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Els genets del Fòrum

El Tibet és la font de la qual flueix el nou espectacle del Théâtre Zingaro, que dirigeix Bartabas.
Loungts, els cavalls de vent serà a Barcelona fins al 4 dejuny

Luis Miguel Marco

Quan el públic accedeix a la carpa, negra i amb forma de sella de muntar, 10 monjos tibetans, vestits
amb les seves túniques granats, ja estan immersos en la seva feina. Les veus se superposen en un cant
infinit, greu i cadenciós, en el fil gutural amb que es teixeix el cabdell de l'espectacle. Estem en
semipenombra. Uns brasers, prop de la pista, deixen anar de les seves entranyes de foc el fum de
l'encens. Una veu adverteix que, per respecte als monjos, els aplaudiments es deixin per al final, per
després d'aquesta hora i tres quarts, sense entreacte, d'experiència mística protagonitzada per homes i
equins.

Així arrenca Loungta, els cavalls de vent, la nova aventura en que s'ha embarcat Bartabas, factòtum del
Théatre Zingaro, que estarà ancorat, fins al 4 de juny, en el complex de la Mar Bella de Barcelona
(entrades a 36 i 45 euros) i que espera convertir-se en un deIs hits del Fòrum.

"Hi ha dues raons que em van portar a apostar pel Tibet com a leitmotiv del muntatge", explica
Bartabas. La primera: són aquests càntics dels monjos. Volia treballar a partir d'aquestes veus i les vaig
anar a buscar al monestir de Gyuto, un centre de formació del món espiritual tibetà, que és a l'extrem
nord-est de I'Índia. Més que un acompanyament musical en directe, pretenia fer partícip el públic
d'aquests sons tan profunds, que creen Una atmosfera íntima i solemne, que són tremendament
evocadors i que segueixen una litúrgia. D'altra banda, per que negar-ho -diu el director-, amb aquest
espectacle volia mostrar el meu suport a la causa tibetana i recordar que el Tibet és un país que va ser
envaït per la Xina l'any 1959. Allà on anem, modestament, ens convertim en una mena d'ambaixadors
culturals del Tibet".

Aquesta reivindicació, expressada en el programa de mà, ja li ha suposat a Bartabas rebre, allà on
actua, una carta de protesta de les autoritats xineses. Però a ell això no li fa perdre el son. Que no es
fiquin amb la llibertat d'expressió d'un artista indòmit. Ara el que més el preocupa és una cosa tan
mundana com vèncer la seva addicció a la nicotina. Fa unes setmanes es va desfer. de l'últim cigarret
ros i ara el centaure s'enfila per les parets. EIs cavalls i la meditació no són una bona teràpia antitabac?
"Per a mi, no. Ho intento amb homeopatia".

Sota la carpa, amb 1.500 ulls ja acostumats a la penombra, puja la intensitat de la llum. Una cúpula de
roba que es replega, una autèntica troballa escenogràfica, deixa entreveure al seu interior una manada
de cavalls blancs al voltant d'un monjo assegut aterra, pregant en silenci. Sembla que els cavalls li
xiuxiuegen penes a l'orella. El centre de la pista, de 20 metres de diàmetre, un cercle de sorra vermella
remoguda pels cascos. Escenografia zen.

Al voltant de la cúpula, que evoca les antigues tendes nòmades i els chorten, els monuments funeraris
tibetans, comença la dansa endimoniada de cavalls i de genets. Al pas, al trot, al galop. EIs seus noms:
Apollon, Ares, Dionysos, Horizonte, Zeus... I les seves crineres, trenades i adornades amb teixits de
color taronja, vermell i safrà.

"La realitat política deIs tibetans, exiliats, sense papers, errants pel món, intentant donar a conèixer la
seva cultura, té molt a veure amb el Théatre Zingaro", explicarà Bartabas més tard, assegut a la sala de
la seva genuïna caravana estil anys 50, de color verd i vermell. "També tenim la nostra peculiar manera
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de viure. Som nòmades més de sis mesos l'any, quan sortim de gira. No som un circ però funcionem
com si ho fóssim. Ens instal·lem als afores de les ciutats. Muntem la nostra carpa, les nostres quadres i
el nostre campament. De dia treballem amb els cavalls; de nit, actuem. Vivim el cicle de la naturalesa i,
encara que jo sóc francès, la companyia és internacional. Som de qualsevol lloc", detalla.

