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� Passacaglia en re 

J. K. KERLL (1627-1693)

� Kyrie de la “Messe de deuziesme ton” 

A. RAISON (1640-1719)

Premier Kyrie – plein jeu
Second Kyrie – fugue grave sur la 
Trompette ou Cromorne
Christe – trio en Passacaille
Quatriesme Kyrie – fugue pour une base 
et dessus de trompette
Dernier Kyrie – Dialogue

� Ricercare con obbligo di cantare la 
quinta parte senza tocarla

G. FRESCOBALDI (1583-1643)

� The bells 

W. BYRD (1540-1623)

� Sonata en Re 

M. ALBÉNIZ (1755-1831)

� Flores de música (selecció) 

ANÒNIM (SEGLE XVIII)

Pasacalles de primer tono
Españoleta
Las vacas
Canarios
El villano

� Passacaglia i fuga en do menor, BWV 
582 

J. S. BACH (1685-1750)

� Improvisació 

J. DE LA RUBIA (1982)



La música és, bàsicament, repetició. Els compositors 
saben que la memòria és limitada, però que és 

capaç de retenir temes musicals més o menys breus i de 
reconèixer-los quan tornen a aparèixer al cap de poca 
estona. I això ens activa la glàndula de la satisfacció, fi ns 
i tot quan notem que el tema ha patit alguna variació. 
Els juguen constantment amb nosaltres, amb la nostra 
memòria, amb les repeticions.

Hi ha molts tipus de repeticions (textuals, transportades, 
per moviment contrari, melòdiques, rítmiques, 
harmòniques... ), però n’hi ha una de molt popular que 
és l’obstinat. Com la mateixa paraula indica, es tracta 
d’algun fragment que, de forma tossuda, obstinada, va 
apareixent i fi ns i tot forma la base sobre la qual es 
construeix la peça.

Juan de la Rubia, expert en el repertori d’orgue de tots 
els temps, sap que, especialment a l’època del barroc, 
l’obstinat va donar lloc a desenes de formes musicals: 
les passacaglia, les xacones, les follies, les variacions... El 
programa que ens ha preparat entén l’obstinat com un 
fi l conductor, més enllà de la repetició dels baixos o dels 
fragments sobre els quals es basteixen les obres: ens 
proposa un concert basat en tot allò que és recorrent, 
siguin recursos rítmics, melòdics, dibuixos, petites 
cèl·lules... Un regal per als sentits i la memòria i un atac 
constant a la nostra glàndula de la satisfacció.

Les obres que conformen el programa ens permetran 
seguir aquestes repeticions i les variacions i contrastos 
que els autors han anat aplicant-hi. Per exemple, l’obra 
de Raison ens planteja un doble joc en el Cristie. D’una 
banda, proposa un tema per a la passacaglia que va 
repetint-se i incorporant les fantasies de l’autor. De 
l’altra, és el mateix tema que Bach utilitzarà en la seva 
Passacaglia i fuga en Do menor que sentirem al fi nal. 
El tema el reconeixerem fàcilment, i ens adonarem que 
Bach l’amplia (hi posa 4 compassos més) i en fa, segons 
De la Rubia, “una de les millors obres que va compondre 
per a orgue”.

De la resta del programa destaquem la cinquena veu de 
l’obra de Frescobaldi (repetitiva), que, segons la partitura, 
l’organista no ha de tocar sinó que ha de cantar..., cosa 
que De la Rubia assegura que no sempre fa: moltes 
vegades la toca i llestos: “No estic dotat d’una bona veu, 
així que prefereixo no fer patir el públic...”. També és 
destacable el recurs de Byrd amb l’obra basada en dues 
notes “com tocs de campana”, o el recull de “fl ors” que 
el frare Martí i Coll va publicar en dos enormes volums 
l’any 1706 i que presenten diferents tècniques sobre el 
fi l conductor de l’obstinat.

David Puertas Esteve

Juan de la Rubia, orgue

Natural de la Vall d’Uixó (Castelló), ha actuat als 
principals escenaris d’Europa, així com a Amèrica Llatina 
i Àsia, amb una acollida excel·lent del públic i la crítica. 
En els darrers anys, la seva activitat concertística ha estat 
incessant´Ha actuat en més de vint països i en escenaris 
com l’Auditori Nacional de Música de Madrid, el Palau 
de la Música Catalana, la Konzerthaus de Berlín, la 
Gewandhaus de Leipzig, la catedral de Colònia, el teatre 
Mariinsky i la Philharmonia de Sant Petersburg.

Actualment és professor a l’ESMUC (Escola Superior 
de Música de Catalunya) i organista de la basílica de la 
Sagrada Família de Barcelona.

El seu repertori inclou obres des de la música antiga fi ns 
a l’actualitat. El màxim reconeixement li ha arribat en 
quatre àmbits: la música per a teclat del renaixement 
i el barroc espanyols, les grans obres del romanticisme, 
les seves improvisacions i les seves interpretacions de 
Bach. Aquestes darreres s’han pogut escoltar en indrets 
estretament lligats al compositor, com Arnstadt y 
Naumburg, així com en el marc de la Integral de la seva 
obra per a orgue programada per l’Auditorio Nacional de 
Madrid (2014-16) i al Festival Bachcelona (Barcelona).

Des de la seva primera gravació discogràfi ca el 2003, 
ha publicat set discos com a solista. Obert a d’altres 
disciplines artístiques, De la Rubia ha col·laborat amb 
personalitats de les arts escèniques com Lluís Pasqual i 
Nacho Duato.

Juan de la Rubia és un dels intèrprets més guardonats de 
la seva generació. Entre els premis obtinguts, destaquen 
el del Concurs Permanent de Juventudes Musicales de 
España, que va marcar un punt d’infl exió decisiu per a la 
seva carrera musical, i el premi El Primer Palau, concedit 
pel Palau de la Música Catalana. El 2012 va ser nomenat 
membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi.


