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Programa
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Weihnachts-Oratorium (Oratori de Nadal), BWV 248

I Part

[50’]

II Part

Primera cantata (per al primer dia de Nadal)

Tercera cantata (per al tercer dia de Nadal)

1. Cor. Jauchzet, frohlocket
2. Recitatiu: Evangelista. Es begab sich aber zu der Zeit
3. Recitatiu: contralt. Nun wird mein liebster Bräutigam
4. Ària: contralt. Bereite dich, Zion
5. Coral. Wie soll ich dich empfangen
6. Recitatiu: Evangelista. Und sie gebar ihren ersten Sohn
7. Coral i recitatiu: sopranos i baix. Er ist auf Erden kommen arm
8. Ària: baix. Großer Herr, o starker König
9. Coral. Ach mein herzliebes Jesulein

24. Cor. Herrscher des Himmels
25. Recitatiu: Evangelista. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren
26. Cor. Lasset uns nun gehen gen Bethlehem
27. Recitatiu: baix. Er hat sein Volk getröst’
28. Coral. Dies hat er alles uns getan
29. Duet: soprano i baix. Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen
30. Recitatiu: Evangelista. Und sie kamen eilend
31. Ària: contralt. Schließe, mein Herze
32. Recitatiu: contralt. Ja, ja, mein Herz soll es bewahren
33. Coral. Ich will dich mit Fleiß bewahren
34. Recitatiu: Evangelista. Und die Hirten kehrten wieder um
35. Coral. Seid froh dieweil
24. Cor. Herrscher des Himmels (Chorus I ab initio repetatur et claudatur)

Segona cantata (per al segon dia de Nadal)
10. Simfonia (música pastoral)
11. Recitatiu: Evangelista. Und es waren Hirten in derselben Gegend
12. Coral. Brich an, o schönes Morgenlicht
13. Recitatiu: Evangelista i àngel. Und der Engel sprach zu ihnen
14. Recitatiu: baix. Was Gott dem Abraham verheißen
15. Ària: tenor. Frohe Hirten, eilt, ach eilet
16. Recitatiu: Evangelista. Und das habt zum Zeichen
17. Coral. Schaut hin, dort liegt im finstern Stall
18. Recitatiu: baix. So geht denn hin, ihr Hirten, geht
19. Ària: contralt. Schlafe, mein Liebster
20. Recitatiu: Evangelista. Und alsobald war da bei dem Engel
21. Cor. Ehre sei Gott in der Höhe
22. Recitatiu: baix. So recht, ihr Engel, jauchzt und singet
23. Coral. Wir singen dir in deinem Heer

Sisena cantata (per a la festa de l’Epifania)
54. Cor. Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben
55. Recitatiu: Evangelista i Herodes. Da berief Herodes die Weisen heimlich
56. Recitatiu: soprano. Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen
57. Ària: soprano. Nur ein Wink von seinen Händen
58. Recitatiu: Evangelista. Als sie nun den König gehöret hatten
59. Coral. Ich steh an deiner Krippen hier
60. Recitatiu: Evangelista. Und Gott befahl ihnen im Traum
61. Recitatiu: tenor. So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier
62. Ària: tenor. Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken
63. Recitatiu: soprano, contralt, tenor i baix. Was will der Hölle Schrecken nun
64. Coral. Nun seid ihr wohl gerochen

[45’]
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Comentari
del programa
Johann Sebastian Bach va agrupar en el que avui coneixem com
a Oratori de Nadal un conjunt d’obres destinades a les festivitats
nadalenques de l’any 1734. El fet que el mateix autor ja anomeni
“oratori” allò que de fet són sis cantates per ser interpretades al llarg de
diversos dies, ens permet parlar no només d’una macroestructura que
inclou una sèrie de peces interrelacionades, sinó d’una consciència de
globalitat que fa que avui habitualment les escoltem seguides, ja sigui en
la seva totalitat o parcialment. Especifiquem, però, que dins la varietat de
significats que pot tenir el terme, entenem aquí per “cantata” la música
que acompanya la litúrgia luterana.
Com en qualsevol altra pràctica religiosa, és lògic que en
celebracions assenyalades els serveis siguin més solemnes i tinguin una
música més elaborada. Bach encara va fer més especials aquelles festes en
vincular entre si les cantates que s’havien d’interpretar entre el mateix dia
de Nadal i Reis. Enmig s’hi encabirien els dos dies següents al Nadal i el
Cap d’Any, així com qualsevol diumenge que no coincidís amb les dites
jornades. Partint d’aquesta base, podem resumir cada part de l’oratori
en funció de les dates i els temes de què tracta (avui sentirem les tres
primeres i la darrera):
1. Dia de Nadal: naixement de Jesús (25-XII-1734)
2. Endemà de Nadal: anunciació als pastors (26-XII-1734)
3. Tercer dia de Nadal: adoració dels pastors (27-XII-1734)
4. Cap d’Any: circumcisió i adjudicació del nom a Jesús (1-I-1735)
5. Primer diumenge després de Cap d’Any: els Reis davant
Herodes (2-I-1735)
6. Epifania: adoració i tornada dels Reis (6-I-1735)
Si bé per a algunes opinions això demostra la voluntat de Bach
d’ajustar-se a un calendari estrictament professional, més que no pas
crear una gran obra perdurable, el resultat és que sí que ho va fer. El fet
d’unificar les sis cantates en un corpus major, així com els subtils vincles
que les relacionen, ja és indicatiu d’una intencionalitat; potser no tant la
de crear una “obra perdurable” (ideal romàntic posterior al seu període),
però sí d’atorgar-li una dimensió una mica més elevada que no pas un
seguit rutinari de cantates independents.
De fet, les seves tasques com a Kantor de Leipzig incloïen l’execució
d’una cantata cada diumenge i festivitat. Això no necessàriament
suposava compondre’n sempre una de nova, sinó que en podia
reinterpretar d’escrites anteriorment –per ell o altres compositors–, o fins
i tot reutilitzar música pròpia feta per a altres ocasions. Aquest darrer

