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Benvolgudes ve"ines i ve"ins,
Teniu a les vostres mans el monografic de
la Festa Major d'enguany: Alfó que el vent
s'endugué. Els cinemes de Sant Joan de les
Abadesses (1907-1994) .
L'arribada del cinema va representar un deis
aven~s més importants del segle passat i
que alhora va contribuir a la modemització
de_ 1~ nostra societat. Per primer vegada, la
musrca, el teatre, la tecnologia i la literatura
es fusionaven en allo que coneixem com el
seté art. El que ens oferia el cinema era una
a_
nhel~da obertura al món i la possibilitat de
vrure I compartir experiéncies, sentiments i
emocions d'una manera que només aquest
art sap transmetre.
1com tot, el cinema poc a poc anava arribant
a tots els indrets del nostre país, despertant
un interés i unes expectatives poc conegudes
fins al moment. A Sant Joan, el cine també hi
arriba i es convertí en un esdeveniment de primer ord~e. Les p~meres projeccions, seguides
per mult1tuds, derxaven entreveure que el cinema a la_ nostra vila tindria una gran importancia
convert1nt-se en una activitat social, cultural i
de lleure en la qual hi assistien persones de
totes les edats i que, amb més o menys intensitat, es mantindria al llarg d'un segle.
Per aquest motiu s'ha cregut convenient dedicar el monografic a la trajectoria que la cinematografia ha tingut a la nostra vila, ja que
e~tem conven9uts que ha format part de la
vida de molts santjoanins i santjoanines que
a l'entom d'aquest art va trobar un espai de
gaudi i de coneixement.

D'altra banda, també és important destacar l'esfor9 de les persones i entitats que
van tre~allar, durant tots aquells anys, per
fer possrble que hi hagués cinema a la nostra vila, tant a través de la seva implicació
personal, com col•laborant economicament
per garantir-ne la continu"itat, millorant-ne
les sales de projecció i les instal•lacions en
una época canviant i políticament difícil. La
propia evolució del cinema i les seves dinamiques comercials el van portar a la seva
extinció en el nostre poble, pero també en
molts pobles del nostre país.
Per tant, com si d'un film es tractés, el cinema
a Sant Joan de les Abadesses ha viscut la
seva propia historia i, en el monografic d'enguany intentem explicar-vos-la a través d'uns
guionistes santjoanins, en Marcel Miquel i en
Guifré Miquel que han sabut transmetre'ns,
fidelment, la realitat cinematografica a Sant
Joan, resseguint la seva trajectoria i incidint
en tots aquells aspectes més rellevants de la
seva trajectoria.
Espero dones, que amb la lectura d'A//ó que
el vent s'endugué. Els cinemes de Sant
Joan de lesAbadesses (1907-1994) revivim
plegats, recordant uns i descobrint altres, les
sessions de cinema viscudes a la nostra vila.
1, com aquell que comenta l'argument d'una
pel•lícula, en aquests dies de Festa Major,
e!ls puguem retrobar per compartir experiénc1es ~·un temps no tan llunya, pero que forma
part Ja de la nostra historia com a poble.
Bona Festa Major a tothom!
Ramon Roqué Riu, alcalde

INTRODUCCIÓ
El primer que varem pensar quan
se'ns va proposar d'escriure aquest
monografic sobre el cinema a la nostra vila fou que, abans que res, ens
caldria veure si tindríem
prou documentació per a
poder confegir un estudi
com aquest, i, en segon lloc, si els qui per
motiu
d'edat

ja només varem poder viure els seus
darrers batees de vida, sabríem expressar tot el que va significar el cinema per a diversas generacions de
santjoanins. La resposta a la primera
pregunta fou rapida: aviat varem comprovar que sortosament comptavem
amb documentació suficient, fins i
tot de !'época de l'inici del cinematograf; la segona és més difícil de
predir, ja que cadascú podría explicar la seva historia particular del
cinema, amb les seves vivéncies i
les pel ·lícules que hi van indefectiblement lligades. El cinema fou,
sens dubte, la principal activitat
de lleure durant la major part del
segle XX, pero no fou només un
passatemps: també influí decisivament en les maneres de
fer i d'entendre el món . No
en va fou lloc d'entrada
de noves idees, de
noves modes i d'obertura a nous costums
per part d'una societat que no estava
tan avanc;ada . Els
cinemas de poble
foren tot un microcosmos particular
que tan magistralment

va saber reflectir Giuseppe Tornatore

a Cinema Paradiso.
El vent s'endugué aquells temps, i
els joves santjoanins d'avui ja no han
tingut l'oportunitat de gaudir de !'experiencia de sortir per anar al cinema del
seu poble. És oportú, dones, que fem
una mirada enrere i traguem la pols a
la historia deis nostres cinemes, que
és també una part de la nostra historia, deis nostres pares i deis nostres
avis. Us convidem, dones, a un petit
viatge ple de nostalgia cap a quelcom
que definitivament s'ha perdut.

Hi ha consens entre els entesas en
datar l'inici del cinema l'any 1895. No
és que abans no s'haguessin projectat
imatges en moviment: hi hagué molts
intents, pero tots ells van quedar desbancats pel salt qualitatiu que suposa
el cinematograf, l'invent deis germans

Lumiere presentat a París el 28 de
desembre de 1895. La qualitat de les
imatges que permetia el nou invent era
infinitament superior a tot el que s'havia
vist fins al moment. L'exit fou immediat
i en molt poc temps les pel-lícules de
Lumiere s'escampaven perles capitals
europees. A Barcelona, on ja s'havien
projectat peHícules del sistema cinemascop de T.A. Edison, el sistema Lumiere arriba a finals de 1896. Tot just
comengava un nou negoci amb grans
possibilitats. El creixement de la indústria
del cinema fou exponencial any rere any.
Pel que fa pobles de dimensions més
redu'ides, el contacte amb el cinema primer fou esporadic, amb sessions de cinematografs ambulants que s'establien
a tires o salons de café. Uns anys més
tard, es comengaren a establir els cinematografs com a tals, situats encara en
teatres o sales d'espectacles públics.
A principis del segle XX s'iniciaren les
programacions regulars a moltes viles
mitjanes i petites.
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A Sant Joan de les Abadesses el torn
li arriba l'any 1907. Manuel Blanxart
anotava en el seu dietari, el 17 de man;:
"exhibit per primera vegada cinematógraf a les sales de can Quei i can
Pep". A Sant Joan hi havia establerts
dos cafés que mantenien una importantíssima activitat lúdica. Eren el Café
Industrial (can Pep), a la cru"illa deis
actuals carrer Ramon d'Urg i Berenguer
Arnau; i el Café Bellapart (can Quei), a
la plac;a Arquitecte Morató, cantonada
amb el carrer Beat Miró. Disposaven
de sales d'actes pera ball, concerts i
representacions teatrals, i solien oferir
una temporada complerta de diversions,
amb espectacles de varietés, teatre i
sarsuela representades per companyies
importants de Barcelona.
No sabem a que obeeix que el mateix
dia s'exhibís cinema per primer cop
als dos locals, i encara més tenint en
compte que no tornarem a tenir notícies
de més sessions a can Pep fins al cap
de més d'un any. Potser fou una contraprogramació fruit de la competencia?
Sigui com sigui, tenim la sort que ens ha

do ■

8

de la tarde; ta 2.•, ti
cua t r o y media.
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arribat el programa d'aquell dia del cinematograf Bellapart, que es repetí al cap
de dos dies, per Sant Josep. Es projectaren quatre pel-lícules en la primera
part, i tres en la segona i, per acabar,
la "interesante e histórica película de
gran duración La vida de Moisés". Cal
tenir en compte que les pel·lícules eren
molt curtes: el metratge no superava els
55 metres (La vida de Moises arribava
als 160 metres), la qual cosa feia que
la funció en total no durés més d'una
hora. L'entrada pera adults era de 25
centims, i la "mitja entrada", per a nens,
de 15. Les pel-lícules projectades en la
sessió inaugural del cinematograf foren
les típiques de l'epoca: petites escenes humorístiques i alguns reportatges
d'actualitat, com el de la guerra russojaponesa.
Tenim una font de primera ma per saber
com es desenvoluparen les primeres
sessions en aquest cinema, les croniques que periodicament enviaven els
corresponsals santjoanins al setmanari
ripolles El Puigmal:
"El Cinematógraf Bellapart continúa
donant variadas sessions en las que
generalment exibeix bonicas películas
perlo qua/ el públich els hi correspon"
(14/12/1907) .
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Dos fotogrames de «La marmita del
diable», una de les pel·lícules que es
projectaren en la primera sessió de cinema
a Sant Joan (17 de mar<; de 1907).

