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EXTRACTE  

 
L’objectiu d’aquest projecte és estudiar la recepció de l’obra de Bach des de la seva vida fins 
l’actualitat. Es pretén, d’una banda, esbrinar quins són els motius que van produir que cada època 
històrica jutjés l’obra de Bach de diferent manera, quins van ser els mitjans de conservació de la 
seva obra així com quins canvis va patir la seva obra per tal d’encaixar amb cada època. D’altra 
banda pretén exemplificar aquesta diferència en la posició que cada època va atorgar a l’obra de 
Bach mitjançant obres de compositors posteriors (Mozart, Schumann, Brahms, Britten i Villa-
Lobos) que, cadascuna de manera diferent, contenen alguna reminiscència de Bach. La metodologia 
utilitzada ha consistit en la seva major part en la recerca bibliogràfica però també en la comparació 
de versions d’obres musicals en partitures i gravacions. La conclusió principal que es pot extreure 
d’aquest treball és que cadascú és producte de la seva època amb el seu context particular i per tant, 
qualsevol interpretació que pugui fer d’una obra musical amb el seu estil compositiu ve fortament 
determinat per la ideologia del context que l’envolta. És normal, doncs, que el segle XVIII la 
decadència del pensament religiós comportés un rebuig per l’obra de Bach la qual és 
majoritàriament de caràcter religiós, mentre que el segle XIX amb l’emergència de la burgesia i els 
seus valors romàntics s’elevés la figura de Bach com l’heroi del poble alemany.    

 
EXTRACTO  

 
El objetivo de este proyecto es estudiar la recepción de la obra de Bach des de su vida hasta la 
actualidad. Se pretende, por un lado, descubrir cuáles son los motivos que produjeron que cada 
época histórica juzgase la obra de Bach de distinta manera, cuáles fueron los medios de 
conservación de su obra así como cuáles fueron los cambios que sufrió su obra para encajar en cada 
época. De otro lado pretende ejemplificar esta diferencia en la posición que cada época otorgó a la 
obra de Bach a través de obras de compositores posteriores (Mozart, Schumann, Brahms, Britten y 
Villa-Lobos) que, cada una de manera distinta, contienen alguna reminiscencia de Bach. La 
metología utilizada ha consistido en su mayor parte en la búsqueda bibliográfica pero también en la 
comparación de versiones de obras musicales en partituras y grabaciones. La conclusión principal 
que se puede extraer de este trabajo es que cada uno es producto de su época con su contexto 
particular y por tanto, cualquier interpretación que se pueda hacer de una obra musical con su estilo 
compositivo viene fuertemente determinado por la ideología del contexto que lo rodea. Es normal, 
así, que en el siglo XVIII la decadencia del pensamiento religioso comportase un rechazo hacia la 
obra de Bach la cual es mayoritariamente de carácter religioso, mientras que en el siglo XIX con la 
emergencia de la burguesía y sus valores románticos se elevara la figura de Bach como el héroe del 
pueblo alemán.  

  
EXTRACT    

 
The aim of this project is the study of the reception of Bach’s work from his life until now. It’s 
intended, on one hand, to find out which are the reasons that produced the different judgement of 
Bach’s work in each historical era, which were the means of his work conservation as well as which 
were the changes that his work suffered to fit each era. On the other hand, it’s intended to 
exemplify this difference in the position that each era gave to the Bach’s work through works by 
other later composers (Mozart, Schumann, Brahms, Britten and Villa-Lobos) who, each in a 
different way, contain some Bach reminiscence. The methodology consists mostly in 
bibliographical research but also in comparing musical versions in scores or recordings. The main 
conclusion that can be drawn from this work is that everyone is a product of its time with its 
particular context and therefore any performance that may be made of a piece of music with his 
compositional style is strongly determined by the ideology of the context that sorrounds it. That’s 
why it’s normal that in the eighteenth century the religion decline caused a rejection for Bach’s 
work which is mostly religious, while in the nineteenth century with the emergence of the 
bourgeoisie and their romantic values they praised the figure of Bach like a German hero.  
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0. INTRODUCCIÓ  

Tots els violoncel·listes coneixen les Suites per a violoncel sol BWV 1007-1012. És una de les obres 

capdavanteres en el repertori d’aquest instrument de la qual sempre he tingut curiositat per conèixer 

aspectes relatius a la seva història o a aspectes interpretatius. D’altra banda, coneixia algunes obres 

d’altres compositors directament relacionades amb Bach com són les Bachianas Brasileiras de Villa-

Lobos, la Sonata n.1 per a violoncel i piano Op. 38 de Brahms i l’acompanyament de piano de 

Schumann de la Suite n.3 de Bach. També més endavant vaig descobrir la versió de Mozart de 

fugues d’El Clavecí ben temperat i la Suite n.1 Op. 72 per a violoncel sol de Britten, la qual conté una fuga, 

gènere del que Bach se’n considera el referent.   

Per aquests motius vaig decidir el tema del treball: la influència de l’obra de Bach en obres 

posteriors per a violoncel. Així com les obres que reben la influència sempre són per a violoncel ja 

que un dels objectius és acabar-ne oferint una mostra sonora, les obres de Bach de les quals parteix 

la influència no sempre són per a violoncel. En dos casos la influència prové de les Suites per a 

violoncel sol i per això es dedica tot un capítol a aquesta obra. Les dues obres que parteixen de les 

Suites són l’edició de Schumann de la Suite n.3 de Bach i la Suite n.1 de Britten. En dos altres casos 

la influència parteix d’obres per a teclat, El Clavecí ben temperat i l’Art de la Fuga, encara que no se sap 

del cert si aquesta última és escrita amb una instrumentació concreta. D’El Clavecí ben temperat, 

doncs, Mozart en transcriu cinc fugues per a quartet de corda, mentre que de l’Art de la Fuga, 

Brahms en cita un tema a la Sonata n.1 per a violoncel i piano. En l’últim cas de les Bachianas Brasileiras 

de Villa-Lobos, la influència no prové de cap obra en concret, sinó que parteix de l’estil compositiu 

de Bach. 

Per estudiar aquestes influències calia, doncs, estudiar el context en què es van escriure aquestes 

obres per tal d’esbrinar de quina manera aquests compositors van rebre l’obra de Bach. I com que 

això depèn del context en el qual s’emmarca perquè la visió que s’ha tingut de Bach ha anat variant 

al llarg de la història, calia estudiar de forma general la història de la recepció de Bach. És per això 

que aquest treball pretén fer un recorregut històric des de l’època de Bach fins els nostres temps per 

tal de conèixer la imatge que cada època ha construït de Bach, així com els mecanismes de 

preservació de la seva obra i les característiques de les interpretacions en cada època. Cadascuna de 

les obres abans esmentades exemplifiquen la repercussió de l’obra de Bach en una època amb uns 

gustos i objectius particulars.  

Agraeixo especialment el professor Xavier Barbeta per haver-me guiat amb aquest projecte tot i la 

distància. També al meu professor de violoncel Christoph Richter que m’ha instruït durant aquests 

dos últims anys i a part de mostrar-me un gran exemple m’ha donat la oportunitat d’estudiar amb 

ell a Alemanya. No vull oblidar el professor José Mor, que sense ser el meu mestre, m’ha ofert 

classes desinteressadament per a la preparació del recital final. No cal dir que sense la col·laboració 

d’Anna Bayod, Anna Roca, Gemma Pujol i Alicia Grillo així com de la repertorista Nozomi, aquest 

projecte no s’hauria pogut interpretar. Finalment, encara que la seva ajuda no es pugui descriure 

amb paraules, el suport constant de la meva família i amics també ha resultat del tot imprescindible.   
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1.1.  EL PECULIAR MÓN DE BACH    
 

Encara que a nosaltres ens ha arribat la figura de Johann 

Sebastian Bach (1685-1750) com un geni, la realitat, com passa 

moltes vegades, difereix molt d’aquesta imatge adquirida per la 

tradició. Va ser el segle XIX qui va inventar el concepte de 

geni entenent-lo com algú dotat d’un talent innat que rep la 

inspiració d’alguna mena de divinitat com a regal de la 

naturalesa. Al llarg dels segles XVII i XVIII un bon músic 

havia de saber composar, tocar, dirigir, improvisar, ensenyar 

entre d’altres, i per tant Bach en aquest sentit era un músic 

“normal” de la seva època, és a dir, feia el que li pertocava com 

a tal.  

 

                            J.S. Bach 

En altres sentits, però, Bach era inusual pel seu temps. La base cultural en la que Bach havia crescut 

era fonamentalment diferent de la dels seus contemporanis i així conservava pràctiques aleshores 

poc comunes, pròpies d’anys anteriors. Per exemple, tenia cura dels seus instruments fent les 

tasques actuals de luthier i afinador i les entenia com una part més del treball artesà del músic, 

mentre que la majoria dels seus contemporanis ja havien perdut aquesta part. De la mateixa manera, 

encara conservava el mètode de còpia d’obres com a mitjà d’assimilació d’aquestes.  

Un altre fet que el distingia dels músics contemporanis de l’època és que en tota la seva vida gairebé 

no va viatjar sinó que va romandre a la zona de Turíngia i Saxònia, com els seus avantpassats, sense 

buscar una millor posició a un altre país. Carl Philipp Emanuel Bach va dir del seu pare: “En 

general no va tenir la sort més brillant perquè no va fer el que es requereix, és a dir, recórrer el 

món.” (Herz, 1985: 8) Sembla, doncs, que Bach era poc ambiciós i sense desig de fama. No hi ha 

documents que mostrin que era conscient de la qualitat de les seves obres i així segurament tot el 

seu impacte en el desenvolupament musical posterior que veurem més endavant hauria estat 

inconcebible per ell.  

Actualment coneixem Bach sobretot per la seva vessant compositiva però els seus contemporanis 

l’admiraven sobretot per les seves habilitats com a organista i clavecinista, especialment per les 

improvisacions que oferia als orgues de diferents esglésies. I era tan ben considerat de manera que 

ningú dubtava que Bach era el millor organista de l’Alemanya del nord. També era reconegut com a 

pedagog que escrivia obres didàctiques sobretot per a teclat com el Clavierübung però també per 

altres instruments. Les Suites per a violoncel sol, com veurem, són un altre exemple d’obra didàctica 

que, com molta part de l’obra de Bach, s’han acabat interpretant com a obra de concert.   

Com a compositor no va ser del tot reconegut per diversos motius. Per començar la major part de 

les seves obres eren escrites per a l’acte litúrgic on el nom del compositor no tenia un pes tan 

important. D’altra banda, el seu estil compositiu era considerat més aviat “antiquat” per l’època de 

manera que la seva música no va estar mai de moda i durant la seva vida va tenir pocs defensors de 

la seva obra.  

Encara que Bach es veiés fora de la moda del seu temps no va fer res per canviar la impressió dels 

seus contemporanis. Al contrari, segons el seu amic Christoph Lorenz Mizler, la tercera part del 

Clavierübung va ser una resposta a la crítica que provocava la seva música. A més, va escriure l’Art de 

la Fuga durant els últims anys de la seva vida, enmig del període galant.  
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Bach feia ús de l’estil coral de tradició alemanya i també havia assimilat els estils francès i italià. Així, 

va utilitzar tècniques i gèneres autòctons alemanys de l’orgue (tocates, preludis, fugues i corals), 

gèneres francesos del clavicèmbal (suites i obertures) i gèneres italians del violí (concerts, sonates i 

simfonies). Aquesta barreja d’estils donava lloc a un estil molt peculiar, amb una part moderna i una 

altra antiga que va ser motiu de polèmica sobretot al final de la seva vida, quan els seus 

contemporanis componien fent ús de l’anomenat estil “pre-clàssic”.     

Mentre altres països com Itàlia, Anglaterra i França ja començaven a tenir representants d’estil més 

“clàssic”, Bach representava l’últim compositor europeu d’estil no “clàssic”. És per això que, degut 

a la seva orientació històrica i “endarreriment” de la seva obra, s’observava com un guàrdia de l’art 

antic a Alemanya i els seus contemporanis només en podien admirar els components més formals.  

De la mateixa manera que els seus contemporanis, Bach admirava Händel, que era considerat el 

gran compositor alemany del moment. Al llarg de la seva vida, Bach va intentar trobar-se amb 

Händel dues vegades però aquest últim ho va evitar. A més, Bach va copiar obres de Händel per 

assimilar el seu estil específic, i en canvi Händel no posseïa ni una sola obra de Bach.  

Però no només era l’estil compositiu de Bach el que obstaculitzava l’admiració de la seva obra, 

també el significat de la seva música era problemàtic. La majoria de les seves obres eren religioses, 

algunes de les quals a més contenien text litúrgic com Passions, Cantates i Motets  

El problema era que la composició d’aquestes obres de caràcter religiós es va donar en un context 

de lluites religioses i reorganitzacions socials. Cap a principis del segle XVIII va ser quan van 

començar a aparèixer els primers símptomes d’indiferència davant la música religiosa perquè la 

religió ideològicament va deixar d’ocupar la posició central que abans tenia. Fins llavors la música 

havia estat completament lligada a la cort i a l’església. Els músics estaven al servei d’aquestes dues 

entitats i per tant estaven sotmesos a les seves peticions. Va ser a partir de llavors quan els músics 

van començar a lluitar per independitzar-se d’aquestes entitats i així poder composar lliurement.  

Bach va passar la part principal de la seva vida (1723-1750) a Leipzig, aleshores el centre burgès 

eclesiàstic més important d’Alemanya, amb el càrrec de Cantor de la Thomasschule i de Director chori 

musici de Leipzig. Davant dels intents de canvis en el càrrec de Cantor que s’estaven produint a la 

Thomasschule, Bach lluitava per retenir l’ordre del vell sistema. Al 1736, va escriure una carta on 

expressava les seves pors que “els serveis poden ser pertorbats i la música religiosa caure en la 

decadència més greu, i l’escola també en poc temps pot patir tal deteriorament fent impossible que 

durant molts anys torni al seu estat anterior.”(Herz, 1985: 6)  

La seva posició tan determinada per la tradició, enmig d’un món de canvis socials, religiosos i 

ideològics, explica la impressió que la figura de Bach va provocar al seu voltant.  
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1.2. PRESERVACIÓ DE L’OBRA DE BACH 
 

Bach esperava que només poques obres sobreviurien després de la seva mort, i aquestes les va 

revisar durant els últims anys de la seva vida deixant-les de forma impecable als seus fills i alumnes. 

Aquestes eren: les quatre parts del Clavierübung, sis preludis corals (anomenats corals Schübler) i l’Art 

de la Fuga. Amb un objectiu didàctic, eren destinades al cercle en el que esperava que el seu art 

viuria, fills i alumnes.   

Sabia que la gran quantitat de Cantates i Passions serien perdudes per la posteritat degut a la seva 

funció litúrgica i per tant, funcional. Per això no va fer el mínim esforç per tal de preservar els 

manuscrits d’aquestes obres.  

A part que la majoria d’obres eren funcionals, un altre fet que va representar un obstacle en la 

circulació de música de Bach va ser que a partir de la Guerra dels Trenta Anys (1618-1648) la 

impremta musical va disminuir dràsticament de manera que la impressió i gravat de les obres va 

esdevenir una excepció i un luxe. 

Al llarg de la seva vida, les úniques obres que es van publicar van ser les que tenien un objectiu 

específic i extramusical: La Cantata Trauer Ode (Oda fúnebre) BWV 198, Musikalisches Opfer (La 

Ofrena Musical) BWV 1079 i Canonische Veränderungen über Vom Himmel hoch (Variacions Canòniques 

sobre el coral Vom Himmel hoch) BWV 769.  

Amb aquesta escassa impressió d’obres de Bach i el poc esforç per part d’ell en conservar-les, va ser 

gràcies sobretot als seus alumnes que es va poder conservar l’obra. Com veurem als capítols 

següents, els dos centres principals de conservació, és a dir còpia, de l’obra de Bach seran la 

Thomasschule de Leipzig i sobretot, la cort de la Princesa Amàlia a Berlín en l’anomenat Primer 

Moviment Bachià.  
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2. LES SUITES PER A VIOLONCEL 
BWV 1007-1012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2.1 LA CREACIÓ DE LES SUITES 
 

2.1.1. Bach a Cöthen i la figura del príncep Leopold  

Els anys que Bach va passar a Cöthen, del 1717 al 1723, van ser únics en el context de tota la seva 

carrera. Després d’ocupar la posició com a organista a Arnstadt (1703-1708) i Weimar (1707-1717), 

va obtenir la posició de mestre de capella a Cöthen i va 

començar a composar sota el mecenatge del Príncep 

Leopold. Així, amb 32 anys va obtenir la posició més alta 

que es podia oferir a un músic d’aquella època. Gràcies a la 

gran valoració del príncep Leopold per a la interpretació 

instrumental que va contractar Bach amb un salari inusual. 

El contracte estipulava que Bach dirigiria i tocaria en una 

petita orquestra, composaria música de cambra sense límit 

de data i tindria alumnes incloent el mateix Príncep 

Leopold. Quedava deslliurat de qualsevol altra ocupació a 

l’església, fet que li va donar la llibertat d’experimentar amb 

instruments individualment així com en grups de cambra i 

orquestra. Va ser quan va escriure les obres sense 

acompanyament per a flauta, violí i violoncel, les Suites per a 

orquestra, els Concerts de Brandenburg, El Clavecí ben temperat, les 

Invencions i Simfonies i totes les Suites per a teclat.  

