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Bárbara Kasprowicz
Cap de l'Escola Superior de Dansa i Coreografía de l'Institut del Teatre

"La sortida professional en dansa
és fácil si la gent és competent"

La responsable de l'Institut ven urgent un cas del Liceu
Escota suporior „•

do dansa I coraoErafia

Andreu Sotorra

BARCELONA

Bárbara Kasprowicz fa quatre
anys que és cap de TEscola
Superior de Dansa i Coreografía
de l'Institut del Teatre.

Kasprowicz, polonesa integrada
a Barcelona des de l'etapa de
Fabiá Puigserver, ha viscut amb
intensitat aquesta temporada
commemorativa deis 50 anys de

Dansa a l'Institut del Teatre.

Com a mesures més urgents de
cara al futur, Kasprowicz augura
que els estudis de dansa han de
viure raplicació de la LOGSE
amb l'entrada a la Universitat i

assegura que una sortida
professional del sector necessita
urgentment que el fiitur Liceu
tingui una companyia estable
de ballet.

&S, l'ínstitut del Teatre és un deis

pocs casos d'escola que agrupa
estudis de dansa amb art dramátic.

¿Aquesta barreja és positiva per ais
alumnes?

BJL Jo no conec cap escola que ho
faci enlloc. El cas de l'Institut és

fruit de les circumstándes

históriques. Pero a la llarga ha
estat bo per a la nostra feina
perqué avui les arts es barregen
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del tot, i els coreógrafs catalans
en són un bon exemple amb les
seves creacions.

AÁ ¿Quina diferencia hi ha entre
l'ensenyament de ¡d dansa a

l'Institut i el que esfa a les

académies privades que proliferen
per tot Catalunya?
Mi La primera és que l'Institut
és rúnic oficial, que permet en
set anys (segons el pía actual)
teñir el títol professional. A
més, es fa una selecció des de la

primera edat, que acostuma a

ser a partir deis 9 anys, a pesar
que ara tenim una alumna de 8

anys. Les académies privades
fan un treball positiu, pero més
de hobby, sense titulacions

oficiáis i generalment donant
entrada a tothom, per aprendre

alguns trets de ballet.
&1S1 ¿Seleccionar ballarins ais 8 o 9

anys no és prematur?
M Per ser ballari o bailarina

calen unes prcporcions
determinades del eos, un físic,

un sentit rítmic i una

coordinado, perqué després
s'hauran d'expressar a través
del eos, i no tots els cossos

reuneixen aqüestes condidons.

A& ¿Continua el tópic que la dansa
és 'només' per a liflilarines'?
M No tant, peró encara es nota.

Actualment. deis 250 alumnes

que Cenim només hi ha 30 neis.

Els que entren de petits
depenen molt de la familia i els

pares encara s'esgarrifen si un
fíll té aptituds per a la dansa,
pero aixo fa que els nois, per
aquest anar contra corrent,

donin sovint un resultat millor.

M Perc Ifl dansa té en projecte un
pía d'estudis universitari...
MI espero que s'acabi
implantant. És molt important

que la dansa entri a la
Universitat perqué aqui encara

anem coíxos de crítics,

historiadors i investigadors. A
ITnstitut som 15 professors i ara

ja s'ha inidat el redclatge de
l'equip de cara a la LOGSE.
M ¿No és un inconvenient per ais
alumnes en edat escolar que hagin
de combinar els dos horaris?

M És un escuU més. Per anar bé

hauríem d'aconseguir ser una
escola integrada, és a dir, que
cursés l'ensenyament escolar i

l'espedfic de dansa. A Polonia,
d'on jo vine, és aixi des de fa

molts anys. i també a molts
paisos de l'antic bloc de l'Est,
pero no cal anar tan lluny, a
rÓpera de París també tenen
l'ensenyament integrat.

M Sempre amb la incógnita de
quina és la sortida professional...
M La sortida professional en
dansa és fácil si la gent está
preparada i és competent. De

l'Institut del Teatre han soitit

ballarins que están actuant a tot

Europa. La competencia en
aquest art exigeix Iluitar per
elevar sempre el propi nivell.
Des d'una óptica més local, els

que es preparen per fer dansa
lurgentment una companyia

estable. És imprescindible que
el fiitur Liceu es plantegi
aquesta necessitat.

ANALISI

Joan Magrinyá: un
referent indispensable

Hermann BonnínJoan Magrinyá és el referent indis
pensable per entendre el recorre-

gut que fa la dansa del segle XX a
Catalunya. Discutit i, alhora, indis-
cutit, el mestre Magrinyá sobrevela

les tendéncies, escoles i capelles que han
alimentat els períodes més determi-
nants de l'evolució d'aquesta expressió
artística.

