A MANERA DE COMIAT A JOAN TENA
Ricard Salvat

Una carta de Merce Mor, fundadora de l'Escola de Dansa, escrita des de Lleida i publicada a
l'Avui el 22 de setembre del 2007, em va fer adonar de la injustícia i infinita tristesa del comiat
que es va fer a un deis creadors més importants, si no el maxim, de la dansa catalana de la segona
meitat del segle xx. Creiem que és oportú de reproduir aquesta carta en la seva integritat en
una addenda final a aquest article. El dia 17 de setembre morí Joan Tena i el 19 I'enterraren. Fou
una cerimonia senzilla, entranyable, pero a la vegada absolutament desencisadora i terriblement
preocupant. Prckticament només hi havia unes poques deixebles fidelíssimes, la famnia i alguns
amics. Mentre varem ser al tanatori no vam pensar en tot el que significava el que allí veiem. Els
dies següents no hi vam voler pensar.Ja ens havia colpit molt que a les esqueles oficials es posés
només el seu nom, es recordés que era Creu de Sant Jordi, pero no es digués res sobre la seva
feina, no es digués que fou ballarí, ni coreograf, ni mestre de dansa ...
Pero quan vaig Ilegir les paraules de Merce Morvaig haver de plantejar-me tot el que s'havia fet
amb Joan Tena en aquest país nostre tan mancat de generositat i de sentit de la justícia historica.
Una mena de desassossec i desencant em va envair i em va dur a recordar molts moments,
comentaris, vivencies en general, amb relació a I'estimat amic. La primera foren les paraules d'una
gran mestra de la República, que en tornar de I'exili als anys seixanta, quan la vam anar a saludar
i parlarem de com trobava Barcelona, després de tants anys, va dir-me: «Barcelona és la ciutat de
les gran s ensorrades pero també la deis grans enterraments.» Després de veure com la ciutat,
el món cultural i el de la dansa van acomiadar Joan Tena vam pensar en aquella gran mestra i
em vaig dir que sí, que la ciutat segueix conreant la teoria de les grans ensorrades -aquesta
temporada n'hem vist una i de molt dura- pero ara ja no és capac; ni de tenir la generositat
deis gran s enterraments. Tot al contrario
Aquell dissabte de setembre, després de Ilegir la carta de Merce Mor, vaig recordar la meya
intervenció el novembre de 1993 en un congrés sobre la situació del teatre catala organitzat per
I'AADPC (Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya). Hi havia representants
del món de la dansa. En la meya xerrada vaig parlar de la injustícia que s'estava cometent amb
en Joan Tena. Recordo que en acabar, al torn de preguntes, en Cesc Gelabert em va dir que el
nostre gran ballarí era molt esquerp, o molt difícil, i que mai no anava a veure res del que feien
els joves. Cree que va comentar-me que jo sí que anava a veure tot el que feien els representants
de generacions que venien després de mi, pero en Tena no tenia aquest mateix comportament.
Vaig dir a Gelabert que potser tenia raó, que sí, que en Tena es reclo'¡'a en una mena de torre
d'ivori, que tots teníem molts defectes, jo el primer, pero que aixo no havia de permetre I'oblit
historie, la manca total de reconeixement de que Joan Tena era objecte.
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Jo no sé si Joan Tena, com deia Carmen del Val en la seva exceHent necrologica publicada
el mateix dia de I'enterrament a El País, va ser «el Diáguilev catala» pero sí que sé que en un
moment en que a part del que el gran mestre Joan Magrinya feia al Liceu, amb facilitats gens
normals a la Barcelona deis quaranta i deis primers cinquanta, Joan Tena va crear, contra tots i
tothom, un ballet. que duia el seu nom i que va posar la nostra dansa a nivell europeu.
Va ser deixeble de Marina Goubonina, coneguda com a Marina Noreg, a les classes que feia al
carrer Ripoll 25, en un pis de privilegi, amb un deis pocs jardins interiors que quedaven a Barcelona, ara en perill total de destrucció. Tena pagaya les classes de la gran i políticament inquietant
Marina Noreg netejant aquell pis immens que, després, per aquelles coses de la vida, passaria a
la meya familia. Madame Noreg, pero, era una mestra exigent, tan exceHent com duríssima, amb
qui Joan Tena va aprendre rigor, disciplina i sentit de la professionalitat. No solament va fer uns
ballets esplendids sinó que va convertir el seu estudi en Iloc de trobada d'inteHectuals, músics i
gran s pintors: Joan Brossa,Antoni Tapies,Josep Guinovart,Joan Josep Tharrats, Ramon Trabal Altés
-el que li va ser més fidel en els temps difícils-, pero també Josep Maria Mestres Quadreny;
Xavier Moltsalvatge i Joan Comella. Actuava a grans escenaris, i ho feia habitualment a I'immens
Teatre Calderón, que només s'emplenava amb els espectacles de Manolo Caracol i Lola Flores
o d'Enrique Rambal.Joan Tena aconseguí molt bones entrades en aquest coliseu.