                     El príncep Leopold  

Entre els músics dels que disposava hi havia un violoncel·lista, Bernard Christian Linike (1673-

1751), i un violagambista, Christian Ferninand Abel (1682-1761). El musicòleg Charles Sanford 

Terry (1864-1936) afirma que “el paper que Bach atorga al violoncel a Cöthen indica que Linike era 

un músic respectat pel compositor” (Davis, 1986: 78). La seva presència és molt significativa per a 

l’escriptura de les Suites perquè Bach utilitzava els recursos instrumentals que tenia a l’abast. Així, si 

el violoncel·lista de Cöthen hagués tingut unes altres qualitats, potser les Suites farien ús d’uns 

recursos lleugerament diferents.   

Bach prenia part en viatges del príncep Leopold. Va ser tornant d’un viatge al juliol del 1720 quan 

Bach va saber que la seva dona, Maria Barbara, havia mort durant la seva absència. Es creu que les 

Suites per a violoncel van ser escrites al mateix temps que les Partites i Sonates per a violí durant aquest 

any, després de la mort de la seva dona. 

2.1.2. Antecedents  

A Weimar Bach havia conegut obres per a violoncel de compositors italians com Antonio Vivaldi 

(1678-1741), Benedetto Marcello (1686-1739) i Giovanni Battista Bononcini (1670-1747). Vivaldi 

havia escrit vint-i-set concerts per a violoncel i tant Marcello com Bononcini eren violoncel·listes 

que també havien escrit per aquest instrument. També segurament hauria tingut contacte directe o 

indirecte amb dos violoncel·listes que li haurien pogut despertar l’interès per aquest instrument: 

Francesco Alborea (1691-1739), conegut com “Franciscello”, que era el violoncel·lista amb més 

transcendència de l’època, i Johann Sebald Triemer (1700-1762), que va ser el  primer violoncel·lista 

virtuós alemany d’una escola de violoncel alemanya amb unes característiques diferenciades de la 

italiana.   
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D’altra banda, l’ús dels recursos polifòniques del violoncel té origen en obres com els Ricercares per a 

violoncel sol que van escriure autors com Giovanni Battista Degli Antoni (1660-1697) i Domenico 

Gabrielli (1659-1690). Aquestes obres, escrites a partir del 1680, coincidint amb el desenvolupament 

en la construcció i tècnica del violoncel, van contribuir a concebre el violoncel com a instrument 

solista. Segons el musicòleg Gordon J.Kinney, Gabrielli va ser el primer en utilitzar les capacitats 

expressives del violoncel. La seva influència en la interpretació del violoncel s’ha comparat amb la 

de Corelli en la del violí, i així es diu que si Corelli és el pare del violí modern, Gabrelli ho és del 

violoncel modern.  

Són molts els estils instrumentals que van servir com a model per les Suites per a violoncel. Aquestes 

integren majoritàriament aspectes d’estil italians i alemanys però no es pot obviar la influència 

francesa ja que les Sis Suites són Suites franceses amb títols francesos que provenen de les danses 

que es ballaven a la cort de Lluís XIV.    

2.1.3. El violoncel en transformació  

Durant el segle XVII, s’utilitzaven violoncels de mides més grans i es tocava amb l’instrument 

recolzat sobre el terra i separat de l’intèrpret. Tot i així, encara no hi havia una mida normalitzada i 

existien molts tipus de violoncels pel que fa a la mida i també a l’afinació de les cordes, que eren de 

budell.   

Entre els anys 1680 i 1720 aproximadament va tenir lloc un procés de desenvolupament de la 

construcció i  tècnica del violoncel en el que el violoncel va passar d’estar recolzat sobre el terra a 

estar subjectat entre les cames com els violagambistes. Això va ser possible gràcies a la 

normalització d’una mida més petita del violoncel. Aquest fet va permetre arribar molt més 

fàcilment a totes les cordes i posicions del batidor i també va facilitar l’ús de l’arc. Es van 

desenvolupar, a més, tècniques d’enrotllament de les cordes, encara de budell, variant així el seu pes 

per tal de permetre diferents tensions entre les cordes.   

 

El coneixement de Bach dels instruments i la seva col·laboració amb els fabricants està documentat. 

L’inventori de la mort de Bach va  mostrar que posseïa onze instruments de corda, entre ells 

diferents violoncels, fet que indica el seu probable coneixement sobre l’evolució en la construcció 

del violoncel d’aquella època. Així, segons Nathan Davis, doctorada per la universitat de Nova 

York, la composició de les Suites pot ser considerada la seva resposta a tota l’evolució física de 

l’instrument ja que es podria pensar que les sis Suites resumeixen el desenvolupament físic del 

violoncel barroc. Les quatre primeres Suites amb una afinació regular requereixen la resposta i el 

centre tonal del violoncel de mida petita i cordes fabricades amb la tècnica d’enrotllament mentre 

que les dues últimes, amb l’ús de l’afinació de scordatura a la cinquena i l’ús d’un violoncel de cinc 

cordes a la sisena, exploren la varietat de colors dels diferents tipus de violoncels utilitzats el segle 

XVII.  

Però aquest nou instrument encara no era com el violoncel d’avui dia. El violoncel barroc no tenia 

pica i les cordes eren de budell mentre que actualment són totes de metall. També l’arc barroc 

diferia de l’actual en la forma de la corba. Les diferències s’il·lustren a continuació:  
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                                               Arc barroc 

 

                      

  Luigi Boccherini (1743-1805) tocant el violoncel barroc 

 

Com a resultat, el violoncel actual té molta més projecció sonora que el barroc. Aquest últim, però, 

projectava suficientment per a ser escoltat en les sales de l’època, de dimensions més reduïdes que 

les d’avui dia.  
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2.2. CARACTERÍSTIQUES DE LES SUITES 

 

2.2.1. Estructura  

Cadascuna de les Suites està formada per sis moviments: 

1. Preludi 

2. Allemande 

3. Courante  

4. Sarabande 

5. Galanteries (Minuets, Bourreés o Gavotes) 

6. Gigue  

Hi ha una gran diferència, però, entre el caràcter dels preludis i el de les danses. Els preludis de les 

Suites tenen un caràcter d’improvisació i són els únics moviments que no estan basats en un ritme 

de dansa. Segurament el contacte de Bach amb els instrumentistes italians amb la seva espontaneïtat 

i extraversió hauria influït en l’estil d’interpretació d’aquest moviment.  

A diferència dels preludis, els moviments de dansa 

tenen una estructura molt més definida perquè 

provenen de les danses franceses que en aquella 

època es ballaven a les corts i ciutats d’Alemanya. 

Aquestes danses, refinades i amb un estil molt 

disciplinat provenen de la cort de Lluís XIV.  

 

 

Les primeres tres suites i les dues últimes estan escrites en tonalitats que corresponen a cordes a 

l’aire, Sol major, Re menor, Do major, Do menor, i Re major. Però tant aquestes Suites com la 

Quarta en Mi bemoll major, es recolzen en gran part a les cordes a l’aire del violoncel amb afinació 

estàndard. 

Tal com s’ha explicat abans, les dues últimes presenten aspectes innovadors respecte les altres. La 

Cinquena Suite està escrita amb una afinació diferent, en scordatura, en el que la corda la s’ha d’afinar 

un to més baix. La Sisena Suite es creu que va ser escrita per un violoncel piccolo de cinc cordes, amb 

una corda mi afinada una quinta superior.  

2.2.2. Finalitat 

L’ús d’una afinació alternativa per a la Cinquena Suite i d’un instrument de cinc cordes per a la 

Sisena Suite és, doncs, una evidència del seu objectiu d’investigació del violoncel en la seva nova 

forma. A més, la literatura d’un instrument de corda sol, tant a l’època de Bach com actualment, és 

molt escassa al costat de les Sonates amb baix continu. Així, amb l’escriptura de les Suites Bach 

explora un nou llenguatge per l’instrument.  

Però també, segons Nathan Davis, les Suites per a violoncel, de la mateixa manera que El Clavecí ben 

temperat o les Invencions i Simfonies poden ser vistes com obres musicals amb una voluntat pedagògica 

específica. Gordon J. Kinney afirma: “Les Suites presenten un augment progressiu en la dificultat 

tècnica i per això han de ser escrites amb un objectiu didàctic en ment, no com mers exercicis, però 
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amb el mateix objectiu que les Invencions i Simfonies (...)”(Davis, 1986: 91). Segons Nathan Davis, les 

Suites també mostren un augment gradual en la complexitat de l’estructura musical.  

Tal com s’ha vist al capítol anterior, Bach, a part de ser considerat un gran virtuós de l’orgue, també 

era considerat un gran pedagog. Encara que el seu instrument fos l’orgue i el clavicèmbal, però, 

Bach havia tocat el violí professionalment a Weimar i més endavant va preferir la viola per la seva 

situació en el punt central harmònic dins l’orquestra. Coneixent, doncs, les possibilitats tècniques 

dels instruments de corda, va escriure també obres amb finalitats didàctiques per a aquests 

instruments com les Suites per a violoncel sol i les Partites i Sonates per a violí sol.  

Johann Nikolaus Forkel (1749-1818), el seu primer biògraf, afirma que Bach, “fins i tot sense 

conèixer de primera mà un instrument, escrivia música amb un sistema pedagògic que forçava 

l’intèrpret a millorar amb l’instrument.” Es creu que va escriure moltes peces d’aquesta naturalesa 

que han estat perdudes. El musicòleg Philipp Spitta (1841-1894) afirma que “mai va escriure una 

obra per a teclat que no servís de gimnàstica pels dits”. A més, Bach creia en l’ús de música 

interessant des del principi que s’estudia l’instrument, “li agradava l’obra creativa amb finalitats 

educatives” (Davis, 1986: 90). 

Sigui quina sigui la última finalitat de l’obra, les Suites per a violoncel de Bach són considerades una 

obra única dins el gènere de la literatura per a violoncel sol i fins i tot han estat anomenades “un 

fenomen aïllat en la literatura per a violoncel sense prototips i sense descendència” (Cowling, 1975: 

98). No s’ha d’oblidar, però, que mirat des del context de la carrera de Bach, les Suites són 

idiomàtiques de l’estil del compositor i per tant no són un fenomen aïllat dins la seva obra total. La 

creació de les Suites és segurament el resultat de diferents circumstàncies del temps històric com la 

llibertat d’un compositor per a explorar el violoncel en el moment de l’aparició d’aquest instrument 

amb la seva nova forma física.    
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2.3. HISTÒRIA DE LA INTERPRETACIÓ DE LES SUITES 

 

2.3.1 Abans del segle XIX  

Tot i la presència d’un violoncel·lista professional com Bernard Christian Linike a Cöthen, Gordon 

J. Kinney afirma que les Suites de Bach presenten tals dificultats que no es pot suposar un nivell 

elevat de les interpretacions barroques. No existeix cap evidència d’una escola alemanya avançada 

d’interpretació de violoncel i probablement aquesta no tenia el mateix nivell que la competència 

italiana de llarga tradició amb els instruments de la família del violí. De fet, molts dels primers 

violoncel·listes solistes alemanys havien estat abans violagambistes i havien transportat directament 

la tècnica interpretativa de la viola de gamba al violoncel.  

Es desconeix el nombre de vegades que les Suites van ser interpretades durant la vida de Bach i 

tampoc hi ha informació documentada referida a la seva interpretació des de la mort de Bach fins el 

1824, data en què van ser publicades per primera vegada pel violoncel·lista Louis Norblin (1781-

1854) a París. Fins llavors, doncs, l’obra va circular en forma de manuscrit entre petits cercles de 

professionals però va restar apartada de l’audiència massiva i les editorials, així com gairebé tota la 

resta de l’obra de Bach.    

2.3.2 El segle XIX 

Tal com veurem en els següents apartats, el segle XIX es va recuperar l’interès en la música de Bach 

i va ser per tant a principis del segle XIX quan van sorgir les primeres edicions de les Suites. A 

partir del 1800 es van començar a publicar obres de Bach però no va ser fins el 1824 que per 

primera vegada es van publicar les Suites de Bach. Aquesta va tenir lloc a París amb el 

violoncel·lista Norblin a través de l’editorial Janet et Cotelle. Seguidament va aparèixer l’edició de 

l’empresari Heinrich Albert Probst (1791-1846) a Leipzig el 1825 i la del violoncel·lista Friedrich 

Dotzauer (1783-1860) a través de Breitkopf und Härtel també a Leipzig el 1826. Amb aquestes 

primeres publicacions l’obra s’anava donant a conèixer i fins i tot Robert Schumann (1810-1856) i 

Friedrich Wilhelm Stade (1817-1902) en van escriure un acompanyament per a piano1. Totes 

aquestes edicions, juntament amb la de Friedrich Wilhelm Grützmacher (1832-1903) amb l’editorial 

Peters el 1866, s’editaven amb el nom de Sonates o Estudis per tal de despertar l’interès a un públic 

més gran. També totes aquestes edicions, anteriors a l’edició crítica d’Alfred Dörffel (1821-1905) el 

1879 per part de la Bach Gesellschaft, incorporaven indicacions de dinàmiques o de tempo així com 

ornaments o adaptacions d’alguns passatges.  

Se sap que el violoncel·lista David Popper (1843-1913) va interpretar moviments separats de les 

Suites en uns quants concerts. La complexa música polifònica interpretada per un violoncel en una 

sala de concert, però, no encaixava amb l’estil del segle XIX que emfatitzava la melodia 

instrumental. És per això que amb tota probabilitat, aquestes interpretacions de moviments de les 

Suites per part de Popper o qualsevol dels seus contemporanis incloïen aspectes de la pràctica 

interpretativa del segle XIX com glissandos, lliure ús del rubato o un fraseig i articulació pròpia de la 

música romàntica.  

Per tant, el segle XIX les Suites per a violoncel de Bach, publicades amb el nom d’Estudis o Sonates, 

s’observaven més com un material pedagògic i d’estudi que com a peces de concert. La seva 

interpretació de forma pública era escassa i sovint tenia lloc amb acompanyament de piano i 

adaptant el text  a la pràctica interpretativa del segle XIX.   

                                                           
1 Vegeu 4.4. Bach en Schumann: Edició de la Suite n.3 per a violoncel sol de Bach (1853)  
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2.3.3 El segle XX  

El 17 d’octubre del 1901 el Diari de Barcelona 

anunciava que el violoncel·lista català Pau Casals 

(1876-1973) havia tocat una Suite de Bach sencera, 

fet que va representar la primera vegada que 

s’interpretava una Suite sencera a una gran sala de 

concert. Encara que inicialment va ser percebut 

com una gran raresa, va inspirar altres 

violoncel·listes a programar-les i Casals va gravar 

les sis Suites completes durant la Guerra Civil i poc 

després d’aquesta, entre el 1936-39. 

 

Pau Casals    

Les interpretacions de les Suites per part de Pau Casals, seguint amb l’estil de les interpretacions 

romàntiques, contenen els aspectes propis de la pràctica interpretativa romàntica abans esmentats 

com glissandos i lliure ús del rubato. Casals diu: “Quan vaig tocar les Suites per primera vegada a 

Alemanya, els puristes deien que allò no era Bach, i que Bach en aquell temps es tocava com a 

exercici, sense cap significat musical. Estaven espantats de posar algun sentiment allà... i fins i tot 

molts artistes d’avui dia els espanta tocar Bach perquè han acceptat la falsa teoria que la música de 

Bach és “objectiva”.” També diu: “ les Sis Suites donen una idea de la visió de Bach de les 

possibilitats d’aquest instrument, possibilitats que no havien estat explorades abans. Aquí, com en 

altres obres, Bach era un avançat per l’època.”(Davis, 1986: 111)  

A principis del segle XX, però, va ser quan va sorgir el moviment que pretenia recuperar la 

interpretació històrica. És per això que alguns violoncel·listes com Emanual Feuermann (1902-

1942) trobaven problemàtica la interpretació de Pau Casals. Aquest últim no utilitzava el violoncel 

barroc en la interpretació de les Suites i la seva postura era que si els instruments moderns feien 

possible efectes instrumentals que no eren usats en l’època de Bach, aquests efectes haurien de ser 

utilitzats si la música ho demanava.  

Segons el violoncel·lista August Wenzinger (1905-1996) “el violoncel modern és gairebé 

exclusivament entrenat per tocar legato per a la interpretació de la música romàntica i post-

romàntica, mentre que un instrumentista del segle XVII i XVIII utilitza el non-legato i un ample 

detaché per a presentar una línia musical contínua. Les lligadures tenien l’objectiu de permetre la 

distinció de les notes que formaven la mateixa figura musical.”(Davis, 1986: 112) 

2.3.4 La interpretació actual  

Avui dia vivim en un món molt diferent del que Bach vivia quan va composar les Suites. Per 

començar va escriure aquesta obra per un violoncel diferent de l’actual perquè aquest ha anat 

variant segons les necessitats de l’època. Les sales de concert actuals, de dimensions molt més 

grans, també han canviat respecte abans, i així l’instrument de projecció sonora també major, 

s’adequa a la sala. Però no només aquests aspectes han canviat, també ho ha fet el concepte 

d’interpretació. De fet, encara no està clar en quin context les Suites de Bach estan pensades per ser 

interpretades, ni tan sols sabem si estan pensades per ser interpretades ni de quina manera.  



18 
 

Com passa amb les obres escrites en aquesta època, a la partitura hi ha pocs paràmetres definits i és 

per això que la seva interpretació esdevé una tasca molt complexa on hi ha moltes variables a tenir 

presents, la combinació de les quals dóna lloc a moltes possibilitats interpretatives diferents.  

