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Dossier de premsa 

 
CaixaForum Madrid recupera la figura de l’emprenedor Serge Diaghliev a 
partir dels vint anys d’història de la seva emblemàtica companyia de 
dansa 
 

Els Ballets Russos de Diaghilev, 
1909-1929. Quan l'art balla amb la 
música 
 
Els Ballets Russos van crear les danses en què s’emmiralla el segle XX. 
La seva història és la d’una companyia excepcional i les seves 
produccions, les quals, amb una allau d’innovadors espectacles, van 
acolorir la modernitat. La fascinació que va generar aquesta companyia 
única segueix ben viva en els teatres d’arreu del món al cap de cent anys. 
L’exposició Els Ballets Russos de Diaghilev, 1909-1929. Quan l’art balla 

amb la música –organitzada pel Victoria and Albert Museum de Londres i 
produïda per l'Obra Social "la Caixa"– fa un recorregut pels vint d’anys 
d’història de la companyia i repassa la figura del seu impulsor, l'empresari 
Serge Diaghilev, un personatge clau per entendre l’esdevenir de la dansa, 
l’art i la música del segle XX. A partir de més de dos-cents objectes que 
inclouen vestuari, elements per a les coreografies, dissenys, cartells, 
programes, fotografies, maquetes de teatres i pel·lícules documentals, la 
mostra reviu l'afany renovador de Diaghilev i dels nombrosos 
col·laboradors dels quals es va envoltar: artistes visuals d’avantguarda de 
la talla de Matisse, Picasso, Braque, Derain, Gontxarova o Chanel; músics 
com ara Ravel, Satie, Falla, Stravinski, Prokofiev o Rimski-Kórsakov; 
ballarins del renom de Fokine, Nijinski, Pavlova, Karsavina o Massine, i 
escriptors com Jean Cocteau. Per a la seva exhibició a Barcelona i 
Madrid, l'Obra Social "la Caixa" ha afegit un nou àmbit a la mostra, en què 
s'explica la intensa relació que els Ballets Russos van tenir amb Espanya. 
Una excepcional agenda d'activitats (concerts, dansa filmada, 
conferències) acompanyarà l’exposició. 
 
L'exposició està comissariada per Geoffrey Marsh i Jane Pritchard, 
responsable i conservadora del Departament de Teatre i Dansa del 
Victoria and Albert Museum (V&A), respectivament, i es podrà veure a 
CaixaForum Madrid (Passeig del Prado, 36) del 17 de febrer al 3 de juny de 
2012.  
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Madrid, 16 de febrer de 2012.- La directora genera adjuntal de la Fundació "la 
Caixa", Elisa Durán, i la conservadora del Victoria & Albert Museum de Londres 
i comissaria, Jane Pritchard, inauguren aquesta tarda l’exposició Els Ballets 

Russos de Diaghilev, 1909-1929. Quan l’art balla amb la música. Els Ballets 
Russos de Serge Diaghilev són un punt de referència quan es parla de l’art del 
segle XX i de la relació entre les diferents disciplines creatives.  
 

Serge Diaghilev (Novgorod, 1872 - Venècia, 1929) és una 
figura clau per entendre l’evolució de la dansa al segle 
XX. A través de la seva companyia, els Ballets Russos, i 
bevent de la noció d’obra d’art total, va apostar per la 
renovació del llenguatge visual, tant en la coreografia com 
en l’escenografia, la música i el vestuari. Va actuar com a 
catalitzador en el context cultural europeu del principi del 
segle XX i va deixar un poderós llegat de música, dansa i 
art que va tenir ressò durant tot el segle. Les 
representacions dramàtiques de Diaghilev van 
transformar la dansa i van generar un nou interès en el 
ballet arreu d’Europa i Amèrica.  
 

Diaghilev era un home cultivat, àvid lector i col·leccionista de llibres, apassionat 
per la música i cantant amateur, aficionat al teatre i a la pintura. Des de molt 
jove es va relacionar amb artistes, va viatjar per Europa i va alternar les facetes 
de crític i escriptor amb les d’editor i organitzador d’exposicions. L’experiència 
cosmopolita i el caràcter emprenedor de Diaghilev van resultar decisius quan 
l’any 1909 va posar en marxa el projecte dels Ballets Russos.  
 
En els primers anys del segle XX havia sorgit a Rússia una avantguarda 
artística i musical poc coneguda internacionalment. Diaghilev va tenir la idea de 
reunir un grup de ballarins excepcionals del Ballet Imperial del Teatre Mariinski 
de Sant Petersburg i presentar-los a París en un espectacle de gran categoria 
que posava en joc la música, el ball, la pintura i la literatura: una obra d’art total 
que donaria a conèixer al món la vitalitat de la Rússia moderna.  
 
