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BARYSHNIKOV, el ballarí mostra el seu talent escènic 

• El talent de Rezo Gabriadze s'aprecia en la interrelació artística d'aquest conte visual

MONTSE G. OTZET

CREACIÓ I DIRECCIÓ Rezo Gabriadze
LOCAL Teatre Lliure
DIA 26 de juny

Mikhail Baryshnikov, un dels grans noms de la dansa del segle XX, no s'ha adormit a la palla i, de
forma intel.ligent, el ballarí utilitza el pas del temps a favor seu i s'implica en projectes que estan fora de
l'estricte àmbit de la dansa.

Els anys són el salconduit que permeten a Baryshnikov apostar per espectacles concebuts amb
inquietud i risc artístic. Ara es posa a les ordres de Rezo Gabriadze per presentar una obra oberta a
tots els públics, fet que honora l'artista pel fet de creure en projectes destinats a públics familiars, que de
vegades s'enjudicien com a muntatges de segona fila.

Forbidden Christmas or the Doctor and the Patient, un muntatge inspirat en un conte georgià, porta el
segell de Gabriadze, un home semblant als artistes del Renaixement pel seu ampli ventall artístic. Un
creador complet de l'escena, del cinema i de la pintura que troba en la seva faceta de titellaire una
forma d'expressió entranyable, com es constata en aquesta obra, una metàfora sobre la llibertat política,
cultural i de religió que l'autor situa en l'època de Stalin.

Baryshnikov té a les mans un paper deliciós, el de Chito, un home que per decepcions de la vida es
creu un automòbil i condueix les persones a fer possibles els seus somnis.

Baryshnikov demostra que és un artista complet de l'escena al combinar a la perfecció el text amb un
moviment estilitzat i ple de poesia, coreografiat per Luis Pérez, que en aquest muntatge apareix com un
àngel que salva i guia el protagonista.

Pilar Witherspoon, Ivonne Woods i Jon De Vries --aquest últim està excel.lent en el seu personatge
de doctor-- completen el repartiment de l'obra, que troba la seva part més agraïda en una escenografia
plena de màgia i senzillesa poètica, nascuda d'un suggestiu Gabriadze, que també demostra una gran
sensibilitat mitjançant descriptius efectes sonors i nostàlgiques melodies georgianes.
Luis Pérez, un dels intèrprets del
muntatge.
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