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j
a era hora que arribéssim a les 
dinasties dels Plantagenet,  els 
Lancaster i els York que van 
alimentar els drames histò-

rics de Shakespeare i Marlowe i les vi-
cissituds dels quals ha absorbit Geor-
ge R. R. Martin. I podríem començar 
amb els amors entre Eduard II i Piers 
Gaveston, cavaller gascó contractat 
per ensenyar a fer anar l’espasa a l’en-
cara príncep però que a més li va des-
cobrir altres pràctiques. Una parella 
que emulen Renly Baratheon i l’es-
trella dels tornejos, comandant de la 
seva guàrdia i company de llit Loras 
Tyrrel, el Cavaller de les Flors.
 Les relacions homosexuals no 
haurien de ser necessàriament 
menys habituals en aquells temps 

que avui dia (déu n’hi do Ricard Cor 
de Lleó). Segons l’historiador John 
Boswell, van trigar a ser condemna-
des i Eduard i Piers van ser dels pri-
mers a patir-ne la  intolerància. Enca-
ra que probablement tampoc l’Alta 
Edat Mitjana arribés a la frescor que 
Martin ha imaginat, inspirant-se en 
Al-Andalus, per als desacomplexats, 
promiscus i bisexuals dorniencs.  
 Tornem a Eduard II i Piers Gaves-
ton. El cruel Eduard I Camesllargues va 
recelar amb tanta familiaritat del 
seu fill i va fer exiliar Gaveston. Però 
a l’arribar al tron, Eduard II va recu-
perar el seu cavaller, va fer diversos 
lletjos a la reina i el va nomenar duc 
de Cornualla, regent d’Anglaterra i 
lloctinent d’Irlanda i d’Escòcia. Dues 

vegades més va haver d’exiliar-se Ga-
veston, fins que després del seu tercer 
retorn la noblesa se’n va afartar, l’Es-
glésia el va excomunicar i li van tallar 
el cap a Blacklow Hill. O bé és cert que 
havien arribat temps d’intolerància i 
els conjurats ducs de Lancaster i War-
wick i l’arquebisbe de Canterbury 
eren tan homòfobs com el Pardal Su-
prem o bé, com apunten altres histo-
riadors, es tractava de tallar les ales al 
favorit. Però, en tot cas, abans el Loras 
imaginat per Martin que el Galves-
ton distorsionat de Braveheart, per 
descomptat. ERNEST ALÓS
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 Espera amb tranquil·litat el seu 
debut al Liceu amb Thais i el del Real 
amb El gallo de oro. També li han ofert 
protagonitzar La traviata, però ha re-
butjat la proposta perquè creu que 
encara no li ha arribat el moment. 
«D’aquí uns anys m’agradaria can-
tar òperes de Verdi i de Puccini, però 
abans he d’atendre unes altres prio-
ritats».
 L’experiència que més l’ha mar-
cat ha sigut el seu pas pel festival de 
Pesaro: «Allà vaig poder treballar 
amb Alberto Zedda i el mestre va 
treure el  millor de mi mateixa. 
M’agrada que m’exigeixin. Això és 
fonamental per aconseguir un bon 
nivell». I treu importància al seu 
atractiu físic. «La bellesa no serveix 
de res si no ets capaç de transmetre 
el que hi ha a l’interior de la teva àni-
ma», conclou una artista que ha ini-
ciat una intel·ligent arrencada. H

Una emergent que arriba amb for-
ça. Sara Blanch, jove soprano de tan 
sols 26 anys nascuda a Darmós 
(Tivissa, Ribera d’Ebre), va impac-
tar en l’edició d’aquest any del Con-
curs Internacional de Cant Tenor 
Viñas amb el seu lluminós timbre, 
la seva desinhibida expressivitat 
dramàtica i l’aclaparador domini 
de la coloratura. Va estar a punt de 
no presentar-s’hi i va acabar gua-
nyant ¡vuit premis!
 Actualment és artista resident 
del Festival Castell de Peralada i 
avui s’enfronta al primer dels seus 
reptes en la mostra (el segon serà 
Albert-Alberto) amb Il combattimento 
de Claudio Monteverdi. El muntat-
ge traslladarà al claustre de l’esglé-
sia del Carme l’atmosfera d’una 
música pletòrica de bellesa.
 La jove cantant, que llueix uns 
guants de boxa per escenificar dalt 
d’un ring la lluita acarnissada entre 
dos amants, està il·lusionada amb el 
seu primer Monteverdi. «Crec que 
el públic disfrutarà de les emocions 
que ofereix la feliç conjunció de pa-
raula i música d’aquests madrigals», 
explica l’artista, que ha fet un gran 
esforç per adequar la veu a l’exigèn-
cia del cercle poètic d’unes peces 
que reflexionen sobre la naturalesa 
de l’amor i la pèrdua.

