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No diré pas que el nostre Magri-.

nyá tingui la categoria de precursor

o de profeta de la dansa, pero sí que

e11n' inicia a Catalunya l' estil euro-

peu i riescampá la 11avor,profusa-

ment, entre la gent de casa. Abans

d' e11,la cosa era importada. Com si

fos impensable que pogués posar ar-
rels ací. Maqrinyé fou tot un pont

quan no hi ha:Vi-ani ribes a la vista.

No hi havia tradició. El mérit d'e11és

que es féu com portaveu de les an-

sies 'quees respiraven en els estadis

intel.lectuals, artístics, literaris,

englobats dins el modernisme i l'im-

pressionisme que senyorejava a casa

riostra, com a signe de la vitalitat que
s' anava apoderant d'unes gents que

estaven encaminant el nostre país

cap a la consecuciódun poble de pri-

mera categoria.

Una vegada més, com en tants

casos que s'havien anat donant al

11argde la Henaíxenca.; l' arrel i el

motor en els moviments promotors

de la vitalitat catalana venia'_de la
pagesia, de les viles rurals.Ejs avis

de Maqrinyá van venir a Vilanova,
cap a finals del tseqle.passetproce-

dents de la Riera,vila del Camp de

Tarragona,junt amb els seus fills.L' a

vi esva establir de forner al carrer de
Correu. Per a la familia, l' ambient

del carrer tenia tota I' aroma de quie-

tud, dharmoníe, de bona avinene;:a,

de planesa, de la 'vila' "que havien
rl ••iv"t

JOAN MAGRINYA,

El fill gran, Isidre, quan li 'arriba

l'hora, s'enamora d'una de les noies

de cal Joan Sanrorná, familia molt

anomenada, com a majoristes d' oli,

coneguda per cal Paella. Tenien

I' establiment al costat del taller

mecáníc de cal Caba, al carrer del

«Membrillo». Fruit de l 'amor de la

parella nasqueren' quatre fills, que

foren Angela, com la mare, Joan,

com l' avi matern, Isidre, com el pa-

re, i Enriqueta, com el padrí. El se-

gon, Joan, nasqué el 23 de desernbre

de 1903. El pare l'inscriví una mica

més tard, per qüestions de lleves,

com a nat el dia de capdany de 1904.
Les nenes anaren al col.legi de la Ca-

sa d'Empar. Els nens, a un parvulari

que hi havia al carrer de Sant Joan.

Jarnés grandets, aquests passaren
al Col.legi Sama. El petit, l'Isidre, hi

féu la primera ensenyane;:a.El Joan

hi estudia el comerc. El pare el tenia

destinat a ésser-li ajudant en el ne-

~goci d'una societat d'assegurances

qu: feia poc que havia iniciat. La ve-

ritat és que al Joan els estudis se li
entravessaven. No feien per a el1. Li

e;e~nun suplicio Les notes que treia

.eren ben justetes. Així i tot, encara

recorda amb afecte i agra'iment I' en-
'sé;;'yamentque li procuraren els es-

e) ~

colapis. Un dels seus mestres fou el

pare Constantí, el «padre Constan-
tinu», que esmercá gairebé tota la vi-

da de pedagog i de sacerdot al servei
. rlAl!'l no;" v il anov ins
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A més d'idiomes, historia sagra-

da i geografia, que eren les seves

assignatures preferides, i altres pro-

pies del comerc, feien molta gimnas-

tica, sueca i a les barres, i esports.

Tot aixó últim tampoc no li atreia.

Tot e11era més aviat retret, de moví-

ments moderats, cenyits. Tot el que

íos exhibició i exhalació del cos el

cohibia. Un dia de Carnaval, quan

era molt menut, una ve'ina de casa

seva es va posar al cap de vestir-lo

de comparser,per a prendre part a

les comparses.No en va sortir.E11s'hi

posa ferruco. Va haver de desistir.

En canvi, ja més grandet, el que feia

per a e11era jugar a teatres i a cape-

11es,amb els seus companys, uns

nens verns que foren els amics

predilecte d' infan tesa, els germans
Esteve i Miquel Alimbau í els ger-

mans Oscar í Enric Forgas. Ells en-

cara recorden que la seva principal

obsessió eren decorats, vestuaris,

declamació, gestos.

