
CARTA OBERTA A JOAN MAGRIÑÀ 

 

 
Vilanova i la Geltrú, a 29 d'abril de 2021 
 

Estimat Mestre, 

 

Us haguéssiu mai imaginat que una colla de gent molt propera a vós celebraria l'edició d'enguany del 
Dia Internacional de la Dansa a la vostra adorada Vilanova i en aquesta fascinant seu, envoltada de 

meravellosos records vostres i homenatjant la vostra figura? Una efemèride així no podia lluir 

protagonista més regi que vós. 

 
Els amics vilanovins, resolent amb admirable cura  un assumpte pendent, han recuperat la vostra 

figura amb els honors corresponents; segur que us plauria molt conèixer en Jordi,  la Maria, la Laia, en 

Miquel, l’Alvar, motor de primera per a la consecució d'aquests tributs a la Biblioteca. I això tot just 

comença! De ben segur que  esdevindríeu bons amics.  
 

I, esclar, seríeu l'home més feliç del món retrobant aquestes persones perseverants que, aixoplugades 

sota el paraigua LiceXballet, estan pencant de valent per a preservar el vostre llegat i el del Ballet 

Titular del Liceu. Què me'n dieu? Us són familiars els noms de la Carme, la Maite, la Guillermina, en 

Tomàs, les Mercès, la Glòria, la Rosa, la Marta, les Margarites, la Maria Dolors, la Marisa, els Tonis, 
l'Asunción, l'Emilio, en Ramon (i, esclar amb ell la Berta i la Francina), la Coral, l'Elisenda, la Maria 

Antònia..., tots avui aquí??? I cal afegir l'Angi i en Jordi: per motius generacionals no us van conèixer 

però ambdós, i gràcies al sentir d' aquestes personetes esmentades abans, han après a estimar-vos, a 

admirar-vos i a respectar-vos....exactament igual com passa amb l'Alfons. I amb en Fernando, l'Albert, 
l'Antonio, en Josep Maria,... 

 

Hom vol conèixer bé com era Joan Magriñà. En Tomàs ens va presentar el Magriñà ballarí; la Mercè, la 

Maite i la Guillermina ens descobriran el coreògraf; l'Angi i la Laia en faran la immersió imprescindible 
en la vostra estimada Vilanova. Però... com éreu a l'hora d'anar per feina? Com us veien? Com anaven 

els assajos al Liceu? Què heu aportat humanament a la gent que us envoltava? Ara intentarem 

esbrinar-ho amb el concurs de cinc personatges vinculadíssims a vós que, pels superbs rols 

professionals que han interpretat amb mestratge, probablement tinguin les respostes a aquests 
reptes. 

 

Vós éreu una persona senyorívola i agraïda i de ben segur us hagués plagut aquesta vetllada: de fet, 

Mestre, ara i aquí us sentim, ens acompanyeu. Volem aprofundir una miqueta més en el cor de Joan 

Magrinyà perquè som tafaners de mena. Amb respecte, prudència, estimació, alegria... i molta 
diversió. Ens permeteu aixecar el teló? 

 

Jordi Pujal 

24-4-2021 
 

 