Per començar no s’ha d’oblidar que les Suites originalment són un conjunt de danses, on el preludi 

n’és el moviment introductori i cada dansa té un caràcter diferent. És per això que encara que el 

preludi admet més llibertat mètrica, és necessari sobretot en les danses no perdre la sensació del 

pols rítmic propi d’aquestes. La problemàtica es troba en equilibrar aquest fet sense sacrificar la 

certa llibertat que demanen alguns passatges en qüestions harmòniques o estructurals. Es necessita, 

doncs, un marge de llibertat dins d’aquesta rigidesa per tal d’obtenir un resultat expressiu que no 

sigui massa inflexible. I és aquest marge el que es pot engrandir o disminuir en funció, en major 

part, de la tendència estilística. A continuació es citen exemples per a mostrar aquestes diferències 

pel que fa a aquest aspecte. S’ha comparat la divergència estilística entre diferents intèrprets a través 

del moviment Allemande ja que tal com s’ha dit, el Preludi té un caràcter d’improvisació i per tant hi 

ha una sèrie de paràmetres que no es poden valorar a partir d’aquest moviment.   

Pau Casals a principis del segle XX interpreta les Suites seguint la tradició romàntica i fent un ús 

lliure del rubato. D’aquesta manera es perd l’estabilitat del tempo i esdevé difícil reconèixer un 

moviment de dansa en cadascun d’ells2.   

Sembla ser que coincidint amb el moviment historicista, les interpretacions de Casals donen lloc a 

interpretacions molt més estrictes pel que fa al tempo, amb un gran control del rubato, pràcticament 

inexistent. Les interpretacions de Mstislav Rostropovich i Janos Starker, encara que cadascun d’ells 

amb un estil diferent, mostren aquesta preocupació pel control mètric3.  

Avui dia les interpretacions de violoncel·listes com Yo-Yo Ma i Jean-Guihen Queyras persegueixen 

el control mètric amb una certa llibertat, fet que dóna lloc a una gran expressivitat dins uns 

esquemes formals molt definits4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Mstislav Rostropovich                                                                        Yo-Yo Ma  

Una altra qüestió a tenir en compte és que el violoncel modern és de naturalesa diferent del 

violoncel barroc i per tant cadascun d’ells utilitza recursos diferents per obtenir un resultat sonor 

concret. Però no només la naturalesa de l’instrument és diferent, també ho és la tradició 

                                                           
2
 Escolteu interpretació de la Suite 4, Allemande de Pau Casals.   

3
 Escolteu interpretació de la Suite 4, Allemande de Mstislav Rostropovich.   

4
 Escolteu interpretació de la Suite 4, Allemande de Jean-Guihen Queyras.   
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interpretativa de l’instrument i així, tal com deia Wenzinger, el violoncel modern utilitza molt més el 

legato i  vibrato que el violoncel barroc. És per això que hi ha diferents maneres d’entendre la 

interpretació de l’obra de Bach. Hi ha qui busca la imitació amb el violoncel modern del so del 

violoncel barroc amb la seva pràctica interpretativa en aspectes com la manera de passar l’arc, ús del 

vibrato o articulació. És el cas per exemple de les interpretacions de Jean-Guihen Queyras i Yo-Yo 

Ma.  

D’altres opten per adaptar aquesta obra oberta, sense gaires paràmetres definits, als recursos 

instrumentals de l’instrument. En l’exemple es pot observar com Mischa Maisky utilitza molt sovint 

els recursos propis del violoncel modern com vibrato i legato5. 

Es tracta d’estils d’interpretació diferents i per tant, com que es tracta d’una qüestió subjectiva, no 

existeix una interpretació millor que una altra en aquest aspecte. Personalment jo intento buscar la 

referència en interpretacions amb violoncel barroc com Anner Bylsma i imitar la seva forma 

d’expressió amb un mitjà diferent com fan violoncel·listes com Jean-Guihen Queyras o Peter 

Wispelwey. Aquest últim, a més, utilitza els dos instruments, modern i barroc, i per tant és un bon 

exemple d’adequació dels recursos a l’instrument.6     

Finalment, però, a part d’aquestes qüestions relatives a l’estil interpretatiu ja sigui pel que fa a la 

mètrica com pel que fa a la qualitat del so, l’obra de Bach en ella mateixa ja conté molta informació 

imprescindible per a la interpretació, com pot ser relativa a l’harmonia, ritme, altura, repeticions, 

seqüències, etc. Crec que per sobre de qualsevol estil interpretatiu aquests aspectes són els més 

importants a tenir presents i, encara que també puguin ser interpretats de diferent manera,  han de 

tenir coherència entre ells i d’aquesta manera formar un conjunt (ja sigui una Suite sencera, un 

moviment o fins i tot una part d’un moviment) que funcioni bé com una sola unitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Escolteu interpretació de la Suite 4, Allemande de Mischa Maisky.   

6
 Escolteu interpretació de les Suites per a violoncel sol d’Anner Bylsma.   
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3.1. CRÍTICA A BACH  
 

Després de la mort de Bach el 1750, la seva música continuava sense encaixar amb l’estil 

compositiu contemporani. La seva obra amb el seu estil polifònic i contrapuntístic s’observava com 

un conjunt d’artificis que anaven contra la senzillesa de la natura. A més, els seus textos eren de 

caràcter religiós i utilitzava una orquestra amb instruments propis del barroc que ja no s’utilitzaven 

com la viola de gamba, la viola d’amore, la viola pomposa, el violí piccolo, violoncel piccolo, llaüt, flauta 

dolça, oboès d’amore i da caccia, cornetto i corni da caccia.  

A més, segons ells la música de Bach era poc emotiva. Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) deia 

que “l’artista ha de mostrar els seus sentiments externament per tal que es puguin llegir les 

emocions a la seva cara de la mateixa manera que s’escolten. Un artista no pot commoure als altres 

si ell mateix no es commou”, i continua dient, fent referència al seu pare, que “això només pot ser 

negat per algú empès per la seva insensibilitat a seure com una estàtua de fusta davant del seu 

instrument”. (Herz, 1985: 25)  

Johann Joachim Quantz (1697-1773), compositor contemporani de l’època, va criticar durament 

l’estil antic alemany, i amb ell l’estil de Bach, amb sentències com “valoren més les obres difícils que 

les fàcils i busquen sorprendre més que complaure”, “amb el violí toquen més harmònicament que 

melòdicament”,”les obres consisteixen freqüentment des del principi fins al final en res més apart 

d’un motiu que es repeteix gairebé igual en cada temps, transposat d’una tonalitat a una altra, el qual 

al final necessàriament ha de produir repulsió.” (Herz, 1985: 26) 

La música de Bach, que ara havia perdut la seva funció, s’estudiava des del punt de vista estilístic i 

formal, com un objecte purament estètic de sons. I aquest va ser precisament l’objectiu del Primer 

Moviment Bachià a Berlín, tal com veurem. 

Degut a la gran importància que s’atorgava a l’educació, es van publicar llibres i tractats on 

s’explicaven les normes musicals per fer accessible la música a tothom com Versuch über die wahre Art 

das Clavier zu spielen (Tractat sobre el verdader art de tocar instruments de tecla) de C.P.E Bach on 

comparteix els detalls tècnics i espirituals del seu instrument. Gràcies a aquest tractat, es donen a 

conèixer els secrets antics alemanys de la interpretació de Bach. També Kirnberger, a Kunst des reinen 

Satzes (L’art de les frases pures) intenta preservar els principis fonamentals de l’estil de composició i 

ensenyament de Bach.   

Bach no es considerava dins el grup de grans compositors, però 

en canvi es considerava que Bach havia portat la interpretació 

d’orgue a la perfecció. En canvi, els fills de Bach sí que 

encaixaven amb l’estil del moment, eren joves i coneixien els 

gustos que satisfeien el públic d’aquell context. El Bach del segle 

XVIII era C.P.E Bach, mentre que J.S Bach era el pare de Bach.  

 

 

   

                        C.P.E Bach  
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3.2. PRESERVACIÓ DE L’OBRA DE BACH 
 

3.2.1. El cercle dels seus fills  

Dels seus fills, només Wilhelm Friedemann (1710-1784), Carl Philipp Emanuel (1714-1788) i 

Johann Christoph Friedrich (1732-1795), aquest últim conegut com el Bückeburg Bach, van utilitzar 

composicions del seu pare. La supervivència de l’obra de Bach va dependre en gran part d’aquests, 

principalment dels dos més grans, Wilhelm Friedemann i Carl Philipp Emanuel, que posseïen els 

manuscrits.  

Johann Christoph Friedrich Bach tocava obres del seu pare a la cort de Bückeburg, on ocupava el 

càrrec de clavecinista. Se sap que de vegades incorporava moviments de corals del seu pare a les 

seves pròpies obres.  

Wilhelm Friedemann era el fill gran i com a tal, li corresponia el deure d’esdevenir organista i 

composar Cantates. Així, va composar les seves pròpies Cantates, on de vegades hi incorporava 

música del seu pare, i també va interpretar moltes cantates completes d’aquest a l’església de Halle. 

Però el deteriorament de la música religiosa havia progressat tan ràpidament que la societat el va 

abandonar perquè no entenia el seu gust ancorat al passat. Va ser enmig de la misèria que va 

falsificar algunes obres del seu pare. Va publicar obres de J.S.Bach sota el seu nom  i també va fingir 

que obres escrites per ell mateix havien estat composades pel seu pare. Després de deu anys de no 

ocupar cap càrrec i de dependre de l’hospitalitat dels seus amics, va vendre els manuscrits del seu 

pare que fins llavors havia guardat curosament. 

Philipp Emanuel també va utilitzar els manuscrits que havia rebut d’herència del seu pare amb 

finalitats semblants a les del seu germà. Per començar, va obtenir el càrrec de director de música 

sacra a Hamburg mitjançant la presentació de la Passió segons Sant Mateu sota el seu nom però que en 

realitat es tractava d’un treball de patchwork format no només per obres de J.S.Bach (corals de vàries 

cantates i també de la Passió segons Sant Joan i de la Passió segons Sant Mateu) sinó també de Telemann, 

considerat aleshores el gran compositor de Passions d’Hamburg. També va incorporar alguns 

recitatius i àries de la seva pròpia mà de manera que el resultat va esdevenir una mescla estilística 

considerable. És destacable el fet que del seu pare inclou només les parts corals mentre que els 

moviments més lírics com àries i recitatius són seus ja que els de J.S Bach havien quedat enrere en 

el temps.  

3.2.2. El cor de la Thomasschule de Leipzig  

On la música de Bach no va deixar de sonar mai va ser a Leipzig, a la Thomasschule. Com que Bach 

n’havia estat Cantor durant els últims anys de la seva vida (1723-1750), la seva biblioteca posseïa 

diverses obres seves. Al llarg del temps el nombre s’havia anat incrementant pels manuscrits que 

posseïa Anna Magdalena Bach, que havia estat forçada a cedir les obres a la ciutat.  

El successor de Bach com a Thomaskantor, Johann Gottlob Harrer (1703-1755), va contribuir a 

copiar Cantates encara que amb finalitats no interpretatives. El primer prefecte de la Thomasschule, 

Christian Friedrich Penzel (1737-1801), que havia estat alumne de Bach, va esdevenir un fidel 

seguidor de la música de Bach i va copiar un gran nombre de Cantates que es van conservar a la 

biblioteca de la Thomasschule. Amb Penzel al capdavant, aquestes Cantates van ser també 

interpretades en algun acte religiós encara que només es té constància d’una d’elles. Tant Harrer 

com Penzel havien estat alumnes de Bach. Johann Friedrich Doles (1715-1797), successor de 

Harrer com a Thomaskantor i també alumne de Bach, hauria copiat també alguna de les Cantates. 
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La interpretació dels motets de Bach va esdevenir una tradició pel cor. Sembla ser que la 

interpretació dels motets de Bach es donava quan es pretenia impressionar i demostrar la seva 

habilitat amb una obra d’aquestes dificultats, per exemple per la visita de Mozart a Leipzig el 17897. 

Aquestes interpretacions, però, tenien una funció pràctica i igualment es consideraven antiquades.   

 

 

 

 

 

                                       Thomaskirche i Thomasschule de Leipzig  

 

3.2.3. Alumnes de Bach i el Primer Moviment Bachià a Berlín 

En la preservació de la música de Bach, els seus alumnes van tenir un pes més destacable que els 

seus fills. Els alumnes havien copiat moltes obres del seu mestre ja en la vida de Bach i després de la 

seva mort van continuar fent el mateix així com també van tocar les seves obres a les diferents 

esglésies on es trobaven. D’aquesta manera, intentant preservar no només les obres sinó també la 

professió d’organista que es trobava en extinció, van guardar el llegat de Bach.  

Dins aquest context, a Berlín va sorgir un culte racionalista a Bach que es limitava a un petit cercle 

d’alumnes de la primera i segona generació. La preocupació principal d’aquest Primer Moviment 

Bachià, però, es trobava en l’estudi de l’obra de Bach pel que fa estrictament a l’estil.  

Johann Philipp Kirnberger (1721-1783) i Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795), tots dos 

deixebles de Bach, havien escrit tractats de contrapunt consistents en instruccions abstractes de 

composició. Kirnberger va resultar ser un gran defensor de l’art de Bach així com el seu mètode 

d’ensenyament encara que aquesta no comportés una experiència emocional i es convertís en un 

conjunt de normes.    

Kirnberger, Marpurg i C.P.E Bach havien intentat publicar les obres de Bach però les editorials no 

tenien interès en publicar-les perquè aquest representava un risc comercial. El 1756 l’edició de 

C.P.E Bach de l’Art de la Fuga havia esdevingut un fracàs després de vendre’s no més de 30 còpies. 

Encara que s’havien publicat fragments d’obres de Bach dins de col·leccions d’altres autors, en tot 

el període 1750-1799 només es va publicar una obra de Bach que mostrés el nom de l’autor 

prominentment. Aquesta consistia en una compilació de corals de diferent procedència per part de 

C.P.E Bach i Kirnberger l’objectiu de la qual, però, era aprendre l’art de la seva estricta composició. 

D’aquesta manera no importava que els corals es trobessin fora del seu context musical, textual i 

litúrgic. Es van publicar en dues col·leccions per part de l’editorial Birnstiel a Berlín l’any 1765 i més 

tard l’editorial Breitkopf de Leipzig.  

Dins aquest cercle musical de Berlín, la princesa Amalia de Prússia, germana de Frederic el Gran, hi 

va tenir un paper molt important. Aquesta, que havia estat alumne de Kirnberger, i tocava el 

clavicèmbal i l’orgue, havia estudiat l’estil de composició d’antics compositors i havia composat les 

                                                           
7 Vegeu 3.3. Bach en Mozart: Transcripció de cinc fugues d’El Clavecí ben temperat (1782)  
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seves pròpies obres pel propi plaer d’escriure i aprendre les normes contrapuntístiques. La 

biblioteca d’Amàlia, que quan va morir va ser traspassada a l’escola Joachimsthal de Berlín, gràcies a la 

gran quantitat de còpies de Kirnberger, representava la col·lecció més gran de l’època d’obres de 

Bach i va esdevenir una  de les principals fonts de Forkel i Zelter, que, com veurem després, 

conformaran el moviment de Bach posterior del segle XIX. 

Tot i les gairebé inexistents edicions de l’obra de Bach, gràcies a les còpies de Kirnberger a la Cort 

de la Princesa Amàlia de Berlín i les còpies de Penzel a la Thomasschule de Leipzig, moltes obres van 

poder circular en forma de còpies manuscrites i així a la segona meitat del segle XVIII, amb la 

segona generació d’alumnes de Bach, ja hi havia un gran nombre d’obres de Bach, especialment de 

teclat, en circulació.  

No podem oblidar, però, que la majoria d’aquestes còpies es feien amb la intenció d’estudiar l’estil 

de Bach, mentre que la interpretació de la seva música en públic era poc habitual. Després de la 

seva mort, la música de Bach sonava apartada dels esdeveniments musicals més visibles en diverses 

esglésies dins d’actes religiosos i en concerts duts a terme pels seus fills i alumnes en diverses ciutats 

d’Alemanya. El centre d’interpretació de música vocal de Bach es trobava a la Thomasschule de 

Leipzig, amb la interpretació de cantates i motets que si no es donaven dins l’acte litúrgic tenien la 

finalitat d’impressionar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princesa Amàlia de Prússia 
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3.3. BACH EN MOZART: TRANSCRIPCIÓ DE FUGUES D’EL 

CLAVECÍ BEN TEMPERAT DE BACH (1782) 
 

3.3.1. Context  

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) va descobrir l’art de Bach el 

1782, poc després de la seva arribada a Viena, a través de Gottfried 

van Swieten (1733-1803). Aquest últim, diplomàtic, bibliotecari i 

funcionari públic, va jugar un paper molt important en diferents 

aspectes de la política en temps del regnat de Joseph II. També degut 

a la seva gran afició per la música, va patrocinar l’obra de Mozart, 

Haydn i Beethoven. Van Swieten molt possiblement hauria estat 

alumne de Kirnberger quan era ambaixador a Berlín (1770-1777), i 

per tant hauria tingut un contacte molt proper amb el cercle de Bach 

a Berlín, amb la princesa Amàlia, Kirnberger, Marpurg i C.P.E Bach. 