D' entre els entreteniments que
s'organitzaven al Col.legi Sama la

seva preferéncia també anava en el
mateix sentit. Els diumenges de Car-

naval a la tarda s'hi feien unes ses-
síons artistiques. EIs escolapis ho

feien per treure els alumnes de l' arn-
bient del carrer, principalment de la
comparsa del Vidalot o deis balls de

les dues hores. Els nOÍB,pero,no a'ho
perdien. Compaginaven, sensílla-

rnarrt. ambdues diversions. Un any



interpretaren «Els set pecats capi-

tals», una obra moralitzadora en la

interpretació de la qual s'ho van pas-

sar d' alló més bé. El Miquel Alim-

bau hi feia d' Avarícia i en Joan Cas-

tells, de Superbia. Ell, el que havia

d'ésser durant tants anys "el Cas-

tells de la Caixa» (director que fou de

la Caixade Pensions), la qual fou per

a molts vilanovins <da Caixa del

Castells», amb el seu tiparro i la seva

veuarra, amb gestos grandiloqüents,

clamava: «Voldria que tots els homes

estessinsota els meus peus». Magri-
nyá.molt d' acord amb el seu carácter

hi representava la Humilitat. Co-

menyava la seva actuació, dient:

«Corn la humil violeta ... » Els com-

panys d'aquest temps d'estudiant fo-

ren els germans Josep M. i Eduard

Foradada, Carles de Cabanyes, J0-

sep Antoni Soler (Sans de Gomal),

Pau Alegre (de la família coneguda

per cal Paperaire) i Joan Rovirosa

(de la sabateria Bartolí).

El 1918, tota la família es despla-

ya a Barcelona. El pare anava sortint

amb la seva. La seva companyia

d'assegurances creixia, i necessita-

va trabar-se més a prop don eren la

majoria deis associats. Feia poc que

havia traspassat el fom a la seva ger-

mana Rosa,que precisament sHavie

casat amb un ;f~)fner, Virgili, conti-

nuat després, viqerit encara en 11 ac-

tualitat, per uns fills i nét d' aquest,

al mateix número 11 del carrer es-
mentat.

Durant un parell d 'anys, deis 14

als 16, el pare va col.locar el Joan

com a meritori d'una fabrica de con-

serves, amb l' afany que s'anés en-

trenant a portar un despatx i, a més

a més, el va fer especialitzar en el

ram de les assegurances, fent-lo

assistir a acaderruesapropiades, a fi

que estéspreparratper a ésser el seu

ajudant en el negocioEl grrma Isidre
comancá a estudiar el 'batxillerat.

Era convingut per la família, ;i .era la

vocació d' ell, que després ini~iaria
•la carrera de medicina

Mentrestant, a-quells simptorneq

intantils anavenprenent cos en l 'ani-

ma del noiet Joan. Cada vegada la
cosa s'anava definint. Sense parlar-

ne a ningú, que potser ho haurien

pogut considerar com una ximpleria

d' adolescent, comencé a interes-

sar-se ja descaradarnent per la dan-

sa. És el misteri de la vocació profes-

sional. A més, a Barcelona tenia ca-

da dia al davant deis ulls un grapat

de fets que li feien prendre posicions
en tot alló que li anava bullint dintre.

Va comenyar a llegir llibres i revis-

tes, preferentment francesos, que

parlaven de la dansa. De moment, el

seu pare s/ho va prendre de broma.

Peró el noi no tenia altr a fal.ler a.

Aquells dies, al Principal Palace,

allí, a la playa del Teatre, Pitarra

conternplant-sho des de l'observato-

ri del seu monument, es feia un es-

pectacle de music-hall, amb molt de

balle, i hí anava. Va descobrir que

una mica més amunt hi havia el Li-

ceu i que la dansa hi tenia un lloc

preferent. Un diumenge se n'hi va

anar. L' entrada, a cinqué pis, valia

sis rals. Feien la "Walkíria». Se'n va
endur una gran decepció. No hí havia

cap número de ball. Al cap de pocs

dies feien "La dame de Pique», de

Tchakowky. Després hi veié «Faust» ,

El mestre de ball era Teodor Was-

silief. Quan s' acaba la represen-

tació va anar en busca d'ell, al seu

camerino. Li va dir que volia ésser

dansarí, així en sec, que volia bailar

talment com havia vist que ho feien

els seus deixebles.

Va prendre part en el curs que or-

ganitzava I'Institut de Rítmica i Plás-

tica, d'en Joan Llongueras. Les lli-

coris amb Llongueras eren al mateix

Palau de la Música Catalana, a la sa-

la de descans del primer pis.

Joan Magrinya en el millor lemps de la seva época.



Del 1921fins al 1929, durant l'hi-

vern, en els dos mesos bons que du-

raya l'actuació deis intérprete rus-

sos, tant com a cantants com a dan-

sarins, va rebre llicons de W assilief.

El mestre i la seva companyia eren

russos blancs, que havien fugit de la

«revolució» comunista. El mestre

acabaper instal.lar-se a Barcelona.

En el transcurs d' aquests anys,

Joan Maqrinyá estudia ball espanyol.

