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Baryshnikov actua entre marionetes al Lliure 

• El mític ballarí protagonitza un màgic conte de Nadal de l'artista Rezo Gabriadze

NÚRIA MARTORELL

Nadal arriba en ple solstici d'estiu de la mà de Mikhail Baryshnikov, amb un conte on tot és possible. El
mític ballarí encarna un home que es pensa que és un cotxe a Forbbiden Christmas or the doctor and
the patient, una màgica història de Nadal escrita i dirigida per l'aclamat artista plàstic Rezo Gabriadze.
L'escenari de la Sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure es convertirà a partir d'avui i fins dijous en el
poble georgià de Kutaisi per acollir aquest "collage poètic", segons Baryshnikov, que inclou titelles,
pintura, teatre, música i elements de dansa.

"No és una peça de dansa més --va advertir ahir el ballarí letó--. L'obra té elements visuals tan
potents que el ball és el que menys importa". Al seu costat, el coreògraf Luis Pérez --que interpreta
el seu àngel salvador--, assentia amb el cap. "En l'obra el que hi ha són moviments estilitzats que
només un ballarí pot executar; i ell és un poeta amb el cos", el va piropejar.

L'argument transcorre el 1952, en plena era estalinista. Un mariner torna a casa seva i comprova que la
seva nòvia s'ha casat amb un altre home. Desesperat, se suïcida, però un àngel li torna la vida i
condueix un cotxe que només ell pot veure i amb el qual s'identifica com un sol ésser. El prenen per
boig fins que trasllada un metge a un lloc llunyà per salvar una dona i la seva menuda, que acaben sent
la seva dona (la seva antiga nòvia) i la seva filla. El doctor li demana que deixi de creure's que és un
cotxe, però elles li aconsellen que segueixi somiant; si no, no serà feliç.

ESTALINISME
Baryshnikov va subratllar que l'obra és una "metàfora de la llibertat, en una època de censura
política, social i religiosa". I va explicar que Gabriadze es va inspirar en un fet real: a Kutaisi, on va
néixer, un home es pensava que era un automòbil i acompanyava els viatgers que arribaven en tren a
casa seva portant-los les maletes. "Així que, d'alguna manera, era un cotxe".
Baryshnikov va reconèixer que cada cop se sent més interessat pel teatre, ja que li permet ficar-se "en
complexos projectes" que abans no podia fer. Tot i que va aclarir que no es planteja abandonar el ball
de manera professional. "La dansa pura ja no m'interessa. A la meva edat 56 anys resulta difícil
lluitar contra el propi cos. Per mantenir-me en forma hauria de ballar de 5 a 7 hores diàries, i la
meva prioritat són altres coses". Per exemple, participar en muntatges com aquest i posar en marxa
la seva fundació, un centre d'art privat amb un cost que puja a 40 milions de dòlars.
"Nova York es pensa que és la Meca de l'art i no sempre és veritat", va aclarir, abans d'explicar que
ha fet construir un edifici "al mateix carrer on es va rodar West side story", amb tres teatres que
acolliran "joves de tot el món que busquen l'èxit i consolidar les seves carreres". Fa 30 anys, ell hi
va arribar amb el mateix somni. 
Mikhail Baryshnikov, ahir, al Palau de la Virreina.
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