"El cinematógraf Bellapart se desvet1/a en eixas festas pera donar bonicas
sessions, que a més de lo molt 1/arch
de las pe/íco/as resultaren escullidas y
variadas com ho demostra la nombrosa
concurrencia que tenían en cada una
d'ellas" (28/12/1907).
No sempre la programació era reeixida,
a gust del corresponsal:

"El cinematograf Bellapart ha donat
aquestas festas sessions, en el qua/ ha
resultat com en la vinya del Senyor, un
xich de mal y un xich de bó" (5/1/1908).
"El cinematógraf Bellapart dona sessions el dissapte, diumenge y dilluns prop

passat, més a pesar de véurershi la
bona voluntat de la empresa, donaren
algunas pelícolas molt rancias. Tindrían
de reclamar a la casa que e/s assurteix
que las enviessin un xich mellors, puig
el públich no va allí per aburrir s'hf'
(11/1/1908).
1, pera acabar-ho d'adobar, comenc;aren els problemas técnics:
"... el escándol que hi hagué en una de
las sessions de dit día en el cinematógraf Bellapart a causa d' haberselshi
espatllat la maquina; de lo demés es
questió de gustos, y'm sembla que donant onze cents metres de pelíco/as no
se porta dit cinematograf tant malament
com aixó" (5/1/1908).
"No sé si era que las pelícolas tindrían
d'haver passatja a la reserva o que'/
maquinista estés nerviós que tot sovint el públich se quedava a la /luna
de Valencia" (18/1/1908).
Malgrat la paciencia i comprensió
del reportar, aquest s'acaba
rendint a l'evidéncia:

"Les pelícu/es resultaren un
xich deficients, puig ab la maquina que tenen no podran fer
may gran cosa" (15/2/08).
El Gafe Bellapart, entre els cairers Beat Miró i Come/la, on s'instal·la el cinematógraf.
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EL CINEMATOGRAF UfJOANí
El maig del 1908 la premsa recull que
s'esta treballant per traslladar el cinematograf "que tant tems teya que
funcionava a can Quei a l'Aligof'. Tot i
que a !'octubre se'ns diu que "és cosa
segura que tindrem dos cinematógrafs,
/'un a can Pep y l'altre a can Quey', ja

no tindrem més notícies del cinematograf Bellapart. Només hem trobat
anunciadas en el programa de Festa
Major de 1913 "grans sessions de cine
i varietés projectantse un escullit programa de pelícoles" al café Bellapart,

regentat per Josep Salvadó. Creiem
que devien ser unes sessions puntuals
d'aquella Festa Major.
L'activitat cinematografica es trasllada,
dones, a un altre local vinculat al Café
Industrial, propietat de Josep Colomer
i Bové, tot i que físicament n'estava
una mica allunyat, ja que estava situat
a l'espai interior del que actualment
és el número 1 de la plaga Clavé. Sabem poques coses d'aquest local; era
conegut com "l'Aligot", qui sap si per
haver estat la seu de l'Associació Cultural Obrera i també la cooperativa que
havia dut aquest nom. En aquell 1908,
la companyia de teatre amateur de la

1•

ha acabat la pacieaeia

vila que feia poc
R-AIIIM )'
que s'havia creat,
LO CABBO DIL VI
l'"Art Santjoanr'
comenga a actuar ENIRAOA w,_ ....
!!..~~:!:
en aquest teatre
.,,.._..,.u_ .. __ .... ~ ..··········~··--•-"'º
SESSlO DE CI NEMATOGR AF
(abans ja havia
q1.mru
4
P Fl A.GFl.A.1\dA. l'JOU
actuat al BellaUITRAOA U •- IIITJA 11 ■- K,,,..,
part), i és llavors
quan la sala canvia de nom, a l'ensems que acull les primares sessions de
cinema. A partir de llavors el trobarem
anomenat com "Teatre Art Santjoanr',
"Teatre Santjoaní", "Cinema Art Santjoaní", "Cinematograf Santjoaní" ... En
definitiva, tot sembla portar a concloure
que la companyia teatral fou qui dona
el nom de "Santjoaní" al cinema que
funciona a la plaga Clavé fins entrats els
anys 70 del segle passat.
(I"
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No sabem la data exacta d'inici de les
sessions regulars de cinema al Santjoaní, pero al novembre d'aquell any
ja apareixen en la cronica periodística
d' El Puigmal:
"El cinematógraf de l'Art Santjoaní te
molt bon acert en escullir bones pelicoles y es veu forsa concorregut. Desitjo
que duri" (28/11/1908).

Les primares sessions devien atreure
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Dos programes del Santjoaní, de 1908 i 1909, on observem la
barreja de cinema i teatre en les mateixes sessions.

la funció i en els entreactes, tot i que en
alguna ocasió, i cada cop més freqüentment, les projeccions adquiririen entitat
propia. No es poden comparar les sessions de cinema de llavors amb les d'avui
dia. Eren sessions amb xivarri, exclamacions i comentaris sobre el que es
projectava. El cinema era evidentment
mut, i en les pel-lícules amb argument
s'introdu"ien cartells explicatius o amb
les frases que deien els personatges.
Estat actual del Santjoaní. Malgrat que han passat 40
anys del seu tancament i conversió en garatge, encara
conserva l'amfiteatre.

- - -- --:,-,-,-- ---.-

Com ocorria arreu,
el cinema en el
Santjoaní la major
part de vegades
era un complement de les
representacions
de teatre i varietés a l'inici de

•
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orc;a l'atenció:
el desembre de
~·:--c-~:::::;:ii::ft-:_ · fl'ltJ••
1908, el passi
2'.:.. de la pel·lícula
~a eosina de la 1.Jol~ sobre la visita
.. ,_ .... .. ,._.. del rei Alfons
y ent ..
18
XI 11 a Ripoll
~ ~~!:~-ijGBW ll[ PfllCO!AS IIRllT
suposa "un ple
_________,.complert, com
mays'havia
vist aqut. No és estrany: sembla ser
que la pel·lícula, del cineasta Ricardo
de Baños, inclo'ia algunes escenes de
l'exhibició folklorica en qué es ballaren
la Gala de Campdevanol i el Ball deis
Pabordes de Sant Joan. En el
Centre Catolic es passaren
també unes vistes fixes
d'aquest acte, i quan
sortí el ball santjoaní
hi hagué "un fort
aplauso".
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Fotograma del film «Salambó»,
projectat el 1915, de durada
inédita per /'epoca.

Com que part del públic era analfabet,
algunes de les sales disposaven de la
figura de !"'explicador'', una persona que
llegia els títols i ajudava al públic a entendre la pel·lícula. A Sant Joan no n'hi
ha constancia, pero sí que n'hi ha d'un
en un cinema de Ripoll.
D'altra banda, les condicions deis locals
en general eren precaries: una part del
públic hi assistia a peu dret, pagant 35
centims; per disposar d'una cadira calia
pagar 15 centims més. El nostre cronista volia més comoditat:
"Sería molt convenient qu'en el CineArt Santjoaní s'hi establís butaques de
preferencia, perque faría possible 1/iurarse de gatsara mujeril o caricies de
maynada qu'un no sempre té humor
per soportar''.
També hi ha queixes del fred a la sala:
"Volen recrear la vista y agafar un encostipat? Cinematógrafo".
Ja des de l'inici del seté art, imatges i temes de les pel·lícules sovint eren massa
avam;ats pera la societat de l'época.
Des del 1908 hi hagué disposicions
específiques de censura. Tot i aixo, no
tothom ho veia suficient:
"En el propi diumenge, en el Cine Santjoaní, no sé si per. .. sía perlo que's

•

►

vulga, segons programa s'hi representaren 2 grans funcions !!!MORALS y
DECENTS!!! No vull pas enumerarles.
Ignoro qu'enten l'empresari per moral y
que per decent, per aixó m'abstindré de
fer comentaris, peró si assí com allá'/
foch crema y l'aigua mulla, les funcions... en capitals una mica més grands
que la nostra, han sigut prohibides" (El
Puigmal, 26/11/10).
Sembla que la crítica es referia a
unes funcions teatrals, pero el cinema
no se n'escapava, ara des d'una altra
publicació:
"Les sessions de cine que's donen en el
Teatre Santjoaní 's vehuen favorescudes per un nombrós públich. Es de desitjar que la Empresa continuará posant
cuydado en que no's exibeixin pelícoles
que atentin a les bones costums" (El Pirineu Cata/a, 9/11/12).
Aquell 1912 el govern publica una
normativa per la qual es prohibien les
exhibicions particulars de "películas pornográficas", es prohibia !'entrada de menors no acompanyats en les sessions
de nit i en canvi, s'autoritzaven sessions
especials només per a nens amb films
instructius, histories i de viatges.
L'activitat d'exhibició de cinema era
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Anuncí del Cinema Santjoaní al programa
de Festa Majorde 1918.

peri llosa:
la precarietat deis
projec_____________.tors,
!'extrema inflamabilitat del cel·luloide i les
escasses mesures de seguretat deis
locals van provocar diversos sinistres
per incendis. L'any 1912 es crema un
cinema de Vila-real i causa desenes
de morts per una aglomeració. Aquest
Aspecte exterior del Cinema Santjoaní en
/'epoca del seu tancament.

fet féu saltar totes les alarmes i el govern va endurir les condicions sota les
quals es podia exhibir cinema. Aquesta
fou la causa de que el Santjoaní emprengués unes obres de remodelació.
El 27 d'octubre d'aquell 1912 s'inaugura la temporada cinematografica amb
el local en condicions (El Pirineu Cata/a, 19 i 26110112).
Segons consta en els fulls de la Contribució industrial, a finals de la primera
década i inici de la segona del segle
passat es feia una projecció setmanal,
diumenge en sessions de tarda i nit,
més els festius, al preu de 40 céntims
la butaca i 25 la general. Les sessions
registraven una gran entrada: "ple a
vessar', segons una crónica a La veu

comarcal, "mereixent-ho molt per l'acert
en l'elecció de películes".
Pel que fa a les pel·lícules projectades
al Santjoaní, ens n'han arribat pocs títols
concrets, pero per les croniques sabem
de la projecció el 1910 d'una pel·lícula
sobre la Passió de Crist. El 1915 arriba
una "llarguíssima" pel-lícula, de 75 minuts: Salambó, producció italiana filmada el 1914 pel director Domenico Gaido.
També fou objecte d'elogis a la premsa
la pel·lícula La tormenta, passada el novembre de 1916.

