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Hipnòtic i diversLaversemblança i la ficció
Tricky

Intèrprets: Tricky, veu; Tristan
Cassel-Delavois, guitarra; Luke
Harris, bateria; K Bleax, veu
Lloc i data: Sala Apolo
(12/II/2015)

KARLES TORRA

Des de la seva tornada a l’acti-
vitat discogràfica el 2008, des-
prés de cinc anys en blanc,
Tricky ha gravat quatre dis-
cos d’unnotable nivell qualita-
tiu. El més recent d’ells, bate-
jat com Adrian Thaws –el seu
nom real–, possiblement deu
ser el treball més divers i
menys introspectiu dins de la
dilatada trajectòria d’aquest
pioner del trip-hop.
La sala Apolo va registrar

una considerable entrada per
assistir a la presentació del
noumaterial de Tricky. Sense
teclats ni baix, l’artista deBris-
tol va comparèixer flanquejat
pel guitarrista Tristan i el ba-
teria Luke Harris, a més de la
nova vocalista K Bleax.
Substituta d’urgència de la

cantant d’origen reunionès
Ajeya, que a última hora va
renunciar a la gira, Bleax no-
més fa quinze dies que és a la
banda, i en alguns moments
va acusar la falta de rodatge.
Amb tot, quan va haver de de-
fensar dos temes com a única

veu solista (Overcome i Black
steel), l’artista va complir.
Després d’obrir amb un ins-
trumental, Tricky ens va sor-
prendre amb un vibrant i
energètic tema encara inèdit,
I live alone, abans de prémer
el gas a fons en una incisiva
versió de les punkoides The
Breeders (Do you love me
now?). Per, després, anar in-
troduint progressivament les
riques i hipnòtiques llamina-
duresmusicals del seu nou ca-
tàleg. Des de Why don’t you,
marcada per un irresistible
riff rocker i amb els convin-
cents rapejats de K Bleax, als
paisatges sonors avantguar-
distes d’una inoblidable My
palestine girl.
Tricky, que es va mantenir

a un bon nivell vocal encara
que amb unamenor intensitat
emocional que altres vegades,
va deixar anar ja com a traca
final tota una bomba de
punyent hip-hop (Lonnie lis-
ten), quedant-se després com
a únic vocalista en escena per
oferir una gran interpretació
de la fosca i seductora Sun
down, potser la perla més
valuosa del seu nou disc.
Després de fer-se pregar

força, Tricky i els seus nois
van reaparèixer per repescar
una peça primigènia dels anys
noranta, Vent. Tot un puntàs
psicodèlic, amb el qual va ar-
rodonir un còctel d’allò més
hipnòtic i divers.c

TRIP-HOP

L’art de la comèdia

Autor: Eduardo De Filippo
Traducció: Xavier Albertí
Direcció: Lluís Homar
Lloc i data: Teatre Nacional
de Catalunya (12/II/2015)

JOAN-ANTON BENACH

El 1964, quan Eduardo de Filip-
po (1900-1984) ja havia fascinat
tota Itàlia i milions d’especta-
dors se sabien dememòria les se-
ves comèdies més populars, el
còmic del bigotet fi i la dissimula-
da sornegueria, cregué arribada
l’hora d’escriure una obra on
s’expliquessin les línies generals
del seu pensament sobre l’art
dramàtic i, de passada, les rela-
cions, normalment poc cordials,
del teatre amb els representants
del poder polític. I aquesta obra
seria L’art de la comèdia.
Certament, sense la feliç tra-

jectòria artística del gran home
de teatre napolità, no s’enten-
dria que aquest hagués gosat
adreçar-se a la seva immensa
multitud de fidels amb una co-
mèdia reduïda a cinc llargues en-
trevistes de despatx, sense cap al-
tra acció –llevat de la que hi ha a
la penúltima escena– que els es-
tratagemes persuasius dels per-
sonatges que visiten el Prefecte
De Caro, la màxima autoritat de
la ciutat, amb la intenció d’obte-

nir algun ajut econòmic, favor o
assistència especial.
Per una casualitat funesta la

dissort s’ha rabejat sobre la loca-
litat: el mateix dia que s’hi ha
enregistrat un greu accident
ferroviari, la carpa de la compa-
nyia teatral d’Oreste Campese
s’ha incendiat i el foc ha destruït
totes les instal·lacions i decorats.
I el cap de l’arruïnada compa-
nyia és la primera visita que rep
el prefecte.
Eduardo de Filippo, amb l’en-

trevista entre un home de teatre
i un polític, proposava una refle-
xió de la màxima utilitat quan ja
havien arrencat amb força en les
democràcies europees els ajuts
públics a l’art dramàtic.

La conversa entre Oreste
Campese i Sa Excel·lència el
Prefecte De Caro, encara il·lu-
mina, però, poderosament
qualsevol debat entre la gent del
teatre i els titulars del poder
polític, quan ja s’han superat les
demagògies i els regateigs d’una
comunitat democràticament
adulta i se cerca la funció més

pregona de l’activitat teatral.
I aquesta qualitat del diàleg

primer de L’art de la comèdia es
clou amb un desafiament espur-
nejant: el visitant provoca el pre-
fecte posant en dubte la seva ca-
pacitat per discernir si les visites
que arribaran després d’ell són o
no actors de teatre.
La representació dirigida per

Lluís Homar –alhora un Oreste
Campese exemplar– amb una
destresa i meticulositat difícil-
ment superables, enfila així una
via incerta per a tothom, no tan
sols pel Prefecte De Caro sinó
pels mateixos espectadors, els
quals, adherits al perfil ver-
semblant dels diferents personat-
ges que desfilen per l’escena, po-
den dubtar de la veritat de la se-
va personalitat i de les seves sú-
pliques.
Les actuacions del metge Ro-

ger Casamajor, del capellà
Andreu Benito, de la bellugadis-
saMarUlldemolins, de l’apoteca-
ri Oscar Valsecchi, de l’home de
muntanya i la seva dona, Eduard
Muntada i Victòria Pagès, del sa-
gristà Quimet Pla i del secretari
del prefecte Lluís Villanueva,
són realment magnífiques. Ara
bé, la de Sa Excel·lència, un Joan
Carreras tota l’estona en escena,
és literalment sensacional: la per-
sonificació, entre d’altres quali-
tats, de l’art sublim de saber es-
coltar.
Superba l’escenografia de

Lluc Castells i Jose Novoa.c

L’actuació de Sa
Excel·lència, un
Joan Carreras tota
l’estona en escena, és
literalment sensacional
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