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A quest 17 de novembre, Jo-
sé Emilio Pacheco rebrà 
amb tot el mereixement el 

premi Reina Sofia de poesia ibe-
roamericana. Als 70 anys d’edat, 
Pacheco és un dels escriptors 
més populars i estimats de Mèxic 
i un autor de culte que es llegeix 
amb devoció en els més exigents 
cenacles.
 Autor de Las batallas en el de
sierto, novel·la breu sobre el pri-
mer amor que va seduir desenes 
de milers de lectors; guionista de 
la pel·lícula El castillo de la pureza, 
d’Arturo Ripstein; renovador del 
periodisme cultural amb la seva 
columna Inventario; conferenci-
ant que omple auditoris amb el 
fervor que en general només des-
perten els cantants, Pacheco és 
també el rigorós traductor de T. 
S. Eliot; l’assagista que va aportar 
llum als misteris de Ramón Ló-
pez Velarde o Ramón María del 
Valle-Inclán; el novel·lista de Mo
rirás lejos, una obra pròxima a les 
arriscades recerques de l’Escola 
de la Mirada i el Nouveau roman, 

i el prolífic poeta que reinventa 
animals en una joiosa zoologia 
fantàstica o traça la cartografia 
secreta d’una metròpolis que els 
topògrafs pràcticament només 
aconsegueixen descriure com a 
«taques urbanes».
 La dedicació de Pacheco a la 
lectura és tan gran que s’explica 
que una vegada va perdre una sa-
bata entre els molts llibres que co-
breixen el terra del seu estudi i va 
trigar mesos a trobar-la.
 En canvi, jo em vaig perdre in-
tentant trobar-lo. Anava a visi-
tar-lo però vaig perdre la adreça. 
Un cop al seu barri, vaig recordar 
un poema en què parla d’un ar-
bre amb les branques mutilades, 
avorrit pels cables de llum i les na-
valles dels amants que li tracen 
inicials i cors al tronc. Un arbre 
que resisteix els greuges de la ciu-
tat. Vaig estar caminant pels car-
rers fins que vaig trobar aquesta 
naturalesa ferida. Res més litera-
ri que un poema condueixi a la 
casa del poeta.
 Entre els molts versos que re-
corren La arena errante, Ciudad de 
la memoria, Como la lluvia, Los ele
mentos de la noche, Irás y no volverás, 
Islas a la deriva i altres llibres se-
minals, escullo aquests del poe-
ma Gato: «Ven, acércate más./ Eres mi 
oportunidad de acariciar al tigre».
 La poesia de Pacheco és al ma-
teix temps pròxima i esquiva, do-
mèstica i selvàtica, elegant i fera, 
entranyable i desafiadora: l’opor-
tunitat d’acariciar un tigre. H
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Quatre artistes evoquen l’època 
daurada dels Ballets Russos

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
ls Ballets Russos van revoluci-
onar la dansa. Quan es com-
pleixen 100 anys de la seva 
creació, Wayne McGregor, 

Russell Maliphant, Sidi Larbi Cher-
kaoui i Javier de Frutos, coreògrafs 
afins al Sadler’s Wells de Londres, 
presenten In the spirit of Diaghilev, el 
seu personal homenatge a una com-
panyia i al seu fundador, Serge Diag-
hilev, que va modernitzar la dansa 
i en va canviar el rumb per sempre. 

Els coreògrafs 
celebren el centenari 
d’una companyia 
revolucionària

‘In the spirit of 
Diaghilev’ es presenta 
a partir d’avui fins 
diumenge al TNC

L’espectacle, plat fort de la tempora-
da del Mercat de les Flors, es repre-
sentarà a partir d’avui fins diumen-
ge al Teatre Nacional de Catalunya, a 
causa de les obres de remodelació de 
l’escenari principal del Mercat. 
 Les crítiques a Londres, on s’ha 
estrenat recentment, han estat bas-
tant dispars. Wayne McGregor obre 
l’espectacle amb Dyad 1909, una pe-
ça amb ballarins que recreen figures 
exòtiques i sexualment ambigües. 
L’obra uneix la novetat que van su-
posar les obres dels Ballets Russos 
amb una altra aventura de princi-
pis de segle, l’expedició al pol Sud 
d’Ernest Shackleton, amb música de 
l’islandès Olafur Arnolds.

SOBRE NIJINSKI / La següent obra, Af
ter Light, de Russell Maliphant, evo-
ca a través d’una atmosfera molt 
íntima una de les estrelles dels Ba-
llets Russos: Valav Nijinski. El balla-
rí Daniel Proietto se sumeix en una 
espècie de trànsit i revisita els perso-
natges que va interpretar el cèlebre 
Nijinski, com el faune i la rosa, entre 

d’altres. Sidi Larbi Cherkaoui tam-
bé recrea a Faun el cèlebre duet creat 
per Nijinski amb música de Débus-
sy. La seva creació ballada per James 
O’Hara i Daisy Phillips integra pas-
sat i present tant a través del fluid 
moviment dels ballarins com en la 
música que barreja la partitura de 
Debussy amb sons creats per Nitin 
Sawnhn. Cherkaoui recupera l’espe-
rit de Dhiaghilev de col·laborar amb 
artistes de la seva època perquè el ba-
llet fos un art total. 
 Javier de Frutos tanca la propos-
ta amb una coreografia controverti-
da que recupera l’esperit més provo-
cador de Diaghilev. «Ell disfrutava 
quan el públic picava de peus o cri-
dava», diu De Frutos, la peça del qual, 
de forta càrrega sexual «i d’un sentit 
de l’humor grotesc», està interpreta-
da per un papa geperut i unes mon-
ges embarassades. Està inspirada en 
la música Gnossiennes, d’Erik Satie. 
«És l’última per si la gent se’n va», 
fa broma. El públic l’aplaudeix o la 
detesta, com va passar amb algunes 
obres dels Ballets Russos. H

‘ETERNAL DAMNATION TO SANCHO AND SANCHEZ’ 3Coreografia de Javier de Frutos, 
de 25 minuts, en què la música de Satie acompanya una peça grotesca amb sexe i religió.

HUGO GLENDINNING

‘FAUN’ 3Sidi Larbi Cherkaoui ha redissenyat un duet 
inspirat en el famós faune en una delicada peça. 

DIEGO FRANSSENS

‘DYAD 1909’ 3Creació de Wayne McGregor inspirada en 
l’expedició al pol Sud que Shackleton va fer el 1909.

‘AFTER LIGHT’ 3L’obra de Russell Maliphant, inspirada en la música d’Erik Satie, 
utilitza com a punt de partida dibuixos i formes geomètriques de Vaslav Nijinski.
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J Va voler sorprendre el públic i 
ho va aconseguir trencant amb 
academicismes, apostant per 
joves valors. Es va envoltar de 
compositors amb talent com 
Stravinski, Satie, Falla i Ravel; 
pintors com Picasso, Barque i 
Matisse, i coreògrafs i ballarins 
únics: Balanchine, Massine, 
Nijinski i Fokine.

El genial artista rus va néixer el 
1872 i va morir el 1929, a Venècia.
Va ser crític d’art, un espavilat em-
presari i director artístic.

SERgE DiAghilEv

Un visionari
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