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R~quiem
per als queresten

Primer va ser E/Messiesde
Hfindel,la marede totes les
experi~nciesparticipatives, amb
16 anys de traject6rla. Despr~va
ser eltorn dels CarminaBurana
d’Orfíi delR~quiemde Mozart,
sempresota l’aixopluc del’Obra
Social "la Caixa", impulsora
d’aquesta iniciativa que dóna
l’oportunitat a dotzenesde
cantaires voluntaris de formar
part del gran cor que interpreta
aquestes partitures c~lebres.
Enguanyel salt és considerable,
no perqu~les obres abans citades
siguinf~.cils, sinó perqu~latria
d’aquest 2012és especialment
complexai ~.rdua per a qualsevol
cor, participatiu o no. Estracta
d’E/n deutsches Requiem(Un
r~quiem alemany) de Brahms.
Quinaés la diticultat afegida
d’aquesta obra mestra, fTuit d’tma
llaga gestació que es va estendre
entreel 1856i el 1868?(¿ueel cor és
la columna
vertebral, l’eix central,
la pedrasobre la qual s’erigeix tot
aquestvast edifici musical. Per
descomptat,l’orquestra est~.
sempreall’a donantsuport, i les
parts dels dos solistes, elbariton
en dos movimentsi la sopranoen
l’angelical cinque moviment,no
són pas negligibles. Aix6no treu
quela llarg’ariade l’obrai la
densitat de l’~cripmra siguin tota
unaprova de resistencia per alcor,
per no parlar de les dificultats del
text alemanyper als no avesats a
ridioma.
Desdel 5 de maig,els cantaires
voluntaris hauran dedicar molts
caps de setmanaper desxifrar els
arcans d’una obra que, més que un

plany per als que han marxat, és
un cant de consol per als que
resten, ja des del delicat cor inicial
ambles paraules de l"Evangeli
segons sant Mateu’: "Benaurats
els queploren, perqu6ells seran
consolats’. Comel titol deLxa
entreveure, Brahmsno va seguir
la formatradicional de la missa de
morts, sinó que va seleccionar un
grapat de textos de l’Antic i elNou
Testament.I si el compositor
alemany-qui, segons Dvorák, no
creía en re~ volla adregar-sea tota
la humanitat,no hi ha dubte que
morts properes comles de
SchumamL
d seu amic i
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El cor és la pedra
sobre la qual
s’erigeix l’edifici
del’R~quiem’ de
Brahms
descobridor,o la seva mare, van
influir en la gestació delROquiem.
Malgrat la pres+ncia d’alguns
passatgesagitats i drama.ties,el to
predominantés el d’un lluminós
escalf queser~.restitu~t pel eor
participatiu junt ambles veus de
l’OrfeóCatal/li dels solistes Marta
Mathéu iGyula Orendt, iamb
I’OBC,tots dirigits per Paul
Goodwin. XavierCester
REQUIEM
DE BRAHMS
AMBCORSPARTICIPATIUS
L’Auditori.
Dimecres
27i dijous28.25h

ORFEO CATALA

