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TERESA SESÉ
Barcelona

S
óc un xarlatà amb
molta empenta; un
gran encantador; un
insolent; un ésser
afligit, això sembla,
d’unamanca total de

talent. Amb tot, crec que he tro-
bat la meva veritable vocació: el
mecenatge. Per això, ho tinc tot
menys els diners. Ja m’arriba-
ran!”, va escriure Serge Diaghi-
lev en una carta dirigida a la seva
madrastra el 1909, tot just uns
mesos abans que París comencés
a bullir d’històries sobre un grup

de ballarins russos que acabaven
de desembarcar al Théâtre du
Châtelet: IdaRubinstein, que des-
filava per l’escenari amb una pan-
teramentre bevia xampany; la de-
licada Anna Pavlova; Vaslav
Nijinski, que s’havia qualificat a
si mateix de déu, i en cert sentit
ho era... Naixien així els Ballets
Russes, formació que amb prou
feines vint anys canviaria per
sempre el rumb de la dansa a Oc-
cident, elevada a una forma d’art
d’avantguarda.
Del talent que tenia (els di-

ners, per cert, li van arribar
abans fins i tot del que ell imagi-

nava de les seves noves amistats
parisenques: la princesa de Polig-
nac, Coco Chanel, Misia Sert, on
havia arribat fugint del dolor per
l’amant suïcida, Serguei Legat) i
del tarannà, de la capacitat de se-
ducció i de l’audàcia, de la intel·li-
gència visionària i de l’habilitat
innata per al màrqueting, del fèr-
til narcisisme, en parla l’exposi-
ció Els Ballets Russos de Diaghi-
lev, 1909-1929. Quan l’art balla
amb la música, organitzada pel
Victoria and Albert Museum de
Londres –on ja es va presentar
en una versió ampliada– i que
des d’avui es pot visitar a Caixa-
Forum de Barcelona.
La mostra, que discorre en pe-

nombra, a cavall d’un espectacu-
lar muntatge escenogràfic, dedi-
ca un apartat a la relació de
Diaghilev amb Espanya, on es va
refugiar quan va esclatar la Gran
Guerra, aprofitant la fascinació
que en aquell moment exercia
l’ànima russa, tant entre el públic
com entre la intel·lectualitat més
avantguardista. Fins i tot el rei
Alfons XIII es va convertir en
protector dels Ballets Russes i
anava a totes la funcions que fe-
ien aMadrid, pel que sembla cor-
près de la companyia i d’una de
les ballarines. De la relació de
l’empresari amb el monarca,
Richard Buckle recull a la seva
monumental biografia una anèc-
dota deliciosa que ahir recordava
la comissària, Jane Pritchard,
conservadora del Departament
de Teatre i Dansa del Victoria
and Albert Museum: quan
Diaghilev va ser rebut a palau,
amb els seus col·laboradors i ba-
llarins principals, Alfons XIII li
va preguntar: “Bé, què hi fa vos-
tè, a la companyia? Vostè no diri-
geix. No balla. No toca el piano.
Què fa vostè?”. L’empresari li va
replicar: “Majestat, sóc com vós.
No treballo, no faig res, però sóc
indispensable”.
Els Ballets Russos de Diaghilev,

1909-1929. Quan l’art balla amb la
música, l’exposició, construeix
bona part del seu relat a partir de
lesmajestuoses peces de vestuari

utilitzades per a alguns dels 40
ballets creats sota la seva em-
premta (Déu meu, com pot ser
que un ballarí com Nijinski, els
salts del qual tallaven la respira-
ció, pogués desafiar la gravetat
amb vestits tan pesats?). La qües-
tió no deixa de tenir la seva grà-
cia. Perquè, bromes de la vida, va
ser precisament gràcies al fet que
Nijinski havia estat expulsat dels
Ballets Imperials de Sant Peters-
burg per ballar Giselle amb ma-
lles queDiaghilev va veure l’opor-
tunitat demuntar els Ballets Rus-
sos. El gran ballarí i el patró de
les arts van viure una intensa rela-

ció amorosa no sempre agrada-
ble. Durant una de les seves tem-
porades al Liceu, les seves desavi-
nences econòmiques (Diaghilev
ja només tenia ulls per al jove
Massine i Nijinski havia aprofitat
una gira per Roma per casar-
se...) van acabar als tribunals.
L’advocat del ballarí es deia
Francesc Cambó.
“Això serà un desastre però no

importa”, explica Jane Pritchard
que responia Diaghilev quan els
ballarins l’advertien d’una pro-
posta que difícilment l’entendria
el públic. “Sabia que la polèmica
li donaria publicitat i la busca-