El 1887 s'havia creat a Sant Joan una
entitat que encara avui perdura: el Centre Catolic, més tard anomenat Centre
Catolic d'Obrers. Era una entitat creada
en el si de l'Església per a promoure el
lleure sa dins de la moralitat i les ensenyances catoliques, en part en reacció
a l'establiment d'una escola laica a la
vila. El Centre Catolic, a semblanga
deis altres centres d'aquest tipus que es
van crear a l'época, va tenir una gran
rellevancia social, i va eixamplar la seva
activitat al teatre, l'ensenyament, la
música ... El 1899 es va inaugurar el nou
edifici de l'entitat, al Passeig del comte
Guifré, amb un teatre situat en el mateix
lloc que !'actual,, pero de dimensions molt
més redu"ides. Es en aquest teatre on el
1922 l'entitat comengar les sessions de
cinema, com una oferta més als seus
associats. Per la diada de Reis es va inaugurar amb una projecció de la primera
part de Jerusalem a/liberada, juntament
amb la representació d'uns Pastorets.
En tractar-se d'una entitat d'Església
és logic que el zel per a assegurar la
moralitat deis continguts fos gran. En el

reglament que es va establir la primera
estipulació fou que "no's projectara cap
pel·lícula que no siga previament revisada i aprovada pe/ Rvnt. Conciliari o a/tra
persona per el/ autoritzada". En el seu
opuscle sobre el Centre, Joan Ferrer
va fer notar la suggeridora coincidencia
del mot amb qué era conegut el Centre
Catolic-"Can cartrons"-, amb el seu
homonim d'Olot. En el cas de la capital
del Garrotxa, el sobrenom li venia del
cartró que s'usava per tapar l'objectiu en
les escenes censurades. Quan Manuel
Blanxart, el president que va introduir el
cinema al Centre, va deixar el carrec,
deixa constancia deis maldecaps que
li havia ocasionat. No els enumerava,
pero no costa massa d'endevinar quins
La imatge de les obres de construcció de /'actual Teatre Centre
ens permet obseNar les redui'des dimensions de l'antiga sala.
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de mans del cristia Tancredo". L'escena
final semblava que no quedava prou
clara i la gent havia quedat neguitosa".

El mateix Pare Bertran, que molts anys
després dedicaria poemes a alguns
eren: la moralitat de les pel·lícules i la
films i dirigiria el cine-club del prestigidifícil compaginació de les projeccions
ós Fórum Vergés, ens parla també de
ambla multitud d'activitats teatrals que
l'acompanyament musical deis films
es programaven a la sala.
de llavors. Esmenta el pianista Jaume
Serra com qui posava música al cinema
La primera pel-lícula que s'hi passa,
mut: "Era un mestre especialment en les
com ja hem dit, fou la magna producde corregudes de cava/Is i persecucions
ció en tres parts Jerusalem a/liberada,
de pistolers". Un altre pianista que ens
film de 1918 dirigit per Enrico Guazzoni
consta
que el 1916 acompanyava sesbasat en el célebre poema de Torcuato
sions
de
cinema és Josep de Calassan<;
Tasso. Aquesta pel·lícula, que per la
Conill.
En
alguna ocasió els grups insseva !larga durada es passa dividida en
trumentals
de la vila havien acompanyat
tres sessions en tres caps de setmana,
el
cinema
mut,
com l'any 1923, en qué
causa un torta impressió al nen d'onze
un
quartet
format
per Ramon Puigdeanys que era llavors Joan Baptista Bertran. Ho plasma en el seu !libre Del meu mont, Ramon Roca, Pau Serrat i Juli
Salvadó amenitza la pel·lícula sobre la
poble, encara:
Passió i la mort de Crist amb "les millors
"La nostra impaciencia esdevenia aguda composicions del seu repertorl'.
havent d'esperar el diumenge següent,
sobretot perqué l'habil director posava a La programació del cinema al Centre
posta un final de suspens a cada episo- Católic continua, sempre pero molt condicionada per l'activitat de les altres secdi. En el programa que es repartía ja a
cions del Centre. Per la Festa Majar i les
la meitat de la setmana, els calgué, als
diades més assenyalades, com la festa
propietaris de la sala, posar una nota
patronal de Sant Pere, no es progratranquil·litzadora per als espectadors
mava mai cinema, ja que la sala estava
(...): "L'heroina musulmana Clorinda
dedicada a l'activitat teatral i musical.
morí després d'haver rebut el baptisme
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La incorporació del cinema sonor integrat en les propies pel·lícules data de
1927. Fou una invenció de la Warner
Brothers que canvia radicalment la forma de concebre el cinema, encara que
va topar amb alguna oposició al principi.
Amb el sonor van apareixer les noves
estrelles del cinema
i un nou genere: el
musical. Aixo va propiciar un creixement i la
popularització del cinema. Són uns anys
en que s'obren
noves sales, i les
antigues s'han
d'adaptar a la
forc;a perno
quedar al
marge del
progrés.
No sabem
en quina

data exacta va arribar el cinema sonor
a Sant Joan. El cinema Santjoaní, que
sembla que en els anys anteriors a la
guerra gestionava Manuel Portell, va
instal-lar un aparell "Sincrofilm" que es
va inaugurar el 3 de ju_ny de 1933 ªí!l~
les pel·lícules El favonto de la guardia 1_
Predilecto de los dioses, dues producc1ons del director alemany Hans Schwarz.
Ara bé, a l'Arxiu Historie Municipal es
conserva la serie practicament completa
de cartells del Santjoaní deis anys 1932
i 1933, i entre les pel·lícules projectades
anteriorment ja n'hi ha algunes de sonores: el programa de 24/9/1932 s'anunciava coma "Grandiós programa sonor',
en que la pel-lícula estrella era Anny
chófer, "deliciosa comedia totalment
sonora" protagonitzada per l'actriu Anny
Ondra. També el 5 i 6 de gener del 1933
es passa Ladrón de amor, "completament parlada i cantada en e,span-ro~' .
així com un "dibuix sonor''. Es adir: Ja h1
havia cinema sonor amb anterioritat a
juny del 1933, encara que fos amb sistemes no tan sofisticats.
En els programes d'aquells anys del
cinema Santjoaní observem que le~
sessions es feien normalment els d1ssabtes a la nit i els diumenges a la tarda, i constaven en primer lloc d'una o
dues pel·lícules comiques (molts cops

º'º ., , ' o,:. JCJ,, •., º'ª ,..,,
lnauguració de I' Aparen Sonor
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era la segona.
També sabem
que a partir de
la inauguració
del nou aparell
sonor les entrades es dividien en butaca
(1,50 ptes.), circular (1,25 ptes.), general (1 pta.) i mitja entrada (nens, 0,50
ptes. ). A part del cinema comercial, hi
trobem alguns passis més interessants,
per exemple un documental sobre la
recepció de l'Estatut de
Catalunya o un altre
de cirurgia patrocinat per una empresa
d'assegurances. El
novembre de 1933
es va projectar un
documental polémic: Los averiados.
Estava enfocat a
advertir deis perills
de les malalties venéries, i la publicitat
ja advertia que el seu
contingut podia ferir la
sensibilitat deis especta"'::
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dors: "aconsellem als malalts de cor que
s'abstinguin de veure aquesta pel·lícula
perqué les seves escenes són dolorosament impressionantsf'. Les crítiques,
especialment de l'Església, s'havien fet
notar: el qui seria beat Pere Tarrés, que
era metge, va escriure un article desautoritzant-lo per pseudocientífic i titllant
els seus responsables d"'hipócrites de
l'art de la pantalla". Mentrestant, des de
les pagines de la revista satírica Papitu
s'aprofitava la tematica per fer-ne broma, en un article titulat "Els tarats".
Assaig del Ba/1 de Pabordes al "Familiar Cinema"
de la Cooperativa.
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En aquests anys de la República, nasqué una nova sala de cinema a Sant
Joan. L'any 1911 s'havia creat una cooperativa de consum anomenada "La
Constancia Santjoanina", que va créixer
rapidament, fins al punt que el 1920
bastia un edifici propi al carrer Corriols.
El 1927 va comprar l'edifici contigu del
carrer Comamala i va reformar-lo per
convertir-lo en sala de ball, teatre ... Fou
en el primer pis d'aquest edifici on l'any
1934 la Cooperativa comen<;a les sessions de cinema, sota el nom de "Familiar
Cinema". Perla Festa Major de 1934
s'estrena l'equip de projecció sonor, de
la marca Gaumont. S'anunciava així:
"... amb /'apare// que és completament
finíssim. Es tocaran una serie de plaques de gust insuperable". La pel·lícula
amb qué s'inaugura fou El signo de la
cruz, de tematica religiosa. La sala de
cinema de la Cooperativa tenia una capacitat de 326 persones (246 butaques
i 80 seients de general), lleugerament
per sota del Santjoaní, que tenia un aforament de 358 persones repartides en
154 butaques i 80 cadires a platea, 44 a
l'amfiteatre i 80 de general segons una
acta de 1927 amb finalitats fiscals (considerem més crefüle aquesta xifra que
no pas !'exagerada de 700 que li atribu"ia com a aforament !'Anuario Cinema-

