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El 1919 els revolu-
cionaris ballets
russos arriben a
Londres i serà en
la dècada dels
vint quan assolei-
xin un gran esta-
tus en la cultura
europea. Fins al 9
de gener, una ex-
posició al Victoria
& Albert mostra
300 objectes de
la seva col·lecció,
que conté des del
teló del Train Bleu
de Picasso fins a
pòsters i vestits
que representen
bé una compa-
nyia que va revo-
lucionar la dansa.
Fins i tot hi ha do-
cuments gràfics i
sonors. Si no po-
deu acostar-vos-
hi, sempre tin-
dreu a mà la inte-
ressant aproxi-
mació al ball clàs-
sic que Picasso va
fer a partir de
l’obra de Degas a
l’exposició Picas-
so davant Degas

UNIMPERIPOCEFÍMER

arl Lagerfeld va vestir l’any
passat la primera ballarina
del ballet nacional anglès,
Elena Glurdjidze, amb un

disseny clàssic magnífic confeccio-
nat amb 2.500 plomes i fruit de 100
hores de feina artesana. El director
creatiu de Chanel volia aportar així el
seu granet de sorra a l’obra La mort
del cigne, que commemorava el cen-
tenari de la primera representació
dels ballets russos de Serge Diaghi-
lev al Châtelet de París. De passada
també recordava al món que mada-
me Coco va ser una mecenes i gran
apassionada d’aquestes propostes
avantguardistes (va dissenyar els
vestits de les obres Train Bleu i Apo-
llon Mursagete), que en el seu mo-
ment van aplegar al seu voltant ta-
lents de tots els camps artístics del
nivell de Stravinski, Braque, Matisse,
Nijinsky i Picasso.

Aquest últim va firmar un dels
vestuaris més originals i trencadors
que es recorden, els de Parade, re-
conegut com el primer ballet mo-
dern. Amb llibret de Jean Cocteau,
l’obra mostrava un grup d’acròbates
i gent de circ que provaven inútil-
ment d’atraure el públic. No l’inte-
ressava l’espectacle que feien dins
de l’envelat, sinó reflexionar sobre
aquells personatges que pul·lulaven
fora del seu àmbit.

Pur surrealisme, en què el tutú
clàssic deixa d’existir. Picasso, com
que els dotava d’un estil cubista, per-
metia veure’ls des de moltes cares
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diferents, descompostos en dife-
rents realitats. La seva gran aporta-
ció són els dos mànagers, un ameri-
cà i un francès: monstruosos, sobre-
humans, feien més de tres metres i
estaven coberts d’estructures cubis-
tes. El francès tenia un braç llarguís-
sim, sostenia una pipa blanca i duia a
l’esquena línies que evocaven els ar-

bres dels bulevards parisencs. L’altre
donava cops a terra amb un bastó, i
portava barret de copa, un megàfon i
un cartell en què es llegia Parade.

Hi havia un tercer mànager amb
forma de cavall i aspecte de màscara
africana; alguns deien que tenia el
rostre del coreògraf Massine i d’al-
tres que s’havia inspirat en les desfi-

lades del Corpus Christi barceloní. La
música de Satie barrejava jazz amb
sons cacofònics, màquines d’escriu-
re, xiulets, sirenes de vaixell, hèli-
ces… I el resultat era un experiment
tan avançat que en l’estrena a París,
el 1917, no va rebre aplaudiments. Va
ser tot un escàndol, que es va veure
també a Barcelona, on tampoc no va
agradar.

Picasso també firmava el teló
d’aquesta farsa moderna, però amb
un estil diferent, que ja despuntava a
l’època, la reinterpretació dels clàs-
sics. Va ser la transició cap a una no-
va plàstica més realista, que arribava
després que el pintor es capbussés
durant vuit setmanes en la Roma im-
perial mentre preparava l’espectacle.

Aquest espectacle li va reportar
un contacte físic amb el ball, amb
l’entorn de Diaghilev i amb les fletxes
de Cupido. Picasso es va enamorar
de la ballarina Olga Kokhlova, una
llesta i sibarita jove russa que el va
introduir en la societat benestant i
que va seguir per Europa en diverses
representacions. A Barcelona, on es
van quedar quatre mesos, l’actual
exposició Picasso davant Degas ens
recorda la seva relació amb imatges
inèdites de l’elegant i esvelta dansari-
na. L’artista malagueny, que sempre
havia admirat l’obra del mestre fran-
cès, s’endinsa en el fascinant món
de les seves ballarines als anys vint,
quan ja era casat amb Kokhlova. Fins
i tot la dibuixa a ella mateixa vestida
per ballar. Porta tutú? ❋

El tutú de Picasso

El mànager nord-americà picassià de ‘Parade’

‘Parade’, amb llibret
de Jean Cocteau,
música d’Eric Satie,
coreografia de
Léonide Massine, i
decorat i vestuari de
Picasso, es va
estrenar el 1917

A Londres una
exposició al Victoria
& Albert, ‘Diaghilev
and the Golden Age
of the Ballets Russes
1909-1929’, permet
repassar el món
d’aquesta
renovadora
companyia teatral

A Barcelona ‘Picasso
davant Degas’ ens
parla del diàleg entre
dansa i art

                M.J. JORDAN

ram Stoker (Clontarf, Irlanda,
1847-Londres, 1912) és un
d’aquells autors eclipsats per la
seva obra mestra. En efecte, tot-

hom associa Stoker a Dràcula (1897),
un dels clàssics per excel·lència del gène-
re de terror. Però, què més va escriure?
Des d’Ontinyent, al País Valencià, l’edito-
rial El Toll ha publicat recentment Histò-
ries de terror, un recull de tres relats. Si
les novel·les de Stoker ja són força desco-
negudes (Lady Athlyne, La joia dels set
estels, La dama del sudari...), encara ho
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són més els contes, un gènere que l’es-
criptor irlandès apreciava molt. La seva
vídua va editar pòstumament aquestes i
altres peces el 1914 amb el títol L’invitat
de Dràcula i altres relats fantàstics. El
tret distintiu dels tres textos d’aquest
petit volum és el protagonisme dels ani-
mals. La casa del jutge (1914) és la des-
graciada història d’un universitari que es
tanca a estudiar en un vell casalot aban-
donat, on patirà la ira d’un fantasma; a
L’enterrament de les rates (1891), l’au-
tor planteja un símil inquietant entre ra-

tes i humans, i finalment, a La dama de
ferro (1892), la protagonista és una gata
negra que busca venjança a la mort vio-
lenta del seu cadell. Stoker és un mestre
a l’hora de crear atmosferes inquietants i
sinistres, i no estalvia detalls escabrosos:
el lector amant del gènere no se’n podrà
desenganxar. Històries de terror, amb
traducció d’Emili Gil i il·lustracions de
Daniel Sánchez, és un volum necessari,
que anima a tornar als clàssics i suavitza
la fal·lera adolescent pel romanticisme
protagonitzat per vampirs. ❋
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Contes de Bram Stoker, un clàssic del terror
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