recurs rep el nom de “paròdia”, i cal deixar clar que en el context del
període no és cap imitació burlesca, sinó la recuperació d’una música
preexistent amb la senzilla estratègia de posar-hi un nou text.
Els textos de les cantates luteranes no solen procedir directament
de la Bíblia, sinó que han sortit de la mà d’un llibretista i, com tota peça
religiosa d’aquest àmbit, inclouen fragments de corals luterans. Tampoc
no solen desenvolupar un argument, com sovint fan els oratoris. I és
en aquest doble aspecte (ús de textos bíblics i guió argumental) que
trobarem quelcom més que una successió de cantates: en l’Oratori de
Nadal seguim el relat bíblic en boca d’un narrador, i fins i tot d’algun
personatge. Aquest fet atípic el connecta amb les passions i el fa més
proper a l’estil dramàtic d’un oratori pròpiament dit.
Així doncs, tenim textos de tres orígens diferents, dels quals només
els del segon grup són susceptibles d’ésser parodiats. Per una banda, el
relat nadalenc procedent dels Evangelis de Lluc i Mateu. Un altre grup
està integrat per poemes anònims atribuïts a un col·laborador habitual
de Bach, conegut amb el pseudònim de “Picander”. Finalment hi ha els
anomenats “corals luterans”, estrofes extretes dels himnes cantats pels
fidels des de l’origen del moviment protestant.
Si bé en una primera instància podríem associar l’ús de la paròdia
a un reciclatge ràpid fruit de l’estrès professional (i de ben segur que
ho era), anant una mica més enllà també hi podem veure un recurs per
assegurar la permanència d’una música que l’autor considera prou bona
com perquè no es limiti a unes comptades execucions públiques. Ja
que gairebé sempre la paròdia prové de la música profana, afegim-hi la
riquesa que implica l’arranjament al nou context religiós, fet que en Bach
sempre suposa una revisió a l’alça qualitativament parlant. Aquí, excepte
els corals luterans i el recitatiu sec amb què seguim el relat, pràcticament
tota l’obra prové de diverses cantates profanes amb text de Picander.
Això és el que ens fa pensar en ell com a autor de la nova textualització,
la qual s’ha de basar en una mètrica poètica paral·lela a l’original.
De vegades l’Oratori de Nadal s’ha considerat una peça menor dins
la producció del seu autor precisament pels motius que fins aquí hem
esbossat: una obra fraccionada i parodiada d’obres anteriors. Però tant
si la veiem des de la coherència final del conjunt com des de la riquesa
de les transformacions de gran part de la seva música, constatarem la
qualitat d’una obra d’art ben original justament per aquestes dues raons.
A part de la seva bellesa intrínseca, us proposem gaudir-ne també des
d’aquesta perspectiva.
Rafael Esteve, professor i divulgador musical
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Textos

4. Arie, Alt

4. Ària, contralt

Johann Sebastian Bach
Weihnachts-Oratorium (Oratori de Nadal), BWV 248

Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben,
den Schönsten, den Liebsten bald bei dir
zu sehn!
Deine Wangen müssen heut viel schöner
prangen,
eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben!

Prepara’t, Sió, amb un tendre impuls,
a veure aviat vora teu el més Estimat, el
més Bell!
Que més belles que mai, et llueixin les
galtes,
corre a estimar el Nuvi amb tot l’anhel!

I Kantate
Am Ersten Weihnachtstag

Primera cantata
Per al primer dia de Nadal

5. Choral

5. Coral

1. Chor

1. Cor

Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage,
rühmet, was heute der Höchste getan!
Lasset das Zagen, verbannet die Klage,
Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an!
Dienet dem Höchsten mit herrlichen
Chören,
Laßt uns den Namen des Herrschers
verehren!

Exulteu, clameu de joia, amunt, lloeu els
dies,
glorifiqueu tot allò que avui ha fet
l’Altíssim!
Deixeu els dubtes, allunyeu les queixes,
alceu els cants plens d’èxtasi i de joia!
Serviu l’Altíssim amb corals magnífics,
exalcem el nom del Senyor!

Wie soll ich dich empfangen,
und wie begegn’ ich dir?
O aller Welt Verlangen,
O meiner Seelen Zier!
O Jesu, Jesu, setze
mir selbst die Fackel bei,
damit, was dich ergötze,
mir kund und wissend sei.

Com t’haig de rebre
i anar-te a l’encontre?
Oh, Tu, desig de tot el món,
adreç de la meva ànima!
Oh, Jesús, Jesús, posa’m
la torxa ben a prop,
perquè pugui aprendre i saber
allò que et captiva.

6. Rezitativ, Evangelist

6. Recitatiu, Evangelista

2. Rezitativ, Evangelist

2. Recitatiu, Evangelista

Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein
Gebot von dem Kaiser Augusto ausging,
daß alle Welt geschätzet würde. Und
jedermann ging, daß er sich schätzen
ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da
machte sich auch auf Joseph aus Galiliäa,
aus der Stadt Nazareth, in das jüdische
Land zur Stadt David, die da heißet
Bethlehem; darum, daß er von den Hause
und Geschlechte David war, auf daß er
sich schätzen ließe mit Maria, seinem
vertrauten Weibe, die war schwanger.
Und als sie daselbst waren, kam die Zeit,
daß sie gebären sollte.

Però en aquells temps fou promulgat un
edicte de l’emperador August que fessin
cens de tot el món. I tothom anava a
empadronar-se. També Josep va sortir
de Galilea, de la ciutat de Natzaret, i
s’adreçà a terra judaica, al poble de David
anomenat Bet-Lèhem; essent com era
de la casa i el llinatge de David, va anar
a empadronar-se amb Maria, la seva
muller, que estava encinta. I quan eren
allí, a ella li arribà l’hora del part.

Und sie gebar ihren ersten Sohn, und
wickelte ihn in Windeln und legte ihn
in eine Krippen, denn sie hatten sonst
keinen Raum in der Herberge.

I ella va infantar el seu primer fill,
l’embolcallà i l’ajagué en una menjadora,
perquè no tenien lloc a l’hostal.

(Lukas 2: 1-6)

(Lluc 2: 1-6)

3. Rezitativ, Alt

3. Recitatiu, contralt

Nun wird mein liebster Bräutigam,
nun wird der Held aus Davids Stamm
zum Trost, zum Heil der Erden
einmal geboren werden.
Nun wird der Stern aus Jakob scheinen,
sein Strahl bricht schon hervor.
Auf, Zion, und verlasse nun das Weinen,
dein Wohl steigt hoch empor.

Ara per fi el meu nuvi benvolgut,
ara per fi l’heroi de la casa de David
naixerà per al consol,
per a la salvació del món.
Resplendirà l’estrella de Jacob,
n’esclata ja el seu raig.
Amunt Sió, i ara no ploris més,
perquè la teva ventura es fa més i més gran!

(Lukas 2: 7)

(Lluc 2: 7)

7. Choral und Rezitativ, soprani und
bass

7. Coral i recitatiu, sopranos i baix

S Er ist auf Erden kommen arm,
B wer will die Liebe recht erhöhn,
die unser Heiland vor uns hegt?
S daß er unser sich erbarm,
B ja, wer vermag es einzusehen,
wie ihn der Menschen Leid bewegt?
S und in dem Himmel mache reich
B des Höchsten Sohn kömmt in die Welt;
weil ihm ihr Heil so wohl gefällt,
S und seinen lieben Engeln gleich.
B So will er selbst als Mensch geboren
werden.
S Kyrieleis!

S Aquell que vingué pobre a la terra,
B Qui enaltirà com cal l’amor
que el nostre Salvador ens professa?
S que tingui pietat de nosaltres
B Sí, qui serà capaç de veure,
com el mou el dolor dels homes?
S i ens faci rics en el cel
B Baixà al món el fill de l’Altíssim,
perquè en volgué la redempció;
S i semblants als àngels que estima,
B per això va voler fer-se home.

