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ÀFRICA AL COR 

• Peter Brook torna a Barcelona amb 'Tierno Bokar', un al.legat antiviolència i a favor de la
tolerància

Guillem Clua

LA FITXA
'Tierno Bokar'
Local: Mercat de les Flors
Horari: Divendres, 30, i dissabte, 31, 21.00 hores
Preu: 24 euros

L'any passat ja el vam tenir aquí. Peter Brook va portar en la seva última visita a Barcelona el muntatge
Je prends ta main dans la mienne, que vam poder veure al Teatre Romea dins de la programació del
Grec.
En aquesta ocasió, el prestigiós dramaturg i director britànic torna amb una obra que escau molt bé a la
programació del Fòrum Ciutat i que compleix al peu de la lletra els requisits ideològics del certamen. Es
tracta de Tierno Bokar, una reflexió sobre el poder de la violència i la tolerància a partir de la història
ambientada en una Àfrica tradicional i espiritual.

UN HOME SENZILL
L'obra narra la vida quotidiana de l'home que li dóna títol, Tierno Bokar, un personatge senzill i alhora
extraordinari, que es presenta discutint amb un altre home, Hamallah, sobre una oració sufí. No es
posen d'acord si ha de ser recitada 11 o 12 cops, i això desencadena tràgiques matances. En una
realitat impregnada per l'islam, marcada encara pel colonialisme i destruïda per les lluites fratricides, el
desastre està sempre a l'aguait; la tolerància i el respecte es revelen com les úniques vies de
pacificació.
Aquestes són les conclusions a les quals arriba Brook, que es va confessar fascinat pel llibre d'Hampaté
Ba, sobretot perquè la història està basada en fets reals i és un exemple de l'àrdua recerca de la
tolerància.
Encara que l'origen del cas que es narra és religiós, el director no pretén establir cap doctrina a favor o
en contra de qualsevol credo. D'alguna manera, els valors universals que garanteixen la pau estan més
enllà de la particularitat religiosa, un tema que fa pensar el públic.
La peça que es representa a la Sala Maria Aurèlia Capmany es basa en el llibre El savi de Bandiagara,
d'Amadou Hampaté Ba (Mali, 1901 - Costa d'Ivori, 1991), un dels deixebles de Bokar. El text, adaptat
per a l'escena per Marie-Hélène Estienne, intenta allunyar-se de l'exotisme i el folklore africà per
centrar-se "en les relacions pures i humanes" més universals, en paraules de Brook. El repartiment el
componen actors africans, britànics, francesos i japonesos.

Tres actors, durant un assaig de Tierno Bokar a Duisburg (Alemanya). AFP /Volker Hartmann
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