tográfico Español de 1935). El Centre
Catolic, més petit, podia encabir llavors
a tot estirar entre 170 i 200 persones.
L'any 1934, quan el ball de Pabordes
fou restaurat, la casa Fox es va interessar per filmar-lo peral seu "Noticiario
Fox Sonoro", que havia iniciat dos anys
abans i que es passava als cinemes.
En les dates que s'havien establert per
la filmació, l'aparell sonor no estava disponible i, per tant, no fou possible, pero
Estatde la
Cooperativa
just abans del
seu enderroc.
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sí que el 1935 es pogué realitzar una
filmació amateur a carrec del sr. Agustí
Fabra, de Terrassa, que es va passar en
una sessió especial al "Familiar Cinema" el 7 de juny de 1936.
Aquesta filmació amateur ens dóna
peu a parlar d'una iniciativa que malauradament no pogué acabar de desenvolupar-se a causa de la guerra:
l'any 1935 es va crear a Sant Joan una
entitat dedicada al cinema amateur:
"Cinema Amateur Esplai", que devia ser
l'evolució de l'entitat "Esplai", creada
cap al 1932 dedicada a l'excursionisme,
pero que sembla que entre les seves
activitats hi havia també les projeccions
de films amateurs, al Palau de l'Abadia
o a altres localitats com Vallfogona i
Ogassa. Aquesta iniciativa és molt destacable, perqué els pocs clubs amateurs
d'aquest tipus es crearen en ciutats
grans i mitjanes del país. El fet que es
creés en una vila com Sant Joan és
un fet insolit. La revista especialitzada
Cinema Amateur se'n féu resso i saluda amb sorpresa i alegria el naixement
d'aquesta entitat. Hem llegit que la intenció era de realitzar cursos de cinema,
pero no tenim constancia que s'arribessin a impartir. Sabem que alguns deis
impulsors de l'entitat foren Eudald Carbonell (en "Non") i Amadeu Pages.

Amb l'esclatde la guerra civil, el Centre
Catolici el Santjoaníforen confiscats. El
primer, perla UGT, i s'hi establí l"'Ateneu
Obrer Puig-altenc", i el segon perla CNT,
concretament pera la seva "Secció Cultural i Esportiva". No tenim coneixementde
que hi hagués activitat cinematografica
durante! conflicte en aquests dos local s.
En canvi, la Cooperativa nofou confiscada. Suposem que en un principi les sessions de cinema continuaren amb certa normalitat. Ho creiem així d'acord amb el que
es despren d'un article apareguta la publica ció localAvam;;ada, del POUM, el febrer
de 1937. Sota el títol "Prou frivolitat a la
reraguarda", el seu autores congratulava
que el Consell Municipal haguéssuspes
els ballsa la vila i l'esperonava a prohibir
també el cinema: "aboliuel cinema sempre
que en aquestnos'hiprojectin películes
d'un caire netamentsocial, i sid'aquesta
manera tampocnoespotfersentirla guerra en aquests «revolucionaris» d'última
hora, obriu treba/1s de pie ipala".
Aquest "avís" del partit que controlava
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l'Ajuntament
devia fer el seu
efecte,jaque
dos mesas més
tardes projecta al
Familiar Cinema
la peHícula russa
Els marins de
Cronstadt(1936)
nomésunmes
després de la seva
estrena a Barcelona. Era una pel-lícula
d'exaltació deis mariners comunistes que
varen participaren la defensa de Petrograd (l'actual Sant Petersburg) el 1919
davant de I' exércit blanc. En aquesta
ocasió, la crónica de l'Avan<;ada defensava aferrissadament la peHícula:
"Lesescenesde que esta dotat són altament instructives, revoluciona ríes i adaptades als momentsque estem vivint. (...)
En fi, durant la projecció de "Els marinsde
Cronstadt"veiem davantels nostres u/Is
l'encamació viva de la 1/uita que sostenim
contra elfeixisme".
Es tractava d'una de les accions del
Secretariat de Propaganda de la Generalitat, i es va projectar conjuntament
amb un deis documentals produ"its per
"Laya Films" -la productora del govern
ca tala- dedicat a exalc;ar l'Exércit Po-

pu larde la República. Precisament la
línia d'aquestdocumentalfou el que no
agrada gens al crític anonim. El POUM
era partidari d'un exércit revolucionari,
no pas d'un de regular:
"... s'intenta fer una gran propaganda «pro
exercitpopular». Ja sabem nasa/tres
que e/s reformistes i contrarevolucionaris
disposen de totse/s mitjans perfer/a seva
propaganda, peróque fins itot abusin
d'aquestfilm ... ".
Tot i aixo, encoratjava als responsables
de la Cooperativa a programarmés sessions d'aquest estil. En la seva concepció,
el cinema havia de serpropagandístic i
havia d'abandonarla seva vessantfrívola:
"...d'aquesta manera podra desapareixer
també aquella concepció que molts tenien
del cinema, i aquest, ambla projecció de
películes socials, podra transformar-se en
una escala més al se,vei de la Revolució".
Pocs dies després ocorregueren els
"Fets de maig" i el POUM queda totalment
bandejatde la vida política. Sabem que
al FamiliarCinema l'activitatde projecció
fou normal a partir de llavors, fins, coma
mínim, el setembre de 1938. Es conserva
un llistatamb la programació, ara basada
totalment en el cinema comercial america; res a veure ja ambles cintes propagandístiques russes. El cinema servia coma
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valvulad'escapamentdelespenúriesque
provocava el conflicte bél-lic. Uns mesos
més tard, el 9 de febrer de 1939, les tropes
de Franco entraven a SantJoan. ComenQava una nova época, pero aixo ja és una
altra pel·lícula.

HEffBEKI MARSHAii

dues sales que es feien la competencia. El 1941, la Junta de la Cooperativa
rebutjava la proposta de l'empresari
del Santjoaní, el sr. Planas, el qual els
proposava arribar a un acord per repartir-se el cinema per diumenges o per
mesas alterns. Al seu torn, el Familiar es
queixava per carta a la Metro Goldwin
Mayer que el Santjoaní programava pelliícul1es d'aquesta distribu"i"dora malgrat
l'acord que hi tenien.

La guerra civil va deixar un país
devastat, empobrit i sota un régim
totalitari. Els cinemes van romandre
un temps tancats. La Cooperativa va
servir durant un temps de quarter a
les tropes establertes a Sant Joan. El
setembre de 1939, pero, se celebra
de nou la Festa Major amb una aparent normalitat, i entre la programació,
per bé que no sabem en quin cinema,
foren projectades dues pel·lícules:
Morena Clara -un deis grans éxits
del cinema espanyol del moment- i
Al compás del amor, un film del duet
Fred Astaire i Ginger Rogers.

El cinema va ser fortament controlat pel
régim: en els primers anys, en comenQar les sessions mentre es projectava
una foto fixa amb la imatge del dictador,
s'havia d'interpretar l'himne
del guanyadors ambles
consegüents
salutacions
feixistes.
També esva
imposarun
' •••t.a.,
decret per
::: =•-••• l o ,-r•t• ·•I.. ul •H- • U"' '
a afavorir la
producció es~=!~:W:!W~•·:. w~:~\~-',:,·,·:.::~:::H~J:::n

De mica en mica tornava l'activitat cinematografica, tot i que la pobresa general de l'época feia que el negoci fos
escas i, a més, un pastís a repartir entre

