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Pregària quaresmal – Concert de música sacra 
 

Via CrucisVia CrucisVia CrucisVia Crucis    
Franz Liszt    

 Arranjaments de Josep Lluís Viladot i Ingrid Kuntzmann 
 

  
 

Caiguda de Jesús camí del Calvari, de Giandomenico Tiepolo (1727-1804). Museo del Prado. 

 

Intèrprets: Josep Lluís Viladot, orgue.  Ingrid Kuntzmann, violoncel. 
Lectura de les estacions: Mn.Antoni Babra, rector. 

 
 
 
 



 
 

Via Crucis 
♫ Ofertori nº11, per al Temps de Quaresma. 
(Del Quadern d’ofertoris per a orgue, op.19) 

Josep Lluís Viladot (1969-) 
 

Lectura basada en el càntic nº9 de Mn.Jacint Verdaguer (1845-1902) 
Poble meu ¿què t’he fet?  

  

Poble meu ¿què t’he fet?  
¿En què t’he entristit?  
¡Respon-me!  
  

Què t’he fet, oh vinya impura, Mon amor, que mai se cansa, 
jardí un temps del meu amor, cap al cel vos va cridant, 
que ets per tots font de dolçura, i heu ferit amb una llança 
i ets per Mi font de dolor? aqueix cor que us ama tant. 
Quan per tu d’amor moria, Si amb amor l’amor se paga, 
què poguí fer que no fes? poble meu, com m’has pagat? 
Te doní tot quant tenia, És mon cos tot una llaga, 
què podia dar-te més? per què tant m’has assotat? 

  

Sent jo Rei de l’alta Glòria, Mereixies un suplici; 
tot m’entrego a cada u; l’he passat per ton amor; 
vos tinc tots en la memòria, i ara em deixes per lo vici! 
i en son cor no em té ningú! per vil fang deixes mon or! 
Prou espero en lo Sagrari Vinya meva, vinya amada, 
les visites d’amistat; per Mi fores ben cruel; 
trist de Mi! Com al Calvari perquè amb sang jo t’he regada 
ploro en trista soledat! tu m’has dat vinage i fel! 

  

Nit i dia us obro els braços, T’he guarnida amb flors divines, 
pecadors, com no hi veniu? te doní mon cor per font, 
Seguesc sempre vostres passos; i tu em dónes sols espines 
pecadors, per què em fugiu? que coronen lo meu front! 
  

 Poble meu ¿què t’he fet? 
 ¿En què t’he entristit? 
 ¡Respon-me! 

 
 

Acte de contrició 
Lectura del text tradicional catòlic 

 
Oh Jesús meu clementíssm, perquè sou infinitament bo i misericordiós, us estimo més que totes les 
coses, i de tot cor em penedeixo d’haver-vos ofès. Oh el meu Sobirà Bé, us ofereixo aquest sant camí en 
honor d’aquell dolorosíssim que Vós féreu per mi, indigníssim pecador; faig intenció de guanyar totes les 
santes indulgències i de pregar per tots aquells fins i motius pels quals ens ha estat concedit un tresor 
tan gran, suplicant-vos humilment que de tal manera ho faci, que m’ajudi a obtenir la vostra misericòrdia 
en aquesta vida i la glòria eterna en l’altra. 



 
VIA CRUCIS 

Franz Liszt (1811-1886) 
Comentaris a les estacions extrets del Via Crucis franciscà 

 
Introducció 

♫  Vexilla regis prodeunt (Arboren la bandera del rei), himne gregorià a la Creu;  
text de Venance Fortunat (530-605) 

 ---- o ---- 
 

Primera Estació. Jesús és sentenciat a mort. 
“Mereix pena de mort!” van dir de Jesús els membres del Sanedrí, i com no podien executar ningú, el 
van portar de la casa de Caifàs al pretori. Pilat no trobava motius per condemnar Jesús, i fins i tot va 
intentar alliberar-lo, però, davant la pressió amenaçadora del poble que cridava instigat pels seus 
cabdills: “Crucifica’l, crucifica’l”. “Si deixes lliure aquest home no et pots dir amic del Cèsar, perquè 
tothom qui es fa rei va en contra del Cèsar”, Pilat va pronunciar la sentència que li reclamaven i els lliurà 
Jesús, després d’assotar-lo, perquè fos crucificat. 

