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Resum 

L’Ària amb diverses variacions BWV 988, quarta part dels Clavier-übung, de Johann Sebastian 

Bach, és una obra que ha estat objecte de molts estudis. La seva extrema bellesa, el sobrenom 

amb què avui la coneixem, Variacions Goldberg a partir de la llegenda que explica Forkel 

sobre un comte que patia insomni i el seu clavecinista Goldberg i la seva estructura interna 

tan perfectament calculada, alhora que generadora de grans preguntes complexes de 

respondre, fan d’aquesta obra un mite indiscutible de la literatura per a teclat que, des de fa 

més 250 anys, ens continua fascinant i la fa immortal. Aquest treball és una humil aproximació 

a aquests aspectes, que ens faran acostar-nos al món interior d’aquesta obra. 

Resumen 

El Aria con diversas variaciones BWV 988, cuarta parte de los Clavier-übung, de Johann 

Sebastian Bach, es una obra que ha sido objeto de muchos estudios. Su extrema belleza, el 

sobrenombre con que hoy la conocemos, Variaciones Goldberg a partir de la leyenda que 

explica Forkel sobre un conde que sufría insomnio y su clavecinista Goldberg y su estructura 

interna tan perfectamente calculada, a la vez que generadora de grandes preguntas complejas 

de responder, hacen de esta obra un mito indiscutible de la literatura para teclado, que, desde 

hace más de 250 años, nos continua fascinando y la hace inmortal. Este trabajo es una humilde 

aproximación a estos aspectos, que nos harán acercar al mundo interior de esta obra. 

Abstract 

The Aria with diverse Variations BWV 988, the fourth part of Clavier-übung, by Johann 

Sebastian Bach, is a piece which has been widely studied. Factors such as its extremely beauty; 

the name by which it is known today, the Goldberg Variationstaken from the legend told by 

Forkel about a count who suffered from insomnia and his harpsichordist Goldbergand its 

inner structure so perfectly calculated and, at the same time, source of great and complex 

questions so difficult to answer, make of this piece an undeniable myth in keyboard corpora, a 

piece which has fascinated us for more than 250 years. This piece of work is a humble 

approach to these issues, which will lead us to the inner world of this piece. 
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«La fi és dolça, com el lament d’una arpa.» 

Novalis 
Himnes a la nit 
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Introducció 

 

Barrejar els somnis amb les possibilitats d’un mateix és arriscat. Aquest projecte 

espero que no sigui fruit de la imprudència. Quan fa més d’un any em va començar a 

rondar amb intensitat la idea de posar-me a estudiar les Variacions Goldberg, 

segurament no era conscient d’on m’estava ficant. Tot i les advertències, la meva 

tossuderia capritxosa em va fer tirar endavant aquest repte titànic. Estudiant aquesta 

obra n’he après molt. Moltíssim. M’he posat a prova. No vull posar-me a parlar de les 

dificultats de l’obra, que són múltiples. M’agradaria només fer una petita reflexió del 

que ha significat per a mi.  

Com que no és la primera bogeria musical que cometo (tot i que mai, ni de bon tros, 

d’aquesta envergadura), tampoc em venia de nou, amb tota la modèstia. En cap 

moment he infravalorat la seva dificultat, però el que sempre he intentat és que l’obra 

no em superés. És a dir, he procurat sempre ser objectiu. Saber que amb una obra 

d’aquesta categoria, trigues molt temps a sentir-se satisfet del resultat. Necessites 

anys. I aquest projecte acadèmic és tan sols un punt més d’un projecte de vida. Diuen 

els intèrprets de llarga experiència que, quan ets jove, t’has d’atrevir a començar a 

treballar aquest tipus d’obres, no has de tenir por d’enfrontar-t’hi. I fer-ho en aquesta 

edat no és dolent, perquè aquestes obres esdevenen companyes de viatge de tota una 

carrera. 

No vull dir que ara em complagui pensant això i que, com que sé que és una obra que 

continuaré treballant, no em preocupi el resultat. De cap manera. El meu respecte per 

la música m’ho impedeix i estic convençut que sempre has de donar la màxima qualitat 

possible. Però no puc negar que, pensar això, em relaxa i evita bloquejar-me. A més, si 

valoro l’estat actual d’aquest procés en què em trobo, me’n sento bastant satisfet. 
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Vaig començar a estudiar les Variacions Goldberg l’agost del 2010. Vaig començar a 

llegir-les totes, a digitar-les, a idear-les pianísticament, a plantejar com resolia 

tècnicament en un sol teclat una obra pensada per a dos teclats en moltes de les seves 

variacions. Així vaig començar a entrar en aquest món tan apassionant que són les 

Goldberg. Començat el curs, sempre van sortint coses, concerts, viatges, oportunitats. 

L’estudi va continuar constant, tot i que en alguns moments amb certes intermitències 

i a petites marxes. A partir del mes de març, però, el ritme ha estat trepidant i he 

intentat assolir el més alt rendiment possible, donant el màxim. 