Al llarg de vint anys, els Ballets Russos van presentar a Europa i Amèrica uns 
cinquanta ballets de diferents estils que van comptar amb l’actuació dels millors 
ballarins europeus, amb les partitures dels compositors més destacats i amb la 
col·laboració dels artistes més importants del moment. Diaghilev posava en 
contacte artistes de diferents branques en muntatges que han passat a la 
història, com El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, o Parade, d’Eric 
Satie, amb escenografia de Picasso. 

Serge Diaghilev © V&A Images 
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El seu èxit és fruit d’haver apostat per la 
renovació del llenguatge visual, tant en la 
coreografia com en l’escenografia, i del 
llenguatge musical. El tret essencial va consistir 
a reduir la dansa al cos humà per expressar 
històries i emocions, d’aquí el desenvolupament 
del virtuosisme dels seus ballarins.  
 
Artistes visuals d’avantguarda de la talla de 
Matisse, Picasso, Braque, Derain, Gontxarova, 
Laurencien o Chanel van participar en el 
disseny de vestuaris i escenografies; músics renovadors com ara Ravel, Satie, 
Falla, Stravinski, Prokofiev, Rimski-Kórsakov; ballarins del renom de Fokine, 
Nijinski, Pavlova, Karsavina o Massine, i escriptors com Jean Cocteau van 
treballar conjuntament, animats per Diaghilev. 
 
Aquesta exposició ha estat organitzada pel Victoria and Albert Museum de 
Londres –on es va poder veure l'any passat, abans de ser exhibida més 
recentment al Musée National des Beaux-Arts du Québec– i produïda per la 
Fundació "la Caixa". Rescata la figura de Serge Diaghilev i fa un recorregut 
pels escenaris que va visitar la seva companyia i els esdeveniments més 
importants que va protagonitzar durant els seus vint anys d’existència.  
 
Així, Els Ballets Russos de Diaghilev, 1909-1929. Quan l’art balla amb la 

música transmet l’esperit que va impregnar la companyia i ho fa a partir de la 
col·lecció excepcional del Victoria and Albert Museum, que conserva bona part 
dels vestuaris dels Ballets Russos –molts dels quals van ser adquirits en les 
subhastes de Sotheby’s entre 1967 i 1973–, els decorats de sis ballets de 
Diaghilev i extenses col·leccions de dissenys, dibuixos, gravats, objectes 
diversos i arxius. Es tracta d’un llegat d’una importància excepcional que 
permet reconstruir el clima d’una època de gran efervescència artística, entre 
1909 i 1929.  
 
Tot i que alguns dels ballarins van actuar en pel·lícules, Diaghilev va impedir 
expressament que els Ballets Russos es filmessin, incloent clàusules en els 
contractes que signava en aquest sentit. Diaghilev creia que els films, en ser en 
blanc i negre i sense so, no podrien captar la màgia colorista i participativa de 
les seves produccions. Amb tot, l’exposició que ara acull CaixaForumMadrid 
mostrarà per primer cop l’única filmació que n’existeix fins ara, presa de 
manera clandestina i descoberta recentment, que documenta 60 segons 

Serge Lifar amb Diaghilev a la seva dreta, 
Boris Kochno a l’esquerra i membres de la 

companyia. Arribada a Liverpool durant una 
gira, desembre de 1928 © V&A Images 
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dels Ballets Russos en una actuació a Suïssa l'any 1928 (Ballets Russes. XV 

Fête des Narcisses (Montreux, Suïssa, 1911), 60" British Pathé). 
 
El sorprenent muntatge creat per a l'ocasió condueix els visitants fins al darrere 
de l'escenografia de les produccions dels Ballets Russos perquè en 
descobreixin la inspiració, la coreografia, la música i la creació dels escenaris. 
Pablo Picasso es va convertir en membre integrant dels Ballets Russos durant 

la Primera Guerra Mundial. Una reproducció de 
l'enorme teló que va dur a terme Alexander 
Shervashidze per a Le train bleu segons un disseny del 
pintor, així com un vestit que va dissenyar per a Parade 
són presents a la mostra. 
 
L'exposició també detalla de quina manera els Ballets 
Russos van poder sobreviure durant la Gran Guerra, 
separats de les seves arrels a Rússia i amb poc accés a 
les ciutats on havien actuat abans de 1914, i finalitza 
explicant la dècada de 1920 –un període en el qual 
Diaghilev ja havia assolit un gran estatus en la cultura 
europea–. S'inclou una gran selecció de vestuaris de 

tota mena: exòtics (creats per Léon Bakst per a La bella dorment i Henri 
Matisse per a Le chant du rossignol), esbojarrats (de Mikhail Larionov per a 
Chout i de Giorgio de Chirico per a Le Bal) o elegants (els vestits de bany 
dissenyats per Coco Chanel per a Le train bleu, el vestuari de Georges Braque 
per a Zephyr and Flore i el de Marie Laurencin per a Les Biches).  
 
