
Des prés d’ha ver de di cat mol tes pu bli ca -

cions a es tu diar les re la cions en tre les arts

plàsti ques (di buix, pin tu ra i es cul tu ra) i la

poe sia amb l’es port de sitj àvem po der es -

criu re de les afi ni tats d’a quest amb la mú -

si ca. Hi ha mol tís si ma mú si ca po pu lar

des ti na da a l’es port; són un bon exem ple

els him nes dels equips de fut bol de to tes

les ca te go ries, que arreu del món in ter pre -

ten or feons en els es ta dis mul ti tu di na ris

du rant els par tits. La nos tre pre ten sió era

més am bi cio sa, per què pre te níem cer car

com po si cions de mú si ca cul ta ins pi ra des

en si tua cions es por ti ves.

La re cer ca va ini ciar-se ca sual ment a par -

tir d’un ar ti cle pe rio dís tic que apa re gué el

26 de fe brer de 2000. S’in for ma va que en 

un Fes ti val d’Art So nor que se ce le bra ria a

Bar ce lo na, es re tria ho me nat ge a l’enig -

màtic mú sic Erik Sa tie amb una ma ra tó

mu si cal, la qual con sis ti ria en la in ter pre -

ta ció, en viu, de la seva com po si ció  Ve -

xations (Ve xa cions). Aquest mun tat ge i

aques ta or ga nit za ció de cai re es por tiu,

van es ti mu lar el nos tre in terès en l’obra

que s’ha via d’in ter pre tar i en el seu au tor.

Ve xa tions  ha via es tat es cri ta en tre ge ner i 

juny de 1893, es pai de temps que, com es 

veurà més en da vant, fou un pe río de im -

por tant en la vida de Sa tie. És una peça

mi nús cu la de di vuit no tes, que s’ha d’in -

ter pre tar 840 ve ga des suc ces si ves. A

l’intèrpret, se gons una ins truc ció autò gra -

fa que fi gu ra va en la par ti tu ra, se li re co -

ma na va “pre pa rar-se en el més ab so lut

si len ci i en se rio sa im mo bi li tat”. La du ra -

da de la in ter pre ta ció està cal cu la da per a

un temps  d’u nes  di vuit ho res. Ve xa tions

restà des co ne gu da fins que el 1949, un 

vell amic de Sa tie va treu re-la de l’obs cu ri -

tat i la va mos trar al mú sic nor da me ricà

John Cage (1912–1992). Aquest, que era 

un per so nat ge molt in fluen ciat per la fi lo -

so fia Zen, afirmà  que l’o bra afa vo ria  la

me di ta ció i la hip no si. Per a ell, l’ac te de

to car o es col tar Ve xa tions sen ce ra no dei -

xa in di fe rent, i allò que co men ça sent

avor rit aca ba sent in te res sant i es con ver -

teix, en fi na lit zar, en l’ú nic am bient so nor

ac cep ta ble. John Cage es trenà la com po -

si ció de Sa tie l’any 1963 al Poc ket Thea -

tre de Nova York, uti lit zant un equip de

cinc pia nis tes que van to car més de di vuit

ho res. Des lla vors, ha es tat re pre sen ta da

di ver ses ve ga des, in di vi dual ment o, més

fre qüent ment, per grups de pia nis tes, que

molts cops, per no per dre temps, ho feien

al ter na ti va ment en dos pia nos en fron tats.

A Bar ce lo na, van ser set els mú sics que

van ac tuar du rant di vuit ho res, en tre el

28 de fe brer i l’1 de març de 2000. Cu rio -

sa ment, l’any 2001 els alum nes del Con -

servatori Na cio nal de Bue nos Ai res, en

 senyal de pro tes ta per res tric cions pres su -

pos tàries, van in ter pre tar de for ma inin -

terrompuda, du rant una set ma na, la –per

ells– ano me na da Ve xa tions x 8.
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LA NOSTRA PORTADA

L’esport també pot inspirar música (I)

