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WILLIAM CHRISTIE,
DEMIURGO DE BACH
’MISAENSI MENOR’

ha esperadotanto, segfin confesaba en unareciente entrevista, antes
LesArtsFlorissants;
KatherineWatson,
de interpretafla.
soprano;
TimMead,
contratenor;
ReiYcabedecir quesi la partituraes
noudVanMechelen,
tenor;Andrd sublime,Christie se revela comoel
Morsch,
bajo.
William
Christie,
director
y demiurgoescogido para comprenclavecin.
Fecha:
16dejunio.
derla y comunicarla:tan alta, tan
Calificaci~n
sobrecogedora,
tan purafue la versi6n que dio al frente de Les Arts
JOSl~
LUISVIDAL
BARCELONA
Florissants, el conjuntode cantanFritz Volbach,ungraneditor hist6- tes e instrumentistasdedicadosa la
rico de la partitura de la M/saen si mfisica barrocaque el mismo
Crismenorde Bach, no encontrandoen tie fund6.Desdeel principio, desel lenguajefrio del anfilisis musical pu6sde la masivay breve entrada
mediosuficiente de encarecerla,se del coro, el dibujo instrumentallanza a un comprensibletono po6- cuerdas, flautas traveseras, oboes
tico: (,La Misaen si menorde Bach d’amorey continuo-de la fuga inise eleva comouna enormey primp cial dej6 claras las cualidadesde la
tiva montafla rocosa. Su cima se orquesta: transparencia, pureza,
pierde en las nubes,en una infini- ductilidad, plena y muyvariada
tud azul iluminadapor el sol; soli- adecuaci6n
estilistica y, sobretodo,
taria y sublime,es inaccesiblepara una comuni6n
con el gesto, sutil o
cualquierotra mfisicw).Quizfi por vivamenteexpresivo de Christie,
eso WilliamChristie -yen eso nos maestroal clave. Enseguidael corecuerdaal gran Casals, retrasan- ro atacando la fuga escalonadado siempre el momentode grabar mente mostr6 que sus cualidades
deorquesta
William
Christie.
ELMUNDO
las Suites paravioloncelode Bach- rayabana la altura de la orquestay El director
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que la complejidadcontrapuntistica -sopranosa dos, contraltos, tenores, bajos- era resuelta por los
cantantescon una limpiezay clafidad que evidenciabanla compleja
armoniade la escritura, pero con
una dicci6n y resoluci6nque daban
cumplidacuentadel desarrollo me16dieode la obra.
Lasarias parasolistas vocalesfueron confiadas,como
es habitualen el
casode Christie y sus conjuntos,a
cantantesque se separabandel coro
parainterpretarlasy quese unianal
mismo
en seguida.Conesto se ganaba en cohesi6ny unidadde estilo: la
fobia al divismoindividuales caracteristica bien fundada-aunque
a veces deriveen tie-de los conjuntosde
mfisicaantigua.Las vocessolistas,
pues,estuvieronsiemprecorrectasy,
entreellas, cabedestacara la soprano Watsony al contratenor Mead,
solos o en dueto. Dosmomentos
m~igicos, entre otros muchos,
de la interpretaci6n:la pausadram/~tica
que
hate Christieentre la dulcecantinela del coroEt incamatus
est y el canto apoyadocasi ominosamente
sobre
los acentosde palabradel Crucifixus
etiam,y otra minimasuspensi6ndel
tiempoy la luminosairmpci6ndel Et
resurrexi~unom~s,la interpretaci6n
porparte del contmtenor
del aria sobre elAgnusDei. Ambos
sobrecogieron al pfiblico por su honda,pura,
transparenteemoci6n.
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A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
19.00 LITERATURA

BARCELONA
20.00 CONCERT

Bloomsday. A l’Ateneu
Barcelonès se celebra per
primer cop el Bloomsday,
i es convida a reviure els
esdeveniments de la novel·la Ulisses, de James
Joyce.