 
Els Ballets Russos i Espanya 

 
Amb aquesta mostra, l'Obra Social ”la Caixa” incideix en la seva voluntat de 
donar a conèixer al gran públic els pioners de l'art del començament del segle 
XX i l'efervescència artística del moment, ja que són clau per entendre tot el 
que arribaria en dècades posteriors. En aquest sentit, cal recordar les 
exposicions dedicades a Alphonse Mucha, Gustav Klimt o Maurice de 
Vlaminck.  
 
Tanmateix, un altre dels objectius de les exposicions de l'Obra Social "la Caixa" 
és establir punts de contacte entre artistes, moviments i períodes de la història 
de l'art universal i del nostre país. Des d'aquesta perspectiva s'han organitzat 
exposicions com la d’August Rodin i la seva relació amb Espanya o la que es 

Vestit per al prestidigitador xinès 
de Parade, basat en un disseny 
de Pablo Picasso, 1917 © V&A 
Images 
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presentarà ben aviat, centrada en Eugène Delacroix, que dediquen una atenció 
especial als viatges que aquests artistes van fer per la Península. 
 
Una part molt important de la història dels Ballets Russos es va desenvolupar 
en ciutats com Barcelona, Madrid o Sant Sebastià, on van tenir una acollida 
extraordinària i on la companyia va trobar refugi durant els anys de la Primera 
Guerra Mundial. Espanya va tenir un paper destacat per a la supervivència i el 
desenvolupament dels Ballets Russos. L’establiment de col·laboracions amb 
creadors espanyols va comportar la presència espanyola en el context artístic 
internacional més intens del primer quart de segle. 
 
Entre 1916 i 1918, quan gran part d’Europa va tancar 
les portes als Ballets Russos, Espanya va ser un 
estimulant refugi tant per als ballarins com per a tots 
els col·laboradors artístics. Quan es va restablir la 
pau, la relació amb Espanya es va mantenir gràcies 
al suport del rei Alfons XIII, gran admirador de la 
companyia. Als anys vint, després de les llargues 
temporades dels Ballets Russos a Montecarlo, 
Barcelona va ser sovint el primer lloc d’ancoratge de 
la companyia per a les seves gires de primavera. 
 
És per això que, amb motiu de la mostra a 
CaixaForum Madrid, l'entitat ha preparat un nou 
àmbit que ofereix el testimoni de la relació dels 
Ballets Russos amb Espanya, el seu impacte i la 
col·laboració amb músics i artistes espanyols com ara Manuel de Falla, Issac 
Albéniz, Juan Gris, Joan Miró, Pere Pruna, Josep M. Sert o Joaquín Turina.  
 
Aquest àmbit inclou nombrosos objectes que documenten la presència de la 
companyia arreu de l'Estat, com ara cartells, programes de mà, factures, 
correspondència, etc. Així mateix, l'Obra Social "la Caixa" ha produït un 
audiovisual que explica la història dels Ballets Russos des de la seva arribada a 
Cadis, on van ser rebuts per Falla. D’altra banda, el catàleg que s'ha editat per 
a l'ocasió inclou un capítol a càrrec de l'especialista Ester Vendrell en què 
s'aprofundeix en aquesta relació duradora. 

Cartell per a Petrouchka al Gran 
Teatre del Liceu, 1917. Cortesia de 

MAE, Museu de les Arts 
Escèniques (Barcelona) 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
Introducció  

 
Serge Pavlovitx Diaghilev (1872–1929), dictador, dimoni, xarlatà, bruixot i 
encantador, va ser un home amb una personalitat única i una desbordada 
ambició que van commocionar la cultura europea. El seu triomf més gran va ser 
la seva companyia de dansa, els Ballets Russos. Creada ara fa cent anys, les 
seves produccions van revolucionar les arts al començament del segle XX i 
continuen influint en l’activitat cultural del nostre temps.  
 
Com a persona, la figura de Diaghilev està envoltada de cert misteri. Va viure 
els cataclismes de la Primera Guerra Mundial i de les revolucions russes, 
malgrat que estranyament no sembla que l’afectessin gaire. Va abraçar la 
modernitat i va aprofitar l’avantguarda, però en molts aspectes era 
profundament conservador. Va viure principalment en habitacions d’hotel, però 
va convertir la seva companyia en una gran família. Va deixar poques 
pertinences personals, però ens ha transmès un sorprenent llegat de música, 
dansa i art.  
 