8. Arie, Bass

8. Ària, baix

Großer Herr, o starker König,
liebster Heiland, o wie wenig
achtest du der Erden Pracht!
Der die ganze Welt erhält,
ihre Pracht und Zier erschaffen,
muß in harten Krippen schlafen.

Gran Senyor, oh rei poderós,
Salvador caríssim, oh que poc
estimes els béns terrenals!
Aquell que tot el món sosté,
i n’ha creat el fast i l’ornament,
ha de dormir en una pobra establia.

S Kyrie eleison!

9. Choral

9. Coral

Ach mein herzliebes Jesulein,
mach dir ein rein sanft Bettelein,
zu ruhn in meines Herzens Schrein,
daß ich nimmer vergesse dein!

Ah, Jesuset del meu cor,
fes-te un llitet ben net i tou
per reposar dins la meva ànima,
perquè mai no m’oblidi de tu!

II Kantate
Am zweiten Weihnachtsfeiertage

Segona cantata
Per al segon dia de Nadal

10. Sinfonie (Hirtenmusik)

10. Simfonia (música pastoral)

11. Rezitativ, Evangelist

11. Recitatiu, Evangelista

Und es waren Hirten in derselben
Gegend auf dem Felde bei den Hürden,
die hüteten des Nachts ihre Herde. Und
siehe, des Herren Engel trat zu ihnen,
und die Klarheit des Herren leuchtet um
sie, und sie furchten sich sehr.

Hi havia a la mateixa contrada uns
pastors que vivien al ras, vora les pletes,
i vetllaven de nit llurs ramats. I vet aquí
que se’ls aparegué un àngel del Senyor,
i la glòria del Senyor els envoltà amb la
seva llum, i es van espantar molt.

(Lukas, 2: 8-9)

(Lluc, 2: 8-9)

von Gott erfahren müssen. Und nun
muß auch Hirt die Tat, was er damals
versprochen hat, zuerst erfüllet wissen.

saber pel mateix Déu. I ara serà també
un pastor el primer a saber que s’ha
acomplert allò que ell prometé aleshores.

15. Arie, Tenor

15. Ària, tenor

Frohe Hirten, eilt, ach eilet,
eh’ ihr euch zu lang verweilet,
eilt, das holde Kind zu sehn.
Geht, die Freude heißt zu schön,
sucht die Anmut zu gewinnen,
geht und labet Herz und Sinnen!

Pastors alegres, correu, coreu,
abans de perdre massa temps,
correu a veure l’infantó!
Aneu, que la joia és molt gran,
Busqueu l’encís que us omplirà,
aneu a recrear el cor i els sentits!

16. Rezitativ, Evangelist

16. Recitatiu, Evangelista

Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet
finden das Kind in Windeln gewickelt
und in einer Krippen liegen.

Això us servirà de senyal: trobareu
un infant en bolquers, ajagut en una
menjadora.

(Lukas 2: 12)

(Lluc 2: 12)

17. Choral

17. Coral

Schaut hin, dort liegt im finstern Stall,
dess’ Herrschaft gehet überall.
Da Speise vormals sucht ein Rind,
da ruhet itzt der Jungfrau’n Kind.

Mireu, allà en un fosc estable,
Aquell que estén arreu el seu domini!
Allà on un bou buscava la pitança,
dorm ara el fill de la Verge.

18. Rezitativ, Bass

18. Recitatiu, baix

So geht denn hin, ihr Hirten, geht, daß
ihr das Wunder seht; und findet ihr des
Höchsten Sohn in einer harten Krippe
liegen, so singet ihm bei seiner Wiegen
aus einem süßen Ton und mit gesamtem
Chor dies Lied zur Ruhe vor!

Aneu-hi, doncs, pastors, aneu, a
contemplar el miracle: i quan trobareu el
fill de l’Altíssim ajagut en una menjadora,
canteu vora el seu bressol amb un to ben
dolç, i tots junts fent un cor, aquest cant
perquè reposi!

12. Choral

12. Coral

Brich an, o schönes Morgenlicht,
und laß den Himmel tagen!
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht,
weil dir die Engel sagen,
daß dieses schwache Knäbelein
soll unser Trost und Freude sein,
dazu den Satan zwingen
und letzlich Frieden bringen.

Esclata, oh llum del matí,
i que vegi el cel un nou dia!
I vosaltres, pastors, no tingueu por,
perquè els àngels us diran
que aquest tendre infantó
serà consol i joia nostra,
i dominarà Satanàs
i ens durà finalment la pau!

13. Rezitativ, Evangelist und Engel

13. Recitatiu, Evangelista i àngel

19. Arie, Alt

19. Ària, contralt

Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet
euch nicht, siehe, ich verkündige
euch große Freude, die allem Volke
widerfahren wird. Denn euch ist
heute der Heiland geboren, welcher ist
Christus, der Herr, in der Stadt David.

I l’àngel els digué: No tingueu por, que us
anuncio una gran alegria, que ho serà per
a tot el poble. Avui, a la ciutat de David,
us ha nascut el Salvador, que és el Crist,
el Senyor.

Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh,
wache nach diesem vor aller Gedeihen!
Labe die Brust, empfinde die Lust,
wo wir unser Herz erfreuen!

Dorm, estimat, gaudeix del repòs, després
et despertaràs davant la creixença de tots!
Conforta el teu pit, sent el mateix goig
que els nostres cors senten!

20. Rezitativ, Evangelist

20. Recitatiu, Evangelista

Und alsobald war da bei dem Engel die
Menge der himmlischen Heerscharen, die
lobten Gott und sprachen:

I de sobte s’uní a l’àngel un estol de la
milícia celestial que lloaven Déu dient:

(Lukas 2: 10-11)

(Lluc 2: 10-11)

14. Rezitativ, Bass

14. Recitatiu, baix

Was Gott dem Abraham verheißen,
das läßt er nun dem Hirtenchor erfüllt
erweisen, ein Hirt hat alles das zuvor

Allò que Déu prometé a Adam, anuncia
al cor de pastors que ha estat acomplert.
Era pastor el qui temps enrere ho va

21. Chor

21. Cor

27. Rezitativ, Bass

27. Recitatiu, baix

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede
auf Erden und den Menschen ein
Wohlgefallen.

Glòria a Déu a dalt del cel i a la terra pau
a la humanitat que Ell estima.

Er hat sein Volk getröst’,
Er hat sein Israel erlöst,
die Hülf aus Zion hergesendet
und unser Leid geendet.
Seht, Hirten, dies hat er getan;
geht, dieses trefft ihr an!

Ell ha consolat el seu poble,
ha salvat el seu Israel,
ens ha enviat de Sió el seu ajut
i el nostre mal ha finit.
Heus aquí, pastors, el que ha fet,
aneu, que és això el que veureu!