BARCELONA

20.00/22.00 CONCERT
Joan Chamorro Quintet & Rota Payés. Chamorro i Payés tornen a la
sala Jamboree per gravar
part del seu nou treball.

‘Bandes sonores’. Concert de Fedor Veselov i
Rafael Dengra, piano i
violí, al centre cívic Cotxeres Borrell.

BARCELONA

20.30 CONCERT

Sokolov torna al Palau

Des de Nova York, London Souls

BARCELONA
20.30 CONCERT

BARCELONA
21.00 CONCERT

El pianista Grigori Sokolov interpreta Schumann
i Chopin al Palau de la Música.
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La banda de Nova York The London Souls porta
el seu rock a Bikini.

Concert de l’OBC a la
platja. L’Orquestra al
complet interpretarà un
programa amb obres tan
populars com la Setena
simfonia de Beethoven. A
la platja de Sant Sebastià.
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elicitat
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El Vi

Freixenet Casa
Sala 2006

a a alimentar el cos i la ment
processat, reduint les proteïnes
tant les verdures i els llegums

D.O.: Cava
Any: 2006
Raïm: Xarel·lo i parellada
Graduació: 11,5º
ANIOL RESCLOSA

Preu aproximat: 36 €

TEXT AGUSTÍ
ENSESA BONET*

É
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www.freixenet.es i www.girovi.cat

es produeix aproximadament el 50% de la doparotonina total de l’organisme. Per això, l’alimenix en la salut de l’ésser humà sinó també en el seu
defensa la psicopedagoga i nutricionista Joseﬁna
re Slow Fast Food (Comanegra), amb el qual bustar el cos i les emocions» eliminant menjar proroteïna animal i augmentant el de verdures i llear la ﬁlosoﬁa slow food, moviment iniciat a Itàlia
cuina de proximitat, saludable i sostenible amb
m va amb presses o no té ganes de cuinar, i es pos ràpidament», explica l’experta.
ervell i l’intestí i la dieta té un gran impacte en el
sté l’autora, que demana recórrer a la natura en
dels aliments funcionals: «Ingerir aliments amb
rés, prendre un suplement no té sentit». Malalties
ampen al seu aire en una societat moguda per les
va alimentació i s’ha acomodat al sofà; i combambla», assegura qui sosté que «en dos mesos els
urats» si es marquen «petites metes que es poden
més es poden combatre les malalties físiques, sinó
el segon cervell. Si mengem aliments pobres en
nys serotonina i dopamina i les nostres emocions
iquiatria nutricional, que recorre als aliments en
etalla. El cansament, l’apatia, la manca d’il·lusió,
depressió estan «molt relacionats amb una alie vida poc adaptat a la naturalesa de la persona.
ar porqueries, mantenir poc contacte amb la nasseguts», adverteix. Per Llargués, no cal «agafar
sinó que n’hi ha prou amb tornar a la dieta meanimal, recórrer a la fruita fresca i la verdura de
a fruita seca, les llavors, l’oli d’oliva i els llegums».
piscifactoria «alimentat amb pinsos» i el blau pemula mercuri» i, quan s’acudeixi al supermercat,
etes dels productes «perquè descobriran excesmaginen, com les salses de tomàquet industrials,
s per al colesterol».
capítol al «sucre ocult» perquè «el 80 per cent dels
ense adonar-nos, en aliments processats com les
ot afectar persones que potser eviten la brioixea saps el que estàs posant a la recepta», subratlla
iquem molt temps a saber sobre determinats teasolina». Ella, que sí que ho fa i procura desplaçarte amb la natura tot i que viu a Barcelona, es dententa», encara que també hi hagi dies que li toca
mana «a tothom que ho provi i que ho valori per
vall, és guanyar dosi de felicitat. ◗

