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treball es un resum d'un estudi rnes ampli, EI cinema a Granollers,
realitzat gracies a la beca Memorial Joan Camps el 1980 i dirigit per Miquel Porter i Moix.

Aquest

Col·lecci6 de

divulgaci6
CONEGUEM GRANOLLERS
Textos. LAMBERT BOTEY I JORDINA MEDALLA
Propostes didactiques. AGUSTI COROMINAS I MANUEL GENER. Casal del Mestre.
Edita.

Area de Serveis Personals

Ah. AJUNTAMENT DE
'Il(7 GRANOLLERS

Fotografies. Hemeroteca Municipal Josep Mora
Disseny. Urnesu
Fotocomposici6. Punt i Ratlla, SA
Impremta Municipal

de Granollers

D.L. 8-7716-87.

MEDALLA, Jordina; BOTEY, Lambert (1987)
«El cinema abans de la Guerra Civil»
Coneguem Granollers. # 5 / Ajuntament de Granollers / Arxiu Municipal de Granollers

2

EL CINEMA
Abans de la guerra civil
exit, el primer que

ELS PIONERS

radio de galena,
Eis pares d'en Ramon

Daqa

(1892-1962), pioner del cine
granolleri, eren tractants
de seda, perc la perdua d'un
ma

carregament els

va

Daqa

no

va

anar

a

tari i tarnbe

impremta

va

va

Iliu

fer-se

treballar

no
a

la

Garrell i allaborato

ri Institut Biologic Llatf. Tan
diversos com els seus oficis

foren els seus invents, la ma
joria dels quais fallits, com el
cinema

en

tres

dimensions,

electric anomenat
la condensaci6 i la
conservaci6 dels ous de galli
na, unes proves per fer el re
fresc "Coca Cola", una rnaqui

aparell
"canqrejo",
un

de moviment continu, etc.
Fou, i aquesta vegada amb
na

en

tros de

patata,

original

antena:

Ilit.

seu

el 1921 la
Films, i

produc
a

La revista La Gralla es va fer
presencia de Belli

nivell

la influen

resso de la

la nostra ciutat,

cia de l'italia Alfredo Mateldi

a

Belli, que l'any 1922
tar, ala Uni6 Liberal,

blicaci6 que inseri

era

a

una

material

cinernatoqratic rebe

correctament. Ja casat,

per dos anys d'anar a la
Guerra Civil. Va fer una mica
de tot i a molts Ilocs: electricis
ta, viatjarit de fanals i carte res,
venedor i productor de cara
mels i de Is cromos correspo

3

crear

demia

rar-se

EL CINEMA

Va

tora Grano

rescola, pero Ilegia i escrivia

nents. Va pensar

un

d'una

el somier del

el pare

haver de dedicar
se a fer feines de casa. Lla
vors va ser quan arribaren a
Granollers, on tenien familiars.
mare va

Ramon

que

arrumar:

temps despres moriria
i la

utilitzava

tenir

en

d'aquest

comptes

ajudat

va

el

va mun

un

pu

anunci:

una aca

cinernatoqrafica. Daqa
brae dret, i la pel-Ii

seu

cula que havien de rodar es
titulava Los hijos de nadie.

Belli, ames, volia

primera

muntar

una

productora perferfilms, el nom
de la qual seria Nacional
Films. En l'acadernia

partici
cinquantena d'a

"ACONTECIMIENTO DEL
ARTEMUDO

Suscripcion

entre los aficio

nados al arte

cinemetoqretico
manufactura de pelf

para la
culas sensacionales, instruc

tives, morales y educativas.
La

suscnpcion

se

etectue

en

lumnes.

la Union Liberal, bajo la auto
rizecion del Excmo. Sr. Alcal

sessions

de.

una

paren

L'estructura de les
era
molt senzilla:
situava les cadi res al voltant
de la sala, i
moure

Belli

a toc

els actors; la figura de

no va ser

EI director. Alfredo Belli. ,,1

de xiulet feia

ben

interpreta

Despres

en

descrivi el fun

cionament:

da, i la Junta de la Uni6 l'aco
rrala i Ii
fat

dique

"duro"

que havia esta
la gent. Una co

cc
...

hen

tingut

ocesio de

desplacar-se a Barcelona per
investigar. Belli poc despres

presenciar algunes sessions
d'assaig notant-se una per
fecta disciplina
passen d'u
na cinquantena els alumnes

marxaria de Granollers.

inscrits

un

missi6
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a

d'aquesta

entitat

va

...

en

el

curs

d'iniciecio

en

la

modalitat artfstica,

nova

Heroico,

i

i les classes que per tres vega

projectaria

des setmanals es donen a
I'estatge de la Uni6 es veuen
molt concorrregudes

Mollet.

...

En el mateix local, i

a

/'hora

assaigs, s'ha obert per
quinze dies la inscripci6 gra
dels

tuite de

senyoretes alumnes

de t'scedemie.»

Ramon

films,

en

2

Daqa realitza tres
primer es posava

el

de manifest la

seva

admiraci6

pels grans comics de l'epoca,
sobretot Chaplin, que en aquell
mateix any feia The Kid, i la
afecci6 per I'esport.
seva
Aquesta primera pel-llcula
titula Campe6n por amor
(1921), i €ls una de les poques

es

mostres

del

cinema catata

d'aquells temps. Interveniren,
juntament amb Daqa, que feia
de protagonista, l'Amadeu
Barbany, la Fanny Toms i en
Jacint Terricabres,

tors, mentre que

com a ac

en

I'encarregat de fer

Xixu

era

posteriorment
a

Cardedeu i

es
a

sequent d'en Ramon
Granollers
Industrial
Daqa,
(1922), fou feten col·laboraci6
amb Belli, un documental que
inclota publicitat tant estatica
com en moviment, amb irnpor
tants imatges de la historia de
Granollers, entre les quais cal
destacar la sequencia en que
apareixen els Tallers Botey i el
Laboratori d'Anallsls d'Aiques
del doctor Canal. Granollers
Industrial va estrenar-se el
28 de novembre de 1922 al
Mundial Cine en un programa
en que tam be es projectaven
EI Rey de la Plata, Ojo por
ojo i La Blanca Moll (amb la
Perla White). EI film tingu€l molt
bona acollida, ja que el public
hi veia el reflex del proqres
que experimentava la ciutat
en un any en el qual s'havien
inagurat el camp de futbol i
I'empedrat de la carretera.
EI film

