozintsov (cineasta amb qui 

Xostakóvitx va treballar nombroses vegades). Tots dos directors tenien una trajectòria prèvia de 

col·laboració en el teatre més avantguardista i, sobretot, en la creació d’un col·lectiu cinematogràfic 

anomenat Fàbrica de l’Actor Excèntric o FEKS. Aquest grup va impulsar una sèrie d’obres marca-

des pel món del circ, el teatre de varietats i les pel·lícules estatunidenques, influències que es 

poden observar en Nova Babilonia i en la seua banda sonora. L’argument del film presenta una 

tràgica història d’amor ambientada en la Comuna de París durant la guerra entre França i Aleman-

ya en 1871. La protagonitzen una parella d’enamorats: la comunera Lluïsa, venedora del comerç 

“Nova Babilònia” de París, i el soldat Jean, combatent de l’exèrcit francès que, al seu torn, pretén 

posar fi a la Comuna. Una història d’amor marcada pels esdeveniments polítics, ja que els protago-

nistes estan atrapats en bàndols diferents.

 Xostakóvitx va declarar que la característica definitòria de la partitura de Nova Babilònia és el 

contrast, cosa que es pot constatar entre els diferents números de la suite i entre les seccions que 

constitueixen cada número. A més, el compositor utilitza el llenguatge musical per a crear habitual-

ment una sàtira que, a vegades, pot arribar a ser grotesca i paròdica. 

 Tot això es complementa amb el predomini d’una música aparentment senzilla, basada en 

uns materials musicals que el públic reconeix plenament, tal com assenyala el mateix compositor: 

«Hi vaig emprar, en gran part, danses de l’època (valsos, cancan) i melodies tretes d’operetes 

d’Offenbach. També vaig recórrer a cants populars i revolucionaris francesos (Ça ira i La Carmagno-

le). La Marsellesa era el leitmotiv dels de Versalles i algunes vegades apareixia amb les formes més 

inesperades (cancan, vals, galop)».

 El més interessant és que Xostakóvitx transforma deliberadament aquests materials per 

crear l’efecte de contrast i de paròdia. Un primer exemple apareix en el primer número de la suite, 

que es diu «Guerra» i ofereix una música que podríem qualificar de circense. Un altre exemple 

significatiu es troba en l’últim número: quan els comuners moren afusellats al final de la pel·lícula, 

escoltem en els últims compassos de la peça una versió distorsionada del cèlebre cancan de 

l’opereta Orfeu als inferns, de Jacques Offenbach, una de les peces més associades a un caràcter 

festiu i alegre. Tot això és precedit d’un grandiloqüent vals a tota orquestra.

 La pel·lícula es va estrenar el 18 de març de 1907 i va constituir un fracàs des del punt 

de vista musical. Només es va interpretar la banda sonora de Xostakóvitx durant tres projeccions i, 

posteriorment, va ser oblidada. Després de la mort del compositor, el director Guennadi Rojdes-

tvenski la va recuperar i va crear la suite que escoltem en aquest concert, estrenada com a tal 

l’any 1976.

 L’obertura fantasia Romeu i Julieta ha sigut proposada per Beatriz Fernández i connecta 

directament amb l’obra que inicia el programa. Anomenant “fantasia” la peça, Txaikovski 

(1840-1893) no es refereix tant a l’estructura, sinó a la llibertat amb què tracta musicalment els 

trets principals (personatges, ordre dels esdeveniments) de la tragèdia de Shakespeare.

 En l’origen de la peça s’ha de citar el paper de Mili Balakirev (1837-1910), fundador del 

famós Grup dels 5. Des de 1868, va influir directament en la trajectòria creativa de Txaikovski, malgrat 

que aquest no pertanyia a aquest grup i, abans de començar la composició de Romeu i Julieta, el va 

orientar sobre l’argument, l’estructura i els temes a desenvolupar-hi. El compositor de Trencanous va 

efectuar una primera versió de l’obertura que es va estrenar en 1870. Va ser revisada en profunditat 

per Balakirev i Txaikovski va plantejar-ne una segona versió amb bastants canvis, que es va presentar 

en 1872. Malgrat l’aprovació general del seu mentor, el compositor encara en va fer una tercera versió 

que es va estrenar el 19 d’abril de 1886 amb uns canvis mínims i que va ser la definitiva. 

 Després de la segona versió, Balakirev va indicar a Txaikovski que era la millor obra que 

havia compost fins al moment i va elogiar la seua gran creativitat melòdica, un dels elements que 

va convertir Romeu i Julieta en el seu primer gran èxit internacional. Altres trets prototípics de 

Txaikovski en la peça són el protagonisme melòdic del vent-fusta, els sobtats atacs orquestrals o la 

creació de zones de clímax. 

 Quant a l’estructura, el compositor construeix l’obertura basant-se en la forma sonata, però 

amb una certa llibertat. Per exemple, presenta una àmplia introducció caracteritzada pel protagonisme 

de la melodia associada al personatge de Fra Llorenç, fet que justifica la sobrietat d’aquest inici. Aquest 

tema s’anirà desenvolupant i, després d’una tensió progressiva, desembocarà en la primera secció.

 El primer tema melòdic de l’exposició destaca per una velocitat més ràpida i per la 

contundència, ja que és presentat per tota l’orquestra. Resulta coherent perquè és la melodia 

associada a la lluita o rivalitat entre els Montecchi i els Capuleti. De fet, en la seua expansió 

progressiva escoltem el so dels plats, que representarien el xoc de les espases. Després d’una 

transició de diversos compassos, s’escolta el segon tema de l’exposició, totalment diferent del 

primer. Es tracta del famós tema d’amor de Romeu i Julieta, que ha sigut utilitzat en un bon 

nombre de pel·lícules, publicitat, etc. És presentat inicialment pel corn anglès i les violes, per a 

passar després a tota l’orquestra. El desenvolupament se centra en l’increment de la tensió i va 

preparant el desenllaç tràgic. Txaikovski el construeix a través de la transformació dramàtica del 

tema de Fra Llorenç i, com era previsible, de les variacions sobre el tema dels Montecchi i els 

Capuleti. Significativament, el compositor no utilitza el tema de l’amor en aquesta secció.

 La reexposició es construeix mitjançant el tema de l’amor que, a mesura que avança la 

partitura, és transformat i presentat seqüencialment per incrementar el dramatisme. Tot això 

culmina en un clímax que donarà pas al tema de la lluita entre famílies i que conclou amb uns 

redoblaments de timbal: aquesta sonoritat transmet la mort de la parella protagonista. Després del 

fatal desenllaç, comença la coda final: uns últims compassos marcats pel ritme de funeral (a càrrec 

dels timbals), els acords del tema de Fra Llorenç en el vent-fusta i, després, el tema de l’amor en la 

corda. Els forts acords conclusius efectuats per tota l’orquestra representen la baixada de teló de la 

tragèdia. En definitiva, la peça mostra l’extraordinari mestratge de Txaikovski a l’hora d’unir tècnica 

musical i expressió emocional.

 Amb aquesta peça conclou un concert de commemoració que, alhora, planteja un viatge 

a través d’un segle de música simfònica. Un periple marcat per unes obres diferents entre si, però 

que mantenen diversos punts de connexió.

Vicente Galbis López 
Universitat de València 



25 ANYS D’HISTÒRIA I UN SEGLE DE MÚSICA

 El programa d’aquest concert es pot explicar mitjançant dos arcs cronològics. D’una 

banda, constitueix l’esdeveniment principal del 25è aniversari de l’Orquestra Filharmònica de la 

Universitat de València (OFUV). D’altra banda, l’àmbit cronològic de les tres obres interpretades 

abasta un segle de música… i dues dècades. 

 En primer lloc, s’ha de destacar la commemoració que justifica aquesta activitat extraor-

dinària. La celebració dels vint-i-cinc anys d’història de l’OFUV ha permès convocar (amb un any 

de retard a causa de la pandèmia) components actuals i antics i, sobretot, els tres directors titulars 

que ha tingut l’agrupació des que va ser creada. Així, es compta amb la col·laboració de Cristóbal 

Soler (director fundador de l’OFUV ), Hilari Garcia (segon titular) i Beatriz Fernández, actual 

responsable musical de l’Orquestra.

 En segon lloc, l’altre arc cronològic naix del repertori proposat per a aquest concert. 

Precisament, l’OFUV s’ha caracteritzat perquè ofereix unes propostes musicals coherents i 

atractives. El programa planteja un recorregut a través d’un segle de música orquestral, que parteix 

de Beethoven, un dels pilars del repertori simfònic, i continua amb dos creadors russos posteriors 

en els quals és palesa l’empremta d’aquest compositor: Txaikovski i Xostakóvitx. Encara es pot 

citar un altre criteri d’unitat en la selecció del repertori: es tracta de peces en què la música 

s’associa a un contingut. Sia perquè s’inspiren en peces literàries prèvies (en el cas de Beethoven i 

Txaikovski) o perquè prenen sentit en posar-se al servei d’imatges en moviment: la suite basada en 

la banda sonora que Xostakóvitx va compondre per a la pel·lícula La nova Babilònia.

 Seguint l’ordre del programa, Cristóbal Soler proposa la interpretació de l’obertura Coriolà, 

op. 62, l’origen de la qual es remunta a la primeria de 1807, quan Beethoven (1770-1827) compon  

una introducció orquestral per a la reposició de la peça teatral homònima del seu amic, el poeta i 

dramaturg Heinrich von Collin. Després d’una única representació, l’obra teatral va desaparèixer del 

repertori, mentre que l’obertura es va convertir en una obra autònoma, una de les obertures de 

concert més populars del compositor. A més, aquesta peça prefigura obres semblants d’altres 

creadors del segle XIX i, junt amb altres obertures de Beethoven, va influir en el “poema simfònic” 

que desenvolupa Franz Liszt en els anys cinquanta.

 L’estrena en el marc d’un concert tingué lloc al març de 1807, al saló de música de la 

mansió del príncep Lobkowitz, a Viena. L’argument del drama de Collin (basat, al seu torn, en les 

Vides paral·leles de Plutarc i en el famós Coriolà, de Shakespeare) presenta el general romà 

homònim, que és humiliat pel senat i decideix passar-se’n a l’enemic: els volscs. Només la 

intervenció de Volúmnia, la seua mare, impedeix que ataque i destruïsca la ciutat de Roma. 

Finalment, davant l’evolució dels esdeveniments, Coriolà es lleva la vida amb l’espasa.

 Quant a l’estructura, Beethoven utilitza en aquesta obertura la forma sonata. Abans de la 

primera secció, presenta uns breus compassos d’introducció que plantegen la intensitat i la tensió 

que dominen en l’obra teatral. Amb aquesta finalitat, contrasta uns contundents acords interpretats 

per tota l’orquestra amb els silencis que es plantegen a continuació. 

 Seguidament comença la primera secció (exposició) amb el primer tema melòdic, 

enunciat per la corda i que es pot associar amb el general Coriolà. Més endavant es presenta el 

segon tema, més líric i amb una altura més aguda, ja que es relaciona amb Volúmnia. L’alternança 

dels dos temes transmet la discussió maternofilial i, després d’una breu segona secció (desenvolu-

pament), comença una tercera secció (reexposició) de gran interès. En comptes d’elaborar més el 

tema del protagonista masculí, Beethoven estén i desenvolupa més la melodia associada a 

Volúmnia. És a dir, a poc a poc la mare dissuadeix Coriolà dels seus plans per a envair Roma.   

 Finalment, tota aquesta tensió desemboca en la coda o secció final, que és marcada pel 

retorn dels potents acords de tota l’orquestra i els silencis subsegüents. La desintegració progressi-

va del tema de Coriolà en els últims compassos de la peça expressa la mort del protagonista.