Escola de Tastavins del Gitronès

ILAR SALAS/Efe

s un dels caves Cuvée
de Prestige que, junt
amb els altres de la
col·lecció, fou presentat fa poc dies a l’Escola d’Hosteleria de Girona pel director tècnic de la casa, Josep
Bujan. Elaborat amb les varietats
xarel·lo i parellada, presenta un
color groc intens, reﬂex dels seus
set anys de criança. Bombolla
elegant i persistent, característica d’un cava gran reserva. Notes
de compota i fruites madures.
Recorda el pa sortit del forn. En
boca, és molt ampli i saborós.
Pas de boca molt agradable i elegant.
Elaboració artesanal que es fa
a l’antigua masia Casa Sala a Sant
Quintí de Mediona, lloc on comença la història de Freixenet.
S’elaboren meticulosament només 20.000 ampolles, procedents de la propietat de la Freixeneda. Premsat amb premsa
originària de la Champagne, de
fusta de més de 150 anys. La presentació i etiquetatge s’ha fet
conservant la imatge original de
les primeres ampolles de cava
comercialitzades per Freixenet
en els seus orígens. És un Brut
Nature total, sense cap mena de
licor d’expedició afegit. Ha obtingut altes puntuacions i premis
a tot el món. Maridatge perfecte
amb l’arròs del senyoret del restaurant del Club Nàutic de Sant
Feliu de Guíxols, obert al públic recentment. Probablement, aquest cava ﬁgurarà
entre els Caves de Paratge
de Qualitat, classiﬁcació
Premium de caves que el
Consell Regulador del
Cava ha creat recentment i que fou presentada a nivell internacional a la premnsa
especialitzada al
Palau de la Musica de Barcelona. ◗

Un Bach tan celestial como terrenal
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Un Bach tan celestial como terrenal
William Christie firma en el Palau una exitosa versión de la monumental 'Missa en si menor'
33

0
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ANTONI BOFILL

William Christie, tras dirigir la 'Misa en si menor' de Bach en el Palau de la Música Catalana.

CÉSAR LÓPEZ ROSELL

VIERNES, 17 DE JUNIO DEL 2016 - 19:47 CEST

Un Bach divino pero también pegado a lo más humano y terrenal. La interpretación de la monumental ‘Missa en si menor’ a cargo de
William Christie, Les Arts Florissants y cuatro destacados solistas, llenó el Palau de un público dispuesto a sumergirse en la
espiritualidad y la universalidad de una partitura que supera las dimensiones de una obra destinada el culto litúrgico. Era la primera vez
que el ilustre director y clavecinista estadounidense pero nacionalizado francés abordaba en España esta obra del genio del barroco y la
esperada cita se saldó con un gran éxito.
A sus 71 años, Christie afirma que se siente libre aunque condicionado por su larga trayectoria al servicio de la música historicista para
ofrecer su versión de la magna creación. Su aparición en escena luciendo chaqué y unos visibles calcetines rojos ya daba pistas sobre
la intención al enfrentarse a este reto. Desde el clave dirigió a sus músicos con una actitud desenfadada, pero a la vez enérgica y atenta a la
evolución interpretativa de la magna composición.
Referentes como el de la magistral versión de Gardiner de hace tres años en el Auditori estaban en el ambiente pero ni esta ni otras
versiones parecen condicionar al maestro de Buffalo. Frente a la perfección sonora del músico británico, apoyada sobre todo en su

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/bach-william-christie-palau-52... 21/06/2016