Erik Satie:
Vexations - Gymnopèdies - Sports et Divertissements

§ RAMON BALIUS I JULI

Par ti tu ra de “Ve xa tions”.
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És evi dent que Ve xa tions no està di rec ta -

ment re la cio na da amb l’es port, en ca ra que 

la pre pa ra ció prèvia a l’ac tua ció que se li

de ma na al pia nis ta, re cor da la con cen tra -

ció que rea lit za l’es por tis ta abans de la

com pe ti ció, i pot ser es col tar-la du rant un

cert temps des prés de l’es forç, fora un ex -

traor di na ri  mit ja de re la xa ció. Per no sal -

tres ha es tat im por tan tís sim el des co bri -

ment d’a ques ta ma ra tó mu si cal, per què

ens ha permès apro fun dir en el co nei xe -

ment d’Erik Sa tie i la seva obra, la qual

pos seeix con no ta cions cla ra ment espor -

tives.

Alfred Eric Les lie Sa tie, va néi xer a Hon -

fleur (Nor man dia) el 17 de maig de 1866.

Fill de mare es co ce sa i pare francès, va

créi xer en el si d’u na fa mí lia sen si ble a la

mú si ca: el seu pare era edi tor mu si cal, mo -

dest pia nis ta i com po si tor. Era el pri mer fill 

de qua tre ger mans, dos dels quals va ren

mo rir molt jo ves. En tras pas sar la mare, el

1872, el va ren re co lli rir els avis a Hon -

fleur, on va rea lit zar es tu dis d’or gue amb

un seu on cle. Per aques tes da tes va co -

men çar a es criu re el seu nom amb “k”,

pot ser pen sant en uns avant pas sats ví -

kings. Entre 1879 i 1886 es va tras lla dar a 

Pa rís, on es va reu nir amb el seu pare i va

as sis tir al Con ser va to ri. Va re bre clas ses

d’or gue, har mo nia i pia no, però va ser ex -

pul sat d’a ques ta ins ti tu ció per incompetèn -

cia i ab sen tis me. Va re si dir a Mont mar tre i

va se guir la vida bohè mia de molts dels ar -

tis tes ha bi tants del ba rri. Mu si cal ment es

va in te res sar per l’Edat Mit ja na, co mençà a 

com pon dre al gu nes sim ples i es ti lit za des

pe ces com Oji ves (Ogi ves) (1886), que no

van ob te nir el re co nei xe ment del gran pú -

blic. Men tres tant es guan ya va la vida ac -

tuant com a pia nis ta acom pan yant en el

Ca ba ret del Chat Noir i en l’Au ber ge du

Clou, on va con èi xer Clau de De bussy, que

el va de fi nir com “un mú sic me die val i

dolç, ex tra viat dins d’a quest se gle”.

En el mo ment en què la mú si ca fran ce sa

s’o rien ta va en di rec ció al wag ne ris me, con -

si de rat com la mú si ca de l’a ve nir, Sa tie es

de cla ra in te res sat per la mú si ca dels orí -

gens, i es de di ca a in ten tar re cons truir har -

mo nies gre gues. Cal re cor dar que a l’Anti ga 

Grècia exis tia un im por tant lli gam en tre la

mú si ca, la poe sia, els jocs es por tius, el ball 

i els ri tuals re li gio sos. Així nei xen, el 1888, 

les Tres Gymnopè dies, pos si ble ment ins pi -

ra des en les fi gu res d’un vas grec, les quals 

po den con si de rar-se ve ri ta bles ma ni fes ta -

cions lú di ques d’ex pres sió cor po ral. Són

tres com po si cions de cur ta du ra da, de no

més de dos mi nuts cada una, que sens

dub te, són les més co ne gu des d’Erik Sa tie.

