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L'AUDICIÓ DE LA PASSIÓ SEGONS SANT MATEU
DE JOHANN SEBASTIAN BACH A LA NOSTRA CRIPTA
Se'ns ofereix avui, Dissabte de Passió, l'audició d'aquesta obra cabdal del gran
compositor alemany J.S. Bach. És amb goig que acollim aquesta iniciativa de la Societat
Bach de la veïna Parròquia de Sant Miquel dels Sants, que presideix el Sr. Eduard Mañé.
Tots els elogis per aquesta obra, i per l'esforç i l'entusiasme de tots els components dels
cors, orquestra i solistes, dirigits pel mestre Murat Khupov.
Però en la nostra Cripta, en anys anteriors ha ressonat successivament la Passió segons
Sant Joan del mateix admirable Bach. També amb esforç i entusiasme, la nostra coral i
orquestra Canticela i d'altres col·laboradors ens la van interpretar sota la direcció de
l'infatigable i estimat Gabriel Miralles.
Escoltarem l'obra, com aleshores, en la versió original –l'alemany–, tal com és costum de
fer-ho arreu. La versió en català la trobareu en aquest mateix llibret que teniu a les mans,
com els anys passats.
L'Orfeó Català, dirigit pel seu fundador i director, Lluís Millet, l'any 1921, en donà una
interpretació en català, en què fou acompanyat a l'orgue pel gran especialista de Bach –
també missioner a l'Àfrica–, Dr. Albert Schweitzer.
L'arquitecte Antoni Gaudí assistí al Palau de la Música Catalana en aquella memorable
audició. Quan li preguntaren què li havia semblat, va dir que el que valorava més era la
interpretació de Millet, perquè havia infós en l'obra d'un músic del nord tota la lluminositat
del Mediterrani. Sí, del gran artista que fou el mestre Lluís Millet.
Doncs que avui, també, s'agermanin el geni de Johann Sebastian Bach i els seus
intèrprets, amb el seu director, l'esforç i l'entusiasme. Escoltem amb unció i devotament
aquest Sant Evangeli. Moltes gràcies.
Lluís Bonet i Armengol
rector de la Sagrada Família
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LA PASSIÓ DE JESÚS A L’EVANGELI DE SANT MATEU
ELS EVANGELIS
Jesús no va escriure sobre si mateix, ni va dar als seus deixebles l’encàrrec de consignar per escrit el missatge que Ell
anunciava, o la història de la seva vida terrenal. Els apòstols, per donar notícia de l’Evangeli a tots els pobles posseïen
la paraula viva i directa. Abans de la redacció escrita dels Evangelis, “la bona nova” es transmetia de forma oral. Els
inicis de l’Evangeli oral coincideixen amb el començament de la predicació apostòlica el dia de la Pentecosta. Els
apòstols proclamaven determinades sentències del Mestre, les paràboles, les seves discussions, els miracles, la seva
passió i mort i la seva resurrecció. Després, amb el temps, sorgí la necessitat de fixar el contingut d’aquesta predicació,
per transmetre-la als contemporanis i a la posteritat mitjançant la paraula escrita. Nasqueren, doncs, els Evangelis
escrits en servei de la missió cristiana primitiva i com a fidel reflex del seu esperit, a fi de despertar la fe en uns i de
confirmar-la en altres.
L’origen i finalitat dels Evangelis escrits també determinen la seva forma literària, que no permet incorporar -los a cap
dels gèneres existents a la literatura de l’època. Els Evangelis no pretenen oferir una biografia, ni busquen un ordre
cronològic exacte en el tractament de la seva matèria. Tot i que els episodis van units, diuen poca cosa de la major part
de la vida de Jesús, i el seu interès cronològic és escàs, fins al punt que es fa difícil determinar la duració de l’activita t
pública del Mestre. Els Evangelis no són una història de Jesús, sinó narracions històriques relacionades amb Ell tot
mirant el fet particular, i la Passió, encara que amb un relat seqüencial prou rigorós, té més aviat un enfocament
catequètic.

L’EVANGELI DE SANT MATEU
Des de la primera meitat del segle II, l’Església ha reconegut quatre Evangelis canònics com a part integrant de les
Sagrades Escriptures. Segons el profeta Ezequiel, quatre querubins sostenen el carro del Totpoderós i segons el vident
de l’Apocalipsi, també hi ha quatre figures misterioses que envolten el tron de Déu. Entre els quatre Evangelis, els tres
primers són els més antics i formen un grup ben estret entre si, al costat dels quals l’Evangeli espiritual o quart Evangeli
representa un tipus distint. Aquests tres primers Evangelis reben el nom de sinòptics, ja que mostren una gran
concordança en la selecció i ordenació del material que constitueix el text, i entre ells hi ha un indubtable parentiu.
El primer dels Evangelis sinòptics, tal com el coneixem, no va ser publicat amb el nom del seu autor. Només la tradició
de l’Església antiga, a la qual es remunten els títols dels manuscrits “segons Mateu” testimonien que va ser escrit per ell.
Eusebi conta que Mateu predicà als hebreus i els deixà el seu Evangeli escrit en arameu en sortir de Palestina. Aquesta
primera versió escrita de l’Evangeli de Mateu es desconeix. El fet que la versió grega porti en tota la tradició el nom de
Mateu, solament pot explicar-se perquè es tracta de la traducció de l’original arameu feta uns anys després,
possiblement per un deixeble de Mateu. La tradició de l’Església ens diu que molt probablement l’autor de l’Evangeli en
arameu és Mateu apòstol, el publicà recaptador d’impostos de qui parla Marc (2, 14-17) amb el nom de Leví. Aquest
Evangeli fou escrit després de l’Evangeli de Marc i molts pensen que Mateu va utilitzar-lo com a font. La data
aproximada de la versió aramea és dels anys 60 a 80. Els seus destinataris eren les primeres comunitats de cristians
jueus i l’objectiu perseguit per l’autor era presentar Jesús com la persona en qui s’han complert les expectatives de
l’Antic Testament.
L’Evangeli de sant Mateu presenta una construcció ordenada, amb una clara finalitat didàctica i teològica,
estructuralment basada en una part preliminar, tres blocs i un epíleg que ens demostren el gran interès de l’autor per la
doctrina i vida de Jesús. És l’Evangeli més utilitzat i probablement el que ha tingut una influència més gran; també és el
més comentat dins dels escrits que conformen el Nou Testament, sobretot per tal com descriu les paraules i els
discursos de Jesús, per la seva extensió, perquè conserva l’olor de la terra palestina i per la seva estreta relació amb
l’Antic Testament i els costums del poble jueu de l’època. El concert-pregària que us oferim avui tracta d’una part cabdal
d’aquest Evangeli: la Passió de Jesús.

LA PASSIÓ DE JESÚS A L’EVANGELI DE SANT MATEU
Abans, però, d’entrar en els detalls del text evangèlic de la Passió de Jesús, em permeto resumir breument la cita
d’Armand Puig en relació amb el cas, en el seu llibre Jesús, un perfil biogràfic. L’autor qualifica la mort de Jesús de
“previsible”. Jesús, al llarg del seu missatge profètic es va anar creant enemics dins dels grups de poder: Antipes,
tetrarca de Galilea, el considerava un perill per la gentada que el seguia; certs dirigents religiosos no entenien que Jesús
“volgués” destruir el temple i reconstruir-lo en tres dies (aquesta frase, o era una frivolitat o constituïa Jesús en enemic
públic que volia atemptar contra un dels símbols més sagrats d’Israel); els mestres de la Llei el tenien per un endimoniat;
la hi tenien jurada els qui feien de la religió un negoci, els rics que havien sentit dir-li el difícil que seria per a ells d’entrar
al Regne, i els escribes i fariseus hipòcrites en la interpretació de la Llei, tal com es veu en el judici contra Jesús on se
l’acusa de blasfem i fals profeta; i tot això sense tenir en compte el risc que Jesús podia representar per a les fràgils
relacions entre jueus i romans.
Davant de tot això, Jesús sap el que li ve al damunt. Ell mateix anunciaria la seva Passió en diverses ocasions. Però no
per això s’ha de pensar que Jesús ha estat buscant la seva mort com si desitgés autoimmolar-se. L’autor a dalt citat diu
amb paraules molt entenedores: “La mort de Jesús ha estat el resultat de molts factors que han anat teixint una mena de
teranyina al voltant d’Ell i, al final, la teranyina ha estat insuperable. Ell es veu abocat a una mort que no promou, però
que tampoc no evita ni defuig. Senzillament, s’hi posa al davant, l’afronta i l’accepta”.
Més endavant, en aquest mateix programa veurem una aproximació al text evangèlic complet de la Passió segons sant
Mateu; ara em limito a extractar i completar els titulars d’un magn ífic resum de la Passió fet per una comunitat carmelita
en clau de lectura pietosa. S’invita el lector que recordi, per la Passió de Jesús, l’incomptable nombre de persones de tot
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el món que encara avui dia moren assassinades, o que són insultades, empresonades i sotmeses a tortura pel seu
testimoniatge en favor dels oprimits.
Un cas problemàtic: Jesús de Natzaret (26, 1-5). Els dirigents del poble no toleren el missatge de llibertat de Jesús.
La unció a Betània (26, 6-13). Una dona humil dóna una lliçó d’amor.
Traïció de Judes (26, 14-16). L’amor pel diner empeny un amic a trair Jesús.
Preparació del sopar pasqual (26, 17-19). Jesús vol que es prepari bé el que seria el darrer àpat amb els seus amics.
Anunci de la traïció de Judes (26, 20-25). Encara que Jesús sap qui l’ha de trair, seu amb ell a taula.
Institució de l’Eucaristia (26, 26-29). Un gest de l’amor diví brilla entre la traïció d’un amic i la negació d’un altre.
Anunci de la negació de Pere (26, 30-35). Pere trencarà l’amistat amb Jesús, però Jesús no trenca l’amistat amb Pere.
Agonia de Jesús al Mont de les Oliveres (26, 36-46). Entre fugir o ser fidel al Pare, Jesús escull ser fidel.
Captura de Jesús al Mont de les Oliveres (26, 47-56). Jesús és innocent i bo, però és arrestat i tractat com un
criminal.
Jesús davant el Sanedrí (26, 57-68). Judici d’aparença legal per condemnar Jesús a mort; una decisió que ja estava
presa.
Les negacions de Pere (26, 69-75). En el moment de la prova, Pere, el líder, nega conèixer Jesús.
Porten Jesús a Pilat (27, 1-2). No és la gent senzilla del poble, sinó la seva elit qui porta Jesús als tribunals.
Mort de Judes (27, 3-10). No viu encara un petit Judes en cadascú de nosaltres?
Jesús davant Pilat (27, 11-26). Com el Servent de Yahvè, Jesús calla davant els seus acusadors.
Jesús coronat d’espines (27, 27-31). Torturat i nu, Jesús és l’encarnació dels qui pateixen gravíssimes humiliacions.
Crucifixió (27, 32-38). No hi ha pietat per Jesús. Fins i tot la llei deia que un penjat és un maleït de Déu (Dt 21, 23).
Insults (27, 39-44). Penjat al patíbul, exposat a tota mena de burles, sense cap defensor, sense cap dret.
Mort en creu (27, 45-56). Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat? Jesús mor llançant un crit esgarrifós.
Sepultura (27, 57-61). És tard, ja cau el dia. Ni tan sols hi ha temps per fer a Jesús un enterrament digne.
Guàrdia del monument (27, 62-66). Els soldats, però, no impedirien que de la foscor del sepulcre nasqués la llum del
món.

PROCLAMACIÓ DE LA PASSIÓ
En la litúrgia catòlica romana, la Passió de Jesús tal com es relata als Evangelis, es llegeix el Diumenge de rams segons
el corresponent cicle litúrgic, i la Passió segons sant Joan es llegeix el Divendres sant. Però de fa segles que a més de
llegir-se, la Passió també es declama i es canta. Tot i que les celebracions pasquals ja tenien lloc al segle II, la notícia
escrita més antiga que tenim de la lectura de la Passió en les cerimònies religioses es deu a la pelegrina Egeria que, al
segle IV, visità Jerusalem i descriví com la Passió formava part important dels oficis de Setmana Santa. A les esglésies
d’Orient la lectura de la Passió tenia caràcter commemoratiu, mentre que a les d’Occident, tenia més aviat un caràcter
didàctic. Sant Agustí emfasitzava la necessitat de proclamar la Passió solemnement: “Solemniter legitur passio,
solemniter celebratur”.
Cap a la meitat del segle V el papa Lleó I establí que a les misses del Diumenge de rams i Dimecres sant es llegís la
Passió segons sant Mateu, i el Divendres sant la Passió segons sant Joan; uns 200 anys més tard, la lectura de la
Passió segons sant Mateu fou substituïda per la Passió segons sant Lluc, i a partir del segle X s’introduí el costum de
cantar la Passió segons sant Marc a la Missa del Dijous sant. Dins de la mateixa església occidental, però, hi coexistien
diverses litúrgies: gaèlica, ambrosiana, mossàrab, etc, que feien correspondre les lectures de la Passió i els dies sants
segons altres criteris.
Llegint la Passió, potser entendrem la “bàrbara” reacció del rei Clodoveu, que plorava dient, espasa en mà: “Ah, si jo
hagués estat allí amb els meus soldats!”. Però el que resulta escruixidor és pensar que allí hi érem tots, i hi som tots. La
Passió no és història, és una veritat quotidiana en la qual ens podem veure reflectits cadascun de nosaltres: essent
intolerant amb qui no pensa com jo, traint els ideals pel diner, defugint el compromís, negant l’amic perseguit
injustament, condemnant sense escoltar, jugant als daus mentre algú pateix al costat nostre, però també perdonant qui
em perjudica, ajudant el company a portar la creu, netejant el suor del rostre de qui lluita pels drets de les persones,
reconeixent Jesús en el germà…

LA PASSIÓ CANTADA
HOMOFONIA
Tal com indica l’ordenament de la litúrgia romana antiga, originalment la Passió era canta da en llatí pel diaca, i no tenim
evidència que hi hagués la intervenció d’altres veus fins ben bé al segle XIII; i així, per exemple, el document més antic
que es conserva, on consta un clar repartiment de papers entre veus diferents, és un llibre dels dominics datat el 1254.
Hi ha manuscrits del segle IX on es pot veure com, utilitzant unes lletres escrites damunt de les paraules del text
s’indicava l’entonació, la seva durada i la seva intensitat; aquesta notació, d’alguna manera precursora de les notes
sobre tetragrama, era complexa, i dels textos disponibles no se’n pot deduir que fossin escrits per a més d’una veu. En
canvi sí que s’ha pogut veure que les lletres de la notació per al cant, des d’un principi tenien en compte el fet dramàtic
de la narració i es presentaven de tres maneres diferents segons corresponguessin a paraules del lector o evangelista,
de Jesús, o bé de la resta de personatges de la Passió; això donava la pauta al cantant únic de com havia d’interpretar.
Cap als segles XIII-XIV, per primera vegada a la història s’escriu a França la Passió cantada, en notació sobre
tetragrama amb signes que ens són familiars perquè ens recorden el cant gregorià i, tot i que la tessitura de les veus
tenia molt en compte a qui corresponien, el nombre de notes diferents en què es movia cada part era força limitat. Com
a exemple, heus ací un fragment d’una Passió segons sant Joan del segle XII (escrita en notació gregoriana):

4

Res-pon-dit Pi-la-tus: Nun-quid E-go Ju-dae-us sum? Res-pon-dit Ie-sus: Reg-num me-um non est de hoc mun-do.
▄
▄
▄
▄
▄
│---------------------------------- -- -▀--- --▀- --▀--█- - ▄---█---█-- -▀-------------------------------------------------------------------------------------------------▀----█-----█---█---▄- ▄--------------------- -- ----- --▀----------------------█----█--- ▄---▄----------------------------------------------------------------------------------------------- ▀- ▀----------------------- ----------------------------------------- - -▀- -▀---------█--------- -------█-- --█----█---█-- -▄--------------------------------------------------█-------------------------------------------------------------------------█------------█-----█-------------------------- ▀-----█----█------

EVANGELISTA

PILAT

EVANGELISTA

JESÚS

Fixem-nos en la separació d’àmbits a les tres veus. L’evangelista (baríton) es mou en una tessitura central i canta entre
les notes Re 2 i La 2. Pilat (tenor) canta en tessitura més aguda, movent-se entre les notes Sib 2 i Re 3. Jesús (baix) fa
la part més greu en l’àmbit Re 2-Fa 2. D’aquestes curtes combinacions de notes en trobem tipus diferents a molts
països d’Europa fins al segle XVI, i per bé que les parts de la Passió es distribuïen en tres veus, hi ha casos en què la
veu de Jesús la feien dos cantants, un d’ells només per a les paraules de Jesús en creu. Del segle XIV es cons erva un
escrit en què les paraules de la turba es canten –tot i que en homofonia– per més d’una veu alhora. El cert és que amb
tota aquesta evolució al llarg dels segles, la Passió cantada anava cap a una visió més mística del drama en detriment
de la primitiva visió exclusivament didàctica. Alguns musicòlegs consideren que aquesta espècie de gir místic
experimentat per la Passió cantada, té a veure amb l’actitud que predicava sant Bernat enfront del sofriment, i l’actitud
de pietat dels dominics i franciscans.

POLIFONIA
Arribat el segle XV, les tendències teològiques de l’època porten la Passió cantada cap a una mena d’imitació de la
realitat, en el sentit que el relat havia de significar per als fidels una experiència tangible o de primera mà. Així, la Passió
cantada es féu progressivament més llarga i s’inicià la utilització del cant polifònic per a les intervencions de la turba.
Aquesta forma d’entendre la Passió cantada va servir de model per als compositors de música sacra fins més enllà del
segle XVII.
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Dintre de la Passió polifònica es distingien dos grans tipus: Passió responsorial i Passió motet.
A la Passió polifònica de tipus responsorial, l’evangelista cantava en homofonia, i Jesús, els personatges i la turba en
polifonia, totalment o en part. La Passió responsorial més antiga que coneixem és una Passió segons sant Lluc d’origen
anglès, del primer terç del segle XV, que inclou el cant d’un exordi inicial amb les paraules “Passio Domini nostri Iesu
Christi”. Aviat, la Passió responsorial arribà a cotes de refinament tècnic sorprenents; així, en una Passió segons sant
Mateu escrita al nord d’Itàlia l’últim terç del segle XV, la polifonia de la turba corresponent a algunes intervencions dels
deixebles és de sis i fins i tot de vuit parts. I encara resulta més nou el fet que, en aquesta Passió, els fragments
d’homofonia coral corresponents a les paraules dels personatges estan escrits diferenciadament en registres d’home i
de dona.
A la Passió polifònica de tipus motet, es cantava tot el text en polifonia, narració inclosa, amb la particularitat que del
segle XVI en endavant el contingut del text començà a estructurar-se d’acord amb un d’aquests criteris: a) Text complet
d’un sol evangelista; b) Unes quantes seccions de cadascun dels quatre evangelistes, més les set paraules de Jesús a
la Creu, un exordi i un final. La primera Passió d’aquest estil (“Summa Passionis”) apareix a Itàlia a principis del segle
XVI, però no va tenir gaire predicament a l’Església catòlica; en canvi ha estat important per a la versió protestant de la
Passió cantada a Alemanya; c) Text resumit d’un sol evangelista (només n’hi ha exemples a l’Alemanya protestant).

SEGLE XVI: LA PASSIÓ CANTADA A L’ESGLÉSIA CATÒLICA
TRADICIÓ
El cant homofònic de la Passió, malgrat l’aparició de la polifonia, no va desaparèixer pas. Amb el temps, el cant del
diaca en “recto tono”, amb inflexions i cadències per a les paraules del Senyor, va arrelar fortament i l’única variació
introduïda en aquesta modalitat musical va afectar a la distribució de papers. El sacerdot cantava les paraules de Jesús,
el diaca assumia el paper d’evangelista i el sotsdiaca assumia el paper de personatges i turba. La interrelació de les
veus alternants, la seva diversa tessitura i l’expressió i interpretació que corresponen a cada part, són valors que han
arribat fins als nostres dies i és normal que en Setmana Santa puguem escoltar la Passió homofònica a les esglésies.

COMPOSITORS
Jacobus Obrecht (1450-1505) va ser el primer compositor que va escriure una Passió polifònica tipus motet, i ho féu
amb tanta dosi d’originalitat que el seu estil aviat va trobar imitadors per tota Europa. L’estil textual de la “Summa
Passionis” s’arribà a cantar tant en homofonia com en polifonia, i dins d’aquesta última tenim la Passió de Longueval,
del mateix Obrecht, escoltada pel papa Juli II un Divendres sant a la seva capella privada. Metre Jehan (¿? -1543),
director de cor a la cort del duc de Ferrara, va escriure una Passió a sis veus, i Cipriano de Rore (1516-1565) a dues,
quatre i sis. Ludovicus Daser (1525-1613), predecessor d’Orlando Lasso com a director a la cort del duc de Baviera,
va escriure una Passió a quatre veus. El mateix Orlando donà a la posteritat quatre interpretacions, que són notables pel
fet que sovint substituí melodies litúrgiques per melodies originals, amb un cor que de vegades utilitza per reforçar els
textos d’una sola persona; la turba ve representada per un cor a cinc veus. Probablement, les dues versions de la
Passió més reeixides corresponguin a Tomás Luís de Victoria (1540-1613); Victoria, tot imitant Obrecht, conserva les
melodies de cant gregorià per a veus soles i també les utilitza en el conjunt com a “cantus firmus”; aquestes
composicions han provat la seva excel·lència pel fet que, durant més de tres-cents anys, han format part del repertori de
Setmana Santa del Cor de la Capella Sixtina. Giovanni Matteo Asola (1532-1609), en els seus tres arranjaments, va
prescindir d’usar el cor només per a la turba i l’emprà indiscriminadament. Francisco Guerrero (1527-1599) fa un
tractament molt lliure de les seves dues versions de la Passió i canvia el cant gregorià per melodies mossàrabs, mentre
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que William Byrd (1543-1623), en les seves creacions per a soprano, alto i tenor, s’allunya encara més del costum, no
només limitant la interpretació a tres veus agudes, sinó substituint les melodies litúrgiques per recitats de la seva pròpia
invenció; això feia la composició més lírica i més dramàtica. Jacobus Gallus (1550-1591) també va escriure uns
arranjaments seguint el model d’Obrecht.
Els textos de la Passió semblava que exercien una atracció especial sobre els compositors que abraçaren la Reforma.
Durant un període força prolongat, però, aquests compositors, en la forma i tractament s’adheriren al model catòlic
original, atès que usaven els textos llatins i conservaven les melodies gregorianes de l’Església de Roma. Podríem dir
que, pel que fa a la música, van haver de passar uns quants anys perquè el món protestant tingués la seva pròpia
manera de fer.