Un Bach tan celestial como terrenal
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excepcional coro Monteverdi, Christie ofrece una revisión realista y despojada de rigidez pero que responde a la intencionalidad del
autor y al mensaje ecuménico que trasciende por encima de credos y llama al entendimiento entre confesiones. A la revisión del
estadounidense tal vez le faltó una pizca de la emoción en alguno de los momentos culminantes, pero ello no quiere decir que los
resultados de la aclamada velada no fueran brillantes.
Una orquesta que domina la interpretación con instrumentos de música antigua respondió, salvo en algún pequeño desajuste, a la
dificultad de la cita y respaldó al que es uno de los mejores coros del mundo. El virtuosismo, equilibrio y poderío vocal de sus componentes
ofreció momentos sublimes en el ‘Kyrie’ y el ‘Gloria’ iniciales y en el ‘Sanctus o el ‘Ossana’. De los solistas destacó el contratenor Tim
Mead (triunfador en el Liceu con ‘Written on skin’ de George Benjamin). Su ‘Agnus Dei’ transmitió una emoción arrebatadora.
Katherine Watson (soprano), Reinoud Van Mechelen (tenor) y André Morsch (bajo) cumplieron sobradamente con las exigencias
de esta catedralicia obra.
Música
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Te recomendamos

Miss Perú encuentra una pierna
humana durante una sesión de
fotos

El 10º aniversario de Rocío Jurado
no logra unir a la familia

Ursulitas: la magia del tacón medio

Multazo de más de un millón de
euros a 'Sálvame naranja' y al canal
Neox

Los 8 alimentos que más engordan

Los coches con más averías

Excite

AutoScout24

El secreto detrás del coste de las
gafas graduadas

Contenido patrocinado

Así son los 16 anuncios más
icónicos de Nestlé
Celebra el 150 aniversario de Nestlé

Tiramillas
recomendado por

PUUBLICIDAD

Descubre el Nuevo Nissan
NP300 Navara desde
19.490€* con 5 años de
Garantía
Powered by Livefyre

Ven a conocer el nuevo
Peugeot Expert y disfruta de
condiciones especiales en
toda la gama

Descuentos de hasta
10.000€ hasta el 30 de junio
Alfa Romeo Winning Days

Normas de participación
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PALAU 100

TEMPORADA DEL LICEU

Les Arts Florissants al Palau
JUNIO 18, 2016 AUTOR: OFELIA ROCA PALAU 100

Temporada de “Palau 100 Bach” 20115-2016
Dijous, 16 de juny de 2016

http://elbinari.com/palau-100/les-arts-florissants-al-palau/
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Johann Sebastian Bach
- Missa en Si menor, BWV 232

Katherine Watson – soprano
Tim Mead – contratenor
Reinoud Van Mechelen – tenor
André Morsch – baix
Les Arts Florissants
William Christie – director i clavecí

Cap carta ni cap document contemporani de Johann Sebastian Bach esmenta la
composició que avui dia coneixem amb el nom de Missa en Si menor. De fet,
pràcticament la primera referència a l’obra es troba en el catàleg del llegat post
mortem del seu fill Carl Philipp Emanuel, en què el 1790 apareix identificada com “Die
groSe catholische Messe”, és a dir, “La gran Missa catòlica”. Un gran sentit pràctic va
provocar que la Missa passés a associar-se sistemèticament a partir de la dècada del
1820 amb la tonalitat principal de la majoria de les seves seccions, Si menor, un
costum que prengué en l’edició de la Bach-Gesamtausgabe del 1856.
Friedrich Smend (1893-1980), prestigiós estudiós de Bach, exposa que no es tracta
d’una obra homogènia, sinó d’una reunió accidental de quatre obres completes
destinades al servei religiós luterà i consignades per Bach en un recull. Segons el
director Nikolaus Harnoncourt, la quarta part Osanna, Benedictus, Agnus Dei et dona
nobis pacem no tindria un lloc en el servei religiós luterà, pel fet de ser música
acompanyant a la distribució de la comunió i inapropiada per la seva riquesa i
pompositat instrumental, amb doble cor, timbals i trompetes. Tant Harnoncourt com
Georg von Dadelsen pensen que per la successió exacte dels seus moviments i per la
seva dsitribució i tonalitat, no pot interpretar-se d’altra manera que com una obra
sencera.
La cronologia d’aquesta obra i les dates de la seva primera execució no estan del tot
clares, però Smend proposa l’any 1724 per l’acabament del Sanctus com a obra
independent i executada per primera vegada el Nadal d’aquell any ; 1723 per la
composició de la Missa (que constaria del Kyrie i el Gloria) i executada el 21 de d’abril
de 1733 amb motiu de l’elecció del nou príncep elector després de la mort d’August II
el Fort; i cap a 1748 la composició del Symbolum Nicenum (Credo); des d’aquell any
continuà la seva ampliació de l’obra amb l’escriptura del Sanctus, i la composició i
escriptura dels restants moviments des de l’Osanna fins al Dona nobis pacem, i
enquardenació conjunta de totes les partitures.