 

♫  Station I. Jésus est condamné à mort. Innocens ego sum (Mt 27,24).  
                                                               ---- o ---- 
  

Segona Estació. Jesús porta la Creu a coll. 
Condemnat a mort, Jesús va quedar en mans dels soldats del procurador, el van portar al pretori i 
reunida la tropa, van fer mofa d’ell. Arribada l’hora li van treure el mantell de porpra amb què l’havien 
vestit per a la burla, li van posar de nou les seves robes, li van carregar la creu en què havia de morir i 
van sortir camí del Calvari. 

 

♫  Station II. Jésus est chargé de la croix. Ave Crux, amb text de la Introducció. 
                                                               ---- o ---- 
 

Tercera Estació. Jesús cau sota el pes de la Creu. 
Jesús estava esgotat per la sang perduda en la flagel·lació i debilitat per l’acerba dels patiments físics i 
morals que li havien infligit aquella nit. En dejú i sense haver dormit, comença a caminar, però als pocs 
passos cau a terra. Llavors es succeeixen els cops i les imprecacions dels soldats, les rialles i 
l’expectació del públic. Jesús, amb tota la força de la seva voluntat i mentre el maltracten a cops i 
empentes, aconsegueix aixecar-se per seguir el seu camí. 

 

♫  Station III. Jésus tombe pour la première fois. Jesus cadit, Stabat Mater. 
                                                               ---- o ---- 
 

Quarta Estació. Jesús troba la seva Mare Santíssima. 
Pel camí cap al Calvari, Jesús va acompanyat per una multitud de soldats, caps jueus, poble, gent de 
bons sentiments ... També es troba allà Maria, que no aparta la vista del seu Fill, que, al seu torn, l’ha 
entrevist entre la multitud. Però arriba un moment en què les seves mirades es troben, la de la Mare que 
veu el Fill destrossat, la de Jesús que veu a Maria trista i afligida, i en cada un d’ells el dolor es fa més 
gran en contemplar el dolor de l’altre, al mateix temps que tots dos se senten consolats i confortats per 
l’amor i la compassió que es transmeten. 
 

♫  Station IV. Jésus rencontre sa sainte Mère.  
                                                               ---- o ---- 
 



Cinquena Estació. El Cirineu ajuda Jesús a portar la Creu. 
Jesús va sortir del pretori portant la seva creu a coll, però la seva Primera Caiguda posa de manifest el 
seu esgotament. Tement que la Víctima sucumbeixi “abans d’hora”, els soldats, li busquen un substitut. 
El Centurió obliga a un tal Simó de Cirene, que venia del camp i passava per allí, que es carregui la creu 
sobre les seves espatlles i la porti darrera de Jesús. Potser Simó pren la creu de mala gana i a la força, 
però després, mogut per l’exemple de Crist i tocat per la gràcia, l’abraça amb amor i resignació i és per a 
ell i els seus fills font de conversió. 

 

♫  Station V. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.  
                                                               ---- o ---- 
 

Sisena Estació. La Verònica exiuga la cara a Jesús. 
Diu el profeta Isaïes: “No tenia figura ni bellesa que es fes admirar, ni una presència que el fes atractiu. 
Era menyspreat, rebuig entre els homes, home fet al dolor i acostumat a la malaltia. Semblant a aquells 
que ens repugna de mirar, el menyspreàvem i el teníem per no res”. És la descripció profètica de la 
figura de Jesús camí del Calvari, amb la cara desfigurada pel sofriment, la sang, les escopinades, la 
pols, la suor ... És llavors quan una dona del poble anomenada Verònica, s’obre pas entre la multitud 
portant un llençol amb el qual neteja pietosament el rostre de Jesús. El Senyor, com a resposta de 
gratitud, li deixa gravada la seva Santa Faç. 

 

♫ Station VI. Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. O Haupt voll Blut und 
Wunden, de Hans Leo Hassler (1564-1612); text de Paul Gerhardt (1607-1676). 