 La influència de Beethoven no solament abasta els creadors del segle XIX. Dmitri Xostakó-

vitx (1906-1975) reconeixia una empremta directa de l’autor de Coriolà, tant en l’àmbit de la 

creació de simfonies com en la representació del compositor com una figura revolucionària. Hilari 

Garcia proposa la interpretació de quatre dels sis números que inclou la suite basada en la banda 

sonora que Xostakóvitx va compondre per a la pel·lícula muda La Nova Babilònia, estrenada l’any 

1929 i que constitueix la seua primera partitura per al cinema. El compositor rus coneixia el nou 

llenguatge cinematogràfic de primera mà, ja que va treballar habitualment com a pianista en 

diversos cinemes entre 1923 i 1925, aportant un fons musical a les pel·lícules silents que es 

projectaven. De fet, Xostakóvitx va tenir una abundant dedicació a la música cinematogràfica al 

llarg de la seua trajectòria professional: va crear bandes sonores per a 36 pel·lícules.

 Nova Babilònia és codirigida per Leonid Trauberg i Grigori Kozintsov (cineasta amb qui 

Xostakóvitx va treballar nombroses vegades). Tots dos directors tenien una trajectòria prèvia de 

col·laboració en el teatre més avantguardista i, sobretot, en la creació d’un col·lectiu cinematogràfic 

anomenat Fàbrica de l’Actor Excèntric o FEKS. Aquest grup va impulsar una sèrie d’obres marca-

des pel món del circ, el teatre de varietats i les pel·lícules estatunidenques, influències que es 

poden observar en Nova Babilonia i en la seua banda sonora. L’argument del film presenta una 

tràgica història d’amor ambientada en la Comuna de París durant la guerra entre França i Aleman-

ya en 1871. La protagonitzen una parella d’enamorats: la comunera Lluïsa, venedora del comerç 

“Nova Babilònia” de París, i el soldat Jean, combatent de l’exèrcit francès que, al seu torn, pretén 

posar fi a la Comuna. Una història d’amor marcada pels esdeveniments polítics, ja que els protago-

nistes estan atrapats en bàndols diferents.

 Xostakóvitx va declarar que la característica definitòria de la partitura de Nova Babilònia és el 

contrast, cosa que es pot constatar entre els diferents números de la suite i entre les seccions que 

constitueixen cada número. A més, el compositor utilitza el llenguatge musical per a crear habitual-

ment una sàtira que, a vegades, pot arribar a ser grotesca i paròdica. 

 Tot això es complementa amb el predomini d’una música aparentment senzilla, basada en 

uns materials musicals que el públic reconeix plenament, tal com assenyala el mateix compositor: 

«Hi vaig emprar, en gran part, danses de l’època (valsos, cancan) i melodies tretes d’operetes 

d’Offenbach. També vaig recórrer a cants populars i revolucionaris francesos (Ça ira i La Carmagno-

le). La Marsellesa era el leitmotiv dels de Versalles i algunes vegades apareixia amb les formes més 

inesperades (cancan, vals, galop)».

 El més interessant és que Xostakóvitx transforma deliberadament aquests materials per 

crear l’efecte de contrast i de paròdia. Un primer exemple apareix en el primer número de la suite, 

que es diu «Guerra» i ofereix una música que podríem qualificar de circense. Un altre exemple 

significatiu es troba en l’últim número: quan els comuners moren afusellats al final de la pel·lícula, 

escoltem en els últims compassos de la peça una versió distorsionada del cèlebre cancan de 

l’opereta Orfeu als inferns, de Jacques Offenbach, una de les peces més associades a un caràcter 

festiu i alegre. Tot això és precedit d’un grandiloqüent vals a tota orquestra.

 La pel·lícula es va estrenar el 18 de març de 1907 i va constituir un fracàs des del punt 

de vista musical. Només es va interpretar la banda sonora de Xostakóvitx durant tres projeccions i, 

posteriorment, va ser oblidada. Després de la mort del compositor, el director Guennadi Rojdes-

tvenski la va recuperar i va crear la suite que escoltem en aquest concert, estrenada com a tal 

l’any 1976.

 L’obertura fantasia Romeu i Julieta ha sigut proposada per Beatriz Fernández i connecta 

directament amb l’obra que inicia el programa. Anomenant “fantasia” la peça, Txaikovski 

(1840-1893) no es refereix tant a l’estructura, sinó a la llibertat amb què tracta musicalment els 

trets principals (personatges, ordre dels esdeveniments) de la tragèdia de Shakespeare.

 En l’origen de la peça s’ha de citar el paper de Mili Balakirev (1837-1910), fundador del 

famós Grup dels 5. Des de 1868, va influir directament en la trajectòria creativa de Txaikovski, malgrat 

que aquest no pertanyia a aquest grup i, abans de començar la composició de Romeu i Julieta, el va 

orientar sobre l’argument, l’estructura i els temes a desenvolupar-hi. El compositor de Trencanous va 

efectuar una primera versió de l’obertura que es va estrenar en 1870. Va ser revisada en profunditat 

per Balakirev i Txaikovski va plantejar-ne una segona versió amb bastants canvis, que es va presentar 

en 1872. Malgrat l’aprovació general del seu mentor, el compositor encara en va fer una tercera versió 

que es va estrenar el 19 d’abril de 1886 amb uns canvis mínims i que va ser la definitiva. 

 Després de la segona versió, Balakirev va indicar a Txaikovski que era la millor obra que 

havia compost fins al moment i va elogiar la seua gran creativitat melòdica, un dels elements que 

va convertir Romeu i Julieta en el seu primer gran èxit internacional. Altres trets prototípics de 

Txaikovski en la peça són el protagonisme melòdic del vent-fusta, els sobtats atacs orquestrals o la 

creació de zones de clímax. 

 Quant a l’estructura, el compositor construeix l’obertura basant-se en la forma sonata, però 

amb una certa llibertat. Per exemple, presenta una àmplia introducció caracteritzada pel protagonisme 

de la melodia associada al personatge de Fra Llorenç, fet que justifica la sobrietat d’aquest inici. Aquest 

tema s’anirà desenvolupant i, després d’una tensió progressiva, desembocarà en la primera secció.

 El primer tema melòdic de l’exposició destaca per una velocitat més ràpida i per la 

contundència, ja que és presentat per tota l’orquestra. Resulta coherent perquè és la melodia 

associada a la lluita o rivalitat entre els Montecchi i els Capuleti. De fet, en la seua expansió 

progressiva escoltem el so dels plats, que representarien el xoc de les espases. Després d’una 

transició de diversos compassos, s’escolta el segon tema de l’exposició, totalment diferent del 

primer. Es tracta del famós tema d’amor de Romeu i Julieta, que ha sigut utilitzat en un bon 

nombre de pel·lícules, publicitat, etc. És presentat inicialment pel corn anglès i les violes, per a 

passar després a tota l’orquestra. El desenvolupament se centra en l’increment de la tensió i va 

preparant el desenllaç tràgic. Txaikovski el construeix a través de la transformació dramàtica del 

tema de Fra Llorenç i, com era previsible, de les variacions sobre el tema dels Montecchi i els 

Capuleti. Significativament, el compositor no utilitza el tema de l’amor en aquesta secció.

 La reexposició es construeix mitjançant el tema de l’amor que, a mesura que avança la 

partitura, és transformat i presentat seqüencialment per incrementar el dramatisme. Tot això 

culmina en un clímax que donarà pas al tema de la lluita entre famílies i que conclou amb uns 

redoblaments de timbal: aquesta sonoritat transmet la mort de la parella protagonista. Després del 

fatal desenllaç, comença la coda final: uns últims compassos marcats pel ritme de funeral (a càrrec 

dels timbals), els acords del tema de Fra Llorenç en el vent-fusta i, després, el tema de l’amor en la 

corda. Els forts acords conclusius efectuats per tota l’orquestra representen la baixada de teló de la 

tragèdia. En definitiva, la peça mostra l’extraordinari mestratge de Txaikovski a l’hora d’unir tècnica 

musical i expressió emocional.

 Amb aquesta peça conclou un concert de commemoració que, alhora, planteja un viatge 

a través d’un segle de música simfònica. Un periple marcat per unes obres diferents entre si, però 

que mantenen diversos punts de connexió.

Vicente Galbis López 
Universitat de València 



25 ANYS D’HISTÒRIA I UN SEGLE DE MÚSICA

 El programa d’aquest concert es pot explicar mitjançant dos arcs cronològics. D’una 

banda, constitueix l’esdeveniment principal del 25è aniversari de l’Orquestra Filharmònica de la 

Universitat de València (OFUV). D’altra banda, l’àmbit cronològic de les tres obres interpretades 

abasta un segle de música… i dues dècades. 

 En primer lloc, s’ha de destacar la commemoració que justifica aquesta activitat extraor-

dinària. La celebració dels vint-i-cinc anys d’història de l’OFUV ha permès convocar (amb un any 

de retard a causa de la pandèmia) components actuals i antics i, sobretot, els tres directors titulars 

que ha tingut l’agrupació des que va ser creada. Així, es compta amb la col·laboració de Cristóbal 

Soler (director fundador de l’OFUV ), Hilari Garcia (segon titular) i Beatriz Fernández, actual 

responsable musical de l’Orquestra.

 En segon lloc, l’altre arc cronològic naix del repertori proposat per a aquest concert. 

Precisament, l’OFUV s’ha caracteritzat perquè ofereix unes propostes musicals coherents i 

atractives. El programa planteja un recorregut a través d’un segle de música orquestral, que parteix 

de Beethoven, un dels pilars del repertori simfònic, i continua amb dos creadors russos posteriors 

en els quals és palesa l’empremta d’aquest compositor: Txaikovski i Xostakóvitx. Encara es pot 

citar un altre criteri d’unitat en la selecció del repertori: es tracta de peces en què la música 

s’associa a un contingut. Sia perquè s’inspiren en peces literàries prèvies (en el cas de Beethoven i 

Txaikovski) o perquè prenen sentit en posar-se al servei d’imatges en moviment: la suite basada en 

la banda sonora que Xostakóvitx va compondre per a la pel·lícula La nova Babilònia.

 Seguint l’ordre del programa, Cristóbal Soler proposa la interpretació de l’obertura Coriolà, 

op. 62, l’origen de la qual es remunta a la primeria de 1807, quan Beethoven (1770-1827) compon  

una introducció orquestral per a la reposició de la peça teatral homònima del seu amic, el poeta i 

dramaturg Heinrich von Collin. Després d’una única representació, l’obra teatral va desaparèixer del 

repertori, mentre que l’obertura es va convertir en una obra autònoma, una de les obertures de 

concert més populars del compositor. A més, aquesta peça prefigura obres semblants d’altres 

creadors del segle XIX i, junt amb altres obertures de Beethoven, va influir en el “poema simfònic” 

que desenvolupa Franz Liszt en els anys cinquanta.

 L’estrena en el marc d’un concert tingué lloc al març de 1807, al saló de música de la 

mansió del príncep Lobkowitz, a Viena. L’argument del drama de Collin (basat, al seu torn, en les 

Vides paral·leles de Plutarc i en el famós Coriolà, de Shakespeare) presenta el general romà 

homònim, que és humiliat pel senat i decideix passar-se’n a l’enemic: els volscs. Només la 

intervenció de Volúmnia, la seua mare, impedeix que ataque i destruïsca la ciutat de Roma. 

Finalment, davant l’evolució dels esdeveniments, Coriolà es lleva la vida amb l’espasa.

 Quant a l’estructura, Beethoven utilitza en aquesta obertura la forma sonata. Abans de la 

primera secció, presenta uns breus compassos d’introducció que plantegen la intensitat i la tensió 

que dominen en l’obra teatral. Amb aquesta finalitat, contrasta uns contundents acords interpretats 

per tota l’orquestra amb els silencis que es plantegen a continuació. 

 Seguidament comença la primera secció (exposició) amb el primer tema melòdic, 

enunciat per la corda i que es pot associar amb el general Coriolà. Més endavant es presenta el 

segon tema, més líric i amb una altura més aguda, ja que es relaciona amb Volúmnia. L’alternança 

dels dos temes transmet la discussió maternofilial i, després d’una breu segona secció (desenvolu-

pament), comença una tercera secció (reexposició) de gran interès. En comptes d’elaborar més el 

tema del protagonista masculí, Beethoven estén i desenvolupa més la melodia associada a 

Volúmnia. És a dir, a poc a poc la mare dissuadeix Coriolà dels seus plans per a envair Roma.   