Evo quen les dan ses i els jocs dels jo ves

dan sai res nus que ani ma ven els ce ri mo -

nials de l’an ti gui tat clàssi ca. Les Gymnopè -

dies sus ci ta ren l’ad mi ra ció de Mau ri ce Ra -

vel i Clau de De bussy i aquest va arran jar la  

pri me ra i la ter ce ra, fet que va con tri buir a

la ce le bri tat de les obres. Aquest gest ami -

ga ble va pro vo car que, fal sa ment, es con si -

de rés Sa tie pre cur sor i ins pi ra dor dels dos

es men tats com po si tors. Són tam bé d’a -

quells anys les Sis Gnos sien nes (1889-

1893), ins pi ra des en les ex ca va cions dels

grans pa laus de Knos sos en l’i lla de Cre ta.

En aque lla èpo ca a l’au tor de les Gymnopè -

dies i les Gnos sien nes se’l co nei xia amb

l’a pel·la tiu d’el mú sic grec.

En el Chat Noir, Erik Sa tie va con èi xer els

pin tors ca ta lans Mi quel Utri llo, Ra mon

Ca sas, San tia go Ru si ñol; al pia nis ta, tam -

bé ca talà, Ri card Vi ñes i a Su san ne Va la -

don. Aques ta, que era la mo del pre fe ri da

de Pie rre Pu bis de Cha van nes –el pin tor

del mo ment a Pa rís– de De gas, de Re noir i 

de Tou lo se-Lau trec, va des per tar un vio -

lent ena mo ra ment a Sa tie, que quan es va

aca bar, va afec tar greu ment l’es ta bi li tat

psí qui ca del mú sic. Aques ta re la ció amb

el grup dels ca ta lans es re flec teix molt bé

en el re lat que Ru si ñol va pu bli car a La

Van guar dia de 1891 en una de les se ves

Car tas Ilus tra das (per Ca sas) des de el

Mo li no. Ru si ñol des criu la fes ta de cap

d’any de 1890, ce le bra da en el pe tit apar -

ta ment que com par tia amb Ca sas i Utri llo

en el Mou lin de la Ga let te i de di ca uns

parà grafs a Eric Sa tie, ex pli cant-nos el seu 

as pec te i el seu ta rannà mu si cal. Ru si ñol

es criu que “la ter ce ra ca di ra va es tar ocu -

pa da a l’as salt per l’a mic Sadi, ba te jat en 

pa ri sien en ca ra que por ti nom de moro, el 

qual nom so narà amb el temps, si la for -

tu na no li juga una par ti da se rra na en el

curs de la seva ca rre ra ar tís ti ca. És

aques ta la de mú sic com po si tor amb in -

di cis de poe ta. Els seus es for ços ten dei -

xen a rea lit zar amb la mú si ca allò que

Pu vis de Cha van nes ha re solt amb la pin -

tu ra: sim pli fi car el seu art per por tar-lo a

l’úl ti ma ex pres sió de sen zi lle sa i par que -

dat; [...] Aques ta tàcti ca ar tís ti ca, se gons 

sem bla, té molt d’o rien tal, i el nos tre

amic ba te ja la seva mú si ca amb el tí tol

d’har mo nia gre ga. No soc ca paç de sa ber

(què he de sa ber!) fins quin punt pot re -

sul tar hel·lènic el som ni d’un ar tis ta; en -

ca ra que sí puc as se gu rar que, men tres -

tant, por ta ja els ca bells que li cauen fins 
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Sa tie (di bu ix de Ra mon Ca sas).

Sa tie (Oli de Su san ne Va la don).



les llus tro ses es que nes; que gas ta ulle res 

de bona clas se que in di quen la mala qua -

li tat de la seva vis ta, en ca ra que no de la

seva mi ra da; que usa ba rret de copa

d’am ples ales que es fim bra en el seu

cap, com ten dal en dia de vent, i que no

té cura de la res ta del ves tit per dis trac -

cions de la seva ca rre ra. Ocu pa da, doncs, 

la ter ce ra  ca di ra pel nos tre mú sic grec,

van res tar dem peus els que va ren arri bar

des prés”. La in te gra ció d’Erik Sa tie amb

el grup, sem bla de mos trar-se en el fet que

Ru si ñol, Ca sas i fins i tot la Va la don, que

era una ex cel·lent pin to ra, van rea lit zar-li 

di fe rents re trats.