(Lukas 2: 13-14)

(Lluc 2: 13-14)

22. Rezitativ, Bass

22. Recitatiu, baix

28. Choral

28. Coral

So recht, ihr Engel, jauchzt und singet,
daß es uns heut so schön gelinget! Auf
denn! wir stimmen mit euch ein, uns
kann es, so wie euch, erfreun.

Així, àngels del cel, exulteu i canteu
perquè avui ens ha pervingut tanta
bellesa! Amunt! Ens unim a les vostres
veus, i el nostre goig és com el vostre.

23. Choral

23. Coral

Dies hat er alles uns getan,
sein groß Lieb zu zeigen an;
des freu sich alle Christenheit
und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrieleis!

Tot això ho ha fet per a nosaltres,
per mostrar-nos el seu gran amor;
que se n’alegrin tots els cristians
i li donin gràcies eternament.
Kyrie eleison!

Wir singen dir in deinem Heer
aus aller Kraft Lob, Preis und Ehr,
daß du, o lang gewünschter Gast,
dich nunmehr eingestellet hast.

Amb la teva cohort, cantem
lloança, glòria i honor amb totes les forces,
perquè tu, oh hoste esperat tant de temps,
ja t’has presentat!

29. Duett, Sopran und Bass

29. Duet, soprano i baix

Herr, dein Mitleid, dein Erbarmen
tröstet uns und macht uns frei.
Deine holde Gunst und Liebe,
deine wundersamen Triebe
Machen deine Vatertreu wieder neu.

Senyor, la teva pietat, la teva misericòrdia
ens consola i allibera.
La teva gràcia i el teu amor,
el teu sentir miraculós,
renovellen el teu amor de pare.

III Kantate
Am dritten Weihnachtsfeiertage

Tercera cantata
Per al tercer dia de Nadal

30. Rezitativ, Evangelist

30. Recitatiu, Evangelista

24. Chor

24. Cor

Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
laß dir die matten Gesänge gefallen,
wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen,
weil unsre Wohlfahrt befestiget steht!

Sobirà del cel, escolta el balboteig,
acull els nostres cants humils,
quan la teva Sió t’exalça amb salms!
Escolta les lloances joioses dels nostres
cors,
ara que et brindem la nostra reverència,
perquè veiem segura la benaurança!

Und sie kamen eilend und funden beide,
Mariam und Joseph, dazu das Kind
in der Krippe liegen. Da sie es aber
gesehen hatten, breiteten sie das Wort
aus, welches zu ihnen von diesem Kind
gesaget war. Und alle, für die es kam,
wunderten sich der Rede, die Ihnen die
Hirten gesaget hatten. Maria aber behielt
alle diese Worte und bewegte sie in ihrem
Herzen.

Hi anaren de pressa i trobaren Maria,
Josep i l’Infant ajagut a la menjadora.
En veure-ho, van fer saber allò que els
havien dit sobre aquell nen. I tots els qui
ho sentiren quedaren meravellats d’allò
que els contaven els pastors. Maria, per
la seva banda, conservava tots aquests
records i els meditava en el seu cor.

25. Rezitativ, Evangelist

25. Recitatiu, Evangelista

Und da die Engel von ihnen gen
Himmel fuhren, sprachen die Hirten
untereinander:

I quan els àngels se’n tornaren cap al cel,
els pastors es deien els uns als altres:

26. Chor

26. Cor

Lasset uns nun gehen gen Bethlehem und
die Geschichte sehen, die da geschehen
ist, die uns der Herr kundgetan hat.

Arribem-nos fins a Bet-Lèhem a veure
això que ha passat i que el Senyor ens ha
fet saber.

(Lukas 2: 15)

(Lukas 2: 16-19)

(Lluc 2: 15)

(Lluc 2: 16-19)

31. Arie, Alt

31. Ària, contralt

Schließe, mein Herze, dies selige Wunder,
fest in deinem Glauben ein!
Lasse dies Wunder, die göttlichen Werke,
immer zur Stärke
deines schwachen Glaubens sein!

Serva, cor meu, aquest miracle benaurat
ben fermament dins la teva fe!
Que aquest miracle, les obres de Déu,
siguin per sempre la fortalesa
de la teva fràgil fe!

32. Rezitativ, Alt

32. Recitatiu, contralt

Ja, ja, mein Herz soll es bewahren,
was es an dieser holden Zeit
zu seiner Seligkeit
für sicheren Beweis erfahren.

Sí, sí, el meu cor guardarà
allò que en aquest temps propici,
per a la seva beatitud,
ha viscut com a segura prova.

33. Choral

33. Coral

55. Rezitativ, Evangelist un Herodes

55. Recitatiu, Evangelista i Herodes

Ich will dich mit Fleiß bewahren
ich will dir leben hier,
dir will ich abfahren,
mit dir will ich endlich schweben
voller Freud, ohne Zeit
dort im andern Leben.

Et preservaré sol·lícit,
per tu viuré en aquest món,
per tu n’hauré de partir,
amb tu vull arribar per fi,
ple de joia sense temps,
a l’altra vida.

Da berief Herodes die Weisen heimlich
und erlernet mit Fleiß von ihnen, wenn
der Stern erschienen wäre. Und weiset
sie gen Bethlehem und sprach: Ziehet hin
und forschet fleißig nach dem Kindlein,
und wenn ihr’s findet, sagt mir’s wieder,
daß ich auch komme und es anbete.

Llavors Herodes, d’amagat, cridà els
mags i es va informar ben bé per ells
de l’aparició de l’estrella, i tot adreçantlos cap a Bet-Lèhem, els digué: Aneu i
informeu-vos ben bé de l’infant i, quan
l’haureu trobat, feu-m’ho saber perquè jo
també vagi a adorar-lo.

34. Rezitativ, Evangelist

34. Recitatiu, Evangelista

(Mattäus 2: 7-8)

Und die Hirten kehrten wieder um,
preiseten und lobten Gott um alles, das
sie gesehen und gehöret hatten, wie denn
zu ihnen gesaget war

I els pastors se’n tornaren glorificant i
lloant Déu per tot allò que havien sentit i
vist, tal com els havia estat anunciat.

(Lukas, 2: 20)

(Lluc, 2: 20)

35. Choral

35. Coral

Seid froh dieweil,
daß euer Heil
ist hie ein Gott und auch ein Mensch
geboren,
der, welcher ist der Herr und Christ
in Davids Stadt, von vielen auserkoren.

Alegreu-vos, doncs,
que per la vostra salvació
hagi nascut un Déu i un home ensems,
el qual és el Senyor i el Crist
a la ciutat de David, escollida entre
moltes.

24. Chor (ab initio repetatur et
claudatur)

24. Cor (ab initio repetatur et
claudatur)

Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen,
laß dir die matten Gesänge gefallen,
wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht!
Höre der Herzen frohlockendes Preisen,
wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen,
weil unsre Wohlfahrt befestiget steht!