SEGLE XVI: LA PASSIÓ CANTADA A L’ESGLÉSIA DE LA REFORMA
LÍNIA TEOLÒGICA DE LUTER
La base de la Passió protestant a la primera meitat del segle XVI era la “Theologia Crucis” de Luter: “La Passió de Crist
no s’ha de fer present en la simulació i les paraules sinó en la vida real”, i arremetia contra “el cant de les quatre
passions” al·ludint la “Summa Passionis”. Bé és veritat que, al mateix temps, el seu amic Bugenhagen componia un text
que s’esqueia per a ser musicat com a motet, però finalment no ho va ser; fou utilitzat només com a lectura, i aviat es va
fer popular. El tipus catòlic de Passió responsorial italiana, mai criticat per Luter, tenia els seus adeptes, però amb el
temps, la “Summa Passionis” en llatí o bé en alemany, es va anar implantant a l’Alemanya de la Reforma malgrat les
objeccions de Luter, i en el propi ritu luterà es pogué sentir el cant de diferents estils de la Passió a les dominiques
prèvies al Dia de rams, reservant les “summae” per a matines i vespres. Així doncs, a la part luterana de l’Alemanya
protestant la Passió polifònica es presentava, bé com a Passió responsorial cantada en alemany (particularment les
passions de sant Mateu i sant Joan) o bé com a “Summa Passionis” cantada en llatí o en alemany, i tant en un cas com
en l’altre seguint tot un ventall de models, adaptacions i modificacions diverses. Ho confirma la salmòdia de Lüneburg de
1553, on s’especificava que la Passió homofònica llatina de sant Mateu es cantés el Diumenge de rams, la Passió
polifònica es cantés a matines del Dimecres sant i la “Summa” a matines del Divendres sant. Mereix fer esment aquí
d’una Passió homofònica de la primera meitat del segle XVI, molt cantada, no només en la litúrgia luterana sinó en
d’altres litúrgies protestants; el text era una versió poètica de la Passió escrita per Bugenhagen, amb melodia de
S.Heyden: “O Mensch, bewein’ dein’ Sünde groβ” (Mortals, ploreu el vostre crim), utilitzada gairebé dos -cents anys
després per Bach.
El tipus de Passió responsorial, més auster, es movia en la línia teològica de Luter, i amb el pas del temps originà el
naixement i desenvolupament de les passions oratorials del segle XVII. Dins d’aquest tipus de Passió responsorial
evolucionada, poden citar-se B.Gesius (Passió segons sant Joan, 1588) i R.Michael, que el primer quart del segle XVII
compongué a Dresden dues passions que s’han perdut.
Més amunt hem fet esment de la Passió de Longueval, d’Obrecht; aquesta passió es publicà a Wittenberg el 1538 amb
el nom del seu autor, ja mort, i es va estendre ràpidament per Alemanya, així com la Passió de Glashütter utilitzada
durant gairebé tot el segle XVII. I encara que la participació en el text d’altres passions, a part de la Passió segons sant
Joan, és insignificant, la Passió alemanya a quatre parts de J.A.Burck (Wittenberg, 1568) sembla obrir un nou grup de
passions d’inspiració longuevalista. També d’estil semblant és la Passió segons sant Mateu, a cinc parts, de J.Machold;
en ella s’introdueix al final un vers de la cançó pietosa: “O Jesu Christe, Gottes Sohn” (Oh Jesucrist, Fill de Déu), i això
marca l’inici d’una tradició segons la qual era cosa normal d’introduir estrofes de cançons religioses a les Passions.

DESENVOLUPAMENT DE LA “SUMMA PASSIONIS”
Paradoxalment, aquesta forma de Passió d’arrel catòlica no aconseguia implantar-se amb força al món catòlic i, en
canvi, tot i no ser del gust de Luter, la “Summa Passionis” s’estenia imparable en el món protestant. Entre 1520 i 1550,
Johannes Galliculus, luterà, produí a Leipzig una obra, semblant en molts aspectes a la Passió d’Obrecht, que podem
considerar el principi d’un seguit d’obres importants, no sols des del punt de vista musical, sinó particularment pel paper
que van jugar en el desenvolupament del culte protestant.
Joachimus von Burgk (1540-1610) fou el primer a prescindir del text en llatí i escriure música per a la Passió en
l’alemany vernacle, i Johann Walther (1496-1570), amic de Luter, en quatre noves composicions –tot i que conservant
la forma catòlica– ja deixava entreveure el nou esperit, més que cap altra obra del moment. Aquestes produccions
mantingueren més de cent anys la seva arrelada entre els protestants alemanys, i les dues composicions de
Bartholomeus Gesius (1555-1613), esmentat més amunt, encara recorden els models d’Obrecht i Galliculus, però
l’antiga relació de la Passió catòlica amb la Passió protestant s’acabava. Estem a les portes del segle XVII.

ELS SEGLES XVII i XVIII A L’ALEMANYA LUTERANA
EVOLUCIÓ CAP A LA PASSIÓ ORATORIAL
Passat el 1600, la Passió cantada es concentra en les àrees de confessió luterana i, tot i la seva ambigüitat formal, pren
personalitat a mig camí entre lectura bíblica i oratori. Precisament l’ambigüitat és la causa que en les passions
s’entremesclessin naturalitat i artifici, arcaisme i novetat, reflexió tranquil·la i polèmica; en qualsevol cas, fins i tot
reconeixent la influència del catolicisme del sud, a l’Alemanya del centre va desenvolupar-se amb força un estil
evolucionat de Passió al llarg dels segles XVII i XVIII, que coexistiria amb els models antics de Passió responsorial i
Passió motet.
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L’antic gust alemany per la Passió responsorial, en què la narració de l’evangelista es cantava homofònicament (model
italià que Scandello va promoure en la seva Passió segons sant Joan el 1545) continuava essent important, tot i la forta
presència de la “Summa Passionis” d’estil Longueval. La influència de l’estil responsorial es fa palesa en obres
posteriors escrites al llarg del segle XVII, com la Passió segons sant Marc d’ A.Beber del 1610; en ella, els recitats
evangèlics estan escrits en mode dòric i les seccions polifòniques mostren influències de Lasso.
El llatí en declivi va facilitar un nou model de Passió centro-alemanya, però no per un simple canvi de llengua; a la
Passió de Burck, també hi hagué una important reformulació dels textos i del cant. Així, amb un text evangèlic molt
resumit i d’acord amb una traducció lliure de Luter, es va escriure la Passió segons sant Joan que contenia l’exordi
“Höret das Leiden unsers Herren Jesu Christi aus dem Evangelisten Johanne” (Escolteu la Passió de Nostre Senyor
Jesucrist de l’evangelista Joan) i el final “Wir glauben, lieber Herr, mehre unsern Glauben, amen” (Senyor estimat,
augmenteu la nostra fe de creients. Amén). L’estil d’aquest tipus de Passió cantada el va intensificar i millorar en
expressió i harmonia la Passió a sis (1631) de J.C.De mantius (1567-1543), cantor a Freiberg.
La més forta tradició de la Passió cantada durant la primera meitat del segle XVII corresponia al model responsorial de
Walther. Com a les dècades precedents, el compositor d’una nova Passió era solament responsable de les noves
seccions de polifonia d’aquella Passió (determinats fragments dramàtics o bé intervencions molt concretes de la turba);
durant molts anys va ser costum de mantenir intacta l’homofonia dels diàlegs i la pròpia narració de l’evangelista, però
com que a la part polifònica s’hi anaven introduint nous elements rítmics i harmònics, el contrast entre homofonia i
polifonia dins la Passió s’anava fent cada vegada més acusat, com es pot veure a la Passió segons sant Marc de
C.Schulze (1653).
H.Schütz (1585-1672), notable compositor alemany, va escriure les tres passions de Dresden el 1665 (sant Mateu, sant
Lluc i sant Joan), on introdueix un ample estil fugat a la polifonia de la turba, es deslliga ensems del patró dels recitats i
els renova totalment. Les novetats introduïdes per Schütz a la polifonia serien adoptades poc després pel Kapellmeister
de Dresden M.G.Peranda, el qual va escriure la Passió segons sant Marc el 1668, però tornant als antics recitats.
Al nord d’Alemanya les coses evolucionaven encara més de pressa i, cap a la meitat del segle XVII, els músics de les
ciutats hanseàtiques començaren a introduir instruments musicals en el cant de la Passió. Del nou tipus de Passió
cantada amb instruments en deien Passió Oratorial i ten ia com a novetat, no només l’acompanyament instrumental del
text, sinó també la intervenció dels instruments en els espais musicals que s’hi intercalaven: reflexions pietoses,
simfonietes, altres textos bíblics, madrigals i himnes. La primera Passió Orator ial coneguda és del 1642; és la Passió
segons sant Mateu de T.Selle, i tot i que amb llacunes temporals, el gust per aquest tipus d’obres destinades a ser
interpretades als oficis religiosos anava en augment: passions segons sant Mateu de J.Sebastiani (Königsberg, 1663),
T.Strutz (Danzig, 1664), i J.Theile (1673).
Aleshores, arribat el segle XVIII, coexistien a Alemanya quatre tipus diferents de Passió cantada: i) Passió a l’estil antic,
sense intervenció d’instruments musicals però embellida amb himnes. Es pot dir que va ser bastant ignorada pels millors
compositors. ii) Passió oratorial, lliure des del punt de vista artístic, però respectuosa amb el text bíblic d’un sol
evangelista; gairebé desconeguda als països catòlics. L’evangelista, Jesús i els personatges canten en forma de
recitatiu acompanyats pel baix continu a l’estil italià. Les turbes canten en polifonia i els poemes musicals intercalats es
canten en forma d’ària amb acompanyament d’un grup reduït d’instruments. Es tracta d’una Passió propera als
requeriments de devoció demanats per Luter i també la més comuna durant el primer terç del segle XVIII. Les passions
segons sant Mateu i sant Joan de Bach pertanyen a aquest tipus. Bach, per demostrar que no es volia apartar de
l’ortodòxia luterana i que respectava escrupolosament el text evangèlic, escrivia aquest text en tinta vermella en els
originals manuscrits. iii) Oratori o Música de Passió, molt utilitzat a Itàlia; feia esment de l’Evangeli, sense narrador,
d’estil operístic i text poètic original. L’establiment d’aquest tipus de Passió a Alemanya i més concretament a Hamburg
s’inicia l’any 1704 (C.F.Hunold, “Der blutige und sterbende Jesus” (Jesús mor ensagnat), música de Keiser) i continua
amb l’obra de B.H.Brockes “Der für die Sünden der Welt gemarterte und sterbende Jesus” (Pel pecat del món Jesús és
torturat a mort), posada en música per Keiser (1712), Telemann (1716), Händel (1717), Mattheson (1718) i d’altres.
Aquesta mena de forma musical, des del punt de vista conservador representava una manera de donar satisfacció a
l’oïda més que no pas d’escoltar la Paraula de Déu i en veritat que va ser ben poc utilitzada a la pràctica litúrgica. iv)
Meditació de Passió d’estil líric sense diàlegs directes. Amb el temps, l’aversió creixent envers l’estil operístic típic de la
Passió oratorial, les objeccions a la seva estètica (J.A.P.Schulz, 1774) i potser l’excés de sentimentalisme de l’època,
van afavorir l’entrada de la forma Meditació a Alemanya. Això es comença a notar cap al 1720 i ja el 1755 l’es trena de
“Tod Jesu” (La mort de Jesús) de K.H.Graun a Berlín va tenir una acceptació molt bona perquè, amb un llenguatge
musical senzill característic del preclassicisme, es contemplava la Passió d’un Crist sensible al dolor. Com a veritable
Cantata de Passió bé es va poder utilitzar, en tot o en part, en els oficis religiosos.

EL CIM DE LA PASSIÓ ORATORIAL
JOHANN SEBASTIAN BACH
PASSIO DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI SECUNDUM EVANGELISTAM MATTHAEUM
La forma oratorial arribà al nivell més alt de desenvolupament amb Johann Sebastian Bach (1685-1750), la monumental
obra del qual, “Passió segons sant Mateu”, és la creació d’un geni imbuït d’una fe profunda. Només una altra obra
similar, “Tod Jesu”, escrita per Karl Heinrich Graun (1701-1759), ha gaudit de tanta popularitat a l’Alemanya protestant.
La música de la Passió de Schütz arranjada per a la representació escènica, la Passió segons sant Mateu de Bach i “La
mort de Jesús” de Graun continuen essent per a l’Alemanya no catòlica el que “El Messies” de Händel és encara per al
món de parla anglesa.
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A l’església de Sant Nicolau de Leipzig, la litúrgia protestant de finals del segle XVII permetia cantar la Passió segons
sant Mateu el Diumenge de rams, i la Passió segons sant Joan el Divendres sant, ambdues en la form a tradicional del
recitat gregorià amb una breu polifonia confiada a la turba. Però a principis del segle XVIII, a l’església de Sant Tomàs
de la mateixa ciutat, va començar a cantar-se la Passió amb un estil més polifònic durant els oficis de Divendres sant, i
l’antiga Passió segons sant Joan, en absència de normes litúrgiques més definides, deixà pas al cant d’altres passions.
També a l’església de Sant Nicolau s’obririen aviat les portes als nous corrents polifònics.
D’aquell temps que s’imposà a Leipzig el costum d’interpretar música religiosa a la Quaresma, daten les passions de
Bach, concebudes al servei de la litúrgia i no pas com a concerts.
Bach sembla que va escriure unes cinc passions, de les quals, íntegres, només se’n conserven: una segons sant Mateu
(BWV 244), escrita probablement l’any 1728 seguint el model de Passió oratorial, i una segons sant Joan (BWV 245). Hi
ha una Passió segons sant Marc, la música de la qual ha estat reconstruïda per directors especialistes en Bach, però no
és la música original. Aquestes passions, destinades a l’ofici de vespres de Divendres sant es dividien en dues parts; la
primera s’executava abans del sermó i la segona després.
Quan Bach dirigí la primera Passió segons sant Mateu a l’església de Sant Tomàs, el Di vendres sant, 15 d’abril de 1729,
ni el cor ni l’orquestra passaven per un bon moment i el mestre patia: ho sabem per les queixes que Bach adreçà aquell
any al Consistori de la Vila de Leipzig. Els cantants i els músics es reclutaven entre els interns del col·legi de Sant
Tomàs i, en contra de l’opinió de Bach i del reglament, l’internat admetia alumnes que no tenien veu ni aptitud musical.
Arran de l’estrena no sabem què en va pensar de la Passió la clerecia de Sant Tomàs; és probable que no els agradés
per massa llarga. Un curiós testimoniatge del sagristà d’aquesta església descriu les interpretacions de la Passió, tot
explicant en què consistien els llarguíssims serveis religiosos de Divendres sant, que amb Passió de Bach inclosa
podien durar ben bé unes cinc hores. No sembla, però, que l’obra tingués cap rellevància: si hem d’atenir-nos a l’obituari
de Bach ningú no en fa cap esment especial, i un cop mort el compositor la Passió deixà d’interpretar -se. Aquest tipus
d’obres, amb un marcat estil operístic, mai no van ser ben acollides pel corrent pietista al qual pertanyia la burgesia de
Leipzig.
Llegim, però, les paraules que una crònica anònima posa en la ploma de la segona esposa de Bach, Anna Magdalena:
“Johann va néixer a Eisenach. Sempre em va semblar significatiu que veiés la llum un mes de març durant la
Quaresma, ja que per a la Quaresma i la Setmana Santa escriví les seves millors obres: la Passió segons sant Mateu i
la Passió segons sant Joan, les obres que més profundament van commoure la seva ànima. Una vegada vaig entrar
inesperadament a la seva cambra quan estava component el solo de contralt “Oh Gòlgota” de la Passió segons sant
Mateu. De quina manera em vaig commoure en veure el seu rostre, normalment tranquil, fresc i vermell, cobert amb u na
cendrosa pal·lidesa i ple de llàgrimes! Ell no em va veure; vaig sortir en silenci, vaig seure a l’escala al costat de la por ta
i vaig esclatar en plors d’emoció. Els qui escolten aquesta música no saben pas el que va costar concebre-la. Sentia el
desig de tornar a entrar i abraçar el meu marit, però no vaig gosar. Havia vist en la seva mirada quelcom que em
produïa un sentiment de gran respecte. Mai no va arribar a saber que jo l’havia vist en el dolor de la creació, i me
n’alegro, ja que era un moment en què només l’havia de veure Déu nostre Senyor. En aquesta música sagrada que va
compondre per a les paraules de l’Evangeli expressa els sentiments de tots els cristians quan mirem la Creu; i
Sebastian, quan s’assegué per escriure-la, sentia tota l’angoixa de la criatura humana desitjosa de redempció i tota la
sublimitat del misteri humà. Quan portàvem vuit anys de casats vaig escoltar la Passió segons sant Mateu, per primera
vegada tota sencera, un Divendres sant a l’església de Sant Tomàs; gairebé no vaig poder contenir els sentiments de
goig que aquesta obra tan gloriosa i commovedora em va produir. No obstant això van ser poques les persones que es
fixaren en ella, i com que era de difícil execució i no es podia cantar sense haver-la assajat moltes vegades, van haver
de passar onze anys fins que no la tornés a sentir. I ara –ell mort– aquesta música grandiosa i commovedora dorm en el
silenci. Potser la podré tornar a escoltar al Cel!”
“Què Déu ens empari; és com si estiguéssim sentint una comèdia feta ò pera”. Així s’expressava un Divendres sant una
anciana parlant de la Passió segons sant Mateu de Bach, i això és representatiu de la manca de comprensió de molts
dels seus contemporanis envers una de les creacions més profundes del mestre, de nova factura a l’Alemanya central.
En canvi, les passions oratorials –com s’ha dit abans– ja tenien, en aquell temps, antics precedents al nord. Per dir que,
a Hamburg, l’aire operístic de la Passió segons sant Mateu no hagués cridat pas l’atenció, perquè al començament del
segle XVIII, Keiser ja havia representat a la capital nord-alemanya la Passió de Jesús com a drama escènic, i el text de
Brockes, que unia recitatius, àries i corals amb el propi text evangèlic, ja havia estat musicat per diversos compositors
de renom.
Més amunt hem dit que, un cop mort el compositor, la Passió segons sant Mateu fou oblidada, però no fou només la
Passió. Tota l’obra de Bach quedà arxivada sense despertar massa interès entre les generacions que van succeir la
seva mort. Altres genis de la música, com Mozart i Beethoven, sospitaren alguna cosa de l’excel·lència de Bach, però de
la seva obra en conegueren poc. El gènere Passió oratorial, després de la grandiositat de les produccions del mestre
alemany, sembla com si ja no hagués tingut atractiu per a les noves fornades de compositors; si més no, això és el que
ha succeït en el món protestant. En el món catòlic, grans compositors com ara F.J.Haydn (1732-1809) i T.Dubois (18371924) han musicat les “Set paraules de Jesús a la Creu”, i L.Perosi (1872-1956) ha escrit una “Passió segons sant
Marc”.
Anys després de la mort de Bach, Felix Mendelssohn-Bartoldi examinava la partitura autògrafa de la Passió a Berlín, i la
va considerar de seguida d’un valor inestimable. Mendelssohn llavors tenia 20 anys, edat de l’entusiasme fàcil, i ell
mateix amb un grup d’amics van decidir muntar una audició de la Passió segons sant Mateu a la Singakademie de
Berlín, malgrat les mofes d’altres músics contemporanis que trobaven la Passió passada de moda i, per tant,
condemnada irremissiblement a l’oblit. Mendelssohn, no obstant això, persistí en els seus propòsits i ell mateix va dirigir
una audició històrica de la Passió segons sant Mateu l’11 de març de 1829, un segle després de la primera execució a
Leipzig. El públic en restà corprès, i deu dies més tard, el 21 de març del mateix any –144è aniversari del naixement de
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Bach–, la Passió segons sant Mateu fou novament executada a la Singakadamie, malgrat les intrigues del director titular
de l’orquestra reial que hi estava en contra.
Tot i la revelació que per al món de la música van significar aquestes audicions i l’admiració dels músics romàntics per
l’esperit independent de Bach, el segle XIX no va pas ser una època favorable per al coneixement i difusió de la música
del cantor de Leipzig; ha estat el segle XX que, tot despertant l’interès pel barroc, ha redescobert Bach i ha propiciat el
renaixement de l’obra del mestre. Sense anar més lluny, el febrer-març de l’any 1921, al Palau de la Música Catalana hi
hagué dues audicions memorables de la Passió segons sant Mateu dirigides pel mestre Millet amb l’Orfeó Català; hi
cantava el nostre Emili Vendrell i l’organista era el gran Albert Schweitzer, músic, metge, escriptor, missioner i Premi
Nobel de la Pau el 1952.

Partitura original de la Passió segons sant Mateu de Bach
Singakademie Berlin
Hi identifiquem els fragments:
62: Wenn ich einmal soll scheiden,
63a: Und siehe da,
63b: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.

ESTRUCTURA DE LA PASSIÓ SEGONS SANT MATEU DE BACH
INTRODUCCIÓ
L’entorn familiar dels Bach acostumava a referir la Passió segons sant Mateu com “La Passió Gran”, i és que aquesta
obra, per dimensions i extens repertori de formes musicals, fa petita qualsevol altra versió de la Passió i tota la músic a
religiosa escrita fins aleshores. A la Passió segons sant Mateu, Bach hi aboca la seva rica experiència com a compositor
de cantates d’església i, amb una realització lliure dels esquemes de la tècnica de les formes i de la composició de
l’època, produeix sobre l’inigualable material bíblic de la Passió de Crist, una obra musical sense precedents,
inconfusible en el seu estil.
La Passió Gran és admirada amb gran passió per molts; colossal, irrepetible, màxima expressió musical del drama del
Calvari, amb ella Bach arriba al zenit de la música religiosa de la Reforma i deixa per a la posteritat una de les més
clares manifestacions de l’esperit artístic d’Occident. A.Basso qualifica la Passió Gran de monument sonor, equilibrat i
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vibrant, harmoniós i clar, ple de l’aventura de l’art, inspirat en els darrers passos de Jesús en el món i compromès amb
el Misteri de la Redempció. El mateix filòsof ateu F.Nietzsche reconeixia en certa ocasió a un amic: “Aquesta setmana
he escoltat tres vegades la Passió segons sant Mateu de Bach, i he experimentat cada vegada una sensació
d’admiració sense límits”.
No resulta fàcil la interpretació de la Passió perquè l’oient capti el missatge teològic a través del llenguatge musical.
L’acció, que transcorre al llarg de la narració de l’Evangeli amb intervencions de Jesús i de la resta de personatges que
formen part del drama, incloent-hi la turba (deixebles, poble, grans sacerdots) queda sovint interrompuda per corals i
àries i això al principi pot causar perplexitat. Certament, l’estructura de l’obra amb un seguit d’interrupcions ens pot
arribar a produir un efecte disgregador. El pla general de la composició es veu, però, més clar, quan mirem les escenes
en què queda dividida.

LES ESCENES DE LA PASSIÓ
L’arquitectura de la Passió, amb recitatius, àries i corals intercalats al text evangèlic, és obra del llibretista amic de Bach
i empleat de duanes Christian Friedrich Henrici que escrivia sota el pseudònim de Picander. El llibret comprèn dues
parts que s’inicien amb sengles exordis; cada part es divideix en escenes o fragments seguint l’Evangeli (en total 15) i
inclou les contemplacions poètiques i corals que tenen a veure amb el que es diu a cada fragment. L’obra té conclusió
coral.
PRIMERA P ART DE LA PASSIÓ

Recitatiu 34. Jesús callat, no el torba la falsia
Ària 35. Sofrent!
Coral 37. Qui és que us colpeja?

Exordi. Sents, oh poble, ma complanta?
Escena I. Unció a Betània. Mt (26, 1-13)
Coral 3. Jes ús dolcíssim, quina és l’ofensa?
Recitatiu 5. Dolc íssim Salvador
Ària 6. Oh cor meu, cor trenc at per greus turments!

Escena VIII. Negacions de Pere. Mt (26, 69 -75)
Ària 39. Perdó, Senyor
Coral 40. Jo que lluny de vós vivia
Escena IX. Judes al Temple. Mt (27, 1-6)
Ària 42. Deu-nos nostre Mestre ara!

Escena II. Traïció de Judes. Mt (26, 14-16)
Ària 8. Plora sang, cor estimat!

Escena X. Jesús davant Pilat. Mt (27, 7-25)
Coral 44. Si cerques una via
Coral 46. Cruenta pena, com em meravelles!
Recitatiu 48. Tan sols pel bé Ell ha vingut
Ària 49. Pels homes Crist sent l’agonia

Escena III. Sant sopar. Mt (26, 17-29)
Coral 10. Seny or, jo mereixia
Recitatiu 12. El plor, del fons del cor brollat
Ària 13. El meu cor voldria dar-vos
Escena IV. Angoixa de Jesús al Mont de les Oliveres. Mt (26, 30-38)
Coral 15. Pastor, en vostra armada
Coral 17. A Tu vull acostar-me
Recitatiu 19. Oh dol! Cor fet tremor cercant consol!
Ària 20. A prop del M estre vull fer vetlla

Escena XI. Jesús é s assotat. Mt (27, 26-31)
Recitatiu 51. Oh, Déu clement!
Ària 52. Ja que el rou de ma plorada
Coral 54. Oh testa llatzerada
Escena XII. Simó de Cirena. Mt (27, 32)
Recitatiu 56. La nostra carn vol que portem amb sang
Ària 57. Oh, vine Creu, mon cor et parla!

