L'hora de dormir
Un relat de: dockmatur
Engega. Obre els ulls i navega dins d’una boira brillant.
Com una estàtua mítica fixada en el prosceni del Liceu, la primera dansaire del Ballet de Moscou, Aina Foix,
tanca dues nits de dansa a la seva ciutat nadiua. Sols l’èxit ressona entre platees vençudes al seu art. Compara
aquella sensació amb l’eufòria etílica. No és fàcil ser allà, el camí per arribar-hi és feixuc, i restar-hi costa més.
Amb orgull, acota el cap davant la llarga mostra de gratitud del públic entregat.
L’espectacle l’ha tancat amb una coreografia de Béjart per a ella, un lied de Richard Strauss, «Beim
Schlafengehen: l’hora de dormir».
Moments que podrà reviure en un instant etern. Una vida en un auditori entregat al seu art. Mans recollides sobre
del pit el cap cot i cames en demiplie. En un gest estudiat aixeca la mirada i somriu, els tècnics saben que cal
apagar els llums, i aprofita per marxar. Fa un petó entre bambolines a la regidora, que li somriu. Marxa lleugera
saludant a tots els tècnics que troba pel camí, fins que sola arriba al camerino. Abans d’entrar-hi, amb l’esquena
enganxada a la porta, respira a fons. El públic ja no aplaudeix, però les ovacions encara li ressonen a les oïdes.
Són un parell de segons que gaudeix en silenci, abstreta. Quan sent arribar als admiradors, entra al camerino. La
veuen, alça la mà demanant-los que siguin pacients.
—Doneu-me uns minuts —els diu amb una aclucada d’ulls, insinuant.
L’èxit és una droga potent. L’omple i no vol evitar sentir-se’n satisfeta. Tancant la porta s’ha fet fonedissa als ulls
dels fans.
Dins el camerino retrobarà la calma.
Més tard, a tocar del mar, viurà amb coneguts i amics un sopar íntim. Una vida lluny de l’escenari, però seguirà
representant una teatralitat diferent i menys autèntica, que els admiradors li compren, i de la que no se’n pot
escapar.
En el fons no li agrada. Desconnecta el casc i se’l treu. Salta de la cadira mecanitzada al llit, no li cal ajut per això,
però la realitat virtual l’esgota.
Avui dormirà bé.
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