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Que els llibres tirin endavant

rònicac

La celebració del premi de novel·la negra RBA va inaugurar la temporada literària 

celonins va voler dir, només falta-
ria, «hospitalitat». Se li ha de perdo-
nar, els nervis, l’emoció i les 10 úni-
ques classes de castellà que ha fet en 
tota la seva vida. Ho expliquem: Kerr 
va passar el mes d’agost a Barcelona 
de vacances i quan va tornar a Lon-
dres, el dia 24, el primer que va fer va 
ser buscar-se una professora d’espa-
nyol. Va ser ella qui, via telefònica, li 
va xivar el discurs, en què no van fal-
tar símbols ciutadans com la Sagra-
da Família o Woody Allen.  
 Hi ha una regla no escrita segons 
la qual, en aquesta mena de celebra-
cions, la gent important amb prou 
feines es mou. És la resta la que es 
dedica a rondar de grupet en grupet 
buscant salutacions, converses i crò-
niques d’urgència de les passades 
vacances.  Però Silvia Sesé, l’edito-
ra de Destino –amb el permís d’Anik 
Lapointe, rendida admiradora de 
Kerr i la seva editora a RBA–, es va 
saltar el protocol i va envoltar la pis-

ledad Puértolas, Lorenzo Silva i el 
sempre esmunyedís Jonathan Lit-
tell, que viu a Barcelona d’incòg-
nit. Lamentacions a part, almenys 
les converses incloïen projectes. Jor-
ge Herralde, un dels que no es mou 
del seu lloc, prenia mides mental-
ment per superar tot allò en la se-
va pròpia festa en la imminent cele-
bració del 40 aniversari del segell. I 
Paco Camarasa, que més que un lli-
breter sembla més aviat un profe-
ta anunciant la bona nova, s’emo-
cionava pensant en la futura edició 
del festival BCNegra, on voldria re-

tre-li un homenatge de desgreuge a 
Osvaldo Soriano. ¿Per què ningú el 
llegeix avui, si era tan bo? Un miste-
ri més per a aquest delicat negoci de 
l’edició que necessita seny però tam-
bé rauxa. Potser per això, poc abans 
del tancament, sis convidats van de-
cidir celebrar-ho llançant-se a la pis-
cina, un any més. ¿Potser una forma 
tribal de desitjar que els llibres no 
s’enfonsin?  H 

cina central com a mínim una vega-
da provocant mirades envejoses. No 
n’hi ha per menys, en aquests temps 
de crisi i desassossec, s’ha convertit 
en l’editora de moda gràcies al feno-

men Larsson, que ella va saber veure 
la primera.  
 Els autors no es van prodigar: Ja-
vier Cercas, Suso de Toro, Carme Ri-
era, Ignacio Martínez de Pisón, So-

El guanyador, Philip 
Kerr, ha passat les 
vacances d’estiu
a Barcelona

33 José Montilla i el president de RBA, Ricardo Rodrigo, donen el premi a Kerr.
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Que el crim és lucratiu ho sap molt bé 
Philip Kerr, un dels autors de novel·la 
policíaca més respectats. I ho va certi-
ficar dijous a la nit, embutxacats els 
125.000 euros del premi Internaci-
onal de Novel·la Negra RBA. La festa 
de concessió es va celebrar als jardins 
de l’Hotel Juan Carlos I. Quatre-cents 
convidats. La flor i nata del negoci edi-
torial en una celebració que ja s’ha 
convertit en el tret de sortida de la 
temporada. 
  L’escriptor escocès estava exul-
tant; tant, que va agrair el guardó 
per la seva novel·la Si els morts no res-
susciten, en un català una mica vacil-
lant i més tard en un castellà, una 
miqueta més fluid, amb graciosos 
lapsus que haurien fet les delícies de 
Freud: on va dir «hostilitat» dels bar-

UN GIR EN LA HISTÒRIA DE LA DANSA

El tutú que va 
venir de l’Est
El Liceu i el TNC rendeixen tribut als Ballets 
Russos en el centenari de la seva fundació