els retols i

Josep Bosch feia de came
raman. Aquest film fou estre
nat en el Principal Cine el 28
de maig de 1922 juntament

tu

Daqa, Ama

mujer (1923), €ls,

a

nivell

formal, el rnes interessant de
tots. Estructurat en dues parts,
hi destaquen dos aspectes:

primer,

la utilitzaci6
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gaireb€l

color,

rnes inte
ressant, la manipulaci6 de la
imatge ratllant alguns fotogra
mes, que produren I'efecte de
veure les estrelles al perso
natge que rebia un cop de
puny. En aquest film intervin
gueren juntament amb Daqa,
que continuava fent de prota
i

un

segon,

encara

gonista, l'Amparo Favaro, com
a actriu, en Josep Bosch, com
a

cameraman, i en Xixu com

autor del retols. Cal esmentar

tarnbe

l'aparici6 en una se
quencia d'en Josep Escobar
que anys despres realitzaria
la pel-Hcula de dibuixos
ani mats La rateta que escom
brava I'escaleta (1932). Ama
tu mujer s'estrena al cinema
Mundial el 10 d'octubre de
1923 i les pel-llcules que l'a
companyaren foren: La do
madora de hombres, (,Por
10 mat6? i EI Toreador.
La revista La Gralla publica la
critica sequent:

que

-Dimecres i
EI tercer film d'en

en

amb S.M. el Dinero, La Mo
derna Cenicienta i Ambrosio

constant dels virates de

dijous d'eoues
tingut lIoc l'ex

ta setmana ha

hibici6 de la

mujer,
grafic que

nou

pel·lfcula Ama tu
assaig cinema to

ha fet un estol d'e
feccionats granollerins que
votunteriemnet ha secundat

4

EL CINEMA

els

plans del jove Ramon
Oaga, talment obsessionat per

aquest

art

vendre,

rnacio

seu

nollers.

infructuosament, el
darrerfilm ala Chamartin.

novissim, creador

Valero i el Cafe
molts altres films,

de tantes celebritats mundials.

ganitzats
nova

per l'exhibicio de la

pet-ticals; ha convingut

unenimement que aquest as
superior a moltes que son
importades d'Americe. No
obstant eixo,
I'amic

ens

cal

recoma

que, si fan
cap altra pet-ticute, es concreti
a fer d'empresari. Nostre sen
yor no I'ha cridat pas pel cami
de I'art de Charles Chaplin.
nar a

Oaga

EI nostre company Xixu ha
redactat els epigrafs de la nova
pet-ttcute de Grano films, i no
as perque sigui de la casa
Xixu, pero son 10 milor de 1'0bra. ,,4

Una primera reterencia als
films rodats aquf la tenim I'any
1903, amb l'exhibicio d'una
pel-licula sobre L'espolsada,
un ball que per les festes de
Nadal feu un grup de Carde
deu. D'aquest film no existeix
cap copia, com tampoc d'un
documental sobre la Festa Ma

jor, realitzat I'any 1926,
que apareixien aspectes

en

del
mercat, d'un part it de futbol i
dels balls matinals de la Unio
Liberal; un altre documental,
malauradament perdut, fou
Visita del Rei Alfons XII a
Granollers (1929).
Existeix

cio, al carrerde Girona, aljardf
de lafamfliaAnfres i al boscde
Can Pinyol.

terrumpido, Perro leal, etc.,
que foren els primers grans
exits d'una proqrarnacio que
tam be exhibia films

religiosos

Pasion y muerte de Je
sucristo, 0 documentals com
La catastrote de San Fran
cisco de California. La Sal a
Edisson projectava "kilometri
cas peliculas". Podem desta
car entre les pel-lfcules rnes
reeixides EI hijo de las aguas,
Esmyrne 0 Joven que desea
casarse con joven instrui
com

da.

Especialment

divertides

una copia d'un inte
documental local,
L'enterrament de la sardina
(1929) rodat amb motiu de la
celebracio d'aquesta festa al

quais

es

feia

EL CINEMA

5

la

admira al natural un horroroso

incendio".

Casino.

Conjuntament

en

LA

PROGRAMACIO

seva

cineasta tot i que
els anys quaranta intenta

tasca
en

film

d'a

publicitat

quests films, com a EI mayor
domo incendiario, en que "se

amb els

tistes de varietats que

Despres d'aquest
Daga va abandonar

entre

resulten les frases amb les
ressant

Eis exteriors d'aquest film
foren rodats al parc de l'Esta

Nou,

projectaven
films com t.adron cogido por
perro, Viaje de novios inin

ALTRES FILMS
EI public, molt nombros, que
ha acudit als espectacles or

cinernatoqrafica a Gra
EI Cinematografo·

pletaven els programes, els
herois i les noyes herol
dels granollerins de lIa
eren Rodolfo Valentino,

nous

Fins

com a

ca
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a

a

I'any

1906

no comen

estabilitzar-se la progra-

ar

com

nes
vors

John Gilbert, Eddie Polo, Per
la White, Pola Negri. 0 els
grans comics com Lloyd,
Chaplin i Keaton. Tarnbe cal
recordar en els seus inicis,
l'interes que despertaven les
grans dives del cinema italia
com la Francesca Bertini 0 la
..

o

Lidia Barelli. Sovint els pro
grames es completaven amb
l'exhibicio del Noticiario Pathe, que permetia acostar el

public

als

esdeveni

grans

deries:«Bo fora que /'empre
sari del ctnemetoareto i la
Junta de la Umo Liberal don

guessin

ordres

terminants

perque cap espectador es
poses la prenda d'abrich com
esstento. No es falta d'educa
cio civice, sino una desapren
sio digna de censura. Tothom
i

