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‘Adiós, Cataluña’
reuneix les reflexions
de Boadella sobre
la nostra societat

D eia Thomas Bernhard que
l’ésser humà es debat en-
tre les ganes de participar

en la societat i el desig que el dei-
xin en pau. Albert Boadella va
elegir la primera opció, i com que
el que deia no coincidia amb el
discurs general del territori –és a
dir, el nacionalisme obligatori o,
per usar un eufemisme, el catala-
nisme transversal–, va generar
una hostilitat exagerada i roïna
cap a la seva persona de tal cali-
bre que l’ha portat a prendre la
decisió de no tornar a actuar amb
el seu grup teatral, Els Joglars, a
Catalunya. Crec que pocs com ell
poden donar fe de l’escassa to-
lerància catalana cap a la figura
del dissident, tan apreciada en al-
tres cultures com vilipendiada
entre nosaltres.

Boadella acaba de publicar el
llibre amb què va guanyar el pre-
mi Espasa d’aquest any, un assaig
autobiogràfic en què s’alternen
les seves sovint hilarants batalles
contra els nacionalistes amb els
testimonis d’amor a la seva dona,

i que preveig que no només serà
comprat pels que li tenim apreci,
sinó també pels que el detesten,
ja que de tots és sabut el maso-
quisme dels nacionalistes i la se-
va afició a agafar-se enrabiades
davant qualsevol opinió que no
és del seu gust.

Adiós, Cataluña reuneix les, al
meu entendre, lúcides reflexions
del senyor Boadella sobre la Cata-
lunya present i recent, i ho fa en
un to jocós que és molt d’agrair.
¿Tesi principal? Doncs que l’acció
pujolista va fabricar el país que
tenim amb l’omissió, o acomple-
xada complicitat, dels socialistes,
a qui l’autor, quedant-se curt, des-
criu com una banda de pusil.làni-
mes.

Adiós, Cataluña podria ser un
llibre amarg, fruit del ressenti-
ment d’algú que, com el mateix
Boadella reconeix, ha perdut la
batalla contra el que considera
una monumental insensatesa
pseudopatriòtica, però no ho és
gràcies a un to humorístic i dis-
plicent de gran eficàcia ofensiva.
Respirin tranquils els nostres
bons burgesos nacionalistes per-
què ja hi ha a Catalunya un dissi-
dent menys. I que no els impedei-
xi dormir l’evidència que quan a
Boadella l’empresonava el fran-
quisme (La torna) o l’amenaçava
Fuerza Nueva (Teledeum) ells es
conformaven ballant sardanes,
comprant discos de Raimon i
subscrivint els seus fills a Cavall
Fort.H

L’àcid humor marroquí de Saïd
Naciri porta els magribins al Lliure
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El còmic va debutar
amb èxit en un teatre
gairebé ple d’un
públic divers

«Hauria de venir més
sovint», va dir un fan
que es va assabentar
del xou en un locutori

E
ls responsables del Lliure no
les tenien totes poc abans
del debut del còmic marro-
quí Saïd Naciri. Mai abans

un teatre públic s’havia arriscat a in-
vitar una estrella d’aquell país i hi
havia dubtes sobre si l’experiment
per atraure els immigrants al teatre
funcionaria. Però, tal com els va ad-
vertir Naciri, el públic va respondre.

Uns marroquins que s’havien as-
sabentat de la presència de Saïd Na-
ciri a través de la publicitat en un lo-
cutori, reclamaven més. «Hauria de
venir una altra vegada perquè és
molt bo. Fa humor intel.ligent», va
dir Abdelileh Benfouzi, un immi-
grant que fa 14 anys que està entre
espanyols. «A més, aquest teatre, que
no coneixíem, és preciós».

La sala principal del teatre que di-
rigeix Àlex Rigola es va omplir gai-
rebé de gom a gom amb homes, do-
nes i fins i tot nens, que van pagar
19 euros d’entrada, vestits a l’occi-
dental en la seva majoria, tot i que
també hi havia dones amb la túnica
i el mocador. També hi havia molts
catalans curiosos que hi van assistir
amb ganes d’acostar-se a una cultu-
ra que guanya presència als nostres
carrers, com va recordar Naciri en el
seu xou. Van poder fer-ho gràcies a
un aparellet per seguir per traduc-
ció simultània les divertidíssims
històries de Naciri, que va parlar
més en àrab que en francès.

La festa va arrencar tan bon punt

van apagar-se les llums. El públic
musulmà va començar de sobte a
aplaudir al ritme de la sintonia que
obria l’espectacle, 100% marocain.

RIALLES I APLAUDIMENTS / Naciri, una
espècie d’Andreu Buenafuente, va
retratar amb els seus monòlegs les
virtuts i debilitats de la seva gent i el
seu país. El còmic va fer riure amb
històries que alabaven la generositat
del seu poble, el seu amor a la fa-
mília –«per això en lloc de viatjar al
Carib tornen cada estiu amb els
seus»– i el do dels marroquins per
carregar els cotxes al màxim. I va ser
molt aplaudit quan va criticar la cor-
rupció del Govern, la ineptitud del
Parlament, a qui li va dedicar una
cançó, i la falta d’infraestructures en
un país en què, segons va dir, existei-
xen dues classes socials: la A, dels

aposentats, i la D, dels que no tenen
res. ¿Què devia estar pensant el vi-
cecònsol del Marroc a Barcelona,
present a la sala? Els seus paisans
semblaven encantats amb la seva
àcida radiografia.

Tot i la censura en temes de sexe i
religió –«els marroquins són molt
conservadors, encara que visquin fo-
ra del seu país», va dir l’humorista
divendres– va acabar el seu xou imi-
tant una prostituta i un gai. En la se-
va última aparició (amb gel.laba i
gran barba) rebia una trucada d’Al-
Qaida. «¿Com, que miri els vídeos
per Internet? ¿Que m’ho passaré
bomba?», deia en l’esquetx d’un
creient que es negava a saltar pels
aires i provocar la mort d’innocents.
En aquest número, com en molts al-
tres, va fer partir de riure el públic.
¡Que sa!H

SERGIO LAINZ

33 Saïd Naciri, en un moment de la seva actuació, dissabte a la nit a la sala gran del Lliure.

TRADUCCIÓ
SIMULTÀNIA

< La traducció va anar a càrrec
d’un jove enginyer, Soleilman
Bakkoli, nascut en el si d’una
família amb arrels marroquines i
andaluses. Sense ell no hi hauria
hagut espectacle per als que no
parlen àrab o francès. Els
responsables del Lliure temien
una traducció de conferència.
No va ser així. El seu dinamisme
va ser clau per transmetre amb
ritme i gràcia Naciri. I no ho va
tenir fàcil. Ni tan sols tenia un
text en què basar-se. Ho va fer
tot sobre la marxa.

EL PONT

Xest q El grup saragossà Héroes
del Silencio va reunir 85.000
persones en l’últim concert de la
seva gira mundial de tornada.
L’allau de seguidors va crear
retencions de fins a 16 quilòmetres
a la A-3 en direcció al circuit de
Xest (València), esforç compensat
amb les gairebé tres hores de
concert. Per a aquest acte final,
Héroes del Silencio va voler donar
una mica més de si i va incloure
tres cançons més en el seu
repertori habitual. Emocionat, el
vocalista Enrique Bunbury va agrair
al públic present «haver fet
possible l’impossible». F. S.

EFE / KAI FORSTERLING

LA GIRA D’HÉROES
DEL SILENCIO ABAIXA
EL TELÓ A XEST