Diaghilev compartia amb la seva família la passió per la música i, com que al 
començament de la seva carrera va fundar la primera revista de Rússia 
especialitzada en belles arts, va conèixer nombrosos artistes en actiu. Quan el 
destí el va portar a París, hi va descobrir potencial per revitalitzar el panorama 
de la dansa i va encarregar produccions als millors artistes, coreògrafs i 
compositors, per tal que l’art ballés amb música als teatres.  
 
1. Precedents  

 
Tradicionalment, la capital de la dansa a l’Europa occidental sempre havia estat 
París. En aquesta havia prosperat durant les dècades de 1830 i 1840, amb 
peces romàntiques com La Sílfide (1832) i Giselle (1841) dos ballets que van 
assolir un gran èxit internacional. Mentre que entre els francesos predominaven 
els ballets romàntics, els italians presentaven produccions espectaculars que 
emfasitzaven el virtuosisme tant de les ballarines com dels ballarins. En l’època 
en què els ballets s’havien presentat en teatres d’òpera van estar sempre a 
l’ombra de les produccions operístiques. En canvi, a partir de la dècada de 
1860 va ser més freqüent que la dansa-teatre es presentés en sales de 
concerts i teatres populars per tal que la creixent població urbana hi pogués 
accedir.  
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Mentre que a Rússia el públic estava acostumat a assistir a vetllades 
exclusivament de dansa, a l’Europa occidental els ballets es presentaven en 
programes que incloïen altres tipus d’espectacles. El cos de ball tenia un paper 
més aviat decoratiu; en canvi, els avenços en la tècnica de la dansa 
destacaven el virtuosisme dels ballarins principals. Això va estar estretament 
lligat al desenvolupament de les sabatilles de punta, l’escurçament del tutú i la 
capacitat dels ballarins per als salts i els girs.  
 
Cap al final del segle XIX, el tipus de formació que s’impartia a Rússia, que 
combinava elements de les escoles francesa i italiana, havia produït ballarins 
excel·lents. El repertori rus estava dominat per ballets de Marius Petipa i Lev 
Ivanov, com ara La bella dorment (1890), El trencanous (1892) i El llac dels 

cignes (1894). Tanmateix, al començament del segle XX van començar a 
semblar estereotipats i la nova fornada de coreògrafs es va adonar que calia 
crear produccions innovadores. 
  
2. El personatge 

 
Serge Diaghilev era un editor d’art, crític, organitzador d’exposicions i promotor 
de música i òperes russes abans que li arribés la fama internacional presentant 
espectacles de dansa entre 1909 i 1929. Acabaria convertit en un dels 
empresaris culturals més importants del món.  
 
La majoria dels ballarins que presentava havien rebut formació de dansa 
acadèmica en escoles de Sant Petersburg, Moscou i Varsòvia, però també va 
incloure en la seva companyia ballarins de danses tradicionals i d’altres formats 
en escoles occidentals. La cohesió de tots plegats com a companyia va ser fruit 
dels ensenyaments d’Enrico Cecchetti, Nicolas Legat i Lubov Txernitxeva. Els 
nous conceptes del moviment que introduïen els principals coreògrafs 
marcaven les noves direccions que prenia la dansa.  
 
Coreògrafs, compositors i dissenyadors es van inspirar en fonts molt variades, 
com ara la pintura, la cultura russa, els “teatres de joguina” britànics, la 
mitologia i els contes i la música tradicionals. En els seus constants viatges 
amb tren, de gira amb la companyia per tot Europa, Diaghilev va entrar en 
contacte amb noves idees, va llegir intensament i va conèixer les noves 
tendències que sorgien en les arts visuals. Tot això, combinat amb els seus 
coneixements de música clàssica i la seva capacitat per absorbir i recombinar 
idees, va posar les bases del seu èxit.  
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3. Les primeres temporades a l’Europa occidental  

 
El 19 de maig de 1909, després de diverses setmanes de publicitat, Diaghilev 
va estrenar la seva primera temporada de ballet rus a París. El públic va quedar 
enlluernat per la qualitat i la varietat de la dansa i els sorprenents dissenys per 
als ballets. 
 
En les poques temporades que la van succeir, un tímid element rus va dominar 
les produccions. L’exotisme de la música innovadora magnificava l’impacte de 
les representacions, sobretot la d’Igor Stravinski i un ventall de compositors 
francesos. El principal coreògraf de la companyia era el ballarí rus Mikhail 
Fokine. Va aprofitar l’oportunitat que li va oferir Diaghilev de crear més peces 
que per al Ballet Imperial i va dur a la pràctica les seves pròpies propostes de 
reforma de les coreografies.  
 
Visualment, la primera temporada dels Ballets Russos va estar marcada pels 
exòtics dissenys de l’artista d’origen rus Léon Bakst. Els seus colors lluents, els 
ondulants elements Art Nouveau i el sentit eròtic van marcar una nova manera 
de concebre les produccions de dansa com a obres d’art total.  
 