Escric aquestes línies el 30 d’abril del 2011, anant en tren cap a Alcalá de Henares, on 

rebo classes de Josep Colom. Allà, demà hi tocaré les variacions. Pensant-hi molt 

aquests dies, immers a la vegada en la redacció del projecte, em sento il·lusionat i 

optimista. He après tant amb les Goldberg! Han posat a prova la meva tècnica, m’han 

fet obrir les orelles, m’han ensenyat molt intel·lectualment. I m’ho passo molt bé 

tocant-les. 

No sé com sonaran el dia del recital del projecte, però em tranquil·litza saber que ho 

hauré donat tot i que el treball que he realitzat me’l quedo jo, o com deia un pianista 

recentment desaparegut, me’l guardo a la butxaca. 

Si en aquesta introducció se’m demanava parlar de la part escrita, prego que se’m 

disculpi per haver parlat massa de mi. He dividit el treball en dues parts: la primera 

sobre el que envolta la gènesi i mitologia de l’obra, i la segona sobre la seva estructura 

general i dos punts de vista molt diferents sobre ella. No és un treball ambiciós ni 

pretenc descobrir res que no se sàpiga. Intento explicar algunes de les moltes coses 

que es poden dir de les variacions, que m’han semblat interessants. 
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1. Forkel versus Goldberg 

1.1. La història del comte que patia insomni 

Johann Nikolaus Forkel explica en el seu estudi Über Johann Sebastian Bachs Leben, 

Kunst und Kunsterwerke (1802) la primera gran monografia sobre Johann Sebastian 

Bach una història molt referenciada sobre l’origen de les Variacions Goldberg, 

presumiblement sobre la base de la informació que li havia proporcionat la 

correspondència que ell mateix va mantenir amb els fills de Bach, amb Philipp Emanuel 

i, sobretot, amb Wilhelm Friedemann. Segons Forkel, aquesta composició va ser 

encarregada a Bach pel comte Hermann Carl von Keyserlingk, l’enviat rus a la cort de 

l’elector de Saxònia, a Dresde. Forkel (1802) presenta un comte de tendència 

malaltissa i que patia insomni. Per això va encarregar al músic algunes peces per a 

clave «de caràcter tranquil i alegre» de manera que el seu clavecinista, Johann Gottlieb 

Goldberg, les pogués interpretar en les dures nits d’insomni, i no deixar-lo caure en el 

desànim: 1 

Les variacions són el model segons el qual s’haurien de fer totes les variacions del 

món, encara que per raons fàcils d’entendre la cosa no hagi temptat ningú. Les 

devem al comte Keyserlingk, antic ambaixador de Rússia a la cort de l’elector de 

Saxònia. Molt sovint residia a Leipzig i l’acompanyava Goldberg, que hem citat 

anteriorment com un dels músics que va rebre lliçons de Bach. El comte, de salut 

feble, passava bastants nits d’insomni. En aquesta època, Goldberg vivia a casa de 

l’ambaixador i dormia en una habitació veïna a la seva, a fi d’estar a la seva 

disposició per poder-li tocar una mica de música en cas que es despertés. El comte 

va dir un dia a Bach que li agradaria tenir algunes peces per a clavicèmbal 

dedicades a Goldberg. Aquestes havien de ser de caràcter tranquil, més aviat 

alegre, a fi que poguessin delectar les seves nits sense repòs. Bach va pensar que 

                                                 
1
 Totes les citacions estan traduïdes al català per l’autor del treball. 
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aconseguiria aquest objectiu a través de variacions. Fins llavors havia considerat 

aquest gènere de composició com un treball ingrat, en què l’harmonia torna 

periòdicament al mateix patró; però Bach es trobava en una fase de la seva 

producció en què no podia escriure una sola nota sense produir una obra mestra. 

Les variacions van tenir aquesta sort i són l’únic model d’aquest gènere que ens 

ha deixat. El comte sempre les anomenava les meves variacions. Mai no es 

cansava d’escoltar-les, i més tard, durant els llargs insomnis, tenia el costum de 

dir: Estimat Goldberg, toqui si us plau una de les meves variacions. Potser mai 

Bach va rebre una recompensa tan substanciosa per una obra seva, perquè el 

comte li va regalar una copa d’or plena de lluïsos d’or. Però el valor d’aquesta 

obra com a obra d’art no hauria estat justament pagada ni que el regal hagués 

estat mil vegades més important.  

1.2. Realitat o ficció? 

Davant de la lectura d’aquest fragment, el primer que hem de considerar és que el 

plantejament de Forkel és altament romàntic. És important que el lector s’adoni que té 

entre mans una peça literària romàntica, malgrat les pretensions de l’autor de veritat 

històrica i musical. És ben segur que Forkel, amb la seva versió dels fets, va complaure 

de bon grat el gust del públic romàntic i petitburgès de l’època, i és precisament per 

això que les sospites sobre la no-veracitat de la versió de Forkel són nombroses. Com 

molt bé assenyala Heinz Hermann Niemöller (1982):  

En Forkel la música de Bach es converteix en misteri, en remei màgic, per sanar o 

almenys apaivagar la malaltia romàntica del dolor per un estat de felicitat perdut 

o per una recerca vana. L’erudit de Gotinga [Forkel] exposa amb tal precisió la 

consciència de l’artista romàntic, que la seva versió de l’origen de les Goldberg es 

podria incloure en qualsevol text dedicat a la història de l’esperit del 

romanticisme. 

