Thomas Hengelbrock
Missa en Si menor de Bach
Dijous, 11 de desembre de 2014. 20.30 h

–
Sala de Concerts

Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble
Gerlinde Sämann, Agnes Scheibelreiter, sopranos
Anne Bierwirth, Matthias Lucht, Nicole Pieper, Alex Potter, contralts
Hermann Oswald, Jakob Pilgram, tenors
Stefan Geyer, Marek Rzepka, baixos
Thomas Hengelbrock, director

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Missa en Si menor, BWV 232
MISSA
Kyrie
Kyrie eleison (cor)
Christe eleison (duet de sopranos I i II: Gerlinde Sämann, Anne Bierwirth)
Kyrie eleison (cor)
Gloria
Gloria (cor)
Et in terra pax (cor)
Laudamus te (ària, soprano: Nicole Pieper)
Gratias agimus tibi (cor)
Domine Deus (duet de soprano i tenor: Agnes Scheibelreiter, Hermann Oswald)
Qui tollis peccata mundi (cor)
Qui sedes ad dexteram Patris (ària, contralt: Anne Bierwirth)
Quoniam tu solus sanctus (ària, baix: Marek Rzepka)
Cum sancto spirito (cor)
SYMBOLUM NICEUM
Credo in unum Deum (cor)
Patrem omnipotentem (cor)
Et in unum Dominum (duet de soprano i contralt: Gerlinde Sämann, Matthias Lucht)
Et incarnatus est (cor)
Crucifixus (cor)
Et resurrexir (cor)
Et in spiritum sanctum Dominum (ària, baix: Stefan Geyer)
Confiteor (cor)
Et expecto (cor)
SANCTUS
Sanctus (cor)
OSANNA, BENEDICTUS, AGNUS DEI ET DONA NOBIS PACEM
Osanna in excelsis (cor)
Benedictus (ària, tenor: Jakob Pilgram)
Osanna repetatur
Agnus Dei (ària, contralt: Alex Potter)
Dona nobis pacem (cor)
Programa de 110 minuts sense interrupció.
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La Gran Missa de Bach
Si es té en compte la història de la gestació de l’obra, la grandesa
incontestable de la Missa en Si menor resulta difícilment comprensible des
d’una mentalitat d’avui dia. Es tracta d’una obra que no va néixer d’una
manera unitària, sinó per parts, creades per a finalitats diverses en el decurs
de vint-i-cinc anys com a mínim i que Bach va acoblar al final de la seva
vida. A més, el compositor va recórrer en més de la meitat dels vint-i-sis
números en què es divideix la composició al procediment de la “paròdia”, és
a dir, a l’ús de música escrita prèviament i arranjada aprofitant l’avinentesa.
Sense cap mena de dubte, a l’Alemanya del segle xviii les bases intel·lectuals
i els mitjans de producció musicals eren ben distints dels d’ara.
La Gran Missa Catòlica (tal com apareix l’obra a l’arxiu de Carl Philip
Emanuel, fill del compositor) s’estructura en quatre grans seccions: 1) Missa
(és a dir, Kyrie i Gloria, les dues úniques parts que integraven l’ordinari de la
litúrgia luterana), que Bach va enviar l’any 1733 a Frederic August II, elector
de Saxònia a Dresden i rei de Polònia, per demanar un lloc de Kapellmeister
que només va obtenir de manera honorífica el 1736; 2) Symbolum Nicenum
(o sigui, el Credo), escrit en set parts d’arquitectura simètrica, potser entre
els anys 1747 i 1749, que és quan Bach va decidir d’enllestir i sistematitzar
l’obra; 3) Sanctus, la secció més antiga, ja que se sap segur que va ser cantat
a Leipzig el Nadal del 1723 o 1724, i 4) Osanna, Benedictus, Agnus Dei et
Dona nobis pacem, afegits al final amb la idea de completar l’ordinari de la
litúrgia catòlica, en tots els casos mitjançant el procediment de la paròdia,
malgrat que el model en què es basa el Benedictus encara no s’ha descobert.
L’obra –en què el Kyrie s’inicia en el Si menor que hi dóna nom, però
que té com a tonalitat principal el Re major, que és com acaba el Credo,
el Sanctus i el Dona nobis pacem després de l’Agnus Dei– és essencialment
coral, per bé que entre els números que conté s’hi identifiquen sis àries i tres
duets, els quals incorporen instruments obligats. Les parts corals, escrites en
general a quatre i cinc veus, s’amplien a sis en el Sanctus i fins a vuit veus en
l’Osanna, mitjançant el recurs del doble cor.
Més enllà del seu caràcter de gran pastitx i de les controvèrsies
musicològiques i confessionals que encara provoca, la Missa en Si menor de
Bach és un monument de l’art barroc, part essencial del testament d’un
músic irrepetible, en el qual es fonen amb una profunda càrrega emotiva
elements antics i moderns. Bach recorre al contrapunt d’una manera
magistral en els grans cors fugats, però no és aliè al virtuosisme vocal i
instrumental d’arrel italiana en alguns dels números compostos per a
solistes, i ho embolcalla tot amb un simbolisme teològic que està farcit de
detalls de retòrica. Soli Deo Gloria.
Pablo J. Vayón, crític musical

