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Joyce DiDonato al Palau de la Música. 

 La taula de  
diàleg segons  

Joyce DiDonato 

MÚSICA

Joyce DiDonato – Il Pomo d’Oro  
PALAU DE LA MÚSICA 220 DE SETEMBRE 

L
a mezzosoprano nord-americana 
Joyce DiDonato és una bona amiga 
de Catalunya, on ha actuat moltes 
vegades i sempre hi ha presentat 
substanciosos, suggerents i arris-

cats programes, alguns amb errors de criteri 
inclosos, sempre perdonables. 

No va tenir res d’errònia (al contrari) la vet-
llada amb què el Palau de la Música obria nova 
temporada, perquè la cantant d’Arkansas s’hi 
va presentar amb una de les seves especialitats: 
la música barroca. Magistralment agombola-
da per Il Pomo d’Oro, DiDonato va plantejar el 
concert en dues parts, els antics i els moderns. 
Savi diàleg que hauria de servir per fer bé les co-
ses als que tenen la responsabilitat de convocar 
taules de diàleg, que haurien d’evitar els escara-
falls i anar per feina. Observar la llotja presiden-
cial era curiós: d’una banda, Pere Aragonès i la 
consellera de Cultura, Natàlia Garriga; de l’al-
tra –separats per la presidenta de la Fundació 
Orfeó Català, Mariona Carulla–, la presiden-
ta del Parlament, Laura Borràs. Els cursis di-
rien que les autoritats quedaven unides per la 
música. Però jo crec que ni això. 

Joyce DiDonato és una cantant expressi-
va, tècnicament impecable i que domina el re-
pertori fins a convertir-la en una de les can-
tants més prestigioses de l’actualitat a escala 
internacional. Els dots comunicatius que exhi-
beix li permeten interioritzar el contingut de 
les paraules i la força dels personatges immor-
talitzats per les músiques de Monteverdi, 
Hasse, Händel i Cesti. 

La vetllada va tenir moments àlgids, com 
l’“Addio Roma” de L’incoronazione di Poppea, 
el “Come again, sweet love” de Dowland i 
“Scherza infida” d’Ariodante. Algunes notes 
calanti a “Dopo notte”, de la mateixa òpera 
händeliana, mostraven certs signes de fatiga, 
però DiDonato, després d’unes simpàtiques 
paraules en itanyol, encara va oferir com a bis 
dues àries händelianes de Serse i de Theodo-
ra. Una veritable delícia, amb què es posava 
el fermall d’or a dues concepcions de la músi-
ca teatral barroca en forma dialogada: l’antiga 
i la moderna. Senzillament meravellós. 

I és que hi ha dues maneres de dialogar: fent 
bona música o bé desafinant. Alguns (presents 
al Palau) n’haurien de prendre bona nota.e
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 La Fiscalia s’oposa a 
l’indult a Pablo Hasél

vinculant, per bé que en general 
marca la decisió que sol prendre el 
consell de ministres quan atorga la 
mesura de gràcia–, la Fiscalia tam-
bé s’empara en un informe de con-
ducta del Centre Penitenciari de 
Ponent, on està empresonat Hasél. 
El text explica que des que el raper 
va entrar a la presó no se li ha obert 
cap expedient disciplinari i “sem-
pre ha mostrat una actitud correc-
ta i d’adaptació a la normativa”. 
Atès el bon comportament, el cen-
tre penitenciari li va proposar ini-
ciar un programa individual de 

tractament (PIT), però Hasél s’hi 
ha oposat, cosa que la Fiscalia uti-
litza per argumentar també en 
contra de l’indult. 

I la petició d’Unides Podem? 
L’Acadèmia Catalana de la Música 
demanava l’indult a Hasél al·legant 
que els fets provats a les sentènci-
es de l’Audiència Nacional i del Tri-
bunal Suprem “no ultrapassen els 
límits considerats delictius ni po-
den considerar-se delictius ni 
atempten contra els béns jurídics 
protegits”. Unides Podem també el 
va demanar argumentant que “es-
tà injustament condemnat per de-
lictes que conculquen el dret a la lli-
bertat d’expressió, d’acord amb els 
estàndards en matèria de drets hu-
mans”. La valoració de la Fiscalia, 
però, només fa referència a la peti-
ció de l’Acadèmia Catalana de la 
Música. La Plataforma Llibertat Pa-
blo Hasél creu que UP mai devia 
presentar realment la petició. Tam-
bé afirmen que ni Hasél ni la seva 
defensa demanaran l’indult “per-
què va acompanyat de demanar 
perdó de forma més o menys explí-
cita i de la renúncia a les nostres ide-
es i principis revolucionaris”, diuen, 
posant la “rendició” dels líders del 
Procés com a exemple.  

