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del galop dels majestuosos
cavalls per ventoses lan-
des, de llacs i de la força
embolcalladora de l’oceà
–amb premonicions wag-
nerianes al segon movi-
ment–, de cims borrasco-
sos i austers castells i aba-
dies, tant de Robert Bruce
com de la reina Stuart,
cites d’un orgull col·lectiu
en una lectura apassiona-
da. La sinuositat aquàtica
de la sirena Melusina va
quedar clara en l’obertura
que du el seu nom, tant
com la supeditació al clari-
netista Maximiliano Martín
en el Concert de Mozart
que el jove de Tenerife, so-
lista de la Scottish, concep
ric en tensions i resplen-
dors weberianes. El lligat
resulta perfecte, el fiato és
cabalós, i el seu potencial,
gran, quan temperi tanta
juvenil ardència.

*
Palau 100, SCOTTISH
CHAMBER ORCHESTRA. M.
MARTÍN, CLARINET. DIR. F.
BRÜGGEN. PALAU DE LA
MÚSICA, 25 D’OCTUBRE.

Frans Brüggen i una
Orquestra de Cambra
d’Escòcia de qualitat i

gamma adients van mera-
vellar en la Simfonia esco-
cesa de Mendelssohn, que
l’egregi director enfoca en
clau programàtica com en
la propina de l’scherzo del
Somni d’una nit d’estiu,
amb els bramuls de l’ase i
la lleugeresa èlfica més
contextualitzats que mai.

En l’ancià director holan-
dès enganyen l’austeritat i
l’economia gestual. En
qüestió d’exactitud els mú-
sics estan pendents del
concertino, però l’expressi-
vitat és la d’un dels direc-
tors que millor ha revelat
els clarobscurs de les grans
arquitectures sonores. Con-
certa amb una mecànica
horitzontal-vertical, però,
quan vol, aconsegueix una
plasticitat que perfila la
línia sonora. El seu capteni-
ment al pòdium és una lliçó
d’humilitat i d’amor.

Converteix l’Escocesa en
un seguit d’imatges que
parlen de menhirs, arrels
celtes i incursions viquin-
gues, d’exèrcits agosarats i
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El reconegut cineasta i humorista marroquí Saïd
Naciri porta avui al Teatre Lliure ‘100% marocain’

Teresa Bruna
BARCELONA

El Teatre Lliure no oblida el
seu origen de barri i mani-
festa sovint la voluntat
d’obrir-se a tota mena de
públics. Amb l’espectacle
100% marocain, de Saïd
Naciri, reconegut actor
còmic, escriptor, director
de teatre i cinema, s’obrirà,
sens dubte, a bona part dels
marroquins que viuen a
Barcelona. Naciri, popula-
ríssim al seu país –l’han re-
conegut tot just arribar al-
guns àrabs que hi havia a
l’aeroport– anirà a fer un
tomb pel Raval per veure on
i com viuen els seus compa-
triotes. Està segur que, tot i
que no estan acostumats al
teatre, molts voldran anar-
lo a veure. Entre autògraf i
autògraf els haurà d’avisar

que no hi ha temps per pen-
sar-s’ho: avui, única sessió.
Queda dit per als catalans,
també.

L’espectacle és el d’un
humorista que canta can-
çons conegudes amb lletres
canviades que es fiquen en
tot i, si cal, belluqueja, men-
tre explica coses del seu
país. “Som un poble molt
contradictori: som més eu-
ropeus que africans (estem
a 14 km d’Europa!) i en
canvi tenim un comporta-
ment molt diferent a causa
de les tradicions i la religió”.

Un gran amor al seu país
La seva gràcia i l’innegable
amor que sent cap al seu
poble fa que pugui dir coses
que altres no han gosat.
“Vaig ser el primer a parlar
del condó. Jo era a la televi-
sió i hi havia un programa

sobre la sida. Em van de-
manar si voldria donar la
meva opinió, improvisada.
Vaig dir que sí, però només
si em deixaven parlar del
condó. Ells feia 4 hores que
parlaven i ni l’havien es-
mentat. A l’endemà, en van
parlar 8 mesquites!”

Al Marroc, com a molts
llocs, de fet, si no surts a la
televisió no ets conegut. I és,
per tant, el lloc on la censu-
ra hi intervé més: no es pot
parlar de sexe, ni de política
i la religió és intocable. “I, vet
aquí que són les coses que
fan riure!”, diu. Però la po-
pularitat de Saïd li ha per-
mès fins i tot fer un gag
sobre el sacrifici d’Abraham.
“Com que no tenia fills, re-
presenta que havia de dego-
llar la dona. L’àngel em pro-
metia que arribaria just a
temps amb dos xais. Però

com que els àrabs sempre
arribem tard... A la meva
dona no li va fer gràcia!

Exdirectiu bancari
Naciri prové d’una família
humil. “Els pares et paguen
els estudis amb gran sacrifi-
ci i esperen que, amb el fruit,
els ajudis. Per això vaig fer
una carrera administrativa
i, paral·lelament, una d’ar-
tística”. Explica que, sent di-
rector del banc, estava di-
nant amb uns executius ale-
manys. “El cambrer em deia
«Salut, Saïd» i em feia pe-
tons. I la gent s’apropava a
explicar-me coses perquè les
digués als xous i a demanar
autògrafs. Els alemanys no
entenien res. En sortir, ens
vam trobar de cara un pòs-
ter meu”. Com tota doble
vida, en va haver de deixar
una. Va escollir el banc. ■

Saïd Naciri es passejarà avui pel Raval per veure els seus compatriotes i convidar-los al xou ■ TONI GARRIGA / EFE

El meu amic, el rei
Mohamed VI ha
estat el que ha fet
avançar el Marroc
Saïd Naciri assegura que, des
de que hi ha al poder l’actual rei
del Marroc, Mohamed VI, les
coses van canviant i avançant

de mica en mica. “Tinc una sit-
com a la tele de 30 capítols que
es diu Els meus amics els minis-
tres i amb aquest títol, ens en
fotem a la cara”. En tenir menys
repercussió mediàtica, al teatre
i al cinema hi ha més llibertat
que a la televisió, però en tot el
país no arriben a 15 teatres i, de

cinemes, n’hi ha 55 i “que esti-
guin bé, 10 ó 12”. El rei ha donat
el ministeri de Cultura a una
dona, Touriya Jabrane. “És ac-
triu i coneix a fons el món del
teatre, vol engegar una política
d’intercanvis culturals”. Saïd es
confessa amic personal del rei:
“S’interessa molt pel que faig.

Ha vist fins i tot les meves pel·lí-
cules, però no al cinema, ell no
es desplaça. Ni al teatre tam-
poc. Hauria de venir amb tot el
seguici”. Naciri sí que s’ha des-
plaçat a palau perquè el rei vegi
els seus xous. “Li agrada el que
faig i m’ha ajudat moltíssim,
m’ha facilitat espais”.