http://elbinari.com/palau-100/les-arts-florissants-al-palau/
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En els últims anys de la seva vida, Bach va ampliar els moviments que havia escrit fins
a completar la Missa. Es coneix poca cosa respecte a les execucions de l’obra dirigides
pel mateix Bach, però si que es té per gairebé cert que mai la va executar en la seva
totalitat.

Sublim interpretació la que ens van regalar Les Arts Florissant amb la direcció de
William Christie.
Christie per primera vegada aborda des del 2016 la fantàstica partitura de Johann
Sebastian Bach, ja que en les seves paraules diu que fins ara no s’atrevia a interpretarla: “La Missa en Si menor és una de les grans obres escrites al món occidental, i
probablement un dels grans símbols culturals de la nostra societat. He trigat molts
anys a atrevir-me a interpretar aquesta obra, perquè no creia estar preparat, però ara,
a l’edat de 71 anys, sento que si. Ara crec que tinc alguna cosa que dir-hi, i que amb el
meu adorable ensemble puc aportar quelcom més a aquesta música. Interpretar
aquesta obra suposa un enorme repte, perquè és una gran peça que requereix
enormes aptituds del cor, de l’orquestra i dels solistes”.
La seva interpretació va ser profunda en el sentit del text amb la música. Va treballar
amb pulcritud tots els detalls musicals en els seus frasejos i dinàmiques, creant una
musicalitat amb un gran sentit musical i amb una gran linea en el fraseig. Es van poder

http://elbinari.com/palau-100/les-arts-florissants-al-palau/
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sentir totes les dinàmiques internes en l’orquestra com en el cor, on es podia seguir a
la perfecció el que estava interpretant cada instrument o com cada veu del cor. Es van
expressar tant la brillantor com el jubileu del Gloria in excelsis Deo o del Cum Sancto
Spiritu o del Et resurrexit, contrastat amb la sensibilitat i recolliment del Crucifixus o
del Et incarnatus est, o amb la densitat sonora i relleu entre les veus del Sanctus, i
amb la noblesa del Dona nobis pacem. En cada nota i en cada so hi havia un sentit
treballat amb profunditat i espiritualitat, amb un so de l’orquestra omogeni i
virtuosistic amb tots els solos dels instruments solistes curosos, amb gran nivell i
musicals. El Cor va sonar amb un color preciòs i unificat, on cada corda tenia la seva
particular sonoritat amb una total cohesió entre les veus, aconseguint una total
unificació amb una extraordinària articulació on s’entenien totes les notes i de la
particular música de Bach.
Els solistes vocals formaven part del Cor: La soprano Katherine Watson va cantar amb
una veu de bell timbre amb una afinació impecable i una molt bona articulació,
juntament amb una musicalitat esquisida. El fabulós contratenor Tim Mead ens va
deleitar amb dues fantàstiques àries amb una gran musicalitat, amb una veu preciosa,
amb una tècnica impecable, i el seu Agnus Dei va ser sublim i emocionant amb una
expressiva linea vocal. El tenor Reinoud Van Mechelen va cantar amb seguretat vocal
com musical amb un bonic fraseig. El baix André Morsch va fer unes intervencions
amb expressivitat musical i amb una excel·lent tècnica vocal.
Va ser un gran esdeveniment de la Temporada 2015-2016 del Palau, per la gran vàlua
artística com humana que posseeixen Les Arts Florissants amb William Christie.
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