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J.S.Bach
les sonates “autèntiques” per a flauta i clavecí

Parlem de sonates “autèntiques” perquè podem verificar-ne l’autoria de Johann Sebastian Bach. 
Hi ha d'altres sonates per a flauta i clavecí, l'autoria de les quals pot ser més dubtosa ja que podrien ser 
d'algun dels seus fills com Carl Philipp o d'algun deixeble seu.

L'Alba i el Jordi es van conèixer ja fa uns quants anys al conservatori, a Terrassa, compartint 
l’interès i la passió per fer bona música en petit grup, aprofundint i aprenent l'un de l'altre. Com deia 
Goethe, "les grans passions són malalties incurables", i d’aquesta manera han anat encetant projectes i 
fent concerts per tot el territori. Aquesta vegada, iniciem el projecte de mostrar la bellesa íntegra 
d'aquesta música de Bach.

Curiosament, a més de la passió  per la música que compartim, vivim a prop, al mateix poble. De 
fet, en línia recta veiem cadascú la casa de l’altre, amb molts arbres i ocells que ens ajuden a treballar 
concentrats, en pau i silenci.

Avui volem compartir la felicitat, calma i tranquil·litat que ens aporten aquestes sonates 
"autèntiques" de Bach amb tots vosaltres.



Sonata en Mi Major BWV 1035
Adagio ma non tanto
Allegro
Siciliano
Allegro assai

Aquesta sonata és l'última que Bach va escriure per a flauta i 
baix continu just abans d'un viatge que va fer a Postam (1741) 
per visitar el seu fill CPE Bach, que havia estat treballant com a 
clavecinista de la cort de Frederic de Prússia. És molt possible 
que aquesta sonata fos dedicada al Rei, ja que el manuscrit es 
va trobar a la seva biblioteca.
L'Allegro ma non tanto és el moviment més curt de la sonata 
(només 20 compassos), i els seus ornaments i línies 
melòdiques funcionen com a preludi dels tres moviments 
següents. El darrer moviment és un "sicilià", una antiga forma 
de dansa originària de Sicília. Bach va especificar que el final 
havia de ser Allegro assai (molt ràpid) i està ple de trinos i 
passatges ràpids.

Sonata en La Major BWV 1032
Vivace
Largo e dolce
Allegro

El clave no és només un instrument per fer el baix continu sinó 
un company igual que la flauta. El primer moviment és un 
Vivace i comença amb una introducció per a clave sol i 
després apareix la flauta.   

El moviment lent és un Largo e dolce que conté una bella ària 
de flauta, acompanyat del clave, fent de vegades un eco i 
d'altres un acompanyament sense descans. El tercer 
moviment és un Allegro, similar al primer però amb una 
melodia una mica més continguda i adornada amb una intensa 
pulsió rítmica. 

Sonata en Mi Menor BWV 1034
Adagio ma non tanto
Allegro
Andante
Allegro

Els quatre moviments alternen tempos ràpids i lents. 
El diàleg bàsic és entre la flauta i la mà esquerra del 
clavecinista mentre que la mà dreta proporciona 
armonia i decoració. Al darrer moviment aquest diàleg 
acostuma a prendre la forma d'un cànon, on les veus 
s'imiten l'una a l'altra. Sembla que de vegades Bach 
s'oblidi que la flautista ha de poder respirar: el ràpid 
segon moviment inclou un passatge de més de 100 
semicorxeres consecutives sense interrupció. 

Sonata en Si Menor BWV 1030
Andante
Largo e dolce
Presto

La música de la Sonata en Si menor combina elements 
de diferents estils. El moviment d'obertura està dominat 
per l'escriptura solista per a flauta. En el Largo e dolce, 
Bach escriu per al clavicèmbal com ho faria per a 
l'orquestra, i la flauta hi introdueix la seva melodia com a 
solista. El tancament comença amb una fuga escrita a 
tres veus - flauta, mà dreta i mà esquerra del teclat - com 
si fos una sonata per a trio. L'últim Allegro és un moviment 
de dansa que continua amb aquest tipus d'escriptura.

Alba Valero flauta travessera
Jordi Reguant clavecí