Pablo Hasél és el primer músic 
empresonat a l’estat espanyol per les 
seves cançons des de la Transició. El 
raper va entrar a la presó el febrer 
d’aquest any després de ser condem-
nat per l’Audiència Nacional –en 
una sentència ratificada pel Tribu-
nal Suprem– a nou mesos i un dia de 
presó per delictes d’enaltiment del 
terrorisme i injúries a la Corona. Ha-
sél també va ser condemnat amb di-
verses multes que, com que no les va 
pagar, es van traduir en més dies de 
presó. En total, haurà de complir dos 
anys, quatre mesos i 15 dies.e

El raper Pablo Hasél en una imatge d’arxiu del març passat dins la 
presó de Ponent. ALBERT BOTRAN / ACN

Considera que el músic ha reincidit en 
delictes com l’enaltiment del terrorisme

LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

La Fiscalia de l’Audiència Nacional 
s’oposa a la petició de l’Acadèmia 
Catalana de la Música perquè es 
concedeixi l’indult a Pablo Hasél. 
El ministeri públic argumenta que 
Hasél està condemnat “per múlti-
ples fets delictius” i subratlla que 
en alguns casos, “com el delicte 
d’enaltiment del terrorisme, hi ha 
reincidència”. Per justificar la seva 
posició –que és preceptiva, però no 

BARCELONA
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Una comèdia sentimental per a solitaris

mira el Dani amb una immensa com-
plaença. Però què vol, realment? Un 
rotllo d’una nit? El Dani té dubtes, un 
passat massa dolorós i no sap si en-
trar en el joc. Ella és una executiva 
d’èxit professional amb un gran buit 
emocional, i ell un administratiu que 
ha renunciat a quasi tot. 

Eldridge ha construït un hàbil di-
àleg en el qual destaquen la dosifica-
ció de la informació i els apunts 
d’humor blanc, en una temàtica en 
la qual moltes s’hi poden sentir iden-
tificades. La Laura és el personatge 
més ben construït i més creïble, al 
qual serveix una Mar Ulldemolins 
que juga esplèndidament entre el 
que diu i el que viu, entre el que ex-
pressa i el que sent. Per contra, el 
Dani és un misteri, una capsa tan-
cada que no es vol obrir amb un Da-
vid Verdaguer còmic i un xic massa 
bocabadat que manifesta la seva 
tendresa a través de la debilitat. 

La funció, dirigida per Pau Carrió, 
té una mala arrancada, amb uns silen-
cis dramàtics que fan témer el pitjor, 
però el conjunt millora substancial-
ment. Hi ha dos fragments que et dis-
tancien dels personatges: afirmar que 
un pare es passarà quatre anys sense 
veure la seva filla perquè viu...a San-
tander! I que l’ambició vital de la Lau-
ra sigui una casa a Vallvidrera i una 
torre a Menorca. Però això al marge, 
la representació avança fins a un final 
teatralment esperançador.e

TEATRE

‘Començar’ LA VILLARROEL FFINS AL 24 D’OCTUBRE 

I
 per començar la temporada a 
la Villarroel, una comèdia sen-
timental del dramaturg brità-
nic David Eldridge, habitual 
del West End, amb dos prota-

gonistes, David Verdaguer i Mar Ull-
demolins, que ja van coincidir com 
a parella romàntica a Un cop l’any al 
Teatre Poliorama el 2017. 

Una comèdia de noia-coneix-noi 
amb la particularitat que més que el 
coqueteig, la il·lusió i la passió, el que 
guia els protagonistes és posar remei 
a la seva solitud. L’obra explora el fu-
tur de la Laura i el Dani, dos fracas-
sats emocionals que coincideixen en 
una festa a casa d’ella. Els convidats 
han marxat. Només queda l’amfitri-
ona amb un home a qui no coneix i 
que ha vingut amb un amic d’ella. 
S’enrotllaran? Això vol la Laura, que 

Crítica

BARCELONA
SANTI FONDEVILA

Mar Ulldemolins i David 
Verdaguer a escena. DAVID RUANO

ANTONI BOFILL / PALAU DE LA MÚSICA
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