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Duração total prevista: c. 1h 30 min.
Concerto sem intervalo

Angela Hewitt  Piano

Johann Sebastian Bach
Variações Goldberg BWV 988

Aria
Var. 1
Var. 2
Var. 3 Canone all’unisuono
Var. 4
Var. 5
Var. 6 Canone alla seconda
Var. 7 Al tempo di giga
Var. 8
Var. 9 Canone alla terza
Var. 10 Fughetta
Var. 11
Var. 12 Canone alla quarta
Var. 13
Var. 14
Var. 15 Canone alla quinta
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TERÇA
20:00 — Grande Auditório

Ciclo de Piano

Var. 16 Ouverture
Var. 17
Var. 18 Canone alla sesta
Var. 19
Var. 20
Var. 21 Canone alla settima
Var. 22 Alla breve
Var. 23
Var. 24 Canone all’ottava
Var. 25 Adagio
Var. 26
Var. 27 Canone alla nona
Var. 28
Var. 29
Var. 30 Quodlibet
Aria
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Variações Goldberg BWV 988

composição: c. 1740
duração: c. 1h 20 min.

As Variações Goldberg BWV 988 foram escritas 
provavelmente por volta de 1740, tendo sido 
publicadas em 1741 ou 1742 por Balthasar 
Schmidt em Nuremberga, numa altura em 
que J. S. Bach ocupava o posto de Kantor da 
igreja de São Tomé e de director musices da 
cidade de Leipzig, onde viria a permanecer até 
à sua morte. Inicialmente escritas para cravo 
com dois manuais (dois teclados), as Variações 
Goldberg constituem a quarta e última parte do 
Clavier-Übung (prática do teclado, ou exercícios 
para tecla), uma série de peças de natureza 
didática para vários instrumentos de tecla que 
incluem algumas das maiores realizações do 
compositor. O primeiro volume é constituído 
pelas Partitas BWV 825-830 (publicadas, como 
conjunto, em 1731); o segundo pelo Concerto 
Italiano BWV 971 e pela Abertura Francesa BWV 831 
(1735); e o terceiro composto por várias peças 
para órgão, incluindo prelúdios corais
e os Duetos BWV 802-805 (1739).
Embora sendo uma das mais famosas obras 
de Bach, das mais importantes escritas para 
instrumentos de tecla, e as primeiras grandes 
variações da história da música, alguma 
incerteza rodeia a génese e o propósito concreto 
da composição das Variações Goldberg. A versão 
popular, e que permanece no imaginário 
coletivo, foi a que nos chegou através de Johann 
Nikolaus Forkel (1749-1818) que, na sua biografia 
de Bach, publicada em 1802, relata que a Aria mit 
verschiedenen Veränderungen (“Ária com Diversas 
Variações”, no seu título original) foi escrita em 

resposta a uma encomenda do conde Kaiserling 
(ou Kayserlingk, a ortografia varia), embaixador 
russo na corte de Dresden. Este sofria de 
insónias e de ansiedade e pretendia que o jovem 
cravista da corte, Johann Gottlieb Goldberg 
(um aluno de Bach), tocasse música para lhe 
animar o espírito. As Variações serviriam 
como entretenimento para as longas noites de 
insónia do conde. Ainda segundo Forkel, Bach 
foi generosamente recompensado com um 
cálice de ouro contendo a quantia de 100 Louis 
d’or. Esta versão dos acontecimentos tem sido 
posta em causa, nomeadamente devido à tenra 
idade de Goldberg na altura (apenas 14 anos), 
devido ao facto de Forkel ter escrito a biografia 
do compositor quase meio século depois de 
este ter morrido e, sobretudo, porque, aquando 
da publicação da obra, nenhuma referência ou 
dedicatória a Kaiserling ter sido incluída na 
edição, como seria expectável à época. Todavia, 
mesmo se provavelmente embelezada, parece 
perfeitamente plausível que a história possa 
conter um fundo de verdade e que Kaiserling 
tenha tido alguma influência na criação da obra.
Como o próprio título indica, trata-se de um 
tema (ou ária) com variações, género musical
de que as próprias Variações Goldberg são um
dos pilares fundamentais. De facto, e embora
a ideia de variação de um determinado tema ou 
melodia seja muito comum, sobretudo a partir 
do Barroco musical, as Variações de Bach são
a primeira obra de grande fôlego neste género 
instrumental. Não querendo minimizar as 

