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JOhAnn SebAStiAn bAch (1685-1750)
“Erbarme dich”

Preludi coral: herr christ, der ein’ge Gottes-Sohn bWV 601
coral: herr christ der ein’ge Gottes Sohn
Aria: Ach, ziehe die Seele mit Seilen der Liebe bWV 96

Recitatiu: Ach! ich bin ein Kind der Sünden bWV78
Aria: Das blut, so meine Schuld durchstreicht
Adagio i piano de la Sonata bWV 1039 2’40’’
Aria: Wenn auch gleich aus der höllen bWV107
Aria: Laß, o Fürst der cherubinen bWV130
Siciliana de la sonata en Mi b major bWV 1031
Aria: Drum ich mich ihm ergebe bWV107

Sarabanda de la Partita en La menor per a flauta sola bWV 1013
Aria: Wo wird in diesem Jammertale bWV114
Andante de la Sonata per a flauta en Mi menor bWV 1034
Aria: erschüttre dich nur nicht, verzagte Seele bWV99

Preludi coral: erbarm dich mein, o herre Gott bWV 721
Recitatiu: ich habe wider Gott gehandelt bWV55
Aria: erbarme dich

19.30 h  
Guia musical
a càrrec de
Xavier Paset

Diumenge 2 de juliol. 20 h. / Catedral de Girona

REINOUD
VAN MECHELEN tenor

A NOCtE tEMpORIs: ANNA BEssON flauta
MARC MEIsEL clave I pHILIppE pIERLOt v ioloncel



sovint composicions prèvies que, amb un canvi el text o amb una reinstrumentació 
esdevenien una obra nova per a una ocasió completament diferent. Va transcriure 
per a orgue obres instrumentals, va arranjar els concerts  per a violí de Vivaldi per 
interpretar-los amb clavicèmbals i ens va deixar una obra, L’Art de la Fuga, sense 
especificar-ne la instrumentació. Qui som nosaltres, doncs, per posar fronteres 
allà on ell no les veia?

En aquest concert conviuen obres de diferents procedències, unides per un 
denominador comú que cap científic no pot catalogar: l’emoció. Per a Bach un 
ritme de dansa no era incompatible amb una reflexió teològica i, tot i que no 
va escriure cap òpera, les seves àries traspuen uns sentiments que alguns dels 
grans noms de la lírica haurien envejat. 

El programa proposat es nodreix de fragments, doncs, aparentment 
descontextualitzats: ara una cantata, ara l’arranjament d’un coral, ara un trosset 
d’una partita... Es tracta d’una invitació a oblidar el Bach de les etiquetes d’estudiosos 
avorrits per centrar-nos en la bellesa per gaudir d’unes obres que parlen no d’un 
món pretèrit, sinó dels sentiments que, llavors com ara, ens defineixen com a 
éssers humans. Això és la música de Bach: ballar mentre es prega, fer de les 
matemàtiques una obra d’art emocionant i convidar-nos, racionalment, a ser una 
mica menys racionals.

Pep Gorgori, musicòleg i periodista

 
De vegades els musicòlegs, en l’afany per entendre la música dels avantpassats, 
acabem fent flacs favors als compositors quan intentem catalogar les seves obres 
per així —suposadament— conèixer-les millor. El cas de Bach és especialment 
dolorós, perquè la seva redescoberta a la segona meitat del xix va coincidir amb 
el moment en què es començava a etiquetar i classificar tot allò que podíem 
percebre. Va ser llavors quan vàrem establir les fronteres entre ciències i lletres; 
entre música culta i música popular; entre música sacra i profana; entre Barroc, 
Classicisme i Romanticisme; entre música instrumental i vocal, òpera, oratori, 
simfònica i cambra; i així un llarguíssim etcètera. Molt pràctic per treballar, però no 
tant per entendre les coses.

En aquest context el Bach que ens va arribar, i que encara hem de suportar avui, 
és aquest compositor racional, matemàtic i inexpressiu que per a molta gent 
resta com una fortalesa inexpugnable. Amb concerts com el d’avui —lligat a un 
meravellós i encantador enregistrament discogràfic— els músics i els musicòlegs 
mirem de fer-nos perdonar els pecats.

