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ARTS ESCÈNIQUES // ESTRENA

Bartabas uneix budisme i equitació a 'Loungta' 

El teatre eqüestre de Zingaro participarà en el Fòrum a partir del 18 de maig

JORDI SUBIRANA
LA ROCHELLE / ENVIAT ESPECIAL

Ja fa unes dècades que Bartabas resideix en una vella caravana americana verd i vermella dels anys
50. El director de teatre francès és un nòmada, un tipus sensible i perfeccionista que ha convertit el
cavall en el centre de la seva vida i en l'instrument per expressar una barreja entre art eqüestre i fusió
de cultures. Bartabas i la companyia que encapçala, Zingaro,muntaran el campament al Complex
Esportiu de la Mar Bella, entre el 18 de maig i el 4 de juny.
Dins del programa del Fòrum, Zingaro presentarà Loungta, les chevaux de vent, un muntatge que fins
avui es veurà a La Rochelle, França, i en què l'equitació ("un art major amb què es pot dir el mateix
que amb la música i la dansa", diu) se cita amb el budisme.
Però el que crida més l'atenció de Bartabas és la seva filosofia. Com les companyies de circ, les famílies
de la troupe canvien cada 15 dies de forn de pa i viuen en rulots. "Dormir en una caravana et permet
seguir el cicle de la naturalesa. Fa calor i ho notes; plou i les gotes se senten. No és com als
apartaments en què tot l'any fa la mateixa temperatura". Segons Bartabas, "l'home ha perdut una
part dels instints i no és capaç de sentir les mateixes coses que abans".
A Zingaro hi ha gent de set nacionalitats, fins i tot un català, Jordi Figueres. "Som sensibles a totes les
cultures", sosté Bartabas. I el que uneix els 40 components de la companyia és un gran amor pels
cavalls. Cada matí els netegen, els raspallen i s'entrenen amb ells. "Són la meva passió, però també
l'eina que utilitzo per mostrar la relació de l'home amb un animal". Segons Bartabas, entre
persones i animals s'estableix un diàleg. "El cavall et donarà el que tu li dónes, de manera que és
molt important escoltar el que et diu", opina.
A l'hora d'incorporar nous genets, Bartabas prefereix "joves d'esperit obert i amb ganes abans que
els que tenen una tècnica depurada". També és decisiu acomodar-se al model vital de Zingaro, de
manera que el creador va decidir posar en marxa una escola a Versalles. El cavall és la base del pla
d'estudis (l'ensenyament sempre és amb públic), però també s'hi treballen disciplines com el ball i
l'esgrima artística. En l'actualitat hi ha 12 alumnes, 11 dones i un home. "Els cavalls ja no interessen
tant als homes perquè han deixat de ser un símbol de poder. Ara, el sexe masculí mostra
l'ostentació amb cotxes de luxe".

RITUAL D'IMATGES
Els genets que participen a Loungta fa uns 10 anys que treballen amb Bartabas. Alguns fins i tot més,
com el ros Étienne. "Va entrar amb 19 anys i ara en té 35", apunta el director. Ell és una de les
estrelles del muntatge, un ritual construït amb imatges (místiques i eqüestres), música i dansa. No hi ha
text. Zingaro transmet emoció, risc i bellesa a través d'elegants coreografies a cavall (entre ells els
esplèndids solos de Bartabas) i singulars exercicis de destresa i equilibri que transcorren en terres de
sorra rogenca i negra volcànica, "per evitar que els animals aixequin pols", explica.
Bartabas sol barrejar l'equitació amb aproximacions a altres cultures. Aquesta vegada ha convidat a
participar en l'espectacle 20 monjos budistes, que van acceptar "perquè la seva vida en comunitat no
es veuria gaire alterada", precisa. Vestits amb roba tradicional, interpreten càntics i melodies tibetanes
mentre intenten introduir el públic en el món de l'espiritualitat i la meditació.
Quan són al monestir, ells practiquen aquests rituals diàriament durant hores. Al marge de les creences,
el fet respon a una necessitat. Els monjos provenen de l'Índia, on es van exiliar després que la Xina
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ocupés el Tibet. "Sense papers, els religiosos es bolquen en la cultura i la fe". Bartabas ha fet seus
alguns postulats budistes. "Defensa que no s'ha de matar ni destruir més del que es necessita". I
no fa cap cas de les cartes de protesta que els directors dels teatres en què actua reben de l'ambaixada
xinesa. Borja Sitjà, director dels espectacles del Fòrum- Ciutat, assegura que al seu despatx no ha
arribat cap missiva.
El principal problema del ritual budista, profund i simbòlic, és que resulta incomprensible per als profans.
Conscient d'això, Bartabas rebaixa aquests moments amb espectaculars escenes: carreres, genets que
munten drets dos cavalls a la vegada (amb una mà i una cama a cada animal), torres humanes amb els
corsers al galop... També hi ha humor. El públic recorda el quadro protagonitzat per unes oques: les aus
es barallen i persegueixen una amazona amb menjar en un intent d'aconseguir un tros de pa. "Si
l'espectador s'avorreix és culpa meva per no haver-lo sabut portar al meu terreny".

Un genet en un moment de Loungta, les chevaux de vent, a La Rochelle (França). Foto: A. POUPEL

OPINIÓN // APUNTE
Creador de bellos rituales 

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
Periodista y crítico.

Vuelve Bartabas sin el luto que paseó por Europa en el 2001 con Triptyk, título de una obra en la que
homenajeó a su viejo caballo muerto. Bartabas es un artista entrañable y enigmático. Amigo de los
animales en cuya mirada ve la inhumana belleza del mundo, antes de la llegada de los hombres.
Le recuerdo en el antiguo Escorxador de Barcelona, en 1981, al frente de un provocativo Circo Aligre de
París, que originó una enorme polémica; y luego en Granollers, en 1985, y en Sitges, en 1987, ya como
Zingaro. Conversamos en varios festivales de Aviñón. Bartabas es un enamorado de la música, de la
belleza honda y ancestral.
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