I'espectacle,
paga per
si un se troba amb un vehf
davanter que edemes de la
veure

seva

steens corresponent,

s'analitzaran de forma rnes
coherent les pel·lIcules.
Cal assenyalar l'aparicio
d'una revista que utilitza el
cinema amb finalitats politi
ques. S'anornena EI Cinema
tografo, i usa termes cinema
toqrafics per tractar la vida
social i politica de Granollers;
la vida d'aquest setrnanari var
ser molt effmera ja que apare
gue unicament els mesos
d'agost i de setembre de 1904.

ments mundials.

s'asseu sobre l'sbrlch, ja po
deu girar-se d'una i altre ban

EI cinema era tant un esde
veniment con una novetat, i
sovint les revistes locals es
feien resso de les actituds del
public. Trobem des de notes
breus -tos espectadores sa
lieron satisfechos del espec
tecuto, pues hay cuedros que
se aplauden con seustecaon»
o «Pot lIenos se han contado
las sesiones del cinemetoare
fo que se han dado estos uttl
mos dfas en el local de la

da, que de la tuncio no en
veure ni gota: probablement

LES SALES

al arribar a casa, sera questio
d'unes fregas perque les jo
guines del coli tornin a anar
ltetlnes» 8.

Les notfcies sobre les pri
sessions de cinema, 0
be dels seus precedents, que
existeixen son escasses, ja
que a la premsa que es con

plaza Perpina" 6,

mentre que

altres descriuen les classes
socials: «EI -especioso local
completamente atestado de

gente que

en

su

inmensa

mayorfa iba vestida con el
modesto y hermoso traje
ezut-', 0 curiositats i xafar-

A la premsa aparegueren

alguns anuncis sobre el cine
ma, i la reterencia mes antiga
la trobarem a EI Congost del
14.06.1891 en que s'insereix
un article titulat Un nuevo
invento de Edison, pero no
sera fins uns anys rnes tard
quan sorgiran les primeres
critiques clnernatoqrafiques.
Destaquem les seccions de
"Claridades"

"Figaro"

a

a

La Rezon,

0

Onemecton. pero

sera al set manari La Gralla on
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meres

serva

d'aquella epoca

no se

Ii

donava cap tipus d'irnportan
cia, tot i aixl es parla d'una
sessio de cromofotorama I'll
de juliol de 1886, al teatre del
Casino, a carrec del professor
d'optica Josep Abello, amb uns

"nurneros", que segons el
setmanari EI Congost eren
d'un exquisit gust artistic. L'any
1897 a la Unio Liberal es va
fer diversos quad res de
Panfotoscopi i de Cinernato

ren

graf.

6 EL CINEMA

No obi idem que el 28 de
desembre de 1895 els ger
mans

tar,

a

l.urniere

varen

presen

Paris, el cinernatoqrat.

Tot i que el cinema
vors un

era lIa
de
fira, de
espectacle

mica en mica anaren sorgint
les primeres sales d'exhibici6
estables, la primera de les
quais, el Belioqraph" fou
instal-lada a Barcelona, I'any
1898 per la familia granolleri
na Belio.
Amador Garrell descriu
haviem vist
aquella epoca:
cinema de debo amb aigua
«

...

que

es

movie i persones que

accionaven.

Aquest cinema
hagut la botiga
"La Economice", desaparegu

era on

da

hi havia

com

I'hermosa casa de
Can Torrabadella, avui pro
pietat d'en vicenc Ramoneda.
Totes aquelles proves eren
fetes amb IIanternes d'eceti
le.,,10. Pere Tur i l'anlmatoqrat
foren descrits aixi:

«
...

haviem

restat astorats en veure apa
reixer en el lienee! blanc de la
barraca de Pedro Tur la figura

7

Amb gran exit de public, I' any
i al preu de 20 centirns
es va projectar La Cenicien

1902,

tao
EI barceloni Valero

instal-la,

la primera sala
estable de cinema a Grano

I'any 1905,

lIers, primer
setmanes al

va

estar

unes

Casino, per
despres, 1906, un local, a
la placa de Perpinya, en el

de Mis Fuller, movent-se al
ritme d'un vals i canviant els
colors dels plecs vaporosos

son era

forta, les dues volien

oferir els millors programes i
atreure rnes gent; el preu de

les entrades

era de 30 cen
1907 es varen
fusionar les dues empreses, i
al solar del cine Valero es
construi el Centre Tradiciona
lista. Sis anys des pres es fe
ren noyes reformes a la Sal a

tims.

L'any

Edison.

cons

truir

EI cinema Marina,
del

propietat
senyor'Oapranljnaucurat

qual hi

el19 d'octubre de 1912, esta

Valero.

instal-fat a la Pista Piquilin,
tamb€! es feien atraccions
de ball, cant i gimnastica. EI30
de maig de 1913 canvia el seu
nom pel d'ideal Cine, i
anys
despres pel de Royal Cine. A
I'estiu, I'empresa de la Sala

havia hagut uns corrals
ion anys mes tard s'ubicaria el
cinema Majestic. Les sessions
costaven 10 centirns i s'utilit
zava un-rnotor electric per fer
les projeccions. Aquesta sala
s'anornena Cinemat6grafo

altres per construir-bi,

/'any 1901,

EL CINEMA

de les robes que vestie.» 11.

La cornpetencla sorgi aviat
amb l'aparici6, I'any 1906, de
la sal a del Cafe Nou, i poc
despres amb la Sal a Edison;
aquesta darrera tenia una sala
d'estar molt petita, iamb un
sostre baix que creava moltes
incomoditats. Ames, les con
dicions de projecci6 no eren
bones. Una vegada solucio
nats aquests problemes, el
public va acudir-hi massiva
ment. La rivalitat Valero-Edi-
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va

on

Edison va fer sessions de
cinema a I'aire lIiure. Final
ment el 1916, a I'edifici del
Royal Cine s'instal-la la Socie
tat Coral La Lira Catalana.