El problema és, doncs, que la història que explica no encaixa en el concepte o idea de 

l’art propis de Bach i del seu temps. Per a Bach, la música era una forma humana de 

lloar Déu, d’enaltir el sobirà d’aquest món i, finalment, de posar-se al servei de 

l’edificació, espiritual o no, de l’oient. En aquest punt hem de tenir en compte que 

Bach es dirigia no tant a un públic receptiu, passiu, sinó a «coneixedors i aficionats», és 
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a dir, a aquelles persones capaces no solament d’escoltar la seva música sinó també 

d’interpretar-la. O tal com s’indica a les capçaleres de les edicions dels quatre volums 

del Clavier-übung, simplement «perquè l’ànima dels amants de la música s’hi delecti». 

Cap relació, doncs, entre aquesta idea de la música i el relat de Forkel: són dues 

concepcions de l’art massa oposades.  

En la primera edició de les Variacions Goldberg (1741), no hi ha cap dedicatòria al 

comte. La suposada època de composició (1739-1740), en què bastants musicòlegs 

coincideixen a donar per bona, no encaixa amb l’edat del jove Johann Gottlieb 

Goldberg, nascut el 1727. Tot i que les seves reputades habilitats estan més que 

documentades, costa de creure que amb només onze anys pogués haver inspirat Bach 

com l’intèrpret a qui anaven destinades les variacions.  

En la visita de Bach a Dresde el 1741, on, a banda d’anar a visitar el seu fill Wilhelm 

Friedemann, és probable que presentés al comte una còpia signada de les variacions 

acabades d’imprimir a Nuremberg i en aquell moment ja a la venda. També és 

probable que Bach lliurés al comte una còpia de les variacions com a mostra 

d’agraïment per la concessió del títol, tan anhelat per Bach, de músic de la cort del rei 

de Polònia i elector de Sàxonia, a Dresde. O també podria ser que, tenint algunes 

variacions en mà, Bach pensés que eren apropiades per a les necessitats del comte. Té 

bastant sentit que en aquesta trobada testimoniada per Wilhelm Friedemann 

passés alguna d’aquestes coses, i que finalment fos literaturitzada per Forkel, que la va 

explicar a la seva manera. 

En el cas que no hagués malentès res quan la història li va ser explicada, per què 

Forkel, tan reconegut pels seus estudis sobre Bach i la seva obra, va arribar a difondre 

una llegenda tan poc creïble sobre l’origen d’aquesta obra? Era Forkel desconeixedor 

de la veritable gènesi i va compensar el seu desconeixement amb altes dosis de 

fantasia romàntica? Per què li interessa explicar-nos-ho com la història d’una obra de 

circumstàncies que va assolir la genialitat? 

És probable que Forkel conegués de primera mà l’origen de les Variacions, ja que les 

seves fonts eren els mateixos fills de Bach, Wilhelm Friedmann i Carl Philipp Emanuel, i 

que el primer havia estat fins i tot professor de Goldberg a Dresde. Per tant, la seva 

versió literaturitzada podria respondre al fet que els esforços de Forkel per a la 
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conservació i difusió de les obres de Bach poguessin estar dominats per una vena 

patriòtica que podem observar clarament en gran part dels seus escrits.  

En el pròleg, Forkel (1802) escriu: 

Aquesta empresa no solament és d’extraordinari profit per a l’art en qualsevol 

sentit, sinó que ha de contribuir, a més, en major mesura que qualsevol altra 

similar, a l’honra del nom alemany. Les obres que Johann Sebastian Bach ens ha 

llegat són una herència nacional inapreciable, davant de la qual cap altre poble ha 

pogut presentar res similar. Qui eviti el perill de la seva adulteració per 

transcripcions incorrectes, que de mica en mica les encaminen a l’oblit i a la 

desaparició, erigirà a l’artista un monument sense precedents i haurà fet mèrits a 

favor davant de la pàtria. *…+ Tanmateix, la conservació de la memòria d’aquest 

gran home *...+ no és simple qüestió d’art: és una qüestió nacional. 

Aquesta «qüestió nacional» es confirma a l’última frase de l’obra de Forkel:  

I aquest home el màxim poeta de la música i el més gran orador musical que 

mai hi hagi hagut i que, probablement, torni a haver-hi va ser alemany. Pàtria, 

enorgulleix-te’n, però sigues també mereixedora de la seva persona! 

Forkel exposa amb tota claredat el seu interès per situar Bach i la seva obra al servei 

d’una «idea més elevada», la idea d’un nacionalisme patriòtic romàntic. Forkel només 

esmenta de passada la concessió del títol de músic de la cort i no parla de l’alegria que 

aquest fet va proporcionar a Bach, perquè això segurament dificultava l’esforç de 

convertir el músic en heroi nacional. El títol de la cort de Dresde no només es referia a 

un petit estat alemany, Saxònia, sinó, a més, a Polònia, una formació nacional aliena a 

Alemanya.  