Carta rebuda
pe/ «Familiar
Cinema» perla
qua/ se /í anuncíava
l'oblígatoríetat del
passí del NO-DO
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panyola que imposava quotes a complir:---Una altra imposició fou el NO-DO: el documental oficial d'exaltació de les virtuts
~e\ regim que s'havia de passar obligaFamiliar, tot i que les pel·lícules ja arritonament en totes les sessions. Abans
~Is noticiaris de complement que es pr~- baven retallades d'origen, tingué algun
Jectaven entre les dues pel-lícules solien problema amb les autoritats, que li exi~ien q~e programés pel·lícules aptes,
ser els de la casa Fox o de l'alemanya
UFA, que costaven a l'exhibidor unes 15 es a dir, adre<;ades només a un públic
infantil. El representant els aconsella
pessetes. Amb l'obligatorietat del NOdonar
allargues, ja que no n'hi havia
DO, que al Familiar es va comenc;ar a
prou
estoc
i suposaria, a més, una ru'ipassar el 21 de mar<; de 1943, el preu
na
económica.
augmentava considerablement, fins a
les 50 pessetes.
~I cinema de la competencia, el SantJoaní,
també es renova, i !'octubre de
El Familiar Cinema primer portava la
1944
inaugurava
la nova temporada,
programació tractant directament amb
amb
calefacció,
tot
confort i amb equip
les distribu'idores, i més tard ho féu a
En aquest cisonor
Orpheo
Sincronic.
través d'un representant a Barcelona,
nema
es
passa
la
primera
pel-lícula en
Ramon Vila, que confegia la programacolor:
perles
testes
de
Nadal
d'aquell
ció d'acord amb els responsables de la
Cooperativa. No era facil obtenir les pel- any es programa Las aventuras del Balícules més taquilleres ja que les copies rón de Münchausen, un film alemany
eren escasses i hi havia molta demanda rodat en Agfacolor que estava causant
de cinemes que les desitjaven. El criteri sensació. Al Familiar, en canvi, l'abril
del públic també es tenia en compte: en de 1945 arribava el sistema america
el Technicolor, amb la superproduccló
una carta de 1941 a la Metro es demaEl libro de la selva. De mica en mica
nava canviar dues pel-lícules de Laurel
les
pel·lícules en color, algunes de les
i Hardy, jaque "en este público no gusquals de dibuixos animats com La bella
tan. El precio da Jo mismo".
dorment o Dumbo, anaren guanyant
Un altre aspecte que s'endurí sota
terreny, pero la majoria encara eren en
el nou regim fou el de la censura. El
blanc i negre.
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poll, on porta el cinema de l'Académia
Católica i també el Comtal, que més
tard vendria al seu fill.

Antoni Camprubí i Condominas, com
veurem, gestiona en diversos moments
l'explotació deis quatre cinemes de Sant
Joan: el Familiar, el Montserrat, el SantL'any 1946 fou un any d'importants can- joaní i el Centre. A més, aquest emprevis en l'exhibició de cinema a Sant Joan. sari ripollés s'associa amb Miquel Viñas
El Cinema Familiar, que havia prescini Vicenc; Calabuig en !'empresa CAVICA
dit des de l'estiu de 1943 del seu reprepera l'explotació deis cinemes Malina,
sentanta Barcelona, havia llogat l'explo- Ideal i Comtal de Ripoll, i el Diagonal
tació a un tercer. En aquest punt hem
de Campdevanol, una alianc;a que dura
d'introduir la figura d'Antoni Camprubí i
fins el 1977. Regenta per compte propi,
Condominas (La Pobla de Lillet, 1907 entre altres, els cinemes barcelonins
Barcelona, 1995), que fou l'empresari a
"Ambos Mundos" -ubicat al barri obrer
qui es llaga el local. El seu pare, Antoni
del Bon Pastor- i "Miami", a més del
Camprubí i Ca"Llobregat" de la seva vila natal.
sals, es dedica,
a part d'altres
empreses de
transport i de
gasoses,a
l'explotació de
cinemes a Ri11

IB1AHIBIRamJJP

Planols de la
construcció del
«Cinema Montserrat», quan encara
no s'havía decídít el nom que duria.
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L'any 1945 Camprubí propasa un tracte
a la Cooperativa: la compra d'un solar
que aquesta tenia a la carretera de
Camprodon annex al "Niu Nou", així
com de les butaques i la maquina de
projecció, amb la intenció de bastir un
nou cinema. El contracte inclo"ia, a més,
el lloguer de l'explotació del bar i sala
d'espectacles del "Niu Nou". La Junta va
valorar el fet que legalment la Cooperativa no podia portar l'explotació del cinema directament i que els actius anaven
perdent valor. A més, la llei preveia que
se la podia obligar a edificar el solar o
bé trobar-se amb una expropiació. Davant d'aquesta disjuntiva, l'Assemblea
de socis aprova la proposta. Aixó significa el tancament del Familiar Cinema
al final de la
temporada
45/46.

Maquina de
projecció del
Montserrat, marca
«Ossa», avui
conservada al
vestíbul del Teatre
Centre.

El nou cinema fou projectat per l'arquitecte Josep Canela i Tomas, i tenia una
capacitat de 450 places, repartides en
322 de platea i 128 d'amfiteatre. Per
tal de promocionar la seva estrena,
l'empresari organitza un concurs que
premiava amb un any de cinema gratis
qui endevinés el nom que posaria a la
nova sala. El dubte es resolgué perla
Festa Major de 1946, que és quan fou
inaugurat: el cinema es diria "Montserrat". Camprubí li posa el nom de la seva
tilla, que havia nascut pocs dies abans.
El premi se l'endugué Neus Moreta. El
Montserrat s'estrena amb un espectacle de varietats a carrec del cómic
Alady-una de les figures del Paral·lel
barceloní- i una jove Mary Santpere, i la
primera pel·lícula que s'hi projecta fou la
superproducció Historia de dos ciudades. A part de funcionar com a cinema,
cada any es programava un espectacle
de teatre o varietats per la Festa Major,
i també s'hi celebraren els Homenatges
a la Vellesa, per als quals l'empresari
cedia desinteressadament la sala.
En aquells temps comenQa el gran
"boom" del cinema: són els anys en que
Hollywood no parava de crear grans
produccions i de generar noves estrelles
que esdevindrien mites del cel·luloide.
Ara sí que la cinematografica era una
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activitat lucrativa: malgrat que les novetats arriben sovint amb anys de retard,
les sessions eren molt concorregudes i
hi havia cues per entrar. La gent acudia
cada setmana al cinema, i la taquillera
del Montserrat, la Teresina, ja sabia les
preferéncies de cadascú i els guardava
les butaques. Entre els primers films
projectats al Montserrat podem trobar
Las llaves del reino, El mago de Oz,
Recuerda, La canción de Bernardette
o Los tres caballeros, que fou la primera cinta que barrejava dibuixos animats de Disney i personatges reals.
Un casa part fou Casablanca, passada !'abril de 1947, i que es reposaria
en diverses ocasions: l'agost d'aquell
mateix any, el 1950 i el 1966.
El 1946, coincidint amb la inauguració
del Montserrat, Eudald Planas deixa

l'explotació del Santjoaní a mans d'un
empresari de Barcelona, Julio Soro,
pero el rendiment no fou l'esperat i
només duraria una temporada al capdavant del cinema. A principis de l'any
1948, Camprubí passa a controlar
també el Santjoaní i per tant assolia el
monopoli del cinema comercial a Sant
Joan. A partir de llavors, el Montserrat
queda com a cinema de referencia i
el Santjoaní coma segon cinema. El
programa es solia passar en sessions
contínues de tarda i nit al Montserrat i
de tarda en el Santjoaní, a part de les
sessions populars del dissabte al Santjoaní, que més endavant s'especialitzaria en pel·lícules aptes, de l'estil deis
mítics títols de Tarzan, amb les sales
plenes d'un públic infantil sorollós. En
aquest cinema també es programaren
més tard sessions populars de dijous,

L'empresariAntoni Camprubí i dues imatges deis Homenatges a la Ve/lesa, que ens mostren /'escenari i la platea del Cinema Montserrat.
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que era el dia en qué les escoles no
feien classe a la tarda.
Les grans produccions continuaren arribant, normalment coincidint amb les
testes més assenyalades: la Festa Major o les noves testes del régim com la
"Liberación" i el 18 de juliol, entre altres:
Juana de Arco (1950), Eva al desnudo
i Mujercitas (1952), Sansón y Dalila
(1953) o Quo Vadis (1955).

La projecció de cinema al Centre Católic
després de la guerra fou molt esporadica i de tipus no comercial. Les pellícules que s'hi passaven solien ser de
El cinema d'aquesta época ve marcat
tipus religiós i basicament destinades a
pel descobriment d'una nova técnica de un públic infantil amb una finalitat cateprojecció, el Cinemascop: un sistema de quética. Així, durant els anys 40 es crea
lents anamórfiques reconvertia les imat- el "Cine Infantil", que projectava pelges allargades deis fotogrames, cosa
lícules com La Pasión o Christus, amb
que, complementada amb la nova pan- descompte per als nens i nenes que
talla més llarga i corbada, permetia una acreditessin l'assisténcia a les classes
gran espectacularitat que fou aprofitada de catequesi.
a bastament pels realitzadors.
A mitjans deis anys 50 es volgué donar
un pas endavant amb la creació del
Per la Festa Major de 1955 es van
"Cine Parroquial", vinculat a la secció
inaugurar al Montserrat "los nuevos
equipos para proyectar a alta intensidad d'homes d'Acció Católica, que inicia
una campanya anomenada "La moral
y la pantalla panorámica", amb les pellícules El mayor espectáculo del mundo y el cine". El cinema havia agafat una
i Los caballeros las prefieren rubias. Ara popularitat extraordinaria, era gairebé
l'únic mitja de diversió del poble i davant
bé, el sistema Cinemascop própiament
la impossibilitat de combatre la immono fou inaugurat fins el 24 de juliol de
ralitat amb una actitud abstencionista
l'any següent, amb la superproducció
s'opta
per promoure un cinema ambles
La túnica sagrada. Foren necessaries
majors
garanties moralitat possibles, en
obres d'ampliació de la platea per fer
la
línia
que
es recolliria en !'encíclica de
lloc a la nova gran pantalla.
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Pius XII Miranda Prorsus sobre el cinema, la radio i la televisió. Malgrat que les
pel-lícules ja arribessin tallades, la vigilancia era més estricta en els cinemes
catolics, per la qual cosa es solia fer
una segona tisorada, o bé s'usava un
métode més rudimentari: molta gent encara recorda com mn. Planas solia tapar
amb la ma la projecció en escenes que
considerava massa compromeses. La
temporada 1956/57 comenc;a el "Cine
Parroquial" amb un projector de 16mm
que havia deixat el rector de Ripoll.
Posteriorment es feren unes mínimes
reformes al local i es compra un aparell de projecció de 35mm i una nova
pantalla. La sala es
tanca a causa de la
precarietat del local
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Programa de la
inauguració del
Cinema Centre.