De tots els ballets que va muntar destaquen per la seva bellesa formal extraordinaria El
mandarí meravellós, amb música de Béla Bartók, que constava d'un imaginatiu decorat pie
d'atmosfera, de Joan Josep Tharrats. El treball d'en Tena era d'una grandesa extraordina.ria; havia
recollit I'atmosfera angoixosa i malsana del ballet. Pero hi va haver altres sorpreses i espectacles
fascinants. Del mateix Béla Bartók, Suite abstracta, proposta d'un rigor admirable d'un altre
nivell; I'acolorit i summament ironic ballet La Rambla, amb música de Joan Comellas, i encara un
Carnaval (Op. 9) de Schumann, que va ser un prodigi de vistositat i imaginació creadora.També
tenim un extraordinari record de Suite, de Juan Hidalgo, on crea moments inoblidables.
La companyia Ballet Joan Tena va durar del 1952 al 1957 i va actuar arreu de l'Estat espanyol
gracies a Festivales de España.També va actuar a I'estranger: A Su'¡'ssa va obtenir grans exits. El
mateix 1957, en acabar una etapa, va crear de seguida el Ballet de Cambra, compost per pocs
ballarins. Els grans espectacles produ'lts durant els cinc anys anteriors i el fet de voler utilitzar
una gran orquestra li varen fer perdre molts diners.A la segona etapa, a priori menys ambiciosa
pero igualment inspirada, ens dona Allegra Barbara, de Béla Bartók; L'Ocell blau, de Txaicovski, i
una gran aportació catalana: Barcelona blue, de Montsalvatge.
L.:any 1979 crea el Joan Tena Ballet Drama, amb el qual va interpretar i coreografiar Madame
Liuvob, en que realitza un deis seus somnis: actuar transvestit. Era una interpretació intensa, adoIorida, sovint patetica, on mostrava les seves gran s qualitats d'actor: Encara va presentar Cantigas
de Alfonso X el Sabio, que em resulta d'una elegancia refinada, i un treball ambiciós i arriscat que
es titulava La hipocresía de Dios, en record i homenatge a Nijinski.
Hem dit que a Madame Liuvob demostrava que era un gran actor:Ja ho havia demostrat de
manera molt intensa en les seves intervencions com a mim a I'espectacle Ronda de Mort a Sin era,
de Salvador Espriu-Ricard Salvat. En aquesta proposta interpretava I'Ós Nicolau amb un encant i
una tendresa corprenedora, un deis millors treballs de mim que mai hem visto També resulta fora
de serie la seva interpretació del rei Assuerus, a L'Auca d'Esther sense hac, que anava inclosa al
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primer acte de Rondo de Mort o Sinera. Marina Noreg interpretava la Mort. Els treballs de mestre
i alumne es complementaven i aconseguien moments d'una extraordinaria grandesa.
Malgrat els seus esfon;:os no se li va permetre d'entrar al Gran Teatre del Liceu. Mai no va
poder realitzar tampoc el seu somni de crear el Ballet Nacional Catala, i ni tan sois va poder
dur a terme un ballet que planejava amb música d'Aram Khachaturian, de qui va acabar esdevenint amic. Tampoc va poder realitzar el somni d'interpretar l'Esperanceta Trinquis, a la Rondo.
M'ho va demanar diverses vegades i jo no ho vaig veure prou ciar. En cert aspecte, va acomplir
aquest desafiament professional amb Modome Liuvob, que jo vaig invitar al Festival Internacional
de Teatre de Sitges.
Com que Rondo va haver de viatjar a Madrid, París, Venecia i Tolosa, va acompanyar-me sempre.
Era un exceHent professional, disposat a ajudar en tot i per tot i en cada moment.
Voldria recordar, per anar acabant, els gran s ballarins que forma i que treballaren amb ell: Pilar
Llorens, Consol Villaubí i Antoni Mullor, un deis ballarins més dotats que ha tingut Catalunya. Ha
calgut esperar I'arribada de Beveto Cidra per aconseguir un nivell d'inspiració i exigencia tan alt.
I sobretot Maruja Blanco, d'una ductilitat i vibració extraordinaria; una bailarina fora de serie.
Sempre que podia I'invitava i m'agradava de tenir-Io al meu costat. En I'epoca daurada de
I'EADAG, a la Cúpula del Coliseum varem fer vetllades especials d'homenatge o de reconeixement a personalitats del nostre món cultural.