                                                               ---- o ---- 
 

Setena Estació. Jesús cau a terra la segona vegada. 
Jesús havia pres de nou la creu i amb ella a coll va arribar al cim de la pujada del carrer que donava a 
una de les portes de la ciutat. Allà, extenuat, sense forces, va caure per segona vegada sota el pes de la 
creu. Faltava poc per arribar al lloc en què havia de ser crucificat, i Jesús, entestat a dur a terme fins a la 
meta els plans de Déu, encara va aconseguir reunir forces, aixecar-se i prosseguir el seu camí. 

 

♫  Station VII. Jésus tombe pour la seconde fois. Jesus cadit, Stabat Mater. 
                                                               ---- o ---- 
 

Vuitena Estació. Jesús consola les dones de Jerusalem. 
Diu l’evangelista sant Lluc que Jesús, camí del Calvari, es va trobar unes dones que ploraven i es 
lamentaven per Ell. Jesús es girà cap a elles i les va dir: “Filles de Jerusalem, no ploreu per mi; ploreu 
més aviat per vosaltres mateixes i pels vostres fills”, afegint, en figures, que si la ira de Déu 
s’acarnissava com veien amb el just, ja podien pensar com ho faria amb els culpables. 

  

♫  Station VIII. Jésus console les filles de Jérusalem. 
Nolite flere super me (Lc 23,28). 

                                                               ---- o ---- 
 

Novena Estació. Jesús cau a terra per tercera vegada. 
Arribat al Calvari, Jesús cau per tercera vegada, exhaust i sense forces per tornar a aixecar-se. Les 
condicions en què estava i la contínua pujada l’havien deixat sense alè. Però malgrat tot torna a aixecar-
se. Vol lliurar-se totalment fins al final. 
 

♫  Station IX. Jésus tombe pour la troisième fois. Jesus cadit, Stabat Mater. 
 ---- o ---- 

 



Desena Estació. Despullen Jesús de les seves robes. 
Ja en el Calvari i abans de crucificar Jesús, li van donar per beure vi barrejat amb mirra, era un costum 
pietós dels jueus per esmorteir la sensibilitat del que havia de ser ajusticiat. Jesús ho va tastar, com a 
gest de cortesia, però no en va voler beure; preferia mantenir la plena lucidesa i consciència en els 
moments suprems del seu sacrifici. D’altra banda, sense cap cura ni delicadesa, els soldats van 
despullar Jesús de les seves robes, incloses les que estaven enganxades a la carn viva, i, després de la 
crucifixió, se les van repartir. 
 

♫  Station X. Jésus est depouillé de ses vêtements.  
                                                               ---- o ---- 

 

Onzena Estació. Jesús és clavat a la Creu. 
“I el van crucificar”, diuen concisament els evangelistes. Havia arribat el moment terrible de la crucifixió, i 
Jesús va ser fixat a la creu amb quatre claus de ferro que li lligaven mans i peus. Van aixecar la creu 
enlaire i el cos de Crist va quedar entre cel i terra, penjat dels claus i recolzat en un sortint que hi havia a 
meitat del pal vertical. A la part superior d’aquest pal, a sobre del cap de Jesús, van posar el títol o causa 
de la condemna: “Jesús de Natzaret, el rei dels jueus”. També van crucificar amb ell dos lladres, un a la 
dreta i l’altre a l’esquerra. 
 

♫  Station XI. Jésus est attaché à la croix. ¡Crucifie-le! 
                                                               ---- o ---- 
 

Dotzena Estació. Jesús mor en la Creu. 
Des de la crucifixió fins a la mort van transcórrer tres llargues hores que van ser de mortal agonia per a 
Jesús i d’altíssims ensenyaments per a nosaltres. Des del principi, molts dels presents, incloses les 
autoritats religioses, li van fer ultratges i escarnis. Poc després va passar l’episodi del bon lladre, a qui va 
dir Jesús: “Avui seràs amb mi al paradís”. Sant Joan ens explica un altre episodi emocionant per a 
nosaltres: Jesús veu la seva Mare al costat de la creu i amb ella a Joan i diu a la seva Mare: “Dona, aquí 
tens el teu fill”, després diu al deixeble: “Aquí tens la teva mare”, i d’aleshores ençà el deixeble la va 
acollir a casa seva. Després d’això, ens diu el mateix evangelista, sabent Jesús que tot s’havia complert, 
va dir: ”Tinc set”. Va prendre el vinagre que li van acostar, i va afegir: “Tot s’ha complert”. Llavors inclinà 
el cap i va lliurar l’esperit. 

