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MÚSICA CLÀSSICA AMB REGUST RELIGIÓS la sala Gran del Kursaal va acollir, ahir, una vetllada diferent. Durant prop de dues hores, el
teatre va acollir la passió i mort de crist segons la versió que J. s. Bach en va fer a partir de l’evangeli de sant Joan. l’orquestra simfònica del
Vallès i una coral formada per membres de quatre cors diferents van ser els encarregats de donar vida a les partitures del compositor alemany
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a música de Johann
Sebastian Bach és con-
siderada, per molts es-
tudiosos, com una ex-

periència única, més enllà fins i tot
del terreny estrictament musical.
Ahir a la tarda, el públic que va as-
sistir a la Sala Gran del teatre Kur-
saal de Manresa va poder-ho com-
provar de primera mà amb la in-
terpretació de la Passió segons
sant Joan que el músic alemany va
compondre prenent com a refe-
rència els capítols que l’evangelista
dedica a la detenció i posterior ex-
ecució de Jesucrist. 

L’obra fa un recorregut musical
pels moments més destacats d’a-
quest passatge de les escriptures

posant especial èmfasi en aquells
moments amb una dimensió emo-
tiva més profunda com ara l’arrest
a l’hort de Getsemaní, la triple
negació de l’apòstol sant Pere i la
crucifixió i mort a la muntanya del
Gòlgota. 

Moments, tots ells, subratllats
per unes partitures i unes inter-
pretacions a càrrec del conjunt
de músics que van saber capturar
tota l’exaltació i la càrrega dra-
màtica dels diferents moments
narrats. Unes dimensions que es
van fer més palpables a la segona
part del concert, la que succeeix al
judici davant de Ponç Pilat, quan
l’inevitable desenllaç es fa cada ve-
gada més proper.   

Per posar en escena la gran-
diositat dels textos bíblics, l’esce-
nari del teatre Kursaal es omplir
amb una autèntica munió d’in-
tèrprets, sota la direcció del mes-

tre Xavier Puig, per tal de donar
vida als diversos passatges que
conformen  l’obra. Així, a més de
l’acompanyament musical de l’Or-
questra Simfònica del Vallès, sobre
les taules destacava la imponent
presència d’un cor format per més
d’un centenar de cantaires provi-
nents de l’Orfeó Nova Solsona, la
Coral La Mixta d’Igualada, el Cor
de Cambra de l’Auditori Enric Gra-
nados de Lleida i l’Orfeó Manresà
que van fer les funcions d’amfi-
trions de la vetllada. 

Més enllà de les parts per a co-

ral conjunta, la tarda també va
tenir les intervencions com a so-
listes de la soprano Aina Martín, la
mezzosoprano Eulàlia Fantova, el
tenor Carles Prat i el baix Andreu
Banús, que van ser els encarregats
de posar veu a les diverses àries
que van sonar al llarg de la tarda.  

Totes aquestes intervencions,
tant les solistes com les corals,
van ser acompanyades per la lec-
tura dramatitzada del text de sant
Joan a càrrec d’Andreu Banús en el
paper de l’evangelista i de diversos
membres de la coral en els rols dels

diversos implicats en l’acció. Unes
lectures que van ser l’única con-
cessió del repertori en llengua ca-
talana, juntament amb un parell de
les peces per a la coral. 

De totes maneres, la qüestió
idiomàtica. La majoria de les pe-
ces són en l’alemany natiu del
compositor, però no va ser una bar-
rera perquè el públic assistent po-
gués gaudir del concert. Potser
perquè, tal com deien entre som-
riures alguns assistents a la sorti-
da: «la història ja la tenim ben co-
neguda».   
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La «Passió segons
sant Joan» pren
vida al Kursaal 

Més d’un centenar de músics posen en
escena l’obra de J. S. Bach basada en els
darrers moments de la vida de Jesucrist



THE WILD PARTY
Direcció: Anna Valldeneu. Intèrprets:

Roger Berruezo, Xènia García, Xavi Duch i
Maria Santallusia. Teatre Gaudí. c. Sant
Antoni Maria Claret, 32. Barcelona. Fins
al 21 d’abril. Dijous i divendres, 20.30 h;
dissabte, 18 i 21.30 h; diumenge, 18 h. El
6 d’abril no hi ha funcions. 24 euros.
Venda a www.ticketmaster.es. Més
informació a la pàgina web
www.teatregaudibarcelona.com

El Teatre Gaudí porta a escena
un musical del compositor
nord-americà Andrew Lippa
que ha triomfat en un lloc tan
difícil com l’Off Broadway de la
ciutat de Nova York.

Un acte de valentia i d’amor in-
condicional al teatre. El Gaudí po-
sa disset actors i quatre músics a
cantar i ballar a la seva sala princi-
pal, dita gran, però més aviat peti-
ta per a aquest desplegament
humà, i en uns temps en què me-
nys (persones) és més (sou per
barba) realitza un exercici de su-
pèrbia ben entesa per motivar el
públic a veure un musical que,
ambientat als Estats Units dels anys
20, tracta sobre els excessos i les
passions.

The wild party (La festa salvatge)
d’Andrew Lippa –basat en el poema
del 1928 de Joseph Moncure– és
una tragèdia amorosa amb litres
d’alcohol i desfici sexual. Queenie
i Burrs són dues estrelles del vode-
vil que quan es troben semblen sa-
dollar les seves necessitats mai del
tot satisfetes. Joves, ardents i se-
ductors, el punt d’inflexió de la
seva relació  arriba el dia que el
mascle abusa de la noia i ella, per

venjar-se, decideix muntar una
gran festa on intentarà humiliar-lo
davant de tothom.

L’aposta d’aquesta coproducció
de Vocal Factory BCN i el Teatre
Gaudí és arriscada, però el producte
resultant fa mèrits per tenir sort. Si
bé el metratge de la primera part
peca per excés, el públic se sent
acompanyat en tot moment per
una història d’amor i odi que es
convulsiona quan una prostituta

amiga de Queenie porta a la festa
un guaperes que fa trontollar els
sentiments de la vedet.

Xènia García exhibeix unes fa-
cultats vocals remarcables i porta el
pes d’un espectacle mil·limetrat, on
l’estètica crea una atmosfera sòrdida
només esquerdada per la puresa de
l’enamorament convencional que
uneix una mosqueta morta i un bo-
xejador. La gran orgia bisexual en
què es converteix la festa és l’esce-
nari on es desafien els valors i la
moral dels quatre protagonis-
tes –Xavi Duch (Burrs), Roger Ber-
ruezo i Maria Santallusia acompa-
nyen García–, establint-se un inte-
ressant contrast entre la decadèn-
cia de les actituds llibertines que
són el punt de partida de l’acció i els
escrúpols que enfront de la temp-
tació mostren aquells que més se-
duïts de pecar semblen estar.

Música en directe per a una par-
titura que evoca els feliços anys 20
previs al crack de Wall Street. Dies
de vi i roses amb l’amor –sempre
ell!– descontrolant el personal.
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TEATRE CRÍTICA

«The wild party» s’erigeix en un musical valent sobre la
passió en què participen fins a disset actors i quatre músics 

festa sense control

Un moment de la «Passió segons sant Joan», ahir a la tarda, amb part de la coral al fons

SALVADOR REDÓ

Una imatge de «Wild party», obra que es podrà veure fins al 21 d’abril
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