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Presentació

L’Art de la Fuga de J. S. Bach és considerada l’obra sublim mai escrita 
amb la tècnica del contrapunt i ha passat a ser una de les obres més 
importants del compositor.

Aquest programa proposa un viatge i un exercici artític comparatiu 
entre els diferents contrapunts de L’Art de la Fuga amb una selecció 
de peces que il·lustren l’evolució de la tècnica del contrapunt entre el 
Renaixement i el Classicisme en diferents països i tradicions d’Europa.

S’ofereix d’una forma ordenada, didàctica i artística per mostrar per un 
costat  el que va inspirà i serví de model a Bach quan va escriure els 
primers contrapunts (compositors com Palestrina, Frescobaldi o 
Couperin) i, per l’altre, per mostrar també la influència que deixà l’obra 
a compositors posteriors que conegueren, estudiaren i es nutriren de 
l’obra com fou el cas de Mozart.

Originalitat  de la instrumentació elegida : violí, viola, violoncel piccolo i 
violoncel. 

  



L’ Art de la Fuga
 

L’Art de la Fuga (Die Kunst der Fugue), BWV 1080 de Johann Sebastian 
Bach és una obra bàsica, elemental i monumental per entendre la 
figura del gran compositor. Fou escrita provablement entre els anys 
1738 i 1742 i publicada, inacabada, al 1751 i per tant, després de la 
mort de l’autor. 

Bach ens deixà aquesta magnífica obra de 14 contrapunts (l’últim 
incomplet) i 4 cànons que passen a ser un tractat imprescindible pel 
tractament del contrapunt, amb la fuga i el cànon en particular.
Els contrapunts són presentats a quatre veus (excepte un a tres veus) i 
quatre pentagrames separats i amb claus a la manera antiga  ; do en 
primera (soprà), do en tercera (contralt), do en quarta (tenor) i fa en 
quarta (baix) seguint la tradició de la música vocal del renaixement i 
altres tractats com els de Frescobaldi.

Existeix una gran discussió sobre la destinació instrumental de l’obra. 
Està escrita a quatre veus, però el fet enigmàtic és que estan escrites 
de manera que és possible tocar-les amb dues mans al teclat. Tal i  com 
defensa la tesis de Leonhardt, aquest  i altres fets porten a pensar que 
l’obra està concebuda per ser tocada en un teclat. No obstant, la 
tradició coral i polifònica anterior i  l’obra per a consort d’instruments és 
tan súmmament important a l’època que també seria del tot 
coeherent pensar que Bach concebia l’obra per ser tocada amb 
quatre instruments de diferents tessitures i  potser també de timbres 
diferents, facilitant d’aquesta manera la transperència per a una millor 
identificació de les veus i del ric contrapunt resultant.

Aquest enigma i no definició sobre la instrumentació ha fet  que 
existeixin múltiples versions sobre l’obra  : clavicèmbal, orgue, piano, 
consort de violes, consort de flautes, quartet de corda, de saxòfons, de 
metalls, etc.

  



Instrumentació

Família instrumental del violí  : quatre veus – quatre instruments 
corresponents  : violí – viola – violoncel piccolo (o també anomenat 
tenor) – violoncel 

Exclamatio proposa aquesta instrumentació creient  que és la que millor 
s’adequa per una millor comprensió i per un major gaudi de la música 
de L’Art de la Fuga. 

Aquesta proposta proposa la interpretació de l’obra amb els quatre 
instruments que conformen el consort de violí, de manera que cada 
veu té el seu corresponent instrument natural en tessitura : 
soprà – violí (sol2-re3-la3-mi4)
contralt – viola (do2-sol2-re3-la3)
tenor – violoncel tenor (sol1-re2-la2-mi3)
baix – violoncel (do1-sol1-re2-la2)

Aquesta instrumentació permet trobar l’equilibri just i perfecte segons el 
que va escriure Bach. Els intruments poden tocar cadascuna de les 
notes tal com estan escrites sense necessitat de cap adaptació o 
transcripció1.
Podríem dir que aquesta instrumentació és el símil perfecte a un 
conjunt vocal mixt.

