
La nos tra por ta da l’o cu pa la imat ge de

l’o bra es cult òri ca Ni jins ki, de la qual és 

au tor Au gus te Ro din (1840-1917),

con si de rat, in dis cu ti ble ment, com el

més im por tant es cul tor del seu temps.

Du rant tota la seva existència, Ro din va 

en fron tar-se al rep te d’in ten tar do nar

vida a la matè ria iner ta i cap tar el mo vi -

ment. Cap el 1910 va de di car una sèrie

d’es cul tu res al tema de la dan sa (Mo vi -

ments de dan sa), ins pi ra des en els

nous es tils d’ex pres sió cor po ral in tro -

duïts en l’art co reogr àfic per Isa do ra

Dun can, Loïe Fu ller i els Ba llets Rus -

sos. A prin ci pis de 1912, el ba lla rí Vas -

lav Ni jins ki va tor nar a Pa rís per in ter -

pre tar amb els Ba llets Rus sos l’o bra de

De bussy, Pré lu de à l’Après-Midi d’un

Fau ne. L’es de ve ni ment, que va en tu -

sias mar Ro din, va pro vo car una for ta

polè mi ca. El pe rio dis ta Gas ton Cal met -

te, di rec tor de Le Fi ga ro, va es criu re:

“Hem vist un fau ne in de cent, amb mo -

vi ments vils de bes tia li tat erò ti ca i de

ges tes de greu im pu dor”. Un al tre crí -

tic, Ro ger Marx, va pu bli car un ar ti cle

de fen sant Ni jins ki que Ro din va sig nar. 

Cal met te va con traa ta car ne gant l’au to -

ri tat de l’ar tis ta per jut jar l’a fer i de nun -

ciant a l’o pi nió pú bli ca que Ro din pre te -

nia ocu par el pa lauet Bi ron, an tic con -

vent i ca pe lla del Sa cré-Coeur (avui Mu -

seu Ro din) amb “di bui xos li bi di no sos i

cro quis cí nics”. Ro din, te mo rós de per -

dre el con trac te del pa lauet Bi ron, va re -

ne gar de la sig na tu ra. Marx, que mai no 

va re fer-se d’ha ver es tat traït, va mo rir

l’any se güent. Mal grat tot, el ma teix

any 1912, Au gus te Ro din va mo de lar

un Ni jins ki en ple mo vi ment, amb uns

mús culs pro mi nents, es pe cial ment de

les ca mes, que cer ta ment és una de les

se ves rea lit za cions més bo ni ques i es -

pec ta cu lars. (fig. 1). El ma teix any, Ro -

din va efec tuar un pe tit cap de Ni jins ki

en bron ze, on va cop sar els trets de ti -

pus mon gol del ba lla rí (fig 2). Com a

anè cdo ta, el pin tor Emi le Blan che ex -

pli ca que va sor pren dre en l’es tu di de

l’ar tis ta a aquest i a Ni jins ki nu, pro fun -

da ment ador mits, a con se qüèn cia de la

be gu da i de la ca lor des prés d’u na ses -

sió de tre ball.
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Au gus te Ro din. Bron ze, per Ca mi le Clau del.

FIGURA 1.

Ni jins ki, 1912.

Guix. 17,3 x 9,9 x 6,4 cm.

Mu sée Ro din Pa rís. (Exis teix una

re pro duc ció en bron ze de 1958.)

FIGURA 2.

Pe tit ca p de Ni jins ki, 1912.

Bro nze. 6 x 3,2 x 3,6 cm.

Mu sée Ro din. Pa rís.