També el 1770, en un viatge a Anglaterra, va conèixer la música de 

Händel. A partir d’aquí, van Swieten va intentar promoure l’obra de 

Bach i Händel a Viena.  

Wolfgang Amadeus Mozart 

Van Swieten havia conegut el jove Mozart el 1768 quan aquest tenia 11 anys però no havia estat fins 

el 1781, quan Mozart es va traslladar a Viena, que el va visitar amb regularitat. El 1782 el jove 

Mozart escriu en una carta al seu pare que diu: “Vaig cada diumenge al migdia amb el baró van 

Swieten i allà res més hi és tocat a part de Händel i Bach. Ara estic fent una col·lecció de fugues de 

Bach (Sebastian) i també de Emanuel i Friedemann Bach.” (Herz, 1985: 43)  

El seu estudi de Bach va començar el 1782 amb El Clavecí ben temperat, del qual va fer moltes 

transcripcions aquell mateix any. Va transcriure cinc fugues (No. 2,5,7,8,9) del segon volum d’El 

Clavecí ben temperat per a quartet de corda que tenen el nombre de catàleg KV 405. Aquestes 

corresponen als nombres de catàleg BWV 871, BWV 874, BWV 876, BWV 877 i BWV 878  en les 

tonalitats de Do menor, Re major, Mi bemoll major, Mi bemoll menor i Mi major respectivament. 

La Fuga BWV 877 en Mi bemoll menor (No. 8), però, la va transcriure transposant-la a Re menor 

per adaptar-la millor als instruments de corda.   

Encara que no se’n posseeix el manuscrit amb autògraf, hi ha un altre arranjament de Bach que s’ha 

atorgat a Mozart. Aquest es tracta de transcripcions de sis fugues a tres veus per a violí, viola i 

violoncel, cadascuna d’elles introduïda per un Adagio, amb el número de catàleg KV 404a. Cinc de 

les sis fugues són de Bach, de les quals tres pertanyen a El Clavecí ben temperat i les dues restants són 

extretes de l’Art de la fuga i Trio Sonatas per a orgue. L’altra fuga és de Friedemann Bach. Pel que fa als 

Adagios, dos d’ells són de Bach i els altres quatre segurament de Mozart mateix.  

Tenint accés tant a la música de Händel com de Bach, Mozart va tenir un contacte més intens amb 

la de Bach encara que l’estil compositiu de Händel corresponia més amb el gust prevalent de 

l’època. A més, encara que va ser introduït al mateix temps a la música dels dos compositors a 

través van Swieten, no menciona res respecte la impressió que li provoca la música de Händel. 

Només a partir del 1788 Mozart rep l’encàrrec, també de van Swieten, d’adaptar al gust 

contemporani obres de Händel, entre elles l’oratori El Messies, pel qual escriu noves parts per a 

flautes, clarinets, fagots, trompes i trombons. Aquests concerts es fan dins la Gesellschaft der 
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Associierten (La societat dels Cavallers associats), formada per membres de la noblesa aficionats a la 

música.  

Sembla ser que no va ser fins la seva visita de la Thomasschule de Leipzig al 1789 que Mozart va 

conèixer l’obra vocal de Bach. En sentir la interpretació d’un motet a vuit veus va exclamar: “Què 

és això? Finalment alguna cosa de la qual un pot aprendre” (Herz, 1985: 44) i a partir de llavors va 

esdevenir totalment absorbit per l’estudi dels motets. 

La possessió d’obres de Bach per part de Mozart està documentada a la llista de llibres i música que 

Mozart va deixar al morir. Però l’evidència més clara de la influència que l’obra de Bach va exercir 

en Mozart es troba en el canvi de l’estil compositiu que es pot observar a les obres de Mozart a 

partir del 1782 aproximadament. Moltes obres contenen una escriptura contrapuntística 

especialment treballada en parts importants a nivell formal. També a partir de llavors va compondre 

moltes fugues, acompanyades en alguns casos d’introduccions a manera de preludi, rememorant el 

gènere que tant va utilitzar Bach. És el cas de les fugues per a piano KV 394, KV 401, KV 426, la 

última de les quals és original per a dos pianos però que va transcriure més endavant per a cordes 

amb l’Adagio precedint la fuga donant lloc a l’Adagio i Fuga KV 546. També Die Zauberflöte (La flauta 

màgica) KV 620 conté alguns passatges escrits en contrapunt així com la seva última simfonia, la 

Simfonia n.41 Júpiter KV 551, especialment el quart moviment.  

3.3.2. L’obra  

Tal com hem vist, les primeres còpies que es van fer de l’obra de Bach van ser per part dels seus 

alumnes. D’aquesta manera, no és estrany que una de les obres que es trobés més en circulació fos 

El Clavecí ben temperat, una obra amb una finalitat pedagògica del teclat. Aquesta, tal com veurem 

més endavant, és, de fet, la primera obra que va gaudir d’una gran popularitat entre les editorials de 

principis del segle XIX.  

Tal com hem dit, Mozart, a través del baró van Swieten, va adquirir aquesta obra i, amb l’objectiu 

d’estudiar l’estil contrapuntístic de Bach, va transcriure les cinc fugues BWV 871, BWV 874, BWV 

876, BWV 877 i BWV 878 per a quartet de corda.  

Aquestes fugues tenen nombre de catàleg de 

Mozart KV 405 i n’existeix una edició del 1980 en 

la que l’editor, Adolf Hoffmann, afegeix un 

moviment lent extret d’una altra obra de Mozart (en 

quatre casos, de quartets de corda i en un, d’una 

simfonia) que precedeix cadascuna de les fugues. 

Per exemple, el primer quartet d’aquesta edició 

consisteix en l’Adagio del Quartet de les Dissonàncies 

KV 465 i la fuga n.2 BWV 871 en Do menor com 

l’Adagio. Adolf Hoffmann explica al prefaci: “(...) 

Com que Mozart no va incloure moviments lents 

introductoris per aquestes fugues, jo mateix, com a 

editor, he seguit el propi costum de Mozart 

seleccionant material de quartets de corda i un 

d’una simfonia per tal de formar quatre adagios i un 

andante com a moviment preliminar a aquestes 

fugues. (...)“ 

MOZART/BACH, Fünf Fugen mit langsamen Einleitungsätzen zu Vier Stimmen KV 405  
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Encara que la intenció de la transcripció era l’estudi del contrapunt, Mozart amb aquesta 

transcripció (KV 405) així com amb l’anterior que havia fet (KV 404a), va ser el promotor 

d’arranjaments d’obres de Bach per a quartet de corda que buscaven la transmissió de la sonoritat 

del teclat als instruments de corda. Els instruments de corda, amb una sonoritat més suau, 

permetien endinsar-se en un món ple d’emoció que el segle XIX valorava tant. De fet, se sap que el 

1807 la Ripienschule, orquestra fundada el 1807 mateix per Zelter, va interpretar una fuga d’aquesta 

transcripció, concretament la fuga en Mi Major BWV 878.8 

La fuga d’aquesta edició, però, conté moltes diferències respecte la versió original de Bach de la 

qual s’ha utilitzat la versió Urtext de l’editorial G. Henle Verlag del 1968. A l’annex es mostra aquesta 

versió i la de Hoffmann per tal d’apreciar-ne les diferències, assenyalades amb vermell.  

S’ha de tenir en compte, però, que hi ha canvis necessaris per tal d’adaptar l’obra als instruments de 

corda, amb unes característiques diferents dels instruments de tecla. Com que es tracta d’una edició 

del segle XX d’una adaptació de Mozart d’una obra de Bach, no podem saber exactament quins 

d’aquests canvis són fets intencionadament per Mozart i quins són errors editorials, ja que no s’ha 

trobat l’adaptació de Mozart a la Neue Mozart Ausgabe i tampoc sabem a través de quina còpia li va 

arribar l’obra a Mozart.  

Com a exemple de la influència de la polifonia bachiana en l’escriptura de Mozart, al concert 

s’interpreta el segon moviment del primer quartet, és a dir, la fuga n.2 BWV 871 en Do menor. 

S’interpreta tal com mostra aquesta edició de Hoffmann, excepte una alteració que es creu que es 

tracta d’un error editorial9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Vegeu 4.3.3. La Berlin Singakademie i la Ripienschule 
9 Vegeu Annex: Versió de Hoffmann, compàs 12.  
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4. BACH AL SEGLE XIX   
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4.1. CONTEXT CULTURAL 
 

4.1.1. Nova ideologia  

L’art pels romàntics era una cosa irracional, incomprensible, basada en una mena d’inspiració en 

Déu. Els valors més preuats de l’art eren la originalitat i la llibertat i així la música va prendre una 

posició especial al ser un art que no té un model a la natura. Com que l’art és intangible, s’havia de 

basar en la fe i tenia un contingut espiritual, com una mena de religió romàntica. Aquesta religió 

romàntica es diferencia de la religió luterana (com la de Bach) en què la fe romàntica és purament 

humana, flexible i més aviat de caràcter nostàlgic, mentre que la fe luterana es sosté en la seguretat 

del dogma de l’evangeli luterà.   

També va sorgir un culte als temps passats com l’època medieval en què es volien descobrir tresors 

antics que l’època anterior havia apartat.  

Amb aquests valors romàntics, doncs, es va donar pas a l’apreciació de Bach que l’època anterior 

havia enterrat. La música de Bach es va despertar amb un gran moviment de masses encara que no 

s’observés des de la perspectiva històrica i s’adaptés al gust de l’època. Tot i així, Bach va ser 

honorat com un dels grans mestres i va acabar esdevenint un model per a la posteritat així com part 

de la cultura nacional del poble alemany.  

4.1.2. Música religiosa a les sales de concert    

A principis del segle XIX van aparèixer vàries societats corals i orquestres, productes de la nova 

classe social emergent, la burgesia. Així com abans els principals focus musicals eren l’església i la 

cort, on la majoria de població no hi tenia accés, a partir de llavors la música va començar a estar a 

l’abast de la majoria de la població. Aquesta societat va ser qui va desenvolupar el concepte de 

concert tal com entenem avui dia. Les primeres societats musicals es creaven per compartir la seva 

afició a la música sense que això arribés mai a una interpretació amb públic, o almenys, a una 

interpretació amb públic amb aquesta única finalitat. Així, es donaven concerts privats dins un 

cercle petit o enmig d’un cafè o cerimònia. Aquest concepte va anar evolucionant fins que es va 

arribar a l’actual model de concert el qual no només és un esdeveniment artístic, sinó que també és 

part del moviment comercial de la ciutat.  
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D’altra banda, en aquesta època hi havia dos referents en la producció de música religiosa: Händel i 

Palestrina. Tot dos eren moviments corals, però mentre que el primer s’associava al nou poder de 

l’emergent burgesia, el segon anava associat a l’estil religiós a cappella. Les obres religioses 

contemporànies que es creaven eren influenciades per aquests dos models. És per això que la 

música de Bach, que no es regia per cap d’aquests dos models, va ser impossible de desenvolupar-se 

com un moviment de música religiosa. Només els seus motets, escrits per a cor i baix continu, es 

podien interpretar a cappella sense baix continu complint així amb els requisits del gust de l’època i 

és per això que van ser les úniques obres que no van deixar de sonar.    

D’aquesta manera l’obra religiosa de Bach, que no encaixava amb l’estil religiós del moment es va 

acabar interpretant a les sales de concert, fora de l’església, el seu escenari original, i amb una forma 

també diferent de l’original.   
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4.2. NOVA IMATGE DE BACH  
 

4.2.1. Forkel i la primera biografia de Bach  

Dins d’aquest desenvolupament en què la figura de Bach es va anar introduint a un públic més 

ampli l’historiador Johann Nikolaus Forkel (1749-1818) va prendre un paper molt important.  

Forkel era d’origen turingi, i com a tal, encara havia tingut accés als centres del centre d’Alemanya 

en què l’obra de Bach sobrevivia. Va començar la seva carrera musical cantant en el cor de 

Lüneburg, com Bach havia fet al seu moment, i allà hauria tingut contacte amb les obres de Bach. 

Després d’estudiar dret a la Universitat de Göttingen, va ser nomenat director musical de la mateixa 

universitat i va rebre el seu doctorat sense escriure cap dissertació, en reconeixement a l’extensa 

Història de la Música que havia començat a escriure.  

Va escriure el que va representar la primera biografia de 

Bach al món, Über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und 

Kunstwerke (Sobre la vida, art i obra de Johann Sebastian 

Bach) que va ser publicada el 1802 per Hoffmeister und Kühnel 

a Leipzig. La informació la va obtenir, a part de la seva 

col·lecció privada de composicions de Bach, també del seu 

contacte personal i correspondència amb Wilhelm 

Friedemann i Carl Philipp Emanuel Bach que li havien 

permès un accés directe al món de Bach.  

Tant al prefaci com a la conclusió del llibre es percep la 

ideologia de la nova generació quan Forkel, gairebé de 

manera obligatòria, recomana Bach a la població alemanya 

com a llegat suprem d’un temps i d’un poble. Segons Forkel 

“mantenir viva la memòria d’aquest gran home (...) és no 

merament un fet artístic, és un fet nacional.” (Herz, 1985: 

78) És així com, escrit amb un llenguatge popular, el llibre 

feia accessible Bach a un públic més gran de manera que va suposar l’inici d’una nova fase en el 

moviment de Bach, en el qual el compositor va esdevenir el representant de la nació Alemanya. 

 

4.2.2. Rochlitz i l’Allgemeine Musikalische Zeitung  

Si el primer biògraf de Bach va ser Forkel, el primer estètic en el sentit modern de Bach va ser 

Johann Friedrich Rochlitz (1769-1842). El seu nom, però, està directament lligat a l’Allgemeine 

Musikalische Zeitung de Leipzig, una revista musical setmanal que en els seus primers vint anys 

d’existència (1798-1818) va editar juntament amb Härtel.  

Amb un llenguatge extravagant propi de la nova generació, el títol de pàgina d’aquesta revista el 

gener de 1801 deia: “El nom de J.S.Bach brilla per sobre de tots els altres compositors alemanys de 

la primera meitat del segle passat.” (Herz, 1985: 80)  

Durant els primers anys d’existència de la revista, però, el nom de Bach no hi apareixia gaire perquè 

la premsa es centrava en els grans corals i els concerts orquestrals, on Bach encara no hi havia 

guanyat l’accés. Les primeres obres que es van interpretar de Bach van ser obres de petites 
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dimensions, i sobretot vocals, com Cantates i Motets, a la Thomasschule i a la Singakademie, com 

veurem més endavant. No va ser fins el 1807 que la fundació del Ripienschule va permetre la 

interpretació de les grans obres vocals amb orquestra i és per això que no va ser fins cap el 1823 

que la música de Bach va començar a aparèixer a l’Allgemeine Musikalische Zeitung com a interpretada 

contínuament, juntament amb la de Händel, Mozart i altres compositors italians.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

   

 

Allgemeine Musikalische Zeitung amb el retrat de Bach 

 

4.2.3. Emoció racional  

Bach, referent de la cultura alemanya, es definia com un gran intel·lectual que a la vegada escrivia 

amb un llenguatge ple de contingut emocional. 

Per una banda es creia que la música de Bach no podia ser absorbida només pels sentits perquè 

proporcionava una satisfacció que va més enllà de la satisfacció que produeix un art que merament 

complau. D’aquesta manera s’explicava el fet que l’obra de Bach hagués estat apartada dels 

esdeveniments musicals més visibles dels anys anteriors. Rochlitz afirmava que Bach no havia escrit 

“pel bé de l’aprovació de les masses”, perquè no buscava “allò que simplement diverteix i després 

s’oblida,” ell proporcionava “poc pels sentits (...). En la major part, però, ocupava l’intel·lecte. Per 

això pels que no estaven acostumats a la reflexió, les seves obres tenien poc significat i no en 

podien comprendre l’última essència ni disfrutar-les.” (Herz, 1985: 80) Així com Mozart era 

comparat amb Raphael, Bach se l’associava amb Michelangelo, i fins i tot, considerant l’ordre 

còsmic en les obres de Bach, amb Newton.  

D’altra banda, tots estaven d’acord en la presència d’un component emocional en l’obra de Bach 

donant pas a un nou concepte de Bach que substituïa la figura de Bach com un artesà sense ànima 

de l’època anterior. Rochlitz afirma: “I això no és de cap manera un artifici, el producte d’un càlcul 

fred en conjunt amb l’habilitat més gran possible, sinó al contrari, evidentment ha sorgit d’un cor 

profundament commogut.” (Herz, 1985: 81)  
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4.3. PRESERVACIÓ DE L’OBRA DE BACH  
 

4.3.1. El cor de la Thomasschule de Leipzig 

August Eberhard Müller, el Thomaskantor d’aquesta època (1800-1810), va contribuir, juntament 

amb Forkel, a introduir l’obra de Bach a Leipzig en aquest nou segle. Havia estat alumne de Johann 

Christoph Friedrich Bach, amb qui havia tingut una relació molt propera, i per tant encara tenia 

contacte directe amb la tradició de Bach. Va ser ell, doncs, qui, després que el seu predecessor 

Hiller (1789-1800) hagués fet poc cas a l’obra de Bach, va renovar l’interès per l’estudi i 

interpretació de l’obra de Bach a la Thomasschule, que encara posseïa la llibreria amb més de 100 

Sonntagmusiken (Cantates) de Bach. 