És bastant probable que les Goldberg fossin tocades per primera vegada pel propi Bach 

en algun dels seus concerts al Collegium musicum de Leipzig el 1741. El més lògic és 

que la interpretació d’aquesta obra per part de J. G. Goldberg fos just després de la 

seva publicació, ja que no hi ha dubte que Bach va ser a la casa de Dresde del comte 

Keyserlingk el novembre de 1741.  
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2. Bach al teclat (1726-1741): els Clavier-übung 

Carl Philipp Emanuel Bach, en una inspirada resposta a Forkel, divideix l’obra per a 

teclat del seu pare en dues classes: aquelles en què Johann Sebastian Bach va agafar el 

material d’improvisacions al teclat i les va traslladar al paper, i aquelles que van ser 

compostes sense instrument i que després van ser provades al teclat. Podem establir 

una dicotomia perceptible entre els dos tipus, entre el que podríem denominar, tal 

com proposa Richard D. P. Jones (1997), els models «actius» i els «reflexius». 

Sabem que Bach, des del 1705, va tenir nombrosos alumnes, tot i que no va ser fins al 

1720 que va escriure una obra dedicada especialment a l’educació musical. Aquest 

any, quan el seu fill Wilhelm Friedemann va fer nou anys, un nou element va entrar en 

la concepció de les seves obres: la instrucció. El Clavier-Büchlein vor Wilhelm 

Friedemann Bach conté primeres versions de les Invencions i simfonies i determinats 

preludis del primer volum d’El clave ben temperat. Una empenta més a la composició 

per a teclat va ser el seu casament amb Anna Magdalena Wilcke, el 3 desembre de 

1721. És a ells que dedica les cinc primeres Suites franceses (que apareixen al 

Clavierbüchlein per a A. M. Bach, 1722) i les Partites en la menor i mi menor BWV 827 i 

830 (Clavierbüchlein per a A. M. Bach, 1725).  

En aquest context, on les seves obres per a teclat són més modestes que ambicioses, 

Bach comença un dels seus grans reptes: la publicació dels quatre volums Clavier-

übung, «exercicis per a teclat», (1726-1741), només equiparables a l’envergadura dels 

dos volums d’El clave ben temperat, que precisament emmarquen aquests anys (el 

primer volum apareix el 1722, i el segon, el 1742). 
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2.1. Clavier-übung 

La traducció literal de Clavier-übung, «exercicis per a teclat», actualment se’ns fa una 

mica difícil de comprendre perquè ens hem acostumat a un concepte bastant tècnic 

del terme «exercici» i ens costa relacionar les joies musicals dels quatre volums dels 

Clavier-übung amb mers «exercicis per a teclat». Els intèrprets avui estan acostumats 

als estudis o études, als exercicis o essercizi, i qualsevol nen entén que «practicar, 

estudiar un instrument» és sinònim d’«exercitar». És obvi que les Variacions Goldberg 

ens fan «exercitar» però no en el sentit equivalent al d’unes «lliçons per a teclat», en 

tant que les lliçons són aquella música feta per ajudar els intèrprets a la millora del 

domini instrumental a través de la «pràctica». Però en el cas de les Variacions es tracta 

d’un altre tipus de «pràctica». Ens acostem més aviat a la pràctica entesa com la 

d’aquells qui, per exemple, «practiquen una professió» o «duen a terme les seves 

habilitats», o sigui «posen les seves habilitats a la pràctica», els que a través de la 

pràctica «treballen els seus coneixements». 

Musica prattica és un terme comú utilitzat als tractats del segles XVI i XVII, sobretot a 

Itàlia però també a altres llocs, que aplicaven les regles de l’harmonia i del contrapunt 

per a la creació de la música de l’època. Quan el 1689 Johann Kuhnau va publicar, a 

Leipzig, una sèrie de set suites per a clavicèmbal les va titular Clavier-übung, terme que 

sembla ser l’adaptació germànica del terme italià Musica prattica. Al cap i a la fi, el 

volum pretenia instruir el posseïdor de l’exemplar no solament en les habilitats de l’art 

de la tecla, sinó també en l’aplicació pràctica de la teoria musical, en la mesura que 

cada suite mostrava alguns exemples de la tonalitat major (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sib). 

En l’entrega següent, el 1692, Kuhnau publica set suites més, tot i que aquí ho fa en 

tonalitats menors (do, re, mi, fa, sol, la, si). Els dos llibres fixen la idea de tonalitats 

diatòniques. Les suites de Kuhnau no estan probablement a l’alçada musical d’altres 

compositors alemanys de l’època, com per exemple Buxtehude o Froberger, però a la 

seva manera eren útils i instructives.  