Sobirà del cel, escolta el balboteig,
acull els nostres cants humils,
quan la teva Sió t’exalça amb salms!
Escolta les lloances joioses dels nostres cors,
ara que et brindem la nostra reverència,
perquè veiem segura la benaurança!

VI Kantate
Am Epiphaniasfest

Sisena cantata
Per a la festa de l’Epifania

54. Chor

54. Cor

Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben,

Senyor, quan esclata la ràbia dels enemics
superbs,
fes que, amb una fe ben segura,
ho esperem tot del teu poder i ajut!
Només volem confiar en Tu,
per sortir il·lesos de les urpes
esmolades de l’enemic.

so gib, daß wir im festen Glauben
nach deiner Macht und Hülfe sehn.
Wir wollen dir allein vertrauen;
So können wir den scharfen Klauen
des Feindes unversehrt entgehn.

(Mateu 2: 7-8)

56. Rezitativ, Sopran

56. Recitatiu, soprano

Du Falscher, suche nur den Herrn zu
fällen, nimm alle falsche List, dem
Heiland nachzustellen; der, dessen Kraft
kein Mensch ermißt, bleibt doch in
sichrer Hand. Dein Herz, dein falsches
Herz ist schon, nebst aller seiner List,
des Höchsten Sohn, den du zu stürzen
suchst, sehr wohl bekannt.

Traïdor, encara que vulguis fer perdre el
Senyor, que recorris a falses astúcies per
fer caure el Salvador en el teu parany,
Aquell, la força del qual no pot mesurar
l’home, està en molt bones mans. El teu
cor, carregat de falsedat, i totes les teves
argúcies, són ben conegudes pel fill de
l’Altíssim, amb qui vols acabar.

57. Arie, Sopran

57. Ària, soprano

Nur ein Wink von seinen Händen
stürzt ohnmächt’ger Menschen Macht.
Hier wird alle Kraft verlacht!
Spricht der Höchste nur ein Wort,
seiner Feinde Stolz zu enden,
Oh, so müssen sich sofort.
Sterblicher Gedanken wenden.

Un simple gest de les seves mans
abat el poder dels homes.
Qualsevol força quedarà en ridícul!
Una sola paraula de l’Altíssim
acabarà amb l’orgull dels seus contraris.
Oh, així hauran de mudar-se en un instant
els pensaments dels mortals.

58. Rezitativ, Evangelist

58. Recitatiu, Evangelista

Als sie nun den König gehöret hatten,
zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den
sie im Morgenlande gesehen hatten,
ging für ihnen hin, bis daß er kam, und
stund obern über, da das Kindlein war.
Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch
erfreuet und gingen in das Haus und
funden das Kindlein mit Maria, seiner
Mutter, und fielen nieder und beteten
es an und täten ihre Schätze auf und
schenkten ihm Gold, Weihrauch und
Myrrhen.

Ells, després d’escoltar el rei, sortiren. I
vet aquí que l’estrella que havien vist a
orient els anava al davant, fins que s’aturà
al damunt d’on era l’infant. En veure
l’estrella, en van tenir una gran alegria,
i entraren a la casa, veieren el nen amb
Maria, la seva mare i, prosternant-se,
li van fer homenatge, i obriren els seus
tresors, i li van oferir or, encens i mirra.

(Matthäus 2: 12)

(Mateu 2: 12)

59. Choral

59. Coral

Ich steh an deiner Krippen hier,
O Jesulein, mein Leben;
Ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin! es ist mein Geist und Sinn,
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin,
und laß dir’s wohl gefallen!

Sóc aquí, davant la teva menjadora,
Oh Jesuset, oh vida meva;
vinc a oferir-te, a regalar-te
allò que Tu m’has donat.
Pren-ho! És el meu esperit, són els meus
sentits, cor, ànima i alè, pren-ho tot de mi
i accepta-ho de bon grat.

60. Rezitativ, Evangelist

60. Recitatiu, Evangelista

Und Gott befahl ihnen im Traum, daß
sie sich nicht sollten wieder zu Herodes
lenken, und zogen durch einen anderen
Weg wieder in ihr Land.

I Déu els ordenà en somnis que no
tornessin cap a Herodes, i se’n tornaren
per un altre camí a la seva terra.

(Matthäus 2: 12)

(Mateu 2: 12)

61. Rezitativ, Tenor

61. Recitatiu, tenor

So geht! Genug, mein Schatz geht nicht
von hier, er bleibet da bei mir,
ich will ihn auch nicht von mir lassen.
Sein Arm wird mich aus Lieb
mit sanftmutsvollem Trieb
und größter Zärtlichkeit umfassen;
Er soll mein Bräutigam verbleiben,
ich will ihm Brust und Herz verschreiben.
Ich weiß gewiß, er liebet mich,
mein Herz liebt ihn auch inniglich
und wird ihn ewig ehren.
Was könnte mich nun für ein Feind
bei solchem Glück versehren?
Du, Jesu, bist und bleibst mein Freund;
Und werd ich ängstlich zu dir flehn;
Herr, hilf! so laß mich Hilfe sehn.

Aneu! Prou no se n’anirà el meu tresor,
romandrà vora meu,
i tampoc no deixaré que m’abandoni.
Els seus braços, per amor,
amb un impuls dolcíssim
i amb la més gran tendresa, m’envoltaran;
serà sempre més el meu nuvi
i li lliuraré el cor i l’ànima.
Sé prou bé que m’estima
i també el meu cor l’idolatra
i l’honorarà eternament.
Quin enemic podria vulnerar-me
enmig de tan gran ventura?
Tu, Jesús, ets i seràs amic meu;
i si, amb angoixa t’imploro,
ajuda’m Senyor, no deixis d’ajudar-me!

62. Arie, Tenor

62. Ària, tenor

Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken;
Was könnt ihr mir für Furcht erwecken?
Mein Schatz, mein Hort ist hier bei mir!
Ihr mögt euch noch so grimmig stellen,
droht nur, mich ganz und gar zu fällen,
Doch seht! mein Heiland wohnet hier.

Amics orgullosos, proveu ara
d’estamordir-me;
quina mena de terror em podeu fer?
El meu tresor, el meu refugi és amb mi.
Per més colèrics que us mostreu
i m’amenaceu amb anorrear-me,
mireu, aquí dins viu el meu Salvador.

63. Rezitativ, Soprano, Alt, Tenor und
Bass

63. Recitatiu, soprano, contralt, tenor
i baix

Was will der Hölle Schrecken nun,
was will uns Welt und Sünde tun,
da wir in Jesu Händen ruhn?

Què pot l’horror de l’infern,
què ens farà el món i el pecat,
si estem en mans de Jesús?

64. Choral

64. Coral

Nun seid ihr wohl gerochen
an eurer Feinde Schar,
denn Christus hat zerbrochen,
was euch zuwider war.
Tod, Teufel, Sünd und Hölle
sind ganz und gar geschwächt;
bei Gott hat seine Stelle
das menschliche Geschlecht.