Després del triomf de Diaghilev amb la crítica l’any 1909, i malgrat unes 
pèrdues econòmiques de 76.000 francs (més de 398.000 euros d’avui), les 
seves produccions van ser molt sol·licitades arreu d’Europa. Això el va dur a 
fundar els Ballets Russos l’any 1911, pensant més aviat en una gira d’un any i 
no tant en un projecte de diverses temporades.  
 
4. Ruptura dels Ballets Russos amb les seves arrels  

 
La Primera Guerra Mundial va comportar la caiguda dels imperis Rus, Alemany, 
Austrohongarès i Otomà. Després d’una cruenta guerra civil, Rússia passaria a 
ser controlada pel comunisme i Diaghilev no hi tornaria mai més. La belle 

époque que havia vist néixer els Ballets Russos quedaria fragmentada per 
sempre; les obres creades durant les primeres temporades, però, van continuar 
gaudint del favor del públic.  
 
Els grans temes de Diaghilev (Rússia, el classicisme i l’orientalisme) van 
començar a ser tractats en el context de la modernitat. Altres ballets reflectien 
l’interès per temàtiques com la cultura al voltant de les platges, el cinema i els 
esports.  
 



 10 

Cap al 1920 els Ballets Russos tenien un repertori important, al qual s’anaven 
afegint noves creacions cada any. Artistes de l’avantguarda francesa, com ara 
Matisse, Derain i Braque, van dissenyar algunes produccions, i els coreògrafs 
Massine, Nijinska i Balanchine van abordar el moviment d’una manera 
innovadora. Massine va combinar danses tradicionals i regionals amb el ballet, 
mentre que Nijinska i Balanchine van ampliar la tècnica del ballet acadèmic.  
 
Diaghilev i la seva companyia es van haver d’ajustar a circumstàncies 
econòmiques molt diferents. Montecarlo oferia ara una base hivernal per 
planificar noves peces; la majoria de les estrenes es continuava presentant a 
París, mentre que les llargues temporades a Londres proporcionaven una certa 
estabilitat financera.  
 
5. Els Ballets Russos a Espanya  

 
Els Ballets Russos es van refugiar a Espanya entre 1914 i 1918, els anys de la 
Primera Guerra Mundial, un període en què era impossible anar de gira per les 
ciutats i els teatres on havien triomfat en els seus primers anys. Després de 
passar sis mesos del 1915 a Suïssa, on es va reformar la companyia, i fer una 
primera gira pels Estats Units, els Ballets Russos es van instal·lar a Espanya, i 
artistes russos, francesos i espanyols es van agrupar al voltant de Diaghilev i la 
seva energia creativa. Alfons XIII va recolzar la companyia en permetre que 
actués a Madrid i Barcelona i que anés de gira pel país. També la va ajudar a 
tornar a Londres, a uns escenaris on recolliria grans èxits el 1918 i el 1919.  
 
Un cop signada la pau, la companyia de Diaghilev va seguir tornant a Espanya 
per actuar-hi, i Barcelona va ser un punt de partida idoni durant la dècada de 
1920 per iniciar les gires desprès de tancar les temporades hivernals a 
Montecarlo. Els artistes espanyols van anar guanyant importància, seguint el 
camí de Josep Maria Sert, el primer que no era d’origen rus i que va dissenyar 
un ballet per a Diaghilev. Hi destaquen noms com ara Juan Gris, Joan Miró, 
Pere Pruna i, sobretot, Pablo Picasso. Tots van dissenyar decorats i vestuari, a 
més de fer il·lustracions de la companyia i participar en programes especials 
que produïen els Ballets Russos. 
 
Compositors (el més destacat va ser Manuel de Falla), directors d’orquestra i 
ballarins espanyols es van sumar a la companyia de Diaghilev, i el 1921, per 
recomanació de l'empresari britànic C. B. Cochran, una troupe de ballarins 
espanyols va presentar Cuadro flamenco a París i Londres.  
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Malgrat que molts dels ballets proposats que retrataven Espanya no es van 
arribar a materialitzar, Las Meninas, inspirat en la genial pintura de Velázquez, 
es va estrenar a Sant Sebastià el 1916. A El sombrero de tres picos, estrenat a 
Londres el 1919, Léonide Massine combinava amb el ballet elements que 
acabava d’aprendre de la dansa espanyola, i els decorats de Picasso evocaven 
una Espanya imaginària. Amb aquests ingredients va aconseguir captivar la 
imaginació del públic de tot Europa.  
 
 

CRONOLOGIA 

 

1872 31 de març: Serguei Pavlovitx Diaghilev neix a prop de Novgorod. 
1879 Diaghilev es trasllada amb la seva família a la seva finca de Perm. 
1890 DIaghilev coneix Alexandre Benois a Sant Petersburg. Visita Europa 

occidental per primer cop i comença la carrera de Dret a la Universitat 
de Sant Petersburg. 