 

♫  Station XII. Jésus meurt sur la croix. Eli, Eli; In manus tuas; Consummatum est; 
O Traurigkeit, de Johann Rist (1607-1667), melodia de la Himmlische Harmonie.  

                                                               ---- o ---- 
 

Tretzena Estació. Jesús és davallat de la Creu. 
Perquè els cadàvers no quedessin a la creu l’endemà, que era un dissabte molt solemne per als jueus, 
aquests van pregar a Pilat que els trenquessin les cames i els retiressin; els soldats sols van trencar les 
cames dels altres dos, i a Jesús, que ja havia mort, un dels soldats li va travessar el costat amb una 
llança. Després, Josep d’Arimatea i Nicodem, deixebles de Jesús, un cop obtingut el permís de Pilat i 
ajudats pels seus criats o per altres deixebles del Mestre, es van acostar a la creu per desclavar amb 
cura i reverència els claus de les mans i els peus i amb tot mirament el van despenjar. Al peu de la creu 
hi havia la Mare, que va rebre entre els seus braços el cos sense vida del Fill i el posà a la seva falda. 

 

♫  Station XIII.  Jésus est déposé de la croix.  
---- o ---- 

 
 
 
 
 



Catorzena Estació. Jesús és posat en el sepulcre. 
Josep d’Arimatea i Nicodem van prendre després el cos de Jesús dels braços de Maria i el van 
embolicar amb un llençol que Josep havia comprat. A prop d’allà tenia Josep un sepulcre nou que havia 
cavat per a si mateix, i en ell van enterrar Jesús. Mentre els homes procedien a la sepultura de Crist, les 
santes dones que solien acompanyar-lo, i sens dubte la seva Mare, estaven assegudes davant del 
sepulcre i observaven com quedava posat el cos i a on. Després, van fer rodar una gran pedra fins a 
l’entrada del sepulcre, i van tornar tots a Jerusalem. 
 

♫  Station XIV. Jésus est mis dans le sépulcre.  
Vexilla Regis prodeunt, (variationen). 

                                                               ---- o ---- 
 

PETITA PAUSA 
 

                           Johann Sebastian Bach (1685-1750). 
           Sarabanda de la suite per a cello en re menor BWV 1008. 

                       Coral “Malgrat que el cos a la terra” de la Cantata BWV 161.  
 

PETITA PAUSA 
 

  Quinzena Estació, afegida pel Sant Pare Joan Pau II.  
Jesús ressuscita d’entre els morts. 

Passat el dissabte, Maria Magdalena i altres dones pietoses van anar de bon matí al sepulcre. Un cop 
allà van observar que la pedra havia estat remoguda. Van entrar al sepulcre i no van trobar el cos del 
Senyor, però van veure un àngel que les va dir: “Busqueu Jesús de Natzaret, el Crucificat? ha 
ressuscitat, no és aquí”. Poc després van arribar Pere i Joan, i van comprovar el que els havien dit les 
dones. Aviat van començar les aparicions de Jesús ressuscitat: la primera, sens dubte, a la seva Mare, 
després, a la Magdalena, a Pere, als deixebles d’Emaús, als apòstols reunits, etc, i així durant quaranta 
dies. Ningú no va presenciar el moment de la resurrecció, però van ser molts els testimonis presencials 
de la mort i sepultura del Senyor, que després ja ressuscitat, el van veure i van estar amb ell. 
 
 

VICTÒRIA. David Julien (1913 – 2013) 
Victòria! Tu regnaràs! Oh creu! Tu ens salvaràs! 