L’univers musical, personal, teològic, creatiu i emocional de Bach depassa 
qualsevol intent de catalogació i, quan se’ns mostra nu, revela una capacitat 
d’emocionar que durant dècades se li havia negat. En efecte, Bach no concebia 
les fronteres que nosaltres hem anat delimitant. En les seves cantates va reutilitzar 

pregar mentre es balla

NItsDeCLAssICA
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Ària: Das Blut so meine Schuld 
durchschtreicht BWV78
Das Blut, so meine Schuld durchstreicht, 
Macht mir das Herze wieder leicht
Und spricht mich frei.
Ruft mich der Höllen Heer zum Streite, 
So stehet Jesus mir zur Seite,
Daß ich beherzt und sieghaft sei.

Adagio i piano de la Sonate BWV 1039

Ària: Wenn auch gleich aus der Höllen 
BWV 107
Wenn auch gleich aus der Höllen 
Der Satan wollte sich
Dir selbst entgegen stellen
Und toben wider dich,
So muß er doch mit Spott 
Von seinen Ränken lassen, 
Damit er dich will fassen; 
Denn dein Werk fördert Gott.

Ària: Lass, o Fürst der Cherubinen  
BWV 130
Laß, o Fürst der Cherubinen,
Dieser Helden hohe Schar
Immerdar Deine Gläubigen bedienen. 
Daß sie auf Elias Wage
Sie zu dir gen Himmel tragen.

Siciliana de la Sonata en Mi b major 
BWV 1031 

Ària: Drum ich mich ihm ergebe BWV107
Drum ich mich ihm ergebe,
Ihm sei es heimgestellt;
Nach nichts ich sonst mehr strebe, 
Denn nur was ihm gefällt.
Drauf ware ich und bin still,
Sein Will der ist der beste,
Das glaub ich steif und feste,
Gott mach es, wie er will!

Ària

La sang que lleva la meva culpa 
m’alleugereix el cor de nou
i m’anuncia que sóc lliure.
Si l’enemic de l’infern em crida a la batalla, 
llavors Jesús serà al meu costat,
i hi aniré victoriós i ple de coratge.

Ària

Fins i tot si, fora de l’infern, 
Satanàs vol
enfrontar-se a tu,
i adreçar-te a seva ira
tot carregat de mofa,
ha d’abandonar la conspiració
amb què espera apressar-te,
car és Déu qui impulsa els teus actes.

Ària

Deixa, Oh Príncep dels querubins!,
que la gentada exaltada per aquest campió 
et serveixi lleialment;
per tal que, amb el carro d’Elies,
es puguin lliurar a tu al cel.

Ària
Així doncs, em dedico a Ell,
Ell serà la meva llar;
No necessito esforçar-me per res més 
que per allò que li és plaent.
Per tant, espero i resto tranquil,
llur desig és el millor,
ja que crec amb força i fermament,
que Déu farà complir el què ha disposat.

J. S. BACH (1685-1750): 
Erbarme dich

Preludi coral: Herr Christ, der ein’ge 
Gottes-Sohn BWV 601

Coral: Herr Christ der ein’ge Gottes Sohn
Herr Christ, der einge Gottessohn, 
Vaters in Ewigkeit,
Aus seinem Herzn entsprossen, 
Gleichwie geschrieben steht,
Er ist der Morgensterne, 
Sein’ Glanz steckt er so ferne 
Für andern Sternen klar.

Ària: Ach ziehe die Seele mit Seilen der 
Liebe BWV96
Ach, ziehe die Seele mit Seilen der Liebe, 
O Jesu, ach zeige dich kräftig in ihr!
Erleuchte sie, daß sie dich gläubig erkenne,
Gib, daß sie mit heiligen Flammen entbrenne,
Ach wirke ein gläubiges Dürsten nach dir!