quan acaba la temporada de cinema
1960/61 havent projectat sempre cintes aptes. El Centre també cedia el
local per altres projeccions d'entitats,
com les de tipus muntanyenc i esportiu
que solia fer en aquella época la Unió
Excursionista.
Malgrat les reparacions d'urgéncia, el
Centre era un local ronec, petit (amb
una platea de 15 x 7,5m), en estat semiruinós i amb unes butaques incomodes.
Es féu evident que, malgrat el cost, calia
construir una nova sala, pero els estatuts del Centre Catolic i la seva estructura impedien una gestió comercial deis
espectacles, sense la qual era inviable
recuperar la inversió tan important que
es requeria. Aixo féu que el succeís una
nova entitat, l"'Associació Católica de
Pares de Família", que entre les seves
finalitats tenia la promoció d'activitats
teatrals, cinematografiques i culturals
adaptades "al concepto cristiano de la
vida". Amb aquesta nova configuració,
el Centre podia esdevenir una sala comercial oberta al públic i amb taquilla.
Cal tenir en compte que fins aleshores,
coma sala no comercial, estava subjecta a unes fortes limitacions legals.
Molts films que es podien considerar
"aptes" encara no havien estat exhibits
a Sant Joan, i per tant, no hi podien ser
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passats, jaque l'empresari del cinema
comercial, el sr. Camprubí, tenia preferencia absoluta en les estrenes i també
durant quatre anys en les reestrenes i,
per tant, podia vetar qualsevol pel·lícula
que volguessin projectar encara que
els contractes ja estiguessin signats,
dret que exercí en més d'una ocasió. A
més, quan es vencien aquestes dificultats, les pel·lícules que arribaven eren
molt antigues i les copies tan deficients
que en més d'una ocasió s'hagueren
de retornar.
La historia de la construcció del nou
Cinema Centre i els seus innombrables
contratemps i dificultats economiques
ja ha estat publicada i, per tant, no ens
n'ocuparem. El projecte fou obra de
l'arquitecte Jaume Rod,ri~o i Dalmau, .
dissenyat amb una estetIca moderna 1
alhora funcional, amb
una capacitat extraordinaria: 440 places a
platea i 184 a l'amfiteatre, i equipat amb
un projector de marca
Lavidson. L'empenta
de la Junta i en especial del seu president,
Agustí Arrey, aconsegu í que el nou local
fos una realitat i es

pogués inaugurar el 22 de desembre de
1963, amb les pel-lícules El Bravo i El
tesoro de Pancho Villa.

La programació es continua confegint
a través de l'entitat FIDES, una federació de sales de cinema catoliques
que s'encarregava de la contractació i
programació. A partir d'aquell moment
es restablia la competencia a Sant
Joan, pero els resultats no acompanyaren: hi havia molta pressió pera
poder eixugar l'ele'-:at deute gue s'havia contret per bastir el local Ja que, a
més de la hipoteca, s'havia hagut de
recórrer fins i tot a un préstec popular de molts santjoanins. En canvi, la
gestió de FIDES era nefasta quant a
La nova sala del Cinema Centre, inaugurada el 1963.
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la qualitat de les pel·lícules, canvis de
programa sen se previ avis ... La Junta
es queixava contínuament i acaba
prenent la decisió, a finals de l'any
1968, d'estripar el contracte i buscar
altres solucions.
Mentrestant, el Montserrat encadenava
programacions potents amb les quals
es feia molt difícil competir, com la de
la temporada 65/66, amb títols com
Desde Rusia con amor, Los diez mandamientos, Qué noche la de aquél día,
West Side Story, La caída del imperio
romano, Beckett, América, América,
El cardenal, La cabaña del Tío Tom,
Mary Poppins i James Bond contra
Goldfinger, per acabar amb la cirereta
del pastís: Sonrisas y lágrimas per la

Festa Major de 1966.
Els cinemes no només van ser espais
de distracció i d'evasió sinó que foren
autentiques escoles de vida per molta
gent que hi passava hores i hores en les
sessions contínues. Alguns hi anaven
per veure les estrelles de Hollywood,
pero també hi havia qui hi anava a conversar, a xiular si no agradava, a festejar
-quantes parelles han sortit de les sales
de cinema!-, i fins i tot, eren un bon
lloc per matar tardes tot menjant pipes
i cacauets. El passi del NO-DO entre

pel·lícula i pel-lícula era el moment de fer
alguna escapada: es van fer populars,
per exemple, els "resolis" de can Tatxé,
que queia a prop del Montserrat. Quan la
pel·lícula s'ho valia, des d'Ogassa també
baixava molta gent amb !'autocar d'en
Soler, que anava ple fins a la bandera, i
fins i tot en alguna ocasió havia hagut de
fer més d'un viatge per poder portar tot el
públic que hi volia assistir.
El cinema era un espai gairebé quotidia
i familiar: s'hi anava cada setmana sense que importés massa la cartellera del
dia. Sovint, fins i tot, es doblava sessió
i es repetia pel-lícula. En aquest sentit,
fou durant molts anys un lloc on compartir moments, companyies, intimitats.
La gent vivia les pel·lícules d'una forma
apassionada i sorollosa.
Els santjoanins pogueren gaudir durant
cert temps de tres sessions gairebé a la
mateixa hora a tres cinemes diferents.
Aquest seguiment regular permetia estar al dia de tota la programació de les
diverses temporades. Aixo sí: sempre
d'una forma diferida, perqué les pellícules arribaven al poble després d'un
llarg recorregut que abans passava primer perles sales d'estrena a Barcelona
i continuava per les sales de barri i de
poblacions grans .
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LA LENrA OECAIIENCI! DEL
CIIMAAUf JUAN. ~INIITOE
CHEAB 11N CINE CLUB
A partir deis
anys 70 i sobretot deis 80
del segle passat, els cinemes de poble
comenc;aren
a entrar gradualment en
decadencia: el
jovent ja disposava d'altres alternativas de diversió, i la televisió cada cop
programava més cinema. L'aparició
del vídeo i posteriorment de les multisales d'estrena en localitats mitjanes
li acabaren de donar el cop de gracia.
A Sant Joan la primera víctima fou el
Santjoaní, que tanca les portes i acaba
convertit en un parquing. Les darreres
notícies que en tenim són de la programació de Festa Major de 1972.
Després de la crisi amb FIDES, la gestió del Cinema Centre a partir de 1969
fou assumida per un societat formada
per vuit santjoanins: Josep Garriga,

Josep Roqué, Joan Roquer, Josep
Tarré, Josep Bosch, Jordi Arrey, Julia
Las Heras i Josep Bassols. Aquests la
tiraren endavant, tot i les dificultats i el
poc públic, fins a la temporada 1974,
en que esclata una nova crisi. La Junta
de l'ACPF buscava un empresari que
es fes carrec de l'explotació del cinema, pero mentre aquesta feia gestions
amb el sr. Palau, empresari de cinema
de Puigcerda, el rector -mn. Lluís Tarracó- tira pel dret i, a esquenes de la
Junta, signa un contracta amb Antoni
Camprubí. Aquest pacte amb qui havia
estat el competidor directa que, al seu
parer, havia posat contínuament pals
a les rodes al Centre, indigna els components de la Junta directiva. Aquesta
acaba dimitint practicament en bloc en
protesta per aquesta decisió, enmig
de retrets deis uns i justificacions deis
altres. En el contracta, l'empresari
s'obligava a fer sessions de cinema
les tardes de festius amb classificació
fins a 3 i sessions de nit les vigílies
fins a 3R, mentre que l'Associació es
reservava unes dates a l'any pera les
activitats propias. Cal tenir en compte
que la classificació eclesiastica de les
pel·lícules era la següent: 1-apta per
menors, 2-a partir de 14 anys, 3-autoritzada a majors, mentre que la catego-
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ria 3R era "para mayores con reparos".
La 4, que no s'hi podia exhibir, era
l'anomenada "gravemente peligrosa".
Recordem que aquells anys són precisament els de l'epoca del "destape".
L'any 1977, la delicada situació económica obliga a signar un nou contracte
més beneficiós per l'empresari, jaque
a partir de llavors només estaria obligat a donar deu sessions a l'any, més
les dues de la Festa Major.
Mentrestant, la programació del Montserrat combinara, durant les décades
deis 70 i 80, una baixa qualitat de les
pel-lícules en general -moltes de les
quals del cine pujat de to i explícitament sexual típic de !'obertura democratica- amb algunes de taquilleres
que arribaven anys més tard de la
seva estrena: Jesucristo Superstar,
Tiburón, Superman, Aeropuerto i les
seves seqüeles anuals, Rocky, La
naranja mecánica, E. T., Star Trek. ..
Ara bé, els temps havien canviat,
els costums d'oci també, i ja no quadraven massa amb les inércies de
funcionament deis cinemes. N'és un
bon exemple una carta publicada a El
Ripolles el 1979 signada per "un grup
d'aficionats", sota el títol de "Qué passa amb el cinema?":

