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Migpa
i un llibre

A
veure com els sona això: “No només
de pa viu l’home. Jo, si tingués gana i
estigués desvalgut al carrer, no dema-
naria pa, sinó que demanaria mig pa i

un llibre. I jo ataco des d’aquí violentament els
que només parlen de reivindicacions econòmi-
ques sense anomenar mai les reivindicacions
culturals, que és el que els pobles demanen a
crits. Està bé que tots els homes mengin, però
també que tots els homes sàpiguen. Que gaudei-
xin de tots els fruits de l’esperit humà, perquè
el contrari és convertir-los en màquines al ser-
vei de l’Estat, en esclaus d’una organització so-
cial terrible. A mi em fa molta més llàstima un
home que vol saber i no pot que un que témolta
fam. Perquè un afamat pot calmar la fam fàcil-
ment amb un tros de pa o amb fruita, però un
home que té ànsia de saber i no té mitjans, pa-
teix una agonia terrible perquè són llibres, lli-
bres, molts llibres els que necessita, i on són
aquests llibres?
”Llibres! Llibres! Vet aquí una paraula màgi-

ca que equival a dir: “Amor, amor”, i que hauri-
en de demanar els pobles com demanen pa o
comanhelen la pluja per als sembrats. Quan l’in-

signe escrip-
tor rus Fedor
Dostoievski,
pare de la re-
volució russa
molt més que
Lenin, era
presoner a Si-
bèria, allu-
nyat del món,

entre quatre parets i envoltat de desolades pla-
nes de neu infinita, i demanava auxili per carta
a la seva llunyana família, només deia: “En-
vieu-me llibres, llibres, molts llibres perquè la
meva ànima no es mori!”. Tenia fred i no de-
manava foc, tenia una set terrible i no demana-
va aigua: demanava llibres, és a dir, horitzons,
és a dir, escales per pujar el cim de l’esperit i del
cor. Perquè l’agonia física, biològica, natural,
d’un cos per gana, set o fred, dura poc, molt
poc, però l’agonia de l’ànima insatisfeta dura
tota la vida”.
Saben que tot el que han llegit fins aquí són

paraules del 1931, pronunciades en la inaugura-
ció d’una biblioteca a Fuente Vaqueros? Les va
dir un jove poeta, Federico García Lorca. Les
he tornat a recordar ara gràcies a Maria Paola
Coda, que va posar la conferència al seumur de
Facebook.Nom’he resistit a compartir l’al·locu-
ció gairebé íntegra, ja que estremeix per l’actua-
litat que té, en plena crisi econòmica global de
xifres i borses. Avui tampoc no es parla gaire
d’educació i cultura. FGL acabava reclamant la
cultura com a lema: “Cultura, perquè només a
través d’aquesta es poden resoldre els proble-
mes amb què avui es troba el poble, ple de fe,
però mancat de llum”. Doncs això.

Bartabas munta sobre un dels seus cavalls a l’espectacle El centaure i l’animal
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E
scoltar Bartabas parlar
del que li ha aportat la
seva relació amb els ca-
valls i de les energies
que els animals encara

capten però els humans ja no, re-
munta per moments a pel·lícules i
llibres, a novel·les i a saberuts assa-
jos, amb animals capaços de pres-
sentir el perill o, més simplement,
de saber quan arribarà el seu amo a
casa. Assegut en una butaca, alt, fi-
brós, gairebé desmanegat, tirant a
tímid, Bartabas no sembla un perso-
natge tel·lúric, sinó molt terrenal,
però quan raona les seves explicaci-
ons semblen tenir respostes més
que convincents: “Per a mi l’humà
és l’últim animal que ha estat creat
sobre la terra. Som més intel·li-
gents, però com que som els últims
estemmolt lluny de l’origen, ens fal-
ta l’instint. Els animals senten co-
ses que ja no som capaces de sentir,
tenen una consciència més clara de
les energies”.
I per això el genet, el domador,

l’artista creador del Théâtre Éques-
tre Zingaro a Aubervilliers i de
l’Académie du spectacle équestre a
Versalles, amb les quals va de gira
pel món amb la seva particular bar-
reja d’art eqüestre, dansa, música i

teatre, s’ha unit ara, a El centaure i
l’animal, a un ballarí de butoh, Ko
Murobushi, estrella del passat festi-
val Grec, en el qual va omplir el
Lliure el dia de la final delMundial.
Junts, Bartabas, els seus cavalls i
Ko Murobushi, realitzen un treball
“sobre l’animalitat”: l’ésser humà
busseja en el seu origen animal i el
cavall, muntat, deixa de ser-ho.
La dansa del centaure, de Bar-

tabas, amb quatre dels seus cavalls
–Horizonte, Soutine, Pollock i Le
Tintoret–, i el butoh de Ko Muro-
bushi, es confronten des de demà i
fins diumenge a l’escenari Lliure
de Montjuïc. I ho fan en dos plans
diferents, negre i blanc, sense cre-
uar-se. Bartabas diu que li interessa
molt el butoh, la dansa japonesa de
la foscor creada després de les des-
fetes d’Hiroshima i Nagasaki, per-
què és l’“expressió d’un no-ball, de
ballar el cos i no una identitat”. I
assenyala que treballar ambKoMu-

robushi ha estat molt fàcil, ja que
s’han entès més amb els gestos que
amb les paraules.
Tot i que de paraules, a l’obra, no

n’hi falten: s’escolten, llegits per
Mario Gas, fragments d’un llibre
mític, precursor del surrealisme,
Los cantos deMaldoror de Lautréa-
mont. Per a Bartabas, han estat
“una revelació per la seva poesia de
l’acció. Parlen de l’animalitat, l’ac-
ció precedeix el verb”. Dels Cantos
ha escollit, diu, “els estats interiors,
entre somni i malson”. A més, per
tancar el cercle, va descobrir que
Hijikata, fundador del butoh, parla-
va molt de Lautréamont.
Finalment, Bartabas parla de la

feina amb els cavalls per a l’obra:
“Són vells, tenen 15 anys, tenim
molta feina darrere”, encara que,
apunta, “ara he hagut de buscar
amb ells l’energia des del buit, cosa
que és difícil perquè és el contrari
de l’animalitat”. Bartabas recorda
que els cavalls no són conscients de
representar res i que per treballar
amb ells cal tocar-los, escoltar-los
molt. En aquest sentit, diu, “els ca-
valls m’ho han ensenyat tot a la vi-
da, fins i tot a relacionar-me amb
els humans, a escoltar, cosa que po-
ques vegades fem avui. Preferim
donar la nostra opinió, utilitzar pa-
raules per protegir-nos, no per es-
coltar-les”.c

“Els cavalls m’ho han
ensenyat tot, fins i tot
a escoltar, cosa que
poques vegades fem
avui”, diu Bartabas

“Si tingués gana
i estigués desvalgut
al carrer
no demanaria pa...”
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15.07 JOAN MANUEL SERRAT - 16.07 NABUCCO - 17.07 Recital MONTSERRAT CABALLÉ - 17.07 MONTSERRAT CABALLÉ i AL BANO - 20.07
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Bartabas uneix la dansa dels seus cavalls amb el butoh de KoMurobushi

L’home, l’últimanimal
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