1. Tu brilles sobre els homes que cerquen la veritat!  
Oh creu, font d’on rebrolla l’amor i la llibertat. 

2. Tu portes l’alegria al pobre i al malalt. 
 Tu ets la llum que ens guia vers Crist, cabdill immortal. 

3. A l’ombra dels teus braços el món la pau buscarà. 
 Com Crist, amb claus per llaços, per tu el cel guanyarà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un antic exercici de pietat.  
Hem de situar-nos amb la devotio moderna a la Baixa Edat Mitjana centroeuropea, que insisteix en aprofundir en la 
humanitat de Crist i per tant, en la seva Passió. Aquesta figura del Crist és irradiada per tot l’occident cristià pels 
dominics i franciscans i a l’ensems, les creuades col·laboraven en el foment d’un interès generalitzat per les coses 
de Terra Santa. Tot això produí en el segle XV un exercici de pietat anomenat Via crucis o Camí de la Creu, 
Estacions de la Creu o Via Dolorosa, Via Sacra, cristal·litzat en la seva forma actual després d’una llarga evolució. 
 

No és ni més ni menys que la meditació de la Passió de Jesús camí del Calvari, representada en llocs sagrats per 
un seguit d’imatges o estacions de pedra, metall, fusta, tela o paper, esculpides, gravades o pintades, que 
contemplen episodis concrets ocorreguts als carrers de Jerusalem, de la consumació cruenta de l’obra redemptora 
de Crist, presos dels evangelis i de la tradició. Cal que ens remuntem al costum del pelegrinatge als escenaris de 
l’Obra de la Salvació, que es documenta ja en les èpoques de clandestinitat paleocristiana. En els Apòcrifs, fins i 
tot, es relata que Maria, després de la Pentecosta, visitava diàriament els escenaris de la Passió del seu Fill. 
 

Després de l’alliberament del cristianisme amb l’Edicte de Milan de l’emperador Constantí l’any 312 i dels treballs 
arqueològics promoguts per la seva mare santa Helena s’assenyalaren els indrets més importants de la Passió. 
Sant Jeroni (342 – 420), que visqué a Betlem els darrers anys de la seva vida, constata en els seus escrits els 
grups de pelegrins de variada procedència que visitaven els Llocs Sants. Al llarg de l’Edat Mitjana, l’entusiasme i 
fascinació que suscitaren els Llocs Sants, sobre tot arran de les creuades, impulsaren alguns pelegrins un cop 
tornats de Terra Santa a reproduir d’alguna manera els Llocs Sants en les seves terres d’origen, el recorregut de 
les quals constituïa un autèntic pelegrinatge espiritual a Jerusalem, que es va fer més necessari a la Baixa Edat 
Mitjana quan el viatge a Terra Santa era ple de dificultats i no gens segur, tot i els bons oficis dels franciscans que 
ara fa vuit-cents anys van constituir Terra Santa en província. 
 

Normalment, les estacions s’assenyalaven en les parets de les esglésies, en els claustres o compassos 
conventuals, en jardins reservats per a la pregària, principalment a prop de grans santuaris o extramurs de les 
poblacions cap a un enforcall o cap a una ermita. Es freqüentaven sobre tot en Quaresma, en particular els 
divendres, com a preparació de la Setmana Santa. Com és natural tot neix i té el seu referent a Jerusalem. Allí 
anomenem Via Dolorosa o Via Crucis al trajecte viari recorregut per Crist des de la Torre Antònia i el Pretori proper 
al costat nord-occidental del Temple, on d’una manera definitiva en el segle XIII la tradició situa la compareixença 
de Jesús davant Pilat, i la sortida de Jesús carregat amb la creu, fins al Gòlgota, llavors lloc extramurs de la Ciutat 
Santa on el van crucificar. 
 

Els noms esmentats que es van dar a aquest recorregut daten del segle XVI, per bé que el costum de seguir 
pietosament els passos de Jesús fins al Calvari té els seus orígens en el paleocristianisme, i ja trobem referències 
de llocs sagrats marcats amb indulgències en aquest camí a finals del segle XIII a petició dels franciscans: a la 
casa de Pilat, on Jesús va trobar la seva Mare, on parlà a les dones, on Simó de Cirene prengué la creu, on els 
soldats el van despullar, on el van clavar a la Creu i el seu sepulcre. Les estacions entre la X i la XIV estan 
localitzades dintre de l’actual Basílica del Sant Sepulcre. El precedent més remot de Via Sacra a Occident es troba 
a meitats del segle V, al monestir de Sant Esteve de Bolonya, fet construir pel bisbe Petroni amb un complex de 
capelles connectades que representaven els santuaris més importants de Terra Santa, i per això al monestir se’l va 
començar a conèixer com Hierusalem Bononiensis. 
 