PERSONALITAT FASCINANT

“Sóc un xarlatà
amb molta empenta;
un gran encantador; un
insolent; sense talent”

Serge Lifar i Alexandra Danilova, a Appolon musagete (1928), amb vestits de Coco ChanelSerge Diaghilev

TALENT PER AL MÀRQUETING

“Era conscient
que la polèmica li
donaria publicitat
i no l’esquivava”
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L’artífex dels Ballets Russos
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L’encantador
quevaferde
ladansaunart
d’avantguarda
CaixaForum recupera la figura
revolucionària deDiaghilev
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El prestigiós baix Serguei
Aleksaixkin, solista del
teatre Mariinski, obrirà
el cicle el 9 d’octubre

El 6 de novembre serà

l’hora dels germans
pianistes Moreno Gistaín

va”, fa saber la comissària. Va viu-
re moltes coses, i molt sonades,
com aquella vegada que instigats
per André Breton i Louis Ara-
gon, un grup d’homes va irrom-
pre vociferant i llançant fulls vo-
lants a l’estrena parisenca, el
1926, deRomeu i Julieta, els deco-
rats del qual eren deMax Ernst i
Miró. “És inadmissible que les
idees es posin al servei dels di-
ners”, deia un pamflet en què es
denunciava la col·laboració dels
dos pintors. Van rebentar la fun-
ció. O l’estrena de La consagració
de la primavera, de Stravinski,
que va provocar una autèntica ba-
talla campal al Théâtre des
Champs Élysées, amb el públic
arrencant les butaques del terra i
llançant-les a l’escenari.

Però potser el que encara conti-
nua despertant més gran admira-
ció, allò que ho fa excepcional, és
la seva capacitat per aglutinar ar-
tistes com Picasso (hi ha els figu-
rins de Parade, amb Cocteau i Sa-
tie, que per cert es va saldar amb
un fiasco per als artistes que aca-
baria fins i tot amb una setmana
de presó per a Cocteau per insul-
tar un crític. i Picasso a l’altar
amb Olga Koklova i convertit en
un salonnier, de sobte presumit),
Falla, Braque, Derain o Proko-
fiev... Bromes del destí, a Diaghi-
lev li feia molt por viatjar per mar
(va somiar que moria ofegat) i va
acabar passejant en una gòndola
per Venècia, on va morir el 1929,
anant al cementiri de San Miche-
le. L’acompanyava Coco Chanel.c

La cantaora sevillana Esperanza
Fernández, una de les grans veus
del flamenc actual, tancarà el
programa el 20 de novembre

El trio Loyko rellegirà, el 23
d’octubre, la memòria sonora
dels gitanos russos

www.lavanguardia.com

LLEGIU LES CRÒNIQUES DELS

BALLETS RUSSOS AL LICEU AL WEB

MAITE CRUZ

JOSEP PLAYÀ MASET
Cadaqués

E
s un dibuix a tinta,
que ocupamitja quar-
tilla. Es veu un home
amb barretina i es-

clops pujat sobre una cadira
que apropa el cigar que té a la
boca a una bombeta. El peu diu:
“Ya fa una ora, bufa que bufa y
aquet caliqueñu n’os bol ansen-
dre” (sic). En veure aquesta or-
tografia s’entreveuen algunes
pistes. Es tracta d’un acudit de
Salvador Dalí, que amb tot just
13 anys ja donava mostres de la
sevamaduresa com a dibuixant
i a qui la gramàtica no li impor-
tava gaire.
El dibuix forma part de l’ex-

posició oberta des del juliol al
Museu de Cadaqués i que pot
veure’s fins a mitjan octubre.
Com assenyala el crític Ricard
Mas al catàleg, “el primer Dalí
és un àvid lector de llibres i
d’historietes amb ninots. Ratlla
les il·lustracions dels llibres de
física de l’institut amb prou tra-
ça comper descobrir noves i in-