Cap al 1891 Sa tie pre sen ta una evo lu ció

es pi ri tual pro fun da ment mís ti ca, que el

por ta a ad he rir-se al mo vi ment re li giós  i

ocul tis ta del Tem ple de la Rose-Croix,

del qual es con ver teix en el com po si tor

ofi cial. Es un pe río de enigm àtic, que

coin ci deix amb la rup tu ra sen ti men tal

amb Su san ne Va la don. Tot això, va in -

fluen ciar-lo a es criu re di fe rents obres de -

di ca des a l’es men ta da sec ta, com Pre lu -

di por la por ta he roi ca du cel (Pre lu di per

a la por ta he roi ca del cel), So na ries de la

Rose-Croix (Re pics de la Rose-Croix) i La

mes se des Pauv res (La Missa dels Po -

bres). Tam bé du rant aquests dies di fí cils

va com pon dre Ve xa tions, se gons es diu

per irri tar la clas se alta o sim ple ment per

ex pe ri men tar so bre l’a vo rri ment. Més

tard va aban do nar la Rose-Croix i va fun -

dar l’a no me na da Égli se  me tro po li tai ne

d’art de Jésus con ducteur (Esglé sia me -

tro po li ta na de l’Art de Je sús con duc tor),

de la qual se ria l’ú nic adep te i l’ú nic re -

dac tor del but lle tí pa rro quial.

El 1898 dei xa Pa rís i s’es ta bleix en un mo -

dest ha bi tat ge (ano me nat No tre Dame de

Bas ses) si tuat a Arcueil, sub ur bi de la ca pi -

tal de Fran ça, on viurà fins a la seva mort.

Als 39 anys, el 1905,  can sat de les crí ti -

ques que l’a cu sa ven d’a fec cio nat i per se -

guir els con sells de De bussy, s’ins criu a la

Scho la Can to rum per es tu diar com po si ció i 

con tra punt amb Vi cent D’Indy i Albert

Rous sel. Aques ta for ma ció mu si cal co ro -

na da pel seu pri mer i únic di plo ma, li va

per me tre abor dar gène res mu si cals més

ela bo rats com la mú si ca or ques tral i la mú -

si ca d’es ce na i va co men çar a ser in ter pre -

tat per pia nis tes com Mau ri ce Ra vel i Ri -

card Viñes.

Entre 1909 i 1914, en tra en un pe río de

que per a al guns ha es tat qua li fi cat d’hu -

mo rís tic, du rant el qual s’a cos ta de ci di -

da ment al Da dais me. S’hi tro ben tí tols

en gin yo sos com: Trois mor ceaux en

 forme de Poi re (Tres frag ments en for ma

de Pera), Des crip tions Au to ma ti ques

 (Des crip cions Au tomà ti ques), Embryons 

Des sé chés (Embrions Des se cats) i molt

 es pecialment Sports et Di ver tis se ments

 (Es ports i Di ver ti mens). Aques ta úl ti ma

peça ha es tat con si de ra da per molts l’o -

bra mes tra d’Erik Sa tie.

A les pri me ries de 1914, Lu cien Vo gel edi -

tor de la Ga zet te du bon son, un ma ga zin

molt po pu lar ales ho res, ne ces si ta va un

com po si tor que po gués es criu re 21 frag -

ments mu si cals per acom pan yar 21 pe ti -

tes il·lus tra cions d’es ports i ac ti vi tats so -

cials, ori gi nals del pin tor Char les Mar tin.

D’en tra da va par lar amb Stra vinsky, però

l’a petè ncia fi nan ce ra d’a quest va re sul tar

tan im por tant que l’e di tor va adre çar-se a

Erik Sa tie, amb una ofer ta molt re bai xa da. 

Ara bé, Sa tie que era hi per mo ral i ra di cal

va en co le rir-se per què va con si de rar que

el sa la ri pro po sat  era en ca ra mas sa alt

(!!) i va creu re que ha via es tat in sul tat.