Johann
Sebastian Bach

Eisenach, 21 de março de 1685
Leipzig, 28 de julho de 1750

magníficas realizações posteriores de Haydn e 
Mozart neste domínio, será preciso esperar até 
Beethoven e às suas monumentais Variações 
Diabelli, op. 120, para encontrar outra obra de 
dimensões e ambição semelhantes. O século 
XIX, por sua vez, será prolífico em variações 
célebres, tendo o formato mantido um sucesso 
muito considerável no século XX.
A obra inicia-se com uma Aria, uma magistral 
(e muito famosa) sarabanda de 32 compassos, 
em forma binária e na tonalidade de Sol 
maior. Esta mesma ária surge já reproduzida 
no segundo Pequeno Livro de Anna Magdalena 
Bach (Clavier-Büchlein vor Anna Magdalena Bach), 
iniciado em 1725 – o que, de certa forma, coloca 
ainda maiores dúvidas sobre a cronologia de 
composição da obra. À ária seguem-se trinta 
variações na mesma tonalidade de Sol maior
(à exceção das variações 15, 21 e 25, escritas em 
Sol menor), também em forma binária – cada 
uma das secções sendo repetida (o que nem 

sempre é respeitado pelos intérpretes) – e com
os mesmos 32 compassos (16 num par de casos). 
As variações são, como era prática comum à 
época, baseadas na estrutura ou progressão 
harmónica da ária e não na melodia. Ou seja, 
enquanto a melodia, o ritmo, a dinâmica e o 
ambiente geral da música mudam (por vezes 
radicalmente) a cada nova peça, a sequência 
harmónica mantém-se estável – com cadências 
em Ré maior no compasso 16, em Mi menor 
no compasso 24 (Mi bemol maior no caso 
das três variações em menor) e em Sol maior 
no compasso 32. As trinta variações estão 
agrupadas em conjuntos de três (a variação 16, 
que muito apropriadamente é uma abertura ao 
estilo francês, marca o início da segunda metade 
do conjunto), sendo que cada terceira variação 
toma a forma de um cânone, numa sequência 
ascendente. Ou seja, a variação 3 é um cânone 
em uníssono (ou na primeira), a variação 6 um 
cânone na segunda, a variação 9 um cânone na 
terceira, e assim por diante até à variação 27 
que toma a forma de um cânone na nona. As 
outras peças variam muito em estilo e é esta 
diversidade que mais imediatamente fascina 
nas Variações. Nelas, e não obstante a estrutura 
semelhante, Bach revela uma inventividade 
e prolificidade de ideias absolutamente 
magistrais. Cada variação tem um universo 
sonoro e um ambiente próprios, que continuam 
a surpreender e a maravilhar mais de 250 
anos depois de terem sido escritas. Há danças, 
uma Fughetta (10), peças mais assumidamente 
melancólicas, outras intensas e enérgicas, outras 
de textura mais densa, ou ainda a assombrosa 
e deliciosamente cromática n.º 25, um dos 
pontos altos de todo o conjunto. A n.º 30, em 
vez do expectável cânone, toma a forma de um 
Quodlibet, uma peça jocosa aqui baseada em duas 
canções populares. No final, para fechar o ciclo 
(ou iniciar um novo), a ária inicial é repetida.
O conjunto de peças eleva-se assim a 32,
o mesmo número de compassos da ária.

