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CENTENARI JOAN MAGRINYA

EL LLEGAT DEL MESTRE

Eldia 23 de desembre de 2003 Vilanova i

la Geltrú celebrara el centenari del naixe-

ment d'un deis seuspersonatges il-Ius-

tres, el ballarí [oan Magrinya i Sanrorná.

Amb motiu d'aquesta eferneride, des de

l'Ajuntament s'ha previst programar un
seguit d'actes amb I'objectiu d'aproximar

la figura de [oan Magrinya a tota la ciuta-

dania i potenciar, així mateix, el món de

la dansa a la nostra ciutat.

D onat que [oan Magrinya va
ser primer ballarí i director
del Ballet del Liceu, és previst

fer durant aquest mes de juliol al
Foyer del Teatre una petita exposició
en homenatge a aquest gran mestre
de la dansa. Es vol que la mostra
vagi vinculada a l'ópera Arda ja que

tant el ballarí com el Ballet del Liceu
hi interpretaren nombroses coreo-
grafies.

[oan Magrinya al Gran Teatre
del Liceu

[oan 'M'agrinya va debutar com a
solista al Liceu el 1926 amb I'obra El

Príncep Igor, a la qual van seguir els
muntatges d' Arda, Hamlet, Thais,
Faust ...

La seva constancia, puresa i dedica-
ció apassionada el van portar a la
direcció de cos de ball del Liceu,

rellevant la Iloable Pauleta Parnies. El
4 de rnarc de 1938 va estrenar la pri-
mera obra COIl) a director, Samsó i
Dalila. Després de suspendre's la
temporada a causa 'de la guerra, el
1939, el Mestre va reprendre les
seves tasques al cos de bafl.

r
Quan el 1957 va anunciar quees
retirava com a ballarí,'paro no com •
a coreóqraf, el Liceu li .va retre un
hornenatqe' aquell mateix febrero
Hnalitza 'la seva carrera al U~eu el' ~
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1976 amb Samsó i Dalila, curio-
sament coincidint amb el fet que
també fou la primera obra que
coreoqrafiá com a director del

Ballet del Liceu.

Una vida plena de dansa

Per coneixer qui va ser [oan
Maqrinyá cal sintetitzar la seva

extensa biografia per determinar
aspectes tan diferents com els lIi-

gams institucionals que va esta-
blir amb altres ciutats, la seva
aportació professional al rnén de

la dansa, quina va ser la relació
amb Vilanova i la Geltrú, que va

aportar a la ciutat i quin Ilegat

ens va deixar, tant a nivell de
material o a través deis coneixe-
ments que va saber transmetre
als seus alumnes i que han
perrnes que el seu art encara
sigui viu avui en dia.

[oan Maqrinyá i Sanrorná (1903-

1995) va néixer a Vilanova i la
Geltrú el 23 de desembre de
1903. Els negocis del pare van
portar la farnflia Maqrinya a tras-
lIadar-se a Barcelona. Fou allá on:

[oan Maqrinyá entra en contacte
amb el món de la dansa.

Formant part de ballets d'obres.
de teatre, primer, i fent dé solis-
ta al Liceu després, Maqrinyá fou
considerat I'impulsor de la.dansa

a Catalunya, i va despertar I'inte-
rés per la "dansa dassica tant 'al
públic com a la premsa. Després
de diverses temporades al Liceu
va cornencar la seva carrera 'en
solitari. Amplia el seu árnbit de

treball amb la pedagogia, i crea
la seva propia escola de dansa,
on va formar moltes bailarines
de renom.

El juny. de 1936 va marxar amb
una companyia russa cap a París
i Londres per aprendre d'altres
ballarins i directors. Quan al
juliol torna a Barcelona va escla-
tar la guerra. Durant aquest perí-
ode va formar part d'un grup
artístic el qual tenia la missió
d'actuar a viles i hospitals. Pero
després de la batalla de l'Ebre va
haver d'agafar un tren per exi-
liar-se a Franca.

Al cap de poc temps va decidir
tornar i va ésser empresonat junt
amb el seu qerma a la Universitat
de Deusto a Bilbao, que havia
estat convertida en un camp de
concentració. Un cop finalitzada
la.Guerra va reprendre les actua-

cions a Catalunya i Espanya fins
al 1957, quan.es -Jaretirar com a
ballart. Contirula, pero, fins al
1918, com a mestre coreóqrat.

, .

Vinculadó amb Vilanova i la
Geltrú

Tot i que de ben jove es va tras-
lIadar a viure amb la família a
Barcelona, continua passant caps
de setmana i festius a Vilanova, a

una casa que tenia al carrer
Providencies, i posteriorment a la
Masia Nova. La Masia la van
comprar [oan i Isidre Maqrinyael
1957 al qerrná del pintor

Alexandre de Cabanyes, Caries.

El 1985 l'Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú va atorgar-li la medalla
de plata de la dutát.. EII, molt
aqraú, va afirmar: "Desitjo que

tot el meu bagatge espiritual, lli-
bres, música, pintures i trofeus,

resti perpetuarnent a Vilanova,
com a donació a ella, per tal que
en puguin fruir els vilanovins del
futur." [oan i Isidre Maqrinyá van

donar a la ciutat de Vilanova i la
Geltrú, la Masia Nova i la major
part del mobiliari, lIibres, docu-
mentació i obres d'art que es tro-
baven en el seu interior.
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