F
a cent anys, el 1909, París 
estava més que fascinada 
després del desembarca-
ment d’una companyia de 

ballarins russos destinada a revolu-
cionar la història de la dansa, una 
troupe que incloïa artistes de llegen-
da com Vaslav Nijinski, cos d’efeb i 
cames de centaure, i Anna Pávlova, 
potser la millor intèrpret de La mort 
del cigne de tots els temps. En el cen-
tenari de la seva creació, el Gran Te-
atre del Liceu i el Teatre Nacional 
de Catalunya (TNC) se sumen als ho-
menatges mundials tributats als Ba-
llets Russos i al seu fundador, l’em-
presari Serguei Diaghilev, un home 
refinadíssim, cosmopolita i, com a 
bon rus, molt supersticiós.
 L’espectacle del Liceu (fins al 10 
de setembre) és una exquisidesa de 
tipus clàssic, a càrrec de l’English 
National Ballet, que inclou frag-
ments d’algunes de les creacions 
del mestre Michel Fokine estrena-
des pels Ballets Russos fa un segle: 
Les Sílfides, L’espectre de la rosa, Schehe-
rezade i La mort del cigne. En aquesta 
última peça, un capritx coreogrà-
fic que amb prou feines dura qua-
tre minuts, la prima ballerina Elena 

Glurdjidze aleteja enfundada en un 
tutú dissenyat per Karl Lagerfeld, 
de la firma Chanel, amb 2.500 plo-
mes cosides.

Revetlla de Sant Joan, 1917

La mítica companyia de Diaghilev, 
formada per les estrelles del Teatre 
Mariinski de Sant Petersburg, va pre-
sentar per primera vegada al Liceu 
els seus rupturistes muntatges la re-
vetlla de Sant Joan de 1917. Si alesho-
res l’univers del ballet s’havia anqui-
losat i semblava un mer entreteni-
ment per a esnobs i burgesos avorrits, 
aquella colla de benaurats russos el 
va revolucionar, no només per la for-
ça i la perfecció tècnica de les seves in-
terpretacions, sinó per la intuïció de 
l’apoderat que la comandava.
 Diaghilev, que va ser amant del 
déu Nijinski, el dels salts impossi-
bles, va entendre que la frescor, la 
melancolia i el primitivisme de la 
cultura russa eren molt exportables 
a Occident; tenia olfacte per als di-
ners –la troupe, tot i amb això, va es-
tar a un pas de la bancarrota en diver-
ses ocasions– i un gust provat que li 
va permetre envoltar-se dels millors. 
Els millors en tot: músics (Ígor Stra-
vinski, Erik Satie, Claude Debussy), 
escenògrafs (Pablo Picasso, Henri Ma-
tisse, Georges Braque) i llibretistes 
(Jean Cocteau). De fet, la gran aporta-
ció dels Ballets Russos podria expli-

car-se com la fusió harmònica de to-
tes les disciplines estètiques; és a dir, 
l’art total.
 Les biografies atribueixen a Diag-
hilev una anècdota molt sucosa. Re-
sulta que el rei Alfons XIII, fervent ad-
mirador de la companyia eslava, va 

preguntar al productor durant una 
recepció a palau: «Escolti, vostè no di-
rigeix l’orquestra, ni balla, ni toca el 
piano. ¿Què fa, doncs?». A això el rus 
li va respondre: «Majestat, jo sóc com 
vós. No treballo, no faig res, però sóc 

indispensable». I alguna cosa hi devia 
haver perquè la troupe es va es va dis-
soldre després de la mort de Diaghi-
lev, al Gran Hotel del Lido de Venècia, 
el 1929.
 Del 12 al 15 de novembre, el TNC 
recollirà el testimoni de l’homenat-
ge amb l’espectacle In the Spirit of Di-
aghilev, una producció del teatre lon-
dinenc Sadler’s Wells que reuneix les 
creacions de quatre coreògrafs de re-
nom internacional inspirant-se en 
els Ballets Russos: Wayne McGregor, 
Russell Maliphant, Sidi Larbi Cher-
kaoui i Javier de Frutos. Aquest últim 
ballarí, nascut a Veneçuela, expli-
ca en una entrevista recent amb The 
Guardian que Diaghilev tenia «tant 
de carisma que era capaç d’aconse-
guir qualsevol cosa de qualsevol per-
sona». Un artista genial que recelava 
dels gats negres i s’alarmava si algú 
deixava el barret al damunt de la tau-
la (aquest gest significava que per-
dria diners).  H

33 Exquisidesa de tipus clàssic 8 Un moment de la representació de L’espectre de la rosa.
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La ‘troupe’ de Diaghilev 
va fusionar de forma 
harmònica totes les 
disciplines estètiques;     
és a dir, l’art total

33 Serguei Diaghilev.
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