Escena V. Pregària al Mont de les Oliveres. Mt (26, 39 -46)
Recitatiu 22. Davant del Pare vol el Fill prostrar-se
Ària 23. Porta llest la Creu pesanta
Coral 25. El voler de Déu, es complirà

Escena XIII. Crucifixió. Mt (27, 33-56)
Recitatiu 59. Ah Gòlgota, sinistre Gòlgota!
Ària 60. Mira com estén les mans
Coral 62. Quan jo me’n vagi un dia

Escena VI. Jesús é s pre s. Mt (26, 47-56)
Duet amb cor 27a. La plebs detén Jesús mon Mestre
Cor 27b. Ni el llamp lluu, ni el tro gruny?
Coral 29. Mortals, ploreu el vostre crim

Escena XIV. Davallament de la Creu. Mt (27, 57 -58)
Recitatiu 64. A l’hora fresca del captard
Ària 65. Oh cor meu, jo et vull ben pur

SEGONA PART DE LA P ASSIÓ
Exordi. Ai! No veig mon Mestre aquí!

Escena XV. Sepultura de Jesús. Mt (27, 59-66)
Recitatiu 67. Jesús descansa en pau dormint.

Escena VII. Jesús davant el Sanedrí. Mt (26, 57-68)
Coral 32. Cruel, el món m’ha judicat

Conclusió. Prostrat et dic amb veu que plora

Hi ha musicòlegs que divideixen la Passió segons sant Mateu en 24 escenes en comptes de 15, i és que el sistema de
fragmentar el text i la manera de numerar els títols és qüestió de gustos. L’important és que els fragments consten d’un
o més versicles de la Passió segons l’Evangeli, afegits poètics de lliure invenció de Picander trets principalment del seu
llibre “Meditacions de Setmana Santa sobre la figura de Jesús sofrent” i corals d’església escollits per Bach dels llibres
litúrgics de cant. Val a dir que per a la nostra sensibilitat d’oients del segle XXI, i sense desmerèixer el fons del seu
contingut, hi ha fragments amb uns textos poètics a l’original alemany potser massa rebuscats, i fins i tot carrinclons.
La divisió de l’obra en escenes dóna sentit a la manera en què Bach articula la seva composició, atès que les peces de
contemplació, parlant en termes purament artístics, són la part més substancial de la música de la Passió. De tota
manera, com podeu comprovar, la divisió en escenes feta per Picander no encaixa bé del tot en el text de l’obra tal com
us la presentem: així, trobem que les escenes VI (Jesús és pres), i XIV (Davallament de la Creu) s’inicien entremig dels
recitatius nºs 26 i 63c, respectivament, donant la impressió de trencament o, fins i tot, de contradir allò que hem escrit
abans respecte de l’estructura de la composició. Succeeix que la partitura utilitzada segueix un determinat sistema de
numeració que no és pas l’únic; semblantment a com passa en altres obres de considerable extensió, hi ha una certa
manca d’uniformitat en els criteris de numeració, degut a estudis dels musicòlegs i a la presentació de les editorials, que
en el cas de la Passió van des de sistemes de numeració estrictament musicals fins a d’altres basats en una mena de
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recreació del Via Crucis. Com a curiositat, el sistema Bärenreiter utilitzat per nosaltres segueix sensiblement la proporció
àuria: (números que té la segona part) dividit entre (els números de la primera + una pausa intermèdia) = 1.66 (proporció
àuria = 1.62).

MUSICOLOGIA DE L’OBRA
Deixant a banda la problemàtica dels criteris de divisió, cal assenyalar que ni la poesia madrigalesca ni els corals
d’església que figuren a la Passió es troben abruptament juxtaposats; més aviat tot el contrari: Bach i Picander van
treballar junts per integrar una producció artística sense costures ni pedaços, cosa que ja s’adverteix a l’obra des d’un
bon començament, on al cor d’obertura escrit sobre estrofes de poesia religiosa lliure s’hi superposa un coral d’església
interpretat originalment per veus blanques. Si bé la funció dels corals, recitatius ariosos i àries poètiques és la de donar
un comentari emotiu a les diferents escenes que componen l’obra, aquest comentari, amb el qual la comunitat dels fidels
cal que s’identifiqui, varia considerablement en extensió i forma d’una escena a l’altra, per bé que tampoc són iguals en
extensió totes les escenes. Bach, però, com a persona molt religiosa que era –alguns li diuen “el cinquè evangelista” –,
considera que totes les escenes requereixen algun tipus de comentari pietós, i ben segur que va dedicar força temps a
meditar les escenes de la seva obra per tal de donar a totes les contemplacions una música amb el màxim d’intensitat
expressiva.
Pel que fa als corals de la Passió, la seva respectable quantitat plantejà a Bach el problema de crear unitat dins la
diversitat. Si, a més, examinem a fons les contemplacions líriques de l ’obra, observem una diferència entre el propòsit
emotiu buscat als corals de la primera part i als de la segona: els corals de la primera part estan basats en profecies,
sentències o advertiments; en canvi, els de la segona es fonamenten en aspectes de renúncia i de burla amb el fet
descoratjador de la dispersió del ramat de Crist. Bach tot això ho va resoldre en base a escriure un important nombre de
corals d’igual melodia que donaven coherència al conjunt de l’obra. Així, entre els catorze corals a quatre, hi trobem
quatre corals amb la mateixa melodia del coral nº15 (Pastor, en vostra armada), que són els corals nºs 17, 44, 54 i 62;
també hi trobem dues versions iguals del coral nº3 (Jesús dolcíssim: quina és l’ofensa?) als nºs 19 i 46, i una repetició
del coral nº10 (Senyor, jo mereixia) al nº37. Però el reduït nombre de melodies de coral que Bach va dissenyar no s’ha
de veure com un simple artifici; també va ser un mitjà per establir relacions entre peces; per exemple: a les paraules de
Jesús que presagien la seva mort (recitatiu evangèlic del nº2) succeeix el coral nº3, i quan el presagi és a punt de fer-se
realitat amb els crits de la gent demanant la seva crucifixió, apareix el coral 46 d’igual melodia.
L’èmfasi més gran que reforça l’estructura dramàtica de l’obra recau en sis contemplacions musicades sota la forma de
diàleg coral entre la Filla de Sió i el poble creient. Són els nºs 19 (Oh dol! Cor fet tremor cercant consol!); 20 (A prop del
Mestre vull fer vetlla); 27a (La plebs detén Jesús mon Mestre); 30 (Ai! No veig mon Mestre aquí!); 60 (Mira com estén
les mans) i 67 (Jesús descansa en pau dormint). La Filla de Sió és una figura mística de certa importància en la poesia
religiosa alemanya de l’època, identificable amb l’esperit de la Jerusalem terrenal dels profetes. Bach i Picander, imitant
en això E.Brockes, autor hamburguès de poemes religiosos, la fan intervenir a l’obra; ella seguirà els passos de Jesús
cap a la mort, els meditarà i sovint establirà un diàleg amb el cor dels fidels. Eleva la veu en els passatges en què Jesús
prega a la Muntanya de les Oliveres (nºs 19 i 20) i quan se l’enduen pres (nº27a); després vagareja plorosa en la
tenebra quan no veu Jesús (nº30); demana pietat per Ell (nº51), i finalment, al Gòlgota, explicarà als fidels el misteri de
la Redempció (nº60).
En un pla compositiu diferent, dins l’obra s’hi encaixa un grup de peces contemplatives concebudes com a àries amb
introducció de recitatius ariosos; en aquest grup s’ofereix una àmplia varietat de solos. Entre els ari osos rics en motius hi
trobem com a més il·lustratius els nºs 22 (Davant del Pare vol el Fill prostrar-se) i 51 (Oh, Déu clement!). N’hi ha d’altres
que relliguen la seva expressivitat amb la de l’ària que segueix; potser el més característic sigui el nº59 (Ah Gòlgota,
sinistre Gòlgota!), veritable cant de lamentació i de consol per a la humanitat.
Que Bach no era un compositor esclau dels esquemes acadèmics ens ho demostra l’existència, a la Passió, d’un grup
de peces contemplatives anomenat “de les tres àries sense introducció” (absència de recitatiu o ariós previ). Són les
nºs 8 (Plora sang, cor estimat!), 39 (Perdó, Senyor) i 42 (Deu-nos nostre Mestre ara!), unides per un contingut
argumental comú: la traïció de Judes i les negacions de Pere.
És cert que les peces madrigalesques que corresponen als textos de Picander, juntament amb els corals d’església,
formen un entramat compacte que dóna un important suport a la composició, però no per això s’ha d’oblidar que el nucli
essencial de la Passió continua essent la història bíblica, en la qual participen l’evangelista com a narrador, Jesús com a
personatge central, i Judes, Pere, Pilat, la seva muller, els falsos testimonis, les criades i els sacerdots com a resta de
personatges.
La part de l’evangelista que en termes quantitatius és òbviament la part predominant, està escrita gairebé tota en un to
expressiu més aviat neutre, com ha de ser una narració històrica; ara bé, hi ha passatges que necessiten una visió més
expressiva del text evangèlic i, en aquests casos, Bach fa més viva la declamació i més animada la línia del continu. Per
contra, sorprèn l’austeritat amb què Bach dibuixa alguns passatges de l’evangelista; vegeu, sinó, els fragments del
nº38c: “Tu, ans que canti el gall” i “I a fora eixint, plora va amargament”. El nº61e: “I Jesús fent novament un gran crit,
expirà”, és un breu i molt cèlebre fragment en què l’evangelista emet un fortíssim agut, per acabar amb un pianíssim de
mort.
La versió musical de les paraules de Jesús refereix la manera subtil i funcional amb què Bach expressa les idees, i així,
tot el que diu Jesús i solament el que diu Ell queda sempre subratllat per l’acompanyament de llargs acords lligats; les
paraules així ornamentades de Jesús tenen la pervivència i ressò del seu diví m estratge. En canvi, quan Jesús
agonitzant a la creu, abandonat de tothom, sol davant “l’hostilitat dels homes i el silenci del Pare” implora “Eli, Eli, lemà
sabactani?”, també l’abandona l’acompanyament i el deixa només en companyia d’una mínima i esmorteïda
instrumentació. Al llarg de l’obra, la naturalesa de l’acompanyament al que diu Jesús, pot fluctuar del recitatiu
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instrumental senzill a la forma ariosa; vegem com a exemple el nº11 “Qui posa amb mi la mà en aquesta plata”.
Addicionalment, la interpretació musical de les paraules de Jesús queda marcada per una explotació conscient dels
paral·lelismes i connexions que hi ha dintre del text evangèlic; per exemple, la doble pregària a Guetsemani “Oh Pare”,
dels nºs 21 i 24, està harmonitzada primer en Mi bemoll major i després en mi menor, mig to més alt i amb canvi de
mode de major a menor per donar més emotivitat a l’expressió.
Els passatges en què intervé la turba també fugen dels esquematismes. Aquí, la Passió segons sant Mateu desplega un
ample ventall de recursos, des de l’emfàtica i sobtada dissonància del crit “Barrabàs!” (nº45a), i de frases molt curtes
com “Està cridant Elies” (nº61b), fins a peces més expansives d’estil motet, com per exemple el nº58b “Ei! Tu que abats
el temple de Déu”, o d’altres d’estil contrapuntístic, com veiem als nºs 45b “Sia en creu clavat!” i 50b, amb el mateix text
però cantat un to més alt, perquè “el tumult (a Pilat) se li anava fent molt més gros”.
El darrer cor de turba es troba al nº 66b “Ah, Senyor, recordem que aq uell impostor”, i és d’una llargada excepcional. La
raó l’hem de buscar en la gran importància del contingut del text, el qual refereix dues idees exposades a Pilat per part
dels grans sacerdots: la primera és la resurrecció de Crist anunciada per Ell mateix, i la segona, conseqüència de
l’anterior, la petició de segellar el sepulcre per evitar una “mentida molt més grossa que la primera”. Bach allarga el cor
com a punt final del seguit de conjures que s’havien tramat contra el Fill de Déu, per tal de fer-lo morir, primer, i
esborrar-ne el seu record, després: així és com la maldat dels homes havia planejat concloure la Història del Calvari.

SIMBOLISMES MUSICALS A LES ESCENES DE LA PASSIÓ
PRIMERA PART
Núm. 1. EXORDI. COR I CORAL D’INFANTS. Sents, oh poble, ma complanta?
Aquest exordi, vertader cant funerari d’estil tombeau francès, recorda el Tono a la Pasión de Jesús “Ay que dolor” del
montserratí J.Cererols (segle XVII). Picander pretenia que el poema al·legòric de lamentació, en què es basa l’obertura
de la Passió, fos protagonitzat per la Filla de Sió en diàleg amb el poble creient. Però Bach tenia una visió més
dramàtica de l’obertura; ell sentia crits i clams, de manera que, tot conservant el text del llibretista, va canviar el paper de
la Filla de Sió (que òbviament parla en singular) pel d’una gentada. D’aquesta manera, Bach creà l’obertura de la Passió
amb un gran cor, potent simbolisme d’una multitud empenyent-se pels carrers de Jerusalem i clamant amb crits de dol.
Les complantes que surten en forma de cant de la Jerusalem terrenal, on hi pateix i mor el Fill de l’Home, constitueixen
un grandiós coral en mode menor; a ell s’hi afegeix en simultaneïtat, un cantus firmus dels estols d’àngels des de la
Jerusalem celestial governada per l’Anyell segons la visió apocalíptica de Joan, sols que aquest cant dels àngels, que
és interpretat per un cor de veus femenines, és un cant serè, en mode major (“Oh Be de Déu puríssim”) i serveix per
donar una visió contraposada a la del cant terrenal. Aquí s’inicia el contrast entre mode menor terrenal i mode major
celestial, dialèctica que Bach ja no abandonarà al llarg de l’obra; ben al contrari, la tensió entre menor i major no només
no quedarà resolta sinó que s’anirà aguditzant a mesura que ens acostem al cor, també grandiós, amb què conclou la
Passió.
I. UNCIÓ A BETÀNIA
Núm. 5. RECITATIU DE CONTRALT. Dolcíssim Salvador
És la primera meditació poètica que té lloc després de la unció de Jesús per la dona de Betània. La segona part del text
diu: “Vulgueu-me concedir, Senyor, que se m’escampi el plor dels ulls …”. L’acompanyament d’aquest recitatiu concorda
amb el text a través d’un constant sanglot de les flautes. Fou el passatge evangèlic (Ll 7, 37-38) de la dona que renta els
peus de Jesús amb llàgrimes, el que va inspirar Bach?
Núm. 6. ÀRIA DE CONTRALT. Oh cor meu, cor trencat per greus turments!
El text segueix: “Mon plor sia com rosada convertida en sentiment, al bon Mestre consagrada”. En una altra figura
rítmica continuen, però, els sanglots de les flautes. Ària probablement treta de la cantata funerària BWV 244a del mateix
Bach “Klagt Kinder, Klagt es aller Welt” (Lamenteu-vos infants, tot el món es lamenta).
II. TRAÏCIÓ DE JUDES
Núm. 8. ÀRIA DE SOPRANO. Plora sang, cor estimat!
El text adverteix poèticament el fet traïdor de Judes i els sanglots tornen a la música. Com l’ària 6, probablement
procedeixi de la mateixa cantata BWV 244a.
III. SANT SOPAR
Núm. 9e. COR. Jo, Senyor? (Mt 26, 22b)
Jesús acaba d’anunciar als seus deixebles que un d’ells el trairà. Això e ls neguiteja i “comencen a preguntar-li dient, un
per un: Jo, Senyor?”. Aquesta pregunta el cor la repeteix onze vegades (tots els deixebles, llevat de Judes).
Núm. 10. CORAL. Senyor, jo mereixia
Aquest coral comença amb una inversió de l’ordre de les paraules que formen el Cor nº9e. És a dir, la pregunta que fan
els deixebles entristits a Jesús: “Jo, Senyor?”, la respon el cor de fidels autoinculpant-se de la injustícia del pecat:
“Senyor, jo!”. La música és d’un coral de la cantata BWV 161 del propi Bach, “Komm, du suβe Todesstunde” (Vine, hora
dolça de la mort).
Núm. 11. FRAGMENT ARIÓS. Beveu-ne tots d’aquest vas (Mt 26, 27-29). Jesús, a la institució de l’Eucaristia, ofereix
el calze als seus deixebles. La melodia de l’acompanyament consta exactament de 116 notes, i el salm 116 (versicle 13)
diu: “Invocant el nom de Jahvè alçaré la copa per celebrar la salvació”. És casualitat?
Núm. 12. RECITATIU DE SOPRANO. El plor, del fons del cor brollat
És la primera meditació que trobem immediatament després de la institució de l’Eucaristia. També aquí hi ha un
acompanyament instrumental d’oboès que imita un sanglot constant.
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Núm. 13. ÀRIA DE SOPRANO. El meu cor voldria dar-vos
Representa un fort contrast amb tot el que hem estat contemplant fins aquí: és la joia per l’immens regal que ha rebut la
humanitat en l’Eucaristia; la tonalitat és de Sol major, i el ritme, ben alegre. Ària treta probablement de la cantata BWV
244a.
IV. ANGOIXA DE JESÚS AL MONT DE LES OLIVERES
Núm. 14. RECITATIU DE L’EVANGELISTA AMB JESÚS. Després de sopar, un cop cantats els himnes … (Mt 26,
30) “… Jesús i els seus deixebles se’n van a la muntanya de les Oliveres”. Unes pesades semicorxeres al baix continu
evoquen el pas feixuc del Mestre cap a la primera estació del seu martiri: l’angoixa i tristor de la seva ànima. Jesús
anuncia l’escàndol que significarà la seva Passió amb una música trista i, de sobte, el seu discurs és fa més punyent
quan diu: “… així es va escriure: de mort feriré el pastor, i l’armada d’ovelles quedarà dispersada”; la música s’agita, es
trasbalsa, però canvia del tot quan Jesús anuncia: “Mes després, quan ressusciti, seré al vostre davant a la Galilea”. Ara
les pesades semicorxeres d’abans es tornen alegres i sonen lleugeres als violins en comptes del baix, com a senyal del
pas immaterial de Crist transfigurat.
Núm. 19. RECITATIU DE TENOR AMB CORAL. Oh dol! Cor fet tremor cercant consol!
Acompanyen la meditació uns sospirs de les flautes i els oboès, i el baix continu va tremolant. Els versicles de la part
coral d’aquesta peça es canten intercalats entre els versicles del recitatiu, amb la mateixa música que el coral nº3; en
efecte, l’argument del coral nº3 es basa en la pregunta que es fa el poble de creients del per què es busca jutjar i
condemnar Jesús, i el coral del nº19 en dóna resposta: “Ell pagarà les culpes dels homes”.
Núm. 20. ÀRIA DE TENOR AMB COR. A prop del Mestre vull fer vetlla
Les notes de l’oboè tocant en solitari són com una crida en el silenci del vespre, una invitació a vetllar. Ària també treta
probablement de la cantata BWV 244a.
V. PREGÀRIA AL MONT DE LES OLIVERES
Núm. 22. RECITATIU DE BAIX. Davant el Pare vol el Fill prostrar-se
Tot l’acompanyament d’aquest recitatiu el forma una obstinada repetició d’uns arpegiats descendents de notes, que
imiten figuradament l’actitud de prostració de Jesús pregant davant del Pare. Per contra, a les paraules del text “La
humanitat que jau retuda en sa caiguda, vers Déu ja pot de nou alçar-se”, segueix un curt arpegiat ascendent.
Núm. 23. ÀRIA DE BAIX. Porta llest la Creu pesanta
El tema d’aquesta ària neix igualment de la visió de l’ésser que humil es doblega sota la voluntat de Déu. S’intueix un
cos rendit, que s’aixeca i torna a caure. La línia melòdica ens la presenten dos violins des de bon començament. Àri a
que probablement també es va treure de la cantata BWV 244a.
VI. JESÚS ÉS PRES
Núm. 27a. DUET DE SOPRANO AMB CONTRALT. La plebs deté Jesús mon Mestre
L’evangelista acaba de relatar com Jesús ha estat pres i conduït per les turbes, i ara la música evoca la llòbrega
processó. Mentre, les veus de soprano i contralt canten sanglotant a duo “La plebs deté Jesús mon Mestre”, la corda a
l’uníson fa sentir en un ritme inexorable les passes dels qui s’emporten el Senyor detingut, i el cor de creients tot
protestant crida: “Fora, fora, no el lligueu!”. El bell duet que interpreten soprano i contralt sense acompanyament de
registres greus vol representar la naturalesa celestial de Jesús i la seva innocència, tot i que ha estat pres com un
bandoler.
Núm. 27b. COR. Ni el llamp lluu, ni el tro gruny…?
L’angoixa que tradueix el passatge anterior és colpidora; i en la continuació, de sobte, el cel s’enfosqueix de núvols,
figura com si se sentís tronar, el cor invoca les forces de la natura davant el que s’està veient i demana càstig d’infern
per al traïdor: “Ni el llamp lluu, ni el tro gruny, oh cel, com no et bades? Avern, com no s’obre ta gola roenta?”. La
tempesta esclata; els llamps s’encenen en ziga-zaga d’un cor a l’altre i els trons no paren de bramular als baixos de
l’orquestra.
Núm. 29. CORAL. Mortals, ploreu el vostre crim
En un cor que posa punt final a la primera part de la Passió, Bach va voler apaivagar els sanglots de tota aquesta
primera part de la tragèdia, amb la idea de fer paleses les paraules de l’antic i cèlebre coral de Passió “O Mensch,
bewein’ dein’ Sünde groβ”. Les veus executen –amb la participació del cor d’àngels– una mena de motet sobre la
melodia del coral. L’orquestra acompanya el coral amb uns moviments de fantasia que recorden les onades d’una mar
en pau després de la tempesta, i és enmig d’aquesta bonança que el text fa referència a la missió de la Mare de Déu.
Recomano la lectura pausada del text (a qui li sigui possible, molt millor que llegeixi l’original alemany); és una bella
síntesi poètica del pla salvador de Déu. A mi, els citats moviments orquestrals em suggereixen una llarga conversa
sobre aquest pla salvador, feta de preguntes i respostes. El coral va ser revisat i enriquit per Bach temps després
d’haver-ne fet una primera versió.
SEGONA PART
Núm. 30. EXORDI. ÀRIA DE CONTRALT AMB COR. Ai! No veig mon Mestre aquí!
Ària introductòria a la segona part de la Passió. De primer moment causa estranyesa; la música comença amb unes
passes irregulars, una mena de contratemps que evoca la Fi lla de Sió perduda a la nit pels carrers de Jerusalem
buscant Jesús sense trobar-lo; s’atura, reemprèn vacil·lant la marxa i implora els fidels perquè l’ajudin a cercar el
Senyor.
VII. JESÚS DAVANT EL SANEDRÍ
Núm. 34. RECITATIU DE TENOR. Jesús callat, no el torba la falsia
Contra Jesús declaren falsos testimonis i el gran sacerdot li demana una resposta; “mes Jesús res no deia”, explica
l’Evangeli. Tot seguit ve aquest recitatiu ariós caracteritzat per una orquestració sòbria (dos oboès, viola de gamba i
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continu), un acompanyament que té a veure amb el silenci de Jesús, ja que recorda un pas funerari. Acord rere acord el
recitatiu progressa lentament, marcant el compàs sense cap moviment extra, sense cap torbació, impertèrrit; malgrat la
tensió del moment, el ritme de l’acompanyament no es belluga el més mínim. Imitant Jesús, roman en exemplar
enteresa.
Núm. 35. ÀRIA DE TENOR. Sofrent!
L’ària amb el text “Sofrent, sofrent! d’un món fals rebré fiblades” ha estat qualificada de meravella de la serenitat. La
viola de gamba simbolitza la paciència amb vuit plàcides corxeres, que passen d’immediat a un ritme obstinat a base de
figures de semicorxera amb punt i fusa, tot imitant els ràpids moviments de la llengua d’un escurçó.
Núm. 36a. FRAGMENT RECITATIU DE JESÚS. I llavors el príncep dels sacerdots això digué :
“Jo t’adjuro en el nom del Déu vivent, perquè ens diguis si ets el Messies, Fill de Déu”. Li respon Jesús: “Tu ho dius. A
més jo us dic: des d’ara tots veureu assegut el Fill de l’home, al costat dret del Poder, venint de dalt del cel sobre els
núvols” (26, 64b). Les paraules de Jesús sobre la seva divinitat venen adornades amb un preciós dibuix dels violins, que
evoquen la majestuositat d’uns núvols que s’aixequen per damunt de l’horitzó.
Núm. 36d. COR. Messies, au, digue’ns qui, doncs, t’ha pegat! (Mt 26, 68)
En aquest cor, la paraula Messies sustentada per tres corxeres precedides de pausa de corxera, ens fan imaginar les
reverències mofetes dels qui escarnien Jesús; per la seva part, les flautes sobresurten per damunt de l’orquestra amb
una línia melòdica i uns valors ritmats, de tal manera que s’afegeixen en forma de rialles burlesques a la befa general.
VIII. NEGACIONS DE PERE
Núm. 38b. COR. Guaita, tu ets també un d’aqueixos (Mt 26, 73b)
En aquest cor són novament les flautes les que amb la seva línia melòdica i rítmica es burlen de Pere, mentre els
servents i serventes del palau del gran sacerdot l’acusen de ser del grup que anava amb Jesús. La rítmica dels valors
de semicorxeres a les flautes, amb una freqüent repetició d’un triplet de notes agudes, dóna força a l’acusació, ja que
sembla com si els aguts d’aquestes flautes anessin dient a Pere de forma insistent: “tu també, tu també …”
Núm. 38c. FRAGMENT DE RECITATIU DE L’EVANGELISTA. I començà a imprecar amb juraments:
“… I Pere es recordà de les paraules que va dir Jesús: “Tu ans que canti el gall m’hauràs negat tres vegades”; i a fora
eixint, plorava amargament” (Mt 26, 75). Al capítol ESTUDI MUSICOLÒGIC DE L’OBRA, tot parlant del paper de
l’evangelista, hem exemplificat la línia melòdica del passatge “i a fora eixint, plorava amargament” com a austera; i ho
és, molt més que en d’altres passions, però això no contradiu que es tracti d’una de les frases de la Passió musicades
amb més dramatisme.
Núm. 39. ÀRIA DE CONTRALT. Perdó, Senyor
Pere ha negat el Mestre i l’evangelista ens ha dit “… i a fora eixint, plorava amargament”. Després del melisma colpidor
d’aquestes paraules de l’Evangeli, el solo de violí i la veu de contralt ploren junts en una bellíssima composició que
expressa penediment com rara vegada així ha estat feta. Aquesta ària es va treure probablement, un cop més, de la
cantata BW V 244a.
IX. JUDES AL TEMPLE
Núm. 41b. COR. D’això què n’he m de fer? (Mt 27, 4b)
Els sacerdots es burlen de Judes. També aquí les flautes s’encarreguen d’executar un ritme de befa sobre aquesta
lletra.
Núm. 42. ÀRIA DE BAIX. Deu-nos nostre Mestre ara!
El tema orquestral fa sentir com un Judes desesperat corre a veure els sacerdots, i un cop davant d’ells s’atura. Els
llença a terra les monedes de plata, rodolen damunt les lloses i el violí les imita.
X. JESÚS DAVANT PILAT
Núm. 45a. FRAGMENT DE COR. Barrabàs! (Mt 27, 21b)
La resposta del poble reclamant Barrabàs està construïda sobre un acord terrible i inesperat. Bach aconsegueix un crit
d’efecte tremend, amb la falsa resolució d’un acord de dominant a un acord de sèptima disminuïda.
Núm. 50d. COR. Sa sang sobre nostre i els fills nostres caigui! (Mt 27, 25b)
Entre les vuit veus dels dos cors, les frases “sobre nostre” i “els fills nostres” es repeteixen 36 i 34 vegades,
respectivament. Però 36 + 34 = 70; coincidència de l’atzar o no, l’any 70 Jerusalem va ser destruïda pels exèrcits
romans.
XI. JESÚS ÉS ASSOTAT
Núm. 51. RECITATIU DE CONTRALT. Oh, Déu clement!
L’orquestra acompanya el recitatiu amb una repetició obstinada de semicorxera amb punt i fusa, que imita el ritme
horrorós de la flagel·lació. La Filla de Sió, esgarrifada de veure com assoten Jesús, demana als botxins que aturin el
turment.
Núm. 52. ÀRIA DE CONTRALT. Ja que el rou de ma plorada
Els botxins sembla com si haguessin escoltat les súpliques de la Filla de Sió. No s’aturen, però fan els assots més
espaiats; així, les figures del recitatiu anterior es fan més llargues: corxera amb punt i semicorxera.
Núm. 54. CORAL. Oh testa llatzerada
És el coral més cèlebre de la Passió. El text de l’original alemany “O Haupt voll Blut und Wunden” és una transcripció del
“Salve caput cruentatum” de sant Bernat (segle XII), feta per P.Gerhardt, el poeta religiós més important de l’Alemanya
del segle XVII. La melodia és treta de la cançó profana de H.L.Hassler, organista i compositor alemany dels segles XVI-
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XVII, “Tinc l’ànima torbada per l’amor d’una tendra donzella”. A propòsit d’això cal dir que Bach, músic i home de fe, no
tenia inconvenient de parodiar una cançó profana i transformar-la en religiosa, però mai a l’inrevés.
XII. SIMÓ DE CIRENA
Núm. 56. RECITATIU DE BAIX. La nostra carn vol que porte m amb sang
Un acompanyament auster (dues flautes, viola de gamba i continu) en ritme de pausa de corxera, dues semicorxeres,
corxera i pausa de corxera, marca clarament les passes lentes i tentinejants de Jesús aclofant-se sota el pes de la Creu.
Núm. 57. ÀRIA DE BAIX. Oh, vine, Creu, mon cor et parla!
Simó de Cirena ajuda Jesús a portar la Creu. L’acció d’aquest home permet Jesús torturat d’alleugerir les seves passes
camí del Calvari. Per això, aquesta ària, que ve acompanyada sols per viola de gamba solista i continu, té un ritme més
mogut que no pas el recitatiu anterior. Com d’altres, l’ària probablement es va treure de la cantata BW V 244a.
XIII. CRUCIFIXIÓ
Núm. 58b. COR. Ei! Tu que abats el temple de Déu, (Mt 27, 40)
“i l’alces nou sols en tres dies, ara salvat! Ets el fill de Déu, bé pots deixar la creu”. El cor canta aquesta cruel temptació
al Senyor feta pels qui passaven contemplant la seva agonia. El fragment de progressió melòdica dels baixos en línia
descendent simbolitza la irònica invitació a davallar de la Creu, tot repetint “… bé pots deixar, bé pots deixar…”
Núm. 58d. COR. Ell que en salvava d’altres, (Mt 27, 42)
“a si mateix no se salva! Si és el Rei de Israel, que baixi ja de la creu, …”. Igual que abans, el cor canta la mateixa
temptació al Senyor, aquesta vegada de part dels escribes, fariseus i ancians del poble, i la melodia de les veus fa unes
línies descendents per referir-se a la davallada de la Creu.
Núm. 59. RECITATIU DE CONTRALT. Ah Gòlgota, sinistre Gòlgota!
La Filla de Sió canta al peu de la Creu. L’acompanyament d’oboès amb un ritme repetitiu de negra i quatre
semicorxeres, la primera de les quals lligada, hi ha musicòlegs que l’identifiquen amb un ressò llunyà de campanes
tocant a mort.
Núm. 60. ÀRIA DE CONTRALT AMB COR. Mira com estén les mans
Les campanes continuen tocant però ara ho fan amb un caràcter de confiada esperança: són campanes de redempció.
Al toc de campanes s’hi afegeix un seguit de moviments ascendents al baix, que volen simbolitzar les mirades dels
creients que s'eleven cap a Jesús clavat en Creu. El text és una meditació sobre la figura de Jesús que obre els braços
a tothom.
Núm. 63a. FRAGMENT DE RECITATIU D’EVANGELISTA. I vet aquí que al te mple, el vel s’esquinçà (Mt 27, 51-52)
Els prodigis que esdevenen després de la mort del Senyor també queden simbolitzats pels moviments del baix continu.
El vel del temple s’esquinça i el baix ho figura amb ràpids grups de fuses ascendents i descendents. El terratrèmol, el
figura el continu amb llargs tremolors de fuses sobre unes mateixes notes.
XIV. DAVALLAMENT DE LA CREU
Núm. 64. RECITATIU DE BAIX. A l’hora fresca del captard
Evoca grans records de l’horabaixa de la tarda: el pecat d’Adam al Paradís (Gn 3,8) descobert per Jahvè Déu a la
frescor del dia; el retorn de la coloma a l’arca de Noè portant la fulla d’olivera tendra al bec després del diluvi (Gn 8,11); i
el davallament de la Creu, on mor humiliat el Crist en un acte suprem d’amor (Mt 27, 57-59). Ara, Déu fa la pau amb
l’home en aquesta augusta hora de tarda. Els primers violins acompanyen el text amb un moviment de gran calma ritmat
per grups de semicorxeres.
FINAL
Núm. 68. COR. Prostrat et dic, amb veu que plora
El freqüent dibuix al baix d’un grup ferm descendent constituït per una pausa de corxera, cinc corxeres i negra, recorda
insistentment la davallada del Cos de Jesús a la tomba. És un grandiós cant de dolor a l’episodi dolorós de donar
sepultura a Jesús. Però la invocació del repòs, i la certesa que un dia podrem tancar els ulls en el somni de la pau com
Crist ho va fer, constitueixen un afable missatge de fe, sublimat per la inspiració d’una música que dóna la benvinguda a
la nit com a dispensadora de descans. “Sant Mestre, bona nit!”, respon el cor en ritme de cançó de bressol, a cadascuna
de les intervencions dels solistes, en el recitatiu que precedeix el cor final. La cantata de Bach BWV 244a interpretada
en els funerals del príncep Leopold d’Anhalt-Cöthen, va servir probablement de base per a aquest cor que tanca la
Passió. Semblantment com féu a la Passió segons sant Joan, Bach va escriure aquest número en do menor, tonalitat
que a la seva època s’associava al son; per al compositor, Jesús descansa a l’espera d’un inefable tercer dia.

