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4. Forma global 

Aria 

Variatio 1 a 1 clav. 

Variatio 2 a 1 clav. 

Variatio 3 Canone all’unisono 

Variatio 4 a 1 clav. 

Variatio 5 a 1 ovvoro 2 clav. 

Variatio 6 Canone alla Seconda 

Variatio 7 a 1 ovvoro 2 clav., al tempo di giga 

Variatio 8 a 2 clav. 

Variatio 9 Canone alla Terza a 1 clav. 

Variatio 10 Fughetta a 1 clav. 

Variatio 11 a 2 clav. 

Variatio 12 Canone alla Quarta 

Variatio 13 a 2 clav. 

Variatio 14 a 2 clav. 

Variatio 15 Canone a la Quinta a 1 clav., Andante 

Variatio 16 Ouverture a 1 clav. 

Variatio 17 a 2 clav. 

Variatio 18 Canone alla Sesta a 1 clav. 

Variatio 19 a 1 clav. 

Variatio 20 a 2 clav. 

Variatio 21 Canone alla Settima 

Variatio 22 Alla breve a 1 clav. 

Variatio 23 a 2 clav. 

Variatio 24 Canone all'Ottava a 1 clav. 

Variatio 25 a 2 clav., Adagio 

Variatio 26 a 2 clav. 

Variatio 27 Canone alla Nona 

Variatio 28 a 2 clav. 

Variatio 29 a 1 ovvoro 2 clav. 

Variatio 30 Quodlibet a 1 clav. 

Aria 
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Observant la distribució i denominació de cada variació, a simple vista ens adonem 

que, exceptuant la variació 30, una de cada tres variacions és un cànon. Tal disposició 

indueix a atribuir a aquestes peces una mena de funció organitzativa dins de l’obra. 

Per tant, podríem tenir una primera divisió de les Goldberg en grups de tres. 

Aquesta disposició sobre l’estructura i els cànons ja crida l’atenció a dos estudiosos de 

Bach de la primera part del segle XX. El musicòleg Rudolf Steglich (1935) diu que els 

cànons «enmig d’aquest conjunt de tanta diversitat, semblen destinats a exercir de 

guardians de l’ordre», tot i que no arriba a parlar de distribució ternària en les 

variacions. El clavecinista Ralph Kirkpatrick (1938), en el pròleg de la seva edició de les 

Variacions Goldberg, entén els cànons com a peces d’encapçalament de cada un dels 

grups de tres, atribuint-los així una «funció organitzadora». En la seva edició, descriu 

les variacions com una seqüència de grups ternaris, emmarcats d’una banda per l’Ària i 

les dues primeres variacions i, de l’altra, per les tres últimes variacions i la repetició de 

l’Ària com a conclusió. Més endavant, Steglich (1966) sosté que els cànons se situen al 

final de cada grup ternari. 

Sobre la consideració dels cànons com a «guardians de l’ordre», calen algunes 

consideracions, sobretot perquè no hem d’obviar la clara divisió del cicle produïda per 

la cesura entre la variació 15 i la 16 (Ouverture). Aquesta simetria binària evident 

condiciona la consideració dels cànons o bé com a encapçalament o bé com a 

tancament dels subgrups ternaris. Si els cànons encapçalessin aquests subgrups, 

aquesta divisió faria que el cinquè cànon (variació 15) quedés separat de les dues 

variacions consecutives que constituirien l’hipotètic grup. Així doncs, donant per fet 

que l’última variació del primer cicle és un cànon, hauríem d’entendre que els cànons 

formen part del final dels grups i no del principi. Els estudis musicològics més recents, 

com el de Heinz Hermann Niemöller (1985), el de Werner Breig (1975) o el d’Andreas 

Traub (1983), coincideixen a considerar el cànon com a peça del final de grup, alhora 

que també insisteixen en la seva «funció organitzadora». Niemöller (1985) contraresta 

aquests arguments constatant que «el fet que els cànons estiguin distribuïts de 

manera desigual en les dues meitats de l’obra sembla que vagi en contra d’una mena 

de funció organitzadora». La primera meitat (variacions 1-15) conté cinc cànons i la 

segona (variacions 16-30), només quatre. 
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4.1. Distribució interna 

4.1.1. Els grups de tres 

Dins de la forma d’aquestes variacions, trobem tres característiques essencials de 

l’obra bachiana per a teclat: diversitat estilística, virtuositat i contrapunt estricte. 

Aquests elements coincideixen amb la separació tripartida en grups de les Variacions 

(menys en les variacions 1-3 i 28-30), de manera que queda establerta la forma 

estàndard dels subgrups ternaris: 

1. Peça de gènere o de caràcter (moviment de suite) 

2. Peça virtuosa (arabesca amb entrecreuaments de mans) 

3. Cànon (gradualment de l’uníson a la novena)  

Les peces de gènere o character piece, denominades així per Richard D. P. Jones 

(1997), inclouen dos trios, un stretto, una giga, una fughetta, dues àries, una obertura, 

una alla breve i un quodlibet. Els estils, doncs, van del més arcaic, la variació 22 Alla 

breve, a la manera més moderna de tractar les àries, com és el cas de la variació 25, 

altament cromàtica i amb un ús de la tonalitat menor de manera molt dramàtica.  

La diferència marcada entre variacions (exceptuant-ne potser les últimes cinc), ve 

donada per alguna cosa més que el tempo i el caràcter de cadascuna. De fet no hi ha 

precedent que arribi al nivell de varietat i diferenciació de les Goldberg. Les dues 

primeres variacions trenquen l’esquema del que seria l’ordre habitual d’aquests grups 

(primer tenim una peça on s’entrecreuen les mans i després una peça de caràcter, una 

ària), potser tal com diu Peter Williams (2001), «suggereixen que la idea [del grup de 

3+ va agafant forma a mida que l’obra va evolucionant». Però la seqüència final també 

és irregular. Potser el compositor va trencar el patró per tal d’evitar curosament un 

esquema massa calculat, o per assegurar-se tant un final com un començament ben 

enèrgics.  

Les indicacions de compàs també ens suggereixen un canvi constant entre moviments. 

Per exemple, els nou cànons utilitzen vuit marques de compàs diferents. És bastant 

clar que la interpretació de les dues que es repeteixen, compàs 4/4, s’ha de fer a 

tempos diferents (la número 21 és més lenta que la número 9). 