Biografies
Balthasar-Neumann-Chor

Balthasar-Neumann-Ensemble

@ Florence Grandidier

El seu nom es prové de l’arquitecte alemany Balthasar Neumann (1687-1753),
un pioner en la integració de l’arquitectura, la pintura, l’escultura i la jardineria, de
gran creativitat i una total perfecció. Aquests mateixos ideals presideixen els treballs del
Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble i del seu director, Thomas Hengelbrock: una
estreta interrelació de les arts, enriquida amb una forta passió per la música i una tradició
revitalitzada amb perfecció virtuosística.
El 2011 la revista «Gramophone» va aclamar el BNC com “un dels millors cors del món”.
Destaca per la seva qualitat musical i per la versatilitat: a més de les obres romàntiques i
contemporànies, la seva activitat se centra en la música dels s. xvii i xviii. Cada un dels seus
membres és capaç d’actuar com a solista, alhora que es pot fondre amb el grup com a part
de la sonoritat de conjunt. Això possibilita una flexibilitat única quant a efectius i repertori.
Els programes de concert del BNC combinen músiques poc conegudes amb obres de
repertori. Entre aquestes, la Missa en Si menor de Bach ocupa un lloc de privilegi. També
s’ha fet un nom amb produccions escèniques innovadores i projectes transversals de música
i literatura amb l’actor K. M. Brandauer. En el darrer CD, Nachtwache, cançons de l’era
romàntica s’alternen amb poesia i prosa recitades per l’actriu J. Wokalek. Un èxit rotund
va ser la producció parisenca de l’Orfeo de Gluck, amb coreografia de Pina Bausch, el
ballet de l’Òpera de París i el Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble, sota la direcció
de Hengelbrock. Els membres del BNC han acreditat també el seu talent teatral en les
produccions operístiques de Baden-Baden.
Thomas Hengelbrock va fundar el BNC el 1991. Des d’aleshores ha actuat per tot
Europa, la Xina, Mèxic i els Estats Units. El BNC ha treballat també amb directors com R.
Jacobs, I. Bolton, M. Creed, i P. Heras-Casado. Ha estat distingit amb el Premi de Cultura
de l’Estat de Baden-Württemberg, diversos premis Echo i el Gramophone Award.