 Finalment, tota aquesta tensió desemboca en la coda o secció final, que és marcada pel 

retorn dels potents acords de tota l’orquestra i els silencis subsegüents. La desintegració progressi-

va del tema de Coriolà en els últims compassos de la peça expressa la mort del protagonista.

 La influència de Beethoven no solament abasta els creadors del segle XIX. Dmitri Xostakó-

vitx (1906-1975) reconeixia una empremta directa de l’autor de Coriolà, tant en l’àmbit de la 

creació de simfonies com en la representació del compositor com una figura revolucionària. Hilari 

Garcia proposa la interpretació de quatre dels sis números que inclou la suite basada en la banda 

sonora que Xostakóvitx va compondre per a la pel·lícula muda La Nova Babilònia, estrenada l’any 

1929 i que constitueix la seua primera partitura per al cinema. El compositor rus coneixia el nou 

llenguatge cinematogràfic de primera mà, ja que va treballar habitualment com a pianista en 

diversos cinemes entre 1923 i 1925, aportant un fons musical a les pel·lícules silents que es 

projectaven. De fet, Xostakóvitx va tenir una abundant dedicació a la música cinematogràfica al 

llarg de la seua trajectòria professional: va crear bandes sonores per a 36 pel·lícules.

 Nova Babilònia és codirigida per Leonid Trauberg i Grigori Kozintsov (cineasta amb qui 

Xostakóvitx va treballar nombroses vegades). Tots dos directors tenien una trajectòria prèvia de 

col·laboració en el teatre més avantguardista i, sobretot, en la creació d’un col·lectiu cinematogràfic 

anomenat Fàbrica de l’Actor Excèntric o FEKS. Aquest grup va impulsar una sèrie d’obres marca-

des pel món del circ, el teatre de varietats i les pel·lícules estatunidenques, influències que es 

poden observar en Nova Babilonia i en la seua banda sonora. L’argument del film presenta una 

tràgica història d’amor ambientada en la Comuna de París durant la guerra entre França i Aleman-

ya en 1871. La protagonitzen una parella d’enamorats: la comunera Lluïsa, venedora del comerç 

“Nova Babilònia” de París, i el soldat Jean, combatent de l’exèrcit francès que, al seu torn, pretén 

posar fi a la Comuna. Una història d’amor marcada pels esdeveniments polítics, ja que els protago-

nistes estan atrapats en bàndols diferents.

 Xostakóvitx va declarar que la característica definitòria de la partitura de Nova Babilònia és el 

contrast, cosa que es pot constatar entre els diferents números de la suite i entre les seccions que 

constitueixen cada número. A més, el compositor utilitza el llenguatge musical per a crear habitual-

ment una sàtira que, a vegades, pot arribar a ser grotesca i paròdica. 

 Tot això es complementa amb el predomini d’una música aparentment senzilla, basada en 

uns materials musicals que el públic reconeix plenament, tal com assenyala el mateix compositor: 

«Hi vaig emprar, en gran part, danses de l’època (valsos, cancan) i melodies tretes d’operetes 

d’Offenbach. També vaig recórrer a cants populars i revolucionaris francesos (Ça ira i La Carmagno-

le). La Marsellesa era el leitmotiv dels de Versalles i algunes vegades apareixia amb les formes més 

inesperades (cancan, vals, galop)».

 El més interessant és que Xostakóvitx transforma deliberadament aquests materials per 

crear l’efecte de contrast i de paròdia. Un primer exemple apareix en el primer número de la suite, 

que es diu «Guerra» i ofereix una música que podríem qualificar de circense. Un altre exemple 

significatiu es troba en l’últim número: quan els comuners moren afusellats al final de la pel·lícula, 

escoltem en els últims compassos de la peça una versió distorsionada del cèlebre cancan de 

l’opereta Orfeu als inferns, de Jacques Offenbach, una de les peces més associades a un caràcter 

festiu i alegre. Tot això és precedit d’un grandiloqüent vals a tota orquestra.

 La pel·lícula es va estrenar el 18 de març de 1907 i va constituir un fracàs des del punt 

de vista musical. Només es va interpretar la banda sonora de Xostakóvitx durant tres projeccions i, 

posteriorment, va ser oblidada. Després de la mort del compositor, el director Guennadi Rojdes-

tvenski la va recuperar i va crear la suite que escoltem en aquest concert, estrenada com a tal 

l’any 1976.

 L’obertura fantasia Romeu i Julieta ha sigut proposada per Beatriz Fernández i connecta 

directament amb l’obra que inicia el programa. Anomenant “fantasia” la peça, Txaikovski 

(1840-1893) no es refereix tant a l’estructura, sinó a la llibertat amb què tracta musicalment els 

trets principals (personatges, ordre dels esdeveniments) de la tragèdia de Shakespeare.

 En l’origen de la peça s’ha de citar el paper de Mili Balakirev (1837-1910), fundador del 

famós Grup dels 5. Des de 1868, va influir directament en la trajectòria creativa de Txaikovski, malgrat 

que aquest no pertanyia a aquest grup i, abans de començar la composició de Romeu i Julieta, el va 

orientar sobre l’argument, l’estructura i els temes a desenvolupar-hi. El compositor de Trencanous va 

efectuar una primera versió de l’obertura que es va estrenar en 1870. Va ser revisada en profunditat 

per Balakirev i Txaikovski va plantejar-ne una segona versió amb bastants canvis, que es va presentar 

en 1872. Malgrat l’aprovació general del seu mentor, el compositor encara en va fer una tercera versió 

que es va estrenar el 19 d’abril de 1886 amb uns canvis mínims i que va ser la definitiva. 

 Després de la segona versió, Balakirev va indicar a Txaikovski que era la millor obra que 

havia compost fins al moment i va elogiar la seua gran creativitat melòdica, un dels elements que 

va convertir Romeu i Julieta en el seu primer gran èxit internacional. Altres trets prototípics de 

Txaikovski en la peça són el protagonisme melòdic del vent-fusta, els sobtats atacs orquestrals o la 

creació de zones de clímax. 

 Quant a l’estructura, el compositor construeix l’obertura basant-se en la forma sonata, però 

amb una certa llibertat. Per exemple, presenta una àmplia introducció caracteritzada pel protagonisme 

de la melodia associada al personatge de Fra Llorenç, fet que justifica la sobrietat d’aquest inici. Aquest 

tema s’anirà desenvolupant i, després d’una tensió progressiva, desembocarà en la primera secció.

 El primer tema melòdic de l’exposició destaca per una velocitat més ràpida i per la 

contundència, ja que és presentat per tota l’orquestra. Resulta coherent perquè és la melodia 

associada a la lluita o rivalitat entre els Montecchi i els Capuleti. De fet, en la seua expansió 

progressiva escoltem el so dels plats, que representarien el xoc de les espases. Després d’una 

transició de diversos compassos, s’escolta el segon tema de l’exposició, totalment diferent del 

primer. Es tracta del famós tema d’amor de Romeu i Julieta, que ha sigut utilitzat en un bon 

nombre de pel·lícules, publicitat, etc. És presentat inicialment pel corn anglès i les violes, per a 

passar després a tota l’orquestra. El desenvolupament se centra en l’increment de la tensió i va 

preparant el desenllaç tràgic. Txaikovski el construeix a través de la transformació dramàtica del 

tema de Fra Llorenç i, com era previsible, de les variacions sobre el tema dels Montecchi i els 

Capuleti. Significativament, el compositor no utilitza el tema de l’amor en aquesta secció.

 La reexposició es construeix mitjançant el tema de l’amor que, a mesura que avança la 

partitura, és transformat i presentat seqüencialment per incrementar el dramatisme. Tot això 

culmina en un clímax que donarà pas al tema de la lluita entre famílies i que conclou amb uns 

redoblaments de timbal: aquesta sonoritat transmet la mort de la parella protagonista. Després del 

fatal desenllaç, comença la coda final: uns últims compassos marcats pel ritme de funeral (a càrrec 

dels timbals), els acords del tema de Fra Llorenç en el vent-fusta i, després, el tema de l’amor en la 

corda. Els forts acords conclusius efectuats per tota l’orquestra representen la baixada de teló de la 

tragèdia. En definitiva, la peça mostra l’extraordinari mestratge de Txaikovski a l’hora d’unir tècnica 

musical i expressió emocional.

 Amb aquesta peça conclou un concert de commemoració que, alhora, planteja un viatge 

a través d’un segle de música simfònica. Un periple marcat per unes obres diferents entre si, però 

que mantenen diversos punts de connexió.

Vicente Galbis López 
Universitat de València 



25 ANYS D’HISTÒRIA I UN SEGLE DE MÚSICA

 El programa d’aquest concert es pot explicar mitjançant dos arcs cronològics. D’una 

banda, constitueix l’esdeveniment principal del 25è aniversari de l’Orquestra Filharmònica de la 

Universitat de València (OFUV). D’altra banda, l’àmbit cronològic de les tres obres interpretades 

abasta un segle de música… i dues dècades. 

 En primer lloc, s’ha de destacar la commemoració que justifica aquesta activitat extraor-

dinària. La celebració dels vint-i-cinc anys d’història de l’OFUV ha permès convocar (amb un any 

de retard a causa de la pandèmia) components actuals i antics i, sobretot, els tres directors titulars 

que ha tingut l’agrupació des que va ser creada. Així, es compta amb la col·laboració de Cristóbal 

Soler (director fundador de l’OFUV ), Hilari Garcia (segon titular) i Beatriz Fernández, actual 

responsable musical de l’Orquestra.

 En segon lloc, l’altre arc cronològic naix del repertori proposat per a aquest concert. 

Precisament, l’OFUV s’ha caracteritzat perquè ofereix unes propostes musicals coherents i 

atractives. El programa planteja un recorregut a través d’un segle de música orquestral, que parteix 

de Beethoven, un dels pilars del repertori simfònic, i continua amb dos creadors russos posteriors 

en els quals és palesa l’empremta d’aquest compositor: Txaikovski i Xostakóvitx. Encara es pot 

citar un altre criteri d’unitat en la selecció del repertori: es tracta de peces en què la música 

s’associa a un contingut. Sia perquè s’inspiren en peces literàries prèvies (en el cas de Beethoven i 

Txaikovski) o perquè prenen sentit en posar-se al servei d’imatges en moviment: la suite basada en 

la banda sonora que Xostakóvitx va compondre per a la pel·lícula La nova Babilònia.

 Seguint l’ordre del programa, Cristóbal Soler proposa la interpretació de l’obertura Coriolà, 

op. 62, l’origen de la qual es remunta a la primeria de 1807, quan Beethoven (1770-1827) compon  

una introducció orquestral per a la reposició de la peça teatral homònima del seu amic, el poeta i 

dramaturg Heinrich von Collin. Després d’una única representació, l’obra teatral va desaparèixer del 

repertori, mentre que l’obertura es va convertir en una obra autònoma, una de les obertures de 

concert més populars del compositor. A més, aquesta peça prefigura obres semblants d’altres 

creadors del segle XIX i, junt amb altres obertures de Beethoven, va influir en el “poema simfònic” 

que desenvolupa Franz Liszt en els anys cinquanta.

 L’estrena en el marc d’un concert tingué lloc al març de 1807, al saló de música de la 

mansió del príncep Lobkowitz, a Viena. L’argument del drama de Collin (basat, al seu torn, en les 

Vides paral·leles de Plutarc i en el famós Coriolà, de Shakespeare) presenta el general romà 

homònim, que és humiliat pel senat i decideix passar-se’n a l’enemic: els volscs. Només la 

intervenció de Volúmnia, la seua mare, impedeix que ataque i destruïsca la ciutat de Roma. 

Finalment, davant l’evolució dels esdeveniments, Coriolà es lleva la vida amb l’espasa.

 Quant a l’estructura, Beethoven utilitza en aquesta obertura la forma sonata. Abans de la 

primera secció, presenta uns breus compassos d’introducció que plantegen la intensitat i la tensió 

que dominen en l’obra teatral. Amb aquesta finalitat, contrasta uns contundents acords interpretats 

per tota l’orquestra amb els silencis que es plantegen a continuació. 

