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“El meu inconscient 
sovint és més  
llest que jo”

català, a Blind Books –després d’ha-
ver firmat traduccions de Tolstoi, 
Txékhov, Xalàmov i Kuixner–, 
transmeten una subtil ironia als lec-
tors. “La tradició eslava té tendència 
a la ironia i al sarcasme. Gógol té hu-
mor. I Szimborska. I Zbigniew Her-
bert. Fins i tot Zagajewski, encara 
que no sigui tan evident”, afirma. 

Abans d’arribar a Barcelona, l’any 
1998, Dyakonova va passar un any a 
les illes Canàries amb els seus pares, 
on va aprendre el castellà i va des-
cobrir García Lorca. Després dels 
anys d’institut, en què anava i venia 
de Barcelona a Sant Petersburg, va 
decidir estudiar filologia catalana, 
motivada en part per la biblioteca 

que havia deixat la propi-
etària del primer pis de llo-
guer on s’havien instal·lat 
amb la família. Va debutar 
l’any 2003 en rus amb un 
poemari que, només pel 
títol, remet a Isabel Coi-
xet: La meva vida sense 
mi. El 2007 va publicar 
un segon llibre, Vacances, 
al qual cal afegir Floria-
nópolis (2010). “Per l’in-
quilí anterior està format 
per una vintena de tex-
tos que són recreacions 
de poemes en rus. N’hi 

ha una desena que no tenen cap 
equivalent”, explica.  

Il·lustrat per Miquel Pang Ly, el 
llibre està estructurat en diverses 
seccions que emulen la correspon-
dència que el jo líric de l’autora va 
rebent al pis on viu i que, en princi-
pi, està adreçada a l’antic llogater. A 
les mans de Dyakonova, tot acaba 
convertit en poema: les cartes 
d’amor, les factures, les postals i la 
publicitat. “Només jo aconsegueixo 
fer llibres perfectament invisibles 
–comença un d’ells–. Vaig deixar-ne 
un parell a la bústia del capellà del 
poble, però els va confondre amb la 
civada i els va donar al seu cavall”. 
L’observació de l’entorn es combi-
na amb la introspecció: de vegades, 
les reflexions sobre la vida i el des-
amor arriben a través dels somnis. 
“El meu inconscient sovint és més 

Xènia Dyakonova (Sant Petersburg, 1985) fa crítica literària, tradueix del rus al català i 
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llest que jo –diu–. Quan tenia 16 o 17 
anys m’agradava un noi que no em 
feia gens de cas i vaig somiar que 
portava uns guants negres fins a mig 
braç. Sense treure-me’ls, intentava 
tocar-lo. Quina imatge més bona 
per expressar la impossibilitat!” 
L’únic que podia fer Dyakonova era 
guardar aquella idea i acabar-la in-
serint en un dels poemes. De vega-
des converteix algunes de les icones 
russes –com Mastroianni o Plácido 
Domingo– en simpàtiques excuses 
per construir poemes deliciosos. “El 
poema sobre Mastroianni potser 
l’hauria d’haver escrit la meva àvia 
–bromeja l’autora–. Se’m va acudir 
després d’anar a veure Roma a la Fil-
moteca de Sant Petersburg. Em van 
dir que Mastroianni hi sortia un 
moment... però em vaig despistar i 
me’l vaig perdre”.e

Xènia Dyakonova publica ‘Per l’inquilí 
anterior’, el seu primer poemari en català
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Encara que conreï la poesia, Xènia 
Dyakonova té històries per a tot. Per 
exemple, sobre la primera incursió a 
l’escena literària russa. Era l’any 
1995. En feia quatre que Leningrad 
tornava a ser Sant Petersburg. “El 
meu avi tenia la ràdio encesa gaire-
bé sempre –recorda–. Hi havia un 
poeta, Mikhaïl Iasnov, que es dedi-
cava a entrevistar nens. En aquells 
moments jo aspirava a anar al seu 
programa, i li vaig escriure una car-
ta”. Quan va rebre la invitació, la jo-
veníssima Xènia no s’ho acabava de 
creure. “Els meus 
poemes eren molt 
fluixets –diu vint 
anys després–. Ias-
nov em va arribar a 
dir: «Ostres, això 
sembla Maiakovski!» 
En el fons, l’elogi sig-
nificava que l’imitava 
massa”. Per a Dyako-
nova, en literatura 
l’humor és fonamen-
tal. Bona part dels po-
emes de Per l’inquilí 
anterior, primer poe-
mari que publica en 
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El Liceu proposa veure ‘La traviata’ al carrer i amb una copa
Liceu, Christina Scheppelmann. A 
Barcelona s’instal·laran pantalles 
gegants al Palau Robert i a la platja 
de Sant Sebastià, i també s’han su-
mat a la iniciativa –batejada com El 
Liceu a la Fresca– Cervera, Girona, 
Igualada, l’Espluga de Francolí, 
Lleida, Martorell, Puigcerdà, Tor-
dera, Tortosa, Valls i Viella.  