Efectivament, Loungta, els cavalls de vent ha rodat bastant. Es va estrenar a Moscou l'any passat. S'ha
representat diversos mesos al quarter general de la companyia, a Aubervilliers, prop de París, abans de
sortir de gira per BèIgica i França, amb plens diaris i amb la crítica fent sonar els seus tambors de glòria.
Després de Barcelona, on el vestit multicultural amb que s'ha engalanat el Fòrum els va que ni pintat,
els espera Tòquio.

"Res fomenta més I'entesa entre eIs pobles que el teatre que s'expressa en un llenguatge tan universal i
primitiu com el que l'home ha entaulat amb els cavalls", subscriu Bartabas amb les seves llargues
patilles quan se li pregunta pel seu pas per Barcelona, on espera deixar una empremta en forma de
ferradura. El seu muntatge anterior, Triptyk, ja va aconseguir molts elogis a la ciutat, al Grec de 200I.

L´aparició de Bartabas a la carpa és molt plàstica. S'ha de reconèixer que aquest home imposa. I que la
rudesa amb que es mou a peu, aquesta manera d'arquejar les cames que delata el genet, es transforma
en sensibilitat quan munta a cavall. Amb l'aspecte seriós, el crani rasurat, damunt d'un deIs seus pura
sang, Bartabas fa una entrada solitària, velada, entre la realitat i el somni, gràcies a aquesta cúpula que
es toma gelosia o es fa transparent. Broda un exercici de doma clàssica vestit amb una llarga faldilla
fosca rivetejada de vermell, vermell com el llaç del seu corser. Emet uns espetecs, dialoga de tu a tu
amb la muntura. "No m'agrada parIar gaire deIs espectacles, m'estimo més que el públic els vegi amb la
ment oberta i que cada un en tregui les seves pròpies conclusions. Jo dono unes claus, però no hi ha un
text, no hi ha historia. Una obra ha de provocar reflexió, així és com jo entenc l'art. Hi ha qui m'ha
comentat que aquest espectacle és tot un flash back i que li recorda el cine de David Lynch, que és un
director que, d'altra banda, m'agrada molt", diu.

Tenzin Gonpo, un dansaire tibetà, gira i gira, i la seva faldilIa vermella s'obre formant un cercle gairebé
perfecte. "Són com granotes afòniques", murmura algú entre el públic. Es refereix una altra vegada a
aquesta música sacra deIs lames tibetans, infatigables en la seva lletania d"'Ommmm", en el seu
exercici de meditació. Aquest mantra que ressona entre tambors i llargues trompes de coure captiva el
públic.

Al monestir de Gyuto, d'on procedeixen aquesta desena d'homes riallers, hi ha uns 400 monjos de
totes les edats. En aquest recòndit enclavament de les muntanyes de I'Índia es forgen, des de fa 30
anys, les veus deIs monjos que participen en els ritus oficials que organitza el Govern tibetà a Occident i
a l´Àsia. Allà estudien i treballen la ment i la veu per obtenir els sons més greus possibles, el domini
d'aquesta declamació que surt directament de I'abdomen. "La nostra preparació dura anys", explicarà
després un d'eIls, encantat de poder-se mullar ara els peus al Mediterrani. "És que algun de nosaltres
no havia vist el mar fins fa poc temps", precisa. I encantat també de ser part essencial d'una troupe
d'artistes errants. Per a aquests monjos ha estat tot un honor que els hagi vist en escena la germana del
Dalai-Iama.

"Arribar fins al monestir ja va ser tota una experiència", recorda Bartabas. "Hi vaig estar quatre dies.
Veure'ls treballar, pregar i raonar és una cosa que no s'oblida. Jo hi anava preparat per explicar-los el
nostre treball amb els cavalls, però em van desmuntar. .. “Jo tinc cavalls”, els vaig dir. I ells: 'Doncs
nosaltres tenim una vaca'. I la vam anar a veure. Vam parlar de coses quotidianes, de tot menys del que
a mi em semblava essencial. Però al final van accedir a venir a veure el nostre anterior espectacle. I ara
són aquí, perfectament integrats. Són gent molt disciplinada. I s'adapten bé a tot", explica.
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Loungta, els cavalls de vent no és un espectacle de folklore tibetà amb cavalls avant la lettre. La missió
que s'ha fixat Bartabas és recrear una atmosfera i un paisatge, no calcar-lo. Per això mateix li ve de gust
fer aparèixer un home tocant un instrument australià o plasmar una escena hindú, com aquesta deessa
amb el tors i els pits pintats de color blau al costat de l'ase Narthex. "Sempre ha estat així. Quan em
vaig acostar als genets berbers al Marroc no vaig intentar imitar-los. A mi.. el que m'interessa d'una
missa, del teatre oriental o d'una corrida de toros és el ritual, el que puc aprofitar com a tècnica teatral.
Sempre és igual. Jo m´amaro, em documento, parla amb especialistes, intento aprendre'n el màxim per
després oblidar-ho tot i començar de zero. És el mateix que fan altres artistes. És el que fa Pina Bausch
quan crea una coreografia", recorda.