El terme Clavier-übung serà utilitzat durant les tres primeres dècades del segle XVIII, 

fins a la primera publicació dels Clavier-übung de Bach, per altres compositors com 

Johann Krieger (1698) i Johann Christoph Bach (1709). És possible que Bach se servís 

d’aquest terme com a punt de partida per indagar i experimentar, en la mesura del 
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possible, en els gèneres més elevats de la música per a teclat, però no deixen de ser 

suposicions les que podem fer sobre aquests volums ja que cap d’ells conté cap mena 

de prefaci que ens expliqui quines són les intencions de Bach. 

El 1726 Bach inicia la publicació del primer volum només amb una obra, la Partita en Si 

bemoll Major. Algunes especulacions parlen de l’ús d’aquesta tonalitat com a lligam 

amb l’obra de Kuhnau, tonalitat en què està escrita l’última partita de la sèrie en 

tonalitats majors. Sembla que Bach, d’aquesta manera, saludava el seu predecessor, ja 

que Kuhnau mor el 1722, i finalment és Bach qui el succeeix com a cantor a Sant 

Tomàs de Leipzig. 

2.1.1. Clavier-übung I (1726-1731) 

Els «exercicis per a teclat» s’inicien el 1726 amb la publicació d’una sola suite descrita 

com «la primera partita» d’una «col·lecció de suites per a teclat», com a reclam 

publicitari. Les partites següents van anar apareixent durant els anys següents: la 

segona i la tercera, el 1727; la quarta, el 1728; la cinquena, el 1730; i la sisena, entre el 

1730 i el 1731. Aquest mateix any 1731 van ser reunides totes sis i es van publicar 

conjuntament en un sol volum, anomenat Clavier-übung I. 

A les sis partites del primer Clavier-übung, Bach torna a la gran escala i a la tècnica 

virtuosa que havia donat a les Suites angleses (1715). La varietat és certament un 

propòsit d’aquest primer volum del Clavier-übung. Dóna diversitat d’estil pel que fa als 

principis estructurals amb la finalitat de demostrar públicament la seva alta gamma de 

recursos estilístics i la gran varietat de formes que tenia a la seva disposició. Als 

preludis de totes les Partites, menys en el de la primera, Bach se surt del camí prefixat 

a nivell formal: la número 1 es titula Praeludium; la núm. 2, Sinfonia; la núm. 3, 

Fantasia; la núm. 4, Ouverture; la núm. 5, Preambulum; i la núm. 6, Toccata. D’altra 

banda, també s’ha d’entendre aquesta diversitat en tant que no hi ha dues 

allemandes, ni courantes, ni sarabandes, ni gigues que s’assemblin entre elles. Sobre 

aquest punt, Peter Williams (2001) sosté que «a més de la incomparable qualitat de les 

Sis partites, és la seva varietat sistemàtica el que fa encara més sorprenent tots quatre 

volums del Clavier-übung, cadascun d’ells amb el seu propi sistema».  
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Sense dubte, amb la publicació al cap, les rúbriques utilitzades per Bach són prou 

atractives, particularment als preludis i als intermezzi, per reflectir la diversitat de 

contingut. No obstant això, considerem que el que es proposa Bach és donar a 

aquestes obres el més destacat dels estils italià, com a vehicle d’innovació, i francès, 

com a defensa de la tradició. 

Amb la publicació del Clavier-übung I, Bach forja la seva reputació no solament com a 

compositor, sinó també com a virtuós de la música per a teclat. En el fons, les seves 

obres publicades estaven designades a reflectir i exposar la seva habilitat tècnica 

suprema com a compositor i intèrpret. Forkel (1802) diu que aquest primer volum «en 

el seu temps va causar un gran rebombori en el món musical, en el sentit que mai fins 

llavors excel·lents composicions per a clave s’havien vist ni sentit així».  

2.1.2. Clavier-übung II (1735) 

Mentre que en el primer Clavier-übung, Bach barreja moviments d’estil francès i d’estil 

italià dins les pròpies partites, en el segon volum planteja una veritable juxtaposició 

d’aquests dos estils. El que fa aquí és passar al teclat els gèneres orquestrals 

capdavanters de cada país: el concert per a solista italià i l’obertura a la francesa. Les 

obres que conformen el Clavier-übung II són el Concerto nach italiaenischen Gusto 

(Concert italià) BWV 971 i l’Ouverture nach französischer Art (Obertura en si menor) 

BWV 831. 

Al llarg de la vida de Bach, podem observar les successives onades d’influència 

francesa i italiana. I no és anecdòtic tenir en compte que els seus encontres amb 

aquests dos estils nacionals capdavanters van ser indirectes; és a dir, va ser a través de 

l’obra de compositors contemporanis germànics que Bach va conèixer els estils en 

qüestió i no pas a través de l’experimentació in situ. Les Suites angleses presenten la 

segona major síntesi, dins del catàleg de la música per a teclat de Bach, dels estils 

francès i italià.  

No hem de deixar en un segon terme el fet que en aquest volum s’especifica que 

l’instrument ha de ser un clavicèmbal amb «dos manuals». No es tracta d’una 

necessitat tècnica (com succeeix amb els encreuaments de mans de les Variacions 

Goldberg), sinó que són requerits per permetre els canvis forte-piano que possibiliten 
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els canvis de registre del clavicèmbal amb dos manuals amb la finalitat de traslladar 

l’efecte dels contrastos entre solista i tutti. Aquests canvis de registre són necessaris 

per crear uns efectes «orquestrals» típics dels concerts per a solista d’estil italià. 

