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U
na germandat de guer-
rers sotmesos a un vot 
solemne, custodiant els 
castells  que limiten 

amb les terres dels infidels. Aques-
ta és la Guàrdia de la Nit, els corbs, 
la congregació de guerrers de ne-
gre que en novel·les de George R. R. 
Martin vigila el Mur de gel a les or-
dres d’un Lord Comandant elegit 
pels germans, però amb autoritat 
absoluta. Una institució que re-
corda els ordes militars medie-
vals: els templers i hospitalaris 
que custodiaven Terra Santa da-
vant els àrabs; els ordes ibèrics de 
Calatrava, Santiago o Alcántara, 
que repoblaven i guarnien la fron-
tera amb Al-Andalus i posseïen la 

meitat de la Manxa; o els cavallers 
teutònics i els cavallers de l’espa-
sa, enfrontats a les terres gelades 
dels pagans bàltics i que, encara 
que només sigui per raons clima-
tològiques, són els principals can-
didats a haver donat la idea a Mar-
tin. Per cert, l’últim Gran Mestre 
teutònic va penjar els hàbits, no 
pas l’espasa, i es va proclamar pri-
mer duc de Prússia.
 També aquells cavallers cristi-
ans assumien vots (de pobresa, 
castedat i obediència). I estaven al 
marge de la jurisdicció reial (enca-
ra que els templers van acabar 
amb la paciència de reis i papes).
 Però no només en els ordes mi-
litars devia pensar Martin quan es 

va imaginar la Guàrdia de la Nit 
com un lloc on es redimia qualse-
vol delicte. El cert és que aquí ens 
ve més al cap la Legió. La francesa 
i l’espanyola. Els vots dels corbs de 
Martin, la veritat, si recorden al-
guna cosa és el bushido, el codi sa-
murai que va inspirar el pertorbat 
fundador de la Legió, Millán As-
tray, o l’arenga d’aquest als pri-
mers legionaris: «El Terç us obre 
les portes. Us ofereix, amb l’oblit 
del passat, honors i glòries». Llàsti-
ma que no es quedés vigilant el 
mur… ERNEST ALÓS

I DEMÀ:
13. Enamorar-se de la reina

12. CORBS, CAVALLERS I LEGIONARIS

Croats del mur

	 HISTÒRIES	 DE	‘joc	 DE	 TRonS’

Bryan Hymel, tenor de timbre clar 
i brillant, es va fer famós per les se-
ves interpretacions de rols heroics 
d’òpera francesa, faceta resumida 
l’any passat en el seu primer disc 
per a Warner Classics: Héroïque - 
French opera arias. Després de les 
grans crítiques rebudes amb el seu 
Énée d’Els troians i el seu Arnold de 
Guillem Tell, l’aposta semblava segu-
ra. «En realitat va ser agosarat», ens 
explica Hymel per telèfon. «Feia 
temps que un tenor dels EUA no fit-
xava per una multinacional. Els CD 
ja no es venen com abans i, a més, 
sortíem amb un repertori que tam-
poc és de grans èxits. Per sort, va 
funcionar».
 El disc arrenca amb Asile hérédi-
taire, ària de Guillem Tell que serveix 

al cantant de Nova Orleans per a 
marcar-se fins a deu dos aguts. Lucia-
no Pavarotti, vet aquí el teu hereu. 
«Deu ser la meva comparació preferi-
da», diu Hymel, «perquè a través de 
Pavarotti vaig aprendre a estimar 
l’òpera». 
 Aquests rols poderosos tenen tant 
de benedicció com de maledicció: 
«Disfruto fent-los, però miro d’alter-
nar-los amb treballs menys durs: una 
Traviata  per aquí, una Carmen  per 
allà...». El seu truc per mantenir la 
fermesa quatre hores és no deixar de 
cantar, ni que no estigui en escena 
en aquell moment. «És com en l’es-
port. Has de seguir calent. No hi ha al-
tres trucs; al final, tot el que necessi-
tes és l’adrenalina de la funció».
 En el seu debut al Festival Castell 
de Peralada (avui, 20.00 hores) obri-
rà amb un cicle litúrgic de Vaughan 
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Èpic però 
sensible 
EL	TEnoR	BRYAn	HYMEL,	convertit
en estrella de l’òpera, debuta a Peralada

Williams que inclou l’heroica Lord, 
come away!, però el recital serà, so-
bretot, la seva oportunitat per mos-
trar un costat sensible. «És un reper-
tori bastant suau, adient per a l’esce-
nari de l’actuació [l’església del 
Carme]. Per completar la primera 
part, la meva dona cantarà melodies 
de Berlioz. En la segona, més operís-
tica, faré peces de Romeu i Julieta i 
Cavalleria rusticana, i també hi haurà 
dos extractes de Carmen, un d’ells a 
duo amb la meva dona».

De viatge amb les nenes 

La dona de Hymel és la soprano gre-
ga Irini Kyriakidou, a qui va conèi-
xer fa sis anys, quan ell feia de Don 
José en un muntatge de Carmen al 
Royal Opera House de Londres. 
¿Quina és la millor i pitjor part 
d’estar casat amb una col·lega can-
tant? «El pitjor, és clar, és haver de 
separar-nos per cantar en llocs  allu-
nyats uns d’altres. Però hem estat 
molt junts durant els últims anys. És 
el millor perquè tenim dues nenes 
petites».
 Fins ara, les filles han mostrat 
menys interès per Richard Bruno 
Heydrich que per Bruno Mars. «Les 
hauria de veure quan sona Uptown 
funk per la ràdio. Encara són petites 
(una té dos anys i mig i l’altra un any 
i mig), però cadascuna canta a la se-
va peculiar manera. Apunten ma-
neres». HBryan Hymel, que es va fer famós pels seus rols heroics d’òpera francesa.
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