EI Mundial Cine, ubicat al
Princep de Viana, on
encara es avui en dia, s'inau
gura el 18' de marc; de 1914.
Despres de la gesti6 d'en Maria
Puig, I'empresa fou portada
carrer

en Josep Massanes, en
Josep Tatxe, la Internacional

per

Films, la Casa Cinnamond i
Cinaes. L'Alfred Bar6

va ser

el

constructor d'aquella sala, que
era

molt senzilla,

tenia

rajoles,

ni

ja

que

no

empostissats,

perc en canvi comptava amb
la simpatia del public. L'entra
da costava 15 centi ms a gene
ral i 30 centirns a preterencia;
amb les pel·licules es feien

atraccions,

les quais
destacava l'actuaci6 d'una
orquestra els dissabtes. L'es
tiu de 1921 s'inauqura el
Mundial Park, un cinema a
I'aire lIiure, situat en un jardi
del carrer de Hicorna, que
disposava d'un servei de bar i
que funciona fins a I'estiu de
entre

1924.

fins lIavors estava situada al

mig de la sala,

i tarnbe

comen

caren a utilitzar materials in
combustibles. En la reobertu
ra de la sala, el25 de maig, es

projecta

el

film

Napole6n,

d'Abel Ganee, en tres panta
lies. Eis administradors eren
en Francesc Camps i I'empre
sa Cinaes. Amb la implantaci6
del sonor, la sal a va sofrir una
forta davallada ja que fins el
1933 no s'instal·laren els
aparells sonors 13. L'any 1934
passa a anomenar-se Cine
ma

Actualitats.

L'any

1917

es

treballava al

Casino per construir

una

sal a

farien representa
cions teatrals i sessions de
en

que

es

inau
4
el
de
gurar-se
marc d'aquell
mateix any. La primera sessi6
de cinema sonor tinque lIoc el
25 de novembre de 1932:

cinema.Aquesta sal a va

EI Mundial Cine

es

reform a

I'any 1923, i despres

el 1928
«d'scord amb les disposicions
dictades pel Subdelegat de
Medicina d'aquest partit, van
efectuar-se qualques obres de
sanejament i hiqienitzecio del
Mundial Cine, que a I'hora
embelliren el popular local» 12.
Durant 1928 es parla de pre
sentar el Cinefon i es feren,

I'any sequent, algunes impor
obres, que afectaren
sobretot la part electrlca. Va
desapareixer la cabina, que
tants

«

...

verem atreure extreordlne

apreciar la nitidesa de la pro
ieccio, aixf com la perfecta
sonotitzecto de la flamant
instel-leclo que permetre veu
re al Casino, les obres mes
importants de la cinematogra
ffa par/ada.» 14
EI Cine

Principal fou oficial

el 24 de de
sembre de 1920 a Can Sala,
al carrer de Sans. L'estiu de
I'any sequent es feren ses
sions de cinema a I'aire lIiure
sota el nom de Principal Park.
L'empresa passa a mans d'en
Francesc Pocurull i es reinau
gura el 31 de desembre d'a
quell mateix any. S'utilitza un
projector Electrova. EI Cine
fon fou instal-lat durant el1928,
pero amb resultats gairebe
negatius. Una darrera notfcia
sobre aquesta sal a pari a d'u
na reobertura el 28 d'octubre
de 1934.
ment

inaugurat

ria concurrencie a la sala de la
nostra primera societat recrea

tenir ocesio de
delectar-se amb una deliciosa
opereta de Lubitsch, EI Tinent
Seductor, iamb el treball ar
tfstic de Maurice Chevalier,
protagonista d'aquesta obra
del mateix autor de EI Desfile
del Amor (.) EI public va poder

tiva, la qual

va
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La historia del cinema Ma
1927 amb
la visita del Sr. Cinnamond:

jestic cornenca I'any

«Acompanyat d'un arquitecte
ha estat a la nostra ciutat, una
de les signatures amb mes
solvencie en els afers cinema
toarence a Barcelona. Hom
relaciona el viatge de dits

8

EL CINEMA

senyors amb el projecte de
reformar i embellir notable
ment una sala de projeccions
o

de construir

per

a

cinema

edifici

un nou

public. »15.

senyor Codina, la caletaccio
era de la casa Fuster, el pavi

cia d'unes sessions de cine
ma fetes al Centre Catolic al

ment de J.

1909, que el1914 s'anornena

Blasi, les butaques

de Vilella de Torre Idlausola
de Barcelona, els velluts de

Ramirez, els sanitaris d'Anto

L'any 1928 va ser signada, a
la notaria d'en Felip Font, el

ni Vila, Jacint Trullas i Joan
Farres, mentre que tarnbe in

contracte d'arrendament per

tervingueren les Arts

vint-i-cinc

Finalment el
29 de
sonor s'inauqura el
desembre de 1929 amb
Sombra Blanca.

anys

de

I'edifici

d'en Vicenc Ramo
neda de Parets situat als ca
rrers de l'Enginyer i de Sants i
ala travessia de la placa Per
pinya, al mateix Iloc on havia

propietat

estat el
roo

Cinematoqrato

Vale-

L'empresa arrendataria tou

la Casa Astrea de Barcelona.
EI 7 de desembre de 1928 va
ser inagurada amb un pati i un
pis amb una capacitat per a
·1600 persones.
La

�

Gralla descriu

aquest

local aixi «EI decorat del Ma

este presidit per I'estil
cubista i I'aspecte total de la

jestic

sala, d'una gran espaiositat,
es a I'estil dels cinemes nordamericans.» 16.

Participaren

ales obres I'ar

quitecte Raspall, el contractis
EL

CINEMA9

ta Alfred Bare, els industrials
fuster i pintor Antonio Jonch i

Antonio

Villa,

Artistics

Hispano Cine,

i Vidres

SA

on tam be

I'any

1933 es feien sessions de
cinema per als afiliats a l'es
mentada societal.
EI24 de

qura

maig de 1935 s'ina
l'Esplai Cinema, que

el cinema del Centre Oato
amb aparells so
nors de la marca Pioni Film

era

lic

equipat

1927, I'anunci sequent: «l/es

instal-lats per la casa Magaldi.
Es feren tam be algunes ses
sions de cinema al Centre

sociecio te Unio Liberal

Radical.