Els 50 anys de Dansa a l'Institut del
Teatre apareixen ara com el ñus en el
qual centrar-se per tal d'estudiar les ca-
racterístiques d'aquesta historia. Ñus,

pero, que. tanmateix, té, com en la
dramática aristotélica, un plantejament
previ i fa preveure un desenlia?.

L'Escola Catalana d'Art Dramátic,

avui Institut del Teatre, fundada l'any
1913 per Adriá Gual. incorpora ben
aviat a les seves aules la dansa rítmica i

plástica de Joan Llongueras. És justa-
ment ella la que nodreix el jove Ma
grinyá. Un període, el de Llongueras,

emmarcat dins el Noucentisme que
prefigura la seva expressió: Ilibertat del

eos, creació personal, replantejament
de la dansa tradicional a l'ombra d'lsa-

dora Duncan. L'arribada, peró, deis Ba
llets Russos al Liceu. l'any 1924, sacseja
aquests principis i marca en profundi-
tat i definitivament la personalitat de

Joan Magrinyá. La ferr|a disciplina deis
ballarins d'aquella companyia i el ca-
risma de Diaghilew constituirán des
d'aquest moment el seu model. Model
que, al mateix temps que s'arrela en la
tradició clássica del XIX, manifesta el

seu compromís amb la modernitat i les

avantguardes plástiques i musicals del
primer ter? del segle XX.

Sebastiá Gasch, el notari a Catalunya
de l'art més significatiu de la primera
nieitat de segle, assenyala la puresa ar
quitectónica i abstracta de la dansa de
Magrinyá i la influéncia que els Ballets
Russos han exerdt damunt d'ell.

Joan Magrinyá, dones, és per a Cata
lunya la figura ciau de la dansa més re
presentativa de l'Europa d'entreguerres.
La que, a casa nostra, podría haver con

figurar les bases d'una sólida evoludó.
La Guerra Civil Espanyola, tanmateix, ho
aigualeix tot. Guillem Díaz-Plaja, peró,
incorpora a l'Institut del Teatre de la
postguerra el jove mestre Magrinyá,
creant així, de fet, amb la secció de

dansa, la primera escola ofidal de TEs-
tat. Les circumstáncies,peró,jasón unes
altres i els nous corrents aitístics euro

peos no ^consegueixen travessar les
fironteres bunquerianes del ffanquisme.
Joan Magrinyá, peró, preserva la seva

integritat professional i exerceix el seu
mestratge a l'Institut i al Liceu. A poc a
poc, tanmateix, la servitud a uns ballets
subsidiaris d'una prodúcelo operística
excessivament.cofoia i casolana l'allu-

nyen del seu compromís creatiu inidal.
A fináis deis seixanta, sorgeixen, peró.

uns corrents margináis al model liceís-
tic. Una gent, uns ballarins, que aconse-
gueixen treure el ñas fora i un Institut

del Teatre que obre les seves portes al
debat, al mateix temps que incorpora
professors de totes les tendéncies. Per

una banda, integra l'anomenada "dansa
contemporánia americana", d'inspira-
ció conceptual, i per una altra banda, el
ballet académic vincular a les escoles de

Wrocklav i Varsóvia. Les dues expressi-
ODs conviuran des d'aquest moment

amb una escola clássica bolera espanyo
la que Magrinyá ha sabut preservar ín-
tegrament.

Estem en els anys setanta. Una nova
generado transita ja Iliurement per Eu
ropa i Nord-américa i posseeix el sentit
autocrític de la decandida transido que
la sosté. La dansa contemporánia, l'Es
cola Mudra de Béjart a Brusselies irromp
a Barcelona sense resisténda. Alió que
ara representa Joan Magrinyá és qües-
tionat.

No obstant, la perspectiva humana del
mestre i la fidelitat a la seva excepdonal

formado académica -Wassiliew, Pavlo-

va- l'erigeix en l'inqüestionable repre-
sentant a Catalunya d'un, encara que
débil, cordó umbilical amb el millor de

la dansa clássica d'aquest segle: els Ba
llets Russos. Aquest període dens cons-
titueix el ñus de la historia.

El desenlia?, el tercer acte d'aquesta
conflictiva peripéda, ens sitúa a les
darreries d'aquest segle, ais anj^ no-
ranta. Un moviment de dansa contem

poránia catalá prestigiat en cerdes eu-
ropeus acreditats, encara minoritaris.
Una consciéncia professional que el
nou Liceu, avui ja un servei públic,
haurá de respondre a aquesta realitat.
Aquests són un parell deis símptomes
d'una fi de segle que diagnostiquen que
la dansa a Catalunya ja s'ha incorporat
definitivament a les vibradons de l'art

contemporani.