"No és que passi res de particular,
simplement que la gent es cansa
d'anar a dormir tard i d'aguantar
dues pe/·/ícu/es". Després d'enumerar les que es programaren el cap
de setmana a la comarca, entre les
qua Is 2001: una odisea del espacio al
Montserrat, es queixaven que "/'hora
de sortida en les sessions de nit oscilla entre tres quarts de dues i un quart
de tres. Bona hora per als qui s'han
de posar a treballar abans de les vuit,
i que consti que aixó és majoria en
la nostra comarca. Peró el mal no
és tot aquest: e/s qui e/s agrada el
cinema es lamenten de la durada de
les projeccions, aixó és: una primera
pel·/ícu/a, "trailers" i mitja part, "nodo"
i segona pel·/ícu/a - la bona, com
l'anomenem- el cos ja esta quadrat i
per més interessant que sigui la cinta,
es fa /larga i pesada i arriba a /'avorriment amb bada/Is i fins i tot la son".
Proposaven que només es passés
una pel·lícula, tendencia que s'ha
anat imposant arreu amb el temps.
Un oasi de bona programació, tot i que
durant un període curt, fou el cinemaforum. En els anys 60 ja s'havien realitzat algunes sessions de Cinema-forum de tipus catequétic, la primera de
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la quals el 26 de maig de 1961, en qué
es projecta Mi tío Jacinto. L'any 1981,
un colla de jovent amb inquietuds culturals promovia una entitat anomenada
"Cine Club Sant Joan" que projectés
un cop al mes una cinta de qualitat
de directors reconeguts, seguida d'un
breu col·loqui. Les primeres sessions
es feren a la biblioteca de "La Caixa" i
després al primer pis del Centre Catolic. La poca assisténcia i la dificultat de
trobar les pel·lícules adequades pera
projectar en 16mm. determinaren que
l'any 1983 l'entitat es dissolgués.

Dues imatges de l'incendi que destruí el Cinema
Montserrat 1'11 de febrer de 1985.
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L'abril de 1984 hi hagué un petit incendi que afecta el Cinema Montserrat,
sense conseqüéncies. En canvi, la
matinada del dilluns 11 de febrer de
1985 un espectacular incendi destruí
completament la platea del cinema. Foren necessaries diverses dotacions de
bombers pera sufocar-lo. El diumenge
anterior s'hi havia fet la darrera sessió
amb la projecció de Le seguían llaman-
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do Trinidad i La casa de los horrores,
una pel·lícula que s'anunciava premonitoriament amb aquesta frase: "pagará
por entrar, rezará por salir''. Sant Joan
es quedava sense cinema, ja que al
Centre des feia cinc anys ja no s'hi feien sessions. El mes de maig de 1985
es rescindia finalment el contracta entre
Camprubí i l'ACPF. L'entitat lloga la sala
pera alguna projecció de l'Ajuntament
durant els "Juliol cultural" i en les temporadas 85/86 i 86/87 encara programa
regularment cinema pel seu compte.

més ha comptat amb algunas sessions
de cinema a la fresca durant les activitats d'estiu, al Passeig del comte Guifré,
la Plac;a Clavé, el Pare de l'Estació o a
la piscina. El Centre es dedica preferentment a activitats teatrals, i fa poc ha
eliminat l'antiga cabina de projecció. El
solar del Montserrat, malgrat que primer
s'afecta urbanísticament pera un futur
teatre-cinema municipal, acaba convertit el 1996 en un edifici d'habitatges de
protecció oficial, que prengué el nom del
cinema. Aquest mateix destí tingué l'edifici que en el seu moment havia acollit
el Familiar Cinema de la Cooperativa,
malgrat una iniciativa ciutadana per a
salvar-lo coma patrimoni local que tantes activitats havia acollit.

Després d'un paréntesi d'uns anys, el
1992 el Centre va adquirir la maquina
de projeccions del Montserrat, salvada
de l'incendi i restaurada pel seu antic
operador, el sr. Francesc Prat. Aixo
va permetre que els anys 1992 i 1993
tomés a haver-hi cinema comercial per
mitja d'un acord amb l'Ajuntament i el
Departament de Cultura, que cedia les
Sant Joan de lesAbadesses ha estat popel·lícules, la majoria de les quals dobla- ques vegades escenari de pel·lícules.
des al catalá Un cop acabat el conveni, Ja hem esmentatel film amateur sobre
es va intentar reprendre el cinema per
el Ball deis Pabordes de 1935. El 1962
mitja d'un empresari de Manlleu, pero
el monestir serví de plató peral rodatge
després de tres pel·lícules, el 20 de
de I' escena final de Las hijas del Cid,
man; de 1994 es tancava la historia de
pel·lícula que es filma majoritariamenta
l'exhibició de cinema a Sant Joan. La
la comarca. Dirigida per Miquel Iglesias,
darrera cinta que es projecta fou Justicia fou produ'ida perVíctorM. Tarruella, que
extrema. Des de llavors, Sant Joan novolgué aprofitar-se de I' éxit de la super-

:. •
. • •,
• .. . •• • ••
•

..

•

•

•

•
•

••

•.. ••
•

•.

•

•

•

. • .... .,
.
•
•. .
..
••
• ••
•
• • •• •.
•

•

•• •
•

•

...

~~

•
•

•

•
•

•

-.

•

..

•
--

..

•

•

_,.•

•

..

•

•

·•·.

•

•

•• •

.r

r

Programa de ma í ímatges del rodatge de
«Las hijas del Cid» al monestír.

produccióamericanaE/Cíd(1961). El
film especula amb els antecedents de
I' es pasa del Cid a mans deis comtes catalans. Destaquem també que un deis
reportatges del NO-DO es va dedicar al
monestirsantjoaní: fou el 1973, rodatja
en color. El santjoaní Ferran Llagostera
(nascut el 1947) esdevindria director de
cinema professional i fil maria tant per
cinema com pera la televisió. Entre les
seves pel ·lícules hi ha un documental de
1975 que porta el nom de la vila. El 1977
l'escorxadorde SantJoan fou una de les
localitzacions del curtmetratge El sopar,
del polifacéticAlbert Vid al .Alguns deis
joves protagonistes d'aq uest cu rt ti nd rien gran rellevancia posteriorment en les
arts escéniques.
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ACTE8 LITIÍRGlt8
Dlssabte, 7 de setembre
14.00 h Repicament general de campanas.
20.00 h Missa de vigília, al Monestir.
Diumenge, 8 de setembre
SOLEMNITAT DEL SANTISSIM MISTERI
10.30 h Ofici Solemne. Presidiré la celebració de l'Eucaristia i predicara el Bisbe de Vic, Mons. Roma Casanova i Casanova . A l'ofertori
es bailaran uns compassos del Ball deis Pabordes.
Acabada la Missa es fara l'exposició de la Sagrada Eucaristía al
Front del Crist. La Sagrada Forma romandra exposada tot el dia
per tal de ser adorada pels fidels.
20.00 h Solemne Vetlla al Santíssim Misteri. Benedicció eucarística
i cant deis goigs.
El Monestir restara tancat de les 14:00 h fins a les 16:00 h de la
tarda.
Dilluns, 9 de setembre
11 .30 h Missa de la Mare de Déu , Santa Maria la Blanca.
Dimarts, 10 de setembre
10.30 h Missa pels difunts de la parroquia que han mort al llarg
de l'any.

PESTES POPULARS
Dissabte, 31 d'agost

18.00 h Ala salaAbatArnau de Vilalba, PRESENTACIÓ DEL MONOGRÁFIC de la Festa Major de Sant Joan de les Abadesses:
ALLÓ QUE EL VENT S'ENDUGUÉ: ELS CINEMES DE SANT
JOAN DE LESABADESSES (1907-1994) textos de Marcel Miquel
i Guifré Miquel, disseny de Jordi Canelles.
Divendres, 6 de setembre

. ,.