Estan datades les primeres interpretacions de cantates a partir del 1802 a l’Allgemeine Musikalische 

Zeitung, la qual expressava que les cantates de Bach han estat “rescatades de l’obscuritat” i escoltades 

en els concerts setmanals del cor de la Thomasschule i els serveis religiosos. Segurament, però, Müller 

en va dur a terme més de les que no es té constància documentada. Per exemple, de les freqüents 

interpretacions de motets de Bach entre el 1800 i 1815, l’Allgemeine Musikalische Zeitung només en 

mencionava una. 

El 1823 Johann Gottfried Schicht, director de la Gewandhaus concerts, va esdevenir el nou director 

de la Thomasschule. No va continuar treballant amb les cantates però sí amb els motets, que 

progressivament es van convertir en una mena de tradició de Leipzig. El mateix passa amb el 

successor de Schicht, Weinlig (1823-1842), el qual només va continuar amb la tradició dels motets. 

4.3.2. Les primeres publicacions  

Tal com s’ha vist en el capítol anterior, des de la mort de Bach el 1750 fins el 1799 només es va 

publicar una obra de Bach consistent en la compilació de corals de C.P.E Bach i Kirnberger. Encara 

que també moltes obres de Bach havien estat publicades en col·leccions d’altres autors, aquestes no 

presentaven notòriament el nom de Bach.  

La primera publicació que mostrava el nom de Bach prominentment va tenir lloc a Anglaterra el 

1799 per part de l’organista Friedrich Christian Kollmann , original de Hanover. Va reeditar el Trio 

Sonata (No.1) en Mi bemoll Major per a orgue BWV 525 i el mateix any va anunciar una edició d’El 

Clavecí ben temperat. Durant els primers anys del segle XIX a Anglaterra va sorgir un gran interès en 

Bach liderat per l’organista Samuel Wesley, el qual, a part de promoure un fort partidisme per Bach 

en contra de Händel, va fundar la English Bach Society, va patrocinar una traducció del llibre de Bach 

de Forkel i va començar una subscripció per a la completa edició anglesa de les obres de Bach, entre 

d’altres. 

A Alemanya, el 1800 l’editorial Hoffmeister und Kühnel de Leipzig (que més tard va esdevenir 

l’editorial Peters) va anunciar al públic la intenció d’editar l’obra completa de Bach críticament 

corregida. Però com que encara no existia una idea clara de l’abast de l’obra de Bach, aquest pla va 

esdevenir un fracàs. Va passar un fet semblant a Bonn amb l’editorial Simrock i a Zurich amb Nägeli.  

La primera obra que va gaudir d’una gran popularitat entre les editorials va ser El Clavecí ben temperat. 

L’editorial Simrock en va ser el promotor el 1801 i el van seguir les editorials Nägeli, Hoffmeister und 

Künhel, Imbault a París i Wesley and Horn a Londres. A partir d’aquí va tenir lloc una mena de cursa 

entre les editorials per a publicar la primera edició de composicions de Bach. 
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Fins l’any 1811 van tenir lloc vàries edicions d’obres de Bach, totes elles consistents en música 

instrumental o vocal de petites dimensions. El 1802, Nägeli, un dels editors de Bach més actius de 

l’època que havia col·leccionat moltes obres instrumentals de Bach, va publicar l’Art de la fuga i el 

1804, les Sis Sonates per violí i teclat. Entre el 1802 i 1803 l’editorial Breitkopft und Härtel va publicar la 

primera obra vocal de Bach a Leipzig, ciutat del cor de la  Thomasschule. L’obra consistia en sis 

motets en dos fascicles, i és important remarcar el fet que encara que el manuscrit incorporés una 

part instrumental, les primeres publicacions estaven escrites a cappella per tal d’aproximar l’estil al de 

Palestrina, propi de l’època.  

Cap el 1811 va tenir lloc una segona fase d’edicions de les obres de Bach en la que es van començar 

a publicar obres de majors dimensions com grans corals i orquestra com el Magnificat BWV 243, la 

Missa en La major BWV 234, la Missa en Si menor BWV 232 o la Suite en Re Major per a orquestra 

BWV 1068. Són moltes les edicions que es van publicar en aquest període ja que la recerca també 

estava augmentant considerablement.  

Els editors del segle XIX, però, només publicaven les “millors” obres de Bach. Encara que 

s’atorgava una bona posició a Bach, s’observava una clara distinció entre les seves obres dolentes, 

fruit del jove Bach, i les bones, resultat del mestre experimentat. Forkel deia “els primers intents de 

composició de Bach són, com tots els primers intents, deficients.” I per exemple, de la Toccata en Re 

menor per a orgue, en deia: “un exercici escolàstic, arcaïtzant, peça imperfecte, (...) una de les 

primeres obres de Bach  i en cap cas una obra mestra.” (Herz, 1985: 87)  

4.3.3. La Berlin Singakademie i la Ripienschule  

La Berlin Singakademie és una societat coral que Carl Friedrich Christian Fasch, clavecinista de la cort 

de Prússia, va fundar el 1791. En un principi va néixer com un lloc de trobada d’amants de la 

música però més tard va esdevenir una institució pública que al llarg del temps va prendre un paper 

molt important en la cultura musical de Berlín i en particular, per a la propagació de la música de 

Bach.  

Fasch pretenia recuperar música del passat al mateix temps que interpretar la contemporània. Havia 

estat alumne de C.P.E. Bach i a través d’ell havia rebut influència de la música de J.S.Bach. Al 1794, 

quan encara no havia emergit el Primer Moviment Bachià, és a dir, ni s’havia publicat la biografia de 

Forkel, ni havien aparegut les primeres edicions de l’obra de Bach, ni Müller havia pres la direcció 

de la Thomasschule, ni s’havia fundat l’Allgemeine Musikalische Zeitung, es va començar a assajar l’obra 

de Bach amb els seus Motets.  

Després de la mort de Fasch al 1800, Carl Friedrich Zelter va prendre la direcció de la orquestra. 

Zelter havia tingut un contacte més directe amb la tradició de Bach. Havia conegut Wilhelm 

Friedemann i Carl Philipp Emanuel Bach i també alumnes seus com Kirnberger i Agricola. A més, 

posseïa una extensa col·lecció d’autògrafs i manuscrits de Bach. També com a alumne de la 

Joachimsthal Gymnasium hauria tingut contacte amb la seva biblioteca.  

Durant els primers anys de direcció de Zelter només es van treballar obres religioses a cappella, obres 

de Bach entre elles. Però al 1807 va fundar una petita orquestra, la Ripienschule, que va permetre 

l’assaig de composicions instrumentals de Bach. A més, tot i que inicialment es limitava a música de 

cambra, més tard va esdevenir important per la interpretació d’obres corals de Bach amb orquestra.  

Tal com s’ha introduït al capítol anterior, des de la seva fundació, la Ripienschule va interpretar 

arranjaments per a corda d’obres de teclat de Bach, seguint la predilecció de l’època per aquests 

instruments. És el cas de la transcripció de Mozart de la fuga en Mi Major del segon llibre d’El 
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Clavecí ben temperat, així com l’arranjament de Zelter del Ricercare de la Ofrena Musical  o fragments de 

l’Art de la Fuga.   

La música de Bach era interpretada sovint en sessions musicals privades a casa de Zelter, i els 

motets de Bach s’assajaven de manera regular a la Singakademie. El 1807 la Ripienschule va interpretar 

el Concert per a piano en Re menor i el 1808 el cinquè Concert de Brandenburg. Durant els anys 1812 i 1813 

va tenir lloc la interpretació de bona part de la música instrumental de Bach. També el 1815 es van 

recuperar les Passions per primera vegada després de 100 anys i aviat la música de Bach va ser 

estesa a societats musicals d’altres ciutats alemanyes.  

És important remarcar que gairebé totes aquestes interpretacions presentaven canvis respecte la 

partitura original de Bach. Tot i ser un gran admirador de Bach, Zelter, producte del seu temps, 

creia que Bach s’havia de veure des de la seva perspectiva, és a dir, s’havia de modernitzar. És per 

això que va revisar composicions religioses de Bach amb la creença de servir així la causa de Bach.  

Zelter va deixar escrit: “Bach, amb tota la seva originalitat, és fill del seu temps i país. No podia 

evitar la influència francesa, especialment la de Couperin. (...) Però es pot separar aquest element 

estranger i llavors el contingut brillant es troba immediatament a sota. És per això que he adaptat 

algunes de les seves composicions religioses, tan sols pel meu propi plaer, i el meu cor em diu que 

Bach assenteix amb aprovació, (...), per mi és un mitjà que em porta a la percepció i admiració del 

que és veritat.” També deia: “L’estil instrumental també ha trobat el seu camí en la música vocal, la 

qual hauria de ser independent”. (Herz, 1985: 97) 

Les adaptacions, principalment d’obres religioses, incorporaven canvis de dinàmica i fraseig, 

alteraven notes, canviaven la instrumentació substituint els instruments antics per nous, escurçaven 

l’estructura general i el text per tal que el focus no es trobés en el text religiós, s’interpretaven alguns 

corals a cappella o es prescindia de la figura barroca del baix continu.   

La música religiosa és la que més s’interpretava i per això també la que més s’havia d’adaptar al nou 

públic. Dins de la música no religiosa, destacava l’obra per a teclat. Aquesta és la primera que es va 

publicar, com El Clavecí ben temperat i l’Art de la Fuga, però es percebia com a objecte d’estudi i quan 

s’interpretava sovint es feia adaptant l’obra a un grup d’instruments de corda, com l’adaptació de les 

fugues d’El Clavecí ben temperat de Mozart vista al capítol anterior. Tal com s’ha vist abans, amb les 

Suites per a violoncel sol passa el mateix: es publicaven com a estudis o sonates i la seva interpretació 

era escassa i convenia adaptar-la.   

4.3.4. La recuperació de La Passió segons Sant Mateu     

La interpretació de La Passió segons Sant Mateu el 1829 a Berlín amb el seu gran èxit va representar la 

culminació del progrés del moviment bachià al domini públic i ha estat considerat històricament el 

símbol de la recuperació de la música de Bach.  

Van ser molts els factors que van permetre aquest fet. D’una banda, Berlín era l’únic lloc on 

s’hagués pogut dur a terme ja que reunia les condicions necessàries. Aquesta ciutat havia viscut 

esdeveniments musicals que havien preparat el terreny i la mentalitat del públic. Un any abans, el 

director de l’Òpera, Gasparo Spontini, havia introduït el Credo de la Missa en si menor de Bach a un 

programa de concert al costat de Beethoven i C.P.E.Bach, fet que va representar el moviment 

oficial de la música de Bach de l’església a la sala de concert. Però són principalment dos els 

esdeveniments que cal assenyalar com a causes de la bona acollida del públic berlinès de La Passió 

segons Sant Mateu de Mendelssohn. Un es va donar amb l’òpera Der Freischütz de Weber que vuit anys 

abans s’havia convertit en l’òpera alemanya nacional. En aquell temps Alemanya necessitava un 
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representant que s’oposés a Spontini, director de l’Òpera i representant de la noblesa i la cort, la 

òpera del qual Olympia havia representat un gran èxit. Der Freischütz contenia els valors romàntics 

que en van assegurar l’èxit com l’element sobrenatural i les forces irracionals. L’altre va relacionat 

amb la part endimoniada del romanticisme que havia mostrat Paganini a Berlín el 1829. La tècnica 

d’aquest violinista va fascinar a la població, i com que la seva interpretació no es podia entendre 

només tècnicament, es creia que el músic estava posseït pel dimoni.   

D’altra banda, l’ensenyament que va rebre Felix Mendelssohn (1809-1847) i l’entorn en el que va 

viure van fer que aquest es convertís en la persona indicada per portar a terme aquest esdeveniment. 

Se sap que des dels deu anys va rebre classes de Zelter seguint la metodologia del llibre de l’alumne 

de Bach Kirnberger Kunst des reinen Satzes in der Musik. 

A més, el 1821 va conèixer a Goethe a través de 

Zelter, amb qui va tenir una relació diària i tocava 

sovint pels membres de la cort i el mestre de capella. 

També assistia als assajos de la Singakademie que el seu 

mestre dirigia. Cap el 1824, quan Mendelssohn tenia 

quinze anys, Zelter ja el considerava un músic del 

mateix nivell que ell.  

Mendelssohn va tenir el primer contacte amb la Passió 

segons Sant Mateu a un assaig de la Singakademie. Des de 

llavors, Mendelssohn volia obtenir una còpia de l’obra 

per ell, i d’aquesta manera el 1823 la seva àvia va 

demanar una còpia al seu professor de violí, Eduard 

Rietz. A partir d’aquí va començar l’estudi de 

Mendelssohn de la Passió segons Sant Mateu, que cinc 

anys després s’interpretaria a l’Òpera de la Cort de 

Berlín. 

                          Felix Mendelssohn 

Però en la idea d’oferir una interpretació pública de la Passió segons Sant Mateu també hi va prendre 

part Eduard Devrient, amic de Mendelssohn, que el va conduir amb la seva visió pràctica i 

imaginativa. Zelter, en canvi, tenia poca confiança en l’efectivitat de la música de Bach perquè veia 

la gran distància entre la Bach i l’era romàntica. En tota la seva vida no va creure que la música de 

Bach pogués tenir un efecte d’extensió gaire gran perquè dubtava que Bach pogués ser entès pel 

públic general.  

Com no podia ser de cap altra manera, l’obra es va presentar amb modificacions respecte l’original 

de Bach. Mendelssohn, doncs, va restaurar i revisar l’obra en l’esperit del seu temps, canviant 

instrumentació, alteracions melòdiques i textuals d’una manera semblant a la de Zelter. Per 

començar, l’estructura global va patir un canvi molt gran en què la majoria de les àries van ser 

omeses, i de la resta només es mantenien les introduccions, anomenades “acompanyaments”. El 

text també va ser radicalment escurçat per tal que l’èmfasi principal no es trobés en la història de la 

Passió. També es van incorporar canvis dinàmics i de fraseig. 

La plantilla instrumental original de Bach està formada per dos cors i dues orquestres. Cada 

orquestra conté dues flautes dolces, dues flautes travesseres, dos oboès (en alguns moviments 

substituïts per oboè da caccia o d’amore), dos violins, viola, viola de gamba i baix continu. Sovint, 

però, l’orgue amb el paper de baix continu és compartit per les dues orquestres. Mendelssohn va 

eliminar els instruments antics, oboè da caccia i oboè d’amore, que van ser substituïts pel clarinet, 
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instrument que Bach ni tan sols havia conegut. A més, va suprimir l’orgue amb el paper de baix 

continu de manera que es produïa un buit sonor molt gran.  

Per aproximar més el so a l’esfera romàntica, fins i tot en alguns passatges amb molta tensió anava 

més enllà i, per exemple, afegia tremolos a la part de violins i violes. També seguint el gust de l’època, 

es va interpretar algun coral a cappella, tal com avui dia també es fa de vegades.  

El cor estava composat per 150 cantants, vuit dels quals eren membres de l’Òpera i prenien les 

parts solistes, entre els quals destacava Devrient amb el paper de Crist. L’orquestra estava formada 

per la Phiharmonische Gesellschaft i un gran nombre d’amateurs, mentre que els músics que ocupaven 

els primers faristols eren components de la Royal Court Chapel. El concert va ser presentat amb una 

finalitat caritativa, sense remuneració.  

L’estrena va representar un gran esdeveniment social de Berlín, on hi van assistir també el Rei i tota 

la Cort reial. El triomf va ser sensacional gràcies a que, després de viure l’experiència de Der 

Freischütz de Weber i les interpretacions de Paganini, el públic de Berlín estava preparat per acollir 

l’impacte que representava la Passió segons Sant Mateu.  

Amb aquest gran esdeveniment, Bach, les composicions del qual fins llavors havien estat conegudes 

només per grups limitats, van esdevenir propietat cultural comuna del públic alemany, i més tard del 

públic europeu. Sobretot, però, aquesta interpretació va representar el renaixement de la música 

religiosa de Bach amb el seu desplaçament de l’església a la sala de concerts així com la seva 

adaptació musical pel públic burgès del segle XIX. 
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4.4. BACH EN SCHUMANN: EDICIÓ DE LA SUITE N.3 PER A 

VIOLONCEL SOL DE BACH (1853) 
 

En aquest context, no és estrany que les Suites de Bach per a violoncel sol s’adaptessin també al 

gust de l’època. Tal com s’ha vist al segon capítol (a l’apartat de Història de la interpretació de les Suites 

per a violoncel de Bach), a mitjans del segle XIX ja s’havien publicat les Suites de Bach en tres edicions 

diferents: la de Norblin (1824), la de Probst (1825) i la de Dotzauer (1826). Totes elles havien estat 

publicades amb el nom d’estudis perquè les obres per a un instrument sol no es percebien com a 

material de concert. Per tal de ser interpretades en públic era necessari un acompanyament de piano 

transformant així les Suites en Sonates.    

És per això que el 1853, Schumann, tres 

anys abans de la seva mort, en va 

escriure un acompanyament per a piano 

amb la intenció de facilitar-ne la 

comprensió al públic. Poc abans havia 

fet el mateix per les Sonates i Partites per a  

violí. Tot i l’adaptació, però, sembla ser 

que l’obra no va gaudir d’un gran 

interès: es té constància de molt poques 

interpretacions i malgrat els esforços, 

Schumann no va aconseguir veure 

l’acompanyament de les Suites publicat, 

mentre que les Sonates i Partites per a violí 

sí que es van publicar. Avui dia només 

ens ha arribat la Tercera Suite editada el 

1985 per Joachim Draheim (1950, 

Berlín) l’editorial Breitkopf und Härtel i es 

desconeix on es troben els manuscrits de 

la resta de les Suites.  

