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Jacobs filològic
DonGiovanni

Intèrprets: : J.Weisser,M.Fink,
J.Ovenden,B.Christenssen,A.
Pendatxanska,S. Im,T.Nazmi,
OrquestraBarrocadeFreiburg,
CordeCambradelPalau
Director:RenéJacobs
Llocidata:Palaude laMúsica
(27/5/2015)

JAUME RADIGALES

En les seves interpretacions amb
criteris historicistes, René Ja
cobs treballaaconsciènciaels ac
cents, les dinàmiques contrasta
des i, en el cas d’òperes comDon
Giovanni, el detallisme en els re
citatiussecs,quenodeixadediri
gir.Ho fa ambungestmonolític i
tan característic com indesxifra
ble, cosaquenoimpedeix l’emer
gència d’un so extraordinari, di

nàmic,precís i fruitdeltreballen
tusiasta d’unaOrquestraBarroca
deFreiburg senzillamentesplèn
didaiambtansolsunlapsusd’afi
nacióenundelsnúmerosinicials.
UnDon Giovanni amb criteris fi
lològics, doncs, traspassat per
l’alquímia de Jacobs que conver
teix el que ens pensàvemque co
neixíem bé en una cosa nova, al
llargde treshoresd’intensaaudi
ció, amb entusiasme contagiat al
reduït Cor deCambra del Palau i
davant d’un conjunt vocal sense
grans figuresperòhomogeni.
LadeJohannesWeisserésuna

veupeculiar,molt clara i allunya
da de l’estereotip dels Don Gio
vanniautoritaris, interpretatsper
baixos oper barítons amb timbre
de bronze. Weisser s’adequa a la
idea de Jacobs segons la qual el
seductor és un jove postadoles
cent. El resultat és correcte,molt
millorenlaversióenviud’araque

la que li sentíem en la gravació
discogràficade fanouanys.
MarcosFink va ser unLepore

llodetimbrepocgrat,peròafavo
rit per l’expressivitat que el baix
argentí va saber donar al criat de
DonGiovanni. Per la seva banda,
JeremyOvenden va donar aDon
Ottavio volatilitat, lleugeresa i
musicalitat exquisida. Excel∙lent
laDonnaAnna deBirgitte Chris
tensen, potser poc incisiva a “Or
saichi l’onore”peròmagníficaen
totes les seves prestacions. Ale
xandrina Pendatxanska va ser
una Donna Elvira molt millor al
segon acte que al primer. Els
greus vellutats de la sopranobúl
gara afavoreixen l’expressiva
contundènciadelrol.Habitualen
elsrepartimentsdirigitsperRené
Jacobs, Sunhae Im va ser una
Zerlinadeveu fresca imolt apro
piadaalpaperde jovecamperola.
Com en temps de Mozart, el

mateix intèrpret va serMasetto i
el Commendatore, responsabili
tat que va recaure en el baix Ta
reqNazmi,discretvocalmentpe
ròeficaçenels resultats.c

CRÍT ICA D’ÒPERA

ElPropremia la innovació
deStampery iSoundBetter
La ‘startup’ Stampery vol substituir els notaris i la SGAE

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Idees joves que volen canviar el
món. Millorarlo gràcies a les
noves tecnologies. De vegades
de manera disruptiva, aquesta
paraulaque jano falta encapde
càleg modern que es preï, però
que de tant en tant es fa realitat.
Comenelspremisquevaatorgar
ahir la segona edició del concurs
internacional Primavera Pro
StartupsaStampery,del jovenís
simLuisIvánCuende, i aSound
Better, encapçalat per Shachar
Gilad.Dues iniciatives digitals ja
en funcionament que prometen,
respectivament,nimésnimenys
que “enviar els notaris de vacan
ces” i “democratitzar l’última
baula de la producció musical”,
l’acabament del producte, la
millora del so dels temes creats
pelsmúsics.
Un jurat internacional encap

çalat per Candace Johnson, co

fundadora de la xarxa de sa
tèl∙litsAstra ipresidentade l’Eu
ropeanBusinessAngelNetwork,
va elegir Stampery com amillor
idea de negoci i SoundBetter
comamillorprojecteempresari
alentreelscincfinalistesdecada
categoria. Stampery utilitza la

tecnologia desenvolupada per
gestionar els bitcoins–perevitar
les falsificacions– per poder re
gistrar en línia la propietat, exis
tènciaiintegritatdetotamenade
documents, des d’emails fins a
dissenys, fotografies, cançons o
vídeos. I fins i totcobrarelsdrets

d’autor d’aquestmaterial per als
seus creadors, una amenaça
directa a la SGAE, com va asse
nyalaralapresentaciódelainici
ativaLuis IvánCuende,queamb
16anysvaguanyarelpremialmi
llor hacker adolescent europeu i
va ser seleccionat comaassessor
per lacomissàriaeuropeaNeelie
Kroes. Per la seva part, Sound
Better és una plataforma que
posa en contacte músics amb
professionals de tot el món de la
producció musical per conclou
reambèxit les sevescreacions.
El Primavera Pro Startups és

una iniciativa conjunta del Pri
maveraPro i de la xarxad’inver
sors associada a la plataformade
micromecenatgeperaemprene
dors Seed&Click. Un concurs
que en la seva segona edició ha
multiplicat el seu atractiu inter
nacional: el major nombre de
propostes ha arribat dels EUA i
elCanadà,vaexplicarJuanAlva
rezdeLara,deSeed&Click.c

SoundBetter posa
en contactemúsics
i professionals de
la producciómusical
d’arreu delmón

MARC ARIAS

Luis IvánCuende iDaniele Levi, de Stampery,millor idea de negoci del PrimaveraPro Startups
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30 JUNY

PAUL WELLER
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