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10. PRETENDENTS 
D’ULTRAMAR

Targaryen i 
els Estuard

histÒriEs DE 
‘joc DE trons’

L
a descendència d’un rei 
deposat, exiliada al con·
tinent separat per un 
braç de mar, conspira 

per desembarcar amb un exèrcit, 
reunir els seus seguidors, que an·
helen el seu retorn, i recuperar el 
tron que li correspon. ¿Joc de trons 
i Daenerys Targaryen? Sí. Però 
molt abans, la història dels pre·
tendents Estuard al tron d’Angla·
terra, que ressona en els llibres de 
George R. R. Martin.
 El 1688, el rei d’Anglaterra i Es·
còcia Jacob II és deposat i marxa a 
l’exili francès. Allà rep protecció de 
Lluís XIV i els seus seguidors inten·
ten el seu retorn i el dels seus des·
cendents en les successives rebel·
lions jacobines. El seu fill Jaume, el 
Vell Pretendent, i el seu nét Carles, 
el Jove Pretendent, intenten des·
embarcar amb l’ajuda francesa o 
espanyola unes quantes vegades. 
Els únics dragons dels Estuard eren 
els soldats de cavalleria amb aquest 
nom, i no tenien a les seves ordres 
salvatges dothrakis, sinó els encara 
més hirsuts i no menys violents 
clans de highlanders fidels a la seva 
casa. No els va anar gaire bé i des·
prés del seu últim desembarca·
ment, el 1745, el Jove Pretendent 
(el Bonnie Prince Charlie, sobrenom 
menys ressonant que Daenerys Fi·
lla de la Tempesta, la que No Cre·
ma, Trencadora de Cadenes, Mare 
de Dragons, etcètera) va haver de 
tornar a França disfressat de dona.
 Però aquí no hi ha espòilers; 
no vaticinem que els Targaryen 
acabin com els Estuard. A la his·
tòria d’aquests hi hauríem d’afe·
gir altres invasors d’ultramar, 
dos Guillems i una Maria, que sí 
que van aconseguir el tron, i la 
història l’escriuen els vencedors 
(i a vegades els novel·listes). Gui·
llem I el Conqueridor també va 
salpar el 1066 des de França per 
succeir el seu cosí i Maria II i Gui·
llem III van sortir d’Holanda amb 
15.000 soldats per prendre·li el 
1688 el tron a Jacob II, respectiva·
ment mig germà i cunyat. El ca·
nal de la Mànega ha vist passar 
més flotes invasores que el mar 
Estret de Martin. ERNEST ALÓS
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Combattimento, lluminós espectacle 
estructurat a partir de joies madriga·
listes de Claudio Monteverdi, va om·
plir dilluns de bellesa el claustre de 
l’església del Carme de Peralada. El 
muntatge de Joan Anton Rechi i la di·
recció musical de Fausto Nardi, al 
capdavant de la formació barroca 
Vespres d’Arnadí, units a la gran ac·
tuació del quartet de cantants, van 
motivar que la producció fos reitera·
dament aclamada.
 No era fàcil superar els reptes que 
plantejava aquesta aposta de 
Peralada. La primera dificultat era 
trobar un fil narratiu coherent que 
respongués a l’esperit de les àries i la·
ments seleccionats, i la segona, acon·

seguir que la música de Monteverdi 
transmetés l’emoció dels textos. To·
tes dues es van superar amb l’esforç 
dels intèrprets i amb una posada en 
escena de gran força visual.

EN UN RING / Rechi situa l’acció en un 
ring. L’espectacular muntatge par·
teix de l’acarnissada baralla entre 
dos enemics, reflectida en un combat 
de boxa en què els púgils oculten la 
seva identitat rere màscares. En l’epi·
sodi extret d’Il combattimento di Tancre-
di e Clorinda, un cavaller noqueja, dei·
xant·lo moribund, un rival, que re·
sulta ser la seva estimada. El tràgic 
final convida a la reflexió sobre 
l’amor i les relacions com a lluita.
 Uns ben plantejats moviments, 
amb tot l’argot boxístic en escena, i 

  