 Seguidament comença la primera secció (exposició) amb el primer tema melòdic, 

enunciat per la corda i que es pot associar amb el general Coriolà. Més endavant es presenta el 

segon tema, més líric i amb una altura més aguda, ja que es relaciona amb Volúmnia. L’alternança 

dels dos temes transmet la discussió maternofilial i, després d’una breu segona secció (desenvolu-

pament), comença una tercera secció (reexposició) de gran interès. En comptes d’elaborar més el 

tema del protagonista masculí, Beethoven estén i desenvolupa més la melodia associada a 

Volúmnia. És a dir, a poc a poc la mare dissuadeix Coriolà dels seus plans per a envair Roma.   

 Finalment, tota aquesta tensió desemboca en la coda o secció final, que és marcada pel 

retorn dels potents acords de tota l’orquestra i els silencis subsegüents. La desintegració progressi-

va del tema de Coriolà en els últims compassos de la peça expressa la mort del protagonista.

 La influència de Beethoven no solament abasta els creadors del segle XIX. Dmitri Xostakó-

vitx (1906-1975) reconeixia una empremta directa de l’autor de Coriolà, tant en l’àmbit de la 

creació de simfonies com en la representació del compositor com una figura revolucionària. Hilari 

Garcia proposa la interpretació de quatre dels sis números que inclou la suite basada en la banda 

sonora que Xostakóvitx va compondre per a la pel·lícula muda La Nova Babilònia, estrenada l’any 

1929 i que constitueix la seua primera partitura per al cinema. El compositor rus coneixia el nou 

llenguatge cinematogràfic de primera mà, ja que va treballar habitualment com a pianista en 

diversos cinemes entre 1923 i 1925, aportant un fons musical a les pel·lícules silents que es 

projectaven. De fet, Xostakóvitx va tenir una abundant dedicació a la música cinematogràfica al 

llarg de la seua trajectòria professional: va crear bandes sonores per a 36 pel·lícules.

 Nova Babilònia és codirigida per Leonid Trauberg i Grigori Kozintsov (cineasta amb qui 

Xostakóvitx va treballar nombroses vegades). Tots dos directors tenien una trajectòria prèvia de 

col·laboració en el teatre més avantguardista i, sobretot, en la creació d’un col·lectiu cinematogràfic 

anomenat Fàbrica de l’Actor Excèntric o FEKS. Aquest grup va impulsar una sèrie d’obres marca-

des pel món del circ, el teatre de varietats i les pel·lícules estatunidenques, influències que es 

poden observar en Nova Babilonia i en la seua banda sonora. L’argument del film presenta una 

tràgica història d’amor ambientada en la Comuna de París durant la guerra entre França i Aleman-

ya en 1871. La protagonitzen una parella d’enamorats: la comunera Lluïsa, venedora del comerç 

“Nova Babilònia” de París, i el soldat Jean, combatent de l’exèrcit francès que, al seu torn, pretén 

posar fi a la Comuna. Una història d’amor marcada pels esdeveniments polítics, ja que els protago-

nistes estan atrapats en bàndols diferents.

 Xostakóvitx va declarar que la característica definitòria de la partitura de Nova Babilònia és el 

contrast, cosa que es pot constatar entre els diferents números de la suite i entre les seccions que 

constitueixen cada número. A més, el compositor utilitza el llenguatge musical per a crear habitual-

ment una sàtira que, a vegades, pot arribar a ser grotesca i paròdica. 

 Tot això es complementa amb el predomini d’una música aparentment senzilla, basada en 

uns materials musicals que el públic reconeix plenament, tal com assenyala el mateix compositor: 

«Hi vaig emprar, en gran part, danses de l’època (valsos, cancan) i melodies tretes d’operetes 

d’Offenbach. També vaig recórrer a cants populars i revolucionaris francesos (Ça ira i La Carmagno-

le). La Marsellesa era el leitmotiv dels de Versalles i algunes vegades apareixia amb les formes més 

inesperades (cancan, vals, galop)».

 El més interessant és que Xostakóvitx transforma deliberadament aquests materials per 

crear l’efecte de contrast i de paròdia. Un primer exemple apareix en el primer número de la suite, 

que es diu «Guerra» i ofereix una música que podríem qualificar de circense. Un altre exemple 

significatiu es troba en l’últim número: quan els comuners moren afusellats al final de la pel·lícula, 

escoltem en els últims compassos de la peça una versió distorsionada del cèlebre cancan de 

l’opereta Orfeu als inferns, de Jacques Offenbach, una de les peces més associades a un caràcter 

festiu i alegre. Tot això és precedit d’un grandiloqüent vals a tota orquestra.

 La pel·lícula es va estrenar el 18 de març de 1907 i va constituir un fracàs des del punt 

de vista musical. Només es va interpretar la banda sonora de Xostakóvitx durant tres projeccions i, 

posteriorment, va ser oblidada. Després de la mort del compositor, el director Guennadi Rojdes-

tvenski la va recuperar i va crear la suite que escoltem en aquest concert, estrenada com a tal 

l’any 1976.

 L’obertura fantasia Romeu i Julieta ha sigut proposada per Beatriz Fernández i connecta 

directament amb l’obra que inicia el programa. Anomenant “fantasia” la peça, Txaikovski 

(1840-1893) no es refereix tant a l’estructura, sinó a la llibertat amb què tracta musicalment els 

trets principals (personatges, ordre dels esdeveniments) de la tragèdia de Shakespeare.

 En l’origen de la peça s’ha de citar el paper de Mili Balakirev (1837-1910), fundador del 

famós Grup dels 5. Des de 1868, va influir directament en la trajectòria creativa de Txaikovski, malgrat 

que aquest no pertanyia a aquest grup i, abans de començar la composició de Romeu i Julieta, el va 

orientar sobre l’argument, l’estructura i els temes a desenvolupar-hi. El compositor de Trencanous va 

efectuar una primera versió de l’obertura que es va estrenar en 1870. Va ser revisada en profunditat 

per Balakirev i Txaikovski va plantejar-ne una segona versió amb bastants canvis, que es va presentar 

en 1872. Malgrat l’aprovació general del seu mentor, el compositor encara en va fer una tercera versió 

que es va estrenar el 19 d’abril de 1886 amb uns canvis mínims i que va ser la definitiva. 

 Després de la segona versió, Balakirev va indicar a Txaikovski que era la millor obra que 

havia compost fins al moment i va elogiar la seua gran creativitat melòdica, un dels elements que 

va convertir Romeu i Julieta en el seu primer gran èxit internacional. Altres trets prototípics de 

Txaikovski en la peça són el protagonisme melòdic del vent-fusta, els sobtats atacs orquestrals o la 

creació de zones de clímax. 

 Quant a l’estructura, el compositor construeix l’obertura basant-se en la forma sonata, però 

amb una certa llibertat. Per exemple, presenta una àmplia introducció caracteritzada pel protagonisme 

de la melodia associada al personatge de Fra Llorenç, fet que justifica la sobrietat d’aquest inici. Aquest 

tema s’anirà desenvolupant i, després d’una tensió progressiva, desembocarà en la primera secció.

 El primer tema melòdic de l’exposició destaca per una velocitat més ràpida i per la 

contundència, ja que és presentat per tota l’orquestra. Resulta coherent perquè és la melodia 

associada a la lluita o rivalitat entre els Montecchi i els Capuleti. De fet, en la seua expansió 

progressiva escoltem el so dels plats, que representarien el xoc de les espases. Després d’una 

transició de diversos compassos, s’escolta el segon tema de l’exposició, totalment diferent del 

primer. Es tracta del famós tema d’amor de Romeu i Julieta, que ha sigut utilitzat en un bon 

nombre de pel·lícules, publicitat, etc. És presentat inicialment pel corn anglès i les violes, per a 

passar després a tota l’orquestra. El desenvolupament se centra en l’increment de la tensió i va 

preparant el desenllaç tràgic. Txaikovski el construeix a través de la transformació dramàtica del 

tema de Fra Llorenç i, com era previsible, de les variacions sobre el tema dels Montecchi i els 

Capuleti. Significativament, el compositor no utilitza el tema de l’amor en aquesta secció.

 La reexposició es construeix mitjançant el tema de l’amor que, a mesura que avança la 

partitura, és transformat i presentat seqüencialment per incrementar el dramatisme. Tot això 

culmina en un clímax que donarà pas al tema de la lluita entre famílies i que conclou amb uns 

redoblaments de timbal: aquesta sonoritat transmet la mort de la parella protagonista. Després del 

fatal desenllaç, comença la coda final: uns últims compassos marcats pel ritme de funeral (a càrrec 

dels timbals), els acords del tema de Fra Llorenç en el vent-fusta i, després, el tema de l’amor en la 

corda. Els forts acords conclusius efectuats per tota l’orquestra representen la baixada de teló de la 

tragèdia. En definitiva, la peça mostra l’extraordinari mestratge de Txaikovski a l’hora d’unir tècnica 

musical i expressió emocional.

 Amb aquesta peça conclou un concert de commemoració que, alhora, planteja un viatge 

a través d’un segle de música simfònica. Un periple marcat per unes obres diferents entre si, però 

que mantenen diversos punts de connexió.

Vicente Galbis López 
Universitat de València 



25 ANYS D’HISTÒRIA I UN SEGLE DE MÚSICA

 El programa d’aquest concert es pot explicar mitjançant dos arcs cronològics. D’una 

banda, constitueix l’esdeveniment principal del 25è aniversari de l’Orquestra Filharmònica de la 

Universitat de València (OFUV). D’altra banda, l’àmbit cronològic de les tres obres interpretades 

abasta un segle de música… i dues dècades. 

 En primer lloc, s’ha de destacar la commemoració que justifica aquesta activitat extraor-

dinària. La celebració dels vint-i-cinc anys d’història de l’OFUV ha permès convocar (amb un any 

de retard a causa de la pandèmia) components actuals i antics i, sobretot, els tres directors titulars 

que ha tingut l’agrupació des que va ser creada. Així, es compta amb la col·laboració de Cristóbal 

Soler (director fundador de l’OFUV ), Hilari Garcia (segon titular) i Beatriz Fernández, actual 

responsable musical de l’Orquestra.

 En segon lloc, l’altre arc cronològic naix del repertori proposat per a aquest concert. 

Precisament, l’OFUV s’ha caracteritzat perquè ofereix unes propostes musicals coherents i 

atractives. El programa planteja un recorregut a través d’un segle de música orquestral, que parteix 

de Beethoven, un dels pilars del repertori simfònic, i continua amb dos creadors russos posteriors 

en els quals és palesa l’empremta d’aquest compositor: Txaikovski i Xostakóvitx. Encara es pot 

citar un altre criteri d’unitat en la selecció del repertori: es tracta de peces en què la música 

s’associa a un contingut. Sia perquè s’inspiren en peces literàries prèvies (en el cas de Beethoven i 

Txaikovski) o perquè prenen sentit en posar-se al servei d’imatges en moviment: la suite basada en 

la banda sonora que Xostakóvitx va compondre per a la pel·lícula La nova Babilònia.

 Seguint l’ordre del programa, Cristóbal Soler proposa la interpretació de l’obertura Coriolà, 

op. 62, l’origen de la qual es remunta a la primeria de 1807, quan Beethoven (1770-1827) compon  

una introducció orquestral per a la reposició de la peça teatral homònima del seu amic, el poeta i 

dramaturg Heinrich von Collin. Després d’una única representació, l’obra teatral va desaparèixer del 

repertori, mentre que l’obertura es va convertir en una obra autònoma, una de les obertures de 

concert més populars del compositor. A més, aquesta peça prefigura obres semblants d’altres 

creadors del segle XIX i, junt amb altres obertures de Beethoven, va influir en el “poema simfònic” 

que desenvolupa Franz Liszt en els anys cinquanta.

 L’estrena en el marc d’un concert tingué lloc al març de 1807, al saló de música de la 

mansió del príncep Lobkowitz, a Viena. L’argument del drama de Collin (basat, al seu torn, en les 

Vides paral·leles de Plutarc i en el famós Coriolà, de Shakespeare) presenta el general romà 

homònim, que és humiliat pel senat i decideix passar-se’n a l’enemic: els volscs. Només la 

intervenció de Volúmnia, la seua mare, impedeix que ataque i destruïsca la ciutat de Roma. 