Part II. Estructura 

 

38 

 

Variacions de gènere o de caràcter 

Kirkpatrick (1938) denomina les variacions que apareixen al principi de cada grup 

ternari com a variacions de «caràcter independent». Hermann Keller (1950) també les 

qualifica de «variacions de caràcter» i intenta donar-los una denominació pròpia; per 

exemple: a la número 4, Saltarello; a la 7, Siciliano; a la 13, Adagio ornamentato; a la 

19, Länder; o a la 28, Estudi del trino doble. Aquestes observacions, alhora que 

aproximades, són subjectives. S’ha de tenir en compte que no concorden gaire amb la 

pràctica de l’època de Bach, el qual mai no hauria denominat «Länder», «Saltarello» o 

«Estudi del trino doble» una obra seva. Les variacions a les quals Bach sí que dóna un 

epígraf són ben comptades: la 10, Fughetta; la 16, Ouverture; la 22, Alla breve; i la 30, 

Quodlibet. 

Variacions virtuoses 

Ralph Kirkpatrick (1938) parla d’«elaborades arabesques per a dos manuals». Hermann 

Keller (1950) es refereix a «virtuosisme gràcil en aquestes variacions que se succeeixen 

a una distància de tres unitats». Niemöller (1985) considera que «quasi sempre es 

tracta de composicions a dues veus de moviment molt ràpid i de caràcter 

absolutament virtuosista». Aquest grup de variacions conforma un veritable excel·lent 

«exercici per a clave». Apareix el principi del moviment lineal directe i contrari, amb 

encreuaments freqüents de les veus i superposicions de mans. A les variacions 23, 26 i 

285, Bach recorre a una tercera i a una quarta veu per anar incrementant l’efecte de 

les peces. Niemöller (1985) considera que «l’increment de les veus en la número 23 

pot concebre’s com un primer anunci de la grandiosa conclusió».  

A l’hora de parlar del virtuosisme de les Variacions Goldberg s’ha de tenir molt en 

compte la publicació de l’obra de Domenico Scarlatti, Essercizi per gravicembalo (1738-

1739), que contenen trenta sonates. Són trets característics d’aquesta obra la varietat, 

el contrast extrem, els elements de capritx i el virtuosisme pur, tot i que hem de 

preveure la probabilitat que aquestes sonates, publicades a Londres, no arribessin a 

Saxònia fins al 1740, la qual cosa fa pensar que les Goldberg no poden ser en part una 

                                                 
5 28 i no 29, que és el que correspondria amb l’ordre lògic de les variacions virtuoses, perquè hi 
ha un intercanvi d’ordre entre aquestes dues variacions que comentarem més endavant. 
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resposta del llibre d’Scarlatti. En Bach, els precedents de la tècnica d’encreuament de 

mans amb què comencen les Variacions Goldberg (variacions número 1 i 5) els trobem 

al Capriccio de la Partita número 2 (1727); al Praeambulum de la Partita número 5 

(1726); a la Fantasia en do menor BWV 906/1 (escrita el 1729 i revisada el 1738); i en el 

Preludi en Si bemoll Major d’El clave ben temperat II (1742).  

Els cànons 

El tractament que fa Bach en les Variacions Goldberg de la forma canònica, no ho és 

tant en un sentit d’estil rigorós, sinó que els cànons, aquí, uneixen elements estilístics 

de la imitació canònica amb compassos i ritmes propis de danses de suites. Tal com 

afirma Niemöller (1985), «aquesta combinació és precisament la que constitueix el 

requisit per a l’experiència comuna a tots els oients d’aquestes peces, que adverteixen 

com els cànons s’encadenen sense solució de continuïtat en el conjunt de les 

Variacions Goldberg». El que vol dir és que, tot i la seva concepció gradual de 

l’uníson a la novena, a l’oient li costa distingir-ho: els cànons van apareixent cada 

tres variacions, i la manera com Bach treballa la imitació és tan diferent cada vegada 

que fa que la percepció de l’espectador del cànon com a tal sigui bastant complexa, o, 

si més no, poc «pedagògica». 

4.1.2. Els grups de dos 

A banda de l’evidència en els grups ternaris, també s’han fet moltes referències a la 

relació que hi ha amb els números múltiples i divisibles de dos, cosa que fa que s’hagi 

de ser prudent a l’hora de donar tanta importància als grups de tres: no hi ha res 

absolut en l’anàlisi estructural de les Goldberg. 

Peter Williams (2001) exposa la sèrie següent de relacions binàries amb les variacions: 

- Dues meitats per a tota l’obra (un començament i un final amb l’Ària); cada 

moviment està dividit en dues meitats exactes; cada part és tocada dues 

vegades. 

- Estructures de frases de dos compassos. 

- Dues tonalitats (major i menor). 

- Dos manuals. 
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- Quatre compassos per a semifrases de la melodia i l’harmonia (cadències 

imperfectes). 

- Vuit compassos per a frases de la melodia i l’harmonia (cadències perfectes). 

- Setze compassos en cada meitat del tema. 

- Setze peces en cada meitat de l’obra. 

- Trenta-dues peces, trenta-dues pàgines [en la primera edició]. 

- Trenta-dos compassos (o trenta-dues notes) del tema del baix. 

- Tots els moviments escrits en setze o trenta-dos compassos (també en la 

número 16). 

Trenca el funcionament perfecte d’aquest esquema el fet que, en el fons, només hi ha 

trenta-una peces escrites, la que faria trenta-dues és la repetició de l’Ària, que no està 

escrita, ja que en l’edició original després de la variació 30 hi ha escrit: Aria da capo è  

fine [sic], la qual cosa significa tornar a tocar l’Ària i acabar l’obra. 

Una peça de forma binària dividida en dues meitats exactes no era el més comú a 

l’època i és poc probable que hagués sorgit així per casualitat. Generalment, les formes 

binàries solien tenir la segona part més llarga (d’aquí l’evolució natural de la forma 

sonata durant el segle XVIII, prevista ja a la sarabanda de la Partita número 4). Tampoc 

era gens típic del barroc el fraseig en compassos de dos, de quatre i de vuit, en cada 

moviment. De fet, una cosa així podia esdevenir un perill per a un compositor. Les 

variacions número 15 i 21, amb el seu contrapunt imitatiu que se solapa 

constantment, fa que aquesta sensació de divisió binària desaparegui.  

