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Peter Brook: "El teatre no ha de donar lliçons de res"

El director britànic estrena al Mercat de les Flors 'Tierno Bokar', una reflexió sobre la societat i la
religió africanes

Toni Vall

"En la nostra societat hi ha una malaltia que travessa el món i és la font de totes les altres: el
racisme", reflexiona Peter Brook

Tierno Bokar era un místic islàmic i Hampaté Bà el seu deixeble, que va deixar escrita la vida del
seu mestre en una obra que ara ha inspirat Peter Brook per fer una reflexió sobre la tolerància i
les relacions humanes.
Peter Brook és un clàssic del teatre mundial, el gran creador amb majúscules, i és ja un habitual de
Barcelona des que el 1986 va trepitjar per primera vegada el Mercat de les Flors. Ara ens torna a visitar
amb una nova immersió en la cultura africana: Tierno Bokar, un muntatge inspirat en l'obra Le sage de
Bandiagara, d'Amadou Hampaté Bà. L'autor va ser deixeble de Tierno Bokar i en la seva obra s'endinsa
en la convulsa Àfrica colonial, en les lluites d'interessos i en el xoc de cultures. Tot plegat encarnat en el
conflicte dialèctic entre Bokar i el també home sagrat Hamallah, que discuteixen sobre si una oració s'ha
de recitar onze o dotze vegades. Aquesta discussió aparentment banal dóna lloc a una reflexió "sobre la
recerca cada vegada més dura de la tolerància". Brook justifica el seu interès per aquesta història dient
que "en la nostra societat hi ha una malaltia que travessa el món i és la font de totes les altres: el
racisme". I afegeix: "Ja sabem que el teatre no té poder per canviar el món, però sí el món particular
d'una persona durant unes hores". En aquest sentit, Brook va ser l'impulsor fa més de trenta anys d'un
centre de recerca i creació teatral a París integrat per persones de múltiples races i cultures: "Quin gran
enriquiment que persones tan diferents treballin junts i estiguin obligats a reconèixer que tots són
iguals". Per Brook, la clau de tot plegat és el respecte, "el contrari del racisme", un concepte que
transpira per tots els porus de Tierno Bokar.

Tenint en compte el sentit social i religiós de l'obra de Bà, Brook precisa que "intentem transmetre un
profund respecte per la grandesa i la importància de la religió, però no és la nostra feina fer propaganda
de cap religió". I és que el director considera que els artistes no s'han de posicionar ni a favor ni en
contra de les manifestacions religioses.

Un home lúcid
Qui sent a parlar Peter Brook no pot deixar de sorprendre's davant la diàfana clarividència de les seves
paraules i sobretot davant la seva facilitat per enllaçar un discurs sobre el teatre amb agudes reflexions
sobre la naturalesa de l'home i sobre els mals del món. Guarda també aquest home baixet de ment
preclara una sorprenent habilitat per a la sorpresa: "Tierno Bokar no és un espectacle. La puresa dels
temes que toca exigeix una gran concentració, tot és molt auster i no té res a veure amb la pura i simple
diversió". Així mateix, adverteix també que qui busqui una manifestació folklòrica de la realitat africana
en sortirà decebut: "La dansa ja ha explotat prou aquests aspectes. Avui en dia el folklore és més aviat
una barrera que impedeix arribar a l'essència de les cultures".

Sobre la relació del seu teatre amb el públic, Brook té clar que "ha de venir amb ganes de fer moltes
preguntes a l'obra". "No hi ha res pitjor per a nosaltres que la intenció didàctica, el teatre no ha de donar
lliçons de res".
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El Mercat de les Flors, un espai familiar
Peter Brook és un enamorat del Mercat de les Flors. El teatre municipal barceloní ha acollit la gran
majoria dels muntatges que el director britànic ha presentat a Barcelona. Brook recorda que la primera
vegada que hi va ser, el 1986, s'havia iniciat la tendència de treure les obres de teatre dels espais
tradicionals que reflectien "estructures dels segles XVIII i XIX que ja no funcionaven i que calia trencar".
D'aquesta manera, la ciutat va connectar molt bé amb el Mercat i es va mostrar molt satisfeta amb el
resultat. "Quan vaig veure que ja hi havia cadires i taquilles va ser un xoc per a mi, era com si s'hagués
aburgesat", recorda divertit.

Peter Brook torna a Barcelona amb Tierno Bokar
Josep Losada
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