Finalment, davant l’evolució dels esdeveniments, Coriolà es lleva la vida amb l’espasa.

 Quant a l’estructura, Beethoven utilitza en aquesta obertura la forma sonata. Abans de la 

primera secció, presenta uns breus compassos d’introducció que plantegen la intensitat i la tensió 

que dominen en l’obra teatral. Amb aquesta finalitat, contrasta uns contundents acords interpretats 

per tota l’orquestra amb els silencis que es plantegen a continuació. 

 Seguidament comença la primera secció (exposició) amb el primer tema melòdic, 

enunciat per la corda i que es pot associar amb el general Coriolà. Més endavant es presenta el 

segon tema, més líric i amb una altura més aguda, ja que es relaciona amb Volúmnia. L’alternança 

dels dos temes transmet la discussió maternofilial i, després d’una breu segona secció (desenvolu-

pament), comença una tercera secció (reexposició) de gran interès. En comptes d’elaborar més el 

tema del protagonista masculí, Beethoven estén i desenvolupa més la melodia associada a 

Volúmnia. És a dir, a poc a poc la mare dissuadeix Coriolà dels seus plans per a envair Roma.   

 Finalment, tota aquesta tensió desemboca en la coda o secció final, que és marcada pel 

retorn dels potents acords de tota l’orquestra i els silencis subsegüents. La desintegració progressi-

va del tema de Coriolà en els últims compassos de la peça expressa la mort del protagonista.

 La influència de Beethoven no solament abasta els creadors del segle XIX. Dmitri Xostakó-

vitx (1906-1975) reconeixia una empremta directa de l’autor de Coriolà, tant en l’àmbit de la 

creació de simfonies com en la representació del compositor com una figura revolucionària. Hilari 

Garcia proposa la interpretació de quatre dels sis números que inclou la suite basada en la banda 

sonora que Xostakóvitx va compondre per a la pel·lícula muda La Nova Babilònia, estrenada l’any 

1929 i que constitueix la seua primera partitura per al cinema. El compositor rus coneixia el nou 

llenguatge cinematogràfic de primera mà, ja que va treballar habitualment com a pianista en 

diversos cinemes entre 1923 i 1925, aportant un fons musical a les pel·lícules silents que es 

projectaven. De fet, Xostakóvitx va tenir una abundant dedicació a la música cinematogràfica al 

llarg de la seua trajectòria professional: va crear bandes sonores per a 36 pel·lícules.

 Nova Babilònia és codirigida per Leonid Trauberg i Grigori Kozintsov (cineasta amb qui 

Xostakóvitx va treballar nombroses vegades). Tots dos directors tenien una trajectòria prèvia de 

col·laboració en el teatre més avantguardista i, sobretot, en la creació d’un col·lectiu cinematogràfic 

anomenat Fàbrica de l’Actor Excèntric o FEKS. Aquest grup va impulsar una sèrie d’obres marca-

des pel món del circ, el teatre de varietats i les pel·lícules estatunidenques, influències que es 

poden observar en Nova Babilonia i en la seua banda sonora. L’argument del film presenta una 

tràgica història d’amor ambientada en la Comuna de París durant la guerra entre França i Aleman-

ya en 1871. La protagonitzen una parella d’enamorats: la comunera Lluïsa, venedora del comerç 

“Nova Babilònia” de París, i el soldat Jean, combatent de l’exèrcit francès que, al seu torn, pretén 

posar fi a la Comuna. Una història d’amor marcada pels esdeveniments polítics, ja que els protago-

nistes estan atrapats en bàndols diferents.

 Xostakóvitx va declarar que la característica definitòria de la partitura de Nova Babilònia és el 

contrast, cosa que es pot constatar entre els diferents números de la suite i entre les seccions que 

constitueixen cada número. A més, el compositor utilitza el llenguatge musical per a crear habitual-

ment una sàtira que, a vegades, pot arribar a ser grotesca i paròdica. 

 Tot això es complementa amb el predomini d’una música aparentment senzilla, basada en 

uns materials musicals que el públic reconeix plenament, tal com assenyala el mateix compositor: 

«Hi vaig emprar, en gran part, danses de l’època (valsos, cancan) i melodies tretes d’operetes 

d’Offenbach. També vaig recórrer a cants populars i revolucionaris francesos (Ça ira i La Carmagno-

le). La Marsellesa era el leitmotiv dels de Versalles i algunes vegades apareixia amb les formes més 

inesperades (cancan, vals, galop)».

 El més interessant és que Xostakóvitx transforma deliberadament aquests materials per 

crear l’efecte de contrast i de paròdia. Un primer exemple apareix en el primer número de la suite, 

que es diu «Guerra» i ofereix una música que podríem qualificar de circense. Un altre exemple 

significatiu es troba en l’últim número: quan els comuners moren afusellats al final de la pel·lícula, 

escoltem en els últims compassos de la peça una versió distorsionada del cèlebre cancan de 

l’opereta Orfeu als inferns, de Jacques Offenbach, una de les peces més associades a un caràcter 

festiu i alegre. Tot això és precedit d’un grandiloqüent vals a tota orquestra.

 La pel·lícula es va estrenar el 18 de març de 1907 i va constituir un fracàs des del punt 

de vista musical. Només es va interpretar la banda sonora de Xostakóvitx durant tres projeccions i, 

posteriorment, va ser oblidada. Després de la mort del compositor, el director Guennadi Rojdes-

tvenski la va recuperar i va crear la suite que escoltem en aquest concert, estrenada com a tal 

l’any 1976.

 L’obertura fantasia Romeu i Julieta ha sigut proposada per Beatriz Fernández i connecta 

directament amb l’obra que inicia el programa. Anomenant “fantasia” la peça, Txaikovski 

(1840-1893) no es refereix tant a l’estructura, sinó a la llibertat amb què tracta musicalment els 

trets principals (personatges, ordre dels esdeveniments) de la tragèdia de Shakespeare.

 En l’origen de la peça s’ha de citar el paper de Mili Balakirev (1837-1910), fundador del 

famós Grup dels 5. Des de 1868, va influir directament en la trajectòria creativa de Txaikovski, malgrat 

que aquest no pertanyia a aquest grup i, abans de començar la composició de Romeu i Julieta, el va 

orientar sobre l’argument, l’estructura i els temes a desenvolupar-hi. El compositor de Trencanous va 

efectuar una primera versió de l’obertura que es va estrenar en 1870. Va ser revisada en profunditat 

per Balakirev i Txaikovski va plantejar-ne una segona versió amb bastants canvis, que es va presentar 

en 1872. Malgrat l’aprovació general del seu mentor, el compositor encara en va fer una tercera versió 

que es va estrenar el 19 d’abril de 1886 amb uns canvis mínims i que va ser la definitiva. 

 Després de la segona versió, Balakirev va indicar a Txaikovski que era la millor obra que 

havia compost fins al moment i va elogiar la seua gran creativitat melòdica, un dels elements que 

va convertir Romeu i Julieta en el seu primer gran èxit internacional. Altres trets prototípics de 

Txaikovski en la peça són el protagonisme melòdic del vent-fusta, els sobtats atacs orquestrals o la 

creació de zones de clímax. 

 Quant a l’estructura, el compositor construeix l’obertura basant-se en la forma sonata, però 

amb una certa llibertat. Per exemple, presenta una àmplia introducció caracteritzada pel protagonisme 

de la melodia associada al personatge de Fra Llorenç, fet que justifica la sobrietat d’aquest inici. Aquest 

tema s’anirà desenvolupant i, després d’una tensió progressiva, desembocarà en la primera secció.

 El primer tema melòdic de l’exposició destaca per una velocitat més ràpida i per la 

contundència, ja que és presentat per tota l’orquestra. Resulta coherent perquè és la melodia 

associada a la lluita o rivalitat entre els Montecchi i els Capuleti. De fet, en la seua expansió 

progressiva escoltem el so dels plats, que representarien el xoc de les espases. Després d’una 

transició de diversos compassos, s’escolta el segon tema de l’exposició, totalment diferent del 

primer. Es tracta del famós tema d’amor de Romeu i Julieta, que ha sigut utilitzat en un bon 

nombre de pel·lícules, publicitat, etc. És presentat inicialment pel corn anglès i les violes, per a 

passar després a tota l’orquestra. El desenvolupament se centra en l’increment de la tensió i va 

preparant el desenllaç tràgic. Txaikovski el construeix a través de la transformació dramàtica del 

tema de Fra Llorenç i, com era previsible, de les variacions sobre el tema dels Montecchi i els 

Capuleti. Significativament, el compositor no utilitza el tema de l’amor en aquesta secció.

 La reexposició es construeix mitjançant el tema de l’amor que, a mesura que avança la 

partitura, és transformat i presentat seqüencialment per incrementar el dramatisme. Tot això 

culmina en un clímax que donarà pas al tema de la lluita entre famílies i que conclou amb uns 

redoblaments de timbal: aquesta sonoritat transmet la mort de la parella protagonista. Després del 

fatal desenllaç, comença la coda final: uns últims compassos marcats pel ritme de funeral (a càrrec 

dels timbals), els acords del tema de Fra Llorenç en el vent-fusta i, després, el tema de l’amor en la 

corda. Els forts acords conclusius efectuats per tota l’orquestra representen la baixada de teló de la 

tragèdia. En definitiva, la peça mostra l’extraordinari mestratge de Txaikovski a l’hora d’unir tècnica 

musical i expressió emocional.

 Amb aquesta peça conclou un concert de commemoració que, alhora, planteja un viatge 

a través d’un segle de música simfònica. Un periple marcat per unes obres diferents entre si, però 

que mantenen diversos punts de connexió.

Vicente Galbis López 
Universitat de València 

ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (OFUV) fou creada l’any 1995 

per a donar resposta i cohesió a les diverses ofertes d’agrupacions instrumentals formades per 

estudiants. Té una plantilla de 80 joves músics, majoritàriament universitaris, l’edat mitjana dels 

quals és de 20 anys. La seua finalitat és proporcionar-los una formació d’alta qualitat en interpre-

tació orquestral, amb professorat especialitzat per a cada una de les famílies instrumentals. Des 

que es va fundar fins a l’any 2010 va estar dirigida per Cristóbal Soler, des de 2011 fins a 2018 

per Hilari García, i des de setembre de 2018 Beatriz Fernández Aucejo és la seua directora titular.

 Al llarg dels seus vint-i-cinc anys d’història han passat per l’OFUV més d’un miler de joves 

músics, molts dels quals a hores d’ara desenvolupen la seua activitat interpretativa en orquestres 

espanyoles i europees o exerceixen la docència en diferents conservatoris professionals i superiors. 

Així mateix, ha participat en un gran nombre de produccions de caràcter variat, com ara l’estrena 

de la cantata L’adéu de Lucrècia Borja (2001) de Carles Santos, la recuperació de l’òpera de J. 

Melchor Gomis Le Revenant (2003), l’estrena a Espanya d’Éclairs sur l’au-delà d’Olivier Messiaen 

(2006) o els ballets Le sacre du printemps d’Ígor Stravinski (2013), Parade d’Erik Satie (2017) i Les 

biches de Francis Poulenc (2017), 4 de Händel-Soria-Scriabin (2019), etc.

 Entre els directors de renom que han actuat amb l’OFUV es troben José Collado, Laszlo 

Heltay, Carlos Riazuelo, Carles Santos, Juan Luis Martínez i José M. Rodilla. També han estat 

abundants els solistes de prestigi que hi han col·laborat: Montserrat Caballé, Stephan Schilli, Luis 

Michal, Marta Carfi, Michele Marasco, Duncan Guifford, Maria del Mar Bonet, etc.