Ara ja sou venjats
de l’horda dels vostres enemics,
perquè Crist ha destrossat
tot allò que us era contrari.
Mort, dimoni, pecat i infern
són per sempre més afeblits;
en Déu ha trobat el seu lloc
el gènere humà.

Biografies
Katherine Watson, soprano

Damien Guillon, contratenor

@ Hugo Bernand

Es va graduar el 2008 al Trinity College de Cambridge, on també fou membre
del cor. Ha treballat amb un gran nombre de directors eminents, com Stephen Layton,
Nicholas Kraemer, Stephen Cleobury, Jonathan Cohen, Paul Agnew, Emmanuelle Haïm,
Harry Bickett, Sir Roger Norrington, Laurence Cummings, William Christie i Philip
Pickett.
Entre les col·laboracions amb William Christie, figuren Iphis (Jephta de Händel) a
París, Moscou i Viena; i Diana (Actéon de Marc-Antoine Charpentier) i segona dona de
Dido and Aeneas de Purcell, a Nova York. Amb Emmanuelle Haïm, ha cantat àries de Giulio
Cesare de Händel a Lilla, un programa d’àries de Rameau a Frankfurt i ha participat en
una gala Monteverdi a la Festspielhaus de Baden-Baden. Actuacions recents inclouen la
cantata Jauchzet Gott in allen Landen de Bach, amb Bicket i The English Concert al Festival
de Cheltenham, un programa Händel-Bach-Mozart (Kraemer, Icelandic Symphony
Orchestra) i Apollo e Dafne de Händel (Cohen, Carnegie Hall de Nova York). Com a
“classical opera young artist” ha interpretat els personatges mozartians de Barbarina, Celia
(Lucio Silla) i Hyacinthus (Apollo et Hyacinthus) al Cadogan Hall de Londres.
En oratori, ha cantat El Messies de Händel, Missa en Si menor i Oratori de Nadal de
Bach, Missa Nelson de Haydn, Requiem de Mozart, Dixit Dominus de Händel, Exultate
Jubilate de Mozart, a l’abadia de Westminster, etc.
Entre els seus compromisos més recents figuren Apollo e Dafne al Zanker Hall de
Nova York, El Messies a Sevilla, Bridgewater Hall de Manchester amb la Hallé Orchestra
i al St. John’s Smith Square de Londres, la Cantata de Nadal d’Scarlatti amb Sir Roger
Norrington, etc. I els seus projectes futurs inclouen els Grands Motets de Rameau, amb
Hervé Niquet i William Christie, i el paper protagonista de Theodora de Händel al Théâtre
des Champs Elysées de París amb William Christie i Les Arts Florissants.

@ B de Diesbach

Començà l’educació musical a la Maîtrise de Bretanya. Molt aviat assumí els solos
de soprano de molts oratoris i de La flauta màgica de Mozart a l’Òpera de Rennes. Del
1998 al 2001 estudià a la Maîtrise del Centre de Musique Baroque de Versalles. Ha
perfeccionat la tècnica vocal i ha aprofundit en les investigacions sobre la interpretació de
la música antiga amb H. Crook, J. Corréas i N. Barker.
El 2004 ingressà a l’Schola Cantorum de Basilea per estudiar amb Andreas Scholl.
Al mateix temps estudià orgue i obtingué els primers premis de baix continu i de
clavicèmbal al Conservatori de Boulogne-Billancourt.
Ha cantat sota la batuta de directors com M. Suzuki, H. Niquet, J. C. Malgoire,
P. Herreweghe o W. Christie, a les sales de concerts de més prestigi (Concertgebouw
d’Amsterdam, Lincoln Center i Carnegie Hall de Nova York, Salle Pleyel i Théâtre des
Champs Elysées de París, City Opera Hall de Tòquio...).
El seu repertori comprèn des de cançons del Renaixement anglès fins als grans
oratoris i òperes del Barroc: passions, misses i cantates de Bach, El Messies de Händel,
King Arthur i Dido and Aeneas de Purcell, etc.
Ha participat en diverses produccions escèniques, entre les quals Athalia de Händel
amb Paul McCreesh a Ambronay, Teseu de Händel a l’Òpera de Niça, Il ritorno d’Ulisses
in patria de Monteverdi al Théâtre de la Monnaie de Brussel·les o Il Sant’Alessio de Landi
amb William Christie i Les Arts Florissants.
A més de l’activitat com a cantant, també ha debutat com a director: darrerament
ha estat convidat a dirigir La Maddalena ai piedi di Cristo de Caldara amb el grup Les
Musiciens du Paradis, el Magnificat de Bach amb l’orquestra Café Zimmermann i el Cor
de Cambra del Festival de Rouen Arques-la-Bataille i diverses cantates de Bach amb el
Collegium Vocale Gent. L’any 2009 va fundar el seu propi conjunt, Le Banquet Celeste.

Matthew Brook, baix

Julian Prégardien, tenor

@ Marco Borggreve

El jove tenor alemany Julian Prégardien ha aconseguit un gran reconeixement
internacional en el camp de l’òpera i del lied.
La temporada 2013-14 va formar part de l’Òpera de Frankfurt, on interpretà els
personatges de Tamino (La flauta màgica), Novice (Billy Budd de Britten) i Jason (Médée
de Charpentier), entre d’altres. Com a membre de l’Académie Européenne de Musique,
ha encarnat els rols de Nencio (L’infedeltà delusa de Haydn) i Belfiore (La finta giardiniera
de Mozart) en el Festival d’Ais de Provença. Va participar en l’enregistrament de l’òpera
Ezio de Gluck, amb Il Complesso Barocco i Alan Curtis, per al segell Virgin Classics (Echo
Classical Award 2012). El 2014 actua amb Les Talens Lyriques (Zais de Rameau) i amb
l’Akademie für Alte Musik Berlin i René Jacobs (Entführung aus dem Serail de Mozart).
El 2010 va interpretar l’Oratori de Nadal de Bach en gira amb el Collegium Vocale
Gent i el Concerto Köln. El 2012 va cantar la part d’Evangelista de la Passió segons sant
Mateu de Bach sota la direcció de Philippe Herreweghe al Lincoln Center de Nova
York. Julian Prégardien ha cantat amb Cecilia Bartoli l’Stabat Mater d’Agostino Steffani,
enregistrat per Decca el 2013.
En concert ha actuat amb l’Acadèmia Internacional Bach d’Stuttgart i HansChristoph Rademann, la Simfònica de Mont-real i Kent Nagano, el Dresdner Kammerchor
i Peter Schreier a la Philharmonie de Munic i al Festival Bach de Leipzig, etc., i ha actuat
a la Philharmonie de Colònia, Maggio Musicale Fiorentino i als festivals d’Edimburg,
Schwetzingen, Davos, Styriarte Graz i Schubertiade de Schwarzenberg. El març de 2014 va
cantar cançons de Schubert amb flauta, viola i guitarra a l’Early Music Forum de Colònia.
Nascut a Frankfurt el 1984, va rebre la primera formació musical en l’àmbit familiar,
en el Cor de la Catedral de Limburg i a la Universitat de Música de Freiburg. Des del 2013
ha rebut classes d’oratori a la Universitat de Música i Teatre de Munic.