També acutá ja com a membre del

cos de dansa del Liceu. Al cap de poc

s'iniciava com a solista. El seu pare,

pero, es va asserenar en veure que

l' obsessió dansarina no era obstacle

perque en Joan anés complint el seu

deure en relació amb la companyia

dessequrances. La dansa no donava

per viure. Pero per a viure, en Joan

necessitava la dansa. El pare, enca-

ra, desitjós d' assegurar-li el derná, el

va inscriure en un curset de l'Escola

de Funcionaris de la Diputació. Va

tornar a fracassar. En va tenir un

disgust molt gros. Va anar a classe

uns dies escadussers. Suspenso

No ho resistia. No feia per ello El pa-

re es va haver de resignar. No hi ha-

via res a fer. Era la primera contra-

rietat d'envergadura que li donava

aquell Iill, sempre tan obedient.

En canvi, aquells dies de Nadal

actuava a Sant Feliu de Llobregat, al

Centre Parroquial, en els "Pasto-
rets ». Per primera vegada, un dirno-
ni, fora capes i cues, mig despullat,

demostrava tota la seva Iuriá per

mitjá d'unes danses que no s'havien

vist mai en els antres infernals.

L'any 1926, l'octubre, en les ses-

sions de «Teatre Íntim », al Coliseum

Pompeia, a Gracia, i al Palau de la

Música Catalana, organitzades per

Adria Gual, prenia part en les repre-

sentacions d' "El burqés qentilhome »

de Moliére , dansant al so de la müsi-

ca de Astrauss, sota la batuta de

Pau Casals, que hi actuava amb la

seva orquestra. Alló va representar

per a Joan la sortída al carrer.

Era ello Ja el coneixién. Els altres

passos anirien seguint. Cada vegada

anava entrant en noves relacions. Ja

als primers temps, de quan feia cua a

les escoles del Liceu , que porten al

cinqué pis, des del carrer de Sant

Pau, havia conequt alguns literats. Li

foren de gran profit, amb els consells

que en rebia. Entre ells hi havia Fer-

ran Mayoral Sebastiá San-

chez-Juan. Va formar part del «Cer-

cle d'Art Prornateu». un grup d'ar-

tistes d 'avantguarda que es reunien

al carrer de Trafalgar.

L' any 1930, el Foment de les Arts

Decoratives va celebrar el centenari

del Romanticisme, als jardins del

Laberint, del marques d 'Alfarrás ,

Joan, amb el cos de ball del Licsu, hi

interpreta, naturalmerit , balls ro-

mantics. La festa fou presidida pels

reis Alfons XIII i Victoria Euqériia,

els quals s'interessaren vivament

per la carrera del jove dansarí. Pero

ja no hi pogueren fer res perqué el 14

d' abril de I' any següent era molt

a prap.

El 31 de maig de ,1932dona, ell tot

sol, el primer concert de dansa, al

teatre Urquinaona, amb Juli Pons

com a pianista. Era organitzat per

Alfons Puig, el qui pocs anys després

es convertí en el primer balletórnan

de tot Espanya. En aquesta epoca,

Joan inicia les seves pr ópies coreo-

g'rafies amb obres de mestres cata-

ians: Interpreta «Corrandes», del

mest re Pujol, «Emporde nesa» i
«Cet alariesca », del mestre Millet.

Durant aquests anys actuá per diver-

ses ciutats eatalanes. Una d'elles
fou Vilanova. al Fomen! on élmh fi_

gurí d'Enric Ricart, va ballar, per

primera vegada, tot sol, les «Dansas

de Vilanova».

La primavera de 1936 se'n va

anar dos mesos a Londres a rebre

llicons deis mestres Idjikoski iLegaL

Pero esclatá la "lamentable i de-

plorable guerra civil», segons quali-

ficació de Joan XXIII, i es va veure

íorcat a vaguejar en l' art de la dansa.

De moment, la dansa que imperava

era la de la mort , real, tr áqica, apro-

fitada per uns , empesa pels altres.

Al cap de pocs mesos, en missió

organitzada pel Comissariat de Pro-

paganda de la Generalitat se'n va

anar a l ' estranqer , Fr anca, Belqica,

Holanda, Txecoslováquia, Luxem-

burg, a donar-hi concerts, junt amb

la Cobla Barcelona -Albert Martí i

l'Emili Vendrell.

A la seva hora s'Incor por á al fronL

El febrer de 1939 entra a Franca junt

amb tota aquella allau humana de

l' exercit republicá derrotat i va anar

a fer cap al camp de co~centració

d 'Argelers. A les poques setrrianes

entra a Espanya, per Irun. Després

de rebre els avals de rigor que impo-

saren els vencedors, retorna a Barce-

lona. Aquell mateix dia enterraven el

seu pare. Va arribar a temps das-

sistir-hi.

