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Els Grammy es queden amb Sam Smith

les estrelles planetàries que actua-
ven a la gala –una coincidència gens 
difícil tenint en compte que es va po-
der gaudir de 23 actuacions i 26 can-
çons a càrrec d’artistes de primera 
divisió, en una cerimònia que va du-
rar igual que els Goya–. La diva texa-
na es va endur els gramòfons d’or 
per la millor actuació de R&B i la mi-
llor cançó de R&B (per Drunk in lo-
ve), a més d’un tercer guardó per l’àl-
bum Beyoncé. I Williams, que va tro-
bar la manera de reinterpretar el seu 
famós Happy amb el pianista Lang 
Lang, el compositor Hans Zimmer 
a la guitarra i un cor de gòspel, es va 

imposar en les categories de millor 
actuació pop individual, millor vídeo 
i millor àlbum urbà contemporani. 
A més, en l’actuació va aconseguir 
colar un subtil homenatge al noi ne-
gre mort per un policia a Ferguson, 
tant amb la vestimenta com amb el 
gest coral de posar les mans enlaire.  

Però qui els va passar la mà per la 
cara a tots –a Beyoné, Sam Smith, 
Pharrel Willams i Ed Sheeran– en la 
categoria reina de millor àlbum de 
l’any va ser el nord-americà Beck, 
amb Morning phase, que també va 
ser considerat el millor disc de rock. 
“Vam fer aquest disc principalment 

a casa meva, així que voldria donar 
les gràcies als meus fills per estar 
desperts més temps del compte”, va 
dir el californià. El guardó va ser tan 
sorprenent que qui va exercir de ro-
baplans aquí no va ser Madonna si-
nó el raper Kanye West, que va pujar 
a l’escenari amb el gest de voler 
prendre-li el premi. Potser era una 
broma autoreferencial, perquè el 
músic va fer de veritat aquest pape-
rot el 2009 a la gala dels MTV quan 
va reivindicar per a Beyoncé un pre-
mi que va ser per a Taylor Swift, pe-
rò al final de la gala West –que té 21 
Grammy però se sent maltractat– 
encara insistia que era una injustícia 
per a Beyoncé.  

Entre els llatins es van endur pre-
mis el panameny Rubén Blades, els 
porto-riquenys Calle 13, el colombià 
Carlos Vives, el mexicà Vicente Fer-
nández i Arturo O’Farril & The Afro 
Latin Jazz Orchestra. 

La gala dels Grammy va estar sal-
pebrada amb moments pensats per a 
una audiència milionària. La prime-
ra actuació d’AC/DC en aquests pre-
mis, el duo format per Tony Bennett 
i Lady Gaga cantant Cheek to cheek 
o el curiós trio de Rihanna, Kayne 
West i Paul McCartney, que es va po-
sar a ballar tot sol a l’escenari. Barack 
Obama va protagonitzar un vídeo en 
què denunciava la violència domès-
tica: “Depèn de nosaltres, de tots 
nosaltres, crear una cultura en què la 
violència no sigui tolerada”. Prince 
va llançar un altre missatge a favor 
dels drets civils: “Els discos encara 
importen, com els llibres i les vides 
dels afroamericans”.e

El cantant anglès Sam Smith es va endur quatre premis per l’àlbum romàntic In the 
lonely hour i el famós single Stay with me. FREDERIC J. BROWN / AFP

Els principals premis de la indústria musical també guardonen Beck, Beyoncé i Pharrell Williams
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Madonna va sortir-se amb la seva i, 
gràcies a uns estudiats dots de pro-
vocació –mallot torero i cul a l’aire 
per presentar el tema Living for lo-
ve, el primer senzill del seu nou disc, 
Rebel heart (vegeu Gent, pàgina 
45)–, va acaparar flaixos i titulars. 
Però els Grammy de veritat, els 
principals premis de la indústria 
musical, que celebraven la 57a edi-
ció a l’Staples Center de Los Ange-
les, van anar per un altre cantó. La 
sensibilitat i la candor li van valer 
al cantant soul britànic Sam Smith 
quatre Grammy de sis nominacions.  