  

1 	   La	   versió	   per	   a	   quartet	   de	   corda	   tradicional	   (dos	   violins,	   viola	   i	   violoncel)	  
necessita	  transcriure	  a	  l’octava	  superior	  alguns	  fragments	  de	  les	  parts	  del	  violí	  II	  i	  
de	   la	   viola,	   ja	   que	   les	  notes	   originals	   escrites	   per	   Bach	   superen	   els	   límits	   de	   la	  
tessitura	  natural	  dels	  instruments.



Programa

Contrapunctus 1
Super flumina Babylonis – G.P. da Palestrina

Contrapunctus 4
Messa della Madonna : Recercar dopo il Credo (Fiori Musicali) – G. 
Frescobaldi

Contrapunctus 6 in Stile francese
Fantaisie – L. Couperin 

Contrapunctus 12 rectus et inversus
Fantazia en do mineur 19 juin 1680 – H. Purcell

Contrapunctus 9 alla Duodecima
Requiem : Kyrie – W.A. Mozart

Fuga a 3 Soggetti
Choral, Wenn wir in höchsten Noethen sein, BWV 641 

Selecció d’ obres 

Super flumina Babylonis – G.P da Palestrina
Motet a 4 veus mixtes. Exemple del contrapunt al «  Stile Antiquo  » o 
també conegut com « Prima Pratica ».

Messa della Madonna  : Recercar dopo il Credo (Fiori Musicali) – G. 
Frescobaldi
Recercar dins la gran obra Fiori Musicali, obra que segons algunes fonts 
serví com a model a J.S. Bach per escriure L’Art de la Fuga, je que ens 
molts aspectes s’assimila a l’estil de composició.

Fantaisie – Louis Couperin 
Fantasia a 4 veus. Peça pròpia del gran estil francès del segle XVII, on 
la inegalitat  modela l’elegància de l’estil d’interpretació. Interessant 
comparació amb el Contrapunt 6 escrit al « stile francese ».

Fantazia en do menor 19 juny 1680 – H. Purcell
És una de les fantasies escrites per a consort  de violes on s’hi veu ja un 
contrapunt molt evolucionat entre les veus, combinat amb una bellesa 
extrema.

  



Requiem : Kyrie – W.A. Mozart
Sens dubte, la fuga del Requiem es una de les més conegudes de la 
història de la música. Es tracta del moviment escrit  íntegrament per 
Mozart i hi utilitza una tècnica compositiva molt propera a Bach.

Choral, Wenn wir in höchsten Noethen sein, BWV 641 
Segons explica una de les llegendes al voltant  de la figura de J.S. Bach, 
es diu que aquest fou el darrer coral que Johann Sebastian dictà veu 
per veu des del mateix llit just abans de morir.
Precisament aquest  coral serveix per concloure el concert després de 
la fuga a 3 subjetes que Bach deixà incompleta sense una raó encara 
clara, i que alimenta encara més llegendes sobre el compositor i 
l’obra.

Exclamatio Músics 

Nicolas Penel, violí
Laurent Galliano, viola
Oleguer Aymamí, violoncel piccolo
Esmé de Vries, violoncel

Quartet de músics d’origens suís, català i  holandès que col·laboren 
habitualment en diferents projectes al voltant de Ginebra (Suïssa). 
Seguint les seves inquietuds comunes, decidiren ajuntar-se pel projecte 
L’Art de la Fuga. 

  



Els quatre van fer estudis al Conservatori de Ginebra en diferents 
generacions,.

Compten amb una àmplia formació en música de cambra i la seva 
activitat professional està centrada en gran part  a l’àmbit  de la 
interpretació històrica, utitzant instruments o còpies i accessoris propis 
de l’època.

Media

L’art de la fuga. contrapunt 1

L’art de la fuga. contrapunt 4
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