INTERPRETACIÓ
Quants cantants i instrumentistes tenia Bach a la seva disposició per executar la Passió? No hi ha ni referències del
mateix Bach ni documents de l’època que permetin respondre aquesta qüestió amb seguretat. Es calcula que com a
molt deurien ser uns trenta cantaires (nens i homes; als cors de les esglésies de l’època no hi havia dones) i un nombre
igual d’instrumentistes, si fa o no fa. I encara caldria preguntar-se si, en veritat, aquestes seixanta persones cabien a la
tribuna de l’església de Sant Tomàs de Leipzig. Això vol dir que cada cor de la Passió no disposava més que d’unes
quinze veus, de les quals les millors i més entrenades feien de solistes. Les àries de soprano i de contralt eren
executades per nois, i certament que, per a una “perfecta” interpretació, ni la veu femenina més bella podia adaptar -se
al timbre i a l’atac exigits per la música de Bach. En definitiva, si volguéssim escoltar aquesta música al més aproximat
possible de com sonava quan Bach la va escriure, hauria de ser interpretada exclusivament amb els mitjans per als
quals fou pensada. També hi ha qui no considera descartable la hipòtesi que el nombre de cantants a cada cor fos
només d’un per corda.
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Altres dificultats d’interpretació afegides són el tempo, els adorns, els timbres instrumentals i de les mateixes veus, els
frasejats i articulacions … Tot pot resultar tan distint de com Bach ho va dissenyar! Per adonar-se'n no cal fer altra cosa
que escoltar les diverses interpretacions de directors famosos, com Michel Corboz, Eric Ericson, Eliot Gardiner, Paul
Goodwin, Nikolaus Harnoncourt, Philippe Herreweghe, Von Karajan, Ton Koppman, Gustav Leonhardt, Karl Richter,
Helmut Rilling, Peter Schreier, etc.
A nosaltres, humils seguidors de l’obra de Bach, ja ni tan sols se’ns han arribat a presentar alguns d’aquests problemes
derivats del refinament interpretatiu, però és ben cert que n’hem tingut d’altres, la resolució dels quals ha anat de la mà
d’una bona labor de bescanvi d’idees i coneixements entre tots els qui –en paraules de Juan Giral, director de l’audició
de la Passió que va tenir lloc a Sant Miquel dels Sants ara fa disset anys – ens hem engrescat en aquesta “insensata
aventura”, i no només pel que fa a la solució de les dificultats tècniques de l’obra, sinó també per un seguit de limitacions
–com poden ser les pròpies limitacions pressupostàries–, que han fet d’aquest projecte un bon repte.
Murat Khupov, però –com en altres concerts de provada dificultat –, ha acceptat amb il·lusió i empenta el muntatge i
direcció de la Passió que us oferim avui a la Cripta de la Sagrada Família, aquesta vegada amb la col·laboració
d’Eugenio Malm, Miryam Niubò, Josep Torrescasana, Nacho Cantalejo, Matthias Weinmann, i tants d’altres. Ni ens ha
passat pel cap la realització de talls a la partitura, com fan alguns intèrprets per tal d’abreujar; això, al nostre entendre,
és una mutilació que atempta contra la unitat textual i musical de l’obra, i contra un dramatisme perfectament planificat
des del cor inicial –que presagia les proporcions de la tragèdia– fins a la infinita desolació del cor final.
Bé, vosaltres els oients teniu la paraula… En expressió d’un gran pianista basc diríem: “Surts a executar un concert i
sents com el cor et batega amb força, perquè mai no saps… Les sensacions d’allò que estàs interpretant varien… Al
món de la interpretació no hi ha una veritat absoluta, sinó més aviat una suma de con dicions, com són l’acústica de
l’instrument i del lloc, la situació emocional de l’intèrpret i del conjunt de l’auditori: és com un sistema planetari, amb
llums i ombres”.
La Passió segons sant Mateu de Bach va passar per diverses etapes abans no va arribar a la forma final que coneixem,
etapes que encara avui dia no han pogut reconstruir-se del tot. Gairebé pot assegurar-se que l’obra fou estrenada el
Divendres sant de 1729 a l’església de Sant Tomàs de Leipzig, segons una versió la còpia de la qual –feta pel gendre
de Bach, Johann Christoph Altnickol– ens en dóna només una idea aproximada. La primera edició publicada d’aquesta
versió antiga va aparèixer en facsímil i comentada a la Sèrie II, vol. 5è., de la Neue Bach-Ausgabe. No existeix cap
partitura autògrafa anterior a l’esmentada –que pot ser datada ben bé a l’any 1736–, i en la qual es fonamenten la
pràctica totalitat de les edicions modernes. De tota manera, per tal de facilitar una aproximació el més fidel possible a la
versió original de Bach, les edicions contenen variants, algunes de les quals són del mateix Bach –incansable revisor de
la seva Gran Passió–, i d’altres es deuen a consideracions de caràcter pràctic sorgides arran de la repetició de l’obra en
segona audició, a la dècada de 1740.
La més important d’aquestes variants és sens dubte la forma d’acompanyament del continu a la part de l’evangelista,
escrita originalment en notes llargues lligades. Ni el mateix Bach va fer cap consideració a una possible línia melòdica
del continu en versió secco. Aquesta última –si més no explicitada en l’escriptura de les parts– diferencia de forma molt
més clara l’acompanyament de les paraules de l’evangelista de les de Jesús, on aquí sí que el continu interpreta la
versió lligada.
També, a l’ària 57, la part de viola de gamba que va substituir el llaüt als números 56 i 57 de la versió original, ha sofert
dos tipus de canvis: un fa referència a l’extensió de les figures ornamentals (i parlant amb més propietat, a la seva justa
definició rítmica), i l’altre representa un tipus de caràcter independent. Normalment, les edicions modernes respecten la
notació de la particel·la antiga, suposadament més d’acord amb el pensament de l’autor, per bé que certs canvis no
ornamentals sovint s’inclouen com a variant ossia.
Quan la Passió va ser revisada entre 1740 i 1750, l’orgue del Cor II de la partitura original fou canviat per un clavecí,
molt probablement per causa d’alguna limitació circumstancial més que no pas per una lliure decisió de Bach.
Relacionat amb aquest canvi, el compositor va potenciar les veus de la línia de soprano in ripieno dels nºs 1 i 29 i va
afegir la viola de gamba als nºs 34 i 35, amb una clara intenció de recuperar la intensitat sonora perduda per la
substitució de l’orgue del Cor II per un clavecí.
Pel que fa a la instrumentació, cal esmentar que la part de flautes del nº19 la feien els violins en les audicions del mateix
Bach; això vol dir que el nombre de violinistes hauria d’haver estat significatiu. Als originals, l’alternança en les part s
d’oboès entre l’oboè ordinari i l’oboè d’amor no es troba indicada del tot; hi ha casos en què no sabem quina mena
d’oboès són els que han d’interpretar. També hi ha ocasions que especifiquen la composició del grup d’instruments del
continu, tant per a un cor com per a l’altre, tot indicant: violoncel, contrabaix (ambdós amb més d’un intèrpret) i orgue. La
inclusió del fagot, usual en el grup del continu, queda sense especificar. Sabem, però, que Bach va prescindir del fagot
perquè li faltava espai i perquè el fagotista no era del nivell que volia, més que no pas per raons compositives. En el
nº35, Bach indica a la partitura, com a única instrumentació, “violoncel i orgue”; per tant, sembla excloure el contrabaix i
limitar el so de l’acompanyament a la registració de 8’; però en canvi, les particel·les no contenen la indicació tacet.
Les indicacions d’articulació, i en particular la interpretació de les ratllades i correccions en les particel·les originals són
freqüentment tan contradictòries i ambigües que es fa impossible reivindicar una transcripció segura de les correctes
intencions de Bach. En aquests casos, a l’editor no li queda més alternativa que “mullar-se” (naturalment, usant la
màxima prudència) i definir un criteri d’uniformitat per a l’articulació.
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MATTHÄUS-PASSION
TRADUCCIÓ SEGONS UNA APROXIMACIÓ CATALANA A LA MÈTRICA DEL TEXT ALEMANY
El programa de mà de La Passió de Nostre Senyor Jesucrist segons l’Evangeli de Sant Mateu, en concert al Palau de la
Música Catalana el febrer-març de 1921, a més d’una brillant exposició tècnica, contenia una cosa per a mi sorprenent:
el text poètic de la Passió en català, amb la mètrica de tal forma que es pogués cantar seguint la partitura de Bach;
n’eren els autors Vicenç Maria de Gibert (organista i crític musical, 1879-1939) i Francesc Pujol (compositor i director,
1878-1945).
Confesso que desconeixia aquest fet, per bé que el text de la Passió s’ha traduït poèticament al francès i a l’anglès amb
mètrica adaptada al cant. Va ser Mn. Modest Vendrell qui, uns quants anys enrere, amb motiu de la primera audició de
la Passió a la Parròquia de Sant Miquel dels Sants, em va fer saber l’existència del text poètic en català i, posteriorment,
l’amic Jordi Domènech em va regalar una autèntica peça de museu: un programa original del concert al Palau, un senzill
llibret enfosquit pels anys, la lectura del qual em va despertar l’interès per la versió poètica en català de la Passió Gran.
Els autors de la versió poètica catalana de la Passió segons sant Mateu van escriure uns versos excel·lents, però al meu
modest entendre –potser equivocat– els llargs recitatius en prosa de l’evangelista i els diàlegs dels personatges resulten
complicats d’encaixar en la línia melòdica escrita per al recitat en alemany; també, la pròpia c onstrucció de l’oració
alemanya dificulta en gran manera el manteniment constant de la correspondència entre l'original i la traducció vers a
vers o versicle a versicle, i ja no parlem dels problemes que es presenten en els cors fugats i àries, quan una fr ase en
alemany s’escurça pel mig i tot i així continua tenint sentit textual i musical.
És per això que ara, juntament amb el text original alemany, us presentem en aquest programa el corresponent text en
català de la Passió segons sant Mateu, de Johann Sebastian Bach, com una revisió del text català original de Gibert i
Pujol. El nou text en català –sens dubte encara molt millorable– conserva una part significativa del text poètic d’aquests
autors, però introdueix canvis en els recitatius evangèlics per tal de facilitar-ne el seu cant, no perdent de vista la
impossibilitat de fer casar sempre el text evangèlic pur amb unes frases musicals escrites per a l’alemany. Si seguiu el
text en català hi trobareu passatges que us podran sonar estranys per tot el que s'acaba de dir, per bé que la intenció
amb què ha estat escrit el nou text, de cap manera pretén alterar la substancialitat de la narració evangèlica.
Tant en el text de Gibert i Pujol com en el text revisat, hi ha arcaismes, paraules del català dialectal, i fins i tot jo mateix
m’he permès unes quantes llicències que els poetes de debò espero que em podran disculpar. També convindrà dir
que, principalment en els poemes, la traducció no ha estat feta al peu de la lletra; el text traduït expressa sens dubte les
idees de l’original alemany, però no sempre a través de la pura traducció literal ni dels mateixos criteris. I per últim, quan
ha convingut i ha estat possible, he prescindit de la conservació rigorosa de la mètrica poètica i l’he ajustada a figures
musicals alternatives; sempre, és clar, respectant la línia melòdica de la partitura.
Eduard Mañé, organista i president de la Societat Bach de Sant Miquel dels Sants
Abril de 2014
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MATTHÄUS PASSION

PASSIÓ SEGONS SANT MATEU

ERSTER TEIL

PRIMERA PART

EINGANG

EXORDI

Satz 1. CHOR MIT KNABENCHORAL
Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen,
Sehet! Wen? Den Bräutigam.
Seht ihn! Wie? Als wie ein Lamm.
Sehet! Was? Seht die Geduld.
Seht! Wohin? Auf unsre Schuld.
Sehet ihn aus Lieb und Huld
Holz zum Kreuze selber tragen.

Núm. 1. COR I CORAL D’INFANTS
Sents, oh poble, ma complanta?
Mira! Qui? L’Espòs més bell.
Mira’l! Com? Com un anyell.
Mira! Què? Els seus dolors.
Ves! Per qui? Pels pecadors.
Mira Crist com, amorós,
Vol portar la Creu pesanta.

O Lamm Gottes unschuldig
Am Stamm des Kreuzes geschlachtet,
Allzeit erfund’n geduldig,
Wiewohl du warest verachtet.
All’ Sünd’ hast du getragen,
Sonst müβten wir verzagen.
Erbarm’ dich unser, o Jesu!

Oh Be de Déu puríssim
En Creu sagnant Tu finires,
Pacífic, perfectíssim,
L’escarn dels homes sofrires.
Portares mon oprobi,
Per fer que_ el Cel jo trobi.
Jesús, t’ho prego: perdona’ns!

I. SALBUNG IN BETHANIEN

I. UNCIÓ A BETÀNIA

Satz 2. REZITATIV (26, 1-2)
EVANGELIST. Da Jesus diese Rede vollendet hatte,
sprach er zu seinen Jüngern:
JESUS. Ihr wisset, daβ nach zweien Tagen Ostern wird,
und des Menschen Sohn wird überantwortet werden,
daβ er gekreuziget werde.

Núm. 2. RECITATIU (26, 1-2)
EVANGELISTA. Jesús un cop finides aitals paraules,
digué als seus deixebles:
JESÚS. Demà passat sabeu que és la Pasqua,
i el Fill de l’home ha de ser lliuratperquè el crucifiquin.

Satz 3. CHORAL
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,
Daβ man ein solch scharf Urteil hat gesprochen?
Was ist die Schuld, in was für Missetaten
Bist du geraten?

Núm. 3. CORAL
Jesús dolcíssim: quina és l’ofensa?
Per quin delicte tanta malvolença?
Quin mal has fet, de quin acte reprovable
Ets tu culpable?

Satz 4a. REZITATIV (26, 3-4)
EVANGELIST. Da versammleten
sich die Hohenpriester und Schriftgelehrten,
und die Ältesten im Volk,]
in den Palast des Hohenpriesters,
der da hieβ Caiphas. Und hielten Rat,
wie sie Jesum mit Listen griffen und töteten.
Sie sprachen aber:

Núm. 4a. RECITATIU (26, 3-4)
EVANGELISTA. Aleshores van
aplegar-se_els prínceps dels sacerdots-,
els escribes, i_els més vells,]
en el palau del gran pontífex-,
que_es deia Caifàs, tot discutint
com fer pres amb enganys Jesús-, i fer-lo_occir.
Mes es digueren:

Satz 4b. CHOR (26, 5)
Ja nicht auf das Fest,
auf daβ nicht ein Aufruhr werde im Volk.