sòlites imatges; també exercita
la seva imaginació als marges, i,
quan la seva germana s’avor-
reix, li dibuixa historietes que
revelen una capacitat inusual
per a la seva edat”. L’única vi-
nyeta que Dalí va arribar a pu-
blicar va ser un acudit a la revis-
ta Patufet del 1919, encara que

en va fer uns quants més. Tam-
bé s’exposa una vinyeta relacio-
nada amb una història sobre un
submarí que recorda el llen-
guatge dels còmics.
Dalí portava a la sang la pas-

sió pel dibuix i la pintura des
dels primers passos. La seva
germana AnnaMaria explicava
que va ser a la galeria de la seva
casa natal de Figueres on “va co-

mençar a esquinçar amb una
forquilla la pintura vermella
d’una tauleta dibuixant ànecs”.
Qualsevol suport li servia per

expressar les seves habilitats. A
lamostraDel primerDalí alMa-
nifest Groc (1914-1928), que ha
comissariat Pere Vehí, es pre-
senta un dels primers olis –o el
primer–: un Paisatge amb aires
impressionistes, pintat als 10
anys al revers d’una postal. I
també es presenten sis obres
més que tenen com a suport la
carta postal. Dalí assaja en
aquest petit espai des de paisat-
ges puntillistes fins a dibuixos
d’un realisme delicat. En altres
ocasions, qualsevol paper o do-
cument li serveix per fer les se-
ves piruetes, des del revers
d’un billet d’honneur de l’escola
de la Salle de Figueres on estu-
diava, fins a una factura de la
notaria del seu pare. Quan es va
fer famós i va començar a viat-
jar pelmón, era habitual que di-
buixés en papers d’hotel.
Però el que més crida l’aten-

ció de l’exposició són els dibui-
xos fets sobre els llibres de text

que utilitzava a l’institut de Fi-
gueres. Es reprodueixen 13 pà-
gines de llibres de Física i Geo-
metria. Pertanyen a una col·lec-
ció particular, on es conserven
fins a un centenar de petits di-
buixos fets en d’altres tantes pà-
gines. Apareixen des de figures
de futbolistes i obrers, fins a fa-
miliars de l’artista, des
d’apunts de paisatges fins a cari-
catures o animals fantàstics. Al-
gunes il·lustracions són un ante-
cedent de les seves imatges do-
bles, d’altres remeten a quadres
posteriors de Dalí o són els pri-
mers esbossos d’una sèrie so-
bre els putrefactes.
Fa uns anys es va editar a

Andorra una publicació amb
il·lustracions extretes d’un al-

tre llibre de text i el seu antic
secretari John Peter Moore
posseïa un quart llibre amb di-
buixos, que segons deia, va
perdre en un taxi i ha desa-
paregut, encara que se’n conser-
ven les fotos.
Aquest Dalí adolescent mos-

tra una identitat en formació,

abans de conèixer Gala, que
tempteja estils i gèneres, i que
desembocarà el 1929 en la seva
adscripció al surrealisme. L’ex-
posició es tanca amb el docu-
ment delManifest Groc i un ex-
cepcional oli quemai no s’ha ex-
posat: Pescadors al sol (1928).
Dues cartes de presentació per
desembarcar a París i impres-
sionar el guru André Breton.c

CONCERTS

DEDICATS ALS

BALLETS RUSSOS

·1

Germans Moreno

·2

Esperanza Fernández

Els llibres de text
que utilitzava
el jove Dalí estan
atapeïts de dibuixos
als marges

L’exposició
mostra set olis o
dibuixos realitzats
al revers de les
cartes postals

·3

Trio Loyko

1. Vinyeta
d’un conte.
Il·lustració que
va dibuixar
amb 14 anys, i
que amb tres
més formava
una historieta

2. Paisatge
amb figures.
Oli del 1914
al revers d’una
postal dirigida
a la seva
cosina M.
Dalí

3. Dona
amb orene-
tes. Dibuix a
la pàgina d’un
llibre de geo-
metria

Serguei Aleksaixkin

Una exposició i un catàleg a Cadaqués exploren la producció juvenil de l’artista

L’ADNdelDalí jove