Recitatiu: Ach! Ich bin ein Kind der 
Sünden BWV78
Ach! ich bin ein Kind der Sünden,
Ach! ich irre weit und breit.
Der Sünden Aussatz, so an mir zu finden,
Verläßt mich nicht in dieser Sterblichkeit.
Mein Wille trachtet nur nach Bösen.
Der Geist zwar spricht: ach! wer wird mich 
erlösen? Aber Fleisch und Blut zu zwingen
Und das Gute zu vollbringen,
Ist über alle meine Kraft.
Will ich den Schaden nicht verhehlen,
So kann ich nicht, wie oft ich fehle, zählen.
Drum nehm ich nun der Sünden Schmerz und 
Pein Und meiner Sorgen Bürde,
So mir sonst unerträglich würde,
Ich liefre sie dir, Jesu, seufzend ein.
Rechne nicht die Missetat,
Die dich, Herr, erzürnet hat!

Coral
Senyor Crist, únic fill de Déu, 
del Pare etern,
que es llançà des del seu cor, 
tal i com està escrit,
car Ell és l’estel del matí,
la seva llum s’extén per tot arreu
i és més brillant que cap altre estrella.

Ària
Ah, desnua la meva ànima amb cabdells d’amor,
Oh Jesús!, i manifesta’t poderosament en ella.
Il·lumina-la, per tal que et pugui percebre a 
través de la fe, 
garantint que crema amb la sagrada flama,
Ah, crea-li un anhel per tu en la fe!

Recitatiu
Ai làs! Sóc un fill del pecat
Ai làs! Em perdo a tort i a dret.
La lepra del pecat, que es troba en mi,
mai no m’abandonarà en aquesta vida mortal. 
La meva voluntat em mena només vers el mal. 
De fet, el meu esperit diu: qui em salvarà? Però 
per empènyer cos i sang
vers les bones accions,
és superior a tota la meva força.
Si no hagués d’amagar-me de la meva maldad, 
no podria comptar les vegades que peco.
Per tant, prenc ara el dolor i les ferides del 
pecat i la càrrega dels meus problemes,
que d’altra manera serien insoportables per mi, 
i te les encomano entre gemecs, Jesus.
No tinguis en compte els pecats
que et van fer enfurismar, Senyor!



Ària: Erbarme dich BWV55
Erbarme dich!
Laß die Tränen dich erweichen, 
Laß sie dir zu Herzen reichen; 
Laß um Jesu Christi willen 
Deinen Zorn des Eifers stillen! 
Erbarme dich!

Ària
Tingues pietat!
Deixa que les llàgrimes t’estovin, 
deixa-les penetrar dins del teu cor; 
deixa, per l’amor de Jesucrist,
que el fervor del teu enuig es calmi! 
Tingues pietat!

Sarabanda de la Partita en La menor per a 
flauta sola BWV1013 

Ària: Wo wird in diesem Jammertale 
BWV 114
Wo wird in diesem Jammertale
Vor meinen Geist die Zuflucht sein? 
Allein zu Jesu Vaterhänden
Will ich mich in der Schwachheit wenden; 
Sonst weiß ich weder aus noch ein.

Andante de la Sonata per a flauta 
en Mi menor BWV 1034

Ària: Erschüttre dich nur nicht BWV99
Erschüttre dich nur nicht, verzagte Seele, 
Wenn dir der Kreuzeskelch so bitter schmeckt! 
Gott ist dein weiser Arzt und Wundermann, 
So dir kein tödlich Gift einschenken kann, 
Obgleich die Süßigkeit verborgen steckt.

Preludi coral: Erbarm dich mein o Here 
Gott BWV721

Recitatiu: Ich habe wieder Gott gehandelt 
BWV55 
Ich habe wider Gott gehandelt
Und bin demselben Pfad,
Den er mir vorgeschrieben hat,
Nicht nachgewandelt.
Wohin? soll ich der Morgenröte Flügel
Zu meiner Flucht erkiesen,
Die mich zum letzten Meere wiesen,
So wird mich doch die Hand des Allerhöchsten 
finden Und mir die Sündenrute binden.
Ach ja!
Wenn gleich die Höll ein Bette
Vor mich und meine Sünden hätte,
So wäre doch der Grimm des Höchsten da.
Die Erde schützt mich nicht,
Sie droht mich Scheusal zu verschlingen;
Und will ich mich zum Himmel schwingen,
Da wohnet Gott, der mir das Urteil spricht.