J.S. BACH Suite III C-dur BWV 1009 für Violoncello und Klavier bearbeitet von Robert Schumann  

 

4.4.1. Contacte amb Bach  

Robert Schumann (1810-1856) va entrar en 

contacte amb la música de Bach cap al 1830, 

quan, després d’estudiar piano amb Friedrich 

Wieck, pare de Clara, va estudiar amb 

Heinrich Dorn, director del teatre de Leipzig, 

utilitzant Abhandlung von der Fuge, el mètode 

de Marpurg, deixeble de Bach.  

 

 

                                   Robert Schumann  
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Schumann demostra una gran admiració per Bach quan escriu al 1832: “La meva gramàtica 

consisteix en El Clavecí ben temperat de Bach, que és el millor en el seu estil (...) He analitzat les fugues 

una rere l’altra (...). El que en trec d’això és enorme i afecta a la meva persona d’una manera global”. 

Al 1831 escriu que “estava ocupat amb Bach gairebé de manera permanent.”(Bradley, 2006: 39) 

Schumann va representar una figura capdavantera en la publicació i popularització de la música de 

Bach per les seves activitats artístiques i editorials. El 1834 va fundar la Neue Zeitschrift für Musik 

(NZM) a Leipzig en la qual hi va publicar les seves pròpies edicions de set obres per a orgue de 

Bach, moltes de les quals es publicaven per primera vegada. També va promoure la música de Bach 

interpretant el 1852 a Düsseldorf, on era el director musical, la Passió segons Sant Joan i fragments de 

la Missa en Si menor. Va parlar aviat de la necessitat d’una publicació exhaustiva de les obres de Bach 

i va ser cofundador de la Bach Gesellschaft al 1850, societat que es va fundar amb el principal objectiu 

de publicar l’obra completa de Bach sense afegits editorials.   

La seva obra també reflecteix la influència del seu estudi de les obres de Bach. El 1845 escriu Sechs 

Fugen über den Namen: Bach (Sis Fugues basades en el nom de Bach) Op. 60 per a orgue o piano de 

pedal, on utilitza el motiu B-A-C-H utilitzat pel propi Bach a l’Art de la Fuga. També, a part 

d’escriure amb l’estil contrapuntístic típic de Bach, utilitza formes híbrides incorporant aquest estil a 

les peces romàntiques per a piano. És el cas per exemple de les 4 Klavierstücke (Scherzo, Gigue, Romance 

and Fughette) Op.32  escrites el 1838-9.  

 

4.4.2. Precedents:  Partites i Sonates per a violí  

Abans d’escriure l’acompanyament de les Suites per a violoncel, Schumann ja havia escrit un 

acompanyament per a les Sonates i Partites per a violí. El seu interès en escriure un acompanyament 

per a l’obra va començar a manifestar-se quan, després de sentir la interpretació de la Xacona de la 

Partita n.2 de Bach interpretada el 1840 per Ferdinand David, solista de l’orquestra Gewandhaus de 

Leipzig, amb un acompanyament improvisat de Mendelssohn, va escriure el següent article a la Neue 

Zeitschrift für Musik [NZM]: “Acompanyat per Mendelssohn, David va interpretar admirablement 

dos moviments –inestimables com a composicions- de les Sonates per a violí sol de Bach. Encara 

que s’ha dit que “un afegit d’altres parts a la Sonata és inimaginable”, aquesta afirmació va ser més 

emfàticament contradita per Mendelssohn, amb un adornament de l’original que resultava un plaer 

sentir-lo.”(Bradley, 2006: 36)  

Fins el 1850 es van publicar cinc edicions de la Xacona amb acompanyament de piano, entre elles la 

de Mendelssohn, i el 1852 Schumann va començar a escriure l’acompanyament de piano per a les 

Sonates i Partites per a violí, i les va tocar amb el violinista Ruppert Becker (1830-1887) el 1853. 

Schumann va escriure a Breitkopf und Härtel: “Fa poc temps vaig escoltar la Xacona de Bach amb 

l’acompanyament de Mendelssohn, i després vaig revisar les altres sonates. Vaig trobar una gran 

quantitat de peces que amb un acompanyament de piano podrien millorar considerablement i així 

esdevindrien accessibles a un públic més gran. És clar que aquesta no és una feina fàcil, però el 

repte em fascina... El títol seria: Peces de les Sonates de J.S.Bach per a violí amb acompanyament de 

piano de R.S.”(Bradley, 2006: 36)   

Encara que al principi tenia la intenció de fer una selecció d’aquells moviments que més 

necessitaven la seva modificació, al final va revelar que aquest fet seria “artísticament insatisfactori” 

i així va escriure l’acompanyament per a l’obra sencera. Després d’enviar el manuscrit a l’editorial 

Breitkopf und Härtel, l’obra va aparèixer publicada el 1854 en sis volums.  
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4.4.3. Les Suites per a violoncel  

Abans que Schumann, J.S. Bach, C.P.E Bach i Forkel havien tractat les obres per a violí i violoncel 

sols com una única obra i continuant amb els arranjaments per a violoncel, Schumann reflectia la 

mateixa mentalitat. El 1853, poc després d’acabar l’arranjament de les Sonates i Partites per a violí, 

Schumann va començar a treballar amb les Suites per a violoncel, de les que deixa escrit que “aquestes 

són les composicions més boniques i importants que s’han escrit mai per a violoncel.” (Bradley, 

2006: 43) 

El 1853 mateix va oferir els seus arranjaments complets a Kistner, el propietari de l’edició de les 

Suites per a violoncel de Probst-Norblin, però aparentment no va acceptar els arranjaments de les 

Suites per a violoncel considerant que la part de violoncel estava basada en l’edició de les Suites de 

Dotzauer.  

El 1854 el violoncel·lista de Düsseldorf Christian Reimers va tocar juntament amb Schumann el seu 

arranjament. Schumann va continuar implicat en la publicació de la seva obra al llarg de la seva vida 

però va morir sense veure’n la publicació. Després de la seva mort, el 1856, els arranjaments van 

esdevenir propietat de la seva dona Clara. Ella va consultar la possible publicació de l’obra als seus 

íntims musicals Joseph Joachim (1831-1907)  i Johannes Brahms (1833-1897).  

Cap al 1860 Clara Schumann va demanar el consell de Joachim i Brahms. Joachim va enviar una 

carta a Clara dient: “Després de revisar-los moltes vegades... Espero que no hagis promès aquesta 

obra definitivament a Sch[uberth]... el nostre amic [Brahms] va estar completament d’acord amb les 

meves objeccions... [i] em va convèncer del poc caràcter de Bach en molts passatges... T’he 

d’advertir seriosament que millor que no es publiquin aquestes obres...” (Bradley, 2006: 47)      

Finalment, Clara va contestar a Joachim dient que seguiria el seu consell.  

El destí final dels manuscrits podria ser insinuat pels comentaris de Brahms, quan el 1893 escriu: 

“Schumann va deixar moltes coses que no mereixen ser publicades. Obres dels seus primers i últims 

períodes. Fa unes setmanes, Clara Schumann fins i tot va cremar un volum d’obres per a violoncel 

de Schumann perquè temia que aquestes poguessin ser publicades després de la seva mort. Em vaig 

quedar bastant impressionat.”(Bradley, 2006: 49)  

Finalment, l’any 1985 Joachim Draheim va editar a través de Breitkopf und Härtel l’arranjament de 

Schumann de la Tercera Suite a partir del manuscrit del violoncel·lista Julius Goltermann (1823-

1876), violoncel·lista principal de la orquestra de la Cort de Stuttgart del 1826 al 1870. Draheim 

desconeixia, però, si Goltermann havia transcrit només aquesta de les sis Suites. Draheim deixa 

escrit: “La originalitat i qualitat de l’últim estil compositiu de Schumann va esdevenir un misteri pels 

tres seus companys íntims així com per molts altres músics de fins els nostres temps.”(Bradley, 

2006: 49)   

 

4.4.4. L’obra  

L’acompanyament de Schumann consisteix només en el reforçament harmònic de l’obra. La part 

del piano és discreta, sense cap línia melòdica que suposi una segona veu. El piano, doncs, només 

emfatitza l’harmonia ja present a l’obra de Bach sense acompanyament de piano, tal com es pot 

observar a l’inici de la Bourrée I: 
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Inici de la Bourrée I  

La part de piano, però, suposa una imposició mètrica pel violoncel·lista i així aquest perd llibertat de 

fraseig. Aquest acompanyament, però, va ser necessari per tal que aquesta obra es pugués 

interpretar al llarg del segle XIX. Tal com s’ha vist, no és fins el segle XX amb la figura de Pau 

Casals que es recupera la interpretació de les Suites amb violoncel sol i el violoncel es percep com 

un instrument capaç de mantenir un discurs solista per si sol. 

Schumann es va basar en l’edició de les Suites per a violoncel sol de Dotzauer del 1826  que estava 

poc basada en les primeres fonts de les Suites que tenim. A part de moltes diferències de lligadures, 

l’edició de Schumann també presenta diferències harmòniques o d’alteracions. A continuació es 

compara la versió de Schumann amb la versió crítica de la Bärenreiter-Verlag Basel del 1950. A l’annex 

s’adjunta el moviment sencer de les dues edicions.  

La primera alteració canviada és al compàs 26 de la Bourrée I, a l’última pulsació:  

 

Versió de Schumann  

 

Versió Bärenreiter  

L’altra alteració canviada és al compàs 4 de la Bourrée II, a l’última pulsació:   
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Versió de Schumann  

 

Versió Bärenreiter  

 
Malgrat que l’acompanyament no aporta musicalment res de nou, s’ha d’entendre que la intenció de 

Schumann és apropar les composicions de Bach a un públic més gran mitjançant els seus 

arranjaments. Schumann deixa escrit: “Les composicions de Bach contenen veritablement tresors 

enterrats, dels quals només poques persones en són conscients. Espero que el meu arranjament 

ajudi a portar aquests tresors a la superfície.” (Bradley, 2006: 42)   

De fet, és difícil d’imaginar un acompanyament pianístic més interessant que aquest, ja que l’obra és 

pensada per violoncel sol i així tots els paràmetres musicals estan pensats perquè així sigui.  

Per tant, aquest arranjament és un exemple de la pràctica interpretativa de les Suites per a violoncel sol 

de Bach del segle XIX, quan era necessari adaptar les obres al gust de l’època, i és per aquest motiu 

que fa l’obra interessant.   
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4.5. BACH EN BRAHMS: SONATA N.1 PER A VIOLONCEL I 

PIANO (1862-65) 
 

Johannes Brahms (1833-1897) també va tenir contacte 

amb Bach, justament a partir de Schumann, el qual havia 

escrit l’acompanyament per a les Suites per a violoncel de 

Bach i el mateix Brahms havia aconsellat a Clara 

Schumann que l’obra no es publiqués. Així, Brahms va 

estudiar la tècnica de composició contrapuntística a partir 

d’obres de Bach, la influència del qual es percep sobretot 

en moltes obres corals seves així com en motets. Aquesta 

Sonata per a violoncel de Brahms, escrita entre el 1862 i 

1865 conté temes de l’Art de la Fuga i és per aquest motiu 

que es considera un homenatge de Brahms a Bach.    

 

 

                           Johannes Brahms 

 

4.5.1. Contacte amb Bach  

La biblioteca que va deixar Brahms en morir el 1897 va mostrar el seu interès al llarg de tota la seva 

vida en la música del Renaixement i Barroc. Aquesta contenia llibres sobre la pràctica musical del 

segle XVIII. 

Cap el 1853 va conèixer Joseph Joachim i Robert i Clara Schumann, que li van transmetre el seu 

interès per la música antiga. Schumann havia estudiat i interpretat algunes de les obres 

redescobertes que estaven circulant en manuscrits i còpies publicades, entre elles les Suites per a 

violoncel de Bach de les que en aquelles dates n’estava escrivint la part de piano. Després de 

l’hospitalització de Schumann el 1854, Brahms va passar molt temps a la seva biblioteca de 

Düsseldorf que contenia una col·lecció considerable de manuscrits i còpies de Bach, organitzant el 

material, estudiant-lo i copiant-lo. Un fet important va ser el regal que Clara Schumann li va fer el 

1855: el primer volum del Bach Werke. 

Cap a principis del 1855 Brahms estudiava contrapunt i escrivia “totes les formes possibles de 

cànons” (Pascall, 1983: 28), i a principis del 1856  amb Joachim van acordar intercanviar-se els 

exercicis de contrapunt, usant el llibre de text Handbuch bei dem Generalbasse und der Composition de 

Marpurg, deixeble de Bach. D’aquests exercicis, se’n poden veure els seus resultats immediats a les 

seves primeres obres corals. Les seves obres contrapuntístiques vocals eren cànons basats en texts 

sacres, com també feien altres compositors que des del temps de Bach havien relegat la construcció 

contrapuntística a les fugues formals de música sacra. 

Al 1858, quan treballava a la cort de Detmold, amb el cor de la ciutat va assajar dues Cantates de 

Bach (n.4 i n.21). S’havia subscrit al Bach Werke a principis del 1856 i durant la resta de la seva vida 

l’arribada de cada volum era un esdeveniment de gran importància per ell, les seves còpies dels 

quals mostren l’evidència del  seu estudi acurat. També es va subscriure a l’obra completa de 

Händel però no hi va dedicar la mateixa atenció que a l’obra de Bach.  
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Molta de l’obra coral entre els anys 1857 i 1862 mostra els efectes del creixement del seu 

coneixement pràctic en la tècnica contrapuntística, així com del seu coneixement en l’estudi de 

Bach. Per exemple, els dos motets Op. 29 de Brahms reflecteixen un interès per les Cantates de 

Bach. 

També va promoure la música de Bach interpretant-la amb la Wiener Singakademie (Cantata n.21 i 

tres seccions de l’Oratori), on Brahms en va ser el director des del 1863. També, entre el 1872 i 

1875, quan era director de la Wiener Musikverein va introduir obres de Bach a l’audiència de Viena.   

4.5.2. L’obra  

La Sonata n.1 per a violoncel i piano Op. 38 de Brahms, escrita entre el 1862 i el 1865, és considerada 

un homenatge a Bach ja que està construïda sobre temes de l’Art de la Fuga. El tema principal del 

primer moviment manté una gran semblança amb els Contrapunts 3 i 4, mentre que el tema 

principal del tercer moviment, amb el Contrapunt 13. El musicòleg Karl Geiringer (1899-1989) 

manté que el tema principal del primer moviment és “estretament relacionat” als No.3 i 4, mentre 

que el tema de la fuga del tercer moviment és “sorprenentment com el No.13”. (Geiringer, 1984)   

Es poden veure similituds entre els Contrapunts 3 i 4 i el motiu principal del primer moviment de la 

Sonata tal com es mostra a continuació:  

Inici del Contrapunt 3 

Inici del Contrapunt 4 

Inici del primer moviment de la Sonata 
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Observem, doncs, que, a partir de la segona nota del motiu del Contrapunt el moviment d’intervals 

és el mateix: tercera menor ascendent, tercera major ascendent, segona menor ascendent, segona 

menor descendent i segona major descendent. 

Però la similitud és molt més evident entre el Contrapunt 13 i el motiu del tercer moviment de la 

Sonata:  

 

 

Inici del Contrapunt 13 

 

 

 

Inici del tercer moviment de la Sonata  
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El tercer moviment de la Sonata està construït gairebé tot ell sobre el motiu principal del 

Contrapunt que és interpretat alternativament pel violoncel i pel piano. Així, el perpetuum mobile que 

caracteritza el Contrapunt és present també en aquest moviment de la Sonata i només se’n deslliura 

a la zona del mig amb la indicació de tranquillo.    

Es pot distingir com l’acompanyament del motiu en el Contrapunt 13 es construeix sobre el ritme 

de corxera amb punt i semicorxera (en el que es fa correspondre la semicorxera amb la última 

corxera dels tresets) mentre que en el tercer moviment de la Sonata es construeix sobre les corxeres 

buscant així el 2 contra 3 típicament romàntic.  

A l’annex s’adjunta la partitura sencera del tercer moviment i del Contrapunt 13 per tal de veure’n 

les similituds. Amb la mateixa finalitat, també al concert s’interpreta el Contrapunt 13 amb trio de 

corda abans del tercer moviment de la Sonata. 

Bach va escriure l’Art de la Fuga al final de la seva vida, en un període en què les seves composicions 

eren cada vegada més abstractes i plenes de simbolisme. Va començar a composar-la cap el 1740 i 

va quedar inacabada després de la seva mort el 1750. No s’ha d’oblidar que va ser escrita enmig del 

període galant. 

Així com en el segon llibre d’El Clavecí ben temperat, datat del 1742, Bach escriu 24 fugues amb 

diferents subjectes i diferents tonalitats, a l’Art de la Fuga Bach utilitza tant sols un subjecte amb 

variacions per a construir cadascun dels contrapunts mostrant totes les tècniques contrapuntístiques 

possibles. A més, tota l’obra es troba en la mateixa tonalitat de Re menor.  