Els seus primers fans

Filla d’una professora de piano i 
d’un compositor, ha viscut de ma-
nera natural la seva evolució musi-
cal. Va estudiar l’instrument de te-
clat i dansa, però va acabar decan-
tant-se pel cant quan als 14 anys va 
descobrir les possibilitats de la seva 
veu. «Els meus pares són els meus 
primers fans, però no menteixen 
quan senten alguna cosa que no els 
agrada», subratlla.
 Conscient que té facilitat per a la 

últim a qui li agradaria interpretar 
més sovint.
 Rep moltes lloances, però intenta 
que no l’afectin: «M’agrada tocar de 
peus a terra, però l’enrenou dels pre-
mis i les ofertes de nous projectes no 
ajuden a mantenir la calma». Fa un 
any es va posar en mans de la diva ita-
liana Mariella Devia. «Em sento afor-
tunada de poder estudiar amb ella. És 
exigent. M’ajuda a millorar i a ser en-
cara més analítica del que ja sóc». 

Debuts al Liceu i el Real

Ella prefereix no parlar de referents, 
però no oculta la seva admiració per 
Cecilia Bartoli: «La vaig descobrir 
d’adolescent i em va fer canviar la 
idea que tenia de l’òpera. M’encanta 
l’energia positiva que desprèn, però 
sé que he de potenciar la meva perso-
nalitat i no copiar altres models».

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
PERALADA

A punt per al combat
SARA	BLAncH,	jovE	SopRAno	cATALAnA	guanyadora de vuit premis Tenor Viñas, 
interpreta avui ‘Il combattimento’, de Claudio Monteverdi, a l’església del Carme de Peralada

La soprano catalana Sara Blanch posa amb uns guants de boxa a Peralada.

MONTSE ESTEBA

«Toco	de
peus	a	terra,	
però	els	premis	
i	les	ofertes	
no	ajuden	
a	mantenir	
la	calma»	
coloratura, ha explotat al màxim els 
seus dots en el bel canto romàntic. 
«Procuro no caure en excessos, però 
no em conformo d’arribar a un ni-
vell», diu referint-se a l’exploració de 
possibilitats de la seva extensa i ver-
sàtil vocalitat. El compositor que 
més ha recreat és Rossini, sense obli-
dar Donizetti, Britten, Gluck, Pergo-
lesi i Mozart, un compositor aquest 

C. L. R.
TORROELLA DE MONTGRÍ

¿Qui va guanyar? Més d’un es feia 
aquesta pregunta dissabte en la inau-
guració del Festival de Torroella de 
Montgrí després de l’actuació del gros 
i potent tenor Pene Pati, triomfador 
als certàmens de Montserrat Caballé i 
Operalia, i de la bella i tècnicament 
dotada mezzo J’Nai Bridges, vencedora 
a l’últim Tenor Viñas. El públic de l’Es-
pai Ter va sentenciar a l’aclamar-los, a 
peu dret, tots dos i la pianista Sharo-
lyn Kimmorley.
 Els cantants van interpretar les àri-
es d’òpera més apropiades per fer aflo-
rar les seves virtuts. Pati, de 29 anys, va 
exhibir la força del seu bell color de 
veu. Va entrar amb l’infal·lible Frances-
co Paolo Tosti i va seguir amb Una fur-
tiva lágrima. El samoà va mostrar de se-
guida que és un diamant per polir, pe-
rò el seu bon timbre i excel·lent fraseig 
auguren dies d’èxit, sobretot si millo-
ra l’expressió dramàtica. Va conquis-
tar amb l’exultant De’ miei bolleti spiriti 
de La traviata i amb la cavatina Salut, de-
meure chaste et pure de Faust, interpreta-
da amb bon gust i arribant pletòric al 
sobreagut final.

TALENT DRAMÀTIC / Bridges, de 28 anys, 
va entrar amb O ma lyre immortelle de 
Sapho. Va mostrar un sòlid centre però 
també falta de projecció. Va millorar 
amb Oh, mio Fernando i Summertime va 
exhibir carisma interpretatiu. Va pas-
sar el mateix amb Mon coeur s’ouvre a ta 
voix, sensual ària de Dalila. Es va lluir 
la nord-americana amb la seguidilla i 
l’havanera de Carmen, de Georges Bi-
zet, desplegant el seu talent dramàtic 
en el tràgic duo final amb Pati.
 El samoà, brillant abans amb l’ària 
de la flor, es va endur els millors aplau-
diments en les propines amb una na-
politana i No puede ser, explosiva ro-
mança de La tabernera del puerto. Va ex-
hibir els millors aguts amb una altra 
sarsuela i un negre espiritual. H

  

Noves veus 
a Torroella

cRÒnIcA Pene Pati i 
J’Nai Bridges triomfen 
en el concert inaugural 