Des prés de re bai xar una al tra ve ga da el

preu, Vo gel, fi nal ment, va tro bar un com -

po si tor. Així nas qué Sports et Di ver tis se -

ments.

Equi pat amb el di bui xos de Char les Mar -

tin, Sa tie va co men çar a tre ba llar pel mes 

de març de 1914. Du rant aquest pe río de, 

pas sa va la ma jor part del temps en un pe -

tit cafè ano me nat Tu lart, on res ta va tot el

dia as se gut a la seva tau la, fu mant i xer -

rant amb els amics. Cu rio sa ment, in di fe -

rent a aques tes ac ti vi tats d’es bar jo, va

tre ba llar du ra ment i els frag ments mu si -

cals van es tar aca bats a fi nal de maig.

Des gra cia da ment, a cau sa de la Pri me ra

Gue rra Mun dial i a d’al tres en tre bancs, la 

pu bli ca ció de Sports et Di ver tis se ments

es va re tar dar onze anys. En 1925, les

Pu bli ca cions Lu cien Vo gel de Pa rís

van edi tar els pri mers 900 exem plars de

l’o bra.

Sports et Di ver tis se ments és un con junt de 

21 mi nia tu res mu si cals, de poc més d’un

mi nut de du ra da cada una, que van acom -

pan ya des de les co rres po nents il·lus tra -

cions. Las par ti tu res per a “pia no for te” pre -

sen ten dues par ti cu la ri tats: con te nir

 paraules i fra ses autò gra fes en el seu in te -

rior i mos trar di rec ta ment un ve ri ta ble fi gu -

ra ti vis me (per exem ple, po den ob ser var-se

ar pe gis as cen dents i des cen dents per des -

criu re el mo vi ment del mar –com mos tra la

par ti tu ra de la nos tra por ta da- o fu ses as -

cen dents si mu lant els focs ar ti fi cials). Els

tex tos in tro duïts en les par ti tu res són in di -

ca cions i co men ta ris,  que molts cops són

ab surds i in con gruents  i que po den re lli -

gar-se, tot creant-se ales ho res un pe tit

poe ma o una cur ta his to ria. Sa tie in sis teix

que aquests tex tos mai no se ran in ter pre -

tats per ac tors da vant d’un pú blic.

L’o bra s’i ni cia amb una co ral que l’au tor

qua li fi ca com in nap pé tis sant (ina pe tent) 

i es con ti nua amb vint frag ments mu si -

cals, dels quals vuit es tan de di cats a l’es -

port: la caça, la pes ca, la vela, el bany de

mar, el golf, les cur ses de ca valls, el tri -

neu i el tennis; i dot ze a si tua cions con si -

de ra des di ver ti ments: el gron xa dor, la

comè dia ita lia na, el des per tar de la nú -

via, la ga lli na cega, el car na val, el pop,

les qua tre can to na des, el “píc nic”, el to -

bo gan aquà tic, el tan go, el flirt, i els focs

ar ti fi cials. Creiem que la re pro duc ció del

pre fa ci i dels co men ta ris des ti nats al di fe -

rents es ports, ens aju da ran a con èi xer

mi llor Erik Sa tie i el seu es trany, su rrea -

lis ta i excèntric món.
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Au to ca ri ca tu ra.
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Por ta da de 

“Sports et 

Di ver tis se ments”.

Pre fa ci i par ti tu ra de la “Co ral Ina pe ten t”.

§ CHORAL INAPPETISSANT - 0.53
(gra ve)

Hypo cri te men
Ré bar ba tif et harg neuxt
(15 mai 1914 le ma tin à jeun)

§ CORAL INAPETENT –0.53
(greu)

Hipò cri ta ment
Adust i Esquerp
(15 maig 1914 al matí en dejú)

PREFACI

Aques ta pu bli ca ció esta cons ti tuï da per dos ele -

ments ar tís tics: di buix i mú si ca.