Núm. 4b. COR (26, 5)
No en jorn festiu,
no fos que la gent del poble s’alcés.

Satz 4c. REZITATIV (26, 6-7)
EVANGELIST. Da nun Jesus war zu Bethanien,
im Hause Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib,
die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser,
und goβ es auf sein Haupt, da er zu Tische saβ.
Da das seine Jünger sahen,
wurden sie unwillig, und sprachen:

Núm. 4c. RECITATIU (26, 6-7)
EVANGELISTA. Com Jesús fes cap a Betània,
estant a la llar de Simó el leprós, una dona entrà
portant un flascó d’ungüent molt preuat-,
i l’abocà_al seu cap quan era_a taula-.
Quan van veure_això_els deixebles,
s’enutjaren i es digueren:

Satz 4d. CHOR (26, 8-9)
Wozu dienet dieser Unrat?
Dieses Wasser hätte mögen teuer verkauft,
und den Armen gegeben werden.

Núm. 4d. COR (26, 8-9)
Per què gasta_aquesta_untura?
Bé podríem dur-la_a vendre per un bon preu,
i donar-ne els guanys als pobres.

Satz 4e. REZITATIV (26, 10-13)
EVANGELIST. Da das Jesus merkete, sprach er zu ihnen:
JESUS. Was bekümmert ihr das Weib?

Núm. 4e. RECITATIU (26, 10-13)
EVANGELISTA. Jesús que_els va_entendre bé, així va dir-los:
JESÚS. Eixa dona critiqueu?
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Sie hat ein gut Werk an mir getan!
Ihr habet allezeit Arme bei euch,
mich aber habt ihr nicht allezeit.
Daβ sie dies Wasser hat auf meinen Leib gegossen,
hat sie getan, daβ man mich begraben wird.
Wahrlich, ich sage euch:
Wo dies Evangelium geprediget wird in der ganzen Welt
da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis,
was sie getan hat.

Ha fet en mi una bona_acció!
De pobres sempre_amb vosaltres en tindreu,
però a mi no sempre_em tindreu.
Tirant aquest ungüent per sobre del meu cos-,
el que_ella feia, és ungir-me per al sepulcre.
En veritat us dic:
Que per tot arreu del món aquest Evangeli_es predicarà
tot fent menció en memòria seva,
d’aquest fet d’ella.

Satz 5. REZITATIV (ALT)
Du lieber Heiland du,
Wenn deine Jünger töricht streiten,
Daβ dieses fromme Weib
Mit Salben deinen Leib
Zum Grabe will bereiten;
So lasse mir inzwischen zu,
Von meiner Augen Tränenflüssen
Ein Wasser auf dein Haupt zu gieβen

Núm. 5. RECITATIU DE CONTRALT
Dolcíssim Salvador,
En tant mormolen els deixebles,
La dona_en acte bo,
Ungint el vostre cos,
L’arregla_amb ses mans febles;
Vulgueu-me concedir, Senyor,
Que se m’escampi_el plor dels ullsI_us regui els cabells remulls-.

Satz 6. ARIE (ALT)
Buβ und Reu knirscht das Sündenherz entzwei,
Daβ die Tropfen meiner Zähren angenehme Spezerei,
Treuer Jesu, dir gebähren.

Núm. 6. ÀRIA DE CONTRALT
Oh cor meu, cor trencat per greus turments!
Mon plor sia com rosada convertida_en sentiment,
Al bon Mestre consagrada.

II. VERRAT DES JUDAS

II. TRAÏCIÓ DE JUDES

Satz 7. REZITATIV (26, 14 -16)
EVANGELIST. Da ging hin der Zwölfen einer,
mit Namen Judas Ischarioth,
zu den Hohenpriestern und sprach:
JUDAS. Was wollt ihr mir geben?
Ich will ihn euch verraten.
EVANGELIST. Und sie boten ihm dreiβig Silberlinge.
Und von dem an suchte er Gelegenheit,
daβ er ihn verriete.

Núm. 7. RECITATIU (26, 14 -16)
EVANGELISTA. Aleshores un dels dotze,
que_es deia Judes Iscariot,
se n’anà_a trobar els sacerdots:
JUDES. Què_és el que_em daríeu
si_el poso en mans vostres?
EVANGELISTA. Trenta peces de plata li_assignaren.
I d’ençà buscava el moment millor,
per tal de lliurar-lo.

Satz 8. ARIE (SOPRAN)
Blute nur, du liebes Herz!
Ach, ein Kind, das du erzogen,
Das an deiner Brust gesogen,
Droht den Pfleger zu ermorden,
Denn es ist zur Schlange worden.

Núm. 8. ÀRIA DE SOPRANO
Plora sang, cor estimat!
Un fillet que tu criares,
Que_al teu pit agombolares,
De matar-te l’hora_espera,
Com coquina serp rastrera.

III. ABENDMAHL

III. SANT SOPAR

Satz 9a. REZITATIV (26, 17a)
EVANGELIST. Aber am ersten Tage der süβen Brot
traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm:

Núm. 9a. RECITATIU (26, 17a)
EVANGELISTA. Era dels Àzims festa, el jorn primer,
i els deixebles anaren a dir a Jesús:

Satz 9b. CHOR (26, 17b)
Wo willst du, daβ wir dir bereiten,
das Osterlamm zu essen?

Núm. 9b. COR (26, 17b)
On vols que_anem a preparar-te
l’anyell de Pasqua?

Satz 9c. REZITATIV (26, 18-21)
EVANGELIST. Er sprach:
JESUS. Gehet hin in die Sta dt
zu Einem und sprecht zu ihm:
Der Meister läβt dir sagen: Meine Zeit ist hier,
ich will bei dir die Ostern halten mit meinen Jüngern.
EVANGELIST. Und die Jünger täten,
wie ihnen Jesus befohlen hatte,
und bereiteten das Osterlamm.
Und am Abend satzte er sich zu Tische mit den Zwölfen.
Und da sie aβen, sprach er:
JESUS. Wahrlich, ich sage euch:
einer unter euch wird mich verraten.

Núm. 9c. RECITATIU (26, 18-21)
EVANGELISTA. Els diu:
JESÚS. Enfileu la ciutat
i feu al de casa tal:
El Mestre_ens mana dir-te: ha_arribat mon temps,
a cas’ teu menjaré la Pasqua amb mos deixebles.
EVANGELISTA. I_els deixebles feren,
tal com Jesús els hagué manat-,
i_apariaren el sopar pasqual.
I_arribat el vespre, era amb ells ’segut a taula.
I tot menjant va dir-los:
JESÚS. En veritat us dic
que m’ha de trair un de vosaltres.

Satz 9d. REZITATIV (26, 22a)
EVANGELIST. Und sie wurden sehr betrübt

Núm. 9d. RECITATIU (26, 22a)
EVANGELISTA. Aleshores, contristats
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und huben an,
ein Jeglicher unter ihnen, und sagten zu ihm:

profundament,
comencen a preguntar-li dient, un per un:

Satz 9e. CHOR (26, 22b)
CHOR. Herr, bin ich’s?

Núm. 9e. COR (26, 22b)
COR. Jo, Senyor?

Satz 10. CHORAL
Ich bin’s, ich sollte büβen,
An Händen und an Füβen gebunden in der Höll!
Die Geiβeln und die Banden, und was du ausgestanden,
Das hat verdienet meine Seel’.

Núm. 10. CORAL
Senyor, jo mereixia
L’infern i l’agonia de peus i mans lligat!
Les punxes que ferien la teva fesomia,
En el meu cor s’han de clavar.

Satz 11. REZITATIV (26, 23-29)
EVANGELIST. Er antwortete und sprach:
JESUS. Der mit der Hand mit mir in die Schüssel tauchet
der wird mich verraten.
Des Menschen Sohn gehet zwar dahin,
wie von ihm geschrieben stehet;
doch wehe dem Menschen,
durch welchen des Menschen Sohn verraten wird.
Es wäre ihm besser, daβ derselbige Mensch
noch nie geboren wäre.
EVANGELIST. Da antwortete Judas,
der ihn verriet, und sprach:
JUDAS. Bin ich’s, Rabbi?
EVANGELIST. Er sprach zu ihm:
JESUS. Du sagest’s.
EVANGELIST. Da sie aber aβen, nahm Jesus das Brot,
dankete und brach’s, und gab’s den Jüngern, und sprach:
JESUS. Nehmet, esset, das ist mein Leib.
EVANGELIST. Und er nahm den Kelch und dankete,
gab ihnen den, und sprach:
JESUS. Trinket Alle daraus;
das ist mein Blut des Neuen Testaments;
welches vergossen wird für Viele,
zur Vergebung der Sünden.
Ich sage euch:
Ich werde von nun an nicht mehr
von diesem Gewächs des Weinstocks trinken,]
bis an den Tag,
da ich’s neu trinken werde mit euch
in meines Vaters Reich.

Núm. 11. RECITATIU (26, 23-29)
EVANGELISTA. Mes ell de resposta_els diu:
JESÚS. Qui posa_amb mi la mà en aquesta plata
és qui vol trair-me.
El Fill de l’home fa_el seu camí,
certament com d’ell va_escriure’s,
mes és de plànyer l’home
pel qual ara_el Fill de l’home és traït.
Molt més li valdria, en aquell que jo dic,
de no haver nascut-.
EVANGELISTA. Respongué llavors Judes,
el traïdor, dient:
JUDES. Sóc jo, Mestre?
EVANGELISTA. Ell li respon:
JESÚS. Tu_ho dius-.
EVANGELISTA. I quan tots menjaven, Jesús prengué_el pa,
i el beneí, i_els el partí, mentre deia:
JESÚS. És el meu cos, preneu-ne_i mengeu.
EVANGELISTA. I prenent el calze, en va dar gràcies,
i_els el passà dient:
JESÚS. Beveu-ne tots d’aquest vas;
ço és la meva sang de l’aliança;
que ha de ser vessada per molts, en la
remissió dels pecats.
Us dic a tots:
Des d’ara ja no beuré més
d’aquest fruit de la vinya,]
fins aquell jorn,
que amb vosaltres el begui novell
al Regne del meu Pare.

Satz 12. REZITATIV (SOPRAN)
Wiewohl mein Herz in Tränen schwimmt,
Daβ Jesus von mir Abschied nimmt,
So macht mich doch sein Testament erfreut.
Sein Fleisch und Blut,
O Kostbarkeit, vermacht er mir in meine Hände.
Wie er es auf der Welt mit denen Seinen
Nicht böse können meinen.
So liebt er sie bis an das Ende.

Núm. 12. RECITATIU DE SOPRANO
El plor, del fons del cor brollat
Perquè partiu, Jesús amat,
En joia l’ha tornat vostre llegat:
El cos, la sang
De vós, Senyor, preuat tresor fet a mans nostres.
Serem, amb tot l’amor que professàreu
Als qui al món deixàreu,
Volguts sens fi com a fills vostres.

Satz 13. ARIE (SOPRAN)
Ich will dir mein Herze schenken,
Senke dich, mein Heil, hinein.
Ich will mich in dir versenken;
Ist dir gleich die Welt zu klein,
Ei, so sollst du mir allein (mehr)
Mehr als Welt und Himmel sein.

Núm. 13. ÀRIA DE SOPRANO
El meu cor voldria dar-vos,
Bon Jesús, l’acolliment.
Si dins meu us plau d’estar-vos,
Ja no_em fóra_el món plaent.
Oh Senyor, vingueu a mi (-),
Vós que sou del Cel camí.

IV. ANGOIXA DE JESÚS AL MONT DE LES
OLIVERES

IV. JESU ZAGEN AM ÖLBERG
Satz 14. REZITATIV (26, 30-32)
EVANGELIST. Und da sie den Lobgesang
gesprochen hatten,]
gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen:
JESUS. In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir.
Denn es stehet geschrieben: ich werde den Hirten schlagen
und die Schafe der Heerde werden sich zerstreuen.

Núm. 14. RECITATIU (26, 30-32)
EVANGELISTA. Després de sopar, un cop
cantats els himnes,]
feren cap al Mont dels Olius-. I Jesús així_els parla:
JESÚS. Aquesta nit tots tindreu vergonya per causa meva.
Perquè_així es va_escriure: de mort feriré_el pastor-,
i l’armada d’ovelles quedarà dispersada.
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Wann ich aber auferstehe,
will ich vor euch hingehen in Galiläam.

Mes després quan ressusciti,
seré al vostre davant a la Galilea.

Satz 15. CHORAL
Erkenne mich, mein Hüter,
Mein Hirte, nimm mich an!
Von dir, Quell aller Güter,
Ist mir viel Gut’s getan.
Dein Mund hat mich gelabet
Mit Milch und süβer Kost,
Dein Geist hat mich begabet
Mit mancher Himmelslust.

Núm. 15. CORAL
Pastor, en vostra_armada
Doneu-me_acolliment;
Vós sou la font gemada,
Conhort de tot sedent.
Per mi, vostra paraula
És com la llet amb mel,
Amb abundor donau-la
Perquè desitgi_el Cel.

Satz 16. REZITATIV (26, 33-35)
EVANGELIST. Petrus aber antwortete
und sprach zu ihm:
PETRUS. Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten,
so will ich doch mich nimmermehr ärgern.
EVANGELIST. Jesus sprach zu ihm:
JESUS. Wahrlich, ich sage dir: in dieser Nacht,
ehe der Hahn krähet, wirst du mich dreimal verleugnen.
EVANGELIST. Petrus sprach zu ihm:
PETRUS. Und wenn ich mit dir sterben müβte,
so will ich dich nicht verleugnen.
EVANGELIST. Desgleichen sagten auch alle Jünger.

Núm. 16. RECITATIU (26, 33-35)
EVANGELISTA. Pere tot responent Jesús
així va dir-li:
PERE. Per bé que tots de vós s’avergonyin,
jo no tindré de vós cap vergonya.
EVANGELISTA. Li respon Jesús:
JESÚS. En veritat t’ho dic: aquesta nit,
ans que canti_el gall-, m’hauràs negat tres vegades.
EVANGELISTA. Pere li respon:
PERE. Encara que_hagi de morir-,
jamai podria negar-vos.
EVANGELISTA. Igual digueren tots els deixebles.

Satz 17. CHORAL
Ich will hier bei dir stehen,
Verachte mich doch nicht!
Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht;
Wann dein Herz wird erblassen
Im letzten Todesstoβ,
Alsdenn will ich dich fassen in meinen Arm und Schoβ.

Núm. 17. CORAL
A Tu vull acostar-me,
No_em perdis, oh Senyor!
Cor Sant, no vull deixar-te, trencat per gran dolor;
Quan ja no te sostinguis
En el darrer sospir,
Que_els braços meus et tinguin, a vora del meu pit.

Satz 18. REZITATIV (26, 36-38)
EVANGELIST. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe,
der hieβ Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern:
JESUS: Setzet euch hier, bis daβ ich dorthin gehe und bete.
EVANGELIST. Und nahm zu sich Petrum
und die zween Söhne Zebedäi,
und fing an zu trauern und zu zagen.
Da sprach Jesus zu ihnen:
JESUS: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod;
bleibet hie, und wachet mit mir.

Núm. 18. RECITATIU (26, 36-38)
EVANGELISTA. I Jesús arribat amb ells a la finca
de nom Guetsemaní, digué als seus deixebles:
JESÚS: Vaig a pregar, vosaltres mentrestant-, quedeu-vos.
EVANGELISTA. I va prendre Pere
amb els dos fills de Zebedeu-,
i_es posà_entristit i començà a_ensopir-se.
I Jesús els demana:
JESÚS: La meva_ànima_està trista fins a la mort;
estigueu amb mi i vetlleu.

Satz 19. REZITATIV (TENOR) MIT CHORAL
TENOR. O Schmerz! hier zittert das gequälte Herz!
Wie sinkt es hin, wie bleicht sein Angesicht!
CHORAL. Was ist die Ursach’ aller solcher Plagen?
TENOR. Der Richter führt ihn vor Gericht,
da ist kein Trost, kein Helfer nicht.
CHORAL. Ach, meine Sünden haben dich geschlagen.
TENOR. Er leidet alle Höllenqualen.
Er soll für fremden Raub bezahlen.
CHORAL. Ich, ach Herr Jesu, habe dies verschuldet,
was du erduldet!
TENOR. Ach, könnte meine Liebe dir,
mein Heil, dein Zittern und dein Zagen
vermindern oder helfen tragen,
wie gerne blieb’ ich hier!

Núm. 19. RECITATIU DE TENOR I CORAL
TENOR. Oh dol! Cor fet tremor cercant consol!
Està_enfonsat, el rostre demacrat!
CORAL. Quina_és la causa de la vostra pena?
TENOR. El just haurà de ser jutjat,
no té suport, no hi_ha pietat.
CORAL. Ah! Vós sofriu mes culpes sens esmena.
TENOR. L’assetgen càstigs infernals-.
Ell paga_els torts dels criminals-.
CORAL. Jesús, aquest dolor que_us infligeixen,
els homes el mereixen!
TENOR. Ah! Si l’amor per vós pogués,
Déu meu, vostra_ànima_afligida
curar del dolor, donant ma vida,
amb joia_aquí us la dés!

Satz 20. ARIE (TENOR) MIT CHOR
TENOR. Ich will bei meinem Jesu wachen.
CHOR. So schlafen unsre Sünden ein.
TENOR. Meinen Tod büβet seiner Seelen Not,
sein Trauren machet mich voll Freuden.
CHOR. Drum muβ uns sein verdienstlich Leiden
recht bitter und doch süβe sein.

Núm. 20. ÀRIA DE TENOR AMB COR
TENOR. A prop del Mestre vull fer vetlla.
COR. S’adorm el meu instint dolent.
TENOR. De sa mort ens vindrà l’etern conhort,
ses penes ens duran gaubança.
COR. De son sofrir neix l’esperança.
Amarga joia! Dolç turment!
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V. GEBET AM ÖLBERG

V. PREGÀRIA AL MONT DE LES OLIVERES

Satz 21. REZITATIV (26, 39)
EVANGELIST. Und ging hin ein wenig,
fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach:
JESUS. Mein Vater, ist’s möglich,
so gehe dieser Kelch von mir;
doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.

Núm. 21. RECITATIU (26, 39)
EVANGELISTA. S’avançà_una mica,
deixà caure’s a terra i prostrat, pregava_així:
JESÚS. Oh Pare, si_us plau,
que passi lluny de mi est calze;
mes no feu com vull, feu com voleu vós.

Satz 22. REZITATIV (BASS)
Der Heiland fällt vor seinem Vater nieder,
Dadurch erhebt er mich und alle
Von unserm Falle
Hinauf zu Gottes Gnade wieder.
Er ist bereit,
Den Kelch, des Todes Bitterkeit zu trinken,
In welchen Sünden dieser Welt gegossen sind
Und häβlich stinken,
Weil es dem lieben Gott gefällt.

Núm. 22. RECITATIU DE BAIX
Davant el Pare vol el Fill prostrar-se,
La_humanitat que jau retuda
En sa caiguda,
Vers Déu ja pot de nou alçar-se.
Jesús a punt
Està, de beure l’amargor del Calze
On hi vessaren junts tots els pecats del món.
Oiosa flaire!
És voluntat del Pare_etern.

Satz 23. ARIE (BASS)
Gerne will ich
Mich bequemen, Kreuz und Becher anzunehmen, Trinck
Ich doch dem Heiland nach.
Denn sein Mund,
Der mit Milch und Honig flieβet,
Hat den Grund und des Leidens
Herbe Schmach, durch den ersten Trunk versüβet.

Núm. 23. ÀRIA DE BAIX
Porta llest la
Creu pesanta, beu de grat la Copa santa, com
Ho féu el Salvador.
Quan tastà
El Calze amb dolços llavis,
L’amargant solatge es
Féu dolçor; amb un glop tragué_els agravis.

Satz 24. REZITATIV (26, 40-42)
EVANGELIST. Und er kam zu seinen Jüngern,
und fand sie schlafend, und sprach zu ihnen:
JESUS. Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit
mir wachen?
Wachet und betet, daβ ihr nicht in Anfechtung fallet.
Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.
EVANGELIST. Zum andern mal ging er hin,
betete, und sprach:
JESUS. Mein Vater,
ist’s nicht möglish, daβ dieser Kelch von mir gehe,
ich trinke ihn denn, so geschehe dein Wille.

Núm. 24. RECITATIU (26, 40-42)
EVANGELISTA. Se n’anà cap als deixebles,
veu que dormien i_els parla_així-:
JESÚS. Una hora_amb mi no podeu estar
desperts-?
Compte, pregueu-, per no caure_en temptació-.
Els ànims són a punt, mes la carn és feble.
EVANGELISTA. Ell se n’anà un cop més,
i pregava_així:
JESÚS. Oh Pare,
si est calze, de mi no pot allunyar-se
sens que jo el begui, sigui com vós voleu-.

Satz 25. CHORAL
Was mein Gott will, das g’scheh’ allzeit,
Sein Will’ der ist der beste;
Zu helfen den’n er ist bereit,
Die an ihn glauben feste;
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
Und züchtiget mit Maβen.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
Den will er nicht verlassen.

Núm. 25. CORAL
El voler de Déu, es complirà,
Sa voluntat és guia.
Ell és a punt per ajudar
A qui en Ell confia;
Ou el mancat, Déu de bondat,
Puneix amb justa mida.
Qui creu amb fe i viu deler,
Tindrà l’eterna vida.

Satz 26. REZITATIV (26, 43-50)
EVANGELIST. Und er kam und fand sie aber schlafend,
und ihre Augen waren voll Schlaf’s. Und er lieβ sie,
und ging abermal hin, und betete zum dritten Mal,
und redete dieselbigen Worte.
Da kam er zu seinen Jüngern, und sprach zu ihnen:
JESUS. Ach! wollt ihr nun schlafen und ruhen?
Siehe, die Stunde ist hier, daβ des Menschen Sohn in der
Sünder Hände überantwortet wird. Stehet auf,
lasset uns gehen; siehe, er ist da, der mich verrät.

Núm. 26. RECITATIU (26, 43-50)
EVANGELISTA. Va tornar i novament dormien,
perquè_els pesaven els ulls de son. I deixant-los,
per tercera vegada_anà a fer pregària,
encara_amb les mateixes paraules.
Llavors va cap els deixebles i _els diu així:
JESÚS. Ei! Què feu dormint? No vetllàveu?
Apa, el temps ha_arribat, en què_el Fill de l’home_ha de
ser posat en mans de gent de pecat. Tots amunt,
hora_és d’anar-se’n; ara és aquí el qui_em traeix.

VI. GEFANGENNAHME

VI. JESÚS ÉS PRES

EVANGELIST. Und als er noch redete, siehe,
da kam Judas, der Zwölfen einer,
und mit ihm eine groβe Schar
mit Schwertern und mit Stangen,
von den Hohenpriestern und Ältesten des Volks.

EVANGELISTA. Encara Jesús els parlava,
que_arribà Judes, un dels dotze,
i amb ell una gran gentada
armada_amb pals i_espases,
enviada pels ancians i_els sacerdots.
23

Und der Verräter
hatte ihnen ein Zeichen gegeben, und gesagt:
Welchen ich küssen werde, der ist’s, den greifet.
Und alsbald trat er zu Jesu und sprach:
JUDAS. Gegrüβet sei’st du, Rabbi!
EVANGELIST. Und küssete ihn.
Jesus aber sprach zu ihm:
JESUS. Mein Freund, warum bist du kommen?
EVANGELIST. Da traten sie hinzu,
und legten die Hände an Jesum, und griffen ihn.

I_el traïdorels havia donat un senyal parlant així:
L’home que besaré-, és ell; preneu-lo.
I va_acostar-se_a Jesús tot dient:
JUDES. Que Déu vos guardi, Mestre!
EVANGELISTA. I_el va besar.
Tot seguit Jesús li diu:
JESÚS. Amic, quina cosa_et porta?
EVANGELISTA. I_anant cap a Jesús,
posaren les mans damunt seu i el van fer pres.