4.1.3. Peter Williams o desmuntant el dogmatisme estructural 

Peter Williams (2001), en el seu assaig The Goldberg Variations, és crític amb tot allò 

que significa ser massa categòric a l’hora de voler parlar de veritats absolutes sobre les 

subdivisions en grups de les variacions: 

Per retornar a la idea que l’obra no és basa en un simple disseny abstracte, 

evident i inartísticament doctrinari: un pot comprovar que diverses de les 

característiques essencials d’aquesta obra impedeixen que sigui així. La 

irregularitat en l’obertura i tancament del patró dansa-arabesca-cànon; la total 

diferència de gèneres musicals entre les peces (siguin o no cànons); l’ambigüitat 
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entre els grups de dos i de tres, tant per a l’escolta com per a la lectura; la 

localització irregular de les variacions en menor i dels moviments lents; la varietat 

en les arabesques (no sempre a dues veus) i els cànons (no sempre a tres); 

l’absència d’altres simetries que haurien facilitat l’organització de les peces (si els 

cànons a la perfecta quarta i quinta són inversus, per què no el cànon a l’octava 

perfecta?). Tals qüestions deixen entreveure un element de caprici no sempre 

obvi en les obres de Bach.  

La simetria més òbvia i autèntica de l’obra l’Ària emmarcant principi i final de les 

variacions ens permeten especular sobre tot tipus d’agrupació de les variacions. Així 

doncs, els moviments amb fugues estrictes els trobem en moments regulars (var. 10, 

16 i 22), i la seqüència dels cànons creixent pas a pas, des de l’uníson a la novena, és 

molt clara en el paper, però no tant per a l’oïda, tal com apunta Williams (2001): 

«Alhora, molts moviments comencen amb una clara elusió als avantpassats a través 

del gènere de la chaconne en els seus primers vuit compassos, però que gradualment 

evoluciona de manera quasi independent quasi perquè encara segueix les 

harmonies de l’actual línia de baix».  
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5. Les variacions firma o la teoria de Niemöller 

 Sobre l’estructura de les Variacions Goldberg s’ha especulat molt i se n’han elaborat 

diverses teories. Ara intentarem explicar la que exposa Heinz Hermann Niemöller 

(1985) en el seu assaig Polonaise und Quodlibet: Der innere Kosmos der Goldberg-

Variationen (1985), bastant acceptada entre la musicologia actual. Més que el procés 

de raonament, el que sobretot considerem interessant d’aquesta teoria és la 

coherència formal que s’acaba donant a l’obra.  

5.1. Suite de variacions - Variacions en suite 

Segons Niemöller (1985), Bach ens dóna certes informacions rellevants sobre com 

volia que fossin enteses les variacions que encapçalen cada grup ternari, les que fins 

ara hem anomenant «variacions de caràcter». La forma de sarabanda de l’Ària inicial 

és la primera pista: Bach utilitza i desenvolupa de manera freqüent i ben diversa la 

forma de la sarabanda en les seves suites. «Moltes d’aquestes sarabandes 

constitueixen punts culminants evidents en l’entramat de les suites». El segon element 

que destaca és la denominació de la variació 16 com a Ouverture. Bach se serveix a 

vegades de l’obertura a la francesa com a moviment introductori de les seves suites. 

Niemöller (1985) utilitza aquestes peces de gran importància estructural, com a punt 

de partida, per demostrar que el caràcter de les variacions que conformen l’inici dels 

grups ternaris, mantenen semblances amb els moviments d’una suite: 

Hi ha, a més, una raó per suposar que, amb les Variacions Goldberg en conjunt, 

però més especialment amb el subgrup de les variacions d’encapçalament, Bach 

pretenia continuar la tradició de la suite de variacions, forma musical que, partint 

de P. Peuerl, va assolir gran difusió en l’àmbit alemany. En Bach, tanmateix, el 

caràcter de suite queda notablement relegat a un segon pla, de manera que en 

comptes d’una suite de variacions es podria parlar de variacions en suite.  
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Les variacions que hem anomenat de «caràcter/gènere», «virtuoses» i «cànons», aquí 

seran tractades com a «grup d’encapçalament», «grup intermedi» i «grup final», 

respectivament. 

5.1.1. El grup d’encapçalament: variacions a mode de moviment de suite 

Com que els subgrups que emmarquen les variacions (l’inicial 1-3 i el final 28-30) s’han 

de tractar a part, en aquest moment, per tractar les variacions d’encapçalament dels 

grups ternaris, ens centrarem en les variacions 4, 7, 13, 16, 19, 22 i 25 per tal 

d’esbrinar i resoldre quin tipus de moviments de suite podrien ser o quines relacions 

mantenen amb les danses de les suites de Bach.6 

 Variació 4  

El seu compàs ràpid de 3/8 permet entendre-la com un passepied. El que podria fer-

nos-en discrepar és que rebutja començar el moviment amb anacrusa (característica 

habitual d’aquestes danses), però aquest fet es dóna en totes les variacions menys al 

Quodlibet: totes les variacions tenen un començament tètic. Té similituds més que 

evidents amb els Passepied I [Figura 7] i II de l’Obertura en si menor. Si fem la 

comparació entre els compassos 9-24 del Passapied II de la Suite anglesa núm. 5 

[Figura 8] i compassos 17-32 de la variació 4, les coincidències són més que evidents:  

Figura 7 

 

                                                 
6 Vegeu en annexos les partitures de les variacions 4, 7, 13, 22 i 25. 
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Figura 8 

 

 Variació 7  

Com a giga, el compàs característic 6/8 i ritme puntejat que hi trobem són trets 

diferencials d’aquesta dansa. El que no deixa lloc al dubte, però, és el seu epígraf al 

tempo di giga, afegit de pròpia mà per Bach en l’exemplar manuscrit trobat per 

Christoph Wolff (1977). Aquí també, un altre cop renuncia a l’anacrusa principal de les 

gigues. Conserva similituds amb les gigues de la Suite francesa núm. 2 [Figura 9] i de 

l’Obertura en si menor: 

Figura 9 
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 Variació 10 

Aquesta porta com a títol Fughetta. Tot i que aquesta forma musical sembla que 

s’allunyi dels moviments de la suite, el compàs alla breve i la pauta rítmica de la 

variació ens fan pensar en una gavota. De la mateixa manera que Bach al tercer volum 

dels Clavier-übung escriu fughettes sobre melodies de coral, es pot donar el cas que 

ara Bach ho faci sobre un moviment de suite. 