  

crÒnicA ‘Combattimento’ triomfa a Peralada 
per la seva factura musical i la posada en escena

el vestuari de Mercè Paloma contri·
bueixen a fer que música i drama·
túrgia connectin amb precisió. Els 
cantants s’impliquen amb convic·
ció en les escenes de boxa i en la dic·
ció dels seus rols. Va ser memorable 
el Lamento d’Arianna d’una Anna 
Alàs, sempre fidel al llibre d’estil. 
L’expressiva Sara Blanch també va 

sortir airosa d’un  debut compromès 
a l’adaptar·se amb èxit a un registre 
que no és el seu habitual.
 David Alegret va exhibir la bellesa 
del seu timbre i va posar tota la carn 
a la graella en les escenes amb Blanch, 
i Víctor Sordo va oficiar amb solvèn·
cia de vibrant narrador. Espectacle al 
qual espera un llarg recorregut. H

Els cantants Sara Blanch (esquerra) i David Alegret, a ‘Combattimento’.

TOTI FERRER

Brillant Monteverdi

de nivell amb un resultat compacte: 
Amanda Echalaz i Charles Workman 
(els Nobile), Audrey Luna (Leticia), Sa·
lly Matthews (Silvia), Christine Rice 
(Blanca), David Adam Moore (coronel 
Gómez) i Iestyn Davies (Francisco). El 
compositor dirigia la Simfònica de 
l’ORF i el Cor Bach de Salzburg.
 Cairns, el llibretista, firma la posa·
da en escena, senzilla i eficaç. Un arc 
de fusta limita la casa. Durant l’òpera, 
canvia d’angle. Al final, gira 180 
graus. Els tancats surten de la casa i 
queden davant del públic per desco·
brir, ells i nosaltres, que estem tan·
cats al teatre. H

El ángel exterminador, la pel·lícula sur·
realista de Luis Buñuel, té una ver·
sió operística, obra del compositor 
britànic Thomas Adès. The extermina-
ting angel acaba de tenir la seva estre·
na absoluta al Festival de Salzburg i 
ha sigut rebuda amb l’aplaudiment 
del públic a peu dret en les dues pri·
meres representacions. 
 Pel·lícula i òpera mostren un 
grup de l’alta societat, convidat a ca·
sa dels Nobile. Una vegada al saló, 
s’adonen que no poden sortir encara 
que no hi ha cap obstacle físic que ho 
impedeixi. Passen dies i escassegen 
el menjar i l’aigua. La bona educació 
cedeix el pas a la barbàrie, disposats 
fins i tot a l’assassinat. El llibret de 
Tom Cairns segueix amb bastanta fi·
delitat la pel·lícula, encara que al·
guns diàlegs han sigut eliminats, els 
17 personatges han sigut reduïts a 
12, i el de Leticia, la cantant, adqui·
reix una extensió superior.

Esdeveniments estranys

La partitura és molt rica. És música 
més descriptiva que de programa. 
Va explicant els estranys esdeveni·
ments de la mansió. Mentre el pú·
blic va acomodant·se al Haus für Mo·
zart, una de les sales del festival, so·
nen unes campanes que tornaran a 
repicar al final.
 D’Adès es diu que és un composi·
tor eclèctic, cosa que no és negativa. 
Té el seu estil propi. En la seva òpera 
hi ha un desenvolupament particu·
lar del vals, referències a la música 
jueva del segle XII, a la cançó Lavaba  

la blanca niña. Introdueix un solo de 
guitarra que explica el somni d’una 
mà que es passeja pel saló. Fa molt ús 
de la percussió, i aquí els tambors de 
Calanda, on va néixer Buñuel, es fan 
vius en l’interludi després del primer 
acte. Per ell, l’àngel és una absència, 
és la falta de voluntat, d’objectiu, 
d’acció. Per il·lustrar·la, utilitza les 
ones Martenot, que creen un so miste·
riós i inquietant.
 Part de l’èxit es deu a l’excel·lent re·
partiment, amb un trio veterà: John 
Tomlinson (Doctor Conde), Anne Sofie 
von Otter (Leonora) i Thomas Allen (Al·
berto Roc). Juntament amb ells, veus 

ROSA MASSAGUÉ
SALZBURG

Buñuel sona a Salzburg
EL coMPositor BritÀnic thoMAs ADÈs estrena al festival, amb un gran èxit de 
públic, la seva òpera basada en ‘El ángel exterminador’, el surrealista film del director espanyol

Un moment de ‘The exterminating angel’, òpera de Thomas Adès a partir del film de Luis Buñuel, a Salzburg.

Els tambors 
de calanda, on va 
néixer el cineasta, 
es fan vius en 
l’interludi 
després del 
primer acte


