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   TRIO ORPHELION  
 

    DEBORAH HAMBURGER, violín    
    GABRIEL BUSSI, viola       
    BERTHOLD HAMBURGER, violonchelo 
                                                                             
    CONCERTO A BENEFICIO DE  
    CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE A CORUÑA  
     
     
 
    Martes, 10 de decembro de 2019 
     Ás 20:00 horas 
     Salón de Actos da Academia 



 

NOTAS AO PROGRAMA 

 
JOHANN SEBASTIAN BACH 

(l685 - 1750) 

 
As “Variacións Goldberg” foron publicadas por Bach como a cuarta parte do seu 
“Clavier-Übung II”. O “Clavier-Übung”, título que hoxe escribiríase en alemán 
como palabra composta: «Klavierübung» e que se traduciría libremente ao gale-
go como «exercicios para teclado»,  é un compendio demostrativo da súa obra 
para teclado, dividido en catro partes, e posiblemente concebido para os que o 
mesmo Bach denominaba Liebhaber, é dicir, aficionados competentes e esixen-
tes, como subtitulou Bach esta e outras das súas obras: “Denen Liebhabern zur 
Gemüths-Ergetzung verfertiget”.  
 
A primeira parte do “Clavier-Übung” consiste nas seis partitas BWV 825-830 de 
1731. O “Concerto italiano”, BWV 971 e a “Obertura francesa”, BWV 831 aparece-
ron en 1735 como a segunda parte, e a terceira parte foi publicada en 1739 in-
cluíndo a “Misa alemana” para órgano BWV 669-689 e os “Catro duetos para 
clavecín” BWV 802-805. As “Variacións Goldberg” publicáronse como a cuarta e 
última das entregas.  
 
As “Variacións Goldberg “ foron publicadas en 1741 -o mesmo ano da súa compo-
sición- ou en 1742, en vida do seu creador, o cal non foi habitual. O editor foi 
Balthasar Schmid, de Nürnberg, un amigo de Bach. Schmid imprimiu a obra me-
diante grabado en pranchas de cobre, no canto de utilizar tipos movibles; as no-
tas da primeira edición son manuscritas polo mesmo Schmid. A edición contén 
varios erros de imprenta. 
 
Concebidas orixinalmente para teclado, transcribiullas para orquestra reducida e 
para órgano. Os resultados non poden ser máis dispares e suliñan a riqueza de 
suxestións que atesora a obra. Nun caso soa como unha doble suite barroca, nou-
tro acada unha maxestuosidade catedralicia. Coa reescritura para trío de cordas 
feita por Dmitry Sitkovetsky en 1985 sobre a edición Bärenreiter (1977) e con mo-
tivo dos 300 anos do nacemento do compositor, devólvesenos ao mundo da inti-
midade camarística, pois as versións en piano moderno – a austera de Wilhelm 
Kempf ou as dúas, máis corpóreas, de Glenn Gould – aínda suxiren máis ben a 
amplitude dunha sala de concertos. 
 
A maior dificultade da traducción consistiu en conseguir un equivalente do fra-
seo para tecla nos arcos das cordas. De percutir e marcar había que pasar a un 
discurso máis ligado que non rompera, á vez, o equilibrio de tres instrumentos 
que suplían a un só Desde logo, a diferenza de timbres era notoria e nela residía 
a mellor vantaxe do traballo de Sitkovetsky. Descubriuse, de tal maneira, se se 
pode falar de descubrimiento, un tecido silencioso que se volveu audible, espe-
cialmente ao cantarse a aria con que comenza e termina a obra. Estaba todo en 
Bach e quen sabe canto máis seguirá estando entre un pentagrama e outro. Se, 
como di Heidegger, ler é percorrer as entreliñas dun texto, interpretar unha par-
titura é percorrer os brancos que hai dun pentagrama a outro. E se os pentagra-
mas son de Bach, a pesca de tesouros parece inesgotable. 

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750) 
 

Variaciones Goldberg, BWV 988  
 

Aria  
Variatio I  
Variatio II   
Variatio III Canone all‘Unisono  
Variatio IV  
Variatio V  
Variatio VI Canone alla Seconda  
Variatio VII  
Variatio VIII  
Variatio IX Canone alla Terza   
Variatio X  
Variatio XI  
Variatio XII Canone alla Quarta  
Variatio XIII  
Variatio XIV  
Variatio XV Canone alla Quinta  
Variatio XVI Ouverture  
Variatio XVII   
Variatio XVIII Canone alla Sesta  
Variatio XIX   
Variatio XX   
Variatio XXI Canone alla Settima  
Variatio XXII   
Variatio XXIII   
Variatio XXIV Canone all‘Ottava  
Variatio XXV Adagio  
Variatio XXVI   
Variatio XXVII Canone alla Nona  
Variatio XXVIII   
Variatio XXIX   
Variatio XXX Quodlibet  
Aria 

DEBORAH HAMBURGER, violín    
GABRIEL BUSSI, viola       
BERTHOLD HAMBURGER, violonchelo 
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