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Maria João Pires va tenir una actuació estel·lar interpretant el Concert núm. 2 de Beethoven

El Messies

Intèrprets: Núria Rial, Jordi
Domènech, Steve Davislim, José
A. López. Wiener Akademie
Orchester. Chorus Sine Nomine
Direcció: Martin Haselböck
Lloc i data: L’Auditori
(3/XII/2013)

JORGE DE PERSIA

Situem-nos ja portes endins. La
proposta musical per a aquest
Messies de Händel valia la pena.
Entre altres coses per provar
que també aquí podem amb les
grans obres. La renúncia del con-
tratenor i la soprano previstos
va fer que el repartiment de solis-
tes s’inclinés pel Mare Nostrum,
i amb bons resultats. Exquisida i
càlida la veu deNúriaRial, jama-
nifesta en el transparent recita-
tiu i l’ària pastorívola que prece-
deix el cor Glory to God, i d’ex-
cel·lent afinació i empastament
amb la corda en l’ària que co-
mença la tercera part, expressi-
va. Un altre punt per al contrate-
nor Jordi Domènech, que va re-
emplaçar amb èxit el reconegut
Robin Blaze, una proesa per a
les dificultats d’una obra magna
com el Messies. La seva expres-

sió, color personal i la suavitat
d’emissió que va coincidir amb
el plantejament general de
l’obra, es vamostrar eloqüent en
l’àriaHewas despised, comença-
ment de la segona part flanqueja-
da per dos cors. El baríton José
AntonioLópez va imposar caràc-
ter des del començament, en un
clima fins aleshores anodí de cor
i orquestra, en el recitatiu i ària
de la foscor, per no esmentar al-
tres intervencions. El tenor
Davislim va millorar en el trans-
curs de l’obra, igual com tota la
versió en general.
Cor i orquestra petits, encara

que de caràcter sensible el pri-
mer, amb bona articulació en les
veus i claredat en passatges de
fuga. L’orquestra –potsermés jo-
ve que l’original– va desatendre
matisos que estan a la partitura i
en el sentit comú de l’exercici
del contrast barroc, encara que
la seva tasca d’acompanyant va
ser de mèrit.
Sense entrar en valoracions

sobre com és possible omplir la
sala de L’Auditori, i celebrant el
fet i la constatació que molta
gent –si se li facilita l’accés–
amb molt de gust gaudirà
d’aquestes propostes, crec que
es pot felicitar els qui ho han fet
possible.c

Le nozze di Figaro

Autors:Wolfgang A. Mozart,
música; text de L. Da Ponte basat
en l’obra de Beaumarchais
Intèrprets: Konstantin Wolff
(Figaro); Sophie Karthäuser
(Susanna); Pietro Spagnoli (Con-
te d’Almaviva); Rosemary Jo-
shua (Contessa); Anett Fritsch
(Cherubino); Marcos Fink (Dr.
Bartolo / Antonio); Isabelle Pou-
lenard (Marcellina); Thomas
Walter (Basilio/DoCurzio); Lore
Binon (Barbarina); Natàlia Casa-
sús i Magda Pujol. Cor de Cam-
bra del Palau de laMúsicaCatala-
na. Freiburger Barockorchester
Direcció: René Jacobs

Lloc i data: Palau 100. Palau de
la Música (3/XII/2013)

ROGER ALIER

L’any passat l’eminent director
René Jacobs ens va presentar
una Flauta màgica dins del cicle
d’òperes mozartianes que està
oferint, que deixava una mica
perplex per les llibertats que ha-
via pres sobretot amb un ús exa-
geradíssim de la percussió.
Aquest any, tanmateix, René Ja-
cobs ha seguit un altre camí, do-
nant via lliure a ornamentacions
vocals i instrumentals que se se-
paren força de la tradició inter-
pretativa que s’ha anat creant
des del retorn deMozart als tea-
tres (ben entrat el segle XX).
Ho fa amb un indubtable bon

gust i una llibertat recreativa
que ellmateix justifica en el pro-
grama, i és cert, argumentant
que seria ociós pretendre una re-
producció exacta del món mo-
zartià en el qual aquesta pruïja
de l’exactitud no va existir mai,
ni tan sols en la qüestió dels tem-
pi sobre la qual tants directors
han pretès dir l’última paraula
sobre Mozart.
René Jacobs utilitza un piano-

forte encara força clavecínic, pe-
rò li atorga aportacions de solis-

ta amb elements de la música de
tecla mozartiana, i ocasional-
ment amb retrobaments de te-
mes escoltats abans. El magnífic
pianista (no esmentat en el pro-
grama) va contribuir a fer va-
riats i amens els recitatius de
l’obra i va funcionar com a en-
llaç entre els personatges i les se-
ves escenes.
La Freiburger Barockorches-

ter va ser una veritable delícia so-
ta l’atenta batuta de René Ja-
cobs, que es va permetre alguna
broma. El menys brillant de la
funció (que va ser semirepresen-
tada a l’ampli escenari del Pa-
lau) va ser l’equip vocal, en el
qual es van distingir la Susanna
de Sophie Karthäuser, el Cheru-
binod’Anett Fritsch i laMarcelli-
na d’Isabelle Poulenard, la qual-
qui va cantar la seva ària Il capro
i la capretta (que normalment es
talla), com també la de Basilio.
Molt ben servida per Thomas
Walker.
Pietro Spagnoli va complir

com a Conted’Almaviva i Rose-
mary Joshua va lluir una veu pre-
ciosa com a Contessa, però com
a intèrpret va tenir un nivell no-
més mitjà. Per la seva banda,
Konstantin Wolff va tenir una
presència d’una eficàcia relativa
com a Figaro. Si algú dubtava de
la germanitat deMozart, la dura-
da de l’espectacle (gairebé qua-
tre hores) la va deixarmolt clara-
ment establerta.c