Llum en temps convulsos 
“Aquesta experiència és molt im-
portant, perquè la música i el tea-
tre són un bé comú i molt preuats. 
Crec que per a tots els que no es po-
den permetre el luxe d’anar al tea-
tre, el fet que la música sigui divul-
gada d’aquesta manera, sobretot en 
una època com aquesta, que és difí-
cil per a molts, pot aportar una 
llum”, explica el director musical, 
l’italià Evelino Pidò. “Per a mi és 
una situació diferent. És la prime-
ra vegada que faig el paper de Violet-
ta i que canto a Barcelona. I acabo de 
saber que també debuto en molts 
llocs més de Catalunya. No només 
debuto en el paper i a Barcelona, si-
nó en molts llocs més. Estic franca-

Anita Hartig entre Carolina Rosich i Jofre Font  
(a l’esquerra), Ismael Jordi i Evelino Lidò. LICEU

ment emocionada”, diu la soprano 
Anita Hartig. 

El Liceu a la Fresca està organit-
zat conjuntament amb TV3, que se-
rà l’encarregada de retransmetre La 
traviata pel canal 33 en fals direc-
te. La retransmissió començarà du-
es hores més tard que l’espectacle 
–a les deu de la nit– per evitar les 
aturades de mitja hora dels entreac-
tes. Abans de la retransmissió, que 
serà presentada pels periodistes Ca-
rolina Rosich i Jofre Font, es podrà 
tornar a veure el programa d’Òpera 
en texans que Ramon Gener va dedi-
car a aquesta obra de Verdi. Abans 
de La traviata, que coincideix amb 
el 15è aniversari de la reobertura del 
Liceu, el teatre de la Rambla i TV3 ja 
s’havien aliat per retransmetre –en-
tre el 2006 i el 2010 i amb el nom 
d’Òpera a la Platja– Norma, el reci-
tal commemoratiu del 50è aniver-
sari del debut de Josep Carreras al 
Liceu, Turandot, Doña Francisqui-
ta i Carmen. Així mateix, treballen 
per donar continuïtat a El Liceu a la 
Fresca el 2016 amb La bohème, de 
Puccini.e

ÒPERA

Xavier Cervantes va escriure en 
aquest diari que La traviata que va 
obrir la temporada del Liceu a l’oc-
tubre era un muntatge “sense eufe-
mismes”. Avui el clàssic de Verdi 
torna al coliseu de la Rambla per 
tancar la programació del 2014, i el 
18 de juliol a la falta d’“elements su-
perflus” de la qual va parlar el direc-
tor d’escena –el britànic David 
McVicar– caldrà sumar-hi una nova 
manera menys convencional d’acos-
tar-se a l’òpera. En lloc d’haver-se de 
mudar i seure molt drets a la butaca, 
el Liceu, juntament amb TV3, re-
transmetrà La traviata en catorze 
espais d’arreu de Catalunya, inclo-
ent-hi la platja de Sant Sebastià.  

“El públic la podrà veure com al 
segle XIX: amb una copa de vi o una 
cervesa. Aleshores als teatres s’hi 
menjava i s’hi bevia. Ara ja no ho 
fem, però aquesta és una manera de 
veure l’òpera relaxats amb els 
amics”, diu la directora artística del 
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Original 
A les mans  
de Xènia 
Dyakonova, 
les cartes es 
converteixen  
en poemes 
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