@ Richard Shymansky

Ha actuat per tot Europa, Austràlia, Amèrica i l’Extrem Orient. Ha treballat
amb directors de renom, com Sir John Eliot Gardiner, Sir Charles Mackerras,
Harry Christophers, Christophe Rousset i Sir Mark Elder, i amb orquestres com la
Philharmonia, London Symphony i Royal Philharmonic de Londres, Filharmònica de
Sant Petersburg, Freiburger Barockorchester, BBC National de Gal·les, Orchestra of the
Age of Enlightenment, European Chamber Orchestra, Scottish Chamber, Collegium
Vocale Gent, Gabrieli Consort... Ha actuat en festivals com els d’Edimburg, Cheltenham,
Utrecht, BBC Proms, Ambronay, La Chaise Dieu, Innsbruck i Three Choir Festival.
Va participar en una gira europea amb l’English Baroque Soloists i Sir J. E. Gardiner
interpretant els rols de Don Alfonso i Bartolo al Covent Garden de Londres, Salle Pleyel
de París, Teatro Real de Madrid i Teatro Giuseppe Verdi de Pisa.
De les seves gravacions, cal destacar un Premi Gramophone per l’enregistrament
d’El Messies de Händel, Passió segons sant Mateu i Missa en Si menor de Bach i Acis i
Galatea de Händel, tots amb el Dunedin Consort, per a Linn Records.
Entre les seves actuacions més destacades, cal esmentar la Missa en Si menor de
Bach i l’Harmoniemesse de Haydn amb la Dresdner Staatskapelle; Missa en Si menor i
Passió segons sant Mateu amb el Collegium Vocale de Gant i Philippe Herreweghe; Rèquiem
alemany de Brahms amb la Filharmònica de Sant Petersburg; Elijah de Mendelssohn al
Three Choirs Festival amb la Philharmonia Orchestra; Les estacions de Haydn amb Sir
J. E. Gardiner i el Monteverdi Choir, etc.
Com a projectes futurs té els enregistraments de l’Oratori de Nadal de Bach i
Anacreon de Rameau amb l’Orchestra of the Age of Enlightenment; Jephta de Händel
amb The Sixteen i i l’estrena mundial de Time passing de Barry Guy amb la Camerata
Zürich.

Cor de Cambra del Palau de la Música
Catalana

@ MolinaVisual

El Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana (CCPMC) va ser creat el 1990
per l’Orfeó Català, amb Jordi Casas i Bayer al capdavant i amb la missió de difondre la
música coral, promoure la recuperació del patrimoni musical català i fomentar la nova
creació. Jordi Casas i Bayer en fou el director els primers 21 anys. Des del setembre de 2011
ho és Josep Vila i Casañas.
Té un repertori que va del Renaixement al segle XXI, i abasta formats com la música a
cappella i les obres coral-orquestrals i operístiques. El rigor estilístic i la riquesa interpretativa
li van valer el Premi Nacional de Música de la Generalitat de Catalunya i l’han portat
a col·laborar amb prestigioses orquestres, sota la batuta de directors com F. Brüggen,
H. Christophers, Sir Colin Davis, P. Heras-Casado, J. López Cobos, V. P. Pérez, J. Pons,
A. Ros Marbà o J. Savall, entre d’altres.
De les activitats recents, destaca l’actuació a la Konzerthaus de Viena (Gurrelieder de
Schönberg amb Kent Nagano i la Wiener Symphoniker) i la interpretació del Requiem de
Fauré amb la Filharmònica de Berlín, sota la batuta de Sir Simon Rattle, al Palau de la
Música Catalana. La temporada passada va actuar al costat de Les Musiciens du Louvre
i Marc Minkowski en una gira europea (Orfeo ed Euridice de Gluck). En aquests moments
realitza una altra gira europea per interpretar l’Oratori de Nadal de Bach amb Les Talens
Lyriques i Christophe Rousset, a Lausana (23 de novembre), Pamplona (16 de desembre),
avui 18 de desembre al Palau de la Música Catalana i París (20 de desembre). Aquesta
temporada debutarà amb l’Orfeó Català al Royal Festival Hall de Londres (abril de
2015) amb la London Philharmonic i el London Philharmonic Choir (Missa glagolítica de
Janáček).
Des de l’any 2010, el CCPMC és membre de The European Network for Professional
Chamber Choirs (TENSO).

Plats de la nova carta gastronòmica
de temporada de la mà del xef Dídac Moltó:
— Pica-pica
— Plat principal (a escollir)
— Postres (a escollir)
Maridatge Gramona (vi o cava)
Aigua natural amb gas o sense

Les Talens Lyriques

Palau de la Música Catalana
No te’l pots perdre!

@ Jacques Verrees

El conjunt instrumental i vocal Les Talens Lyriques fou creat el 1991 per Christophe
Rousset. Dintre del gran repertori que va del primer Barroc al Romanticisme, interpreta
tant les grans obres mestres com partitures inèdites que són baules perdudes de l’herència
musical europea.
Conrea un repertori que va des de Monteverdi, Cavalli i Händel fins a Beethoven i
Berlioz, passant per Lully, Desmarest, Mondoville, Traetta, Martín i Soler, Mozart, Rameau,
Gluck, Cherubini, Manuel García, etc.
Aquesta temporada, Les Talens Lyriques continua estenent el seu tribut a Rameau,
interpretant Zaïs (Beaune, Amsterdam, Versalles, Viena) i Pièces de clavecin en concert
(Ribeauvillé, Gant, Marcq-en-Barœul, Estella), a més de la reposició de la producció de M.
Clément de Castor et Pollux al Capitole de Tolosa de Llenguadoc. La formació començarà
l’any 2015 amb la reposició a Brussel·les de Tamerlano i Alcina de Händel, dues produccions
concebudes per P. Audi per al Drottningholm Theatre. Uthal, una sorprenent òpera de
Méhul, serà la baula perduda de la temporada. També tindrà present el barroc francès
(Armide de Lully a Nancy, juntament amb l’edició en CD d’Amadis del mateix compositor
per al segell Aparté). A més del repertori líric, el conjunt explora altres gèneres, com el
madrigal, la cantata, l’air de cour i l’extens repertori de música sacra.
La seva discografia comprèn una quarantena produccions, editades per Erato, Fnac
Music, Auvidis, Decca, Naïve, Virgin Classics i ara Aparté. La banda sonora de la pel·lícula
Farinelli (1994) va ser un dels seus grans èxits.
Les Talens Lyriques està subvencionat pel Ministeri de Cultura i Comunicació francès
i per la ciutat de París. També agraeix el suport de la Fundació Annenberg / GRoW Gregory i Regina Annenberg Weingarten i del Cercle de Mecenes.