1894 Diaghilev acaba la carrera. 
1898 Diaghilev i Benois funden la revista Mir iskusstva (Món de l'art). 

1899 Els Teatres Imperials contracten Diaghilev per a tasques especials. 
1905 6 de març: el tsar inaugura l'Exposició de Retrats Històrics Russos, 

organitzada per Diaghilev, al Palau Tàuride de Sant Petersburg. 
1906 S’inaugura l’exposició d’art rus de Diaghilev al Salon d’Automne, 

Grand Palais; la mostra viatja al Saló Schulte de Berlín. 
1908 Diaghilev produeix Borís Godunov, dirigida per Aleksandr Sanín i 

protagonitzada per Fiodor Chaliapin amb la col·laboració del cor del 
Bolxoi de Moscou; s’estrena a l’Òpera de París. 

1909 La primera temporada de ballet i òpera de Diaghilev al Théâtre du 
Châtelet de París causa pèrdues econòmiques, però obté una bona 
acollida per part de la crítica. 

1911 Els Ballets Russos es converteixen en una companyia permanent i 
ofereixen les primeres actuacions a Montecarlo, Roma i la temporada 
de la Coronació a Londres. 

1912 Primeres gires per l’Europa central. Nijinski crea la coreografia de La 

migdiada d’un faune. 
1914 Última temporada d’òpera i ballet rus que organitza Diaghilev a París i 

Londres abans de la guerra. Juliol: la companyia es dispersa després 
de la darrera vetllada a Drury Lane. 

1916 Dues llargues gires pels Estats Units; primeres actuacions a Espanya. 
Nijinski es torna a unir als Ballets Russos en les estades a Amèrica i 
Espanya. 

1917 L’única temporada dels Ballets Russos a París durant la guerra inclou 
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l’estrena de Parade. 
1919 Els Ballets Russos fan 375 actuacions a Gran Bretanya, entre les 

quals destaquen les estrenes de La màgica botiga de joguines i El 

sombrero de tres picos, i tres a París. 
1920 Els Ballets Russos reprenen les gires per Europa. 
1922 Febrer: Diaghilev es declara en fallida i cessen les activitats de la 

companyia. Maig: la companyia es reforma a Montecarlo. 
1929 4 d’agost: darrera actuació dels Ballets Russos de Diaghilev al Casino 

Théâtre de Vichy. 19 d’agost: Diaghilev mor a Venècia. 
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Els Ballets Russos de Diaghilev, 1909-1929.  
Quan l'art balla amb la música 
 
Del 17 de febrer al 3 de juny de 2012 
 
CaixaForum Madrid 
Passeig del Prado, 36 
28014 Madrid  
 
Horari 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel. 902 22 30 40 
www.laCaixa.es/ObraSocial  
 

 
 
 
 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García – 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Josué García - 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 
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ACTIVITATS AL VOLTANT DE L'EXPOSICIÓ 

 

Concerts 
TEMPORADA MUSICAL. BALLETS RUSSOS 
Del 20 de març al 25 d’abril de 2012 
Places limitades. Preu per concert: 6 € 

 
Diuen que quan Rimski-Kórsakov va voler dissuadir un dels seus alumnes de 
seguir la carrera de compositor, tot convencent-lo que es dediqués a d’altres 
activitats en què pogués mostrar més talent, aquell jove vingut de províncies li 
va replicar que “ja s’encarregaria la història de jutjar qui dels dos havia estat 
més gran”. Paradoxalment, tot i que va seguir el consell del mestre i va 
abandonar les seves vel·leïtats com a compositor i intèrpret per acabar 
esdevenint empresari del món del ballet, aquell pupil impetuós anomenat Serge 
Diaghilev es convertiria en un dels homes més influents en la història de la 
música del segle XX.   
 
I és que si Diaghilev i els seus Ballets Russos no haguessin existit, la música 
actual seria ben diferent de com ha acabat essent. Home d’una extraordinària 
sensibilitat artística, Diaghilev era ben conscient que no tenia talent per crear 
música però sí per apreciar-la i per això va representar el paper d’autèntic 
catalitzador de tota l’efervescència musical del primer quart del segle XX.  
 
Responsable del desembarcament a Occident dels grans compositors del seu 
país, de Txaikovski a Scriabin passant per Mussorgski. Apassionat divulgador 
de les tradicions populars russes i de la seva reactualització a través de la 
música contemporània. Amant del cant i el ball flamencs. Totes aquestes 
facetes musicals del personatge polièdric que fou Diaghilev queden reflectides 
en un cicle de concerts que bé podrien formar part d’una fictícia discoteca ideal 
de l’empresari rus. 
 