La part di buix esta fi gu ra da per tra ços –tra ços 

d’es pe rit–; la part mu si cal esta re pre sen ta da

per punts –punts ne gres–. Les dues parts reu -

ni des –en un sol vo lum– for men un tot: un

àlbum.

Jo acon se llo fu lle jar, aquest lli bre, de ma ne ra

ama ble i som rient; per què és una obra de fan ta sia. 

No cal veu re-hi una al tra cosa.

Per als  “Aper ga mi nats” i els “Estú pids”, he es crit

una co ral se rio sa i de cent.

Aques ta co ral és una esp ècie de preàm bul amarg,

una for ma d’in tro duc ció aus te ra i im por tant.

Hi he po sat tot allò que co nec so bre l’a vo rri -

ment.

De di co aques ta co ral a aquells que no m’es ti men.

Em re ti ro.

Erik SATIE
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§ LA CHASSE – 0.47
(vif )

Enten dez-vous ce la pin qui chan te?
Que lle voix!
Le ros sig nol est dans son te rrier
Le hi bou allai te ses en fants.
Le mar cas sin va se ma rier.
Moi, j’a bats des noix à coups de fu sil
( 7 av ril de 1914)

§ LA PECHE
(cal me)

Mur mu res de l’eau dans un lit de ri viè re.
Ve nue d’un pois son, d’un au tre, de deux au tres.
“Qu’y a-t-il?”
“C’est un pêcheur, pauv re pêcheur.” 
“Mer ci.”
Cha cun re tour ne chez soi; même le pêcheur.
Mur mu res de l’eau dans un lit de ri viè re
(14 de mars 1914)

§ LE YACHTING (Le yacht dan se) – 1.29
(mo de ré)

Le vent souffle com me un pho que. Quel temps !
Il a l’air d’un pe tit fou. La mer est dé mon tée
Pour vu qu ’e lle ne bri se pas sur un ro cher
Per son ne ne peut la re mon ter.
“Je ne veux pas res ter ici,”dit la jo lie pas sa gé re
“Ce n’est pas un en droit amu sant. J’ai me mieux
au tre cho se. Allez me cher cher une voi tu re.”!

( 22 mars 1914)

§ LE BAIN DE MER – 0.57
(mou ve men té)

–La mer es lar ge, Ma da me.
–En tot cas, elle es as sez pro fon de
–Ne vous as se yez, pas dans le fond c’est très hu mi de.
–Voi ci de bon nes viei lles va gues.
–Vous êtes tou te moui llée!
–Oui, Mon sieur
–Elles sont plei nes d’eau.

(11 av ril 1914)

§ EL GOLF – 0.51
(exal té)

Le co lo nel est vêtu de “Scotch Tweed” d’un vert vio lent.
Il sera vic to rie
Son “caddie” le suit por tant les “bags”.
Les nua ges sont éton nés
Le voi ci qui as su re le coup
Les “ho les” sont tout trem blants
Le co lo nel est là!
Son “club” vole en éclats !
(20 mai 1914)

§ LA CAÇA – 0.47 
(viu) 

Sen tiu aquest co nill que can ta?
Quina veu! 
El ros sin yol és al seu niu.
El mus sol alle ta els seus fills.
El sen glar va a ca sar-se.
Jo, mato nous a trets.
(7 abril de 1914)

§ LA PESCA
(cal ma)

Mur mu ris de l’ai gua dins un llit de riu.
Arri ba da d’un peix, d’un al tre, de dos al tres.
“Qui hi ha?”
“És un pes ca dor, un po bre pes ca dor”. 
“Gràcies”.
Ca das cú tor na a casa seva; tam bé el pes ca dor
Mur mu ris de l’ai gua dins un llit de riu.
(14 mar ç 1914)

§ LA VELA (El iot dansa) - 1.29
(mo de ra t)

El vent bufa com una foca. Quim temps!
Sem bla un pe tit boig. La mar està em bra vi da.
Tant de bo que no es tren qui so bre un pen yal!
Nin gú la pot re mun tar.
“Jo no vull que dar-me aquí”, diu la bo ni ca passatgera. 
“Aquest no és un lloc di ver tit. M’es ti mo més
una al tra cosa. Aneu a bus car-me un au tomò bil!”