L’Obertura en si menor té trets molt francesos, tant en el concepte com en els seus 

detalls estilístics incomptables, més que no pas els que podem trobar en les Sis partites 

o en altres obres.  

La publicació de la cinquena Partita del Clavier-übung I anuncia que, en edicions 

posteriors, està prevista l’aparició de dues partites més, que tancaran la sèrie. La 

realitat és que al final només en va aparèixer una més. D’aquesta manera, sembla que 

la «setena partita» (setena, segurament, per fer-la coincidir amb les set partites de 

Kuhnau) mai no va ser composta o acabada, tot i que és possible que acabés 

esdevenint el que avui coneixem com a Obertura en si menor, aparentment una versió 

d’una Obertura en do menor, que Bach tenia ja iniciada.  

Les fonts ens indiquen que les obres d’aquest segon volum van començar a ser 

treballades un temps abans de la seva publicació. La versió en do menor de l’Obertura, 

copiada per Anna Magdalena Bach en un quadern propi, ens ho demostra. La raó de la 

transposició no està clara. Segurament la resposta més lògica és que ja estava impresa 

una partita en do menor; per tant, potser no calia que n’hi hagués una altra. En tot cas, 

la idea del contrast dels estils fancès i italià estava de moda entre els compositors 

alemanys contemporanis.  

2.1.3. Clavier-übung III (1739) 

En aquesta tercera entrega, publicada el 1739, Bach es trasllada a l’orgue. El motiu pel 

qual ara aquí no es demanen «dos manuals», com en l’anterior volum, és pel simple 

fet que els organistes estaven molt més acostumats que els clavecinistes a l’ús dels dos 

teclats quan era necessari. Les peces d’aquest volum van ser compostes probablement 

entre 1735 i el 1739. Pel que fa al desig del contrast dels estils francès i italià, esmentat 

anteriorment, és probable que aquí només l’estil francès n’agafi el relleu, adaptant-lo 

ara a l’orgue.  

Aquesta tercera part consta del Preludi en Mi bemoll Major BWV 852/1, dels Preludis 

corals BWV 669-689 (anomenats per la tradició alemanya Missa per a orgue (Deutsche 
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Orgelmesse) i per la tradició francesa Corals del dogma), de Quatre duetti BWV 802-

805; i de la Fuga en Mi bemoll Major BWV 852/2. El preludi i fuga que emmarquen 

aquest volum són sovint considerats com una sola obra.  

Els set anys o més (1735-1742) posteriors a la publicació de la segona entrega dels 

Exercicis per a teclat són, pel que fa a la música per a teclat, els més rics i productius 

per a Bach. No solament per la publicació de la tercera (1739) i la quarta (1741) 

entregues del Clavier-übung. En aquests anys, Bach torna a la seva etapa pre-Leipzig 

on revisa els Divuit corals dels anys de Weimar BWV 651-668, i posa en procés la 

seqüela d’una de les seves grans obres per a teclat, El clave ben temperat, que serà 

publicat el 1742. 

A la dècada dels anys 30 hi ha una voluntat per part de Bach d’incorporar alhora 

elements arcaics i moderns en les seves obres. D’una banda, demostra un interès 

particular per la música d’església en llatí (les seves misses BWV 232 a 236) i per la 

música polifònica vocal. D’altra banda, és capaç d’escriure una música que està 

plenament connectada amb els gustos del moment. Paraules del propi Bach 

reflecteixen, l’any 1730, que «el gusto ha canviat de forma sorprenent, i sembla que 

l’estil de la música antiga ja no agrada a les nostres orelles». Aquesta tendència la 

trobem en el Clavier-übung III i en el segon llibre d’El clave ben temperat, on hi ha 

material arcaic (per exemple, la Fuga en Mi major CBT II és stile antico) i també n’hi ha 

d’innovador (per exemple, el Preludi per a orgue BWV 551/1 o l’ús de l’escriptura per 

al pedaler del coral per a orgue Vater unser im Himmelreich BWV 682).  

2.1.4. Clavier-übung IV (1741) 

A la tardor del 1741, entre 24 i 30 mesos després de la publicació de la tercera part 

dels «exercicis per a teclat» i mentre encara treballava en el segon volum d’El clave 

ben temperat, Bach publica l’última i quarta entrega dels Clavier-übung, formada per 

l’Aria mit verschiedenen Veraenderungen (Ària amb diverses variacions) altrament 

coneguda com Variacions Goldberg BWV 988.  
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Tot i que ni l’edició original *Figura 1+ ni l’Obituari2 de Bach l’anomenen la «Quarta 

part» dels Exercicis per a teclat, el costum de fer-ho així va ser establert per sempre 

més el 1853 quan la Bach-Gesellschaft Ausgabe3 (BG vol. III) va agrupar-lo amb els 

altres tres volums de música per a clavicèmbal i orgue anomenats Clavier-übung.  