XAVIER GÓMEZ

Barcelona

Ibercamera va tornar la lluentor
ahir a la nit a la sala Pau Casals
amb la primera de les orquestres
internacionals que porta aquesta
temporada a L’Auditori: la Simfò-
nica de Viena. La formació, amb
què l’agència ha establert una rela-
ció, acudia aquesta vegada a Bar-
celona acompanyada de la pianis-
taMaria João Pires i defensant un
programaHaydn /Mozart / Beet-
hoven amb què van tornar la fe al
públic devot del classicisme. Clas-
sicisme amb classe, sens dubte, el
del mestreÁdám Fischer, il·lustre
col·laborador de la formació vie-
nesa i el seu director en gira du-
rant l’impasse que s’ha produït en-
tre la gradualmarxa de Fabio Lui-
si com a titular i la incorporació
del suís Philippe Jordan, proce-
dent de l’Òpera de París.
El contundent programa de

dues hores que van oferir ahir a
L’Auditori, amb la Simfonia núm.
101 en re major de Haydn, el su-
blim Concert per a piano núm 2 en
si bemoll de Beethoven i la Simfo-
nia Júpiter deMozart, ja tenia ex-
citats per endavant els programa-

dors, que desitjaven retre home-
natge al classicisme vienès –“qui
millor que aquests intèrprets?”,
deia Ibercamera–, i a alguns abo-
nats disposats a embolicar-se
amb els delicats enagos de la pia-
nista portuguesa.

Maria João Pires va deixar de
banda Mozart per un cop i va apos-
tar per Beethoven, deixant literal-
ment el públic clavat a la cadira; un
públic que es va acomiadar d’ella al
descans com si de veritat li hi anés
la vida, fins aconseguir arrencar-li
un exquisit bis de Schubert. Llamo-
zartiana segona part del concert,
amb l’última de les simfonies del
compositor, va tornar a la sala certa
solemnitat triomfal, aquesta majes-
tuositat amb quèMozart s’havia ex-
pressat després de superar l’angoi-
xa i la malenconia de la seva anteri-
or simfonia, la núm. 40.
L’hongarès Ádám Fischer, per

la seva part, no va deixar indife-
rent. Aquesta ànima lliure que pa-
troneja diversos vaixells –dirigeix
el Festival de Haydn d’Eisenstadt
al sud d’Àustria, acaba de crear
un festival Mozart a Copenha-
guen i és principal de l’Orquestra
de Cambra Nacional de Dinamar-
ca a Copenhaguen– té en el seu
historial haver gravat la integral
de les simfonies de Haydn (les
104) amb la seva Orquestra Aus-

trohongaresa de Haydn. I ara ha
fet el mateix amb les de Mozart.
Pires, d’altra banda, va demos-

trar que està en bona forma, tam-
bé a causa del projecte pedagògic
que té entremans, ja que la Facul-
tat d’Educació de la Queen Elisa-
beth Music Chapel de Bèlgica li
ha encarregat una càtedra per for-

mar joves talents del piano... un lu-
xe per a tot estudiant.

Ahir el luxe va ser del públic
que va omplir pràcticament la sa-
la Pau Casals en aquesta engega-
da de l’anomenat Cicle d’Orques-
tres Internacionals a L’Auditori.
L’equipament i Ibercamera aca-
ben de firmar un conveni pel que
confirmen la seva fidelitat. “L’Au-
ditori és l’aposta ideal per al reper-
tori simfònic, el demés bona acús-
tica i el que millor equipament
proporciona”, asseguren des
d’Ibercamera. “I el nostre públic
ens ha seguit en aquesta proposta
des del principi”. Avantatges? Un
descompte del 25% en el preu de
la sala, que queda per 7.000 eu-

ros. L’Auditori, a més, assumeix
la logística de l’esdeveniment i
ven també abonaments.

“Nosaltres no podem perme-
tre’ns portar una gran orquestra
–diu Joaquim Garrigosa, director
de L’Auditori– i Ibercamera dis-
posa d’un substrat important
d’abonats. A això li afegim la difu-
sió entre els abonats de l’OBC o
l’estesa de lones-anunci davant
de l’edifici: no se’ls tracta com a
programadors externs. D’altra
banda, en els nostres concerts de
cambra també ells contribueixen
privilegiant els seus abonats en la
compra d’un lot de quatre con-
certs. És la manera d’arribar a
més públics”, afegeix.c

Maricel Chavarría

Ibercamera ha firmat
un conveni amb
L’Auditori per
programar orquestres
internacionals

www.golem.es/lajauladeoro

!!!!!
Cinemanía

La Simfònica de Viena iMaria João Pires
porten la lluentor de les grans orquestres a
L’Auditori: ambHaydn, Beethoven iMozart

Classicisme
ambclasse
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