 L’OFUV actua regularment al Palau de la Música de València i ha efectuat nombrosos 

concerts en diverses sales de concert d’Espanya i Europa com el Palau de les Arts Reina Sofia de 

València, l’Auditori de Barcelona, l’Auditori de Saragossa, l’Auditori de Lleó, l’Academia Philhar-

monicorum de Liubliana, l’Austria Center Vienna o el Mozarteum de Salzburg. A més, ha dut a 

terme algunes gires nacionals i internacionals: en 1997 va intervenir en el Festival Internacional de 

Música Universitària (FIMU) que va tenir lloc a Belfort (França), en 1998 va participar en la XXVII 

edició del Concurs Internacional de Joves Orquestres realitzat a Viena (Àustria), on va obtenir el 

primer premi en la categoria d’orquestres simfòniques, i en 2002 va actuar en diferents ciutats 

d’Àustria i Eslovènia.

 El seu repertori inclou obres que van des del Barroc fins a l’actualitat, passant pel gran 

repertori simfònic clàssic i romàntic i per les peces musicals més representatives del segle XX. En 

aquest camp, l’OFUV dedica una especial atenció als compositors valencians des de dues perspec-

tives: la recuperació del patrimoni musical valencià (Martín i Soler, Gomis, Giner, Esplà, Palau...) i 

l’estrena d’obres d’autors contemporanis (Orts, Santos, Roncero, Coll, Fayos...). Una mostra 

d’aquesta dedicació es troba en la seua discografia, d’entre la qual destaquen els enregistraments 

Cinc segles de música valenciana (1999), L’adéu de Lucrècia Borja (2001), Giner infreqüent 

(2009) i València capital de la República: la música del «Grup dels joves» (2017).

 L’OFUV forma part de la Xarxa Europea d’Orquestres Universitàries (ENUO). Gràcies al 

seu impuls, es crea el 2015 SINERGIA (Xarxa d’Orquestres Universitàries Espanyoles), de la qual 

és membre. Des de setembre de 2020 participa como sòcia al projecto Erasmus+ Meets (Music in 

higher Education to dEvelop Transversal Skills).  

 A més, el Taller València Violins hi col·labora en el manteniment i la cura dels seus 

instruments de corda. Les activitats de l’OFUV es realitzen amb el patrocini de l’Àrea d’Activitats 

Musicals de la Fundació General de la Universitat de València.  



25 ANYS D’HISTÒRIA I UN SEGLE DE MÚSICA

 El programa d’aquest concert es pot explicar mitjançant dos arcs cronològics. D’una 

banda, constitueix l’esdeveniment principal del 25è aniversari de l’Orquestra Filharmònica de la 

Universitat de València (OFUV). D’altra banda, l’àmbit cronològic de les tres obres interpretades 

abasta un segle de música… i dues dècades. 

 En primer lloc, s’ha de destacar la commemoració que justifica aquesta activitat extraor-

dinària. La celebració dels vint-i-cinc anys d’història de l’OFUV ha permès convocar (amb un any 

de retard a causa de la pandèmia) components actuals i antics i, sobretot, els tres directors titulars 

que ha tingut l’agrupació des que va ser creada. Així, es compta amb la col·laboració de Cristóbal 

Soler (director fundador de l’OFUV ), Hilari Garcia (segon titular) i Beatriz Fernández, actual 

responsable musical de l’Orquestra.

 En segon lloc, l’altre arc cronològic naix del repertori proposat per a aquest concert. 

Precisament, l’OFUV s’ha caracteritzat perquè ofereix unes propostes musicals coherents i 

atractives. El programa planteja un recorregut a través d’un segle de música orquestral, que parteix 

de Beethoven, un dels pilars del repertori simfònic, i continua amb dos creadors russos posteriors 

en els quals és palesa l’empremta d’aquest compositor: Txaikovski i Xostakóvitx. Encara es pot 

citar un altre criteri d’unitat en la selecció del repertori: es tracta de peces en què la música 

s’associa a un contingut. Sia perquè s’inspiren en peces literàries prèvies (en el cas de Beethoven i 

Txaikovski) o perquè prenen sentit en posar-se al servei d’imatges en moviment: la suite basada en 

la banda sonora que Xostakóvitx va compondre per a la pel·lícula La nova Babilònia.

 Seguint l’ordre del programa, Cristóbal Soler proposa la interpretació de l’obertura Coriolà, 

op. 62, l’origen de la qual es remunta a la primeria de 1807, quan Beethoven (1770-1827) compon  

una introducció orquestral per a la reposició de la peça teatral homònima del seu amic, el poeta i 

dramaturg Heinrich von Collin. Després d’una única representació, l’obra teatral va desaparèixer del 

repertori, mentre que l’obertura es va convertir en una obra autònoma, una de les obertures de 

concert més populars del compositor. A més, aquesta peça prefigura obres semblants d’altres 

creadors del segle XIX i, junt amb altres obertures de Beethoven, va influir en el “poema simfònic” 

que desenvolupa Franz Liszt en els anys cinquanta.

 L’estrena en el marc d’un concert tingué lloc al març de 1807, al saló de música de la 

mansió del príncep Lobkowitz, a Viena. L’argument del drama de Collin (basat, al seu torn, en les 

Vides paral·leles de Plutarc i en el famós Coriolà, de Shakespeare) presenta el general romà 

homònim, que és humiliat pel senat i decideix passar-se’n a l’enemic: els volscs. Només la 

intervenció de Volúmnia, la seua mare, impedeix que ataque i destruïsca la ciutat de Roma. 

Finalment, davant l’evolució dels esdeveniments, Coriolà es lleva la vida amb l’espasa.

 Quant a l’estructura, Beethoven utilitza en aquesta obertura la forma sonata. Abans de la 

primera secció, presenta uns breus compassos d’introducció que plantegen la intensitat i la tensió 

que dominen en l’obra teatral. Amb aquesta finalitat, contrasta uns contundents acords interpretats 

per tota l’orquestra amb els silencis que es plantegen a continuació. 

 Seguidament comença la primera secció (exposició) amb el primer tema melòdic, 

enunciat per la corda i que es pot associar amb el general Coriolà. Més endavant es presenta el 

segon tema, més líric i amb una altura més aguda, ja que es relaciona amb Volúmnia. L’alternança 

dels dos temes transmet la discussió maternofilial i, després d’una breu segona secció (desenvolu-

pament), comença una tercera secció (reexposició) de gran interès. En comptes d’elaborar més el 

tema del protagonista masculí, Beethoven estén i desenvolupa més la melodia associada a 

Volúmnia. És a dir, a poc a poc la mare dissuadeix Coriolà dels seus plans per a envair Roma.   

 Finalment, tota aquesta tensió desemboca en la coda o secció final, que és marcada pel 

retorn dels potents acords de tota l’orquestra i els silencis subsegüents. La desintegració progressi-

va del tema de Coriolà en els últims compassos de la peça expressa la mort del protagonista.

 La influència de Beethoven no solament abasta els creadors del segle XIX. Dmitri Xostakó-

vitx (1906-1975) reconeixia una empremta directa de l’autor de Coriolà, tant en l’àmbit de la 

creació de simfonies com en la representació del compositor com una figura revolucionària. Hilari 

Garcia proposa la interpretació de quatre dels sis números que inclou la suite basada en la banda 

sonora que Xostakóvitx va compondre per a la pel·lícula muda La Nova Babilònia, estrenada l’any 

1929 i que constitueix la seua primera partitura per al cinema. El compositor rus coneixia el nou 

llenguatge cinematogràfic de primera mà, ja que va treballar habitualment com a pianista en 

diversos cinemes entre 1923 i 1925, aportant un fons musical a les pel·lícules silents que es 

projectaven. De fet, Xostakóvitx va tenir una abundant dedicació a la música cinematogràfica al 

llarg de la seua trajectòria professional: va crear bandes sonores per a 36 pel·lícules.

 Nova Babilònia és codirigida per Leonid Trauberg i Grigori Kozintsov (cineasta amb qui 

Xostakóvitx va treballar nombroses vegades). Tots dos directors tenien una trajectòria prèvia de 

col·laboració en el teatre més avantguardista i, sobretot, en la creació d’un col·lectiu cinematogràfic 

anomenat Fàbrica de l’Actor Excèntric o FEKS. Aquest grup va impulsar una sèrie d’obres marca-

des pel món del circ, el teatre de varietats i les pel·lícules estatunidenques, influències que es 

poden observar en Nova Babilonia i en la seua banda sonora. L’argument del film presenta una 

tràgica història d’amor ambientada en la Comuna de París durant la guerra entre França i Aleman-

ya en 1871. La protagonitzen una parella d’enamorats: la comunera Lluïsa, venedora del comerç 

“Nova Babilònia” de París, i el soldat Jean, combatent de l’exèrcit francès que, al seu torn, pretén 

posar fi a la Comuna. Una història d’amor marcada pels esdeveniments polítics, ja que els protago-

nistes estan atrapats en bàndols diferents.

 Xostakóvitx va declarar que la característica definitòria de la partitura de Nova Babilònia és el 

contrast, cosa que es pot constatar entre els diferents números de la suite i entre les seccions que 

constitueixen cada número. A més, el compositor utilitza el llenguatge musical per a crear habitual-

ment una sàtira que, a vegades, pot arribar a ser grotesca i paròdica. 

 Tot això es complementa amb el predomini d’una música aparentment senzilla, basada en 

uns materials musicals que el públic reconeix plenament, tal com assenyala el mateix compositor: 

«Hi vaig emprar, en gran part, danses de l’època (valsos, cancan) i melodies tretes d’operetes 

d’Offenbach. També vaig recórrer a cants populars i revolucionaris francesos (Ça ira i La Carmagno-

le). La Marsellesa era el leitmotiv dels de Versalles i algunes vegades apareixia amb les formes més 

inesperades (cancan, vals, galop)».

 El més interessant és que Xostakóvitx transforma deliberadament aquests materials per 

crear l’efecte de contrast i de paròdia. Un primer exemple apareix en el primer número de la suite, 

que es diu «Guerra» i ofereix una música que podríem qualificar de circense. Un altre exemple 

significatiu es troba en l’últim número: quan els comuners moren afusellats al final de la pel·lícula, 

escoltem en els últims compassos de la peça una versió distorsionada del cèlebre cancan de 

l’opereta Orfeu als inferns, de Jacques Offenbach, una de les peces més associades a un caràcter 

festiu i alegre. Tot això és precedit d’un grandiloqüent vals a tota orquestra.

 La pel·lícula es va estrenar el 18 de març de 1907 i va constituir un fracàs des del punt 

de vista musical. Només es va interpretar la banda sonora de Xostakóvitx durant tres projeccions i, 

posteriorment, va ser oblidada. Després de la mort del compositor, el director Guennadi Rojdes-

tvenski la va recuperar i va crear la suite que escoltem en aquest concert, estrenada com a tal 

l’any 1976.

 L’obertura fantasia Romeu i Julieta ha sigut proposada per Beatriz Fernández i connecta 

directament amb l’obra que inicia el programa. Anomenant “fantasia” la peça, Txaikovski 

(1840-1893) no es refereix tant a l’estructura, sinó a la llibertat amb què tracta musicalment els 

trets principals (personatges, ordre dels esdeveniments) de la tragèdia de Shakespeare.

 En l’origen de la peça s’ha de citar el paper de Mili Balakirev (1837-1910), fundador del 

famós Grup dels 5. Des de 1868, va influir directament en la trajectòria creativa de Txaikovski, malgrat 

que aquest no pertanyia a aquest grup i, abans de començar la composició de Romeu i Julieta, el va 

orientar sobre l’argument, l’estructura i els temes a desenvolupar-hi. El compositor de Trencanous va 

efectuar una primera versió de l’obertura que es va estrenar en 1870. Va ser revisada en profunditat 

per Balakirev i Txaikovski va plantejar-ne una segona versió amb bastants canvis, que es va presentar 

en 1872. Malgrat l’aprovació general del seu mentor, el compositor encara en va fer una tercera versió 

que es va estrenar el 19 d’abril de 1886 amb uns canvis mínims i que va ser la definitiva. 

 Després de la segona versió, Balakirev va indicar a Txaikovski que era la millor obra que 

havia compost fins al moment i va elogiar la seua gran creativitat melòdica, un dels elements que 

va convertir Romeu i Julieta en el seu primer gran èxit internacional. Altres trets prototípics de 

Txaikovski en la peça són el protagonisme melòdic del vent-fusta, els sobtats atacs orquestrals o la 

creació de zones de clímax. 

