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El britànic Sam Smith va omplir
de sensibilitat la 57 edició dels
Grammy, els premis més relle-
vants de la indústria musical, amb
quatre guardons, encara que Beck
es va endur el gat a l'aigua amb el
títol de millor àlbum de l'any.

Smith va ser el rei de la gala amb
els trofeus al millor nou artista, a
la millor cançó de l'any, al millor
enregistrament de l'any (tots dos
per Stay With Me) i al millor àlbum
pop vocal, per In the Lonely Hour.

També van sortir victoriosos

Beyoncé i Pharrell Williams, amb
tres gramòfons cadascun.

La diva texana va posar el seu
segell en els camps de millor ac-

tuació R&B i millor cançó de R&B,
tots dos per Drunk in Love, i millor
so surround en un àlbum (Beyon-
cé), mentre que Williams es va
imposar en les categories de millor
actuació pop individual, millor
vídeo (ambdues per Happy) i mi-
llor àlbum urbà contemporani
(Girl). Però sens dubte la gran
sorpresa va ser l'èxit de Beck,
triomfador inesperat en la cate-
goria reina, la de millor àlbum de
l'any, amb Morning Phase, un tre-
ball que també li va oferir la vic-
tòria com a millor disc de rock.
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Sam Smith omple de sensibilitat
els Grammy amb els seus premis

La pel·lícula nord-americana
Boyhoodva ser l’estrella aquest di-
umenge en l'edició número 68
edició dels Bafta en emportar-se
tres dels cinc premis als quals op-
tava (Pel·lícula, director i actriu se-
cundària), en una nit que no va re-
sultar bona per a Birdman, del me-
xicà Alejandro González-Iñárri-
tu, que va recollir un sol premi, el
de fotografia, mentre The Imitation

Game (Desxifrant Enigma) no va
guanyar cap de les seves nou can-
didatures.

Els Bafta han reconegut el mè-
rit de Boyhood, rodada en curts pe-
ríodes al llarg de dotze anys.

El millor actor va ser Eddie Red-
mayne (La teoría del todo) i la
millor actriu Julianne Moore (Sem-
pre Alice).

L'emblemàtica Royal Opera
House, en el West End londinenc,

es va vestir de gala per albergar la
nit més important del cinema del
Regne Unit, en una vetllada que va
comptar amb convidats d'excep-
ció com Tom Cruise, Michael Kea-
ton, Sthepen Hawking o l'exfut-
bolista David Beckham.

Els premis Bafta, que conce-
deix l'Acadèmia Britànica del Ci-
nema i la Televisió, són considerats
com la més significativa avantsa-
la dels Oscar de Hollywood.
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«Boyhood» és la triomfadora als Bafta

Sam Smith.
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L’ORFE DEL CLAN DELS ZHAO
Autor: Ji Junxiang. Direcció: Oriol

Broggi. Dramatúrgia: Marc Artigau i Oriol
Broggi. Intèrprets: Pablo Derqui, Lluís
Marco, Marta Marco, Òscar Muñoz. � 8
de febrer. Teatre Municipal de Girona. 

i havia una vegada una
tragèdia xinesa que va
arribar al teatre. El relat,

que partia d’uns fets reals amb tocs
de llegenda, explicava com el met-
ge ambulant Cheng Ying va salvar
el darrer membre de la nissaga
Zhao. Nascut poc després que el
cap de seguretat de l’imperi Du’an
Gu extermini tres-cents membres
de la família Zhao, el nen esdevé
l’única esperança de restablir l’or-
dre al regne i reparar la injustícia. 

Oriol Broggi construeix aques-
ta mena de tragèdia grega a l’estil
oriental amb una posada en esce-
na artesanal, sòbria i delicada.
Sobre un quadrilàter de sorra des-
pullat d’elements innecessaris i

amb evocadores imatges projec-
tades com a teló de fons, l’orfe
Zhao es va acostant al seu destí
acompanyat del noble metge
Cheng Ying mentre Du’an Gu, que
no sap qui és, l’acull com a un fill. 

La relació a tres bandes entre el
noi, el seu salvador i Du’an Gu –un
Pablo Derqui convertit en un He-
rodes hieràtic i terrible–, junta-
ment amb la poesia que traspua un
text que en altres mans hagués ves-
sat sang i fetge és, precisament, del
millor que mostra L’orfe del clan
dels Zhao. 

En aquest conte nascut temps
era temps qüestions com l’orfan-
dat, els fills robats, la lleialtat, els sa-
crificis o la matança d’innocents
amb reminiscències bíbliques aga-
fen un aire mític, de textura are-
nosa i llums ataronjades, però es
fan properes quan el text evoca els
versos d’Estellés. Joan Garriga, el
cantant de Dusminguet i la Troba
Kung-Fú, posa la música en directe
al muntatge i entona M’aclame a
tu del poeta valencià quan Chen Yi
recita «Si algun dia us diguessin
que han matat la Mort, no pre-
gunteu qui és el que ho ha fet. Serà
un pare. Serà un pare d’un fill
mort». No hi ha res més èpic que
el seu sacrifici. 
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HI HAVIA UNA VEGADA
UNA TRAGÈDIA XINESA
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