Així doncs, el fet que el volum no fos oficialment anomenat com a «Part IV» en el 

moment de la seva publicació (la segona i la tercera parts sí que són publicades en la 

seva primera edició com a tals) planteja algunes qüestions. Segurament, l’editor 

Balthasar Schmid, de Nuremberg, no estava a favor de donar continuïtat a una sèrie de 

la qual no havia publicat els tres volums anteriors: la seva edició, doncs, no era una 

quarta part de res. En qualsevol cas, la recerca de títols mai no va ser per a Bach una 

preocupació important. Molts cops, com és ben sabut, els títols amb què avui 

recordem moltes obres musicals no van ser escollits pels compositors sinó pels editors. 

En el cas de Bach, El clave ben temperat i L’art de la fuga no en són cap excepció. Però 

en l’edició completa de les obres de Bach, la voluntat decimonònica de voler que les 

Variacions Goldberg formessin part integrada d’alguna gran sèrie, va fer que, tant la 

Neue Bach Ausgabe com el catàleg BWV, sempre parlen de Klavierübung IV, tot i que 

històricament sigui una imprecisió en tractar-se d’una nomenclatura molt posterior a 

l’època de Bach.  

                                                 
2
 Necrològica escrita el 1750, però publicada el 1754, en què hi ha una primera compilació més o menys 

ordenada dels títols de l’obra de Bach. 
3
 Primera edició completa de les obres de Bach, formada per 46 volums, iniciada el 1851 i finalitzada el 

1899. 
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Figura 1 
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3. L’Ària de les 30 variacions 

Philipp Spitta (1880)4, en la seva gran monografia sobre Bach, s’ocupa detalladament 

de les Variacions Goldberg, de manera que es converteix probablement en el primer 

musicòleg alemany a estudiar a fons les variacions. Spitta assenyala que l’Ària, el tema 

de les variacions, també es troba en el segon Clavier-büchlein d’Anna Magdalena Bach, 

de l’any 1725, i que Bach va concebre aquesta peça a mode de sarabanda. D’Anna 

Magdalena Bach es conserven dos «quaderns», el de l’any 1722 i el de 1725. El primer 

consta només d’obres de Johann Sebastian Bach (com les primeres cinc Suites 

franceses) i en el segon, amb més peces que al primer, tenim la música de Bach i 

d’altres compositors. Aquests quaderns, en què la majoria de les peces són escrites a 

mà per ella mateixa, contenen tot tipus de música per a teclat (minuets, rondós, 

poloneses, sonates, corals…). El gran valor que tenen aquests dos Clavier-büchlein, és 

que ens donen una visió quasi sense precedents de la música domèstica de principis de 

segle XVIII i dels gustos musicals de la família de Bach.  

En la llista d’obres editades de l’Obituari de Bach (1754), es parla d’«una Ària amb 30 

variacions, per a dos claviere». En canvi, en el títol de la primera edició (1741) és el 

següent: Clavier Ubung bestehend in einer Aria mit verschiedenen Veraenderungen 

vors Clavicimbal mit 2 Manualen denen Liebhabern zur Gemüths-Ergetzung verfertiget 

(Exercicis per a teclat, consistents en una ària amb diverses variacions per a 

clavicèmbal amb 2 manuals, preparats perquè l'ànima dels amants de la música s’hi 

delecti). 

El simple títol Ària amb diverses variacions ja presenta per ell mateix un 

trencaclosques en el si de les variacions. Per què no tornem a sentir el tema, encara 

que sigui amagat o parafrasejat durant les variacions, fins al final de tot quan se’ns 

                                                 
4
 Citem per la tercera edició de 1921. 
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demana que aquest es repeteixi da capo e fine? Les harmonies que es desprenen de 

l’Ària són la base per fer les variacions. Ens trobem amb variacions o diferents 

tractaments no d’una melodia, sinó de sèries d’acords: la línia del baix, o, en el seu cas, 

la seva seqüència harmònica, és l’autèntic fonament de les variacions. Aquest baix 

temàtic no sempre serà perceptible perfectament com a tal (com succeeix en alguns 

dels cànons) ni tampoc sempre seran les mateixes notes, com ja passa a la segona 

meitat de la primera variació.  

En tot cas, hem de fer un extracte del baix per poder entendre l’esquelet en què es 

basaran les variacions, ja que ni en la pròpia Ària ni en cap altra variació el baix es 

mostra tan simplificat com a continuació [Figura 2]. El baix sempre es presenta més o 

menys disfressat, per tal com no apareix mai com un ostinato (com a la Passacaglia 

BWV 582) ni com un cantus firmus (com a les Variacions canòniques BWV 769).  

Figura 2 

 

La data en què apareix per primer cop aquesta Ària, el 1725 (bastants anys abans de 

l’any de la publicació de les Variacions Goldberg, el 1741) ens fa pensar en la forta 

naturalesa independent d’aquesta ària, que té unes relacions prou directes amb àries 

de l’època. El fet d’anomenar Ària el tema d’unes variacions era una cosa freqüent a 

l’època, de Frescobaldi a Händel. Per tant, aquest podria ser també el cas de Bach, tal 
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com ja havia fet a l’Aria variata BWV 989 (vers 1710) *Figura 3+, l’únic precedent en el 

poc practicat gènere de les variacions per a teclat en la música bachiana. 