Satz 27a. DUETT (SOPRAN UND ALT)
SOLI. So ist mein Jesus nun gefangen.
CHOR. Laβt ihn, haltet, binden nicht!
SOLI. Mond und Licht ist vor Schmerzen untergangen,
weil mein Jesus ist gefangen.
CHOR. Laβt ihn, haltet, binden nicht!
SOLI. Sie führen ihn; er ist gebunden.

Núm. 27a. DUET DE SOPRANO I CONTRALT
SOLISTES. La plebs deté Jesús mon Mestre.
COR. Fora, fora, no_el lligueu!
SOLISTES. Del seu plor els estels negats en resten,
tot veient captiu el Mestre.
COR. Fora, fora, no_el lligueu!
SOLISTES. El porten pres; les mans lligades.

Satz 27b. CHOR
CHOR. Sind Blitze, sind Donner
in Wolken verschwunden?
Eröffne den feurigen Abgrund, o Hölle,
zertrümmre, verderbe, verschlinge, zerschelle
mit plötzlicher Wut
den falschen Verräter, das mördrische Blut!

Núm. 27b. COR
COR. Ni_el llamp lluu, ni_el tro gruny,
oh cel com no_et bades?
Avern, com no s’obre ta gola roenta?
Abrusa, aixafa, destrossa, turmenta
de sobte_amb furor,
el pèrfid deixeble, de sang traïdor!

Satz 28. REZITATIV (26, 51-56)
EVANGELIST. Und siehe, einer aus denen,
die mit Jesu waren, rekkete die Hand aus, und schlug
des Hohenpriesters Knecht, und hieb ihm ein Ohr ab.
Da sprach Jesus zu ihm:
JESUS. Stecke dein Schwert an seinen Ort;
denn wer das Schwert nimmt,
der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinest du,
daβ ich nicht könnte meinen Vater bitten,
daβ er mir zuschickte mehr denn zwölf Legion Engel?
Wie würde aber die Schrift erfüllet? Es muβ also gehen.
EVANGELIST. Zu der Stund’ sprach Jesus zu
den Schaaren:
JESUS. Ihr seid ausgegangen, als
zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen
mich zu fahen;]
bin ich doch täglich bei euch gesessen,
und habe gelehret im Tempel,
und ihr habt mich nicht gegriffen.
Aber das ist alles geschehen,
daβ erfüllet würden die Schriften der Propheten.
EVANGELIST. Da verlieβen ihn alle Jünger, und flohen.

Núm. 28. RECITATIU (26, 51-56)
EVANGELISTA. Aleshores, un dels deixebles
que_eren amb Jesús-, empunyà l’espasa, ferint
l’orella d’un servent del gran sacerdot.
Mes Jesús li digué:
JESÚS. Guarda l’espasa al seu lloc;
qui pren l’espasa,
a_espasa mort acaba. O potser que tu
et penses que no puc pregar al Pare,
i_a l’instant m’enviarà més de dotze_estols d’àngels?
Mes l’Escriptura no_es compliria, i cal que_així sigui.
EVANGELISTA. Llavors Jesús digué
a les turbes:
JESÚS. Ara heu sortit armats
amb pals i_espases, per tal de prendre’m com si
fos un lladre;]
jo cada jorn era amb vosaltres,
seient en el Temple ,_ensenyant-hi,
i no vàreu agafar-me.
Han passat, però, eixes coses,
per complir_el que_estava escrit pels- profetes.
EVANGELISTA. I_els deixebles el van deixar i fugiren.

Satz 29. CHORAL
O Mensch, bewein’ dein’ Sünde groβ,
Darum Christus sein’s Vaters Schoβ
Äuβert und kam auf Erden.
Von einer Jungfrau, rein und zart,
Für uns er hie geboren ward,
Er wollt’ der Mittler werden.
Den’n Toten er das Leben gab,
Und legt’ dabei all’ Krankheit ab,
Bis sich die Zeit herdrange,
Daβ er für uns geopfert würd’,
Trüg’ unsrer Sünden schwere Bürd’,
Wohl an dem Kreuze lange.

Núm. 29. CORAL
Mortals, ploreu el vostre crim,
Car Crist, deixant del cel els cims
Per molts, al món baixava.
Fill d’una Mare virginal,
Va néixer Déu fet humanal,
El mitjancer del Pare.
Ell va tornar la vida_als morts,
Curà malalts, dà pau als cors,
Fins que_el temps arribava
De ser per nos sacrificat.
I deslliurant-nos del pecat,
En creu sa vida_ens dava.

24

ZWEITER TEIL

SEGONA PART

EINGANG

EXORDI

Satz 30. ARIE (ALT) MIT CHOR
ALT. Ach, nun ist mein Jesus hin!
CHOR. Wo ist denn dein Freund hingegangen,
o du Schönste unter den Weibern?
ALT. Ist es möglich, kann ich schauen?
CHOR. Wo hat sich dein Freund hingewandt?
ALT. Ach, mein Lamm in Tigerklauen!
Ach! Wo ist mein Jesus hin?
CHOR. So wollen wir mit dir ihn suchen.
ALT. Ach! Was soll ich der Seele sagen,
wenn sie mich wird ängstlich fragen:
Ach! Wo ist mein Jesus hin?

Núm. 30. ÀRIA DE CONTRALT AMB COR
CONTRALT. Ai! No veig mon Mestre_aquí!
COR. On és, doncs, el teu camarada,
oh tu, bella entre les dones?
CONTRALT. El puc veure? És de veres?
COR. On ha_anat el teu benvolgut?
CONTRALT. Mon Anyell voltat de feres!
Ai! Està mon Mestre_allí?
COR. Tots ara_amb tu volem buscar-lo.
CONTRALT. Ai! D’angoixa, la mort sentia,
quan ningú no_em responia:
Ai! Està mon Mestre_aquí?

VII. VERHÖR VON DER HOHENPRIESTERN

VII. JESÚS DAVANT EL SANEDRÍ

Satz 31. REZITATIV (26, 57-60a)
EVANGELIST. Die aber Jesum gegriffen hatten,
führeten ihn zu dem Hohenpriester Caiphas,]
dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammlet
hatten. Petrus aber folgete ihm nach von ferne,
bis in den Palast des Hohenpriesters; und ging hinein,
und satzte sich bei den Knechten, auf daβ er sähe,
wo es hinaus wollte.
Die Hohenpriester aber und Ältesten,
und der ganze Rat,
suchten falsches Zeugnis wider Jesum, auf daβ
sie ihn töteten,]
und funden keines.

Núm. 31. RECITATIU (26, 57-60a)
EVANGELISTA. Aquells qui_havien fet pres Jesús, el
varen portar a Caifàs, el sacerdot suprem,]
que_estava reunit amb escribes i vells prohoms del
poble. Pere d’un tros lluny havia_estat seguint-lo,
fins al palau del gran sacerdot-; i quan fou dins,
va_asseure’s amb els criats-, per tal de veure
la fi d’aquell tràngol.
Però els prínceps dels sacerdots i_els vells,
i_el consell en pes,
per poder matar Jesús buscaven algun
atestat en fals.]
i no_el trobaven.

Satz 32. CHORAL
Mir hat die Welt trüglich gericht’t
Mit Lügen und mit falschem G’dicht,
Viel Netz und heimlich Stricken.
Herr, nimm mein wahr
In dieser G’fahr, b’hüt’ mich vor falschen Tücken.

Núm. 32. CORAL
Cruel, el món m’ha judicat
Fent ús d’enganys i malvestat,
D’ocults paranys i llaços.
Senyor, ajut,
Guardeu el just de tants enganys fal·laços.

Satz 33. REZITATIV (26, 60b-63a)
EVANGELIST. Und wie wohl viel falsche
Zeugen herzutraten, funden sie doch keins.]
Zuletzt traten herzu zween falsche Zeugen, und sprachen:
ERSTER UND ZWEITER ZEUGE. Er hat gesagt:
Ich kann den Tempel Gottes abbrechen,
und in dreien Tagen denselben bauen.
EVANGELIST. Und der Hohepriester stand auf
und sprach zu ihm:
HOHEPRIESTER. Antwortest du nichts zu dem,
was diese wider dich zeugen?
EVANGELIST. Aber Jesus schwieg stille.

Núm. 33. RECITATIU (26, 60b-63a)
EVANGELISTA. Fins i tot sentint molts
falsos testimonis, no trobaven res.]
Llavors, se’n presentaren un parell-, que deien:
TESTIMONIS PRIMER I SEGON. Aquest va dir:
Jo puc enderrocar el temple de Déu,
i en tres jornades reconstruir-lo.
EVANGELISTA. Aixecant-se_el gran sacerdot
així va dir-li:
GRAN SACERDOT. No vols contestar a_aquests
que contra tu testifiquen?
EVANGELISTA. Mes Jesús res no deia.

Satz 34. REZITATIV (TENOR)
Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille,
Um uns damit zu zeigen,
Daβ sein erbarmensvoller Wille
Vor uns zum Leiden sei geneigt,
Und daβ wir in dergleichen Pein
Ihm sollen ähnlich sein,
Und in Verfolgung stille schweigen.

Núm. 34. RECITATIU DE TENOR
Jesús callat, no_el torba la falsia,
Així ha de mostrar-nos,
Que vol sofrir en sa_agonia
El viu dolor que salva_el món.
Exemple dóna amb son patir:
Com vós Anyell diví,
Farem quan vulguin acusar-nos.

Satz 35. ARIE (TENOR)
Geduld, Geduld!
Wenn mich falsche Zungen stechen.
Leid’ ich wider meine Schuld
Schimpf und Spott,
Ei! So mag der liebe Gott
Meines Herzens Unschuld rächen.

Núm. 35. ÀRIA DE TENOR
Sofrent, sofrent!
D’un món fals rebré fiblades.
Greus danys fets injustament,
Vils afronts.
Oh Déu just! Les lesions
Als cors nets vulgueu venjades.
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Satz 36a. REZITATIV (26, 63b-66a)
EVANGELIST. Und der Hohepriester antwortete,
und sprach zu ihm:
HOHEPRIESTER. Ich beschwöre dich bei dem
lebendigen Gott, daβ da uns sagest,
ob du seiest Christus, der Sohn Gottes.
EVANGELIST. Jesus sprach zu ihm:
JESUS. Du sagest’s. Doch sage ich euch:
von nun an wird’s geschehen,
daβ ihr sehen werdet des Menschen Sohn,
sitzen zur Rechten der Kraft,]
und kommen in den Wolken des Himmels.
EVANGELIST. Da zerriβ
der Hohepriester seine Kleider, und sprach:
HOHEPRIESTER. Er hat Gott gelästert.
Was dürfen wir weiter Zeugnis? Sihe,
jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehöret.
Was dünket euch?
EVANGELIST. Sie antworteten, und sprachen:

Núm. 36a. RECITATIU (26, 63b-66a)
EVANGELISTA. I llavors el príncep dels sacerdots
això digué:
GRAN SACERDOT. Jo t’adjuro en e l nom
del Déu vivent, perquè ens diguis
si ets el Messies, Fill de Déu-.
EVANGELISTA. Li respon Jesús:
JESÚS. Tu_ho dius. A més jo us dic:
des d’ara tots veureu
assegut el Fill de l’home,
al costat dret del Poder,]
venint de dalt del cel sobre_els núvols.
EVANGELISTA. S’esquinçà_el
gran sacerdot les vestidures, dient:
GRAN SACERDOT. Contra Déu blasfema.
Fan falta més testimonis? Vaja,
aquí tots hem sentit com ara blasfemava.
Què us en sembla?
EVANGELISTA. I tots van respondre_així-:

Satz 36b. CHOR (26, 66b)
CHOR. Er ist des Todes schuldig!

Núm. 36b. COR (26, 66b)
COR. A mort és condemnable!

Satz 36c. REZITATIV (26, 67-68a)
EVANGELIST. Da speieten sie aus in sein Angesicht,
und schlugen ihn mit Fäusten.
Etliche aber schlugen ihn in’s Angesicht, und sprachen:

Núm. 36c. RECITATIU (26, 67-68a)
EVANGELISTA. Llavors li escopiren a la cara,
li daren cops de puny,
mentre que d’altres li pegaven bufetades i deien:

Satz 36d. CHOR (26, 68b)
CHOR. Weissage uns, Christe, wer ist’s, der dich schlug?

Núm. 36d. COR (26, 68b)
COR. Messies, au, digue’ns qui, doncs, t’ha pegat!

Satz 37. CHORAL
Wer hat dich so geschlagen,
Mein Heil, und dich mit Plagen
So übel zugericht’?
Du bist ja nicht ein Sünder,
Wie Wir und unsre Kinder;
Von Missetaten weiβt du nicht.

Núm. 37. CORAL
Qui és que us colpeja
Déu meu, i tant cobeja
Del vostre cos la sang?
Pecàreu vós un dia
Com l’home_en sa follia?
Oh no! Vós sou Senyor tot sant.

VIII. PETRI VERLEUGNUNG

VIII. NEGACIONS DE PERE

Satz 38a. REZITATIV (26, 69-73a)
EVANGELIST. Petrus aber saβ drauβen im Palast;
und es trat zu ihm eine Magd, und sprach:
ERSTE MAGD. Und du warest auch mit
dem Jesu aus Galiläa.
EVANGELIST. Er leugnete aber vor ihnen allen
und sprach:
PETRUS. Ich weiβ nicht, was du sagest.
EVANGELIST. Als er aber zur Tür hinaus ging,
sahe ihn eine andere,
und sprach zu denen, die da waren:
ZWEITE MAGD. Dieser war auch mit
dem Jesu von Nazareth.
EVANGELIST. Und er leugnete aber mal,
und schwur dazu:
PETRUS. Ich kenne des Manschen nicht!
EVANGELIST. Und über eine kleine Weile
traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petro:

Núm. 38a. RECITATIU (26, 69-73a)
EVANGELISTA. Pere seia a l’atri del Palau;
aleshores una serventa, li diu:
PRIMERA CRIADA. També hi_eres tu amb
Jesús de Galilea.
EVANGELISTA. I ell ho negà al davant de totsdient:
PERE. No sé de què em parles.
EVANGELISTA. Mes sortint del portal enfora,
una altra que_el conegué,
va dir a tots els que_allà_estaven:
SEGONA CRIADA. Ell anava amb
Jesús de Natzaret.
EVANGELISTA. I_altre cop ell ho va negar
amb jurament:
PERE. Aquest no_el conec de res!
EVANGELISTA. Després al cap d’una estona
tots els presents s’acostaren per dir-li a Pere:

Satz 38b. CHOR (26, 73b)
CHOR. Wahrlich, du bist auch einer von denen;
denn deine Sprache verrät dich.

Núm. 38b. COR (26, 73b)
COR. Guaita, tu ets també un d’aqueixos;
la teva parla t’acusa.

Satz 38c. REZITATIV (26, 74-75)
EVANGELIST. Da hub er an sich zu verfluchen und
zu schwören:
PETRUS. Ich kenne des Mensches nicht!
EVANGELIST. Und alsbald krähete der Hahn.
Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte:
Ehe der Hahn krähen wird

Núm. 38c. RECITATIU (26, 74-75)
EVANGELISTA. I començà a imprecar amb
juraments-:
PERE. Est home jo no_el conec!
EVANGELISTA. I tot seguit cantà un gall.
I Pere_es recordà de les paraules que va dir Jesús-:
Tu ans que canti_el gall
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wirst du mich dreimal verleugnen;
und ging heraus und weinete bitterlich.

m’hauràs negat tres vegades;
i_a fora_eixint, plorava amargament.

Satz 39. ARIE (ALT)
Erbarme dich,
Mein Gott.
Um meiner Zähren willen.
Mein Gott,
Erbarme. Shaue hier, Herz und Auge weint vor dir
Bitterlich.
Erbarme dich.

Núm. 39. ÀRIA DE CONTRALT
Perdó, Senyor
Déu meu.
Sofrint ma culpa prego.
Déu meu,
Perdona’m. Mira_el plor al meu rostre, ves del cor
L’amargor.
Perdó, Senyor.

Satz 40. CHORAL
Bin ich gleich von dir gewichen,
Stell’ ich mich doch wieder ein;
Hat uns doch dein Sohn verglichen
Durch sein’ Angst und Todespein.
Ich verleugne nicht die Schuld,
Aber deine Gnad’ und Huld
Ist viel gröβer als die Sünde,
Die ich stets in mir befinde.

Núm. 40. CORAL
Jo que lluny de vós vivia,
A prop vostre he tornat,
Car Jesús em redimia
Fent-ne de sa mort rescat.
Si ma culpa fou molt greu,
El perdó de vós, oh Déu,
És més gran que la vilesa
Que per mi ha_estat comesa.

IX. JUDAS IM TEMPEL

IX. JUDES AL TEMPLE

Satz 41a. REZITATIV (27, 1-4a)
EVANGELIST. Des Morgens aber
hielten alle Hohenpriester und
die Ältesten des Volks einem Rat über Jesum,]
daβ sie ihn töteten. Und bunden ihn, führeten ihn hin,
und über antworteten ihn dem Landpfleger Pontio Pilato.
Da das sahe Judas, der ihn verraten hatte,
daβ er verdammt war zum Tode, gereuete es ihn,
und brachte her wieder die
dreiβig Silberlinge den Hohenpriestern und Ältesten]
und sprach:
JUDAS. Ich habe übel getan,
daβ ich unschuldig Blut verraten habe.
EVANGELIST. Sie sprachen:

Núm. 41a. RECITATIU (27, 1-4a)
EVANGELISTA. De bon matí, els
caps dels sacerdots i_els vells prohoms
del poble discutien dessobre Jesús-,]
per fer-lo reu de mort. I ben lligat se’l van emportar
i_el varen lliurar a Ponç Pilat que era prefecte del país-.
Quan va veure, Judes, el qui el va trair-,
que_a mort Jesús condemnaven, sentí remordiment,
tornà_als ancians i als
sacerdots els trenta diners de plata i_alhora els]
digué:
JUDES. Jo he pecat tot lliurant
la sang de l’innocent que he traït-.
EVANGELISTA. Li diuen:

Satz 41b. CHOR (27, 4b)
CHOR. Was gehet uns das an? Da siehe du zu.

Núm. 41b. COR (27, 4b)
COR. D’això què n’hem de fer? Ves d’apanyar-te.

Satz 41c. REZITATIV (27, 5-6)
EVANGELIST. Und er warf
die Silberlinge in den Tempel, hub sich davon,
ging hin, und erhängete sich selbst.
Aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge
und sprachen:
ERSTER UND ZWEITER PRIESTER. Es taugt nicht,
daβ wir sie in den Gotteskasten legen,
denn es ist Blutgeld.

Núm. 41c. RECITATIU (27, 5-6)
EVANGELISTA. I llençant
a dins del temple les monedes, sortí d’allà,
de pressa, i_un cop fora_es va penjar.
Els sacerdots colliren tots els diners de terra
i_es deien:
SACERDOTS PRIMER I SEGON. És falta
abocar al tresor del temple uns denaris
que preu de sang són.

Satz 42. ARIE (BASS)
Gebt mir meinen Jesum wieder!
Seht, das Geld, den Mörderlohn,
Wirft euch der verlorne Sohn
Zu den Füssen nieder.

Núm. 42. ÀRIA DE BAIX
Deu-nos nostre Mestre ara!
Puix que_el preu d’un crim covard,
Ja no_el vol el fill bastard,
I_als peus us el para.

X. JESUS VOR PILATUS

X. JESÚS DAVANT PILAT

Satz 43. REZITATIV (27, 7-14)
EVANGELIST. Sie hielten aber einen Rat,
und kauften einen Töpfers Acker darum,
zum Begräbnis der Pilger.
Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker,
bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet,
das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht:
Sie haben genommen dreiβig Silberlinge,
damit bezahlet ward der Verkaufte,
welchen sie kauften von den Kindern Israel;
und haben sie gegeben um einen Töpfers Acker,

Núm. 43. RECITATIU (27, 7-14)
EVANGELISTA. Després d’haver tingut consell,
amb ells van adquirir el camp del terrisser,
per fossar d’estrangers-.
Per ço s’anomena_aquell camp, Camp de Sang, d’aleshoresfins ara_el dia d’avui. I va complir-se
el que_estava dit pel profeta Jeremies en l’oracle:
Prengueren llavors els trenta sous de plata,
el preu d’aquell que fou tret a vendre,
i que va ser preuat pels fills d’Israel;
i varen destinar-los pel camp del terrisser-,
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als mir der Herr befohlen hat.
Jesus aber stund vor dem Landpfleger,
und der Landpfleger fragte ihn und sprach:
PILATUS. Bist du der Juden König?
EVANGELIST. Jesus aber sprach zu ihm:
JESUS. Du sagest’s.
EVANGELIST. Und da er verklagt ward
von den Hohenpriestern und Ältesten,
antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm:
PILATUS. Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen?
EVANGELIST. Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort,
also, daβ sich auch der Landpfleger sehr verwunderte.

com el Senyor m’ho va_ordenar.
Fou Jesús portat a prefectura,
i_el prefecte el va interrogar:
PILAT. Ets tu rei dels jueus-?
EVANGELISTA. I Jesús li respongué:
JESÚS. Tu_ho dius.
EVANGELISTA. I tot i_acusar-lo
tots plegats, els grans sacerdots i_els vells,
no va respondre res. Llavors P ilat va_i li diu:
PILAT. No sents això que_en contra teu declaren?
EVANGELISTA. Però Ell ni tan sols un mot contestà,
talment, que molt se’n va sorprendre el prefecte.

Satz 44. CHORAL
Befiehl du deine Wege
Und was dein Herze kränkt
Der allertreusten Pflege
Deβ, der den Himmel lenkt;
Der Wolken, Luft und Winden
Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege finden,
Da dein Fuβ gehen kann.

Núm. 44. CORAL
Si cerques una via
Per al teu cor torbat,
Et cal seguir el guia
Del Cel, Rei coronat;
Si_als núvols i_a l’oratge
Ell sap donar camí,
Bé prou darà guiatge
Als peus d’un pelegrí.

Satz 45a. REZITATIV UND CHOR (27, 15-22a)
EVANGELIST. Auf das Fest aber hatte
der Landpfleger Gewohnheit,
dem Volk einen Gefangenen loszugeben,
welchen sie wollten.
Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen,
einen sonderlichen vor andern, der hieβ Barabbas.
Und da sie versammlet waren, sprach Pilatus zu ihnen:
PILATUS. Welchen wollet ihr, daβ ich euch losgebe?
Barabbam oder Jesum,
von dem gesaget wird, er sei Christus.
EVANGELIST. Denn er wuβte wohl,
daβ sie ihn aus Neid überantwortet hatten.
Und da er auf dem Richtstuhl saβ,
schickete sein Weib zu ihm, und lieβ ihm sagen:
PILATI WEIB. Habe du nichts zu schaffen mit diesem
Gerechten;]
ich habe heute viel erlitten im Traum von seinetwegen.
EVANGELIST. Aber die Hohenpriester
und die Ältesten überredeten das Volk,]
daβ sie um Barabbam bitten sollten,
und Jesum umbrächten.
Da antwortete nun der Landpfleger, und sprach zu ihnen:
PILATUS. Welchen wollt ihr unter diesen zweien,
den ich euch soll losgeben?
EVANGELIST. Sie sprachen:
CHOR. Barabbam!
EVANGELIST. Pilatus sprach zu ihnen:
PILATUS. Was soll ich denn machen mit Jesu,
von dem gesagt wird, er sei Christus?
EVANGELIST. Sie sprachen alle:

Núm. 45a. RECITATIU I COR (27, 15-22a)
EVANGELISTA. La diada de Pasqua
el prefecte solia
donar la llibertat a un pres del poble,
el que_ells volien.
En tals moments hi havia a la presó tancat
un convicte prou conegut, que_es deia Barrabàs.
Llavors tot reunit el poble, va Pilat i_els pregunta:
PILAT. Qui dels dos voleu que jo us deslliuri:
Barrabàs o Jesús-,
també anomenat el Messies?
EVANGELISTA. Puix sabia prou,
que l’havien dut davant seu per enveja.
I quan ja seia_al tribunal,
sa muller va fer que_algú anés a dir-li:
MULLER DE PILAT. Ell és un home just, no t’hi posis
en contra;]
perquè la seva causa m’ha fet patir avui en somnis.
EVANGELISTA. Mes els prohoms del poble
amb els grans sacerdots, van induir la gent]
que reclamessin tots Barrabàs i_a
Jesús que_el matessin.
Aleshores el prefecte interpel·là la turba:
PILAT. Qui dels dos voleu que_us alliberi,
i torni amb vosaltres?
EVANGELISTA. Digueren:
COR. Barrabàs!
EVANGELISTA. Llavors Pilat va dir-los:
PILAT. I doncs, de Jesús, què_he de fer-ne,
d’aquest que_en diuen el Messies?
EVANGELISTA. Tots respongueren:

Satz 45b. CHOR (27, 22b)
CHOR. Laβ ihn kreuzigen!