Després, monsieur Bartabas controla des de la doma fins a l'escenografia, el vestuari i, és clar, la
música. Per això des que comença a gestar un espectacle fins que acaba la seva explotació comercial
passen tres anys. Si no, els números per mantenir una companyia de 40 persones no quadren.

El credo de Bartabas, si en té, són els cavalls. Des de sempre. Des que era un nen i va entrar en una
quadra. Des que, amb a penes 20 anys, va venir a Barajas i va voler ser rellonador i triomfar a la plaça
de toros de las Ventas. Des que va decidir deixar enrere la seva experiència salvatge al Teatro Aligre,
amb doma de rates inclosa, i va muntar espectacles eqüestres com Ópera Équestre, Chimerei Éclipse.
Des que va acceptar portar les regnes de I'Académie du Spectacle Équestre, una escola d'equitació a
les quadres de Versalles que va obrir les portes l'any passat.

"Els cavalls són capaços d'evocar imatges molt profundes. Jo no faig res més que explotar tot aquest
simbolisme. ¿Si utilitzaria els toros i el flamenc com a base d'un espectacle? És difícil. M'agraden molt,
però els tinc molt de respecte. No em podria permetre quedar-me en la superfície, rascar la pell, caure
en el que és més fàcil".

Assegut a la seva caravana (el llit desordenat, papers damunt la taula, estampes de cavalls, les botes al
costat de la porta), Bartabas es posa profund. "Sóc una persona espiritual, però jo entenc la religió com
un mitjà, com una fabricació de I'home per donar-li una raó de ser a I'home. Tampoc penso que una
persona sigui més important que un arbre o que un cavall. Per mi, els cavalls mereixen respecte, entre
altres coses, perquè estaven abans que nosaltres sobre la Terra".

Bartabas (el verdader nom l'amaga: "Sóc Bartabas tot el temps, no solament les dues hores que dura
l'espectacle") s'ha forjat una llegenda a França. Aquest parisenc que cavalca cap als 50 ha fet
espectacles molt populars. Hi ha gent que mai va al teatre i que treu religiosament la seva entrada per
veure el Zingaro. "És com quan Fellini, un director que em fascina, estrenava una pel·lícula. La gent
anava a veure l'últim film de Fellini, sense importar-li què anava a veure, perquè sabia que era bo.
Doncs amb nosaltres és igual". Té l'arrogància de qui se sap cavall guanyador. "Podria ficar 4.000
persones en un recinte, però aquesta carpa per a 1.500 permet que l' espectador estigui a la distància
perfecta, que no desviï la seva atenció, que senti el vent quan els cavalls passen al seu costat".

A aquestes altures convindria explicar que loungta és el nom que es dóna al Tibet a les oracions
escrites sobre tela que es pengen perquè les bressoli el vent i les estengui pel món, i significa,
precisament, cavall de vent. I també s'ha de recordar que Zingaro va ser el nom del cavall favorit de
Bartabas, un vell frisó que va morir d'un còlic a Nova York ja fa temps i pel qual Bartabas va estar de
dol.

Les imatges s'encadenen. Màscares de mort sobre corsers adornats amb teles de color vermell, taronja
i safrà, galopades amb genets que es despengen o que formen pilars humans, un efeb a cavall
alimentant una sinuosa filera de 30 oques. Cap al final, els actors, amb roba de carrer, surten d'entre el
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públic, es despullen i amb els vestits del revés es van convertint en una tribu de guerrers que surten al
galop.

També Bartabas, aquest mag deIs cavalls, es volatilitza de l'escena. "Jo m'expresso a través deIs
cavalls. No parlen com nosaltres però jo els escolto. I en aquests temps en que tothom parla i parla no
està malament escoltar una mica".
La deessa blava i l´ase Narthex, i dos dels 10 monjos tibetans del monestir
de Gyuto que posen els fonaments sonors de l´espectacle
Xavier González
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