Dimarts 20 de març, 20 hores 

• DIAGHILEV I CHALIAPIN 
Sergey Aleksashkin, baix, i Marina Mishuk, piano 
Cançons i àries d’òpera russes per a baix 
 
Malgrat que els Ballets Russos van presentar la seva primera temporada a 
París el 1909, Diaghilev ja havia preparat el terreny uns anys abans, en 
concret el 1906, amb una exposició al Salon d’Automne i sobretot el 1907 
amb una sèrie de concerts històrics de música russa i el 1908 amb la 
representació de l’òpera Boris Godunov. Pel públic parisenc les dues grans 
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revelacions d’aquelles vetllades foren Mussorgski i el llegendari baix Fiodor 
Chaliapin. Són aquests episodis i aquests noms propis els que evoca el 
recital de Sergey Alekshakin, un dels baixos més destacats dels darrers 
temps, solista del Teatre Mariinski de Sant Petesburg i cèlebre pels seus 
papers en òperes com Boris Godunov o El Príncep Igor. 
 

Dimarts 27 de març, 20 hores 

• A LA RECERCA DE LES ARRELS POPULARS 
Loyko (Sergey Erdenko, violí i veu - Artur Gorbenko, violí - Michael 
Savichev, guitarra) 
Música gitana de Rússia 
 
Un dels objectius que es va fixar Diaghilev quan va desembarcar amb la 
seva troupe a París va ser donar a conèixer el bo i millor de l’art i la cultura 
del seu país. Per això en diversos dels seus ballets proposava remuntar-se 
a les arrels de l’ànima russa tot recreant-ne les expressions populars. 
Aquest és el mateix objectiu que persegueix el trio Loyko, que indaga en la 
memòria sonora dels gitanos russos per oferir-ne un relectura singular i 
alhora universal. Loyko ha estat considerat per la crítica europea un dels 
grups més importants de la World Music i el seu líder Sergey Erdenko va 
ser escollit el 2006 com un dels 5 millors músics gitanos del món. Loyko són 
només tres músics, però es basten per transmetre tota la força 
abassegadora dels ritmes gitanos russos. 
 
Dimarts 10 d’abril, 20 hores 

• ELS GRANS BALLETS…, PER A DOS PIANOS 
Duo Moreno Gistaín (Juan Fernando Moreno Gistaín i José Enrique 
Moreno Gistaín, piano) 
Obres de Borodin, Ravel i Stravinski 
 
Abans que es presentessin davant del públic, els ballets que compositors 
com Stravinski, Ravel, Falla o Prokofiev escrivien per a la companyia de 
Diaghilev s’estrenaven privadament interpretats al piano. De la mà del duo 
pianístic integrat pels germans aragonesos Juan Fernando i José Enrique 
Moreno Gistaín, tindrem ocasió de reviure aquelles vetllades exclusives, 
reservades només al membres del cercle íntim de Diaghilev, en què artistes 
com ara Picasso o Cocteau es convertien en els primers oients 
d’autèntiques obres mestres. El programa que proposen inclou tres peces 
fonamentals dels Ballets Russos: “Les Danses Polovtsianes” d’El Príncep 

Igor, que va ser el primer gran èxit de la companyia el 1909 i arran del qual 
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es programà una segona temporada, l’avantguardista Parade i el 
Petrouchka.  
 
Dimecres 25 d’abril, 20 hores 

• UN ‘TABLAO’ PER A DIAGHILEV 
Esperanza Fernández (Esperanza Fernández, veu; Miguel Ángel 
Cortés, guitarra; David Carmona, guitarra; Jorge Emilio Pérez, 
percussió) 
Recital de ‘cante’ flamenc 

 

Apassionat de la cultura espanyola i del flamenc, Diaghilev va tenir ocasió 
de vagarejar pels millors tablaos andalusos durant els anys de la Gran 
Guerra, quan la seva companyia es va refugiar a Espanya. Fruit d’aquella 
passió van néixer el famós Le Tricorne (El sombrero de tres picos) i el 
menys conegut Cuadro flamenco, l’únic estrenat per Diaghilev en què no hi 
intervenia cap membre dels Ballets Russos... sinó artistes com la bailaora 
María Dalbaicín o la cantaora La Minarita, gitanes que l’empresari rus havia 
trobat pels carrers de Sevilla. També de Sevilla és la gran cantaora 
Esperanza Fernández, una de les veus més importants del flamenc actual. 
Familiaritzada amb el món del ballet per les seves interpretacions 
exquisides d’El sombrero de tres picos i El amor brujo, Esperanza posarà 
veu als cantes que van fascinar Diaghilev i que van sonar el maig de 1921 
quan a París s’estrenava l’insòlit Cuadro flamenco. 

