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Dos savis a contracorrent

• Peter Brook reivindica Tierno Bokar en el seu últim muntatge, que acollirà el Mercat el dia 27

NÚRIA MARTORELL
DUISBURG / ENVIADA ESPECIAL

La mirada d'un savi a un altre savi. Peter Brook, un dels directors més destacats i influents del teatre
contemporani, reivindica amb Tierno Bokar la figura d'aquest místic islamista de Mali (Àfrica) que dóna
títol al seu últim i auster espectacle. Un apropiat cant a la tolerància, explicat a la manera antiga --amb
narrador inclòs--, que el Mercat de les Flors acollirà a partir del dia 27, dins del Grec.
"L'obertura a qüestions profundes sobre el sentit de la vida, una cosa que no trobem en la
societat actual, és la base d'aquesta obra. L'obligació del teatre és anar a contracorrent", va
sentenciar Brook a Duisburg (Alemanya), on va estrenar el seu últim muntatge el dia 6 de juliol, en la
Triennal del Ruhr.
"En els anys 60 i 70 lluitàvem contra els tabús socials i sexuals. I ara que el teatre s'ha tornat
violent i pornogràfic, ha arribat el moment d'aprofundir en la religió", va reblar el director. "La
qüestió no és com sobreviure, sinó per què", va filosofar aquest valuós i imprevisible teòric del
teatre. Brook (Londres, 1925) utilitza els ensenyaments de Bokar (Segou, 1875-Bandiagara, 1940) per
construir una obra amb què no aspira "a canviar el món", però sí a donar-li "aire".

Déu esmunyedís
El text es basa en el llibre El savi de Bandiagara que Amadou Hampaté Bâ va dedicar al seu mestre.
Una història que recrea la vida de l'Àfrica tradicional, animista, impregnada per l'islam, tustada pel
colonialisme i destrossada pels conflictes interns. "Però l'obra no defensa l'islam contra el
cristianisme o el budisme, perquè ja han deixat de ser el que eren. La idea de Déu, sigui quina
sigui, escapa a tota definició".
"Totes les religions que han estat donades a conèixer per profetes excepcionals, al cap d'un
temps es degraden --va afirmar Peter Brook--. La degradació forma part de la humanitat; només es
tracta d'assumir-la".
El director resumeix en el seu muntatge la saviesa de Bokar a cop de metàfores i paràboles que
demostren, per exemple, la inexistència de la veritat absoluta. El protagonista de la seva multiracial
companyia, Habib Dembéle reflexiona en fran- cès (al Mercat hi haurà subtítols en català): "Hi ha tres
veritats: la meva, la teva i La Veritat. Aquesta última no pertany a ningú. La meva i la teva són
només les seves fraccions".
L'argument transcorre relaxadament fins que sorgeix una disputa entre el significat del número 11 i el
12. El primer correspon a l'espiritualitat pura de l'islam --11 són els pilars que sustenten les mesquites i
no va ser casual que els atemptats fossin l'11-S i l'11-M-- i el segon apareix en el corrent sufista. És
llavors quan arriba el moment més enrevessat d'un text que, xifres a part, no té desperdici, amb
aforismes del tipus: "Déu és l'obstacle de la intel.ligència humana".

En escena. Un moment de la representació a Duisburg, el 15 de juliol. Foto: EL PERIÓDICO
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