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L’art total de Diaghilev
3El director dels Ballets Russos va canviar completament el concepte de dansa

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA 

«E
ls Ballets Russos són 
una creació de Diag-
hilev i els seus col·la- 
boradors. No va exis-

tir res semblant abans d’ell, i és a ell 
a qui se li deu el desenvolupament 
recent de l’art coreogràfic a tot el 
món». D’aquesta manera vindicava 
Igor Stravinsky, un dels grans mú-
sic del segle XX, la figura de Serguei 
Diaghilev (Nóvgorod, 1872-Venècia, 
1929), l’home que va canviar el con-
cepte de dansa i va convertir el ballet 
en un art de primer nivell. 
 ¿Com ho va fer? Va donar pro-
tagonisme als ballarins masculins 
–Nijinski, Massine i Fokine– col-
locant-los al centre de l’escenari; va 
convèncer els millors músics per-
què componguessin peces per a ba-
llet –Stravinsky, Prokófiev, Ravel, Sa-
tie i Falla–, i va aconseguir que els 
artistes plàstics del moment treba-
llessin per a ell –Picasso, Matisse, De-
rain, Braque i Gontxarova–. O el que 

és el mateix, va apostar per la noció 
d’obra d’art total a partir de la reno-
vació del llenguatge visual –tant en 
l’escenografia com a la coreografia–, 
la música i el vestuari. De tot ple-
gat parla Els ballets russos de Diaghilev, 
1909-1929. Quan l’art balla amb la mú-
sica, la mostra que recorre, a Caixa-
Fòrum, els 20 anys que el polifacè-
tic personatge va estar al capdavant 
dels Ballets Russos.  
 «¿Què feia exactament Diaghi-
lev? ¿Com va aconseguir aplicar la 
seva màgia? ¿Com va convèncer els 
artistes clau perquè participessin en 
els seus projectes?», es pregunta Jane 
Pritchard, la comissària de la mos-
tra. I per respondre recorda la prime-
ra trobada entre el rus i Alfons XIII. 
El sobirà, gran aficionat al ballet –
i a les ballarines–, li va preguntar: 
«Vostè no dirigeix. No balla. No toca 
el piano. ¿Què fa a la companyia?». I 
el rus li va contestar: «Majestat, sóc 
com vós. No treballo, no faig res, pe-
rò sóc indispensable». 
 L’aventura de la dansa va comen-

çar el 1909, quan Diaghilev va estre-
nar la seva primera temporada de ba-
llet rus a París. El públic va quedar 
enlluernat i la crítica, seduïda per la 
qualitat. Així, el 1911 va fundar els 
Ballets Russos i va començar a coque-
tejar amb la modernitat i a produir 
peces noves, la majoria controverti-
des. «Si vols publicitat, crea un escàn-
dol» era, segons Pritchard, una de les 
seves màximes. «És el que feia –conti-
nua la comissària–. I li va funcionar».  

«L’APOTEOSI DE LA LLETJOR» / De polè-
miques, n’hi va haver moltes, com 
la protesta a crits dels surrealistes  
–contraris a la col·laboració de Miró 
i Ernst amb els ballets– en l’estrena 
de Romeu i Julieta. Però la que més re-
percussió va tenir va ser la presenta-
ció de La consagració de la primavera, 
de Stravinsky. Una partitura massa 
radical, uns colors molt forts en l’es-
cenografia i uns moviments massa 
intensos dels ballarins van portar la 
crítica a exclamar que era «l’apoteo-
si de la lletjor». H

l’EXPOSICIÓ RECORRE lA SINGUlAR TRAJECTÒRIA DEl COREÒGRAF

33 Imatge de la mostra amb algunes de les peces creades per Picasso per a ‘Parade’ (a baix), i un audiovisual sobre la relació de Diaghilev amb Espanya (a dalt).

RICARD CUGAT

J Coincidint amb la primera 
guerra mundial, els Ballets 
Russos es van refugiar a Espanya 
i van rebre el suport d’Alfons XIII 
per sortir de gira pel país.  

J Molts artistes espanyols van 
dissenyar decorats i vestuari   per 
a la companyia. Josep M. Sert 
va ser el primer no rus de fer-
ho. I Pablo Picasso, un dels més 
actius, va col·laborar amb Parade 
i El sombrero de tres picos. La 
mostra exposa, entre d’altres, els 
esbossos de 32 dissenys –entre 
cubistes i goyescos– que va fer 
per a aquest últim ballet. Altres 
artistes que van treballar per a 
Diaghilev són Gris, Miró i Pruna, a 
part de Falla.

EL TREBALL DE 
FALLA I PICASSO 

A ESPANYA

HOMENATGE DE CINE

Medalla d’Or 
per a José Luis 
Alcaine
El president de l’Acadèmia de Ci-
ne, Enrique González Macho, va 
concedir ahir la Medalla d’Or a 
l’«escultor de la llum» José Luis 
Alcaine (Tànger, 1938), el direc-
tor de fotografia més veterà del 
cine espanyol que, al llarg de 45 
anys de professió, ha treballat 
amb directors com Pedro Almo-
dóvar, Fernando Trueba i Chicho 
Ibáñez Serrador, entre d’altres di-
rectors. «El que més li dec al cine 
són els amics que hi he fet», va ex-
plicar posant èmfasi en Fernando 
Fernán Gómez.

llETRES PERIllOSES

Detingut a 
Lleida el raper 
Pablo Hasél
La policia va arrestar ahir per or-
dre de l’Audiència Nacional a 
Lleida el raper Pablo Hasél per un 
delicte d’apologia del terrorisme. 
Hasél, de 21 anys, va ser traslladat 
a Madrid després que registressin 
casa seva buscant material incri-
minatori i documents diversos, 
com algunes lletres de les seves 
cançons. Entre les seves peces fi-
guren títols com Muerte a los Bor-
bones i Antes que un fusil. Als 10 anys 
va compondre el seu primer rap, 
que va batejar Injusticias. ACN 

CONCERT Al GENER

Arctic Monkeys 
actuarà al  
Sant Jordi
Els britànics Arctic Monkeys aca-
ben d’anunciar noves dates de 
presentació del seu quart àlbum 
d’estudi, Suck it and see, que inclo-
uen dos bolos a Espanya: el 27 
de gener del 2012 al Palacio de 
los Deportes de Madrid i l’ende-
mà, dia 28, al Palau Sant Jordi de 
Barcelona. L’estiu passat ja van 
actuar al Festival de Benicàssim, 
amb aquest últim treball disco-
gràfic.