La premsa insereix,

cia

concurs

per

ment de la sala

a

I'any
anun

I'arrenda

d'espectacles

Del

periode

de la Guerra

perdonar-hi sessions de cine

Civil les dades son molt min

els dimecres, dijous i dis
sabtes de cada setmana amb
l'excepcio dels dies de Festa
Major i de tres dissabtes du
rant l'eny.» 17. Aquesta sala
s'inauqura, I'any 1930, amb el

ses.

ma

film

Impiedad, mentre que
abans s'havia exhibit el film
Granollers en cinta. Dos anys
cespres apareix la noticia
sequent: «EI cafeter Manuel
Coli, abans empresari del cine
Principal, s'ha empres en la
Unio Liberet.v":

I'electricista
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Tarnbe ha

quedat

constan-

Cal esmentar una nota a
Orientaciones Nuevas, el
1937, sobre un -iniorme del
PIe Regional de Sindicats de
la Industria de I'Espectacle, la
lectura de I'estatut per la qual
hauria de regir-se la cot-lee
tivitat

d'espectacles publics

amb el consell d'empresa for
mat per Frederic

Riera, Joan

Coli, Aureli Font, Joan Guar
dia, Josep Sayol, Pere Bella
vista i Joan Masso, i com inter
ventor de la Generalitat en
Marian Beltran. A inicis de
1938 en una altra assemblea

del S.I. E. al cinema Mundial
es tractaren
entre d'altres
nomenament
el
definitiu
punts
dels cerrecs ocupats per Pere
Camps i J. Casademunt, la
conveniencie d'augmentar la
quota sindical a 0,50 pta, la
lectura i l'aprovaci6 de teste
tut del Sindicat i la lectura i la
discussi6 de la convocetorie
del PIe Nacional ampliat de la
C.N. T. que es celebrava dies

desptes.r'".
EI 28 de febrer de 1942,
data del tercer aniversari de la
"llberaclon" de Granollers per
les tropes franquistes s'estre
na a la nostra ciutat el film
Raza.

films que alia es projectaven;
era molt concorregut per la
mainada i va tancar les seves

portes I'any

1962.

ser

el

primer cinema refrigerat

de la nostra ciutat. A

causa

de

progressiva desaparici6
d'aquest tipus de sales, el
Principal va anar canviant 1'0la

l.'Astoria fou inagurat el 17
d'abril de 1960 i es converti
lIavors en el mililor cinema
locat, que depenia dels se
nyors Francesc Parellada, An
toni Riera Soldevila i Francesc
Ventura Vidal i que tenia una
capacitat de 600 places. EI
seu estat va anar deteriorant
se al lIarg dels anys. Passa a
ser al cap d'uns anys una Sal a
S, i despres gimnas. Actual

rientaci6 de la seva programa
cio i es converti durant un breu
periode en una sala X. Passa
finalment a projectar reposi
cions, per acabar tan cant les
seves partes el1988 i conver
tir-se en un bar, que mante

ment roman tancat.

tisales Mundial- estan dirigi
des per I'empresa Espectacu
los Vallesanos ..

EI Mundial fou reformat I'any
inagurat el 19 de marc

la pantalla
projeccio.

encara

de

Actualment

les

i la cabina

sales

tuncionarnent-Majestic

en

i Mul

1950 i

Des de lIavors fins avui, tant
els films projectats com la Ifnia
seguida per les sales no s'a
partaven de la tonica marcada
per la situacio social de tot el
pais. Eis cinemes d'aquesta
epoca foren el Majestic, que
successivament s'anomeraria
Cine Espana, Coliseum per
retrobar finalment el seu nom

originall'any

1961.

EI Centre Oatolic

va

passar

denominar-se

Caniqo, co
negut popularment com Can
a

Pistoles

a causa

del

tipus

de

mateix any. Unes
reformes I'any 1971
motivaren la desaparici6 del
teatre per augmentar les pla
ces del pati de butaques. EI
1986 va convertir-se en un
cinema Multisales.

d'aquell
noves

Principal es retorrna I'any
S'inauqura amb la pro
jecci6 del film Rebeca. Des
pres d'uns anys en que va
EI

1943.

mantenir-se tancat, va tornar
a obrir les seves portes, I'any
1975, com a Sal a Especial. Va
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ELS DARRERS ANYS
Des de la fi de la Guerra civil
fins avui, cal destacar alguns
fets rellevants de la historia
del cinema a Granollers.
Esmentar en primer lIoc la
premsa que s'ha fet rnes res
so del cinema i que han estat
Granollers, Comunitat Cristia
na, Revista del Valles i Plac;a
Gran, tot i que han existit al
tres setmanaris que, amb una
vida molt mes curta, tambe

10

EL CINEMA

incloien alguna secci6 de ci
nema, l'unica experiencia d'u
na revista monoqrafica dedi
cada a aquest .art fou Scena
que unicarnent va comptar
amb un sol nurnero, i Tot Cine
rna, del

1982-1983 amb 22

nurneros.
Dintre del cinema comercial
caldria recordar les "Semanas
de Cine Espanol" dutes a ter
me en

dues

etapes,

una

pri

des del 1957 fins al 62, i
una darrera que cobrl els anys
1971-74, i tarnbe les sessions
de cinema que el mateix Ajun
tament franquista feia a traves
del polemic i discutit CIT
(Centre d'iniciatives i Turis
mera

me).
Entre les entitats que

EL CINEMA

es-

mercaren els seus estorcos a
favor del cinema cal citar el
Foto-Film del Valles amb les
seves sessions de cinema
amateur, el Casino Club de
Ritme amb el seu Cine Club, i
sobretot l'Associaci6 Cultural,
l'unica entitat que aillarg de Is
anys ha deixat constancia d'un
treball coherent i seri6s tradu'it
a traves de la seva tasca cine
clubistica iniciada a la fi dels
50 amb unes sessions fetes al
cinema Parroquial, trasllada
des als 60 al cinema Astoria, i
que des pres d'uns breus anys
d'inactivitat
a

partir de

es

reprengueren

1970 fins avui

en

dia. A banda de les mateixes
sessions de cine-club, cal
destacar altres activitats orga
nitzades per I'esmentada enti
tat com: cursets d'historla del

11
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cinema, producci6 de films en
format redu'it, sessions per a
escolars, etc. i tam be la crea
ci6 dels, avui desapareguts,

premis de cinema Pedra
l'Encant i Ramon

de

Daqa,

EI cinema per a infants ha
tingut al lIarg d'aquest anys,
dues fites molt importants,
d'una banda el Curset per a
Monitors Infantils fet a la nos
tra ciutat I'any 1964, i d'una
altra la creaci6 del Cine Club
Infantil amb unes sessions per
a nens i joves fetes al cinema

que a part de
pel-licules, se'ls
possibilitat de real it

Parroquial,

en

comentar les

oferia la
zar ells mateixos les seves
propies obres a traves d'uns
tallers gratu'its.