 Variació 13  

Aquesta sarabanda representa una de les variacions més rellevants, ja que té sens 

dubte un pes significatiu en la primera part, tant pel seu caràcter lent, d’una banda, 

com per les reminiscències que manté amb l’ària inicial, de l’altra. 

La sarabanda esdevé en les suites de Bach una forma tractada amb especial interès. En 

tractar-se del veritable moviment lent de la suite, que es contraposa amb els altres 

moviments més o menys ràpids, no és estrany que cadascuna de les seves sarabandes 

tingués, alhora que una gran importància qualitativa, trets força distints, així com 

passa amb les gigues. Manté similituds amb quasi totes les sarabandes de les Suites 

franceses (número 1, 2, 5 [Figura 10] i 6). A continuació podem veure els ritmes 

fonamentals de la sarabanda: 

Ritme elemental: Apareix també amb freqüència:  

 

Figura 10 
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 Variació 16 

El títol donat per Bach a aquesta variació, Ouverture, ens permet saber que es tracta 

d’una obertura a la francesa. Aquesta forma és utilitzada anteriorment tres vegades 

per Bach en les suites per a clave: a la Suite anglesa núm. 6, a la Partita núm. 4 i a 

l’Obertura en si menor. Niemöller (1985) afirma que: «Aquesta variació es va situar en 

origen, possiblement, com a variació 1 al començament de l’obra i només en el curs de 

la redistribució posterior de la sèrie va anar a parar al lloc número 16, des d’on fa de 

pòrtic d’entrada de la segona meitat del cicle».  

 Variació 19 

Segons Niemöller (1985), es tracta d’una polonesa com la del Concert de Brandemburg 

núm. 1 en Fa Major BWV 1046. Aquesta relació, una mica forçada, fins i tot el mateix 

musicòleg reconeix que «la caracterització com a polonesa no és del tot convincent, ja 

que, tal com s’exposarà més endavant, Bach utilitzarà el ritme de la polonesa per a 

altres variacions, però de manera totalment diferent de com apareix aquí».  

 Variació 22  

L’epígraf Alla breve és més aviat una descripció del tempo o del tipus de compàs que 

del seu caràcter. Aquí ens trobem amb una gavota contrapuntística. Ho demostren el 

ritme característic i accentuat que caracteritza aquesta variació [Figura 11], i les 

similituds que conserva amb les gavotes de les Suites franceses núm. 5 i 6 [Figura 12], 

de la Suite anglesa núm. 3; i de les de l’Obertura en si menor.  

Figura 11 
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Figura 12 

 Variació 25  

Aquesta segona sarabanda permet establir una relació per la distribució del baix entre 

la sarabanda de la variació 13 [Figura 13] i la variació 25 [Figura 14]. 

 Figura 13   Figura 14 

 

A més, també s’assemblen en la línia melòdica, que, com diu Niemöller (1985), és una 

«floritura artificiosament ondulada». Per a aquest Adagio, hi ha dues sarabandes que 

mantenen trets bastants similars. En la sarabanda de la Suite francesa núm. 2, la 

distribució del baix en els compassos 4-5 [Figura 15]; 10-12 [Figura 16] i 20-22 [Figura 

17] són bastant similars a la línia general que segueix la mà esquerra en la variació 25. 

A la sarabanda de la Partita núm. 4, els llargs passatges de fuses que apareixen a partir 

del compàs 33 (fragment final del moviment) [Figura 18], ens recorden la variació 25 

en el tractament general que fa de la fusa, i en particular al tractament realitzat també 

a la seva part final, a partir del compàs 29. 
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Figura 15 

 

Figura 16  

 

Figura 17 

 

Figura 18 
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5.1.2. Els grups finals: nou cànons segons pautes similars a moviments de suite 

Com ja hem comentat, en la variació 10 Bach uneix una forma exclusivament 

contrapuntística (fughetta) amb el moviment d’una suite (gavota). Combina la forma 

de la imitació canònica amb elements estilístics propis de moviments de suite. 

Lògicament, hi haurà moltes més llicències a l’hora de seguir estrictament la forma de 

la dansa, ja que aquestes variacions estan sotmeses a la forma escolàstica del cànon. 

A continuació, enumerarem les danses que Niemöller (1985) considera que es troben 

en cada cànon. No hi entrarem més en detall perquè el propi autor de l’article no ho 

justifica gaire i perquè és un dels punts menys interessants de la teoria de les 

variacions firma, que veurem més endavant. 

Variació 3: Giga 

Variació 6: Courante (cf. Partita núm. 5) 

Variació 9: «Air» (cf. Partita núm. 6) 

Variació 12: Polonesa. 

Variació 15: Allemanda lenta (cf. Suite francesa núm. 2) 

Variació 18: Gavota (cf. variació 22) 

Variació 21: «Air» (cf. Suite francesa núm. 4) 

Variació 24: Courante (cf. Suite francesa núm. 4 i Partita núm. 1) 

Variació 27: Giga (cf. Suite francesa núm. 6 i Suite anglesa núm. 1) 

5.1.3. El grup intermedi: caracteritzacions estilístiques 

De la mateixa manera que és fàcil reconèixer el caràcter virtuós i la tècnica de doble 

manual d’aquestes variacions, és difícil saber quina és la forma estilística en què Bach 

pensava, ja que en tota la seva obra no hi ha res que s’hi pugui comparar. Werner 

Breig (1975) tracta aquestes variacions com a courantes. Segons Niemöller (1985), és 

evident que Bach només pensava en un únic moviment de suite (considerant que Bach 

pretengués buscar un model de dansa per a aquestes variacions) que, d’altra banda, va 

desenvolupar de forma inusual i, fins i tot, «moderna» en aquestes variacions. En 

general, el compàs de les courantes és 3/2, tot i que també 3/4. Les variacions 
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virtuoses estan escrites amb aquest últim compàs, cosa que pot establir una relació 

amb el tipus de moviment de les courantes. Però Niemöller (1985) justifica que no es 

tracta de courantes atenent-se a la distribució rítmica dels compassos de les cadències 

finals. Compara els finals de dues courantes d’altres suites de Bach, Suite anglesa núm. 

3 [Figura 19] i Partita núm. 3 *Figura 20+, en oposició als d’una variació d’aquest grup 

intermedi, la número 17 [Figura 21]:  

Figura 19   Figura 20 

 

Figura 21 

 

Per parlar d’un estil concret per a aquest grup de variacions, Niemöller (1985) parlarà 

de «poloneses virtuosístiques». 