@ Florence Grandidier

El Balthasar-Neumann-Ensemble figura entre les orquestres més destacades del
seu gènere. La seva “voluntat per un estil precís i una expressió fervent” captiva un públic
cada vegada més extens i fascina la premsa. El 1995, Thomas Hengelbrock va aplegar
un grup de músics d’un nivell internacional excepcional per formar el BNE. L’objectiu
era fer música sobre la base d’una praxi interpretativa històricament informada, sense
limitar-se a la música antiga. Obres des del Barroc primerenc fins a l’època moderna
són presentades amb uns instruments adients, d’acord amb les èpoques d’origen
corresponents i el seu rerefons històric.
El treball artístic del BNE es basa en una síntesi de repertori conegut i obres
pioneres, que integren tant els programes de concert com els projectes operístics.
Composicions conegudes com, recentment, Israel in Egypt de Händel, brillen com a
versions de gran frescor. I també són singulars les interpretacions d’òperes de Mozart,
Bizet, Verdi i Wagner, que sorprengué amb la nova sonoritat amb instruments d’època:
el gener de 2013 una audició concertant del Parsifal wagnerià amb instruments
històrics, amb Thomas Hengelbrock i els seus conjunts, va causar sensació.
L’Ensemble actua sovint en els festivals de Schleswig-Holstein i Salzburg, Òpera
de París, Festpielhaus de Baden-Baden, Teatro Real de Madrid, Philharmonia d’Essen,
etc. També ha treballat amb directors com Ivor Bolton, Teodor Currentzis i Pablo
Heras-Casado. Entre els seus enregistraments recents, cal remarcar els DVD de L’elisir
d’amore amb Rolando Villazón, com a director i cantant, i Miah Person (Deutsche
Grammophon) i de Don Giovanni, amb Anna Netrebko i Erwin Schrott (Sony).

Thomas Hengelbrock, director
Amb la seva imaginació, la passió musicològica pel descobriment i el seu estil
intransigent de fer música, és un dels directors actuals més cotitzats. Els repertoris
de concert i els projectes operístics que ha presentat els darrers vint anys amb el
Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble i, des del 2011, com a director musical de
l’NDR Sinfonieorchester, són inconformistes i eclèctics. Els seus programes encaren el
repertori barroc amb el contemporani, les obres mestres conegudes amb les oblidades.
Al marge de les normes interpretatives establertes, es replanteja de nou les òperes i
simfonies del segle xix i, en els projectes escènics interdisciplinaris, ajunta música i
literatura amb el teatre i la dansa.
Reconegut com a director d’òpera i de concerts, és convidat habitual de la
Filharmònica de Munic, Orquestra de París i Simfònica de la Ràdio de Baviera.
Enguany ha debutat al capdavant de l’Orquestra del Concertgebouw. Ha estat convidat
pel Teatro Real de Madrid, Òpera de París, Covent Garden de Londres i Festspielhaus
de Baden-Baden. El 2011 va debutar al Festival de Bayreuth amb el Tannhäuser
wagnerià.
Amb el seu Balthasar-Neumann-Ensemble, el gener de 2013 va causar sensació
amb audicions concertants del Parsifal de Wagner amb instruments d’època. I l’any
següent van actuar als festivals de Schleswig-Holstein i de Salzburg. Com a director
musical de l’NDR Sinfonieorchester, “Ell inspira Hamburg” i “aconsegueix més i més
miracles de l’orquestra” («Hamburger Abendblatt»). Amb aquesta orquestra ha realitzat
enregistraments molt elogiats de simfonies de Dvořák, Mendelssohn i Schumann i ha
fet gires per Alemanya, Europa i el Japó.
La seva formació ha estat influenciada per les activitats com a assistent d’Antal
Dorati, Witold Lutoslawski i Mauricio Kagel, que el va posar en contacte amb la
música contemporània. El seu treball amb Concentus Musicus de N. Harnoncourt li
va propiciar també un impuls decisiu. A més de la seva àmplia dedicació a la música
dels segles xix i xx, s’ha implicat en l’aprofundiment de la interpretació històricament
informada, tot contribuint a consolidar les audicions amb instruments històrics en la
vida musical alemanya.
El Balthasar-Neumann-Chor i el Balthasar-Neumann-Ensemble, que ell va
fundar, figuren entre els conjunts del seu gènere més prestigiosos internacionalment.
A més, va ser director artístic de la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (19951998), director musical de la Volksoper de Viena (2000-2003) i director del Festival de
Feldkirch (2000-2006).

