ces” i “democratitzar l’última gestionar els bitcoins –per evitar dors Seed&Click. Un concurs
PAÍS: España
baula de la producció musical”,
les falsificacions– perFRECUENCIA:
poder re Diario
que en la seva segona edició ha
l’acabament del producte,
la 49
gistrar en línia la propietat,
PÁGINAS:
O.J.D.: exis
141874 multiplicat el seu atractiu inter
millora del so dels temes TARIFA:
creats 6258
tènciaiintegritatdetotamenade
nacional: el major nombre de
€
E.G.M.: 718000
pels músics.
documents, des d’emails fins a propostes ha arribat dels EUA i
ÁREA: 238 CM² - 21%
Un jurat internacional encap
dissenys, fotografies, SECCIÓN:
cançons CULTURA
o elCanadà,vaexplicarJuanAlva
30 çalat
Mayo,per
2015Candace Johnson, co
vídeos. I fins i tot cobrar els drets rez de Lara, de Seed&Click.c

CRÍTICA D’ÒPERA

Jacobs filològic
DonGiovanni
Intèrprets: : J. Weisser, M. Fink,

J. Ovenden, B. Christenssen, A.
Pendatxanska, S. Im, T. Nazmi,
Orquestra Barroca de Freiburg,
Cor de Cambra del Palau
Director: René Jacobs
Lloc i data: Palau de la Música
(27/5/2015)
JAUME RADIGALES

En les seves interpretacions amb
criteris historicistes, René Ja
cobs treballa a consciència els ac
cents, les dinàmiques contrasta
des i, en el cas d’òperes com Don
Giovanni, el detallisme en els re
citatius secs, que no deixa de diri
gir. Ho fa amb un gest monolític i
tan característic com indesxifra
ble, cosa que no impedeix l’emer
gència d’un so extraordinari, di

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

nàmic, precís i fruit del treball en
tusiasta d’una Orquestra Barroca
de Freiburg senzillament esplèn
didaiambtansolsunlapsusd’afi
nacióenundelsnúmerosinicials.
Un Don Giovanni amb criteris fi
lològics, doncs, traspassat per
l’alquímia de Jacobs que conver
teix el que ens pensàvem que co
neixíem bé en una cosa nova, al
llarg de tres hores d’intensa audi
ció, amb entusiasme contagiat al
reduït Cor de Cambra del Palau i
davant d’un conjunt vocal sense
grans figures però homogeni.
La de Johannes Weisser és una
veu peculiar, molt clara i allunya
da de l’estereotip dels Don Gio
vanniautoritaris,interpretatsper
baixos o per 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
discogràfica de fa nou anys.
Marcos Fink va ser un Lepore
llo de timbre poc grat, però afavo
rit per l’expressivitat que el baix
argentí va saber donar al criat de
Don Giovanni. Per la seva banda,
Jeremy Ovenden va donar a Don
Ottavio volatilitat, lleugeresa i
musicalitat exquisida. Excel∙lent
la Donna Anna de Birgitte Chris
tensen, potser poc incisiva a “Or
sai chi l’onore” però magnífica en
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 soprano búl
gara afavoreixen l’expressiva
contundènciadelrol.Habitualen
elsrepartimentsdirigitsperRené
Jacobs, Sunhae Im va ser una
Zerlina de veu fresca i molt apro
piada al paper de jove camperola.
Com en temps de Mozart, el
mateix intèrpret va ser Masetto i
el Commendatore, responsabili
tat que va recaure en el baix Ta
req Nazmi, discret vocalment pe
rò eficaç en els resultats.c