Ària
On, en aquesta vall de llàgrimes,
es troba el refugi del meu esperit?
Malgrat tot, m’adreçaré a les paternals mans 
de Jesús 
en la meva debilitat;
car, altrament, no trobaré [el camí] ni dins ni 
fora.

Ària
No tremolis, ànima desesperada,
quan la copa del patiment tingui un sabor tan 
amarg! 
Déu és el teu metge expert i obrador de 
miracles, 
per tant no et pot donar un verí mortal
tot i que la seva dolçor pugui estar 
emmascarada.

Recitatiu

He actuat en contra de Déu
i no he seguit
aquest camí que Ell em va marcar.
On? Escolliré les ales de l’alba per al meu vol, 
que em duran fins al limit de l’oceà,
tant bon punt la mà del Totpoderós em trobi i 
ancori el canvi del pecat en mi.
Ai làs, sí!
Fins i tot si a l’infern hi hagués un llit
per mi i els meus pecats,
l’ira del Senyor seria allà a l’ensems.
La terra no em fa d’escut,
m’amenaça de devorar-me amb els seus 
monstres;
i si volgués elevar-me vers el cel,
Déu hi habita, i és qui pronuncia el judici en 
contra meu. NItsDeCLAssICA
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així com a la Brooklyn Academy of 
Music de Nova York. 
Ha col·laborat amb reconegudes 
orquestres barroques com el Collegium 
Vocale, Le Concert Spirituel, La Petite 
Bande, Les Talens Lyriques, Pygmalion, 
Le Poème Harmonique, Il Gardellino, 
Insula Orchestra, L’Arpeggiata, Ludus 
Modalis, B’Rock, Ricercar Consort, 
Capriccio Stravagante, Scherzi 
Musicali i la European Union Baroque 
Orchestra. 
L’any 2014, Reinoud Van Mechelen va 

interpretar en el paper d’Evangelista a 
la Passió segons sant Joan, per primera 
vegada a la seva carrera, amb la Royal 
Philarmonic Orchestra de Liverpool. 
Reinoud Van Mechelen reuneix 
nombroses produccions de CD i DVD. 
El seu primer àlbum com a solista, 
sota el títol d’Erbarme Dich, i que es 
presenta aquest vespre al festival, va 
rebre el reconegut Choc de clàssica 
per la premsa, i un dels premis Caecilia 
al millor enregistrament de l’any.

REINOUD VAN MECHELEN
Es va graduar al Real Conservatori 
de Brussel·les sota la tutela de Dina 
Grossberg l’any 2012. El 2017 ha 
estat guardonat amb el prestigiós 
Premi Caecilia com a Músic jove de 
l’any. Una reconeguda condecoració 
per a un artista que va aconseguir fer-
se un lloc en nombrosos escenaris 
internacionals durant els primers anys 
de la seva carrera.
El 2007, l’European Baroque Academy 
d’Ambronay (França), sota la batuta de 
Hervé Niquet, es fixa en Reinoud. L’any 

2011 va ser membre de Jardin des 
Voix de William Christie i Paul Agnew, 
i gràcies a aquesta col·laboració es 
converteix en solista habitual de 
Les Arts Florissants. Com a convidat 
d’aquesta formació destaquen les 
seves aparicions en el Festival d’Aix-
en-Provence, el Festival d’Edimburg, el 
Château de Versalles, el teatre Bolshoi 
de Moscou, el Royal Albert Hall i el 
Barbican Centre de Londres, el Palais 
des Beaux-Arts de Brussel·les, la 
Philharmonie i l’òpera còmica de París, 