Molts pelegrins dels segles XII a XIV parlen d’una Via Sacra al llarg de la qual eren guiats els devots i ja cap el 
1294, el dominic Rinaldo de Monte Crucis relata la seva arribada a la Basílica del Sant Sepulcre en diverses etapes 
“pel camí de pujada que va fer Crist arrossegant la Creu” : el lloc de la condemna a mort de Jesús, l’encontre amb 
les santes dones, la comenda de la Creu a Simó el cirineu i d’altres episodis de la Passió i Mort del Senyor.  Quan 
els turcs van barrar l’accés a Terra Santa proliferaren les reproduccions dels Llocs Sants als centres europeus 
d’espiritualitat. Un cronista de finals del XVI explica que “els musulmans no permetien a ningú aturar-se i venerar 
una estació amb el cap descobert, ni fer cap demostració de signe cristià”, amb la qual cosa quedava formalment 
suprimida la devoció en els llocs d’origen. Paral·lelament a aquest procés repressiu, però, la devoció creixia en 
popularitat per tota Europa.   
 

El testimoniatge més antic que tenim de l’ús de la paraula “estació” aplicat a la Via Sacra de Jerusalem el trobem 
en la narració del viatge a Terra Santa del pelegrí William Wey ara fa 555 anys; ell parla ja de catorze estacions de 
les quals cinc corresponen a la narrativa tradicional i d’una resta que es trobaria només remotament connectada 
amb el nostre Via Crucis. Algunes d’aquestes ressenyes inclouen la casa del ric de la història evangèlica de 
Llàtzer, la porta que Jesús travessà, la casa d’Herodes i la de Simó el fariseu, però no va ser fins al segle XVI que  
es va generalitzar com a exercici de devoció complet la ruta del pretori fins al Calvari. 
 

La pràctica penitencial del Via Crucis ja estesa per Europa va anar evolucionant al llarg dels segles XVI i XVII amb 
un nombre variable d’estacions i també amb un contingut divers. (Ramón de la Campa). 
                                                                                                                                              



L’acte de devoció a les estacions de la Creu anomenat Via Crucis, acompanyat de diverses indulgències atorgades 
pels papes, es va estendre arreu i va esdevenir popular en pocs anys. En efecte, podem veure a les parets de 
moltes esglésies pintures o relleus de les estacions. Els fidels pronuncien les pregàries consagrades per a cada 
estació sigui en solitud o bé en petits grups tot distribuint-se les frases. De vegades aquest acte devot el convoca el 
prevere de la comunitat i ell mateix condueix els fidels; l’orgue no acostuma a intervenir llevat que les estacions es 
disposin a l’aire lliure com a S.Pietro in Montorio de Roma. S’entén, per tant, que la manera més solemne i emotiva 
de practicar aquesta devoció entendridora sigui des de ben antic viure-la en Divendres Sant al Coliseu, monument 
regat amb la sang de tants màrtirs. Potser un dia podrem reemplaçar les pintures bastant imperfectes que hi ha 
actualment, per les admirables estacions que va modelar Galli i portar-hi un harmoni potent per fer ressonar uns 
cants on les veus serien reforçades pels sons d’aquest orgue portàtil. Seria feliç si un dia pogués escoltar el so 
d’aquestes accentuacions, encara que no em produïssin més emoció que aquella que ja m’ha envaït suaument 
altres vegades, quan he repetit agenollat a la processó pietosa: O! Crux Ave! Spes unica!  (Franz Liszt). 
 