Figura 3 

 

Les quatre primeres notes tenen la seva pròpia història com a baix usat recurrentment 

durant el segle XVII i primera meitat del XVIII. Aquestes notes, sol fa# mi re, poden ser 

fàcilment allargades a vuit. En el cas de les Goldberg és com si comencés amb quatre, 

que passen a vuit, que esdevenen setze i acaben sent-ne trenta-dos. 

Hi ha una Sarabanda amb 12 variacions [Figura 4] sobre un baix molt semblant de 

Johann Christoph Bach, oncle de Johann Sebastian. Henry Purcell també tracta en una 

chaconne titulada A ground in gamut [Figura 5], un tema amb un baix molt emparentat 

amb el de les Goldberg i en la mateixa tonalitat. Purcell, en una altra obra, Let each 

gallant heart, també té un baix molt similar, tot i ser en Do Major. I de la mateixa 

manera, George Friederich Händel té una chaconne en Sol Major [Figura 6] molt 

similar. 
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Figura 4 

 

Figura 5 

 

Figura 6 

 

L’exemple de Johann Christoph Bach *Figura 4+ ja passa a ser una frase de quatre a 

setze compassos. En Bach, els trenta-dos compassos amb aquest baix aparentment 

senzill es poden interpretar com un monument a la força natural del diatonisme: 

comencem amb tònica, modulem a la regió de la dominant, modulem a la regió del 

relatiu menor i tornem a la tònica. 

Totes aquestes coincidències de baixos temàtics fan que puguem situar l’Ària de les 

variacions dins d’un ampli vessant tradicional que pot remuntar-se fins als baixos de la 

Romanesca del segle XVII, i que fins i tot continua fins a Beethoven en les seves 32 

variacions en do menor. Tot i l’aparició de l’Ària el 1725 sense variacions, és pot intuir 

que, segons aquesta tradició, Bach ja podria haver tingut en ment la idea d’utilitzar 

aquesta peça per a la composició d’una obra amb variacions.  

L’Ària de les Golbderg no té gaire a veure amb les àries alemanyes típiques de l’època 

basades en compàs de 4/4 com podem veure en Pachelbel, en Händel o en el propi 

Bach, en la seva obra primerenca Aria variata. No és el cas de la Passacaglia per a 

orgue o la Chaconne per a violí, que per les dimensions i l’ús de la variació harmònica 

poden tenir més a veure amb les Goldberg.  
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Però en el Bach dels últims anys sí que podem veure mostres d’aquest «excepcional» 

cicle de variacions on el músic abandona «els reialmes del fàcilment imitable», en 

paraules de Williams (2001). Les Variacions Goldberg, els Catorze cànons BWV 1087 

(basats en un baix d’ús molt comú), l’Ofrena musical BWV 1079 (fugues, cànons i un 

trio-sonata basada en un tema de Frederic el Gran, rei de Prússia), les Variacions 

canòniques BWV 769 (cànons sobre una melodia d’un dels corals de Martí Luter) i l’Art 

de la fuga BWV 1080 (fugues i cànons a partir d’un tema original) són fetes a partir de 

temes tancats que donen a Bach la possibilitat d’erigir-se com a gran arquitecte que 

construeix les seves obres a partir d’un únic fonament temàtic, tot i que hem d’afegir 

que aquestes últimes obres magnes com són l’Ofrena musical i l’Art de la fuga 

presenten una estructura interna de certes ambigüitats, cosa que no passa amb les 

Goldberg. 

Després d’haver aclarit l’origen llegendari de les variacions a partir del mite del comte 

que patia insomni i d’haver començat a parlar de les Variacions Goldberg, més 

concretament de la seva ària i el seu context en general que no pas intrínsicament de 

les pròpies variacions i la seva forma, ens podríem aturar un moment a fer-nos una 

pregunta bastant complicada de respondre: a qui devien anar adreçades, o bé si Bach 

tenia algun intèrpret al cap durant el període de gestació. 

Sense voler anar massa lluny, i per estalviar-nos les múltiples possibilitats 

especulatives que poden sorgir a partir d’aquesta qüestió, podríem suposar que el 

virtuós que Bach tenia en ment no era ni el jove Goldberg ni tan sols ell mateix, sinó el 

seu fill Wilhelm Friedemann. Va ser ell el motiu pel qual Bach, fins aleshores, ja havia 

reunit diferents volums de música (el Clavierbüchlein, les Sis sonates per a orgue, i 

potser el primer llibre d’El clave ben temperat). Tampoc no és impossible pensar que 

Bach va escriure també per a Friedemann els dos primers volums del Clavier-übung i 

per a qui posteriorment es devia veure mogut a transcriure els Schübler Chorales per a 

orgue (incloent la coneguda versió del Wachet auf!, procedent de BWV 140).  
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