5.1.4. El grup inicial: les variacions 1-3 i les «poloneses virtuosístiques» 

En compondre els grups inicial i final, Bach no utilitzarà l’esquema que segueixen la 

resta de grups ternaris en l’obra. En el grup inicial, la variació virtuosa l’estaríem 

esperant a la segona variació, però no succeeix així. Aquí trobem una peça de tipus 

suite que podríem designar com a ària i per aquest motiu la podríem col·locar dins del 

primer grup, el de les variacions d’encapçalament. És una composició de textura lliure i 

canònica, ja que hi apareixen, en les diferents veus, tots els intervals entre segona i 

sisena. 
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En la variació 1 tenim una polonesa en sentit estricte: el seu ritme característic [Figura 

22] apareix en 11 dels 32 compassos. Niemöller (1985) veu que hi ha una clara 

intenció, per part de Bach, que aquesta variació es pugui identificar amb una polonesa. 

També manté bastants relacions, sobretot estructurals, amb la polonesa de la Suite 

francesa núm. 6. 

Figura 22 

 

Pel que fa a la semblança estructural entre la primera variació i les variacions virtuoses, 

Niemöller (1985) pensa que «Bach volia revalorar i desenvolupar aquesta forma de 

dansa de suite que és la polonesa, que fins aleshores havia tingut poca importància». 

També recolza els seus arguments a favor de la defensa de la polonesa dient que 

Wilhelm Friedmann Bach i Johann Gottlieb Goldberg, que «durant un temps van viure 

personalment i molt de prop la creació de les variacions, haguessin practicat la 

polonesa amb molt d’èmfasi en la seva activitat com a compositors, contribuint així a 

la naturalització d’aquest moviment de suite».  

De les nou variacions d’aquesta sèrie virtuosa, la número 11 és l’única que no seria una 

polonesa, ja que el seu compàs i la seva distribució rítmica corresponen més aviat als 

d’una giga. Niemöller (1985) planteja que «potser s’ha produït una inversió respecte a 

la següent variació, la 12, amb el seu caràcter obvi de polonesa». La variació 26, 

reconeguda per la immensa majoria dels estudiosos com una sarabanda, és per a 

Niemöller (1985) una polonesa amb lleugeres modificacions rítmiques.  

5.1.5. El grup final: les variacions 28-30 

És bastant obvi que la variació 28, que encapçala l’últim grup ternari, forma part de la 

sèrie de virtuoses. Niemöller (1985) considera que Bach situa la variació 28 (virtuosa) 

després d’un cànon (variació 27) per tal «d’aconseguir una progressió sense fissures de 

la variació 27 fins a la 30». La variació 28 és sens dubte una polonesa si observem la 

distribució dels valors als compassos 16 i 32, bastant similars als compassos finals de la 

variació 17 (mostrats anteriorment a la  [Figura 21]). La número 29 és considerada una 
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composició germana de la 28 «composta a mode de polonesa virtuosística, de manera 

que aquestes dues variacions constitueixen una gran rèplica a la número 30, el 

Quodlibet i a la repetició de l’ària temàtica al final del cicle».  

Amb Spitta (1880) trobem per primera vegada algú que parla del contingut de l’última 

variació, la 30 «Quodlibet», on s’entrecreuen dues cançons populars de la terra de 

Bach. Spitta (1880) cita com a font d’aquesta notícia el deixeble de Bach, Johann 

Christian Kittel.  

La denominació «Quodlibet» la trobem solament un cop més entre les obres 

conservades de Bach: l’any 1707 al Quodlibet BWV 524. La característica principal 

d’aquest gènere consistia en un entramat de melodies i textos de cançons en part 

espirituals i en part profanes. Spitta (1880) ja comprova com apareixen unides amb el 

baix temàtic els aires de dos cants populars:  

«Ich bin so lang nicht bei dir g’west, ruck her, ruck her, ruck her…»  

*«Fa tant de temps que no he estat amb tu; torna, torna, torna…»+ 

«Kraut und Rüben haben mich vertrieben, hätt’ mein’ Mutter Fleisch gekocht, so wär 

ich länger blieben».  

[«Les cols i els naps m’han fet fora de casa; si la meva mare hagués cuinat carn, 

m’hauria quedat més temps».+ 

Hermann Keller (1950) es pregunta «què significa aquesta broma després de les 

variacions tan exigents tècnicament i intel·lectualment ». Steglich (1935) diu «I així, en 

lloc del cànon dècim, apareix aquí, ocupant el seu lloc, l’humor en forma de 

Quodlibet». 
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5.2. Variacions firma 

El treball de Niemöller (1985) revela què s’amaga darrere de les variacions extremes 

(variacions 1 i 30): 

La majoria dels investigadors han deixat constància de diverses maneres la 

inclusió de la variació 30, el Quodlibet, en el lloc d’un esperat cànon a la dècima 

que s’hi troba a faltar. Ben al contrari, ningú sembla haver considerat la 

possibilitat que també la variació 1 s’hagi pogut afegir posteriorment. En efecte, 

les poloneses virtuoses per a dos teclats són també només nou *la núm. 11 no s’hi 

considera+; d’aquí se’n pot deduir clarament la manca inicial d’una primera 

variació d’aquest tipus. L’afegit d’aquestes dues peces va haver de ser important 

per a Bach. Quin era el seu significat? La resposta la trobem a la pàgina on apareix 

el títol de l’obra. Allà, sota el nom «Johann Sebastian Bach», llegim en tres línies el 

següent: «Königl. Pohl. U Churlf. Saechs. Hoff-Compositeur, Capellmeister, u. 

Directore Chori Musici in Leipzig» [Compositor de cort del rei de Polònia i príncep 

elector de Saxònia, director d’orquestra i director del cor musical a Leipzig+. Bach 

firma la seva composició amb les variacions primera i última, en traslladar en 

forma musical el seu doble títol a la cort. La variació 1 (Polonesa) representa 

Polònia; el Quodlibet, amb els seus dos aires populars de Turíngia-Saxònia, 

Saxònia. Aquesta és la raó del qualificatiu variacions-firma que dono al número 1 i 

a la número 30.  