@ Gunter Glücklich

Aquest desembre,
regala moments inoblidables
Palau de la Música Catalana

Concert de Sant Esteve
Orfeó Català i cors del Palau

Balthasar-Neumann-Chor
Detlef Bratschke, mestre de cor
Soprano I
Theresa Dlouhy
Katia Plaschka
Gerlinde Sämann
Sibylle Schaible
Agnes Scheibelreiter
Christine Süßmuth

Contralt
Anne Bierwirth
Julie Comparini
Beat Duddeck
Matthias Lucht
Nicole Pieper
Alex Potter

Soprano II
Anja Bittner
Christina Kühne
Chiyuki Okamura
Christine Oswald
Mona Spägele
Dorothee Wohlgemuth

Tenor
Nils Giebelhausen
Mirko Heimerl
Mirko Ludwig
Hermann Oswald
Jakob Pilgram
Victor Schiering

Baix
Stefan Geyer
Marek Rzepka
Tobias Schlierf
Raimonds Spogis
Ulfried Staber
Andreas Werner

Arvo Pärt
80è aniversari

Balthasar-Neumann-Ensemble

Gustavo Dudamel
Cinquena de Mahler

Violí I
Bernhard Forck, concertino
Basma Abdel-Rahim
Ulrike Engel
Luisa Höfs*
Lisa Immer
Monika Nußbächer
Verena Schoneweg

Tardes al Palau
Cobla, sarsuela, jazz,
música de cinema…

Oratori de Nadal de Bach
Les Talens Lyriques
amb el Cor de Cambra

Festival de Valsos i Danses
+ gòspel
Concerts Simfònics

Experiències úniques per a un Nadal ple
de música. Regala concerts i abonaments
del Palau de la Música Catalana i forma
part d’una temporada de somni.

Telèfon: 902 442 882
taquilles@palaumusica.cat
Descarrega’t la programació aquí:

Violí II
Verena Sommer, cap de corda
Anna Melkonyan
Ewa Miribung
Henriette Otto*
Veronika Schulz
Lotta Suvanto
Viola
Pablo de Pedro, cap de corda
Donata Böcking
Catriona Böhme
Delphine Blanc
Mladen Somborac*

Violoncel
Christoph Dangel, cap de corda
Lorenzo Meseguer*
Anna-Lena Perenthaler
Kaamel Salah-Eldin
Elisa Siber
Contrabaix
Davide Vittone, cap de corda
Nicola dal Maso
Flauta
Michael Schmidt-Casdorff
Ingo Nelken
Oboè
Emma Black
Andreas Helm
Péter Tabóri
Fagot
Carles Cristóbal
Eyal Streett

* Participants de l’Akademie Balthasar Neumann

Trompa
Thomas Müller
Trompeta
Guy Ferber
Krisztián Kováts
Emmanuel Alemany
Timbals
Maarten van der Valk
Orgue
Michael Behringer

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

Palau 100 Bach

DIJOUS, 18.12.14 – 20.30 h

DIJOUS, 15.01.15 – 20.30 h

Christophe Rousset, director
Les Talens Lyriques

Pierre-Laurent Aimard, piano

Sala de Concerts

Sala de Concerts

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

Cor de Cambra del Palau
(Josep Vila i Casañas, director)
J. S. Bach: Oratori de Nadal, BWV 248
(cantates 1, 2, 3 i 6)
Preus: 15, 25, 30, 65 i 100 euros

Preus: 20, 25, 30 i 40 euros

Palau 100 Constel·lació

Palau 100 Piano

DISSABTE, 17.01.15 – 20.30 h

DIJOUS, 29.01.15 – 20.30 h

Sala de Concerts

Sala de Concerts

Concert
16.01.15
Entrades
EXHAURIDES

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar
de Venezuela
Gustavo Dudamel, director

Iván Martín, piano

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

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

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

Preus: 15 i 25 euros

