
  

  

René Jacobs agita el Palau
CRÒNICA El director triomfa amb la seva lluminosa versió de ‘Les noces de Fígaro’, de Mozart

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

V
a ser sens dubte un dels es-
deveniments musicals de 
l’any. René Jacobs, al cap-
davant de la magnífica Or-

questra Barroca de Friburg, un mo-
tivat Cor de Cambra del Palau i un 
molt ben seleccionat grup de can-
tants, va tornar a enlluernar amb 
Mozart. La seva versió de Les noces de 
Fígaro va resultar tan lluminosa, di-
vertida i musicalment encertada 
com la que va fer de La flauta màgica 
la temporada passada. Triomf sen-
se objeccions per als protagonistes 
de tanta mostra de talent com la 
que van exhibir dimarts a la nit a la 
sala modernista.
 El plantejament musical del di-
rector belga va respondre no només 
a l’esperit de l’obra del geni de Salz-
burg, sinó que en va multiplicar les 
virtuts. El tractament de la partitu-
ra va permetre el lluïment dels con-
trastos dinàmics que exigeix la dra-
matúrgia de l’obra i una perfecta 
execució dels tempi. Els solistes dels 
instruments d’època van tenir veu 
diferenciada i van mostrar un gran 
nivell en la denominada per Jacobs 
com a aproximació neoclàssica a 
l’òpera. En conjunt, l’orquestra va 

assumir un paper preponderant fu-
sionant-se amb les veus però també 
expressant el que els cantants no po-
dien dir.
 So màgic per a una creació plan-
tejada com a semiescènica, i en què 
l’arquitectura del Palau va ser uti-
litzada com a marc per al desenvo-
lupament de la trama del llibret de 
Da Ponte, basada en el vodevil de 

Beaumarchais La folle journée ou le 
marriage de Fígaro. El repartiment 
va jugar a fons la carta de la comici-
tat, movent-se amb gràcia i desim-
boltura amb l’únic suport com a at-
trezzo d’un sofà i la utilització de 
les portes de l’escenari. Malgrat ha-
ver fet només un assaig, els resul-
tats de la posada en escena van me-
rèixer les llargues aclamacions del 
final de la funció.

ELEGÀNCIA I NATURALITAT / Konstantin 
Wolf va ser un convincent Fígaro, de 
notable vis còmica encara que una 
mica mancat de projecció en el cant. 
Esplèndida Sophie Karthäuser com a 
fresca, dinàmica i vibrant Susanna. 
Excel·lent el seu Deh vieni non tardar. 
Pietro Spagnoli va compondre un sò-
lid comte d’Almaviva, que va donar 
força al personatge llibertí que asset-
ja la protagonista, però també el del 
gelós marit. Rosemary Joshua (com-
tessa) va brillar per la bellesa del seu 
timbre i la seva gran expressivitat.
 Magnífica Anett Fritsch amb un 
hilarant Cherubino de grans presta-
cions vocals i, en general, tot un re-
partiment que va oferir unes orna-
mentacions plenes d’elegància i na-
turalitat i va executar, a més, bells 
concertants. Una delícia. H

Els cantants, 
l’Orquestra Barroca de 
Friburg i el Cor de 
Cambra van brillar en 
aquest hilarant muntatge

33 René Jacobs, durant el concert de dimarts a la nit al Palau.

LORENZO DI NOZZI

GREMI D’EDITORS

El músic  
Jordi Savall, 
premi Atlàntida  
El violagambista, director d’or-
questra i musicòleg especialitzat 
en música antiga Jordi Savall va 
ser reconegut ahir amb el premi 
Atlàntida 2013, que concedeix 
anualment el Gremi d’Editors de 
Catalunya i que s’entregarà en la 
Nit de l’Edició, el dia 11, on es re-
cordaran també els 100 anys de 
l’editorial Boileau i els 50 de La 
Galera. També van rebre menci-
ons especials les llibreries Laie i 
La Central.

RECONEIXEMENT

Aenor premia el 
MNAC pel seu 
«compromís»
El Museu Nacional d’Art de 
Catalunya és la primera institució 
cultural pública d’Espanya que 
obté el Certificat de Responsabili-
tat Social (IQNet SR10) d’Aenor. La 
distinció és el resultat d’aplicar, 
segons el centre,  «un codi ètic que 
implica un comportament trans-
parent, compromís amb l’entorn 
i responsabilitat amb el medi am-
bient».  
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