(22 mar ç 1914) 

§ EL BANY DE MAR – 0.57
(agi ta t)

–La mar és ampla, Se nyo ra.
–En tot cas, és for ça pro fun da.
–No segueu en el fons, és molt humit. 
–Heus aquí unes bo nes ona des envellides.
–Esteu to tal ment mullada!
–Sí, Se nyor.  
–Estan ple nes d’aigua.

(11 abril 1914)

§ EL GOLF – 0.51
(exal ta t)

El co ro nel va ves tit amb “tei xit es cocès” d’un verd violent.
Ell serà victoriós.
El seu “caddie” el se gueix por tant els “pals”.
Els nú vols es tan sor pre sos.
Aquí el te nim as se gu rant el cop:
Tots els “fo rats” es tan tre mo lo sos.
El co ro nel és allà!
El seu “club” es fa mi ques.
(20 maig 1914)
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Par ti tu ra i di bu ix de la Caça

Par ti tu ra i di bu ix del Golf

Par ti tu ra i di bu ix de la Vela



apunts 75 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (80-87)

art i esport

86

§ LES   COURSES – 0.48
(un peu vif)

Achat du pro gram me. La fou le

Vingt et vingt. Aux ru bans

Dé part

Ceux qui se dé ro bent

Les per dants

(nez poin tus et orei lles tom ban tes)  

(26 mars 1914)

§ LE TRAINEAU – 0.49

(cou rez)

Quel froid ! Mes da mes, la nez dans

les fou rru res. Le trai neau file.

Le pay sa ge a très froid et ne sait où se met tre

(2 mai 1914)

§ EL TENNIS – 0.58

(avec cé ré mo nie)

Play ? Yes?

Le bon ser veur

Com me il a de be lles jam bes.

Il a un beau nez

Ser vi ce cou pé. Game !

(21 av ril 1914)

§ LES CURSES – 0.48
(una mica viu) 

Com pra del pro gra ma. La gentada.

Vint i vint. A les cintes

Sortida.

Aquells que s’escapen.

Els perdedors

(nas pun xe gut i ore lles caigudes).

(26 mar ç 1914)

§ EL TRINEU – 0.49

(co rreu)

Quin fred! Sen yo res, el nas dins

les pells. El tri neu surt dis pa rat.

El pai sat ge té molt de fred i no sap on fi car-se.

(2 maig 1914) 

§ EL TENNIS – 0.58

(amb cerimònia)

Joc? Si?

El bon servidor.

Hi ha ca mes boniques

Hi ha un nas bell

Ser vei ta llat. Joc!

(21 abril 1914)

Par ti tu ra i di bu ix del Tennis



Du rant i des prés de la Gran Gue rra, Erik

Sa tie es mou en els am bients cu bis tes i és

amic de per so nat ges com Jean Coc teau,

Pa blo Pi cas so, Igor Stra vinsky i Ser ge

Diag hi lev. di rec tor de la com pan yia dels

Ba llets Rus sos. Aquest, en mig  de la sor -

pre sa ge ne ral, li en ca rre ga, el 1917, la

mú si ca per al ba llet Pa ra de, so bre un tema

de Coc teau, co reo gra fia de Leó ni de Mas si -

ne, amb de co rats i ves tua ri de Pi cas so.