NItsDeCLAssICA
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A NOCtE tEMpORIs
“A nocte temporis”, forma llatina del 
l’expressió francesa depuis la nuit des 
temps, es podria traduir com des de 
temps immemorials. Una expressió que 
fa referència al passat però també a tot 
allò que està en procés de canvi i allò 
que resta sempre invariable. Després 
de diversos anys actuant com a solis-
ta, Reinoud Van Mechelen funda el seu 
propi ensemble l’any 2016, envoltat 
de músics que comparteixen amb ell 
aquesta passió per la música i la his-
tòria. El seu objectiu és que el llegat 

de la música arribi al màxim nombre de 
públic possible i cerca músics dispo-
sats a acompanyar-lo en aquest gran 
repte. L’any 2016 aquest ensemble en-
registra un programa dedicat íntegra-
ment a les àries de Bach per a tenor 
i flauta, per al segell Alpha Classics. I 
durant la temporada 16-17 ha realitzat 
gires per diferents sales de concerts 
amb aquest programa, i ha actuat en 
ciutats com París, Brussel·les, Amster-
dam, Varsòvia... entre d’altres.

NItsDeCLAssICA
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ANNA BEssON
Guardonada per la Fondation Cziffra, 
pel CNSMD de París i pel Conservatori 
superior de Ginebra, Anna Besson es 
va donar a conèixer des de molt aviat 
pel seu èxit en diversos concursos 
nacionals i internacionals, (Concours 
International du Canton de Neuchâtel, 
—premi especial de Excellence, 2009 ; 
concurs per la plaça de flautista solista 
de l’Orchestre de Lorraine, 2010; 
Concurs per la plaça de piccolo solista 
a l’Orchestre de la Suisse Romande, 
2011).

Convidada a prestigiosos festivals 
d’arreu, Anna Besson toca regularment 
amb l’Orchestre de l’Opéra de Paris i 
col·labora en diverses formacions de 
música de cambra com ara Ensemble 
Contrast, Geneviève Laurenceau, 
Arnaud Thorette, Antoine Pierlot, 
Johan Farjot, Yann Dubost, li Quatuor 
Debussy, Jonas Vitaud, Juliana 
Steinbach, Pauline Haas, etc.

Des que el 2002 va interpretar en el 
Festival Aujourd’hui Musiques Les 
sons s’enroulaient dans l’air comme 
des nuages en fuite per a flauta sola de 
Bruno Ducol, fins a Obsessions —que 
Karol Beffa que va compondre per a ella 

el 2009—, Anna Besson experimenta 
amb una gran amplitud de repertoris. 
Ha treballat amb compositors com 
Guillaume Connesson, qui la va 
convidar a tocar dues de les seves 
obres a France Musique el desembre 
de 2011 (edició de «Un Mardi idéal»), 
Heinz Holliger, etc.

Paral·lelament a la seva activitat com 
a flautista moderna, Anna Besson 
es consagra amb gran rigor i passió 
a la flauta travessera i col·labora 
regularment amb Nevermind, a nocte 
temporis, La Chambre Philharmonique, 
Le Concert Spirituel, Les Arts 
Florissants, Le Concert d’Astrée, La 
Belle Aventure, Orfeo 55, Ensemble 
Matheus, La Gran Ecurie et La 
Chambre du Roy, Les Ambassadeurs, 
Insula Orchestra, Musica Humana, 
l’Ensemble Les Timbres, i toca en 
prestigiosos festivals barrocs com 
ara Ambronay, Salzburger Festpiel, 
l’Abbaye de Royaumont, Via Staelle de 
Santiago de Compostel·la, o Festival de 
Música Antiga d’Utrech.

Anna Besson és una artista que rep el 
suport de la Fondation Meyer així com 
de Mécénat Société Générale.

MARC MEIsEL
Fou gràcies al seu professor de piano, 
Denyse Gouarne, que Marc Meisel va 
descobrir amb fascinació l’orgue del 
Temple de l’Oratoire del Louvre a París, 
quan tenia 7 anys. A partir de llavors 
estudia aquest instrument amb Odile 
Bailleux al conservatori de Bourg-la-
Reine.

Paral·lelament es forma com a 
clavecinista i en música de cambra al 
costat d’Elisabeth Joye. Continua els 
seus estudis d’orgue amb Olivier Latry 
al CNSM de París on també assisteix a 
classes de polifonia dels segles xv-xvii 
d’Olivier Trachier. El seu gust creixent 
per la música antiga el porta a l’Schola 
Cantorum de Basilea, on continua 
la seva formació amb Jörg-Andreas 
Bötticher, d’orgue amb Jean-Claude 
Zehnder, i d’improvisació amb Rudolf 
Lutz. Obté el diploma Für Alte Musik en 
clavecí i orgue.