Núm. 45b. COR (27, 22b)
COR. Sia_en creu clavat!

Satz 46. CHORAL
Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe!
Der gute Hirte leidet für die Schafe;
Die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte,
Für seine Knechte.

Núm. 46. CORAL
Cruenta pena, com em meravelles!
El Bon Pastor sofrint per les ovelles;
El just, Senyor, la víctima_immolada
Per sa fillada!

Satz 47. REZITATIV (27, 23a)
EVANGELIST. Der Landpfleger sagte:
PILATUS. Was hat er denn Übels getan?

Núm. 47. RECITATIU (27, 23a)
EVANGELISTA. Els diu el prefecte:
PILAT: Per què, i quin mal ha fet ell?

Satz 48. REZITATIV (SOPRAN)
Er hat uns allen wohlgetan.
Den Blinden gab er das Gesicht,

Núm. 48. RECITATIU DE SOPRANO
Tan sols pel bé Ell ha vingut.
Tornà la vista_a l’invident,
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Die Lahmen macht’ er gehend;
Er sagt’ uns seines Vaters Wort,
Er trieb die Teufel fort;
Betrübte hat er aufgericht’t;
Er nahm die Sünder auf und an;
Sonst hat mein Jesus nichts getan.

Va redreçar l’invàlid;
En nom del Pare_ens va parlar,
Guarí l’esperitat,
Va treure l’atribolament;
Obrí els braços al perdut;
Jesús només el bé_ens ha dut.

Satz 49. ARIE (SOPRAN)
Aus Liebe will mein Heiland sterben,
Von einer Sünde weiβ er nichts,
Nichts!
Daβ das ewige Verderben
Und die Strafe des Gerichts
Nicht auf meiner Seele bliebe.

Núm. 49. ÀRIA DE SOPRANO
Pels homes Crist sent l’agonia,
De culpes mai no fou tacat,
No!
Ell els nostres crims expia
I del càstig del pecat
Ens deslliura_en aquest dia.

Satz 50a. REZITATIV (27, 23b)
EVANGELIST. Sie schrieen aber noch mehr
und sprachen:

Núm. 50a. RECITATIU (27, 23b)
EVANGELISTA. Més fort que mai amb gran veu
cridaven:

Satz 50b. CHOR (27, 23c)
CHOR. Laβ ihn kreuzigen!

Núm. 50b. COR (27, 23c)
COR. Sia_en creu clavat!

Satz 50c. REZITATIV (27, 24-25a)
EVANGELIST. Da aber Pilatus sahe, daβ
er nichts schaffete,
sondern daβ ein viel gröβer Getümmel ward,
nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk,
und sprach:
PILATUS. Ich bin unschuldig an
dem Blut dieses Gerechten,]
sehet ihr zu!
EVANGELIST. Da antwortete das ganze Volk,
und sprach:

Núm. 50c. RECITATIU (27, 24-25a)
EVANGELISTA. Llavors tot veient P ilat que d’ells
no_en treuria res,
i el tumult se li_anava fent molt més gros,
prengué aigua, rentà’s les mans davant de tots,
i diu:
PILAT. De la sang d’aquest just
no_em sento responsable,]
feu la vostra!
EVANGELISTA. Tot el poble respongué llavors
dient:

Satz 50d. CHOR (27, 25b)
CHOR. Sein Blut komme über uns und unsre Kinder!

Núm. 50d. COR (27, 25b)
COR. Sa sang sobre nostre i_els fills nostres caigui!

XI. JESU GEISSELUNG

XI. JESÚS ÉS ASSOTAT

Satz 50e. REZITATIV (27, 26)
EVANGELIST. Da gab er ihnen Barabbam los;
aber Jesum lieβ er geiβeln, und überantwortete ihn,
daβ er gekreuziget würde.

Núm. 50e. RECITATIU (27, 26)
EVANGELISTA. Llavors els va soltar Barrabàs;
mes Jesús fou assotat-, i va ser lliurat als botxins
perquè_el clavessin en creu.

Satz 51. REZITATIV (ALT)
Erbarm es Gott!
Hier steht der Heiland angebunden.
O Geiβelung, o Schläg’, o Wunden!
Ihr Henker, haltet ein!
Erweichet euch der Seelen Schmerz,
Der Anblick solches Jammers nicht?
Ach ja, ihr habt ein Herz,
Das muβ der Martersäule gleich
Und noch viel härter sein.
Erbarmt euch, haltet ein!

Núm. 51. RECITATIU DE CONTRALT
Oh, Déu clement!
Mireu, el Salvador lligat-.
Ferit, sagnant, xurriaquejat-!
Que parin els botxins!
És molt tot el que ja_ha patit,
Deixeu-lo, és que no_us commou?
Oh no! Cors de granit,
Freds com la pedra del turment
I molt més durs per dins.
Compadiu-vos, botxins!

Satz 52. ARIE (ALT)
Können Tränen meiner Wangen
Nichts erlangen,
O, so nehmt mein Herz hinein!
Aber laβt es bei den Fluten,
Wenn die Wunden milde bluten,]
Auch die Opferschale sein.

Núm. 52. ÀRIA DE CONTRALT
Ja que_el rou de ma plorada
No_us apiada,
Oh, preneu mon cor fervent!
Quan les nafres regalimin
fils de Sang del Cos Santíssim,]
Que_ell li sigui Calze_ardent.

Satz 53a. REZITATIV (27, 27-29a)
EVANGELIST. Da nahmen
die Kriegsknechte des Landpflegers Jesum zu
sich in das Richthaus,
und sammleten über ihn die ganze Schar,
und zogen ihn aus, und legeten ihm einen
Purpurmantel an; und flochten eine Dornenkrone,

Núm. 53a. RECITATIU (27, 27-29a)
EVANGELISTA. Llavors els
soldats del prefecte van portar Jesús
cap al pretori,
vingué tota la cohort al seu voltant,
el van despullar, posaren un mantell de
porpra_al seu damunt, el varen coronar d’espines
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und setzten sie auf sein Haupt,
und ein Rohr in seine rechte Hand,
und beugeten die Knie vor ihm, und spotteten ihn,
und sprachen:

clavant-les en el seu cap,
li posaren una canya_a la mà,
i de genolls al seu davant, li feien escarns,
i deien:

Satz 53b. CHOR (27, 29b)
CHOR. Gegrüβet,
gegrüβet seist du, Judenkönig!

Núm. 53b. COR (27, 29b)
COR. Oh, salve,
que Déu vos guardi, rei dels jueus!

Satz 53c. REZITATIV (27, 30)
EVANGELIST. Und speieten ihn an,
und nahmen das Rohr, und schlugen damit sein Haupt.

Núm. 53c. RECITATIU (27, 30)
EVANGELISTA. El van escopinar,
i_amb la seva canya, li daven cops al cap.

Satz 54. CHORAL
O Haupt voll Blut und Wunden,
voll Schmerz und voller Hohn!
O Haupt, zu Spott gebunden
Mit einer Dornenkron’!
O Haupt, sonst schön gezieret
Mit höchster Ehr’ und Zier,
Jetzt aber hoch schimpfieret:
Gegrüβet seist du mir!
Du edles Angesichte,
Vor dem sonst schrickt und scheut / das groβe
Weltgewichte,]
Wie bist du so bespeit!
Wie bist du so erbleichet,
Wer hat dein Augenlicht,
Dem sonst kein Licht nicht gleichet,
So schändlich zugericht’t?

Núm. 54. CORAL
Oh testa llatzerada,
Sagnant de cops arreu!
Oh testa circumdada
D’espines i menyspreu!
Oh testa_abans cenyida
De glòria_esplendent,
Avui tan escarnida,
Jo_et faig acatament!
Oh rostre nobilíssim,
Que_el món féu estremir!
Oh rostre_amorosíssim,
Tustat i escopit!
Oh faç esgrogueïda,
Qui treu tan inclement
La lluïssor de vida,
Que no té_equivalent?

Satz 55. REZITATIV (27, 31-32)
EVANGELIST. Und da sie ihn verspottet hatten,
zogen sie ihm den Mantel aus, und zogen ihm seine
Kleider an, und führeten ihn hin, daβ sie ihn kreuzigten.

Núm. 55. RECITATIU (27, 31-32)
EVANGELISTA. I quan hagueren fet prou befa,
li tragueren el mantell, li varen posar els
seus vestits, i just se’l van endur perquè fos mort en creu.

XII. SIMON VON KYRENE

XII. SIMÓ DE CIRENA

Und indem sie hinaus gingen, funden sie einen Menschen
von Kyrene, mit Namen Simon;
den zwungen sie, daβ er ihm sein Kreuz trug.

Quan sortien al defora, varen trobar un home
de Cirena, de nom Simó-;
i varen obligar-lo a dur la creu.

Satz 56. REZITATIV (BASS)
Ja! freilich will in uns das Fleisch und Blut
Zum Kreuz gezwungen sein;
Je mehr es unsrer Seele gut,
Je herber geht es ein.

Núm. 56. RECITATIU DE BAIX
La nostra carn vol que portem amb sang
La creu del Salvador;
El bé per l’ànima_és més gran,
Si duu amb fe_el dolor.

Satz 57. ARIE (BASS)
Komm, süβes Kreuz, so will ich sagen,
Mein Jesu, gib es immer her!
Wird mir mein Leiden einst zu schwer,
So hilf du mir es selber tragen.

Núm. 57. ÀRIA DE BAIX
Oh, vine, Creu, mon cor et parla!
Jesús, vós bé me l’heu de dar!
Si_un jorn son pes em fes vinclar,
Amb vostre ajut podré portar-la.

XIII. KREUZIGUNG

XIII. CRUCIFIXIÓ

Satz 58a. REZITATIV (27, 33-39)
EVANGELIST. Und da sie an die Stätte kamen mit
Namen Golgatha, das ist verdeutschet Schädelstätt’,
gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischet;
und da er’s schmeckete, wollte er’s nicht trinken.
Da sie ihn aber gekreuziget hatten,
teilten sie seine Kleider, und wurfen das Los darum;
auf daβ erfüllet würde,das gesagt ist durch den Propheten:
Sie haben meine Kleider unter sich geteilet,
und über mein Gewand haben sie das Los geworfen.
Und sie saβen allda, und hüteten sein.
Und oben zu seinem Haupte
hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich:
Dies ist Jesus, der Juden König.
Und da wurden zween Mörder mit ihm gekreuziget,

Núm. 58a. RECITATIU [27, 33-35 -(Jo 19, 24b)- 27, 36-39]
EVANGELISTA. I arribaren a l’indret que_en
deien Gòlgota, el lloc de la calavera,
li donaren fel amb vinagre perquè en begués-,
però un cop tastat, ja no va voler-ne.
I quan l’hagueren crucificat,
es partiren sa roba, tot fent-ho a sort entre_ells;
(havia de complir-se, el que_estava dit pels profetes:
Les meves vestidures varen repartir-se,
la meva roba, ha_estat tirada a la sort-).
I_asseguts li van fer la guàrdia_allà.
I tot al damunt del cap li
van col·locar escrita l’acta de sa condemna; deia:
És Jesús-, rei dels jueus.
També foren dos lladres crucificats amb ell,
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einer zur Rechten, und einer zur Linken.
Die aber vorüber gingen, lästerten ihn,
und schüttelten ihre Köpfe, und sprachen:

un a la dreta i l’altre_a l’esquerra.
Tothom que per ‘llà passava, l’escarnia
i fent gestos amb el cap-, li deien:

Satz 58b. CHOR (27, 40)
CHOR. Der du den Tempel Gottes zerbrichst,
und bauest ihn in dreien Tagen, hilf dir selber!
Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz.

Núm. 58b. COR (27, 40)
COR. Ei! Tu que_abats el temple de Déu,
i l’alces nou sols en tres dies, ara salva’t!
Ets el Fill de Déu, bé pots deixar la creu.

Satz 58c. REZITATIV (27, 41)
EVANGELIST. Desgleichen aus die
Hohenpriester spotteten sein,
samt den Schriftgelehrten und Ältesten, und sprachen:

Núm. 58c. RECITATIU (27, 41)
EVANGELISTA. També_es burlaven
d’ell els prínceps dels sacerdots,
els escribes i vells prohoms del poble; deien:

Satz 58d. CHOR (27, 42-43)
CHOR. Andern hat er geholfen,
und kann sich selber nicht helfen!
Ist er der König Israel, so steige er nun vom Kreuz,
so wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertrauet,
der erlöse ihn nun, lüstet’s ihn; denn er hat gesagt:
Ich bin Gottes Sohn.

Núm. 58d. COR (27, 42-43)
COR. Ell que_en salvava d’altres,
a si mateix no se salva!
Si és el rei d’Israel, que baixi ja de la creu,
i_en ell creurem tots ara. En Déu ell confiava,
si l’estima, que_el deslliuri doncs; ell que_havia dit:
Sóc el Fill de Déu.

Satz 58e. REZITATIV (27, 44)
EVANGELIST. Desgleichen schmäheten ihn auch die
Mörder, die mit ihm gekreuziget waren.

Núm. 58e. RECITATIU (27, 44)
EVANGELISTA. Així mateix era_insultat pels
lladres que van ser penjats amb ell.

Satz 59. REZITATIV (ALT)
Ach Golgatha, unsel’ges Golgatha!
Der Herr der Herrlichkeit
Muβ schimpflich hier verderben,
Der Segen und das Heil der Welt
Wird als ein Fluch an’s Kreuz gestellt.
Der Schöpfer Himmels und der Erden
Soll Erd’ und Luft ensogen werden;
Die Unschuld muβ hier schuldig sterben:
Das gehet meiner Seele nah;
Ach Golgatha, unsel’ges Golgatha!

Núm. 59. RECITATIU DE CONTRALT
Ah Gòlgota, sinistre Gòlgota!
El Rei dels reis, aquí
Morint com un infame.
Salut del món, llavor del bé,
Penjat enmig de bandolers.
Factor del cel i de la terra,
Privat de l’aire i del terra.
El mal ha fet el just culpable:
Això_em trasbalsa l’esperit;
Ah Gòlgota, sinistre Gòlgota!

Satz 60. ARIE (ALT) MIT CHOR
ALT. Sehet,
Jesus hat die Hand, uns zu fassen ausgespannt.
Kommt!
CHOR. Wohin?
ALT. In Jesu Armen.
Sucht Erlösung, nehmt Erbarmen,
Suchet!
CHOR. Wo?
ALT. In Jesu Armen.
Lebet, sterbet, ruhet hier,
Ihr verlaβ’nen Küchlein ihr,
Bleibet!
CHOR. Wo?
ALT: In Jesu Armen.

Núm. 60. ÀRIA DE CONTRALT AMB COR
CONTRALT. Mira
Com estén les mans, Jesucrist als seus germans.
Vés!
COR: A on?
CONTRALT. Cap als seus braços.
Dolç refugi, dolços llaços,
Cerca!
COR. On?
CONTRALT. En els seus braços.
Vida, calma, dolç morir,
Tens fillet, a prop d’aquí.
Queda’t!
COR. On?
CONTRALT. En els seus braços.

Satz 61a. REZITATIV (27, 45-47a)
EVANGELIST. Und von der sechsten Stunde
an ward eine Finsternis über das ganze Land,
bis zu der neunten Stunde.]
Und um die neunte Stunde schriee Jesus laut, und sprach:
JESUS. Eli, Eli, lama asabthani!
EVANGELIST. Das ist:
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen!
Etliche aber, die da stunden, da sie das höreten,
sprachen sie:

Núm. 61a. RECITATIU (27, 45-47a)
EVANGELISTA. I des de l’hora sexta
fins a l’hora nona, una foscor molt gran
vingué damunt la terra.]
I cap a l’hora nona, tot cridant, Jesús digué:
JESÚS. Elí, Elí, lemà sabactani?
EVANGELISTA. Vol dir:
Déu meu, Déu meu, per què m’heu abandonat-?
Mes entre_alguns dels qui allà_estaven, quan van sentir això,
es van dir:

Satz 61b. CHOR (27, 47b)
CHOR. Der rufet dem Elias.

Núm. 61b. COR (27, 47b)
COR. Està cridant Elies.

Satz 61c. REZITATIV (27, 48-49a)
EVANGELIST. Und bald lief einer unter ihnen,
nahm einen Schwamm, und füllete ihn mit Essig,

Núm. 61c. RECITATIU (27, 48-49a)
EVANGELISTA. I tot seguit un dels presentsprengué_una esponja, la va ben xopar_amb vinagre,
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und steckete ihn auf ein Rohr, und tränkete ihn.
Die andern aber sprachen:

la hi va_acostar_amb una canya, i_a beure li dava.
Però uns altres deien:

Satz 61d. CHOR (27, 49b)
CHOR. Halt, halt, laβ sehen,
ob Elias komme, und ihm helfe!

Núm. 61d. COR (27, 49b)
COR. Deix’, deix’, a veure
si Elies ve a deslliurar-lo!

Satz 61e. REZITATIV (27, 50)
EVANGELIST. Aber Jesus schriee abermal laut,
und verschied.

Núm. 61e. RECITATIU (27, 50)
EVANGELISTA. I Jesús fent novament un gran crit,
expirà.

KURZE STILLE

BREU SILENCI

Satz 62. CHORAL
Wenn ich einmal soll scheiden,
So scheide nicht von mir!
Wenn ich den Tod soll leiden,
So tritt du dann herfür!
Wenn mir am allerbängsten,
Wird um das Herze sein,
So reiβ mich aus den Ängsten
Kraft deiner Angst und Pein!

Núm. 62. CORAL
Quan jo me’n vagi_un dia,
De mi no_us aparteu!
El jorn de ma_agonia,
A prop de mi sigueu!
Quan senti defallença
El meu cor indolent,
Que_em guardi de sofrença
El vostre sofriment!

Satz 63a. REZITATIV (27, 51-54a)
EVANGELIST. Und siehe da,
der Vorhang im Tempel zerriβ in zwei Stück,
von oben an bis unten aus.
Und die Erde erbebete, und die Felsen zerrisen,
und die Gräber täten sich auf,
und stunden auf viel Leiber der Heiligen, die da schliefen;
und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung;
und kamen in die heilige Stadt, und erschienen vielen.
Aber der Hauptmann, und die bei ihm waren,
und bewahreten Jesum,
da sie sahen das Erdbeben, und was da geschah,
erschraken sie sehr, und sprachen:

Núm. 63a. RECITATIU (27, 51-54a)
EVANGELISTA. I vet aquí
que_al temple, el vel s’esquinçà_en dues parts,
del capdamunt fins al davall.
I la terra es va_estremir, s’esberlaren les pedres,
els sepulcres es van obrir,
i van ressuscitar els cossos de molts sants que_hi dormien;
sortiren fora, i_un cop ressuscitat Jesús,
entrant dins de la santa ciutat, van mostrar-se_a molts-.
El cap de tropa i_els qui_amb ell estaven
fent la guàrdia_a Jesús-,
tot veient el tremor i_el que_allà_estava passant,
es van esglaiar i deien:

Satz 63b. CHOR (27, 54b)
CHOR. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen.

Núm. 63b. COR (27, 54b)
COR. Verament, a-quest era Fill de Déu.

Satz 63c. REZITATIV (27, 55-58)
EVANGELIST. Und es waren viel Weiber da,
die von ferne zusahen,]
die da waren nachgefolget aus Galiläa,
und hatten ihm gedienet;
unter welchen war Maria Magdalena, und Maria,
die Mutter Jacobi und Joses,
und die Mutter der Kinder Zebedäi.

Núm. 63c. RECITATIU (27, 55-58)
EVANGELISTA. Tot mirant-s’ho d’allà_un tros lluny,
també hi_eren les dones]
que venien amb Jesús des de Galilea
per tal de servir-lo;
hi havia_allà Maria Magdalena i Maria
la mare de Jaume_i Josep-,
i la mare dels fills de Zebedeu.

XIV. KREUZABNAHME

XIV. DAVALLAMENT DE LA CREU

Am Abend aber kam ein reicher Mann von
Arimathia, der hieβ Joseph, welcher auch ein Jünger
Jesu war. Der ging zu P ilato, und bat ihn um
den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus,
man sollte ihm ihn geben.

Al tard comparegué un home ric que_es
deia Josep d’Arimatea, ell també deixeble
de Jesús. Va_anar al prefecte, li demanà_el
cos de Jesús-, i llavors Pilat-,
manà que l’hi donessin.

Satz 64. REZITATIV (BASS)
Am Abend, da es kühle war,
Ward Adams Fallen offenbar.
Am Abend drücket ihn der Heiland nieder;
Am Abend kam die Taube wieder,
Und trug ein Ölblatt in dem Munde.
O schöne Zeit! O Abendstunde!
Der Friedensschluβ ist nun mit Gott gemacht,
Denn Jesus hat sein Kreuz vollbracht.
Sein Leichnam kommt zur Ruh.
Ach, liebe Seele, bitte du, geh, lasse dir den
toten Jesum schenken,]
O heilsames, o köstlich’s Angedenken!

Núm. 64. RECITATIU DE BAIX
A l’hora fresca del captard,
El crim d’Adam sorgí a_esguard.
També al tard Jesús s’humiliava;
I la coloma, al tard, tornava
Amb la branqueta d’oliver-.
August captard! Oh temps d’esper-!
Del goig de pau, fermança ens dóna Déu,
Deixant morir Jesús Fill seu.
Li malden el repòs;
Oh, sol·licita el seu cos. Vés, i demana
ànima_estimada,]
L’immens regal de l’amistat sagrada!
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Satz 65. ARIE (BASS)
Mache dich, mein Herze, rein
Ich will Jesum selbst begraven.
Denn er soll nunmehr in mir
Für und für
Seine süβe Ruhe haben.
Welt, geh aus, laβ Jesum ein!

Núm. 65. ÀRIA DE BAIX
Oh cor meu, jo_et vull ben pur,
Que_al bon Mestre faig entrada.
Si dins meu entrar volgués,
Sempre més
Hi tindrà repòs i_estada.
Món, enllà! Entreu, Jesús!

XV. GRABLEGUNG

XV. SEPULTURA DE JESÚS

Satz 66a. REZITATIV (27, 59-63a)
EVANGELIST. Und Joseph nahm den Leib,
und wickelte ihn in ein’ rein Leinwand.
Und legte ihn in sein eigen neu Grab,
welches er hatte lassen in einen Fels hauen;
und wälzete einen groβen Stein vor die Tür des Grabes,
und ging davon. Es war aber allda Maria Magdalena,
und die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab.
Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage,
kamen die Hohenpriester und Pharisäer sämtlich zu Pilato,
und sprachen:

Núm. 66a. RECITATIU (27, 59-63a)
EVANGELISTA. Josep prengué el cos,
amb un llençol net l’amortallà-,
el va posar en el seu sepulcre nou
que_havia fet tallar dintre de la roca-,
i féu rodolar una gran pedra fins a l’entrada,
i se n’anà. Hi havia allà Maria Magdalena
i també- l’altra Maria, que seien davant del sepulcre.
I_a l’altre dia, és a dir, l’endemà dissabte,
els fariseus i prínceps dels sacerdots anaren a Pilatper dir-li:

Satz 66b. CHOR (27, 63b-64)
CHOR. Herr, wir haben gedacht,
daβ dieser Verführer sprach, da er noch lebete:
Ich will nach dreien Tagen wieder auferstehen.
Darum befiehl, daβ man das Grab verwahre
bis an den dritten Tag, auf daβ nicht seine Jünger kommen,
und stehlen ihn, und sagen zu dem Volk:
Er ist auferstanden von den Toten;
und werde der letzte Betrug ärger, denn der erste.