El 1940, Guillem Díaz i Plaja inau-

gurava, com a director de I'Institul

del Teatre, pertanyent a la Diputa-
ció, la catedra de ball. Era una assig-

natura en la qual no s'havia pensal

mai. Va ésser atorgada a Maqr inya.

Per als alumnes que seguien els CUI-

sos d' interpretació, com a aprenents
d' actors, hi donava llicoris d 'esgri-

ma, per als homes, i de rítmica, per d

les dones. Per als alumnes, en gene-

ral, les classes eren sobre ballet

clássic sobre ballet espanyol.
O'entrp. Ip.~ ..:Irtri'lC:: An ff'"'lyon rloiv.o.



bles Núria Espert, Gemma Cuervo i

Eulalia Soldevila.
Per la seva banda, Maqr inya inau-

gurava la seva propia academia, al

carrer de Petritxol, al costat de la Sa-

la Pares, d'en Maragall, i de la casa

del publicista Maurici Serrahima,

tan estimat. També orq ani tz á els

anomenats «Ballets de Barcelona»,

que escamparen arreu d'Espanya el

seu arto Fou nomenat director del cos

de ball del Liceu. Va rebre el premi

Amadeu Vives i la medalla d'honor

de la ciutat de Barcelona i tantes i

tantes altres condecoracions i distin-

cions que ens fariem inter minables

El 1957, amb lóper a «Goyescas»

acabava la seva carrera com a dansa-

rí. Va seguir exercint les seves fun-

cions de mestr atqe , tant al Liceu com

a l'Institut, fins al 1971 en que

. rebé la jubilació, i amb ella un,home-

natge d'entitats i persones que te-

nien relació amb la dansa.

Tot plegat ha estat dit rnolt de

pressa. Es podrien dir moltes mes

coses. Són cinquanta anys al servei
de la dansa. Mig segle, oíd é l Exigeix

un treball pacient, acienc;:at,que posi

en relleu una tasca sobresortint que

ha convertit Maqr inya en un perso-

natge de la historia catalana dintre

de la branca de l ' art. El nostre aj un-

tament el va nomenar fill predilecte

de Vilanova. Ho podia fer Ho havia

de fer. Maqrinyá ha sentit una serena

passió per la seva vila, vivint-hi,

sempre a disposició en tot alló que

t inqués ressons de vilanovitat, tant

quan s'ha tractat de Ia rt , col.labo-

rant amb el Foment Vilanovi, que

I'ha fet soci d'honor, i amb les insti-

tucions benefiques. com quan s' ha

tractat de les manifestacions religio-

ses, apadrinant, j unt amb la filla de

I'industrial Puig i Figueres, la ban-

dera de la Germandat de l'Ecce-

Horno. de la seva estimada parroquia

de la Geltrú, on, sempre, amb el

seu qer ma Isidre, ha estat un íeliqrés

mes.

Hom podria pensar que ara, a la

seva llar de la Masia Nova, un deis

racons vilatans amb mes vestigis de

l ' estada deis romans entre nosaltres,

plena de records de la seva vida

intensa al servei de l' art i de la viven-

cia de la seva religiositat heretada

deIs llinatges ancestrals, ell gaudeix

del repós , esguardant la vida passa-

da com un ble que s'ha apagat. Aixo

pot ésser aixi per a aquells per als

quals la vida ha estat un pretext, un

modus vivendi, un entreteniment.

Ell, amb els anys que van caient,

com pluja menuda, continua essent

el Maqr inyá fet dansa viva, si no per

plantar-la al mig deis escenaris, sí

per viure-Ia en la direcció i en el con-

sell deIs centres barcelonins que hi

treballen, i aprenent i ensenyant en

eis centres europeu mes importants.

Ara, en la seva tercera joventut,

ara que terum els poders necessaris,

tan esperats, per la consecució de

tot alló que representi un increment

cultural per al nostre poble, es quan

el nostre país espera d'elll'aportació

maxima per a la creació del Ballet

Nacronal de Catalunya, el ballet fet

de trossos del nostre poble, popular i

senyor, assequible i d ' altes mires,

que digui a propis la estranys l'estil,

la noblesa, la profunditat, d ' uns

air.es, d'uns temes, convertits per

m itjá de la dansa en poesia, en músi-

ca, en una paraula, en bellesa vital.

Es la responsabili!at deis conductors

de la nostra cultura. Ho faran, si

poden, segons els recursos. Si els

deíxen fer. Per a ell, el nostre J oan

Maqrinyá. sera la plenitud, corona-

ció de tota una vida. Sera, una vegada

mes, una aportació de la seva en-

tranyable Vilanova I la Geltrú, feta a

través deis seus fills més preclars.
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