Solista i col·laborador en diversos 
conjunts de música de cambra, Marc 
Meisel és membre de l’Orchestre les 
Siécles (François-Xavier Roth) amb qui 
actua en les més reconegudes sales 
europees (Philarmonie de París, Opéra 
Royal de Versalles, Prom’s, Bozar, 
Konzerthaus de Viena, Concertgebouw 

d’Amsterdam ...). També col·labora 
en formacions com ara Les Ombres, 
Capriccio-Barockorchester, Scherzi 
Musicali, InAlto i Ensemble Baroque de 
Joux. Treballa també amb Ensemble 
La Fenice (Jean Tubéry), Le Poème 
Harmonique (Vincent Dumerstre), Vox 
Luminis (Lionel Meunier) ...

Marc Meisel compta a dia d’avui amb 
una àmplia discografia com a solista i 
baix continu. Cal destacar un concert 
per a clavecí de Bach amb l’Orchestre 
les Siécles, i obres de Buxtehude i 
Böhm amb l’orgue històric de Belitz 
(Alemanya del Nord) amb Jean-
François Madeuf i Concerti Grossi 
i Concerto per a orgue de William 
Hayes (Capriccio-Barokorchester). 
Properament s’editaran els 
enregistraments de Leçons de 
Ténèbres de Couperin (Ensemble les 
Ombres ) i Natura Amorosa, obres 
italianes del segle xvii (Ensemble La 
Fenice).

Des de 2006, Marc Meisel és organista 
de l’Eglise Evangelique Reformée 
de Reinach (Suïssa). El 2011 funda 
els Mischeli-Konzerte, una sèrie de 
concerts mensuals, del qual n’és el 
director artístic.

NItsDeCLAssICA
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WEB DE REINOUD VAN 
MECHELEN
www.reinoudvanmechelen.
be/en

WEB DEL DIA EUROPEU DE 
LA MÚSICA ANTIGA
earlymusicday.eu

WEB DE BACH EN CATALÀ
www.catabach.com

Erbarme Dich
Obres de Johann Sebastian 
Bach
A Nocte Temporis · Reinoud van 
Mechelen (tenor)
CD ALPHA (2016)

Schein: Ich Will Schweigen
Obres de Johann Hermann 
Schein 
Alice Foccroulle (soprano) · 
Béatrice Mayo-Felip (soprano) 
· Reinoud van Mechelen (tenor) 
· InAlto · Lambert Colson 
(director)
CD OUTHERE (2016)

La música en el castillo del 
cielo. Un retrato de Johann 
Sebastian Bach
John Eliot Gardiner
Traducció: Luis Gago
928 pàgines
ACANTILADO (2015)

Juan Sebastian Bach
Johann Forkel
Traducció: Adolfo Salazar
214 pàgines
FONDO DE CULTURA 
ECONÓMICA (1950)

Recomanacions Pere Andreu Jariod

... Bach va veure publicada només una de les 
seves cantates?
Va ser la que porta com a número de catàleg (BWV) 
71. Es tracta d’una cantata de joventut. Som al 1707. 
Bach tot just té vint-i-dos anys i treballa com a orga-
nista a l’Església de Sant Blai de Mühlhausen. S’hi 
estarà només un any. Li encarreguen una cantata 
per a la presa de possessió del nou Consistori de la 
ciutat, que s’estrenarà el febrer de l’any següent. Per 
fer més solemne l’esdeveniment, s’imprimeix l’obra, 
de la que es conserven tres exemplars. 

... Helmuth Rilling va ser el primer en gravar la 
integral de les cantates religioses de Bach?
Va ser entre els anys 1969 i 1985, en acabar l’any 
del tricentenari del naixement de Bach. Es van editar 
primer en disc de vinil i després en disc compacte 
(69 CDs) pel segell alemany Hännsler. Entre 1971 
i 1989, Nikolaus Harnoncourt i Gustav Leonhardt 
editaven amb Teldec la seva, més barroca en la 
concepció i l’ús dels instruments, i per tant més fidel 
a l’esperit original de Bach.