Cronologia
1886 Sessi6 de Cromofoto

EI cinema del Centre

rama

al Casino.
1897 Uni6 Liberal: Quadre de

Oatolic

Panfotoscopi i Cinema
toqrat.

Hispano
I'any 1914.
Inaguraci6 de

lnstallacio a Barcelona
del Beliographe.
1901 Sessions de cinema a
la barraca d'en Pere
Tur, al solar de Can Tor
rabedella.
1902 Sessions d'anirnato

1916

1898

s'anomenava:
Cine fins a
la Socie

tat Coral La Lira Catala

naal llocdel
1917 Treballs

Royal Cine.
el Casino

en

per instal-far

una

sal a

de cinema.
1920 Cinema
1921

graf.
Espolsada.

Principal.
Campe6n por amor
(Ramon Daqa), Anunci

1903 La

a

Primeres sessions de
cinema al Casino a car
rec d'en Valero.
Cinematoqrat Valero a
la placa de Perpinya,
1906 Sala Edison.
Sala Cafe Nou.
1907 Fusi6 de les empreses
Edison i Valero.
1909 Sessions de cinema al
Centre Catolic.

Mundial Park i Principal
Park: cinema a I'aire lliu

1905

1911

del Centre
Tradicionalista en el
solar d'en Valero.
1912 Cinema Marina.
1913 Tancament de la Sal a
Edison per reformes.
Ideal Cine (antic Mari

Inaguraci6

na).
1914 Cine Mundial.

Royal
na

Cine

i Ideal

(antic
Cine).

Mari

Visitad'Alfons XII a Gra
nollers.
Reformes al Cine Mun
dial.
1930 Inaguraci6 del nou ci
nema instal-tat ala Sala
de Teatre de la Uni6
Liberal.
1931 Projecci6 de EI Desfile
del Amor al Majestic.
1932 La rateta que escom
brava I'escaleta (Jo

Escobar).
Inaguraci6 equips
sep

La Gralla.

reo

1922 Academia de Cinema

Mateldi Belli a
la Uni6 Liberal.
Granollers Industrial
(Ramon Daqa). Cine
mes locals.

tografia

1923

Campe6n por amor.
Principal Cine.
Ama tu mujer (Ramon
Daqa), Cine Mundial.

public.
1934 Cinema

seu

Actualitats

(antic Mundial).
Reobertura

del

Cine

Principal.
1936 Tancament
mes

per refor
de la sala del Casi

no.

1937 Creaci6 del Sindicat de

la Industria de l'Espec
tacle a Granollers.

1924 Mundial Park. Darrera

notfcia del

so

del casino.
1933 EI cinema del Casino
passa a ser un cinema
nors

funcio

nament.
1926 Documental

sobre la
Festa Major.
1928 InstaHaci6 del Cinefon
al Mundial.
Cinema Majestic.
1929 Documental sobre la
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2. La Gralla.
22.

pag.

Any"
7.

n.
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66. 6-8-

68. 27-8-

12 EL

CINEMA

3. La Gralla.
22.
4.

Paq.

Any

II

n.

1978. 21!

70.17-9-

7.

Congost

843.8-12-2.

XVII
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.

Pag.

6. La Rezon. Any IV.
1-6. Pag. 3.

n.

2.
n.

107.6-

9.

EL CINEMA

nema

Catala Primitiu. L'A

venc

n.

11.

Desembre,

578

del CEDREC dirigit per Mi
quel Porter Moix. Breu His
torte del Cinema Primitiu a
Catalunya. Robrenyo, Ma

15.

332

taro, 1977. Pag. 15.

17. La Gralla.

Gralla. Vol VII. Extraordi

Major

de

1933.
12. La Gralla.
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305
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19. Orientaciones Nuevas. 61-38. n. 52. Paq. 3.

Lili

DAMITA

Protagonista
LA

de

POUPEE
_

CINE

!a

pelicu!a

DE

,

PARIS

...

MUNDIAL

ESTRENO

L?s

dras

5

l! 6 de

Enero

de 1927
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Proposta dloactlca
La lnvitacio

fer una pro
la publicacio
que es presenta te un especial
sentit, ja que a Granollers hi
ha hagut un important treball
sobre la introduccio del cine
ma ales escoles i als infants.
a

posta didactica

A rnes de la

a

esmentada

ja

activitat de l'Associacio Cultu
ral cal destacar

mestres,ja

a

alguns
mitjansdels anys
com

70 i sobretot durant la decada
dels 80 han treballat d'una
manera molt intensa la intro
duccio del cinema a I'escola.

Part d'aquest treball es va
aglutinar en el taller de cinema
a

per

escolars que

es va

fer al

manifesta els inicis en la nos
poblacio d'un dels aspec
tes fonamentals de la societat
actual: I' educacio a traves dels
mitjans audio-visuals, a la ve
gada que ens dona una possi
bilitat de documental historic.
Les propostes didactiques in
tenten esser utils tant per a un
treball escolar com per a un
treball de taller extrascolar.
tra

Creiem que els treballs que
facin han de potenciar
basicarnent la creativitat i la
lrnaqinacio del nen, tot desco
brint un rnon amb moltes pos
sibilitats, en que poden cabre
les nostres aventures somia
des.