Núm. 66b. COR (27, 63b-64)
COR. Ah, Senyor, recordem
que_aquell impostor digué, quan era_encara viu:
Jo ressuscitaré quan sigui_el tercer dia.
Ordena doncs, que_es guardi bé_el sepulcre
d’avui al jorn tercer, no fos que_els seus deixebles vinguin
a prendre_el cos, i diguin a tothom:
Ell ha ressuscitat d’entre_els morts;
seria_això mentida molt més grossa que la primera.

Satz 66c. REZITATIV (27, 65-66)
EVANGELIST. Pilatus sprach zu ihnen:
PILATUS. Da habt ihr die Hüter;
gehet hin, und verwahret’s, wie ihr wisset.
EVANGELIST. Sie gingen hin,
und verwahreten das Grab mit Hütern,
und versiegelten den Stein.

Núm. 66c. RECITATIU (27, 65-66)
EVANGELISTA. Pilat els va respondre:
PILAT. Teniu, una guarda;
feu-hi cap, i guardeu-lo com bé_us sembli.
EVANGELISTA. Hi van anar,
van posar guardes al sepulcre,
i_el deixaren segellat.

Satz 67. REZITATIV UND CHOR
BASS. Nun ist der Herr zur Ruh gebracht.
CHOR. Mein Jesu, gute Nacht!
TENOR. Die Müh ist aus, die unsre Sünden ihm gemacht.
CHOR. Mein Jesu, gute Nacht!
ALT. O selige Gebeine,
Seht, wie ich euch mit Buβ und Reu beweine,
Daβ euch mein Fall in solche Not gebracht.
CHOR. Mein Jesu, gute Nacht!
SOPRAN. Habt lebenslang vor euer Leiden
Tausend Dank, daβ ihr mein Seelenheil so wert geacht’t.
CHOR. Mein Jesu, gute Nacht!

Núm. 67. RECITATIU I COR
BAIX. Jesús descansa_en pau dormint.
COR. Sant Mestre, bona nit!
TENOR. El seu sofrir per nostres culpes, ja_ha finit.
COR. Sant Mestre, bona nit!
CONTRALT. Oh víctima_immolada,
Dol i penediment a la vegada
Pels meus pecats, el cor m’han fet gemir.
COR. Sant Mestre, bona nit!
SOPRANO. Pel que_heu patit per redimir-vos
Tot el món, etern agraïment us oferim.
COR. Sant Mestre, bona nit!

Satz 68. SCHLUSSCHOR
Wir setzen uns, mit Tränen nieder
Und rufen dir im Grabe zu:]
Ruhe sanfte, sanfte ruh’!
Ruh’t, ihr ausgesognen Glieder!
Ruhet sanfte, ruhet wohl!
Euer Grab und Leichenstein
Soll dem ängstlichen Gewissen
Ein bequemes Ruhekissen
Und der Seelen Ruhstatt sein.
Höchst vergnügt,
Schlummern da die Augen ein.

Núm. 68. COR FINAL
Prostrat et dic amb veu que plora,
Enfront del teu sepulcre sant:]
Crist reposa, bon descans!
Prou dolors, ja són tots fora!
Crist descansa, dorm en pau!
El sepulcre_on jaus reclòs,
Oh Senyor, port de bonança,
És consol de qui s’atansa
Per pregar l’etern repòs.
Dolç perdó,
Somni grat en el Senyor.
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PASSIÓ SEGONS SANT MATEU (BWV 244)
Johann Sebastian Bach
CONCERT-PREGÀRIA a la PARRÒQUIA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Dotze d’abril de dos mil catorze, dissabte de Passió, a les tres de la tarda
INTÈRPRETS
ALBERT FOLCH, tenor: Evangelista
TOMÀS MAXÉ, baix: Jesús
HORTENSIA MARTÍNEZ, soprano
HUGO BOLÍVAR, alt
PEDRO CALAVIA, tenor
ÀNGEL FERRE, baix
MONTSERRAT RUIZ, soprano i NÚRIA BORT, contralt: Duet 27a “So ist mein Jesus nun gefangen”
MONTSERRAT BLANCH, soprano i contralt: fals testimoni I, criades, muller de Pilat
NACHO CANTALEJO, tenor: fals testimoni II, gran sacerdot I
JOSEP TORRESCASANA, baix: Judes, Pere, Pontífex, Pilat, gran sacerdot II
SOPRANO IN RIPIENO
Rosa Maria Abenza, Montserrat Alemany, Carme Argüelles, Montserrat Artigas, Luisa Ballibrea, Mercè Cano, Elisa Clavé,
Cristina Elgström, Ana Estrada, Isabel Figueras, Víctor Gascón, Núria Iceta, Helena Mañé, Eugènia Morer,
Emma Riera, Meritxell Rochina, Mia Mercè Soler, Montserrat Torras, Mariona Verdaguer, Paula Vincent

CAPELLA BACH
Director: Nacho Cantalejo
SOPRANOS
Montserrat Blanch
Mära Liepina
Karola Blanco
Helena Mañé
Cristina Elgström
Aina Maria Ruiz
Anna Maria Griñan
Montserrat Torras
Rosa Hunze

CONTRALTS
Montserrat Alemany
Carme Gutiérrez
Carme Argüelles
Edith López
Montserrat Artigas
Anna Maria Pérez
Núria Bort
Rosalia Riera
Mercè Cano
Isabel Roca
Gemma Claveras
Mia Mercè Soler
Aina Freixa

TENORS
Lluís Anglada
Agustí Casals
Àlex González
Manuel Martí
Oriol Martorell
Jordi Rueda
José Luis Tovar

BAIXOS
Manuel Artigas
Francesc Bozzo
Nacho Cantalejo
Eugeni Castells
Joan Martín
Josep Torrescasana

COR BACH (I)
Director: Murat Khupov. Sots-director: Josep Torrescasana

SOPRANOS
Pilar Adan
Isabel Guillén
Montserrat Blanch
Māra Liepina
Karola Blanco
Helena Mañé
Sònia Cormenzana
Celia Miquel
Cristina Elgström
Lacramioara Onucu
Anna Maria Griñan
Montserrat Ruiz

CONTRALTS
Maria Caselles
Rosalia Riera
Gemma Claveras
Asun Robles
Carme Coll
Núria Sabatés
Carmen Pastor
Ma. Àngels Torre-Marín
Anna Maria Pérez
Mercè Vila
Montserrat Puig

TENORS
Lluís Anglada
Agustí Casals
David Forner
Oriol Martorell
Jaume Rognoni
Cristina Valls

COR ARS ANIMAE (II)
Director: Eugenio Malm. Sots-directora: Miryam Niubò

SOPRANOS
Mercè Bohigas
Raquel Castellà
Anna Maria González
Mirya m Niubò
Montserrat Portús
Amèlia Poves
Maria José Prieto
Matilde Rossy

CONTRALTS
Marta Barbal
Mercedes Bardaji
Maria Rosa Dalmau
Liubov Kravchenco
Esther Miquel
Fina Perenya
Victòria Vallejo

TENORS
Josep Lluís Baixauli
Toni Fitó
Frederic Gironella
Leopoldo de Miguel
Berta Telletxea

BAIXOS
Roger Ortiga
Daniel Rodrigo
Manuel Ruiz
Joan Tebé
Alfons Vila

Flautes: Carles Bueno, Federico Sánchez
Oboès, d’amore, da caccia: Lídia Miralles, Eulàlia Nicolau
Violins primers: Aloma Ruiz, Òscar Vilaprinyó
Violins segons: Arnau Aina Cabistany, Marga Gratacós, Clara Sandaran
Viola da gamba: Lali Espinet. Violes: Patrick McAree, Valérie Merckx
Violoncels: Esther Braun, Matthias Weinmann. Contrabaix: Guillem Nasarre
Orgues positius: Eduard Mañé, Francesc Marín. Orgue ple: Philippe Mendes

DIRECCIÓ: MURAT KHUPOV
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BAIXOS
Jordi Bota m
Francesc Bozzo
Jaume Ferrer
Josep Maria Garcia
Joan Martín
Josep Torrescasana

Albert Folch i Romaní. Tenor Evangelista. Inicià els seus estudis
musicals a l’Escolania de Montserrat amb el P. Ireneu Segarra i els
continuà als conservatoris Municipal de Barcelona i Professional de
Vila-seca (Tarragonès) on realitzà estudis de cant líric amb la soprano Enriqueta Tarrés. Ha format part de diversos conjunts de cambra,
com ara la Capella de Ministrers, el Cor de Cambra del Palau de la
Música Catalana i Al Aire espanyol, entre d’altres. Ha actuat com a
solista amb diverses orquestres i ha treballat amb directors de prestigi, tant nacionals com estrangers. En l’actualitat combina diversos
aspectes de la docència essent professor de veu i cant i també de direcció, tasca que compagina amb la direcció de la coral Ferran Sors i
de la coral Sant Sadurní d’Anoia.
Tomàs Maxé. Baix en el paper de Jesús. Nascut a Barcelona, cursà primers estudis musicals a Montserrat, tot continuant-los després als conservatoris Municipal i del Liceu. Estudià cant amb Dalmau González,
música de cambra amb Peter Phillips i Bruno Turner, cant i lied amb Dolors Aldea i repertori amb Marta Pujol. Ha format part del Cor de Cambra del Palau i de Musica Reservata de Barcelona, grup que ha obtingut
diversos guardons. Té fets una vintena d’enregistraments, i ha treballat
sota la direcció de Graeme Jenkins, Jordi Casas, Arthur Fagen, Jean-Marc
Andrieu, Manel Valdivieso, Lluís Vila i un llarg etcètera. Ha cantat Carmina Burana de Carl Orff, Der Ozeanflug de Kurt Weill, Messiah de Händel, el rol d’Avi Castellet (Cançó d’Amor i de Guerra), Jesús a Markuspassion de Reinhard Keiser, Sargente a La Bohème de Puccini, els Requiem de Mozart, de Fauré i de
Duruflé, cantates de Bach i de Telemann, tot participant en diversos festivals de renom, com
ara els de Berlín, Kuhmo, Montréal, Bogotà, Granada, Cuenca, A Coruña o Tenerife.
Hortensia Martínez Relaño. Soprano. Nasqué a Burgos, on cursà estudis de Professora Diplomada en Ciències Humanes, i inicià estudis
musicals. El 1984 es traslladà a Barcelona on acabà els estudis de cant
al Conservatori Superior Municipal tot obtenint les màximes qualificacions, amb la catedràtica Myriam Alió i el compositor Manuel Garcia
Morante com a mestre de repertori. Ha fet cursos d’interpretació musical amb Ileana Cotrubas, Gino Becchi, Sheila Barnes, Celsa Tamayo,
Isabel Penagos, Francesca Roig i Enrique Baquerizo. S’inicià professionalment dirigint grups de teràpia de la veu en centres mèdics i a la
Universitat Autònoma de Barcelona. A partir de 1996 inicià la seva car rera musical participant en una producció de la sarsuela La verbena de
la Paloma de Bretón, dirigida per Miguel Roa i Calixto Bieito. El 1998 interpretà Eurídice en l’òpera de Gluck Orfeo ed Euridice, sota la direcció de Lluís Carné i Chass Llac. El 1999 participà
en l'enregistrament de l’òpera Las hijas de Bernarda Alba de Manuel Garcia Morante amb llibret
d’ella mateixa. L’any 2000 formà part del grup líric “Clau de Lluna” per a la divulgació de repertori operístic, en concerts al Gran Teatre del Liceu i Ràdio 4, entre d’altres. A partir d’a quest any cultivà el gènere oratori amb obres com ara Messe in h-moll de Bach, Gloria de Vivaldi, Missa brevis de Haydn, Messiah de Händel i Himmelfahrts-Oratorium de Bach, tot treballant
amb els directors Josep Vila, Lluís Vila i José Manuel Soler, entre d’altres, i viatjant per Espa nya, Itàlia i Portugal. Paral·lelament a l’activitat concertística n’ha desenvolupat d’altres: una
de caràcter didàctic, com a professora de cant i assessora de tècnica vocal per a grups corals, i
una altra, de caràcter literari.
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Hugo Bolívar. Contratenor. Nasqué a Graus (Osca) el 1985. En aquesta
ciutat començà els seus estudis musicals, i després es traslladà a Barcelona per estudiar cant al Conservatori del Liceu amb Raquel Pierotti i
Enric Serra. Assistí a classes magistrals d’Eduard Giménez, Claudia Patacca, Julia Juon, Gustavo Tambascio i Carlos Mena. El 2006 participà
com a tenor en l’enregistrament del “Libro del destierro” de Sánchez Verdú. Un cop graduat al Liceu decidí continuar la seva carrera com a contratenor, i actualment estudia cant històric a l’ESMUC amb Marta Almajano. Des de llavors, els seus compromisos professionals han estat
diversos, i ha cantat en diferents festivals dins l’àmbit nacional i internacional: Festival Internacional de Música Sacra de Tortosa, festivals de
Música Antiga dels Pirineus i de Barcelona, Rema Showcase d’Oporto, Festival de Música de
Torroella de Montgrí, i d’altres. Ha actuat també en els auditoris de Barcelona, Saragossa, Pau
Casals del Vendrell, Teatre Principal de Sabadell, Casa da Música d’Oporto i Teatro Real de
Madrid, on ha debutat recentment amb l’òpera L’Orfeo, Favola in Musica. Ha actuat sota les batutes de coneguts directors nacionals i ha cultivat l’estil oratorial i operístic. L’any 2011 va intervenir en un enregistrament de TV3 sobre el Cant de la Sibil·la al costat del conegut contratenor Jordi Domènech. També ha participat en el de diversos CDs, en els quals intervé com a solista, amb agrupacions com ara La Xantria i Les Vespres d’Arnadí; el primer d’aquests CDs fou
premiat amb “La Muse de Mois”, per la revista francesa especialitzada Muse Baroque. Col·labora freqüentment, a més de les agrupacions esmentades, amb la Coral de Cámara de Navarra i
Qvinta Essençia.
Pedro Calavia. Tenor. L’any 2003 començà la seva formació com a cantant
amb la soprano Josefina Montiel, i repertori amb Eliberto Sánchez, a Sara gossa, la seva ciutat natal, en el Conservatori de la qual va estudiar-hi
quatre anys. Posteriorment va perfeccionar tècnica i estil en el Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, amb el tenor Eduard Giménez, i repertori amb Marco Evangelisti. El 2008 fou seleccionat per actuar en l’Opera Studio de “Il Barbiere di Siviglia” al Teatro Real de Madrid. Durant el
2009 treballà assíduament tècnica i estil, amb el tenor Jaume Aragall. Ha
assistit a cursos i classes magistrals amb cantants i repertoristes destacats,
com ara Francesca Roig, Anna Maria Sánchez, Raül Giménez, Carlos
Chausson, Miguel Ortega, Miguel Zanetti, Montserrat Caballé i Mark
Hastings. Ha realitzat diverses gires de recitals i concerts per Espanya, França i diversos països
sud-americans. Forma part de la producció del Petit Liceu en l’òpera “Cosí fun tutte” de W.A.
Mozart, interpretant el rol de Ferrando.
Àngel Ferre. Baix. Nascut a Barcelona l’any 1973, és
enginyer de professió i compagina la seva activitat
professional amb els estudis de cant. Ha estudiat
amb la soprano Olivia Biarnés, amb el baríton Pau
Bordas i amb la mezzosoprano Elisenda Cabero. Ha
estat membre de l’Agrupació Coral Cardedeuenca i
des de 2001 forma part de la Coral Cantiga dels Lluïsos de Gràcia. Entre les seves actuaci ons com a solista destaquen la Passió segons sant Joan i l’Oratori de
l’Ascensió de J.S. Bach, El Messies de G.F. Händel, el
Requiem de G. Fauré i el Te Deum i la Messe de Minuit de M.A. Charpentier. També forma part
del Cor de cambra BZM, cor pilot del projecte BACH ZUM MITSINGEN, que duu a terme el
cicle integral de les cantates de J.S. Bach en format participatiu.
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Murat Khupov. Director. Va néixer a Adigea, petita república de la
Federació Russa, on es va formar com a músic. Estudià al Conservatori
Superior de Rostov-na Donu, on obtingué els títols de director de cor i
orquestra i de compositor. També va estudiar a l’Escola Especial de Cant
Coral de Maikop. Va ser solista del Cor de Cambra de Rostov-na Donu i
Director Musical del Teatre Nacional de la República d’Adigea.
Posteriorment fou Director de l’Orquestra Nacional i del Cor Nacional
d’aquesta república, formacions que ha dirigit en diversos països. Un
cop establert a Catalunya ha dut a terme diverses col·laboracions amb el
Cor Preludi (Amics de la Unesco), Cor Magister Arte i Coral Sant Jordi.
Actualment és el director titular del Cor de Cambra Impromptu, del Cor
Bach de la Societat Bach de Sant Miquel dels Sants, del Cor Estel (Centre
Catòlic de Sants), del Cor del Centro Riojano, del Cor Canta del Conservatori Municipal de
Música de Barcelona, i ha estat sotsdirector de l’Orfeó Atlàntida. En tot moment també s’ha
dedicat a la docència de la música fent classes de cant, piano, llenguatge musical i composició.
És organista de la Parròquia de Sant Agustí de Barcelona. És coautor de l’Himne Nacional de
la República d’Adigea i secretari de l’Associació de Compositors d’aquesta república russa. Ha
estat nomenat Artista Emèrit i guardonat per l’Aliança Russa dels Cinc Compositors. Fou
guanyador del primer Premi de Composició durant els anys 1999 i 2000 amb les obres Narty
(Cantata per a Cor) i Obertura per a Orquestra, que posteriorment ha publicat i interpretat com a
director al seu país.

AGRAÏMENTS
La Societat Bach reconeix amb agraïment l’ajut desinteressat de socis i amics, i l’esforç esmerçat
amb les incomptables hores de treball de diletants, professionals de la música i entitats corals;
sense el seu entusiasme, de cap manera s’hagués pogut fer front a les dificultats d’un projecte
com és la interpretació d'aquesta solemne PASSIÓ GRAN de J.S. BACH, que tenim el goig que
sigui la primera vegada que es duu a terme dins aquest impressionant conjunt monumental de la
Sagrada Família de Barcelona. D’una forma especial, agraïm la col·laboració altruista de músics i
cantants solistes i la de totes aquelles persones que ens han fet costat en el transcurs dels llargs
mesos que ha durat el desenvolupament d’aquest projecte.
També agraïm a la Parròquia de la Sagrada Família, amb el seu rector Mn. Lluís Bonet i Armengol
al capdavant, el seu acolliment entusiasta i les facilitats rebudes per assajar sempre que ha estat
possible, per tal de dur a terme la realització d'aquest Concert –Pregària. És de justícia reconèixer
l’esforç que ha fet aquesta Parròquia, tot posant a la disposició del projecte els seus espais,
instal·lacions i serveis, i suportant les inevitables molèsties amb paciència franciscana.
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Societat Bach de Sant Miquel dels Sants
www.societatbach.org

La Societat té per objectiu la promoció i el coneixement de
la música antiga, i en particular l’obra de Johann
Sebastian Bach.
És una entitat jurídica sense afany de lucre que organitza: concerts corals,
concerts d’orgue, instrumentals i de cambra, conferències, cursets de música
antiga, de tècnica vocal, música litúrgica, cursos de solfeig i harmonia, i
viatges lúdico-culturals.
La Societat també col·labora amb altres entitats musicals de dintre i fora del
país. No cobra entrada en els concerts i les seves activitats són de franc, o bé
tenen preus molt ajustats al cost.
El conjunt d’activitats que realitza la Societat Bach rep el suport econòmic
principal de les quotes dels seus associats, i troba en la Parròquia de Sant
Miquel dels Sants de Barcelona la seva ubicació social i l’espai per a la
pràctica totalitat de les seves actuacions.

Si desitgeu col·laborar amb nosaltres com a soci/sòcia, podeu, si us plau,
posar-vos en contacte per mitjà d’info@societatbach.org i us donarem
més informació. També podeu visitar el web www.societatbach.org.

Moltíssimes gràcies.
La Junta Directiva
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Antecedents històrics
1866-1867. El llibreter Josep M. Bocabella i Verdaguer, de Barcelona,
funda amb el mercedari Josep M. Rodríguez l'Associació de devots
de St. Josep, amb el seu butlletí “El Propagador”.
1869. El P. Josep Manyanet i Vives, fundador de l'Institut de Fills de la
Sgda. Família, proposa al bisbe d'Urgell, Josep Caixal, la construcció d'un gran temple dedicat a la Sagrada Família. També ho comunica a Bocabella.
Fundació
1875. Bocabella aferma la idea de dedicar el Temple a la Sgda. Família.
1878. L'associació arriba a mig milió d'afiliats.
1881. Col·locació de la Primera pedra del Temple segons el projecte de
l'arquitecte diocesà Francesc de Paula Villar.
1883. Villar dimiteix, i per consell de l'arquitecte Joan Martorell, Antoni
Gaudí, jove arquitecte, de 31 anys, s'encarrega de l'obra, a la qual
es dedicarà fins a la resta de la seva vida (10.06.1926), Gaudí era
fill del Baix Camp (Reus-Riudoms).
Construcció
1885. Inauguració de la capella dedicada a St. Josep, a la Cripta.
1890. S'acaba la Cripta i s'inicia l'absis.
1892. El 22 d'abril mor J.M. Bocabella.
1894. S'acaba l'absis i comença la façana del Naixement.
1925. Acabament del campanar dedicat a l'apòstol Bernabé.
1926. El 10 de juny mor Antoni Gaudí.
1930. S’acaben els 4 campanars. Són continuadors de l'obra, els arquitectes Domènec Sugranyes i Francesc de P. Quintana.
1936. Incendi de la Cripta i destrossa de les maquetes i dibuixos.
1939. Restauració de la Cripta. S'inicia la refecció de les maquetes. S'incorporen com a arquitectes, Isidre Puig Boada i Lluís Bonet i Garí.
1954. Vot de la Junta del Temple a construir la façana de la Passió.
1976. Acabament dels 4 campanars d'aquesta façana.
1986. Comença el treball de l'escultor Josep M. Subirachs a la façana de
la Passió.
1994. S'estan construint les 5 naus del Temple.
2010. Dedicació del Temple com a Basílica, pel Papa Benet XVI, el diumenge 7 de novembre.
CRIPTA: Església parroquial on se celebren els cultes propis de la
parròquia, sobretot l'Eucaristia.
Distribució dels espais (vegeu el plànol adjunt)
1. Altar major. 2. Altar del Stm. Sagrament. 3. Altar de la Mare de Déu
de Montserrat. 4. Capella de St. Josep. 5. Capella del Sgt. Cor. 6. Capella
de la Immaculada. 7. Capella de Joaquim i Anna. 8. Capella de St. Joan
Evangelista. 9. Capella de Joan Baptista. 10. Capella de Zacaries i Elisabet. 11. Capella del St. Crist i tomba de Josep M. Bocabella. 12. Capella
de la Mare de Déu del Carme i tomba d'Antoni Gaudí. 13 i 14. Sagristies.
15 i 16. Escales d'accés a l'exterior (en el futur, a les diverses plantes del
gran Temple).
Elements remarcables
ESCULTURES: Retaule de la Sagrada Família, obra de Josep Llimona. Sagrat Cor i Immaculada. Sant Josep. Mare de Déu del Carme, de
Jaume Busquets. Clau de volta de la nau, amb l'Anunciació, segons disseny de Gaudí i obra de Joan Flotats. Claus de volta de les capelles, amb
els anagrames dels titulars, també disseny de Gaudí i obra de Matamala.
Sant Crist (capella), de Matamala. Sant Crist (bronze), de Carles Mani,
disseny de Gaudí. Els originals del retaule de la Sgda. Família i el Crist
de Mani van ser fets per a l'oratori de la casa Batlló (al Pg. de Gràcia).
FORJATS: Canelobres del ciri pasqual i dels altars (excepte en el major). Sagrari. Dossers en capelles del St. Crist, Sgt. Cor, St. Josep i Immaculada. Baranes d'escales. Ornamentació de portes de les sagristies. Pila
d'aigua beneïda (petxina procedent de Filipines, donatiu dels jesuïtes).
ORFEBRERIA: Llànties dels altars del Sgt. Cor i de la Immaculada.
MOBILIARI: Confessionaris. Banc i cadires dels celebrants. Bancs de
l'assemblea (diversos models).
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