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A les acaballes

Francesc Massip

'Tierno Bokar', d'Amadou Hampaté Bâ, versió teatral de Marie-Hélène Estienne. Intèrprets: Sotigui Kouyaté, Habib
Dembélé, etc. Música en directe: Toshi Tsuchitori, Antonin Stahly. Posada en escena: Peter Brook. Fòrum Grec, Mercat
de les Flors, 27 de juliol.

S'ha dit que Tierno Bokar és un cant a la tolerància, com si aquesta fos un valor a defensar. No: tolerar
és suportar allò que ens desplau, aspecte profundament humiliant i vexatori per a qui ha de sofrir ser
tolerat. Tierno Bokar (1875-1940) era un savi sufí que ensenyava no pas la tolerància sinó la
convivència i el respecte, que són coses ben distintes. Fixem-nos que de tolerar només en parlen els qui
se senten superiors i sempre des de l'estulta vanitat de qui té la paella pel mànec.

Bokar, però, era un personatge humil l'objectiu del qual era conduir els seus deixebles a un estat de pau
interior crescut en una respectuosa obertura de la sensibilitat i el pensament envers la vida i allò que
l'habita.

L'ideari del místic africà, una de les últimes biblioteques orals d'aquella cultura, només ha perdurat a
través de les paraules fixades per escrit pel seu deixeble Amadou Hampaté Bâ (1900-1990). Partint del
llibre de Bâ (El savi de Bangiadara), Brook s'endinsa en l'Àfrica profunda per rescatar les traces de
Bokar en el record d'aquells que el van conèixer i en destil·la una escenificació que conserva els
ingredients de simplicitat essencial que tants bons rèdits ha donat al cèlebre director anglès, bé que
aquest cop no ha aconseguit la immediata comunicació d'altres muntatges i enterra l'espectador en un
llac d'ensopiment.

Sotigui Kouyaté i Habib Dembélé encarnen el mestre i el deixeble, enmig d'altres intèrprets africans que
atorguen veracitat i naturalitat a l'espectacle, recolzats amb la interpretació en directe de diversos
instruments musicals del país (corda, percussió i vent).

S'inscriuen en una escenografia encatifada i construïda amb estores que proporciona al muntatge una
pàtina de botiga Nature i que configura un espectacle d'estil ètnic a la manera de les nostres Passions i
dels nostres Pastorets.
La filosofia mística d'un erudit de l'Islam africà, amb les seves subtils dissidències de l'ortodòxia,
represaliat per la tancada incomprensió dels colonitzadors francesos, constitueix la base argumental de
la peça i es visualitza simplement amb el rosari que els personatges duen entre mans per pronunciar les
seves oracions comptant tres cops les onze boletes que l'integren. Els odis tribals esclaten per detalls
irrisoris -si han de ser onze o dotze els grans i les pregàries-, avivats per la perversitat canina de
l'autoritat colonial. Són les puntes temàtiques que apropen l'acció a la sagnant actualitat traspassada pel
fanatisme religiós i polític. A través de la peripècia vital de Bokar, Brook posa damunt el tapet les seves
reflexions sobre les darreries, meditacions escatològiques que convé fer quan un se sent a les
acaballes.
Peter Brook s´endinsa en l´Àfrica colonial al seu
darrer muntatge
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