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ESPECTACLES

«Magriñá, Tena i Gasch venien a Sabadell»
Carmen Mechó dóna el seu arxiu a la ciutat i es retroba amb les seves deixebles
Tal com pujava a París, 
on era aclamat al 
Thèatre des Champs 
Elysées on s ’havien 
consagrat Diaghilev i 
Nijinski, el gran Joan 
Magriñá amb qui va 
morir la monumental 
escola del Liceu, venia 
a Sabadell per veure 
actuar les deixebles de 
Carmen Mechó, a qui 
havia tingut d ’alumne i 
primera ballarina. ,

JOSEf5 ACHE

I igual que Magriñá, tam
bé venien Joan Tena. l ’altre 
gr^n del segle XX en la dan
sa 'à  Catalunya, o el Sebastià 
Gasch que tant va animar les 
avantguardes, amic entranya
ble de Miró. García Lorca o 
del bailaor Vicente Escudero, 
i a l'època cronista d ’especta
cles al Destino. Els de Carmen 
Mechó a La Faràndula eren 
pràcticament els únics festi
vals d'escoles que comentava 
a l'emblemàtica revista.

Carmen Mechó va fer esco
la a Sabadell, en efecte. Entre 
el 1952 i el 1992 hi va formar 
mig miler d'alumnes, entre 
els quals abunden profesio- 
nals rellevants i professors de 
dansa més que prestigiosos.

Des de Sabadell, 
va ser capdavantera 

en la pedagogia 
del ballet clàssic

Entre d ’altres Ramon Taulé, 
que va dirigir el Conservatori 
Saragossa, d'on és professor 
des de fa més de vint anys, 
o de Maria Carme Huguet, 
professora d'Escola Bolera a 
l'Institut del Teatre, com la his
tòrica Anna Maleras.

Homenatge ciutadà
Tot i que l'escola de Carmen 
Mecho es reduïa a un pis pe
tit i rònec del carrer de Sant 
Pere, a l'extrem que al 1992 
va haver de plegar perquè s'hi 
va ensorrar la teulada, el seu 
influxe anava molt més enllà. 
En la dècada dels seixanta 
va començar a viatjar a París, 
Berlín, Copenhague i finalment 
Moscou i Sant Petersburg per

Carmen Mechó amb deixebles sabadeilenques, l’any 2011 en una trobada a Color Dansa

formar-se amb els millors mes
tres en la línia de la legendària 
Baganova. I en la dels noranta 
va anar a l’American Ballet de 
Martha Graham, a Nova York.

D'aquí, també, que grans de 
la dansa i de les arts en gene
ral vinguessin expressament 
a Sabadell per veure les core
ografies que Carmen Mechó 
creava per als seus alumnes. 
I d'aquí igualment, per afecte 
a la ciutat d’on tanmateix mai 
no ha estat veïna, hagi deci
dit llegar a l’Arxiu Històric de 
Sabadell el voluminós i ric fons 
documental format en la seva 
carrera artística i pedagògica, 
en la qual cal incloure la sevaAls Ballets de Barcelona al 1952, abans d’esdevenir mestra

tasca en la Federació d'Esco
les de Dansa de Catalunya, 
que va fundar i presidir, o com 
asessora de la Generalitat en 
l’apliació de la Logse.

Avui dissabte (19 h) en fa
rà lliurament en un acte al 
Casal Pere Quart, amb caire 
d'homenatge ciutadà. Va ve
nir a Sabadell perquè unes 
senyores de qui no recorda el 
nom van anar a Barcelona per 
buscar una mestra de dansa 
per les seves filles. Carmen 
Mechó tenia llavors 22 anys, 
era la parella de Magriñá en 
els Ballets de Barcelona, però 
el seu pare l'obligava a treba
llar els matins al negoci famili
ar. una gestoria.

Disfrutar amb el ballet
No podia assajar ni seguir 
la carrera professional. Però 
convertida en pedagoga, a 
Sabadell, va aconseguir que 
la dansa fos el motor de la 
seva vida. «He disfrutant tant 
i tant amb el ballet...», sol re
petir en qualsevol conversa. 
L'exigència i l’ambició artísti
ca del seu mestratge també 
han deixat petjada a Saba
dell. Entre els seus alumnes 
destaquen Tomàs Mañosa, de 
l ’Esbart, i Sílvia Calvo, de Co
lor Dansa, tot de mestres en 
actiu, com Àfrica Manis, a La 
Nau, o Maria Lluïsa Carceller, 
a L'Estudi ■
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