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La tragédia del LIceu

El gran ballarí i coreógraf va caure malait en conéixer la noticia

Joan Magrinyá mostra la seva consternació
per rincendi del Gran Teatre del LIceu

UMMinUNCJtt

B prestigiós ballarí i coreó
graf vllanoví Joan Magrinyá I
Sanromá, que el passat mes de
desembre va fer 90 anys. ha
manifestat en el decurs (fuña

entre^sta mantinguda amb el
DiAñI DE VILANOVA la seva
consternació per Tincendi del
Gran Teatre del Líceu de Bar
celona: Tescenari on es va con
sagrar cx)m a una de les figures
más Importants de la dansa
d'aquest segle ha quedat reduTt
a cendres.

Encara no me'n sé avenir.
No puc entendre com una
espuma d'un soldador fia
pogut causar un IncendI tdn
debastador, afirma Magrinyá
molt afectat De fet. dilluns
mateix, en conéixer la noticia
arran d'una trucada telefónica

d'una emíssora de rádío. va
caure malait i prácticament no
es va mouredel Ilitfins (jimecres.

Joan Magrinyá afirma que
els quatre millors escenaris
operístics del món són, per
aquest ordre, TÓpera de París,
rScala de Milá, el Colón de Bue
nos Aires i el LIceu de Barcelo
na. encara que per mi el més
bonicés el LIceu.

Per Joan Magrinyá, que va
iniciar la seva gran carrera ar
tística al Líceu l'any 1926
muntant ñns a 25 ballets (f ópera
i  infinitat de cx)mposick>ns de
bal firts a 1977, és Ineparable
que sliagl crema! una jola
com aquesta, on he centra!
tota la meva vida artística.

Magrinyá es mostra partidarí

que el üceu es reconstreixi com
més avíat millor, a la Rambla i,
en la mesura del que siguí
possible, respectant l'antiga
fesomia interna i extema. Res
pecte a i'escenari més idoni per
celebrar ópera fins que no es
reconstrueixi el Liceu. el ballarí
i coreógraf vllanoví es decanta
més peí Teatre Tívoli que no
pas peí Principal.

TInc tants records del

LIceu que comentarla 1 mal
no acabarla, comenta amb
enyoranga mentre recorda els
seus grans éxits al teatre de la
Rambla deis Caputxins de Bar
celona, sobretot La Festa Major
de Morera (on hi era representat
el Ball de Bastons de Vilanova i
la Geltnj), La sardana de les
monges o Los Gavilanes i les
óperes Alda, Faust, Orfeu o
Gioconda, entre moltes altres.
Casa seva és tot un museu que
quan morin ell i el seu germá,
Isidre, será cedít a la dutat de
Vilanova.

"VILANOVA, DE
LA DANSA CAPITAL"

Magrinyá vol que casa seva.
la Masía Nova, siguí un día o un
altre un museu de la dansa I
afirma que cal aconseguír que
s'acompleixl el seu eslógan:
VHanova, de la dansa cafStal.

Joan Magrinyá ha rebut un
gran nombre de premis.
dtetínckwTS I homenatges al tlarg
de la seva vida, entre ais que
destaquen la Creu de Sant Jordi
de la Generalitat, el Premi
Sebastiá Gasch d'Honor o la

Magrinyá no ha perdut la traga, con^ demostra en aquesta figura a ta barra cfassaig que conserva a casé seva MARY

Medalla (fOr al Mérit Artístic
del Rei Joan Caries I. Al final
de l'any passat el Ballet Nacio
nal d'E^nya II va retra un
gran homenatge que va
promoure una de les seves
deixebles més destacades.
Aurora Pons. Magrinyá, peró,
afirma que rhomenalge més
entranyable que se li ha fet va
ser el (lue va teñir lloc al Teatre
Bese de Viiarx)va i la Geltrú.

Aquest gran ballarí I
coreógraf. fíll predilecte de
Vilanova i la Geltrú, conserva a
casa seva gran nombre de

records del Líceu. Un (faquests
records és el vestit que va
ütilitzar en l'ópera Manon, de
Massenet, amb la qual es va
acomiadar del Gran Teatre del

Liceu.

També guarda una col.lec-

cló ent^e de programes del
Liceu de tota la seva vida artís
tica (^ ara ha oferta! Consofci
del Liceu: per si sitan crema! els
queguardaven i.entrecfaltres,
vestits dissenyats peis artistes
Pablo Picasso i Joan Miró.
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El baHarf I coreoorátaf va convertír-«e en una estrella intemactonal al Gran Teatre del Liceu IMAflY Joan Magrinyá va cawamMt en oonáixw ta nellteia MARY