Amb Pa ra de, Diag hi lev pre te nia can viar

l’est èti ca de la dan sa i inau gu rar l’o rien ta -

ció mo der nis ta dels ba llets rus sos. L’es tre -

na va de sen ca de nar un escàndol me mo ra -

ble, per què, sent un es pec ta cle lleu ger i

atre vit, va mo les tar gran part del pú blic,

atès que sem bla va una pro vo ca ció en un

mo ment en què la gue rra s’e ter nit za va de

ma ne ra de ses pe rant. Mal grat això, pot ser

va ser vir per aug men tar l’in terès i la ins pi -

ra ció dels ar tis tes a l’en torn de la com pan -

yia de Diag hi lev. En aquests anys, Sa tie

era con si de rat mes tre i men tor d’un grup

d’in no va dors mu si cals co ne gut com Les

Six (els Sis), for mat per Arthur Ho neg ger,

Fran cis Pou lenc, Da rius Mil haud, Louis

Du rey, Geor ge Au ric i Ger mai ne Tai lle fe rre, 

als quals va con èi xer a tra vés de Coc teau.

Les Six, tam bé co ne guts al guns d’ells com

els “es por tis tes de la mú si ca”, que du rant

un temps es van di ver tir amb el can dor de

Sa tie i el por ta ven en triomf, des prés l’ex -

co mu ni ca ren cruel ment. Ales ho res Erik

s’en voltà de dei xe bles més jo ves i es va for -

mar el quar tet, ba te jat com l’Esco la

d’Arcueil, com post per Ro ger Dé sor miè re,

Ma xi me Ja cob, Hen ri Cli quet-Ple yel i Hen ri 

Sau quet, grup que la vida va dis per sar

ràpi da ment amb sorts  diferents. Sa tie, de

ma ne ra rei te ra ti va, els re co ma na va es sen -

cial ment: “Ca mi neu sols. Feu el con tra ri

del que jo faig. No es col teu nin gú.”

Un al tre as pec te in te res sant, per ins òlit, de 

l’o bra de Erik Sa tie, el cons ti tueix l’a no me -

na da Mu si que d’Ameu ble ment (Mú si ca

Mo bi lia ri), la qual tin dria el pa per de la

nos tra mú si ca am bien tal o del fil mu si cal.

És una mú si ca sen se pro ta go nis me “vo lem

llen çar –deia–  una mú si ca com pos ta per

sa tis fer les ne ces si tats útils. L’art no hi te

res a veu re. La Mu si que d’Ameu ble ment

crea vi bra ció i no té al tra fi na li tat, té la

ma tei xa fun ció que la llum, la ca lor i el

be nes tar en to tes les se ves for mes. No en -

tri en cap casa on no s’u ti lit zi la Mu si que

d’Ameu ble ment”. Pro ba ble ment l’úl tim

tre ball d’Enrik Sa tie va ser el ba llet Relâ -

che (Des cans), com post en 1924 so bre un

ar gu ment de Fran cis Pi ca bia, amb un in -

ter me di ci ne ma togr àfic de René Clair i una

co reo gra fia de Jean Bor lin per als Ba llets

Suecs de Rolph de Maré.

L’excèntric Erik Sa tie, que a la seva ha bi -

ta ció hi te nia dos pia nos, l’un so bre l’al -

tre, amb els pe dals in ter co nnec tats; que

te nia 100 pa rai gües i 12 ves tits de ve llut

gris; que por ta va sem pre mit jons blancs;

que quan reia de ma na va per dó; que no -

més men ja va ali ments blancs (ous, su -

cre, os sos tri tu rats, llet, co cos...); que

bu llia el vi i el be via fred i que fu ma va per

pres crip ció fa cul ta ti va (“per què si no ho

fes, ho fa rien els al tres”), va mo rir a Pa -

ris el pri mer de ju liol de l’any 1925 a

con se qüèn cia d’u na ci rro si hepà ti ca, en

un es tat d’a van ça da pros tra ció i indi -

gència, mal grat te nir una gran po pu la ri -

tat i pos seir  una per so na li tat fa ce cio sa i

mitò mana.
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Pro jec te per a un bust de M. Erik Sa tie (pin tat
per ell ma teix), amb un pen sa ment: “He vin gut
al món molt jove en un temps molt vell.”

º

Sa tie

(Di bu ix de Pa blo Pi cas so).

º

Sa tie

(Di bu ix de Jean Coc teau).

¼

Sa tie

(Fo to gra fia de Man Ray).


