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I corniat de! curs de 
Palau1oovacomp
tar amb tres refe
rencies en !'ambit 
de la musica bar

roca: el Monteverdi Choir, els 
EnglishBaroqueSoloistsi elfun
dador dels dos conjunts, John 
Eliot Gardiner. Als faristols, joies 
dels fonamentals Heinrich 
Schlitz,JohannSchein iJohann 
Sebastian Bach. El programa -
unautentic luxe, variatimoltdi
vulgatiu- era un recorregut per 
motets i cantates de ternaticare
ligiosa relacionades amb lamort, 
incloent-hi l'Actus Tragicus, 
BWV 106, de Bach. Si l'oferta va 
arnbar a emocionar el public per 
la gran interioritzaci6 que els in
terprets van fer de !es obres per la 
seva elegancia i pel virtuosisme 
demostrat, va ser potser en !es 
dues peces mes destacades, !es 
Musikalische Exequien, de Schlitz, 
i la ja citadade Bach, en lesquals 
l'exceHencia musical i les emo
cions es van acabar fonent. En la 
primera, Gardinerva obrar el rar 
miracle de convertir en facil una 
obra de gran complexitat i di
versitat formal sense deixar de 
banda la seva espiritualitat, so
nant gairebe espont:ania, com si 
aquells mags de la musica la in
terpretessincada setmana 

Pero tambe hi vahavermagia 
en !es obres mes antigues i inti
mes, com en el motet de Schein 
Da]akob vollendet hatte, bonic i 
matisat, que va deixar clara la 
qualitat de! cor. El director brita
nic va tomar a mostrar un gest 
precis i claren I' Actus Tragicus, la 
cantata funebre Gottes Zeit ist die 
allerbeste Zeit a carrec de veus 
prodigioses i sense renunciar a 
efectes de cara a la galeria Es va 
acomiadar el programa amb O 
Jesu Christ meins Lebens Licht, 
abans que el public, extasiat, en 
demanes mes ial qua! se Ii vare
galar coma propina una obra de 
Johann Christoph Bach, oncle de! 
granJohann Sebastian.■ 
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