L.:any 1964 intervingué en I'acte de lIiurament de les medalles FAD 1963 a Oriol Bohigas
Guardiola i Joan Roig Pérez en un espectacle compost de tres parts on I'EADAG va representar
Colometo lo gitano o el regrés deis conf¡nats, d'Emili Vilanova.Josep María Espinas canta una selecció
de les seves canc;:ons i en Joan Tena, amb la seva Escola de Ballet, va presentar Vals, de Chopin;
Serenata, de Debussy; Estudi, de Chopin, i el «11 Temps» del concert italia de Bach.
Bailaren Merce Mor, Esteve Brunat, Carme Jobal, Carme Calvet,AureliaArgüelles, Maria Llu'lsa
Ribas i Maria Eugenia Zarraluqui. La seva fidel Clotilde Costa va tocar el piano amb I'eficacia
i intensitat que la caracteritzaven. En Joan odiava la música gravada; mai I'hi varem veure usar.
Encara recordo una altra nit, la del 25 de juny del 1965, en que els seus deixebles interpretaren
Bach, Debussy. Saint Saens (extraordinaria Merce Mor), Granados, Debussy i la Marxo Fúnebre
(111 Sinfonia), de Beethoven.
A la segona part es representa Diolegs sobre un fugitiu, de Manuel de Pedrolo, amb decorats
de Pere Salabert i direcció de Jordi Dodero.
La tercera part,la de més alta qualitat, var ser Escenas Romónticos, de Granados, interpretada
per Avelina Argüelles, Carme Calvet, Clara Llimona, Montserrat Masriera, Maria Marine, Merce
Mor, Maria Llu'lsa Ribas, Xavier Oliva i Esteve Brunat. Els figurins eren de Rosa Maria Gisbert.
No hem trobat la seva biografia a l'Enciclopedia Catalana, ni a la segona edició, ni a cap deis
tres apendixs que tenim. Només hi ha una referencia curta a Lo Gran Enciclopedia Catalana, edició
de Kiosk, de 2004. I ara aquest final. Pensem, pero, que algun dia s'escriura la historia veritable
de I'espectacle d'aquest país i s'haura de fer justícia.
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Addenda
Adéu a Joan Tena
Merce Mor
Fundadora de l'Escola de Dansa, Lleida

Carta publicada a l'Avui el dissabte 22 de setembre de 2007
El dilluns 17 de setembre Joan Tena, gran mestre de la dansa i coreograf, ens va deixar. Referent indiscutible de la
dansa a Catalunya, treballador incansable, lIuitador persistent, valent i modest, geni i senzill, va pregonar el seu amor per
la dansa amb saviesa. Haver treballat amb ell ha estat un privilegi, que ens ha deixat a tants i tants una empremta que
no s'esborrara mai.
Ens ha ensenyat a estimar la dansa i fer les coses amb dignitat i bon gusto El dimecres 19, famnia, amics i deixebles
el vam acomiadar en una cerimonia emotiva i senzilla com a ell li hauria agradat, pero el buit de les institucions va ser
total. Ni un sol representant de la Generalitat (i era Creu de Sant JordO, ni un sol representant de l'lnstitut del Teatre.
Ningú. Ricard Salvat va ser I'únic representant del món de la cultura que hi va assistir. i tots li agniim.
Firmo aquesta carta en nom de desenes de persones que m'han expressat aquesta inquietud. Joan Tena, descansa
en pau, la teva Ilavor sempre estara viva.

LA QÜESTIÓ DEL TEATRE CATALÁ
ABROADWAY
CarmeTierz

La passada primavera, entre mar<;: i juny, els artistes catalan s van gaudir d'una retrospectiva
sense precedents a Nova York. Creadors plastics, músics, novel·listes i poetes del nostre país
van creuar l'Atlantic per oferir un tast del seu talent al públic novaiorques. La mostra «Made in
CataluNYa. Catalan Culture in New York» va ser generosa en exposicions i conferencies, peró
no gaire pel que fa a les arts esceniques; sobretot, tenint en compte que Nova York no és només la capital del teatre als EUA. sinó arreu del món. Lobra deis actuals dramaturgs catalan s no
troba productors a la metrópoli nord-americana i per aquesta raó esperavem, potser, una bona
empenta per part deis organitzadors del festival. Ara ens confirmen que «Made in CataluNYa»
tindra continu"ttat; és un bon moment, dones, per fer-ne un repas mentre esperem que en futures
edicions el nostre art dramatic surti també de gira.
Tot s'ha de dir: les dificultats que pot trobar un dramaturg catala per estrenar la seva obra a
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