 
 

Cicle de conferències 
L’ERA DIAGHILEV.  
Els ballets russos i l’eclosió de les avantguardes artístiques 
Del 8 al 29 de maig,  a les 19.30 hores  
Places limitades. Activitat gratuïta 

 

Dimarts 8 de maig, 19.30 h 

“EL LLEGAT COREOGRÀFIC DELS BALLETS RUSSOS DE DIAGHILEV: 
TRADICIÓ, REVOLUCIÓ I AQUELL JE NE SAIS QUOI” 
Ana Abad Carlés, coreògrafa i historiadora de la dansa. 

 
Dimecres 16 de maig, 19.30 h 

PARADE I VOLTANTS: ELS BALLETS RUSSOS I L’ART MODERN 
Juan Manuel Bonet, escriptor i crític d’art 
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Dimarts 22 de maig, 19.30 h 

ELS BALLETS RUSSOS O LA CREACIÓ D’UN ESTIL A LA MODA 
Óscar de la Visitación, director d’art 
 

Dimarts 29 de maig, 19.30 h 

DIAGHILEV I ELS SEUS COMPOSITORS. MÚSICA PER A LA DANSA 
Santiago Martín Bermúdez, dramaturg i crític musical. 
 
Coordinació del cicle: Miquel Cuenca, crític musical 

 
 

Cicle de dansa filmada 
ELS FILLS DÍSCOLS DE TERPSÍCORE.  
Quatre coreògrafs rupturistes del segle XX 
Del 10 al 31 de maig, a les 19.30 hores.  
Places limitades. Activitat gratuïta. 

 
Dijous 10 de maig, 19.30 h 

• LA TRAGÈDIA DEL FAUNE: VASLAV NIJINSKI 
Revoir Nijinsky danser. Hervé Nisic, 2000, França, 26 min. 
L’Après-midi d’un faune, Ballet de l’Òpera Nacional de París, França, 1991, 
16 min. 
 

Dijous 17 de maig, 19.30 h 

• UNA PIONERA AMERICANA: MARTHA GRAHAM 
El penitente, Diversion of Angels y Herodiade (de les Five Dances by 

Martha Graham). Peter Mumford, 1994, EUA, 75 Min.  
 

Dijous 24 de maig, 19.30 h 

• EXPRESSIONISME I TEATRE-DANSA: PINA BAUSCH 
Café Müller. Pina Bausch, Alemania, 1978, 49 min. 
 
Dijous  31 de maig, 19.30 h 

• EL COREÒGRAF DEL CAOS: MERCE CUNNINGHAM 
Changing Steps. Elliot Caplan i Merce Cunningham, EUA, 1978, 35 min. 
 
Coordinació del cicle: Miquel Cuenca, crític musical, i Ana Abad Carlés, 
coreògrafa i historiadora de l’art. 
 
Presentació de les sessions: Ana Abad Carlés 
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Activitats familiars 

 
• Vestir el moviment +5 

Art al Labo 
Per al teatre, la dansa o qualsevol altre espectacle, el vestit és fonamental. 
Ens ajuda a crear el personatge, pot destacar les formes del cos o fer que 
es vegin diferents, pot subratllar el moviment o fer-ho més difícil... Aquest 
taller familiar permet conèixer les relacions insospitades que es poden 
establir entre el vestit i el moviment experimentant amb formes, material, 
passos i cossos. 
Dissabte de les 11 a les 14 hores i de les 16 a les 20 hores. 
Diumenges i festius de les 11 a les 14 hores.  
Activitat autònoma i gratuïta. 
 

• Visites en família + 7 
Dissabtes, a les 18.30 h. Activitat gratuïta. 

 

Activitats per a la gent gran 

 
Cafè-tertúlia amb les arts  
Els dimarts a partir del 21 de febrer, de 17 a 19 hores. Activitat gratuïta. 

 

Visites comentades a l’exposició 

 
• Visites comentades per al públic general 

Dimarts i dijous, a les 19 hores. 
Dimecres, a les 13 hores. 
Divendres, a les 13 i 18 hores. 
Dissabtes i diumenges, a les 11 i 18 hores. 
Places limitades. Activitat gratuïta. Inscripció a recepció mitja hora abans de 
l’inici de les visites. 

 
• Visites concertades per a grups 

Grups d’un mínim de 10 persones i d’un màxim de 30 
Cal inscriure-s'hi prèviament a través del tel. 91 330 73 23 
Preu: 15 €/grup. Els grups amb guia propi també han de reservar dia i hora. 
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Visites dinamitzades per al públic escolar 

 
Visites adaptades als diferents nivells escolars 
Cal inscriure-s'hi prèviament a través del tel. 91 330 73 23. Horaris per 
convenir. 
Preu: 18 €/grup. 