A la NBA (Neue Bach Ausgabe) apareixen dues fonts de l’Art de la Fuga: el manuscrit de Bach 

(Autographen Quellen) del 1745 i la primera edició que se’n va fer el 1751 (Originaldruck). La 

numeració dels Contrapunts és una mica diferent així com la forma d’escriptura. Així, en el 

manuscrit aquest Contrapunt apareix amb el n.14, mentre que a la primera edició, amb el n.13. A 

més, a la versió del manuscrit també hi apareix una versió adaptada per a dos clavicèmbals. En les 

dues fonts, a part d’haver-hi la versió amb tres pentagrames diferenciats, també hi apareix la versió 

per a teclat.  

Com que ni al manuscrit ni a l’edició hi apareix una instrumentació específica, es creu que l’obra va 

ser escrita només com a exercici intel·lectual. Tot i així, actualment alguns musicòlegs com Gustav 

Leonhardt (1928-2012) creuen que va ser pensada per a teclat. Un dels arguments utilitzats és el fet 

que en els segles XVII i XVIII l’escriptura en pentagrames diferenciats per a cada veu en obres per 

a teclat era una pràctica comuna.  

Des de principis del segle XIX, però, s’ha interpretat l’obra amb diverses formacions, totes aquestes 

interpretacions posteriors a la de la Ripienschule el 1807, les quals es feien amb instruments de corda 

tal com escoltarem al concert.  
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5. BACH AL SEGLE XX  
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5.1 NOVA IMATGE DE BACH 

 

5.1.1. Nova interpretació de Bach  

L’any 1850 es va fundar la Bach Gesellschaft, amb l’objectiu de publicar l’obra completa de Bach sense 

arranjaments d’edició, de manera que al 1900 ja hi havia tota l’obra publicada. El 1873, el musicòleg 

Philipp Spitta (1841-1894) va publicar una extensa biografia de Bach. Tot i això, les interpretacions 

romàntiques de l’obra de Bach continuaven al llarg del segle XX amb interpretacions de les seves 

obres per a orgue, transcrites per Liszt i altres per a piano, i amb interpretacions de grans 

dimensions de la Passió segons Sant Mateu BWV 244 i la Missa en Si menor BWV 232. Aquesta 

tendència a les interpretacions d’aquestes característiques va continuar aproximadament fins el 1930 

a Amèrica amb les interpretacions de Stokowski (1882-1977) d’obres com la Tocata en Re menor per a 

orgue BWV 565 i la Xacona per a violí sol de la Partita per a violí sol n.2 BWV 1004, transcrites per la 

seva orquestra de Filadèlfia.   

Ja a la primera dècada del segle XX van començar a aparèixer les primeres crítiques a aquestes 

interpretacions. Albert Schweitzer (1875-1965) considerava “un crim contra l’estil musical de Bach 

que s’interpretin les seves obres amb orquestres enormes i cors massius.”(Herz, 1985: 150) A més, 

el jove organista, també va lluitar per la preservació dels orgues antics. Al mateix temps, Wanda 

Landowska (1879-1959) tocant el clavicèmbal va mostrar l’estètica, si no superior, diferent, de la 

interpretació de la música barroca amb clavicèmbal respecte la de piano. Tot i així, el clavicèmbal 

que utilitzava era tant o més diferent dels clavicèmbals històrics que el piano de cua actual.  

Va ser aproximadament a partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) quan es van recuperar 

gradualment els instruments de l’època de Bach fent desaparèixer així el concepte romàntic en la 

música de Bach i les seves interpretacions de grans dimensions de vegades anomenades wagnerianes. 

A partir d’aquí es van tractar problemes d’interpretació com l’adequació d’instruments al moment 

històric de l’obra així com l’ornamentació, la dinàmica o el tempo, i es van aconseguir resoldre fins 

a un cert grau. També es van revelar temes com l’hàbit de Bach de la paròdia (reutilització i revisió 

de la seva pròpia música per a altres ocasions posteriors), el seu ús del nombre i d’altres 

simbologies. Es van investigar també les condicions socials, teològiques i musicals a Mülhausen, 

Weimar, Cöthen i Leipzig han permès veure Bach l’organista, el capellmeister i el Cantor en relació al 

seu entorn. Tots aquests estudis han permès elaborar una nova imatge de Bach que ha fet 

replantejar la interpretació de les seves obres.   

5.1.2. Nova cronologia i catalogació de l’obra de Bach  

Al 1950 amb el bicentenari de la mort de Bach es va fundar la NBA Neue Bach Ausgabe (Nova 

Edició de Bach) amb l’objectiu de publicar una segona edició de l’obra completa de Bach després 

que es posés de manifest que moltes obres atribuïdes a Bach eren dubtoses i amb data d’origen 

desconegut. Es van voler solucionar científicament temes d’autenticitat i cronologia que els editors 

de la Bach Gesellschaft i Spitta havien intentat solucionar cent anys abans però que havien estat basats 

en la seva major part en la intuïció i hipòtesi.  

Ja en el 1870 Philipp Spitta (1841-1894) havia declarat les marques d’aigua en els manuscrits 

originals com la font més important per a la datació de l’obra de Bach. Amb aquest mètode va 

classificar les obres de Bach segons els períodes de Weimar, Cöthen i Leipzig, cometent, però, un 

gran error en la datació de les obres de Leipzig. Spitta, a més, utilitzava referències d’esdeveniments 

històrics dels textos per a connectar dues cantates, fet que es va demostrar que és una font 
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enganyosa d’identificació cronològica. Un altre error de Spitta va ser atribuir falsament a Bach molts 

dels manuscrits escrits per la seva dona, fills i molts dels deixebles, perquè tots ells havien imitat 

l’escriptura de Bach.  

Moltes investigacions de la música de Bach s’han basat en la cronologia de Spitta i per tant han de 

ser revisades i adaptades a la nova cronologia. Aquesta última va ser possible gràcies als dos 

estudiants alemanys Alfred Dürr i Georg von Dadelsen que cap el 1955 van publicar els resultats 

dels seus acurats anàlisis en l’escriptura de Bach així com en l’escriptura dels seus copistes utilitzant 

una investigació i classificació metòdica basada en les marques d’aigua.  

També el 1950 el musicòleg alemany Wolfgang Schmieder (1901-1989) va elaborar el Bach-Werke-

Verzeichnis (Catàleg de les obres de Bach), conegut per les sigles BWV. Aquest és el catàleg utilitzat 

avui dia que enumera cadascuna de les obres de Bach. Es va publicar a Leipzig el 1950 amb el títol 

complet de Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach 

(Catàleg temàtic sistemàtic de les obres de J.S.Bach).  

5.1.3. Bach i religiositat  

Un tema que avui dia encara queda pendent és el relacionat amb la religió de Bach. Tot i la gran 

quantitat de música religiosa que va escriure quan ocupava el càrrec d’organista a Weimar i cantor a 

Leipzig, el caràcter de les obres ve definit pel càrrec i per tant no podem estar segurs de la relació 

entre Bach i la seva professió.  

Friedrich Blume (1893-1975), musicòleg i editor del gran diccionari musical Musik in Geschichte und 

Gegenwart (Música del passat i el present) va assegurar el 1962 al Festival Bach a Mainz (Alemanya) 

que no tenim cap prova de la religiositat de Bach.  

D’altra banda, el 1969 es va donar a conèixer una Bíblia luterana amb extensos comentaris del 

teòleg luterà Abraham Calov que encapçala la llista de llibres que Bach va deixar després de la seva 

mort. Dins el llibre hi ha també un gran nombre de correccions  del mateix Bach que demostren un 

gran coneixement  del text per part seva. També Bach va afegir vàries observacions algunes de les 

quals són referències a la seva música. Gerhard Herz (1911-2000), estudiós reconegut de Bach, creu 

que els comentaris de Bach a la Bíblia són proves de la seva religiositat com a ortodox luterà, i per 

tant així la seva professió religiosa estaria estretament vinculada a la seva personalitat. Una altra 

prova de la seva religiositat seria que Bach inclou símbols religiosos fins i tot en aquelles obres que 

no eren  d’ús religiós sinó pedagògic, com El Clavecí ben temperat.  
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5.2. BACH EN BRITTEN: SUITE N.1 PER A VIOLONCEL SOL 

(1965) 
  

5.2.1. Context 

El gènere de la literatura per a violoncel sol no va rebre una atenció generalitzada fins el segle XX. 

Tal com hem vist al segon capítol, les Suites per a violoncel sol de Bach, avui dia considerades el 

referent de la literatura per a violoncel sol, gairebé no es van interpretar durant dos segles i si 

s’interpretaven era amb acompanyaments de piano. Encara que pocs pedagogs de finals del segle 

XIX les ensenyaven, no va ser fins a principis del segle XX amb Pau Casals i la seva interpretació a 

l’escenari de les Suites de Bach que aquest gènere va esdevenir popular. Així, les Suites de Bach es 

van convertir en el referent de la literatura per a violoncel sol i no són pocs els compositors que van 

escriure obres d’aquest gènere basant-se en elles. Alguns compositors com Reger imitaven els 

aspectes més tradicionals de les Suites de Bach, i altres com Kodály, més que imitar les formes de 

Bach, prenien l’exemple de les Sis Suites pel que fa  a l’experimentació dels recursos de l’instrument 

sol endinsant-se així en un territori completament nou. De totes aquestes obres, les de Britten són 

les que fan una aportació més gran a l’experimentació de la nova tècnica del gènere.  

L’obra de Benjamin Britten (1913-1976) és 

compresa sobretot per obres vocals, ja sigui obres 

per a cor o tot tipus de combinació de veu i 

instrument. Però encara que dins el seu catàleg les 

obres vocals són les que tenen una presència més 

gran també hi trobem obres instrumentals de les 

que destaquen 25 obres per a orquestra, a més 

d’obres per a formacions de cambra. Abans 

d’escriure per a violoncel sol havia composat també 

obres per a altres instruments sols, sobretot per al 

seu propi instrument, el piano. Però la situació va 

canviar quan Britten va començar a treballar amb 

Mstislav Rostropovich. Des de llavors el violoncel 

va ser l’instrument protagonista d’obres per a 

instrument sol, i la composició d’obres 

instrumentals va deixar de ser secundària a la 

d’obres vocals.  

Benjamin Britten 

La primera obra per a violoncel que va escriure, la Sonata per a violoncel i piano Op. 65, va ser 

després de sentir Rostropovich tocant el Primer Concert de Shostakovich l’any 1959. Rostropovich 

li va demanar una composició per a violoncel, i van acordar que la Sonata seria interpretada pels dos 

al Festival Britten Aldeburgh. I degut al triomf de la composició i al duet entre violoncel·lista i 

compositor, Britten va continuar escrivint obres per a Rostropovich. La següent va ser la Simfonia 

per a violoncel i orquestra Op. 68 escrita el 1963 i interpretada a Rússia el 1964, amb Britten com a 

director i Rostropovich com a solista.  

I va ser després de sentir Rostropovich interpretant les Suites per a violoncel sol de Bach al Festival 

d’Aldeburgh que el compositor va escriure també obres d’aquest gènere, Suites per a violoncel sol. 

Segurament Rostropovich va col·laborar amb Britten aportant-li informació tècnica. La Primera 

Suite Op. 72 va ser estrenada el 1965 al Festival d’Aldeburgh. I el fet que més tard escrivís dues 
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Suites més evidencia la seva creixent creativitat en el gènere així com la voluntat de seguir treballant 

amb Rostropovich. L’estrena de la Segona Suite va tenir lloc també al mateix festival l’any 1968. En 

la Tercera Suite Britten honorifica Rostropovich per les dificultats polítiques que va viure aquells 

anys. Així, basa la Suite en temes russos “com a tribut a un gran músic i patriota rus” (Clark, 1988: 

11). L’estrena de la Suite es va retardar tres anys, del 1971 al 1974, en part per problemes que 

Rostropovich va tenir amb la Unió Soviètica.  

Per tant, així com és Shostakovitch mitjançant Rostropovich qui inspira Britten a escriure la Sonata, 

és Bach mitjançant Rostropovich qui inspira Britten a escriure les Suites per a violoncel sol. I per 

tant, és important assenyalar que, en el cas de les Suites, quan Britten les escriu, rep tanta influència 

de l’obra de Bach com de la figura de Rostropovich. Aquest últim no només és l’intèrpret del Bach 

que Britten escolta, sinó que també és, d’una banda la persona a qui va destinada la nova 

composició i editor d’aquesta, i d’altra banda la persona que té contacte directe amb el compositor i 

que li aporta informació tècnica. 

De fet, podem dir que el violoncel·lista va exercir una gran influència a Britten només amb l’elecció 

del programa. Segurament si Rostropovich hagués interpretat una altra obra diferent de les Suites de 

Bach, Britten no hagués escrit mai les seves Suites per a violoncel sol, i en canvi n’hagués escrit 

unes altres amb unes altres característiques.  

5.2.2. L’obra  

La Primera Suite consta de nou moviments que es toquen sense pausa. 

- Canto primo: Sostenuto e largamente 

- Fuga: Andante moderato 

- Lamento: Lento rubato 

- Canto secondo: Sostenuto 

- Serenata: Allegretto 

- Marcia: Alla marcia moderato 

- Canto terzo: Sostenuto 

- Bordone: Moderato quasi recitativo 

- Moto perpetuo e Canto quarto: Presto 

Tal com s’ha esmentat abans, aquestes Suites aporten un llenguatge nou tant pel que fa a l’escriptura 

com pel que fa a l’execució per part de l’intèrpret. Britten busca nous enfocaments dels aspectes 

més bàsics del violoncel en l’arquet i en la mà esquerra. Aquests recursos, però, els ha creat basant-

se en el que havia escoltat en Rostropovich, i és per això que en les seves Suites s’hi pot observar, 

en alguns fragments de forma més evident que en d’altres, una base de les Suites de Bach.  

Explorant la polifonia, Bach havia utilitzat tècniques pròpies del llaüt així com les pròpies de la 

família del violí de l’època. Britten utilitza els mateixos recursos que Bach com són l’ús de diferents 

registres o de dobles cordes per suggerir la polifonia. A continuació s’expliquen els aspectes més 

destacables que innoven dins la tècnica del violoncel, i que alhora són una expansió del que Bach va 

utilitzar en el seu moment.   

DOBLES CORDES  

L’escriptura per a dobles cordes és un recurs comú en la literatura del violoncel. En les Suites de 

Bach s’utilitzen per crear harmonia i volum o per donar una sensació de respiració i drama. En tota 
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la literatura per a violoncel sol, però, hi ha molts pocs exemples d’ús de dobles cordes al llarg d’un 

moviment sencer. En les Suites de Bach hi trobem sovint ús de dobles cordes però són molt pocs 

els moviments que estan formats íntegrament de dobles cordes. És el cas per exemple de l’Allemande 

de la Sisena Suite de Bach.   

 

Inici de l’Allemande de la Sisena Suite 

Britten també utilitza les dobles cordes però d’una manera diferent. Les utilitza de manera constant 

i durant una llarga secció musical, com en el Canto Primo i Canto Terzo de la Primera Suite. Però, a 

diferència de Bach, en aquest cas l’escriptura sí que suggereix dues o tres veus polifòniques i en el 

passatge no només es crea l’harmonia, també la melodia. Utilitzant el violoncel com un instrument 

polifònic de dues o tres veus es fa evident la seva experiència com a compositor per a veu.  

 

Inici del Canto Terzo  

PEDAL 

Són molts els Preludis de les Suites de Bach que contenen zones amb pedal, és a dir, una nota al 

baix que es manté inalterada durant una zona. De vegades aquesta zona és més llarga que d’altres 

però gairebé sempre és a la zona de dominant principal. Els exemples més clars són en el Preludi de 

la Primera Suite i en el de la Tercera.  
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Zona de pedal del Preludi de la Tercera Suite 

Britten utilitza el recurs del pedal no només en una zona del moviment sinó en tot ell sencer. És el 

cas del vuitè moviment, Bordone, de la Primera Suite, on utilitza el pedal de re durant tot el moviment 

alternant la corda a l’aire i el seu uníson sobre la corda sol.  

 

Inici del Bordone 

 

MOTO PERPETUO 

Molts moviments de les Suites de Bach estan escrits amb moto perpetuo, és a dir, amb una figura 
rítmica i melòdica constant. En els preludis és on trobem aquest recurs més present, sobretot en els 
de la Primera i Quarta Suite.    
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Inici del Preludi de la Primera Suite 

Britten escriu l’últim moviment de la Suite, Moto perpetuo e Canto Quarto, basat també en una mateixa 

figura rítmica i un mateix interval de semitò que es va repetint. Però aquest Moto perpetuo té la 

indicació de Presto, fet que li dóna una sensació de virtuositat que no tenen els Preludis de les Suites 

de Bach.  

 

Inici del Moto Perpetuo 

EXPLORACIÓ DELS REGISTRES 

Les Suites de Bach exploren els registres de l’instrument i presenten juxtaposicions de registres 

aguts i greus per a crear un efecte dramàtic. Tot i així, la veu greu no es desenvolupa en una línia ni 

gaudeix de material exclusiu i el registre agut és limitat i no sobrepassa mai el Sol2 sobre la corda la. 

Cal recordar que la Sisena Suite va ser escrita per un violoncel de cinc cordes, i per tant, encara que 

interpretant-la amb un violoncel normal sí que s’explora tot el registre, amb un violoncel de cinc 

cordes no cal fer ús de les posicions més pròximes al pont. A continuació es mostra un fragment de 

la Courante de la Primera Suite on es pot observar el que s’ha esmentat. 
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Inici de la Courante de la Primera Suite 

Britten escriu les Suites per a violoncel utilitzant també la juxtaposició de registres de l’instrument 

però explorant totes les possibilitats del registre d’aquest. El sisè moviment, Marcia, de la Primera 

Suite, per exemple, es basa en gran part en el diàleg entre dues veus de registres gairebé extrems. 