visites guiades
— en català, castellà, anglès,
francès i rus—
Palau de la Musica 4-6
08003 Barcelona
Telf. 902 475 485

visites@palaumusica.cat
www.palaumusica.cat

Patrocinades per:

Christophe Rousset, director
Fundador de Les Talens Lyriques i prestigiós clavecinista, és un músic i director
d’orquestra inspirat per la passió per l’òpera i l’exploració del llegat musical europeu.
Després d’estudiar a l’Schola Cantorum de París amb Huguette Dreyfus i amb Bob van
Asperen al Conservatoire Royal de l’Haia, als 22 anys va ser guardonat amb el primer
premi del Concurs de Clavicèmbal de Bruges (1983) i més tard va crear el seu propi
conjunt, Les Talens Lyriques (1991). Posseeix una perfecta comprensió de la riquesa i
diversitat dels repertoris barrocs i preromàntics.
Després de ser reconegut arreu pel seu extraordinari talent com a clavecinista,
molt aviat s’obrí pas com a jove i dotat director i va rebre invitacions per actuar amb
el seu grup a les sales de concerts de tot el món, entre les quals la Nederlandse Opera,
Théâtre des Champs Elysées, Salle Pleyel, Opéra de Lausana, Teatro Real, Theater an
der Wien, Opéra Royal de Versalles, Théâtre de la Monnaie de Brussel·les, Barbican
Centre, Carnegie Hall, Concertgebouw d’Amsterdam i els festivals d’Ais de Provença i
Beaune.
Paral·lelament ha continuat una activa carrera com a clavecinista i músic de
cambra, actuant i enregistrant amb els instruments d’època més bells. Les seves
interpretacions al clavicèmbal d’obres de F. Couperin, Rameau, D’Anglebert i
Forqueray –a més de les gravacions de peces de J. S. Bach– són considerades referències
en el seu camp. El seu darrer disc, consagrat al segon llibre d’El clavecí ben temperat de
Bach (Aparté) –enregistrat al castell de Versalles amb un clavicèmbal Johannes Ruckers
del 1628– ha estat guardonat amb un Choc de Clàssica i amb el premi CD de la
Setmana de l’emissora anglesa Radio 3. Amb els instruments del Musée de la Musique
de París ha enregistrat tres CD dedicats a Royer, Rameau i Froberger.
L’ensenyament també és un aspecte de gran importància per a Christophe
Rousset, que dirigeix i organitza classes magistrals i acadèmies per a joves (Accademia
Chigiana de Siena, CNSMD de París, Académie d’Ambronay, Orchestre Français des
Jeunes Baroques, Jeune Orchestre Atlantique, Junge Deutsche Philharmonie, BrittenPears Orchestra, etc.) i es dedica amb gran energia, juntament amb els músics de Les
Talens Lyriques, a apropar el món de la música als joves alumnes de l’ensenyament
secundari de París i la seva regió.
Christophe Rousset desenvolupa una gran projecció com a director convidat
(Gran Teatre del Liceu, La Scala, Royal Opera de Valònia, Orquesta Nacional de
España, etc.), a més de dedicar-se a la recerca activa en el camp de la investigació
musicològica, mitjançant edicions crítiques i la publicació d’un estudi sobre Rameau
(Actes Sud, 2007).
Ha estat nomenat Commandeur des Arts et Lettres de França i Chevalier dans
l’Ordre National du Mérite.

©Eric Larrayadieu

Cor de Cambra
del Palau de la Música Catalana
Josep Vila i Casañas, director
Sopranos		
Natàlia Casasús
Araceli Esquerra
Maria Teresa Estrada
Míriam Garriga
Júlia Sesé
Contralts		
Assumpta Cumí 		
Toni Gubau
Magda Pujol
Ariane Prüssner

Tenors			
Aniol Botines
Jordi Gonzàlez
Eloi Llamas
Marc Rendón
Baixos
Esteve Gascon
Daniel Morales
David Pastor
Joaquim Piqué
Germán de la Riva

Les Talens Lyriques
Christophe Rousset, director
Violins I
Gilone Gaubert-Jacques,
concertino
Charlotte Grattard
Gabriel Grosbard
Bérangère Maillard
Sarah Labrousse-Baert

Violoncels
Emmanuel Jacques
Mathurin Matharel
Julien Hainsworth

Violins II
Virginie Descharmes
Josépha Jégard
Jean-Marc Haddad
Yuki Koike

Flautes travesseres
Jocelyn Daubigney
Manuel Granatiero

Violes
Brigitte Clément
Sarah Brayer-Leschiera

Contrabaix
Luc Devanne

Oboès d’amour i de caça
Vincent Blanchard
Laura Duthuillé
Olivier Clémence
Yoanne Gillard

Fagot
Eyal Streett
Trompetes
Serge Tizac
Emmanuel Mure
Julia Boucaut
Timbals
Marie-Ange Petit
Clavecí i orgue
Francesco Corti

Les Talens Lyriques està subvencionat pel Ministeri de Cultura i Comunicació i per la ciutat
de París. També agraeix el suport de la Fundació Annenberg / GRoW – Gregory, de Regina
Annenberg Weingarten i dels Amics del Cercle de Mecenes.
Les Talens Lyriques és membre dels sindicats FEVIS i PROFEDIM.

Palau de la Música Catalana
C/ Palau de la Música, 4-6
08003 Barcelona
93 295 72 00

Troba’ns a:

Propers concerts de Palau 100:
Palau 100 Bach

Palau 100 Constel·lació

DIJOUS, 15.01.15 – 20.30 h

DISSABTE, 17.01.15 – 20.30 h

Pierre-Laurent Aimard, piano

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar
de Venezuela
Gustavo Dudamel, director

Sala de Concerts

J. S. Bach: El clavecí ben temperat, llibre I

Sala de Concerts

J. Orbón: Tres versiones sinfónicas
G. Mahler: Simfonia núm. 5, en Do diesi menor

Preus: 20, 25, 30 i 40 euros

Preus: 32, 53, 70, 97 i 160 euros

Palau 100 Piano

Palau 100 Piano

DIJOUS, 29.01.15 – 20.30 h

DIJOUS, 05.02.15 – 20.30 h

Iván Martín, piano

Sir András Schiff, piano

A. Soler: 3 Sonates
E. Granados: Valses poéticos
E. Granados: Allegro de concierto
F. Liszt: Nuages grises & Funerailles
C. Debussy: 4 Préludes
C. Debussy: L’isle joyeuse

W. A. Mozart: Sonata núm. 17, en Si b major, KV 570
L. van Beethoven: Sonata núm. 31, en La b major,
op. 110
F. J. Haydn: Sonata núm. 16, en Re major,
Hob. XVI:51
F. Schubert: Sonata en La major, D. 959

Preus: 15 i 25 euros

Preus: 21, 30, 42 i 60 euros

Sala de Concerts

Sala de Concerts

