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La historia de la dansa a Vilanova és

curta i concentrada en aquest segle.

Evidentment la figura del ballarí Joan

Magriñó apareix d'una forma o altre en

qualsevol deis esdeveniments de dansa

que shcn produit alllarg deis anys a la

nostra ciutat.

La presentació de Magriñó com a balla-

ría principis deis anys 30,és la dada més

antiga que hem recollit de I'arxiu que té

el rnuslcóleq Joan Alemany. Tot i que

poc té a veure amb la dansa clóssica,

només hem trobat un precedent ante-

rior,l'Esbart Dansaire.A finals de la déco-

da del anys vlnt. un grup de Vilanovins

formaven part d'aquest Esbart,que era

una secció més del Centre Cataló, enti-

tat que tenia la seva seu al Teatre

Principal.

Si agafem la referencia de la dansa

clóssica, ens hem de remuntar a lonv

1932 amb la presentació del vilanoví

Joan Magriñó com a ballarí de primera

línia. En aquella ocasió, la seu del

Foment Vilanoví va acollir aquesta

representació que va comptar amb la

interpretació al piano del mestre

Montserrat.

La societat de l'epoca, molt tancada en
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molts aspectes, no va yeure bé que un

jove és dediqués a un genere que

creien que, era exclusiu per a les dones.

Durant els anys vlnt. unes actuacions del

Ballet Nacional de Rússiaal Teatre del

Liceu de Barcelona, havien aconseguit

introduir la dansa en la societat catala-

na. La gent de l'épocc cornencovo a

entendre-Ia, i vo arribar a ser una moda

per a la burgesia. De fet les famílies amb

uno bono posició van cornencor a

veure que era un motiu de distinció que

les sevesfilles aprenguessin dansa.

,
Després de la Guerra Civil esponvoto.

van passar uns qnys on la' dansa a

Vilanova va ser insignificant. A partir deis

anys 50, en alguns festivals dé cant es

van poder cornencor a veure algunes

petites actuacions, sempre amb el

Mestre Magriñó i alguns integrants del

ballet del Gran Teatre del Liceu com a

protagonistes.

Al mes de gener del 1958 pero, es pro-

dueix un deis fets més rellevants de la

dansa a Vilanova. Obre les seves portes

l'ocodérnlo Ars Clóssica, impulsada per

la família Alemany. D'unes converses

amb el mestre Magriñó, en Joan

Alemany i la seva filla Blanca, decidei-

xen obrir aquest centre al carrer de la

Merce. Aleshores li encarregarien lestos-

• ques docents a la Rosario Garcia, que

. faria de protessoro directora.

La proliferació d'ocodérnles i escoles a

Barcelona anava en augment i la nostra

ciutat shovío quedat enrera. La premsa

local donava la notícia amb aquestes

paraules: "Villanueva y Geltrú que se

honra en poseer una reconocida tradi-

cion cultural y artística, que ha sido

siempre amante de la música y de las

artes, cuenta desde hace poco tiempo

con un centro dedicado al selecto arte

de Terpsícore."

Aleshores se Ii va proposar al mestre

Magriñó que dirigís el cen!re, pero les

responsabilitats al Liceu i ol-seu estudi Ii

van impedir desenvolupar aquesta

tasca. Amb tot i olxó. Joan Alernorw

recorda que el mestre els va ajudar en

tot el que Ii van de manar

I
Ars Clóssica va estar oberta durant 5

onvs. i van realitzar-se tres festivals de fi

de curs, tots ells al teatre del Círcol

Cotóllc Eldiari de l'époco. Villanueva V

Geltrú, donava d'aquesta forma la cró-

nica de I'últim deis festivals organitzats

per I'escola i en el que hi va bollar un del

vilanovins que després també destaca-

ria en el món de la dansa, l'Albert Tort:

"La academia de danza Ars Clássica
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celebró el pasado domingo el tercer

festival de fin de curso, en el que se hizo

ostensible la preparacion técnica de las

alumnas de la ya prestigiosa academia

de ballet Villanovesa. "

Tot i que, segons deia la premsa, 1'0-

ccdérnlo tenia prestigi,aquest va ser l'úl-

tim festival i al poc temps tancava les

seves portes. La societat vilanovina, i

especialment les escoles religioses, van

exercir una gran pressió fins al punt que

l'escolo va tancar. També va influir en el

tancament la vocació musical de

Blanca Alemany que va decidir conti-

nuar amb altres projectes.

El 10 juny de 1960, el "Foment Vilanovés"

de l'époco. va retre un homenatge a

Joan Magriña. L'espectacie es va repre-

sentar al Teatre del Bosc, i va comptar

amb ballarins de primera línia, com

l'Aurora Pons, Araceli Torrens,Antoñita

Barrera o Miguel Navarro. En aquella

ocasió, el Foment Ii va imposar la meda-

lla de soci d'honor de I'entitat.

dirigia Joan Magriña també hi va

actuar.

Si repassem les actuacions de

dansa que al Ilarg del segle

s'han representat a la nostra ciu-

tot. hem de fer un especial

érnfosi al 18 d'agost de 1968.

L'Ajuntament que presidio

Antoni Ferrer Pi va decidir

organitzar un espectacle

musical cada estiu. Aquests

es feien als jardins del Museu

Can Poploí. i en el tercer i

últim es va decidir portar al

ballet del Gran Teatre del

Liceu que aleshores esta-

va dirigit per Magriña. Els

onze primers ballarins i

bailarines de lépoco
van representar diversos

fragments d'obres clos-

siques i van batejar

I'espectacle com a

festival de Ballet

Romantic.
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Deixant momentaniament la dansa

clósslco. hem de fer esment que al 1966

el grup local de cors i danses de

V¡lanova va guanyar "el Premio

Nacional de Danzas y Coros", Elgrup tre-

ballava amb I'objectiu de recuperar

balls del folklore cotoló. Al juny d'aquell

1966, es va fer al teatre del Bosc una

gala especial on es van poder veure les

danses que -els havien portat a guanyar

aquell prerní '1' aleshores el ballet que

La vilanovina Coral Retamero havia ini-

ciat els seus estudis a t'ocodernlc Ars

Clósslco i després continuaria els seus

estudis a I'escola que el mestre Magriñó

tenia al carrer Petritxol de Barcelona.

Desprésde 10 anys senseacademia a la

nostra clutot. Coral Retamero decideix

l'onv 1971 fundar I'escola de dansa que

porta el seu nom i que avui encara esta

dedicada a la formació de nous valors

de la censo. Són 28 anys dedicats de

forma ininterrompuda a I'ensenyanc:;:a
v

Dominao 18
" deAg

A las diez y , asta de 1,968
medie "e I

a nOche

del ball clósslc i espanyol.

L'últim gran referent de la dansa a

Vilanova I'hem d'anar a buscar I'any 91,

i un altre cop amb Joan Magriña com a

protagonista, Aquest cop va ser l'osso-

ciació Amics de la Lírica i la Música, els

que van decidir retre-li un homenatge

encara en vida, Uncop més el teatre del

Bosc va ser I'escenari triat perqué els

amics i companys de professió Ii dedi-

quessin una ovació.