Què vol dir Niemöller amb això? Doncs que considera que el grup d’encapçalament i el 

central representen les funcions del compositor de la cort reial polonesa i la de 

l’elector de Saxònia; mentre que els cànons simbolitzen les funcions del cantor de 

l’església de Sant Tomàs de Leipzig, desenvolupades per Bach, ja que presenten 

elements d’una tècnica contrapuntística rigorosa, gairebé sacra. L’autor d’aquesta 

arriscada argumentació també considera que el fort èmfasi donat a la polonesa només 

es pot explicar pel fet que els anys en què ell situa els inicis de la composició 

coincideixen amb l’època en què Bach havia optat al títol de compositor de cort, és a 

dir, entre 1733 i 1736. 

L’interessant de considerar la primera i l’última variació com a variacions firma per a 

nosaltres no és tant el valor que Niemöller dóna al fet que simbolitzin una firma 
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musical, sinó més aviat que el fet de considerar-les com a variacions independents, 

sense relació amb la resta, explica i dóna molta coherència a l’estructura de l’obra. 

Així, l’esquema estructural proposat per Niemöller queda de la manera següent: 

 

 Ària  

 Var.  1 (polonesa)  

 Var.  2 (ària)  Var.  3 Canone all’ Unisono 

Var.  4 (passapied) Var.  5 (polonesa) Var.  6 Canone alla Seconda  

Var.  7 (giga) Var.  8 (polonesa) Var.  9 Canone alla Terza 

Var.  10 (gavota) Var.  11 (giga?) Var.  12 Canone alla Quarta 

Var.  13 (sarabanda) Var.  14 (polonesa) Var.  15 Canone alla Quinta 

   

Var.  16 obertura Var.  17 (polonesa) Var.  18 Canone alla Sexta 

Var.  19 (polonesa?) Var.  20 (polonesa) Var.  21 Canone alla Settima 

Var.  22 (gavota) Var.  23 (polonesa) Var.  24 Canone all’ Ottava 

Var.  25 (sarabanda) Var.  26 (polonesa) Var.  27 Canone alla Nona 

Var.  28 (polonesa)   Var.  29 (polonesa) 

 Var.  30 Quodlibet  

 Ària da capo  

Per tant, remuntant-nos a la qüestió sobre la veracitat o no del relat de Forkel amb 

què iniciàvem el treball, si seguim amb la teoria de les variacions-firma, Niemöller 

(1985) relaciona les aspiracions de Bach al títol de la cort de Dresde amb l’origen i 

motiu que van dur Bach a escriure les variacions. Si la relació fos certament aquesta, 

hauríem de pensar que Bach es va iniciar en el treball de les variacions no 

aproximadament cap al 1739 com molt estudis indiquen, sinó que hauria estat en 

dates anteriors al 1736, any de la concessió del títol. «És sabut que el comte 

Keyserlingk, enviat rus a la cort de Dresde des de 1733, va donar suport a les 

aspiracions de Bach al títol de músic de la cort i va acabar tenint èxit en el seu 

patrocini. Amb motiu de la visita al comte el novembre de 1741 a Dresde, Bach li va 

oferir un exemplar de les variacions, impreses a Nüremberg per Balthasar Schmid». Es 

pot interpretar, doncs, com una mostra d’agraïment de Bach per la concessió del seu 

títol nobiliari. En paraules de Niemöller (1985), «El sorprenent és que Forkel no fes 
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esment al paper que va jugar el comte en l’obtenció del títol a la cort per part de 

Bach». O potser és aquí on Forkel segurament va afinar més el seu discurs que no pas 

quan es refereix a la llegenda de l’insomni, i en canvi, en aquest cas, és a Niemöller a 

qui interessa subratllar aquest fet per poder quadrar la seva teoria.  
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6. Busoni i l’adveniment d’una nova obra 

En aquest punt del treball voldríem plantejar l’estructura de les Goldberg des del punt 

de vista d’un intèrpret. Ferrucio Busoni (1866-1924), compositor i pianista, manté 

durant tota la seva vida una actitud molt activa amb l’obra de Bach. Considerem 

interessant parlar de la relació Bach-Busoni perquè planteja una qüestió a què encara 

no ens hem referit: la praxi interpretativa i la seva relació amb l’estructura. 

En aquest cas, només ens centrarem en Busoni. La «reinterpretació» de les Goldberg 

per part del pianista italià, tot i ser d’una estètica molt allunyada de la nostra, no la 

podem obviar per dos motius. En primer lloc, l’edició de Busoni de l’obra de Bach 

constata el canvi estètic a través del pas del temps i els «problemes» que genera el fet 

de canviar d’instrument. En segon lloc, tot i que ja fa cent anys de l’edició de les 

variacions per part de Busoni, no podem negligir-les: Busoni tocava el piano i és més 

proper cronològicament a nosaltres que no pas Bach. 

6.1. Franz Liszt, predecessor de Busoni 

Liszt és alhora lluny i prop de Bach: n’és distant perquè no considera Bach la 

personificació del contrapunt més absolut, però l’acosta l’èmfasi que fa en els 

elements d’improvisació i de llibertat que es desprenen de l’obra bachiana. Això 

s’observa clarament en les seves revisions d’obres de Bach, les seves obres a partir de 

B-A-C-H i les seves composicions originals.  

Amb Liszt neix el concepte modern de «transcripció», sobretot pel que fa a moltes 

obres d’orgue de Bach que Liszt transcriu al piano. Els Sis preludis i fugues per a orgue 

(BWV 583-588) arranjats per a piano (1842-1850), transcripcions molt properes a 

l’obra original (pedals d’orgue doblats amb octaves al piano), disten de les darreres 

obres de Liszt. L’obra per a orgue Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (1863), basats en 
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BWV 12/2 i BWV 232 II/5, és de fet «música sobre música», música per a la qual « la 

distinció entre l’original i l’arranjament és irrellevant», com diu Martin Zenck (1997).  

En la mesura que, tot i que eren transcripcions, es permetia un alt grau de llibertat, les 

últimes versions esdevenen obres sui generis, tot i la relació explícita, que, per 

descomptat, tenia com a intèrpret de la música de Bach, amb els models bachians. 

S’ha de tenir en compte que van ser bastants els recitals en què Liszt interpretava 

música de Bach com la Fantasia cromàtica i fuga, els Sis preludis i fugues (que ell 

mateix havia transcrit), i les Variacions Goldberg. Així doncs, queda clara la diferència 

molt estreta entre la interpretació en recital com a variant del text de Bach, ja que el 

concepte actual de fidelitat en la relació text-intèrpret no era, evidentment, el de 

l’època de Liszt, i entre la transcripció i la transformació com una variant més del 

model. 