L’obra.     
Via Crucis és una obra de Franz Liszt per a teclat i veus que va ser escrita entre 1878 i 1879; es tracta, per tant, 
d’una composició de l’època de maduresa del mestre quan ja tenia 67 anys, dos anys després del seu Tercer any 
de Pelegrinatge. Tot i tenir en compte la religiositat franciscana del compositor, la seva obra sacra (particularment 
un Requiem, una Missa i l’Oratori Christus) és menys coneguda que les seves partitures profanes. 
La gènesi del Via Crucis s’inspira en la visió dels dissenys artístics del pintor alemany d’obres pietoses Johann 
Friedrich Overbeck (1789-1869). Liszt en va prendre un seguit d’apunts a partir de 1874, però la gestació del Via 
Crucis musical tingué lloc més tard: de la tardor de 1878 fins a finals del febrer de 1879. De tota manera, l’obra no 
seria estrenada fins a l’any 1929, a Budapest, molts anys després de la mort del compositor. L’obra original es 
compon de quince parts (un himne i catorze estacions) i té una durada d’uns tres quarts d’hora. La composició es 
caracteritza per una profunda austeritat i interioritat que contrasten amb l’aire de les peces més conegudes de 
Liszt. Els cants són a capella o discretament acompanyats per l’orgue o el piano, les parts solistes dels quals són 
igualment d’una gran sobrietat. La inspiració musical de la composició és força variada: del gregorià inicial a la 
litúrgia luterana passant per temes de la Passió segons sant Mateu de Bach. 
 

Liszt va compondre diverses versions del seu Via Crucis: per a cor mixte, solistes i orgue o piano; per a piano sol; 
per a orgue sol (és la versió que us oferim avui amb la participació del violoncel); per a dos pianos.     
 
Els intèrprets. 
Josep Lluís Viladot, orgue. Nascut a Barcelona, on obtingué el títol de professor de piano al Conservatori del 
Liceu l’any 1988; recentment ha rebut formació específica d’orgue d’església a Montserrat amb Juan de la Rubia i 
altres professors. En paral·lel a la seva activitat professional en el món de la química, desenvolupa la seva afició 
musical de forma amateur. Ha realitzat recitals de piano i teclat de petit format en solitari (Einaudi 9 – Viladot 4, 
Wolfgang Amadeus Nyman i Liszt 200 – Chick Corea 70), amb acompanyament de guitarra elèctrica (From Mozart 
to Metallica), amb acompanyament de clarinet amb la Mireia Viladot (Partita Party), i amb cor infantil i orquestra 
(Tom Sawyer, sota la direcció d’Òscar Boada).  Com a compositor ha escrit diverses obres per a piano sol, teclat 
electrònic, orgue, clarinet, piano i d’altres. Com a organista acompanya les litúrgies de la parròquia Sant Francesc 
d’Assís del Poblenou i ha començat a col·laborar amb nosaltres a la Missa d’onze. És membre de la Societat Bach.  
 
Ingrid Kuntzmann, violoncel. Nasqué a prop de Marsella i als quatre anys començà estudis de música i violoncel, 
més endavant fou premiada en un concurs inter-conservatoris i als quinze anys presentà el “Mètode Suzuki” amb 
l’orquestra de Cannes. Amplià estudis als conservatoris de Niça i Menton i actuà de solista al teatre Europa 
d’aquesta localitat. Continuà estudis a París tot perfeccionant repertori clàssic amb el solista de l’Orquestra de la 
Ràdio de París, fet que li permetrà formar-se amb l’equip pedagògic de l’Ille de France i obtenir el diploma de 
pedagogia, especialitat violoncel. Atreta per la pedagogia musical començà a exercir la docència en diversos 
conservatoris de França i als vint-i-cinc anys, motivada pel seu interès per la música de violoncel actual, col·laborà 
en projectes de creació i improvisació, ingressà al Centre de Pràctica de Música Contemporània i participà en la 
gravació del seu primer CD experimental. Els cursos de Música Contemporània de l’Escola Nacional de Música 
d’Evry li permeteren entrar en contacte i aprofundir en l’estudi d’obres de compositors d’avantguarda com ara 
Xenakis, Globokar, Arpeghi, Palm .... Des de l’any 2006 participa en diverses formacions musicals nacionals i 
estrangeres (Rondo di cello, Nomos, ...) amb les que ha fet concerts de música improvisada i per al cinema, el 
teatre i la dansa. Com a solista es prodiga amb la música romàntica: Brahms, Grieg, Beethoven, Schumann, 
Debussy, Kodály, etc. Ha interpretat música de cambra amb els pianistes Beata Šurany i Alain Neveux i el quartet 
Orient en festivals a Barcelona. Ha format part de l’Orquestra de l’Acadèmia del Liceu i ha col·laborat amb el trio 
Farennc i el conjunt Poema Barroc. Professora a l’Orfeó Lleidatà i a la Casa Luthier de Barcelona.  
 
 

  