Amb només 22 anys i una curtís-
sima trajectòria, Smith es va erigir 
com el gran vencedor de la nit grà-
cies al seu àlbum de debut, In the lo-
nely hour, publicat fa menys d’un any 
i que va ser el segon més venut d’An-
glaterra el 2014. A més dels Grammy 
a millor àlbum pop vocal i al millor 
nou artista, també es va endur dos 
premis per Stay with me, com a mi-
llor cançó i gravació de l’any. Ja di-
uen que la venjança és un plat que se 
serveix fred, perquè Smith va dedi-
car el cabàs de premis a la persona de 
la qual es va “enamorar” –i que no el 
va correspondre–: “Gràcies per 
trencar-me el cor l’any passat, per-
què m’has fet aconseguir quatre 
Grammy”, va dir a l’home a qui havia 
suplicat cantant que es quedés amb 
ell en el seu famós single.  

Dos clars vencedors més van ser 
Beyoncé i Pharrell Williams, dues de 
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El Liceu es rendeix a la Norma 
de Sondra Radvanovsky

El punt de partida segueix sent 
una veu extensa, des d’un agut i so-
breagut d’impacte fins a un greu sò-
lid; amb una làmina metàl·lica que 
li dóna consistència i, alhora, amb 
la ductilitat necessària per atenu-
ar un volum generós fins a un mur-
muri eteri; i amb capacitat per ne-
gociar sense patir les parts més flo-
rides. L’instrument, però, no és un 
fi en si mateix, sinó que està al ser-
vei d’una musicalitat acurada i una 
composició dramàtica que no deixa 
de banda cap de les facetes de Nor-
ma. Ja fos en l’elegia de Casta diva, 
el despit del final de l’acte primer, 
el sentiment tràgic que la rosega 
mentre rumia matar els fills o en el 
sacrifici conclusiu, Radvanovsky va 
posar sempre tota la carn a la gra-
ella en una interpretació, ras i curt, 
memorable. 

Al seu costat vam tenir un nou ca-
pítol de la història astoradora que és 
l’evolució, els últims anys, de Gre-
gory Kunde. El tenor nord-ameri-

La soprano 
Sondra 
Radvanosvky 
en una escena 
de Norma.  
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cà va donar una classe magistral de 
bel canto en la forma com va orna-
mentar l’ària i cabaletta de Pollione, 
i si el fraseig sempre va ser d’una no-
blesa irreprotxable, Kunde no es va 
oblidar de donar espectacle, lluint 
sempre que podia un terç agut in-
sultant. El seu duo final amb Radva-
novsky va ser un dels molts mo-
ments àlgids de la representació. El 
problema de l’Adalgisa d’Ekaterina 
Gubanova no va ser el nivell, sempre 
notable, de la seva interpretació, si-

nó el fet de tenir al costat companys 
d’una altra divisió. Una dicció tova 
i un color poc distintiu van ser els 
seus límits, però en els duos amb 
Norma la seva veu va lligar bé amb 
la de Radvanovksy. Raymond Aceto 
va complir com a Oroveso, igual que 
la Clotilde d’Ana Puche i el Flavio de 
Francisco Vas. 

Renato Palumbo no es va limitar 
a signar un acompanyament funcio-
nal i va voler donar el seu toc personal 
a l’obra de Bellini. Els temps mode-
rats lligaven bé amb les escenes ceri-
monials, no tant en altres moments, 
però van ser múltiples els detalls de 
fraseig, de dinàmiques i d’instru-
mentació que Palumbo va subratllar 
(fins i tot va recuperar la sovint talla-
da coda del cor “Guerra, guerra!”), 
comptant amb una prestació en ge-
neral atenta de les forces estables de 
la casa. El muntatge de Kevin 
Newbury té com a sol atot el monu-
mental decorat de David Korins, 
il·luminat de forma capriciosa, per-
què la convencional direcció d’actors 
no sempre sap què fer de l’espai. Una 
producció inofensiva (les referènci-
es a Joc de trons devien ser un acudit) 
que, almenys, no s’interposava en el 
camí de la música.e
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‘Norma’  
GRAN TEATRE DEL LICEU 88 DE FEBRER 

Sacerdotessa, líder, amant, 
mare: el paper protagonis-
ta de Norma té múltiples 
cares dramàtiques que es 
corresponen amb l’extrema 

exigència vocal que Bellini va plasmar 
en la seva magistral partitura. En la 
ment de l’aficionat hi ha un grapat de 
referents que han abordat aquest rol 
totèmic, alguns dels quals han passat 
pel Liceu, una llista a la qual es pot 
afegir amb tots els mèrits Sondra 
Radvanovsky. La soprano nord-ame-
ricana ja va oferir fa dos anys a Pera-
lada un bon tast de la seva druïdessa, 
una encarnació que ha aprofundit en 
aquest interval de temps. 
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Records 
“Gràcies per 
trencar-me el 
cor”, va dir 
Smith a qui el 
va inspirar