6.2. De Liszt a Busoni 

A partir de 1890 Max Reger i Ferruccio Busoni obren una nova etapa pel que fa a la 

«revisió» de l’obra de Bach. Busoni va tocar les obres de Liszt en recital i més d’una 

vegada va deixar constància de la importància de Liszt com a pianista, intèrpret i 

compositor. Busoni (1922) dedica a Liszt un apartat important en el seu segon llibre 

sobre estètica musical, Vor der Einheit der Musik.  

El treball intens de Busoni en l’edició de les obres de Bach (vint-i-cinc volums de l’obra 

per a teclat de J. S. Bach editada juntament amb Bruno Mugellini i Egon Petri) i els seus 

comentaris pianístics, i la seva anàlisi, amb les seves literàries i poètiques 

interpretacions, ens revelen la diferència decisiva entre ell i Liszt. Tot i que Liszt 

interpretava Bach en els seus concerts i expressava el seu interès en la publicació de 

les obres completes de Bach l’any 1851, la seva inquietud per Bach no anava més enllà 

de la que va dedicar en les obres sobre B-A-C-H i a Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen i les 

variants que se’n desprenen. El compromís de Busoni amb Bach, en canvi, va ser per a 

tota la vida.  

Tota l’obra pianística de Busoni està impregnada d’insercions i addicions bachianes. 

Busoni té una «actitud activa» davant de Bach: explica el propòsit d’una nova edició 

crítica de l’obra de Bach i dóna raons de la necessitat de les transcripcions de Bach. Tal 



Part II. Estructura 

 

59 

 

com diu Martin Zenck (1997), «Busoni utilitza Bach com a exemple sobre com el 

pianista ha de ser alliberat d’una funció merament reproductiva i ha d’assumir 

l’estatus de creador».  

En el prefaci de l’edició de Busoni a la primera part d’El clave ben temperat assenyala 

punts fonamentals per entendre la seva nova imatge de Bach: 

1. El potencial utòpic de Bach justifica l’expansió i «modernització» de les seves 

obres. Busoni, com a editor i compositor, possibilita les intencions que Bach no 

va poder desenvolupar en la seva època.  

2. L’afinitat entre el modernisme de principis del segle XX i Bach faciliten l’edició 

radicalment intervencionista. Considera que la música del classicisme és més 

distant que la de Bach. 

3. L’edició de Busoni era usada pels estudiants de piano, els quals estudiaven 

d’aquesta manera la forma adequada de la interpretació de Bach des de 

l’«escola» de les Invencions i simfonies i l’«institut» d’El clave ben temperat així 

com a través dels arranjaments de concert de les fugues d’orgue, les toccates, 

les Variacions Goldberg i la Chaconne per a violí.  

Busoni diu que «cada nota és en si mateixa la pròpia transcripció d’una idea 

abstracta». L’original existeix només en la imaginació però no en les notes de la 

partitura. «La interpretació d’una obra és també una transcripció la qual no importa 

com sigui de lliure mai no pot eliminar l’original». Per a Busoni, interpretació, revisió 

i composició representen nivells graduals i indivisibles sobre el procés creatiu i no tres 

entitats separades. Bach és per a Busoni un punt de partida d’on provenen totes les 

seves obres.  

6.3. Busoni i les Variacions Goldberg: l’edició de concert 

Les edicions i les revisions, per a la pràctica del piano i per a la capacitat d’improvisació 

del pianista, són de gran importància per a la interpretació musical i l’organització de 

l’estructura formal. En el prefaci a l’edició de les Variacions Goldberg coeditada entre 

Busoni i Egon Petri, es proporcionen les idees clau interpretatives per a aquest cicle, no 

solament en un sentit d’articulació i de fraseig, ni de caràcter ni de tempo, sinó que 
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sobretot és important l’aportació que fa en el plantejament estructural: l’agrupació de 

les variacions i l’arquitectura de tota l’obra. 

El que pretén Busoni amb l’edició del 1915 és «salvar» aquesta obra per a les sales de 

concerts. La recepció, per part tant de l’oient com de l’intèrpret, havia de ser realçada i 

millorada a través de retallades ben fetes, «reescriptures» i una nova reagrupació de 

les variacions. Aquestes intervencions, òbviament contràries a l’estructura original de 

l’obra, són una característica de les reinterpretacions de Bach per part de Busoni 

(1915):  

Per salvar a les sales de concerts aquesta imponent composició (és a dir, perquè 

milers de persones, que no estan en condicions de tocar-les elles mateixes, puguin 

arribar a sentir-les), cal més que no pas en les altres obres per a piano de 

Bach, abreujant o retocant aquí i allà, convertir-la en més complaent, tant pel 

que fa a la força intel·lectual de l’oient com a les facultats del pianista. És amb 

aquest objectiu que la present edició ho intenta aconseguir a través de la forma 

que ha donat al text; per aconseguir, a més, aquella altra meta, jo proposaria en 

primer lloc ometre les indicacions de repetició. 

Busoni subordina la divisió en dues parts, basada en la consideració de l’obertura com 

a porta de la segona part, a una divisió en tres grups. D’una banda, dues primeres parts 

anticlimàtiques acabades amb els moviments lents de les variacions 13 i 25 i, d’altra 

banda, una part dinàmica acabada amb les variacions 29 i 30 juntament amb l’ària 

[Figura 23], concebuda com a una unitat contínua anomenada Allegro finale.  

Prescrivint la completa repetició de l’Ària al final de l’obra, l’editor considera 

adequat reduir el tema als seus contorns melòdics originals, simplificats, alliberats 

de totes les ornamentacions: la melodia ressona com un himne, i per a la 

transposició a l’octava més baixa assumeix una sonoritat més poderosa, de 

manera que la primera aparició del mateix tema pot ser veritablement percebuda 

com la seva primera variació. 
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Figura 23 

 

Busoni elimina deu variacions, reduint-les, per tant, a vint. Sempre argumenta la 

supressió responent a criteris de no-repetició estilística i a favor del ritme entre 

variacions. 