Utilitza harmònics per a la veu superior i les cordes més greus per a la inferior.  

 

Inici de la Marcia  

JUXTAPOSICIÓ DE VEUS: HOCKET 

S’entén per hocket la juxtaposició de veus, però aquestes sense caràcter lineal. En aquest cas no 

existeix una frase melòdica, només la constant alternança de veus.  

En l’escriptura de Bach hi ha sovint canvis ràpids de corda però en una mateixa veu. La Gigue de la 

Cinquena Suite n’és un bon exemple, on hi ha canvis ràpids entre notes de la mateixa veu, sovint 

entre cordes adjacents.  
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Inici de la Gigue de la Cinquena Suite 

En les Suites de Britten aquests canvis de corda ja no són tan sovint entre cordes adjacents i a més 

es distingeix més d’una veu, cadascuna d’elles amb una articulació diferent. Un exemple n’és la Fuga 

de la Primera Suite.  

 

 

Fragment de la Fuga  
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5.3.BACH EN VILLA-LOBOS:BACHIANAS BRASILEIRAS (1930-45) 

 

5.3.1. Breu biografia  

 

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) és considerat el gran compositor 

del Brasil. De jove era un violoncel·lista que es guanyava la vida 

als cafès de Río de Janeiro. Era un convençut anti-academicista 

que havia dit: “poses un peu a l’acadèmia i canvies a pitjor!”. Va 

emprendre una sèrie de viatges a l’Amazones i nord-oest del país 

per a rescatar la música pròpia d’allà.  

El 1923 va anar a París a estudiar composició i quan en va 

retornar el 1932 va ser nomenat director de la Superintendência de 

Educação Musical e Artistica (SEMA) de Río de Janeiro. Aquest 

càrrec l’obligava a organitzar concerts en què s’interpretaven per 

primera vegada al  Brasil obres com la Missa Solemnis de 

Beethoven i la Missa en Si menor de Bach. També va dissenyar un 

sistema d’instrucció musical per a generacions de brasilers, basat 

en la cultura musical del país i arrelat en un fort patriotisme. Va 

composar música coral per a enormes cors de nens, sovint basat 

en material folklòric. Va ser en aquest període quan va començar 

a escriure les Bachianas brasileiras.  

                    Heitor Villa-Lobos 

Durant els anys 40 va ser reconegut internacionalment com a compositor i director de la seva 

pròpia música. També va ser admirat des d’Estats Units, on va treballar-hi un temps composant 

obres per orquestres i també per una pel·lícula.   

5.3.2. Contacte amb Bach  

Al llarg de la seva vida, Villa-Lobos va mantenir un gran respecte i admiració per la música de Bach. 

Una de les seves declaracions més clares sobre els seus sentiments per la música de Bach es troba 

en un esborrany d’una carta que el 1945 va enviar a la Societat de Bach de Sao Paulo,  el manuscrit 

original del qual es troba al museu Villa-Lobos. A la carta, hi diu el següent: “La música de Bach és 

sens dubte el regal més sagrat pel món de l’art. Però, essent tan immensa i profunda, la seva 

interpretació entre oients poc entrenats és perillosa.”(Appleby, 2002: 119) 

Explica també: “Tots hem viscut l’experiència en audicions musicals d’observar aquells que estan 

influenciats per un suggeriment, pel coneixement del nom del compositor, pel títol de l’obra, (...) , 

per un incident personal a la vida de l’oient connectada a alguna melodia o part de la composició. 

Rarament és el cas en què algú aprecia la música per la seva organització particular de sons, (...) Tot 

això està relacionat amb l’educació artística entre les persones civilitzades.”(Appleby, 2002: 120) És 

per això, que per tal de comprovar les preferències musicals, va dur a terme un experiment en el 

que s’interpreten obres populars del Brasil i obres de Bach que contenien certes similituds amb la 

música popular. En una primera ocasió no va anunciar les obres que es tocarien i el públic va 

aplaudir sobretot la música de Bach. En una segona ocasió va anunciar abans les obres que 
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escoltarien i el públic va aplaudir més la música brasilera. D’aquesta manera, va confirmar que el 

públic gaudia la música de Bach.  

A més, Villa-Lobos considerava a Bach un enllaç entre tots els pobles. Així, a la mateixa carta deixa 

escrit: “Vulgui Déu, amics meus, que la música de Bach produeixi el miracle d’il·luminar la 

comprensió entre els éssers humans.” (Appleby, 2002: 120) 

 

5.3.3. L’obra  

Entre el 1930 i el 1945, Heitor Villa-Lobos va escriure les Bachianas brasileiras, fruit de la seva 

admiració per Bach i del seu patriotisme pel seu país. Es tracta de nou obres amb una plantilla 

instrumental diferent en cadascuna d’elles. Encara que aquesta obra ha estat freqüentment 

considerada com una imitació de l’estil de Bach, seria més correcte pensar que aquestes obres són 

un homenatge a Bach o senzillament són obres inspirades en Bach. 

Mentre escrivia aquesta obra, Villa-Lobos, ocupant el càrrec de director de la SEMA com s’ha vist 

abans, també va transcriure preludis i fugues d’El Clavecí ben temperat per a conjunts corals, va 

transcriure fugues per a orquestres de violoncels, i també va presentar el 1935 la primera 

interpretació brasilera de la Missa en Si menor de Bach en commemoració del 250è aniversari del 

naixement del compositor.   

Villa-Lobos creia que hi havia elements comuns entre la música barroca i la música popular 

brasilera i va escriure aquesta obra per experimentar amb les afinitats que hi ha entre els dos estils 

musicals. Villa-Lobos diu que les Bachianas brasileiras “estan inspirades en l’atmosfera musical de 

Bach pel que fa a l’harmonia i contrapunt, i pel que fa a la melodia estan inspirades en l’atmosfera 

de la música popular del nord-oest del Brasil”. (Machado, 1987: 60) Al llarg de l’obra apareixen 

ritmes populars brasilers com la modinha o la chora. Segons ell, les Bachianas brasileiras eren el tipus de 

música que Bach podria haver escrit si hagués nascut al Brasil el segle XX.  

La dualitat entre les tradicions musicals pròpies del barroc i les pròpies del Brasil són emfatitzades 

amb l’ús dels títols barrocs i els subtítols brasilers per cada moviment. Per exemple, els títols dels 

dos moviments de la Bachiana n.5 són Ària (Cantilena) i Dansa (Martelo). Això esdevé un 

procediment habitual en les nou Suites de les Bachianas brasileiras, només amb l’excepció dels dos 

primers moviments de la Bachiana n.9 amb els títols Prelúdio i Fuga sense subtítols brasilers.  

El moviment que s’interpreta al concert és l’Ària (Cantilena) de la Bachiana n.5, escrita el 1938, l’obra 

més popular de Villa-Lobos. És el primer dels dos moviments que conformen la Bachiana n.5. El 

segon moviment, Dansa (Martelo) va ser escrit el 1945. Encara que hi ha moltes versions de la 

Bachiana n.5, es coneixen quatre versions escrites pel compositor: original per a nou violoncels 

sense soprano, una segona versió per a soprano i vuit violoncels o petita orquestra de violoncels, 

una tercera versió per a soprano i guitarra i una quarta versió per a soprano i piano.  

En cada Bachiana utilitza un text que pertany a un poeta brasiler. A l’Ària utilitza un text del poeta i 

cantant brasiler Ruth Valladares Corrêa a la secció del mig mentre que a la primera secció de l’Ària 

s’utilitza la veu humana com un instrument amb una línia vocal melòdica pronunciant la síl·laba 

“Ah”.   
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 El text, originalment en portuguès i aquí traduït al català, és aquest:  

Tarde uma nuvem rósea lenta e transparente. 
Sobre o espaço, sonhadora e bela! 
Surge no infinito a lua docemente, 

Enfeitando a tarde, qual meiga donzela 
Que se apresta e a linda sonhadoramente, 

Em anseios d'alma para ficar bela 
Grita ao céu e a terra toda a Natureza! 

Cala a passarada aos seus tristes queixumes 
E reflete o mar toda a Sua riqueza 
Suave a luz da lua desperta agora 
A cruel saudade que ri e chora! 

 
Tard, un núvol rosa, lent i transparent, 

A l'espai, somniadora i bella, 
Apareix a l’infinit la lluna dolçament, 

Decorant la tarda com una bonica donzella 
Que s’engalana encisadorament  

En anhels de l'ànima per veure’s bella 
Clama al cel i la terra, a tota la Naturalesa! 

Els ocells callen als seus tristos laments 
I el mar reflecteix tota la seva riquesa  

Suaument, la llum de la lluna desperta ara 
La cruel nostàlgia que riu i plora. 

 

Al concert s’interpreta aquest moviment utilitzant la versió de soprano i guitarra però substituint la 

soprano pel violoncel. Encara que amb la interpretació es perd el text del poema, aquest actua com 

a idea sobre la qual s’interpreta el fragment sense paraules. Davant la quantitat de versions que 

s’han fet de l’obra es creu que encara que el poema és una ajuda i és present en la versió de Villa-

Lobos, no és imprescindible per tal d’obtenir un bon resultat en la interpretació.  
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6. CONCLUSIONS  

Bach ha deixat pocs escrits que parlen d’ell mateix, dels seus pensaments o de la seva música, de 

manera que, inevitablement, cada època ha interpretat la seva obra en funció del seu context 

ideològic. Els seus contemporanis el jutjaven pels seus gustos “conservadors” i el veien com un 

obstacle pel desenvolupament artístic d’Alemanya. Aquesta idea va perdurar fins que el segle XIX 

va atorgar una bona posició a Bach i així va recuperar la interpretació de la seva obra. Ho va fer, 

però, adaptant l’obra a les necessitats de l’època i veient en el músic un símbol nacional alemany. La 

seva música també va ser transformada i interpretada en un altre context. Així com aquestes 

interpretacions no es preocupaven per aspectes com l’ús d’instruments i pràctiques interpretatives 

de l’època de Bach, el segle XX sorgeix un moviment historicista que pretén recuperar aquests 

aspectes per tal d’apropar al màxim la interpretació a la interpretació de l’obra a l’època de Bach, o 

bé a l’ideal del compositor. Amb el desenvolupament de la musicologia s’estudien les fonts originals 

del text o els tractats de la pràctica interpretativa de l’època per tal que les obres s’interpretin amb 

una “consciència històrica” i també s’estudia la biografia de Bach així com la cronologia de 

composició de les seves obres. Tot i el desenvolupament d’aquesta recerca, encara ara moltes 

biografies que tenim estan basades en la primera biografia de Forkel del segle XIX, en la que, a més 

d’elevar Bach com un representant de la cultura nacional alemanya, obté gran part de la informació 

dels seus fills Wilhelm Friedemann i Carl Philipp Emanuel Bach que tenen la percepció del seu 

propi temps.  

Podríem dir que actualment Bach és un dels compositors més coneguts i reconeguts de tota la 

història encara que durant la seva vida no gaudís d’aquest reconeixement de la seva obra. De fet, no 

deixa de ser curiós que tot i que la seva música sigui majoritàriament religiosa o didàctica, 

s’interpreti amb tanta freqüència amb uns objectius ni religiosos ni didàctics. Actualment s’estudien 

i interpreten les obres didàctiques com qualsevol altra obra i ningú gosa tractar-les d’estudi. Les 

obres d’aquestes característiques com les Suites per a violoncel sol tenen aquesta particularitat: encara 

que puguin ser concebudes com a exercicis, interpretades com a peça de concert també funcionen. 

Un fet semblant passa amb les obres religioses, que, encara que sigui una característica comuna en 

d’altres autors, es segueixen interpretant en un context totalment desvinculat de la religió. I és que 

sembla ser que l’obra de Bach sigui molt poderosa per tal que la seva última finalitat amb la que està 

escrita sigui tan poc important davant de la qualitat de la seva obra.   

Segurament són molts els factors que han provocat aquesta gran valoració i popularització de Bach 

i la seva obra. Probablement no només és que la música de Bach sigui molt especial, molt digne de 

ser admirada, sinó que el segle XIX amb la seva exaltació de Bach com a líder musical alemany i tot 

el llegat que ens ha deixat, ha contribuït en gran part a la imatge actual que tenim d’aquest. Potser si 

en lloc de venerar Bach, la musicologia del segle XIX hagués elevat un altre compositor, Bach 

ocuparia una posició secundària dins el cànon musical o fins i tot, sense el renaixement de la seva 

música del segle XIX, podria haver quedat totalment exclòs del cànon mantenint la posició que 

tenia el segle XVIII.    

Sigui pel motiu que sigui, doncs, Bach ha exercit una forta influència al llarg de la història. Són 

molts els músics que han estudiat les seves obres i són encara moltes més les persones que les han 

escoltat. En aquest treball hem vist exemples d’obres de compositors que al llarg de la història han 

utilitzat d’alguna manera l’obra de Bach per les seves composicions. S’han vist dues adaptacions de 

l’obra de Bach, una en forma de transcripció per a quartet de corda d’un obra per a teclat (Mozart), 

i l’altra consistent en un arranjament que incorpora un acompanyament de piano (Schumann). Les 
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dues adaptacions exemplifiquen la pràctica habitual de l’obra de Bach de les respectives èpoques: 

Mozart transcriu l’obra amb la finalitat d’estudiar-la i Schumann adapta les Suites per a violoncel per tal 

que puguin ser interpretades davant el públic del segle XIX. D’altra banda, les obres tractades de 

Brahms, Britten i Villa-Lobos s’inspiren en l’obra de Bach, encara que de diferent manera. Tant 

Brahms com Britten parteixen d’una obra concreta, Brahms de l’Art de la Fuga i Britten de les Suites 

per a violoncel sol, però així com Brahms pren concretament el motiu del Contrapunt 13 i el cita a la 

Sonata per a violoncel, Britten no pren cap tema en concret sinó que el que pren de les Suites i utilitza 

com a base per les seves Suites són els recursos tècnics del gènere de violoncel sol. En canvi, Villa-

Lobos no parteix de cap obra concreta, sinó que pren l’estil de l’obra de Bach de forma general. En 

els cinc casos les obres són una mescla entre l’estil bachià i un altre propi de l’autor i del seu 

context. En la Sonata per a violoncel de Brahms hi ha tota una sèrie d’elements romàntics que 

recobreixen l’element de Bach, en les Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos són els elements folklòrics 

del Brasil els que es mesclen amb l’estil bachià, mentre que en les Suites per a violoncel de Britten 

expandeixen els recursos tècnics utilitzats en les Suites per a violoncel de Bach. Mozart i Schumann a 

les seves adaptacions alteren la instrumentació a la base textual de Bach. 

Tota l’empremta que Bach ha deixat en les obres d’altres compositors no només demostra la gran 

influència que aquest compositor ha exercit al llarg de la història, sinó que també posa de manifest 

l’enorme vinculació que hi ha entre una obra musical i el context en el que s’escriu. Encara que 

sembli una evidència, aquesta mateixa evidència s’ha de tenir en compte a l’hora de jutjar una 

interpretació o una pràctica interpretativa d’una època. Cada època històrica ha interpretat (o no) 

l’obra de Bach segons la seva ideologia i criteris estètics, i d’aquesta manera es pot intuir que d’aquí 

uns anys no s’interpretarà de la mateixa manera que ara.  

Hi ha un factor consistent en el desenvolupament científic relatiu a la recerca de les fonts primàries 

o tractats que ens pot fer pensar que actualment amb aquests recursos s’ha posat de manifest la 

“veritat” sobre Bach així com la “verdadera” manera d’interpretar les seves obres, però en la 

interpretació de la seva obra el factor subjectiu, estilístic i per tant subordinat al context, hi juga un 

paper més important. Per començar, no existeix una “verdadera” manera d’interpretar les obres ja 

que el concepte de verdader no té perquè estar vinculat amb el concepte d’històric. D’aquesta 

manera s’ha d’entendre que qualsevol obra, en aquest cas l’obra de Bach, no és una peça tancada, 

sinó que varia en funció del temps i l’espai, i de manera més particular, en funció de cada intèrpret. 
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8. ANNEX  

 
Fuga n. 2 en Do menor d’El Clavecí ben temperat BWV 871: 

1- Edició d’Adolf Hoffmann de l’editorial CORONA, 1980:  

MOZART/BACH, Fünf Fugen mit langsamen Einleitungsätzen zu Vier Stimmen KV 405  

  

2- Edició Urtext de l’editorial G. Henle Verlag, 1968:   

J.S. BACH, Das Wohltemperierte Klavier 

 
Bourreés de la Suite n. 3 per a violoncel BWV 1009: 

1- Edició de Joachim Draheim de l’editorial Breitkopf und Härtel, 1985: 

J.S. BACH Suite III C-dur BWV 1009 für Violoncello und Klavier bearbeitet von Robert Schumann  

  

2- Edició d’August Wenzinger de l’editorial Bärenreiter-Verlag Basel, 1950: 

BACH Sechs Suiten für Violoncello solo BWV 1007-1012  

Sonata n.1 per a violoncel i piano en Mi menor Op. 38, Brahms:    

1- Art de la Fuga, Contrapunt 13 (Tal com apareix a la Neue Bach Ausgabe)  

 

2- Sonata n.1 per a violoncel i piano en Mi menor Op. 38, Brahms 
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