... el número 14 tenia una significació especial 
per a Bach?
La música de Bach és plena de claus numèriques. 
Si observem la paraula BACH, i ens fixem en les 
lletres en relació a l’ordre que ocupen en l’alfabet 
llatí, obtindrem els números 2, 1, 3 i 8, que sumats 
fan 14. Si hi afegim la J i la S de les inicials del nom 

del compositor, el nombre resultant serà 41, és a 
dir, catorze al revés. Aquestes dues xifres, 14 i 41, 
apareixen de manera constant en l’obra de Bach, ja 
siguin notes, compassos, repeticions, en títols... 

... la primera biografia de Bach no va aparèixer 
fins al cap de 50 anys de mort?
Per ser exactes, 52. Bach havia mort a Leipzig als 
65 anys el 1750, i l’any 1802, Johann Nikolaus 
Forkel publicava en aquella mateixa ciutat Ueber Jo-
hann Sebastian Bach’s Leben, Kunst, und Kunstwer-
ke. Für patriotische Verehrer echter musikalischer 
Kunst. Forkel va basar el seu treball en el testimoni 
de dos dels fills grans del compositor, Carl Philipp 
Emanuel i Wilhelm Friedemann. La traducció al 
castellà no va arribar fins el 1950, coincidint amb el 
bicentenari de la mort de Bach.

... el Dia Europeu de la Música Antiga és el 21 
de març?
L’elecció d’aquest dia no és cap casualitat. Jus-
tament el 21 de març de 1685 va néixer Johann 
Sebastian Bach, a la localitat alemanya d’Eisenach. 
Des de l’any 2013 la UER (Unió Europea de Radio-
difusió) i REMA (xarxa de Música Antiga d’Europa) 
promouen una jornada de concerts, programes de 
ràdio i activitats diverses dedicats a la música antiga, 
a més de celebrar l’aniversari de Bach, i de passada 
donar la benvinguda a la primavera. 

Sabies que...? Pere Andreu Jariod, divulgador musicalNItsDeCLAssICA
festival

pHILIppE pIERLOt
Philippe Pierlot neix a Liège, Bèlgica. 
Després d’haver estudiat guitarra i 
llaüt de forma autodidacta, es dedica 
a l’estudi de la viola de gamba amb 
Wieland Kuijken. Dirigeix el Ricercar 
Consort i es centra principalment en 
el repertori del segle xvii, a través del 
qual dóna a conèixer al públic nombro-
sos compositors i obres de gran valor. 
El seu repertori inclou també peces 
contemporànies, algunes de les quals 
les ha composat ell. 

És un dels escassos intèrprets que 
toca la viola baríton, instrument des-
conegut al qual Haydn va dedicar 150 
obres. Va adaptar i restaurar les òpe-
res Il ritorno de Úlises de Monteverdi 
(representada també en el Théâtre de 

la Monnaie, en el Lincoln Center de 
Nova York, el Teatre Hebbel de Berlín, 
el Festival de Merlburnes), Sémélé de 
Marin Marais i la Passió segons sant 
Marc de J.S. Bach.

Actualment, sota la direcció de Philip-
pe Pierlot, el Ricercar Consort segueix 
explorant el repertori barroc, des de 
la música de cambra i l’òpera fins a 
l’oratori, i fascina els melòmans amb 
les seves interpretacions profundes i 
rigoroses al mateix temps.

Els seus enregistraments més recents 
estan dedicats a les obres de Bach i a 
les sonates de Bertali, Biber i obres de 
Marin Marais.  



Propers concerts

LUCAs & 
ARtHUR JUssEN Piano a Qautre aMnS

Divendres 7 de juliol. 21 h.
Claustre del Monestir de sant Daniel 
Preu: 15 € 

ROLF LIsLEVAND  t iorBa i  Gu itarra Barroca

Dimarts 4 de juliol. 21 h. 
Claustre del Monestir de sant Daniel 
Preu: 20 €

NItsDeCLAssICA
festival