 Quant a l’estructura, el compositor construeix l’obertura basant-se en la forma sonata, però 

amb una certa llibertat. Per exemple, presenta una àmplia introducció caracteritzada pel protagonisme 

de la melodia associada al personatge de Fra Llorenç, fet que justifica la sobrietat d’aquest inici. Aquest 

tema s’anirà desenvolupant i, després d’una tensió progressiva, desembocarà en la primera secció.

 El primer tema melòdic de l’exposició destaca per una velocitat més ràpida i per la 

contundència, ja que és presentat per tota l’orquestra. Resulta coherent perquè és la melodia 

associada a la lluita o rivalitat entre els Montecchi i els Capuleti. De fet, en la seua expansió 

progressiva escoltem el so dels plats, que representarien el xoc de les espases. Després d’una 

transició de diversos compassos, s’escolta el segon tema de l’exposició, totalment diferent del 

primer. Es tracta del famós tema d’amor de Romeu i Julieta, que ha sigut utilitzat en un bon 

nombre de pel·lícules, publicitat, etc. És presentat inicialment pel corn anglès i les violes, per a 

passar després a tota l’orquestra. El desenvolupament se centra en l’increment de la tensió i va 

preparant el desenllaç tràgic. Txaikovski el construeix a través de la transformació dramàtica del 

tema de Fra Llorenç i, com era previsible, de les variacions sobre el tema dels Montecchi i els 

Capuleti. Significativament, el compositor no utilitza el tema de l’amor en aquesta secció.

 La reexposició es construeix mitjançant el tema de l’amor que, a mesura que avança la 

partitura, és transformat i presentat seqüencialment per incrementar el dramatisme. Tot això 

culmina en un clímax que donarà pas al tema de la lluita entre famílies i que conclou amb uns 

redoblaments de timbal: aquesta sonoritat transmet la mort de la parella protagonista. Després del 

fatal desenllaç, comença la coda final: uns últims compassos marcats pel ritme de funeral (a càrrec 

dels timbals), els acords del tema de Fra Llorenç en el vent-fusta i, després, el tema de l’amor en la 

corda. Els forts acords conclusius efectuats per tota l’orquestra representen la baixada de teló de la 

tragèdia. En definitiva, la peça mostra l’extraordinari mestratge de Txaikovski a l’hora d’unir tècnica 

musical i expressió emocional.

 Amb aquesta peça conclou un concert de commemoració que, alhora, planteja un viatge 

a través d’un segle de música simfònica. Un periple marcat per unes obres diferents entre si, però 

que mantenen diversos punts de connexió.

Vicente Galbis López 
Universitat de València 

 L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (OFUV) fou creada l’any 1995 

per a donar resposta i cohesió a les diverses ofertes d’agrupacions instrumentals formades per 

estudiants. Té una plantilla de 80 joves músics, majoritàriament universitaris, l’edat mitjana dels 

quals és de 20 anys. La seua finalitat és proporcionar-los una formació d’alta qualitat en interpre-

tació orquestral, amb professorat especialitzat per a cada una de les famílies instrumentals. Des 

que es va fundar fins a l’any 2010 va estar dirigida per Cristóbal Soler, des de 2011 fins a 2018 

per Hilari García, i des de setembre de 2018 Beatriz Fernández Aucejo és la seua directora titular.

 Al llarg dels seus vint-i-cinc anys d’història han passat per l’OFUV més d’un miler de joves 

músics, molts dels quals a hores d’ara desenvolupen la seua activitat interpretativa en orquestres 

espanyoles i europees o exerceixen la docència en diferents conservatoris professionals i superiors. 

Així mateix, ha participat en un gran nombre de produccions de caràcter variat, com ara l’estrena 

de la cantata L’adéu de Lucrècia Borja (2001) de Carles Santos, la recuperació de l’òpera de J. 

Melchor Gomis Le Revenant (2003), l’estrena a Espanya d’Éclairs sur l’au-delà d’Olivier Messiaen 

(2006) o els ballets Le sacre du printemps d’Ígor Stravinski (2013), Parade d’Erik Satie (2017) i Les 

biches de Francis Poulenc (2017), 4 de Händel-Soria-Scriabin (2019), etc.

 Entre els directors de renom que han actuat amb l’OFUV es troben José Collado, Laszlo 

Heltay, Carlos Riazuelo, Carles Santos, Juan Luis Martínez i José M. Rodilla. També han estat 

abundants els solistes de prestigi que hi han col·laborat: Montserrat Caballé, Stephan Schilli, Luis 

Michal, Marta Carfi, Michele Marasco, Duncan Guifford, Maria del Mar Bonet, etc.

 L’OFUV actua regularment al Palau de la Música de València i ha efectuat nombrosos 

concerts en diverses sales de concert d’Espanya i Europa com el Palau de les Arts Reina Sofia de 

València, l’Auditori de Barcelona, l’Auditori de Saragossa, l’Auditori de Lleó, l’Academia Philhar-

monicorum de Liubliana, l’Austria Center Vienna o el Mozarteum de Salzburg. A més, ha dut a 

terme algunes gires nacionals i internacionals: en 1997 va intervenir en el Festival Internacional de 

Música Universitària (FIMU) que va tenir lloc a Belfort (França), en 1998 va participar en la XXVII 

edició del Concurs Internacional de Joves Orquestres realitzat a Viena (Àustria), on va obtenir el 

primer premi en la categoria d’orquestres simfòniques, i en 2002 va actuar en diferents ciutats 

d’Àustria i Eslovènia.

 El seu repertori inclou obres que van des del Barroc fins a l’actualitat, passant pel gran 

repertori simfònic clàssic i romàntic i per les peces musicals més representatives del segle XX. En 

aquest camp, l’OFUV dedica una especial atenció als compositors valencians des de dues perspec-

tives: la recuperació del patrimoni musical valencià (Martín i Soler, Gomis, Giner, Esplà, Palau...) i 

l’estrena d’obres d’autors contemporanis (Orts, Santos, Roncero, Coll, Fayos...). Una mostra 

d’aquesta dedicació es troba en la seua discografia, d’entre la qual destaquen els enregistraments 

Cinc segles de música valenciana (1999), L’adéu de Lucrècia Borja (2001), Giner infreqüent 

(2009) i València capital de la República: la música del «Grup dels joves» (2017).

 L’OFUV forma part de la Xarxa Europea d’Orquestres Universitàries (ENUO). Gràcies al 

seu impuls, es crea el 2015 SINERGIA (Xarxa d’Orquestres Universitàries Espanyoles), de la qual 

és membre. Des de setembre de 2020 participa como sòcia al projecto Erasmus+ Meets (Music in 

higher Education to dEvelop Transversal Skills).  

 A més, el Taller València Violins hi col·labora en el manteniment i la cura dels seus 

instruments de corda. Les activitats de l’OFUV es realitzen amb el patrocini de l’Àrea d’Activitats 

Musicals de la Fundació General de la Universitat de València.  



 L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (OFUV) fou creada l’any 1995 

per a donar resposta i cohesió a les diverses ofertes d’agrupacions instrumentals formades per 

estudiants. Té una plantilla de 80 joves músics, majoritàriament universitaris, l’edat mitjana dels 

quals és de 20 anys. La seua finalitat és proporcionar-los una formació d’alta qualitat en interpre-

tació orquestral, amb professorat especialitzat per a cada una de les famílies instrumentals. Des 

que es va fundar fins a l’any 2010 va estar dirigida per Cristóbal Soler, des de 2011 fins a 2018 

per Hilari García, i des de setembre de 2018 Beatriz Fernández Aucejo és la seua directora titular.

 Al llarg dels seus vint-i-cinc anys d’història han passat per l’OFUV més d’un miler de joves 

músics, molts dels quals a hores d’ara desenvolupen la seua activitat interpretativa en orquestres 

espanyoles i europees o exerceixen la docència en diferents conservatoris professionals i superiors. 

Així mateix, ha participat en un gran nombre de produccions de caràcter variat, com ara l’estrena 

de la cantata L’adéu de Lucrècia Borja (2001) de Carles Santos, la recuperació de l’òpera de J. 

Melchor Gomis Le Revenant (2003), l’estrena a Espanya d’Éclairs sur l’au-delà d’Olivier Messiaen 

(2006) o els ballets Le sacre du printemps d’Ígor Stravinski (2013), Parade d’Erik Satie (2017) i Les 

biches de Francis Poulenc (2017), 4 de Händel-Soria-Scriabin (2019), etc.

 Entre els directors de renom que han actuat amb l’OFUV es troben José Collado, Laszlo 

Heltay, Carlos Riazuelo, Carles Santos, Juan Luis Martínez i José M. Rodilla. També han estat 

abundants els solistes de prestigi que hi han col·laborat: Montserrat Caballé, Stephan Schilli, Luis 

Michal, Marta Carfi, Michele Marasco, Duncan Guifford, Maria del Mar Bonet, etc.

 L’OFUV actua regularment al Palau de la Música de València i ha efectuat nombrosos 

concerts en diverses sales de concert d’Espanya i Europa com el Palau de les Arts Reina Sofia de 

València, l’Auditori de Barcelona, l’Auditori de Saragossa, l’Auditori de Lleó, l’Academia Philhar-

monicorum de Liubliana, l’Austria Center Vienna o el Mozarteum de Salzburg. A més, ha dut a 

terme algunes gires nacionals i internacionals: en 1997 va intervenir en el Festival Internacional de 

Música Universitària (FIMU) que va tenir lloc a Belfort (França), en 1998 va participar en la XXVII 

edició del Concurs Internacional de Joves Orquestres realitzat a Viena (Àustria), on va obtenir el 

primer premi en la categoria d’orquestres simfòniques, i en 2002 va actuar en diferents ciutats 

d’Àustria i Eslovènia.

 El seu repertori inclou obres que van des del Barroc fins a l’actualitat, passant pel gran 

repertori simfònic clàssic i romàntic i per les peces musicals més representatives del segle XX. En 

aquest camp, l’OFUV dedica una especial atenció als compositors valencians des de dues perspec-

tives: la recuperació del patrimoni musical valencià (Martín i Soler, Gomis, Giner, Esplà, Palau...) i 

l’estrena d’obres d’autors contemporanis (Orts, Santos, Roncero, Coll, Fayos...). Una mostra 

d’aquesta dedicació es troba en la seua discografia, d’entre la qual destaquen els enregistraments 

Cinc segles de música valenciana (1999), L’adéu de Lucrècia Borja (2001), Giner infreqüent 

(2009) i València capital de la República: la música del «Grup dels joves» (2017).

 L’OFUV forma part de la Xarxa Europea d’Orquestres Universitàries (ENUO). Gràcies al 

seu impuls, es crea el 2015 SINERGIA (Xarxa d’Orquestres Universitàries Espanyoles), de la qual 

és membre. Des de setembre de 2020 participa como sòcia al projecto Erasmus+ Meets (Music in 

higher Education to dEvelop Transversal Skills).  

 A més, el Taller València Violins hi col·labora en el manteniment i la cura dels seus 

instruments de corda. Les activitats de l’OFUV es realitzen amb el patrocini de l’Àrea d’Activitats 

Musicals de la Fundació General de la Universitat de València.  



CRISTÓBAL SOLER, director
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que es va fundar fins a l’any 2010 va estar dirigida per Cristóbal Soler, des de 2011 fins a 2018 

per Hilari García, i des de setembre de 2018 Beatriz Fernández Aucejo és la seua directora titular.

 Al llarg dels seus vint-i-cinc anys d’història han passat per l’OFUV més d’un miler de joves 

músics, molts dels quals a hores d’ara desenvolupen la seua activitat interpretativa en orquestres 

espanyoles i europees o exerceixen la docència en diferents conservatoris professionals i superiors. 

Així mateix, ha participat en un gran nombre de produccions de caràcter variat, com ara l’estrena 

de la cantata L’adéu de Lucrècia Borja (2001) de Carles Santos, la recuperació de l’òpera de J. 

