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Un conte de Nadal georgià

Mikhail Baryshnikov admet que la dansa "pura" ja no li "interessa tant"

Marta Monedero

'Forbbiden Christmas...'
Teatre Lliure
Del 26/06 a l'1/07

El seu, com el de Nureyev, és un dels grans noms de la dansa del segle XX. Figura indiscutible
per la seva qualitat tècnica i artística i per la seva masculinitat derivada d'una impressionant
forma física, a Mikhail Baryshnikov els projectes li continuen bullint al cap, encara que cada cop
s'inclina més per les arts teatrals.
En realitat, a banda de la seva professió, "el teatre per se" sempre li ha interessat a aquest ballarí i
coreògraf d'intensos ulls blaus nascut el 1947 a Riga (Letònia) i format al Ballet del Teatre Kirov, que al
1974 va deixar Rússia per establir-se a Nova York i ballar per tot el món. També ha fet petites incursions
cinematogràfiques. Amb cara de cansat i alguna arruga més que fa dos anys, quan va venir a Barcelona
amb la seva companyia, la ja desapareguda White Oak Dance, però mantenint intacte el seu carismàtic
atractiu, Baryshnikov explicava ahir al migdia què és Forbidden Christmas or the doctor and the patient:
"Un pastitx poètic amb elements de dansa", que aquest vespre s'estrena a la sala gran del Teatre Lliure.
Un cop acabada la promoció de l'espectacle, l'artista va dedicar la tarda a una de les seves grans
aficions. Se'n va anar a jugar al golf amb el director del festival Grec, Borja Sitjà.

Que la "dansa pura" ja no li interessa "tant" com abans són "coses del propi cos", perquè mantenir-se en
forma li costa de "cinc a set hores diàries" i ballar no és, ara com ara, la seva "prioritat". Així doncs,
Baryshnikov ha decidit centrar-se en altres facetes escèniques interpretant l'obra escrita i dirigida per
Rezo Gabriadze, Forbidden Christmas or the doctor and the patient, un conte de Nadal georgià que
interpreta amb moviments estilitzats, "però no són passos de ball com els que es puguin donar en el
ballet o en el jazz", aclareix el coreògraf Luis Pérez, de mare catalana, però nascut a Florida, que també
actua a l'espectacle al costat de Jon deVries, Pilar Witherspoon i Yvonne Woods.

Situada a l'era de Stalin
Forbidden Christmas or the doctor and the patient és un conte de Nadal que transcorre a la Geòrgia dels
anys 50, en plena època estalinista, quan un mariner que acaba el servei militar torna a casa seva i
comprova que la seva nòvia s'ha casat amb un altre. En la desesperació del desamor, el mariner intenta
suïcidar-se però té una visió i opta per convertir-se en un cotxe. Sí, en un automòbil. D'aquesta manera,
el dia de Nadal li toca ajudar un metge a traslladar-se a un lloc llunyà per visitar una nena malalta. Per
Baryshnikov, l'obra de Gabriadze és "una metàfora" de la llibertat i ha estat "molt interessant" situar-la
en ple estalinisme, quan hi havia una gran censura política, social i religiosa. De fet, la idea de l'home
que es creu un cotxe la va prendre Renzo Gabriadze d'un fet real. Al poble georgià de Kutaisi, on va
néixer, hi havia durant la seva infantesa un home que creia que era un automòbil i solia acompanyar els
viatgers que arribaven en tren fins a casa seva. Preguntat per si Forbidden Christmas... conté elements
autobiogràfiques, Baryshnikov va sortir-se'n amb ironia i aclucant els ulls va dir: "No em sento un cotxe,
jo tinc carnet de conduir!".
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L´Atractiu coreògraf i ballarí Mikhail Barysnikov continua sent
molt primmirat quan li han de fer fotografies.
Josep Losada
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