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Bartabas: "En el budisme l'ideal no és el que veus sinó el que perceps"

Marta Porter
ENVIADA ESPECIAL LA ROCHELLE

"Per a mi el teatre no és per explicar una història, és un pretext per establir una comunió amb
el públic"

'Loungta': banderoles amb oracions budistes onejant al vent. Així és com Bartabas ha titulat
l'últim espectacle eqüestre de Zingaro, una aproximació a la cultura i la religió tibetanes que es
podrà veure a la platja de la Mar Bella a partir del dia 18 durant tres setmanes, com un dels
espectacles estrella del Fòrum Ciutat.
Loungtas, olor d'encens, les veus profundes, gairebé d'ultratomba, dels monjos tibetans entonant les
seves oracions, el so d'una campana i uns pelegrins resant en processó reben l'espectador de Loungta
a l'entrar a la carpa en forma de sella de muntar que Bartabas ha passejat per tot el món.
Al centre de la carpa, una gran cúpula mosquitera mostra a contraclaror quinze cavalls de color de sorra
daurada sense sella ni brides. És l'inici d'un espectacle que es tancarà en cercle sobre si mateix
després de mostrar el virtuosisme eqüestre dels genets de Zingaro, la dansa d'un ballarí tibetà, les
màscares budistes dels déus enfadats; la presència de la mort, símbol dels guardians del cementiri; el
mateix Bartabas en tres exemples perfectes de doma; i esporàdics tocs d'humor en què es demostra
que els ases i les oques -30 en ramat- són ben manipulables a canvi d'una mica de menjar. Durant una
hora i 45 minuts les imatges se succeeixen sota l'influx dels cants monotonals dels monjos de Gyuto,
dels seus instruments i de la seva espiritualitat, 10 monjos escollits per Bartabas d'entre els 400 que
viuen en un monestir a la frontera indo-xinesa.
Bartabas assegura que en tots els seus espectacles hi ha alguna cosa de ritual, i aquest és el més
ritualista de tots. Ha anat fins al Tibet per portar-nos l'espiritualitat de monjos i xamans. "Per a mi el
teatre no és per explicar una història, és un pretext per establir una comunió amb el públic, com el teatre
oriental. M'interessa que el públic vegi que rere els meus espectacles hi ha una filosofia de vida i que
per a mi el treball forma part de la meva vida. No ho tinc compartimentat". És per això que viu en una
rulot, com un nòmada, juntament amb les altres 45 persones que formen Zingaro, i amb una trentena de
cavalls.
Bartabas, que fa tres anys ja va ser a Barcelona per presentar TRiptik, fa vint anys que treballa amb
cavalls. "Els cavalls són en el subconscient col·lectiu, cadascú de nosaltres els associa a un concepte
diferent, ja sigui de llibertat, de violència, de mort, de noblesa... Per mi, el cavall és un instrument, és la
meva vida, la meva passió, com per a un músic el seu instrument. No m'interessa mostrar el cavall per
ell mateix, sinó la relació amb l'home. El cavall és un mirall que et torna la imatge del que tu li dones. Si
ets violent et torna violència, si ets sensible i li dones amor, et tornarà sensibilitat i amor. I perquè això
passi l'has d'escoltar. Hi ha qui diu que xiuxiueja als cavalls, jo els escolto", diu. "Vivim en un segle en
què tothom pot dir el que vulgui, però ningú escolta. Les paraules són el contrari de la comunicació, les
utilitzem per protegir-nos i el que realment volem és allò que no diem. Cal aprendre a escoltar".
L'esperit del Fòrum
Res més a prop de l'esperit del Fòrum que la reivindicació que Bartabas fa de la cultura tibetana. "Tenen
el greu problema que la tradició del Tibet s'està perdent -assegura- i amb Loungta aconseguirem que el
Tibet rodi durant tres anys per tot el món. Després de 20 anys, Zingaro pot servir a la gent que ho
necessita", assegura. "El Tibet no té una existència real, viu a l'exili i només els queda la cultura", es
lamenta.
"L'ideal del budisme no és el que veus, sinó el que perceps", diu Bartabas. Per això ha fet un espectacle
en què el públic no rep cap història, simplement percep un concepte de vida, el dels monjos tibetans.



 AVUI
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Catalunya Periodicitat: Diari 02/05/2004

Secció:  Cultura i Espectacles         Pàg: 54

AVUI / L'espectacle de Bartabas mostra la relació del cavall amb l'home.
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