Melchor Gomis Le Revenant (2003), l’estrena a Espanya d’Éclairs sur l’au-delà d’Olivier Messiaen 

(2006) o els ballets Le sacre du printemps d’Ígor Stravinski (2013), Parade d’Erik Satie (2017) i Les 

biches de Francis Poulenc (2017), 4 de Händel-Soria-Scriabin (2019), etc.

 Entre els directors de renom que han actuat amb l’OFUV es troben José Collado, Laszlo 

Heltay, Carlos Riazuelo, Carles Santos, Juan Luis Martínez i José M. Rodilla. També han estat 

abundants els solistes de prestigi que hi han col·laborat: Montserrat Caballé, Stephan Schilli, Luis 

Michal, Marta Carfi, Michele Marasco, Duncan Guifford, Maria del Mar Bonet, etc.

 L’OFUV actua regularment al Palau de la Música de València i ha efectuat nombrosos 

concerts en diverses sales de concert d’Espanya i Europa com el Palau de les Arts Reina Sofia de 

València, l’Auditori de Barcelona, l’Auditori de Saragossa, l’Auditori de Lleó, l’Academia Philhar-

monicorum de Liubliana, l’Austria Center Vienna o el Mozarteum de Salzburg. A més, ha dut a 

terme algunes gires nacionals i internacionals: en 1997 va intervenir en el Festival Internacional de 

Música Universitària (FIMU) que va tenir lloc a Belfort (França), en 1998 va participar en la XXVII 

edició del Concurs Internacional de Joves Orquestres realitzat a Viena (Àustria), on va obtenir el 

primer premi en la categoria d’orquestres simfòniques, i en 2002 va actuar en diferents ciutats 

d’Àustria i Eslovènia.

 El seu repertori inclou obres que van des del Barroc fins a l’actualitat, passant pel gran 

repertori simfònic clàssic i romàntic i per les peces musicals més representatives del segle XX. En 

aquest camp, l’OFUV dedica una especial atenció als compositors valencians des de dues perspec-

tives: la recuperació del patrimoni musical valencià (Martín i Soler, Gomis, Giner, Esplà, Palau...) i 

l’estrena d’obres d’autors contemporanis (Orts, Santos, Roncero, Coll, Fayos...). Una mostra 

d’aquesta dedicació es troba en la seua discografia, d’entre la qual destaquen els enregistraments 

Cinc segles de música valenciana (1999), L’adéu de Lucrècia Borja (2001), Giner infreqüent 

(2009) i València capital de la República: la música del «Grup dels joves» (2017).

 L’OFUV forma part de la Xarxa Europea d’Orquestres Universitàries (ENUO). Gràcies al 

seu impuls, es crea el 2015 SINERGIA (Xarxa d’Orquestres Universitàries Espanyoles), de la qual 

és membre. Des de setembre de 2020 participa como sòcia al projecto Erasmus+ Meets (Music in 

higher Education to dEvelop Transversal Skills).  

 A més, el Taller València Violins hi col·labora en el manteniment i la cura dels seus 

instruments de corda. Les activitats de l’OFUV es realitzen amb el patrocini de l’Àrea d’Activitats 

Musicals de la Fundació General de la Universitat de València.  



 Considerat un dels directors més importants de la seua generació, Cristóbal Soler ha 

desenvolupat una trajectòria formada per un ampli repertori, tant en el camp simfònic, com en 

el líric. La crítica és unànime a destacar el seu carisma i profunditat interpretativa, a més d'una 

precisa i consolidada tècnica de direcció. Tot això, fruit d'una formació sòlida i rigorosa a Viena, 

Berlín, Munic, Graz i Zuric, on va estudiar amb grans directors com Harnoncourt, Sawallisch, 

Prêtre, Vladimir Fedoseyev o Mariss Jansons.

 Ha dirigit un extens catàleg d'òperes i sarsueles, algunes de les quals amb destacats 

esments i premis, durant sis temporades com a director del Teatre Nacional de la Zarzuela, a 

més d'estrenes i recuperacions d'òperes oblidades com Le Revenant i Le Diable à Seville, de J. 

M. Gomis, Il Tutoritze burlato i Il Burbero di Buon Cuore de V. Martin i Soler, Els amors de la 

Inés, de Falla, o L´Indovina, de S. Giner.

 És convidat per les principals orquestres espanyoles: Orquestra i Cor d'RTVE, OBC, 

JONDE, Orquestra de València, Palau de les Arts, OSG de Galícia, ORCAM, BOS de Bilbao, 

Sevilla, Castella i Lleó, OSN de Navarra, OCG de Granada, OEX d'Extremadura, etc., a l'Auditorio 

Nacional, Baluarte de Pamplona, Palau de la Música de Catalunya, Austria Center de Viena…

 Ha dirigit a l'Orquestra de Cambra de Lausanne (Victoria Hall de Ginebra i Salle 

Metropol, de Lausanne), a més de gires internacionals per Àustria (Mozarteum de Salzburg i 

Austria Center de Viena), França, Portugal, Polònia, Rep. Txeca, Eslovènia, Romania, Cuba, 

Veneçuela, Mèxic, Brasil i Argentina.

 Ha enregistrat Historia del soldado, de Stravinski, Guía de orquesta para jóvenes, de 

Britten, Obertura 1997, Abu Simbel, de Llopis, Música Clásica, de Chapí, a més d’obres de 

Falla, Granados, Turina, Esplá, Sarasate, etc. Recentment ha enregistrat amb la JONDE obres 

de José Luís Turina, José María Sánchez Verdú i Francisco Coll.

 Cristóbal Soler és president fundador d'AESDO (Asociación Española de Directores de 

Orquesta). Ha sigut fundador i director artístic musical de l'Orquestra Filharmònica de la 

Universitat de València (1995-2010), director musical del Teatro de la Zarzuela de Madrid 

(2010-2015) i director artístic del prestigiós festival de la Semana de Música Religiosa de Conca 

(2016-2020). Actualment és director artístic musical del Festival CullerArts i president del 

Concurs Internacional de Violí CullerArts, i també fundador i director artístic musical de 

l'Orquestra Simfònica de la Federació de SMCV (2014- ). Des del 2021 és director artístic del 

Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra “Llíria, City of Music” i president i director artístic 

de la Fundación Partitura y Territorio.

www.cristobalsoler.es



 Considerat un dels directors més importants de la seua generació, Cristóbal Soler ha 

desenvolupat una trajectòria formada per un ampli repertori, tant en el camp simfònic, com en 

el líric. La crítica és unànime a destacar el seu carisma i profunditat interpretativa, a més d'una 

precisa i consolidada tècnica de direcció. Tot això, fruit d'una formació sòlida i rigorosa a Viena, 

Berlín, Munic, Graz i Zuric, on va estudiar amb grans directors com Harnoncourt, Sawallisch, 

Prêtre, Vladimir Fedoseyev o Mariss Jansons.

 Ha dirigit un extens catàleg d'òperes i sarsueles, algunes de les quals amb destacats 

esments i premis, durant sis temporades com a director del Teatre Nacional de la Zarzuela, a 

més d'estrenes i recuperacions d'òperes oblidades com Le Revenant i Le Diable à Seville, de J. 

M. Gomis, Il Tutoritze burlato i Il Burbero di Buon Cuore de V. Martin i Soler, Els amors de la 

Inés, de Falla, o L´Indovina, de S. Giner.

 És convidat per les principals orquestres espanyoles: Orquestra i Cor d'RTVE, OBC, 

JONDE, Orquestra de València, Palau de les Arts, OSG de Galícia, ORCAM, BOS de Bilbao, 

Sevilla, Castella i Lleó, OSN de Navarra, OCG de Granada, OEX d'Extremadura, etc., a l'Auditorio 

Nacional, Baluarte de Pamplona, Palau de la Música de Catalunya, Austria Center de Viena…

 Ha dirigit a l'Orquestra de Cambra de Lausanne (Victoria Hall de Ginebra i Salle 

Metropol, de Lausanne), a més de gires internacionals per Àustria (Mozarteum de Salzburg i 

Austria Center de Viena), França, Portugal, Polònia, Rep. Txeca, Eslovènia, Romania, Cuba, 

Veneçuela, Mèxic, Brasil i Argentina.

 Ha enregistrat Historia del soldado, de Stravinski, Guía de orquesta para jóvenes, de 

Britten, Obertura 1997, Abu Simbel, de Llopis, Música Clásica, de Chapí, a més d’obres de 

Falla, Granados, Turina, Esplá, Sarasate, etc. Recentment ha enregistrat amb la JONDE obres 

de José Luís Turina, José María Sánchez Verdú i Francisco Coll.

 Cristóbal Soler és president fundador d'AESDO (Asociación Española de Directores de 

Orquesta). Ha sigut fundador i director artístic musical de l'Orquestra Filharmònica de la 

Universitat de València (1995-2010), director musical del Teatro de la Zarzuela de Madrid 

(2010-2015) i director artístic del prestigiós festival de la Semana de Música Religiosa de Conca 

(2016-2020). Actualment és director artístic musical del Festival CullerArts i president del 

Concurs Internacional de Violí CullerArts, i també fundador i director artístic musical de 

l'Orquestra Simfònica de la Federació de SMCV (2014- ). Des del 2021 és director artístic del 

Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra “Llíria, City of Music” i president i director artístic 

de la Fundación Partitura y Territorio.

www.cristobalsoler.es



HILARI GARCÍA GÁZQUEZ, director



 Naix a la Pobla Llarga en 1975. Compagina els estudis de filologia a la Universi-

tat de València amb els estudis de direcció d’orquestra en el Conservatori Superior de 

Música “Joaquín Rodrigo” de la mateixa ciutat i amplia la formació musical a l’Haute 

École de Musique de Ginebra. Entre els seus mestres es troben Manuel Galduf, Eduardo 

Cifre, Cristóbal Soler, Leonardo García Alarcón, Celso Antunes, etc. Eixampla la seua 

instrucció assistint a cursos i classes magistrals impartides per directors de la talla de 

Simon Rattle, Jorma Panula, Marek Janovski o Riccardo Muti.

 Ha estat director assistent de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana 

(JOGV) i de la Jove Orquestra Nacional d’Espanya (JONDE) i ha dirigit diverses orquestres 

nacionals i internacionals. Entre 2011 i 2018 va ser director musical de l’Orquestra 

Filharmònica de la Universitat de València (OFUV). Recentment ha col·laborat amb el 

Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts de València i la Jove Orquestra de la 

Generalitat Valenciana (JOGV). En l’actualitat pertany al cos de professorat de música i 

arts escèniques, en l’especialitat d’orquestra, i entre els seus compromisos musicals per a 

la temporada 2021-2022 es troba el debut al Teatro San Carlo de Nàpols.



BEATRIZ FERNÁNDEZ AUCEJO, directora



 Nascuda a Paiporta (València), és diplomada en Magisteri Musical per la Universi-

tat de Valencia, llicenciada en Clarinet pel Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo 

de València, titulada professional en Piano pel Conservatori Professional de Música de 

Torrent, llicenciada en Direcció d’Orquestra de Vents per la Associated Board of the Royal 

Schools of Music (Regne Unit) i llicenciada en Direcció d’Orquestra pel Conservatori 

Superior de Música Manuel Masotti Little de Múrcia.

 Amplia estudis de direcció d’orquestra a l’Univertitat Mozarteum (Salzburg) i a  

l’Academia Chigiana (Siena), i amb destacats mestres com Peter Gülke, Rodolfo Saglimbeni, 

Michael Tabachnick. I en l’actualitat estudia junt al mestre Arturo Tamayo en el Conservato-

rio della Svizzera Italiana de Lugano (Suïssa).

 Ha sigut subdirectora de la Banda Municipal de Barcelona i directora convidada a 

diferents orquestres nacionals i internacionals. En reconeixement a la seua trajectòria 

professional ha rebut diversos guardons, com ara el Premi Isabel Ferrer de la Generalitat 

Valenciana. 

 En l’actualitat és directora de la Lira Castellonera de Villanueva de Castellón, i des de 

setembre de 2018 és Directora Titular de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València. 

www.beatrizfernandezaucejo.com