13S

tiples activitats l'observacio de
la realitat i proposem

exemples,
una

entre

com a

d'altres, per

educacio visual:

Les passejades de tarda

-

en

que podem

observar tant

els canvis de lIum d'una esta
cio a I'altra (espectaculars son
les observacions de les om
bres ales tardes de gener)
com les formes del que ens
envolta: com es el camf, els
nuvols., l.'obsevacic peste
riorment es pot transtorrnar a
la classe en un gran mural 0
en una gran activitat amb plas
tilina on els nens poden anotar
i reinventar histories basades
en la sortida.

Casal del Mestre de Grano
lIers durant els cursos 1983/
84 1984/85 i que va tenir el
suport de I'ICE de la Universi
tat de Barcelona com a treball
-

d'investiqacio.
treball

es va

La memoria del

presentar

com a

al Festival Interna
cional de Cinema de Gijon,
I'any 1984. Aixf, doncs, la
proposta dldactica que pre
sentem s'inclou en aquesta
Ifnia de treball que mestres de
Granollers han anat portant.

ponencla

L'estudi que se'ns presenta

En els anys que fa que tre
ballem la introduccio del cine

I'escola hem observat
grans tendencies en els
nens que podrfem agrupar per
edats, sempre tenint en comp
te que aquestes divisions son
basicarnent orientatives.
ma a

unes

En el perfode escolar fins
als 8 anys, aproximadament,
podem veure com uns dels
trets caracterfstics:
•

Potenciaratravesdernul-
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L'observacio dels colors
de les fulles dels arbres de pati
de I'escola, com canvien a
causa del vent i durant el dia
segons el recorregut del sol.
-

l.'observacio del nostre bar
urbanfstic sino
tarnbe els diferents ambients
que es donen: les persones
son part viva del barri, l'urba,
el pare, la senyora del quiosc
o una mirada formen tarnbe el
barri).Aquestes multiples ob
servacions les podem repre-

ri

(no solament

----------------------------------------

--
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I'escola. Aixf, els
pares,
persones 0 les
expressions d'una cara poden
dibuixar-se com observacions
del barri.EI nostre barri poste
riorment el podem represen
tar amb materials grossos i
facils de trobar (caixes de
cartro, disfresses ) al pati de
I'escola, tot inventant moltes
situacions i accions diferents.
sentar

a

les

...

•

Cal

anar

veient

com

el

nen, entre els 4-5 anys, va

temporalitzant la seva expres
sio i Ii podem proposar activi
tats en que enganxant un
cromo ells han d'allargar la
historia tot inventant dues 0
vinyetes de continuttat.
Aquest cromo tant por esser
I'inici, el nus com el desenllac
de la historia.
tres

EI material visual que els
nens tenen tam be es una
excel·lent font d'intorrnacio.
Aixf proposem que els nens
•

ens

PROPOSTES

37

portin fotografies d'ells,

dels seus pares i del seus avis.
Amb les fotografies recoil ides
omplim les parets de la classe
amb tres lIargues tires de fo
tos, una per generacio, la tira
dels nens, la tira dels pares, la
tira dels avis. Ames, les po-

dem acabar d'omplir amb fo
tografies de cada epoca que
reflecteixin diferents ambients.
AI final tindrem una bona visio
panorarnica dels vestits, els
objectes, els ambients... de
tres
•

edat

generacions.
Cal tam be

en

aquesta

introduccio a l'us
tecnoloqic i el retroprojector
ens pot ajudar molt ja que es
una eina senzilla i tacilrnent
comprensible per als nens.
Poden dibuixar un conte
col·lectiu en diferents fulls

transparents. Mentre veuen el
dibuix poden anar enregistrant
el fil de la historia en una cinta
maqnetofonica, fet que ens
veure

com

pari en

i

escoltar-se ells mateixos. Eis
dibuixos projectats i la sonorit
zacio feta pels nens ens do
nen un senzill i excel·lent tre
ball audio-visual (una mestra
gallega va realitzar aquest
treballl'any 1985 amb nens de
5 anys i convida els pares de
la "parroquia" a la sessio de
"cine" de I'escola, produ"ida i
dirigida pels nens de 5 anys).
Dels 8 als 12 anys hem
observat com els nens tenen
un gran interes pel dibuix rea-
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els agrada definir si
esta be 0 no per la
reterencia a la realitat

com

una cosa
seva

ffsica. Aquesta relacio porta
com a

consequencia

que les

coses

que observen i

experi

menten

una

permet

lista i

es

poden extrapolar

i

desenvolupar aixf la curiositat
per les histories i aventures en
situaciones ben diferents.
EI

desenvolupament

l'abstraccio porta

a

tenir

de
una

idea mes complexa i referen
cial de les observacions fetes.

Aixf, el dibuix rnes subjectiu
dels anys anteriors dona pas a
rnes realista i
Crec que caldria
recuperar l'observacio de la
naturalesa amb el dibuix rea
lista d'accions i de caracterfs
una

expressio

detallista.

tiques d'animals, pi antes,

que

distingeixen per les seves
concrecions (una ploma de
es

colors, el bec d'una determi
nada manera, un estil de vo
lar ). Eis "quaderns de camp"
son una bona eina de treball.
...

A
del

partir de les constatacions
quadern de camp i de la
irnaqinacio dels nens podem
inventar histories i escriure
les, tot descobrint quins son

els

personatges principals

i

dotar-Ios d'ele

cornencant
ments caracterfstics, externs
(expressions, vestits, am
bients, pentinat. ) com interns
(mane res de comportar -se, de
a

..

reaccionar

...

)

Per tot el que
un

anem

dient es

bon moment per introduir

hi la "Iectura dels comics", que
obre moltfssimes possibilitats

des de l'analisi dels personat
ges en la hlstoria que es pre

senta, principals, secundaris,

aplicant l'analisi de Is trets
caracterfstics d'aquests per
sonatges. EI comic tarnbe ens
d6na idea d'aquest sentit d'a
ventures universals i de les
"moltes possibilitats" en les
histories. Tarnbe, la geogra
fia, situ ant en els atles les
histories i veient les caracte
ristiques dels paisos, de tot el
que passa en el comic. La
visita d'un museu, la historia
d'un dia ens pot donar peu a
escriure el que sera despres
tot

un

argument, que posterior

ment es pot dibuixar com si fos
un

comic.