L’esperit de la tercera variació (la qual requereix un toc molt elàstic i segur) està ja 

suficientment expressat en la segona, de manera que la tercera es podria 

suprimir, sense que es produís una gran pèrdua. El cànon a la tercera afebleix 

l’efecte de l’entrada de la fughetta, que podria seguir immediatament el potent 

Allegro (variació 8). El mateix podem dir del cànon a la quarta que precedeix 

l’Andante. L’Obertura més aviat trenca l’ordre de la sèrie, en comptes d’introduir-

hi un element de varietat; en canvi l’Allegro (17) amb la seva desimboltura neta es 

distancia feliçment de la dolça variació 15, escrita en menor. 

 Així doncs, l’estructura proposada per Busoni queda de la manera següent: 

L’ordre de les Variacions per a l’execució pública 

ARIA 

PRIMER GRUP 

1. Allegro (1) 

2. Andantino (2) 

3. Lo stesso movimento (4) 

4. Allegro non troppo (5) 

5. Canone alla Seconda (6) 

6. Allegro scherzando (7) 
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7. Allegro (8) 

8. Fughetta (10) 

9. Più vivace (11) 

10. Andante con grazia (13) 

 

SEGON GRUP 

11. Allegro ritenuto (14 o, si no, Allegro slanciato 17) 

12. Canone alla Quinta (15) 

13. Allegretto piacevole (19) 

14. Allegretto vivace (20) 

15. Fugato (22) 

16. Non allegro (23) 

17. Adagio (25) 

 

TERCER GRUP 

18. Allegro corrente (26) 

19. Andante brillante (28) 

20. Allegro finale (29), Quodlibet (30) i Ripresa 

Busoni tenia molt clars els principis interpretatius següents per a la seva música: 

separació, connexió, grans cesures i connexions entre variacions indicades amb signes 

de pausa o d’attacca.  

Busoni fa una distinció estrica entre «revisió» i «transcripció», dos conceptes 

comparables en edicions com les Variacions Goldberg i la Chaconne. Els canvis són 

prou significants en les dues obres fins i tot sense tenir en compte les supressions i 

el canvi d’instrument. Per això, s’hauria de parlar en aquests casos d’obres noves i 

originals escrites per Busoni. En aquests casos, és indiscutible la distància entre 

l’autèntic Bach i la pròpia manera de Busoni de compondre. En aquest sentit, Zenck 

(1997) afirma que «Busoni porta més enllà el que ja era evident en l’edició de concert 

de les Variacions Goldberg: en lloc de les proporcions numèriques de Bach i els grups 

tripartits de les variacions, subjuga tota la forma sencera a una gran dinàmica final». 

Per posar un exemple, avui dia, és probable que Uri Caine i la seva «versió», o més 

aviat reinterpretació, de les Variacions Goldberg sigui el que més s’assembla a seguir 

una línia continuista pel que fa a la voluntat de Busoni de «salvar» el repertori 

«modernitzant-lo» i adequant-lo a la contemporaneïtat. Uri Caine és pianista i 
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compositor de jazz, polifacètic, que l’any 2000 va enregistrar amb el seu ensemble una 

versió molt particular de les Variacions Goldberg. L’àlbum és un doble CD, en què, en 

lloc de 30 variacions n’hi ha 70. Els arranjaments i composicions de Caine són 

adaptacions que passegen per tots els gèneres: des del barroc (amb instruments de 

l’època), a les taules d’un discjòquei, passant per la música post-romàntica, pel jazz, 

pel gospel, i per molts altres gèneres. Caine fa variacions de les variacions, adaptant-

les a l’àmplia versatilitat que configuren totes les músiques contemporànies, la nostra 

estètica actual.  
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7. Conclusions 

Havent experimentat el que és l’aproximació intel·lectual d’una obra, és a dir, havent-

me endinsat, a través de la documentació i la recerca, a temes bàsics com són, d’una 

banda, l’origen del sobrenom Goldberg, els volums del Clavier-übung (del qual formen 

part les variacions), l’ànalisi de l’Ària i el seu entorn, i, d’altra banda, un estudi de 

l’estructura global, que no una anàlisi detallada de cadascuna de les variacions, així 

com els punts de vista estructurals plantejats, tan allunyadament entre si, per 

Niemöller i Busoni, arribo a les conclusions següents: 

- Aprofundir sobre el relat de Forkel m’ha resolt els dubtes que tenia vers 

aquesta qüestió, tot i que, en qualsevol cas, l’origen del sobrenom de les 

variacions no deixa de ser anecdòtic. Del que sí he tret profit, ha estat de 

constatar la importància que  van tenir Forkel i els seus succedanis romàntics 

en fer de Bach un mite, convertint-lo en pràcticament «divinitat», idea que ha 

perdurat fins als nostres dies. 

- Conèixer a fons els quatre volums del Clavier-übung, m’ha servit per endinsar-

me en el món per a teclat de Bach i posar-lo en context amb les variacions, 

prenent consciència de l’evolució en el seu llenguatge i coneixent gèneres i 

estils, fins ara una mica desconeguts per a mi. 

- L’ànalisi de l’Ària i el seu entorn m’ha fet anar més enllà del que podria haver 

estat una relació simplement contemplativa, i m’ha fet veure que darrere de la 

bellesa d’aquelles notes hi ha història, hi ha preguntes i hi ha respostes.  

- L’anàlisi de l’estructura de la música és sempre, alhora que interessant, 

necessària. La forma no és menys important que la melodia, l’harmonia o el 

ritme. En el cas d’una obra de tals dimensions és pràcticament un requisit 
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comprendre’n l’estructura general, així que plantejar-m’ho ha estat molt 

gratificant i m’ha ajudat a enfocar la interpretació de les variacions.  

- En la línia del punt anterior, haver estudiat una teoria bastant estesa 

actualment com la de Niemöller, m’ha fet comprendre millor alguns aspectes 

de l’obra, així com també se m’han presentat algunes discrepàncies amb el seu 

discurs, tot i que no per això ha estat menys interessant estudiar-lo. 

- Pel que fa a Busoni, conèixer la seva edició i proposta estructural, no m’ha 

ajudat tant a la interpretació, tot i que sí que m’ha semblat un plantejament 

molt lògic i intel·ligent. Altrament, amb la partitura de Busoni en mà, ha estat 

molt interessant veure com en la seva edició totes les dificultats tècniques són 

replantejades d’una manera que ajudi l’adaptació al piano de les variacions i 

també l’intèrpret. Això és tan gratificant com tranquil·litzador, comprovant com 

els més grans pianistes també han «patit»  amb certs passatges d’aquesta obra. 
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