francisco sassetti

ária das variações goldberg.  1.ª ed. balthasar schmidt, c. 1741 © dr



A pianista canadiana Angela Hewitt é uma 
artista de primeiro plano, cativando os públicos 
não só nos seus concertos e recitais, mas também 
pelas suas gravações. O premiado e ambicioso 
ciclo de gravações de todas as grandes obras para 
tecla de J. S. Bach (Hyperion Records) foi descrito 
como “uma das glórias discográficas da nossa 
era” (Sunday Times). A sua segunda gravação das 
Variações Goldberg surgiria em 2016, tendo obtido 
sucesso imediato, tal como já tinha acontecido 
com A Arte da Fuga em 2014. A sua discografia 
inclui ainda obras de Couperin, Rameau, 
Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, 
Fauré, Debussy, Chabrier, Ravel e Granados.  
Em setembro de 2016, Angela Hewitt iniciou 
uma nova “Odisseia Bach”, interpretando uma 
integral das obras para tecla do compositor 
alemão em doze recitais, com final previsto para 
junho de 2020. Ao longo de 2018, apresentou 
O Cravo bem Temperado em Londres, Tóquio, 
Ottawa, Nova Iorque, Hong-Kong, Amesterdão, 
Vancouver/Victoria, e Stratford (Ontario).
Para além das Variações Goldberg na Fundação 
Gulbenkian, onde se apresentou a última vez 
em 2008, outros compromissos para a presente 

Angela Hewitt
Piano

temporada incluem as cidades de Praga, 
Roterdão, Londres (Royal Festival Hall), Girona, 
Minneapolis, Ferrara, Bari, Perugia, Portland 
(Oregon), Cleveland, Berna e Newcastle. Entre as 
suas atuações recentes, destaca-se a presença nos 
BBC Proms, com a Sinfónica da BBC (Turangalîla, 
de Messiaen), uma digressão no Reino Unido 
com a Tonkünstler-Orchester Niederösterreich 
(Concerto para Piano n.º 5 de Beethoven),
a sua estreia no Musikverein de Viena, uma 
residência na Universidade de Harvard e ainda 
atuações em Chicago (“Music of the Baroque”, 
com Jane Glover) e com a Xi’an Symphony, 
na China. Descendente de uma família com 
tradições musicais, Angela Hewitt começou a 
estudar piano aos três anos de idade. Estudou 
na Universidade de Ottawa com o pianista Jean-
Paul Sévilla e venceu o Concurso Internacional 
de Piano Bach de Toronto, em 1985, triunfo 
que impulsionou a sua carreia internacional. 
Em 2018 recebeu o Governor General’s Lifetime 
Achievement Award – a mais alta distinção 
artística no Canadá. Em 2015 foi promovida 
a Companion of the Order of Canada e em 2006 
foi condecorada Officer of the Order of the British 
Empire pela rainha Isabel II. É membro da Royal 
Society of Canada, recebeu sete doutoramentos 
honorários e é Diretora Artística do Trasimeno 
Music Festival, na região da Úmbria, em Itália.
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Pedimos que desliguem os telemóveis durante o espetáculo.
A iluminação dos ecrãs pode igualmente perturbar a concentração
dos artistas e do público.
 
Não é permitido tirar fotografias nem fazer gravações sonoras
ou filmagens durante os espetáculos.
 
Programas e elencos sujeitos a alteração sem aviso prévio.

A revista Euromoney atribuiu ao BPI o prémio Melhor Banco em Portugal em 2018,
no âmbito da iniciativa “Euromoney Awards”. Esta classificação resulta da combinação 
de critérios quantitativos e qualitativos como a rentabilidade, crescimento, eficiência, 
qualidade,capacidade de inovação e compromisso social.
 
O vencedor deste prémio é selecionado pela equipa de editores, jornalistas e analistas 
da revista Euromoney, uma das mais conceituadas referências editoriais do setor 
financeiro a nível internacional.
 
O BPI exprime o seu orgulho por esta distinção e dedica-a especialmente a todos 
os seus Clientes.
 

Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade 
que o atribuiu.

O BPI foi eleito “O Melhor Banco em 
Portugal” pelo Euromoney Awards for 
Excellence Country 2018.

O MELHOR 
BANCO
EM PORTUGAL.

Lisboa, Novembro 2018
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