EI

desenvolupament de
ja hem

l'abstracci6 del que

parlat

ens

permet

comencar

a

desenvolupar
edats

una

en

certa

aquestes

rnantenir

un

racord.

"qramatica

cinernatoqrafica", d'aspectes
que, segurament, abans ja
havfem vist d'una manera in
tu'itiva; el valor de la planifica
ci6 en el cinema I'hem traba
IIat en aquestes edats, les di
ficultats que hem trobat han
estat, per un costat, la de
manca de material correcte
sobre aquest tema basic del
cinema i, per I'altre, que els
nens d'entrada volien fer his
tories IIargues que, despres,
eren tncapacos de planificar
correctament. Petites histories
mudes com el moment d'aixe
car-se, l'anada a I'escola, una
acci6 del pati, una persona
hem
que varem trobar ahir
vist que eren el millor sistema,
histories mudes, d'entre 7-10
vinyetes aproximadament. La
...

dificultat d'alguns nens de "no
saber dibuixar" se soluctona
en gran part a I'hora de plani
ficar. Cal tenir en compte el
racord dels personatges, es a
dir, que mantinguin una conti
nu'itat tant de IIoc com de
vest it... Eis elements caracte
ristics i definitoris (un escut,
un detail a la roba, ala cara, un
determinattipus d'ulleres) d'un
personatge s6n de gran ajut a
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I'hora de

Paral-Ielarnent

d'u
la historia
abans de dibuixar-Ia, hem anat
anotant les caracterfstiques de
na

manera

cada

a anotar

breu

pia. O'aquesta

manera

al gui6
cinernatoqraflc d'una manera
natural i experimentada.
lntrodulrn

els

nens

O'entre molts aspectes que
hem observat en els nens
d'aquestes edats en el tema
que tractem destacarfem dues
caracterfstiques rnes:
La irnportancia que els nens
donen als aspectes morals.
Una arnplia mostra que hem
recollit ens demostra que als
nens en aquestes edats els
preocupen molt temes com la
A tra
por, I'amistat, la mort
yes de les seves propies his
tories tenen un bon IIoc per
-

...

expressar-Ios.
La lrnportancia de veure el
cinema com un espectacle
-

public, que es projecta en una
pantalla de grans dimensions,.
en una pantalla fosca, es a dir,
la irnportancia "d'anar al cine
ma".

38
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Moltes son les possibilitats
que se'ns obren a partir dels
12 anys, sobretot si abans hem
treballat una introduccio visual
i no s'ha de fer tot de nou.

Tanmateix,
unes

nornes

apuntarern

grans linies d'actuacio:

Despres

de

I'etapa

del

rea

lisme i de recerca de les pes
sibilitats cap a I'exterior els
nois i les noies d'aquestes
edats entren en una important
etapa d'introspeccio i de re
cerca conscient d'ells matei
xos. Potenciar les possibilitats
de creativitat propia, l'analisi
rnes rigorosa i analltica del
rnon exterior en els seus mul

tiples aspectes

ens

les pautes de treball

a

seguir.

Hem

...

propis, tot combinant-hi

el

co

lor que els semblava rnes a
dient. Cal que per realitzar a
quest tipus d'exercicis els nois
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i noies visquin
agradable tant a

seus

•

propis

Pel que fa reterencla

a

possible "gramatica de la
imatge" una vegada hem
conegut i utilitzat la planifica
una

un ambient
I'escola com

ala classe, tot facilitant la

ca-

•

Havent creat histories,

planificant-Ies, component-Ies
podem entrar a filmar-Ies. La
fotografia i el cinema com a
tecnologia es basen en uns
principis ffsics idonis per expli
car a

classe en aquestes edats.

cio introdutrn els elements de

EI

composicio d'imatge. Aixf,

principis tecnoloqics mes
tacils d'utilitzar, perc en una
tecnologia mes diffcil de des

a

les historietes mudes que hem
introduint i aplicant el que

anat

ja coneixfem

(planificacio,
) introdulrn

racord, color, lIum

...

les principals idees de cornpo
sicio en els enquadraments.
Anem anotant les idees de la
hlstoria amb tots el recursos
que coneixem i cada vegada
tenim guions mes complets.

vfdeo,

en

canvi,

es

basa

Les

idees que hem

adquirint ens ajuden
templar quadres tant
seus com

en

uns

codificar. Per aquests motius
els parses que tenen mes in
trodurda l'educacio audio-vi
sual, com son EUA i Alema
nya, utilitzen basicarnent el ci
nema de super 8 ales escoles
com a eina d'aprenentatge.
La cambra, ames dels

marquen

potenciat, doncs, la
capacitat express iva del rnon
interior del noi i de la noia, els
somnis, els sentiments que
realment tenen i senten, les
fantasies les hem expressa
des amb imatges iamb estils
•

comunicativa dels
sentiments.

pacitat

seus

anat

principis ffsics, ens porta a una

a con

necessitat de coneixe
els moviments de
cambra i la seva capacitat

de rnu
d'historia de I'art.

nova

ments:

expressiva.
Un exercici que creiem inte
ressant sobre aixo que diem

es

histories utilit
zant details de comics reta
lIats (taules, personatges,
details dels personatges ).
Les vinyetes de la historia les
creen els nois i les noies tot
utilitzant aquests retails, tru

compondre

...

cant-los,

satges
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creant

nous

...

espais, pai

•
Amb el retroprojector
podem sobreposar les planti

lies transparents que utilitza i

d'aquesta

manera

podem

in

troduir els nois i les noies a
petites experlencles de cine
ma d'anirnacio (L'institut de
Palma de Mallorca te molt

treballada aquesta tecnica).
Tarnbe es pot fer cinema d'a-

nimaci6 d'una manera rnes
senzilla amb plastilina.
•

EI coneixement del m6n

cinernatoqrafic (producci6,
distribuci6 ) i del m6n filmic
(personatges, tipus, generes
) es una necessitat d'in...

...

troducci6 immediata a I'esco
la com una de les realitats
culturals rnes importants del
m6n actual.
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el treball:
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