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50 anys de Dcinsa
Andreu Sotorra

BARCELONA

La temporada 1944-45,
fa 50 anys, el bolla rí
Joan Mogrinya es va
incorporar a Talesho-
res secció de danso de

rinstitut del Teatre, on
YO exercir duront 30

anys. Duront totoquest
curs. Tactual Escola

Superior commemoro
Tefeméride.Una de les reestructuracions

més decisives deis ense-

nyaments teatrals que
també incorporaven la
dansa, segons es desprén
deis articles de Gui-

llem-Jordi Graells en el volum LTnstitut del

Teatre 1913-1988, Historia gráfica, es va produir
el 20 d'abril del 1935, pero no va ser fins al
19 de juliol del 1936. amb la nova situado

política, que un decret signat per Josep
Tarradellas com a conseller interí de Cul

tura fixava Torganigrama d'ensenyaments
de la institució teatral en els apartats d'ac-
tor dramátic, actor líric, dansa, escenogra
fía i director d'escena. Aquesta reorganit-
zació. pero, només es va aplicar pardal-
ment, perqué els estudis de dansa i de di
rector d'escena no es van arribar a estruc

turar mai, en bona part, peí tomb
desfavorable que van prendre els esdeveni-
ments histories.

No seria fins al 26 de gener del 1944 que
un nou decret creava el Conservatori Su

perior de Música i Dedamació de Barcelo
na. A partir d'aquest decret, ITnstitut va
adaptar el seu pía d'ensenyament al d'altres
conservatoris, amb la creació d'una secció

de dansa.

Aquella mateixa temporada es va convo
car un concurs per a la provisió de cátedres,

que va guanyar, entre d'altres, el ballarí
Joan Magrinyá {Vilanova i la Geltrú, 1905),
alumne de Joan Uongueras, a més de les
germanes Concepció i Uuisa Pujol. Ma
grinyá. queja havia ingressat al eos de ba
llet del Liceu el 1926, on havia exercit de

primer ballarí, mestre de ball i coreograf
teatral, i d'on va ser director des del 1939 al

1977, a més de fer una carrera personal
paraHela, va ser durant 30 anys el cap de la
secció de dansa de l'Institut i es va convertir

en el mestre de centenars de ballarins. Fins

al 1970, amb la direcció de Hermann Bon-

nín a l'Institut, no es va proposar una nova
reestructuració de la secció. Amb la jubila-
ció de Joan Magrinyá. Bonnín va confiar la
direcció de la secció de dansa a la profes-
sota polonesa Klara Kmitto. El 1975 es pro-
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L'Institut del Teatre commemora

lafündació de ¡'Escola Superior
dueix la incorporació de Miguel Montes
com a cap i la secció adquireix definitiva-
ment personaiitat propia convertint-se en
Escola Superior de Dansa i Coreografía. El
1991, va ser la polonesa Bárbara Kasprowicz
[vegeu entrevista a la página següent] la que
es va incorporar a la direcció.

Bárbara Kasprowicz ha mantingut cons-
tants relacions amb Joan Magrinyá (a qui es
va fer un homenatge en el Festival de Sitges
del 1991). Kasprowicz considera el ballarí
com "el pare de Pescóla actual". La directo
ra afirma que l'equip de l'época de Ma
grinyá "ha deixat una gi-an empremta" i

recorda una anécdota amb Magrinyá: "Jo li
vaig dir que em sabia greu que no hagués
pogut ser alumna seva, i Magrinyá em va
respondre que era al revés, que era a ell a
qui li sabia greu de no haver pogut ser
alumne meu. Sempre ha volgut aprendre."

Técnica i sentiment
Assumpció Aguadé, l'ültima directora,

fins al 1987-88, i la que va ser primera ba
ilarina estrella del eos de ballet del Liceu,

ex-alumna de Joan Magrinyá i actual res
ponsable de la que va ser la seva escola
privada al carrer Petritxol de Barcelona,
parla del seu mestre com de la persona
"que més ha fet en aquest país per impulsar
la dansa". Aguadé diu sobre Joan Magrinyá:
"Viatjava i s'informava de les noves ten-
déncies perqué creia que sense una bona
escola no es poden formar bons ballarins.
Ell barrejava molt bé la part técnica amb la
dosi artística i de sentiment, era un bon

mestre, amb bon gust i amb una manera
especial de fer entendre el que volia."

D'altra banda, la pianista Lluisa Pujol,
acompanyant de Magrinyá en tots els seus
ballets, explica: "Era un ballarí fantástic
perqué sabia fer de tot. S'abocava ais ballets
i les seves adaptacions per a operes sempre
van teñir un gran éxit al Liceu. Per mi no hi
ha hagut substituí. Va fer unes coreografies Joan Magrinyá va ser el primer director de TEscota de Dansa de llnstltut

Intercanvls internaclonals amb
mirada de futur al segle vinent
> Després de 50 anys, l'Escola de Dansa de l'Institut del Teatre és un referent
entre les millors escoles intemacionals peí seu carácter especial de fiisió amb les
arts dramátiques en un mateix centre. Aquesta temporada s'ha vist marcada peí
Congrés d'Historiadors de la Dansa, per la preséncia del coreograf alemany
Jochan Ulrich i peí projecte d'una gala amb postgraduats al maig amb la majoria
de ballarins i coreograft que a hores d'ara tenen un circuit exterior. La
temporada del cinquántenari manté els intercanvis amb centres estrangers i els
tallers de dansa per donar l'oportunitat ais alumnes d'actuar amb públic i per
reflexionar sobre el mig segle que ha transcorregut des de la incorporació de
Joan Magrinyá el 1944-45, amb mirada de ftitur al segle vinent.

difíciis de superar." Lluisa Pujol també s'hi
refereix en l'aspecte personal: "Sempre vam
teñir xma relació molt agradable perqué en
el fons era una bona persona que només es
permetia alguns cops de geni."
Joan Magrinyá es va retirar de ballarí

l'any 1977, ais 54 anj^, iva deixar també el
Liceu com a professor de ball. Actuaiment
viu envoltat deis records de la seva nüllor

etapa en la seva residénda de Vilanova i la

Geltrú. En una entrevista de fe tres anj^ a
l'AVUI, Magrinyá va dir: "Quan vaig arribar
a Barcelona, el 1918. un noi com jo [13
anys] no podia estudiar la dansa que veia al
Liceu. deis ballets russos. Tot eslava per fer.
Potser per aixó sempre m'he volgut quedar
a Catalunya, perqué era tm país verge en
dansa i jo estava disposat a donar-li tota la
meva vocadó per construir alguna cosa."