'~

;;

11 .00 h Al Palau de l'Abadla, lnauguracló de la XVlla EXPOSICI
DE BONSAIS LOCALS I COMARCALS. Organitza: Bonsai Asso;
ciació Santjoanina. Col•labora: Ajuntament de San! Joan de les
Abadesses.
12.15 h Al Camp Municipal d'Esports, PARTIT DE FUTBOLAMISTÓS INFANTIL.
15.00 hAI camp de La Cotolla, TIRADA SOCIAL AL PLAT. Organitza:
Societat de Gaya El Pirineu. Col•labora: Ajuntament de San! Joan
de les Abadesses
16.00 h Al Camp Municipal d'Esports, PARTIT DE FUTBOL DE
SEGONA CATALANA: CE ABADESSENC i CF BASE ROSES.
16.00 h A la playa de l'Estació, TROBADA DE GEGANTS. Els gegants de San! Joan, la lsaura i en Gentil, faran la cercavila fins a la
playa Major, acompanyats deis gegants i de les colles geganteres
convidadas: Campdevanol , l'Escala , Ogassa, Port de la Selva,
Prats de Lluyanés, Ribes de Freser, SantAntoni de Calonge, Sant
Feliu de Guíxols, Tavertet i Vallfogona del Ripollés. Recorregut:
Playa de l'Estació, passeig de l'Estació, Pont Vell, carrers Berenguer Arnau, Ramon d'Urg, playa Pompeu Fabra, Fundació Emma,
carretera de Camprodon, carrer Pere Rovira , playa Torres i Bages,
passeig Comte Guifré, carrers Major, Tints, Jussa, Jurista Corriols
i playa Major.
18.00 h A la playa Major, ANIMACIÓ INFANTIL amb l'espectacle
DISCOBABY i ESCUMA.
21 .30 h S'iniciara el PASSANT DE FESTA MAJOR a la Fundació
Emma, continuara pels carrers Ramon d 'Urg, playa Anselm Clavé, Sant Poi , Comella, Major, playa Major, Ferrer i Olzina, playa
Abadessa Emma, playa de l'Abadia i claustre del Monestir, des
d'on es podran, escoltar les TRADICIONALS SERENATES. LA
COBLA JOVENIVOLA DE SABADELL interpretara les serenatas
El Campanar del Monestir de Narcfs Oliveras, Toe de Festa Major
de Ramon Oliveras, Campanas de Festa de M. Teresa Monclús i
Serenata deis tres Estels de Ferran Carballido (estrena).
Seguidament, i acompanyats de la cobla, es continuara el passant
pels carrers Bisbe Soler, Sant Miquel, Abat lsalguer, Tints, Major
i playa Major.
A continuació, a, la playa Major, AUDICIÓ DE SARDANES amb la
COBLA JOVEN IVOLA DE SABADELL.
23.30 h Al pavelló municipal, BALL amb els grups TRIO CAMELOT,
LOS BUHOS i REMOVIDA.

19.00 h Al Palau de l'Abadia, inauguració de l'exposició ALTRES
SILENCIS de la pintora CHIKAKO TAKETANI.
22.00 h Al Teatre Centre, LA NOVA TRINCA. Venda d'entrades anticipadas a l'Oficina de Turisme - Palau de l'Abadia i a les taquillas
del Teatre Centre una hora abans de l'espectacle.
23.30 h Bateig de LES DIABLADESSES DE SANT JOAN acompanyats deis ANGELS DIABÓLICS i el Mamut Venux de Sant Viceny
deis Horts, que realitzaran una cercavila .

24.00 h A la playa Major, ENTREVOLTES 2013 amb els concerts
deis grups: EBRI KNIGHT, OQUES GRASSES, SÉPTIMO A i RESSAKA SKA. Organitza: Joven! Actiu Santjoaní (JAS) Col•labora:
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Diumenge, 8 de setembre

10.00 h A la playa Major, les autoritats precedidas pels gegants i
la cobla LA FLAMA DE FARNERS, s'encaminaran cap al Monestir
per a assistir a l'Ofici Solemne. Duran! l'ofici, la tenora tocara un
pas del Ball deis Pabordes.
11.45 h A la playa Major, la cobla LA FLAMA DE FARNERS interpretara la SARDANA D'HONOR "Recordant a Sant Joan" de Lluís
Buscarons, dedicada al Sr. GERARD COSTA I ALBRICH .
12.30 h Al passeig Comte Guifré, SARDANES amb la cobla LA
FLAMA DE FARNERS.

24.00 h A l'escorxador, 111 NIT de DJ's. Organitza: Protecció Civil

16.00 h Des de la playa Major, els Pabordes acompanyats del

Sant Joan de les Abadesses

delega! de l'autoritat i precedits per la cobla, aniran a buscar les
Pabordesses als seus respectius domicilis i s'adreyaran a la playa
Major.

Dissabte, 7 de setembre

08.30 hAI passeig Comte Guifré, PANXUS FORTUS. Bicicletada de
pes per a persones de més de 90 quilos. Les persones que pesin
menys, cal que portin una motxilla. A les 8 h, es procedira a pesar

17.00 h A la playa Major, BALL DELS PABORDES ambla cobla
LA FLAMA DE FARNERS.
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11 .00 h A la Fundació Emma, CONCERT a carrec de JOAN BADIA acompanyat al piano amb ROSA MARIA VII\IAS. Organitza:
Fundació Emma.
12.00 h A l'avinguda Comte Guifré, carrer Ramon d'Urg i pla9a
Anselm Clavé, SARDANES amb la cobla MONTGRINS.

•

•

.. .. ..

Mesire

aume Nun6, D11198 Abadessa Emma, Sant

21.30 h Al Pont Vell, FOCS ARTIFICIALS.

09.00 hAI camp de La Cotolla TIRADASOCIALAL PLAT. Esmorzar
pera tothom . Organitza: Societat de Ca9a El Pirineu

•

•

18.00 h Al p_¡¡sseig Comte Guifré, AUDICIÓ DE SARDANES amb
la cobla LLUISOS i la cobla LA FLAMA DE FARNERS.

Dilluns, 9 de setembre
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Parassols I PI,

22.30 h Al pavelló municipal, BALL amb CHUS DE SANTA COLOMA, ORQUESTRA GRAMOLA i FUNDACIÓN IBIZA.
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d'lnterta Naclonal.
ri al Ball dela Pabonlea l'Hble. Sr.
drau Mas-Collell, Conseller d'Economla I Conelxement de la
eneralitat de Catalunya. Parellas bailadores: Dani Monells - Vaessa Rivero / Albert lila - Anna Fageda / Xavier Ricart - Jordina
Collell / Eudald Jorda - Mireia Carreira.

21 .00 h A la placa Major, 11 COMBAT DE CANT IMPROVISAT
(corrandes, garrotins, nyacres ... ) Hi haura broqueles i entrepans.
Organitza: CUP Sant Joan de les Abadesses

..
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Miquel, Abat lsalguer, Tints, Major i pla~ Major.

Després de la bogeria, a la pla~ Major, SARDANA LLARGA amb
la cobla VILA D'OLESA.

Seguidament, a la pla9a Anselm Clavé, CONCERT de música tradicional del Ripollés amb RANDELLAIRES.
Dimecres, 11 de setembre

11 .00 h Al Camp Municipal d'Esports, PARTIT DE FUTBOL DE
VETERANS.
12.00 h Al claustre del Monestir, OFRENA FLORAL A LA CORONA
DEL COMTE GUIFRÉ, fundador del Monestir de Sant Joan de les
Abadesses i de la dinastía nacional catalana .
17.00 h A la placa Majar, BALLET amb EL COS DE DANSA DE
L'ESBART SANT CUGAT
SEGUIEX I COMENTA TOTA LA FESTA MAJOR DE SANT JOAN
AL TWITTER I PARTICIPA AL I CONCURS D'INSTAGRAM AMB
L'ETIQUETA #FMStJoanAb

13,00 h A l'església de Sant Poi, CONCERT DE SARDANES i
MUSICA DE COBLA amb la cobla MONTGRINS.
16.30 h Al pavelló municipal, CONCERT DE FESTA MAJOR, a
carrec de l'orquestra MONTGRINS.
18.00 h Al passeig Comte Guifré, AUDICIÓ DE SARDANES amb
la cobla SANT JORDI - CIUTAT DE BARCELONA.
21 .30 h Des de la placa Majar, els Pabordes acompanyats del
delega! de l'autoritat i precedits per la cobla, aniran a buscar les
Pabordesses als seus respectius domicilis i s'adre9aran a la pla9a
Majar.
22.30 h A la pla9a Majar, BALL DELS PABORDES amb la cobla
MONTGRINS. Tot seguit, la sardana : 50é Aniversari del Ball deis
Pabordes de Martiria Font.
22.30 h Al pavelló municipal, BALL amb MARIAALBA i les arquestres MONTGRINS i MONTECARLO.
A les cinc de la matinada, pels principals carrers de la vila, DIANA
FLOREJADA amb els GRALLERS DE SANT JOAN. Tot seguit, també al pavelló, BALL DEL PIJAMA amb l'orquestra MONTECARLO.
Xocolata i coca pera tothom .

EXPOSICIONS AL PALAU DE L'ABADIA
ALTRES SILENCIS de la pintora CHIKAKO TAKETANI

lnauguració: Divendres, 6 de setembre, a les 19 h
Horari:De 10 a 14 h i de 16 a 19 h
Organitza: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
XVII EXPOSICIÓ DE BONSAIS LOCALS I COMARCAL$

lnauguració: Dissabte, 7 de setembre, a les 11 h
Horari: Del 7 al 9 de setembre. D'11 a 14 h i de 17 a 20 h
Organitza: Bonsai Associació Santjoanina
Col•labora: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

17.00 h A la Font del Cavilar, SARDANES amb la cobla VILA
D'OLESA.

FESTA MEXICANA EL GRITO - 21 DE SETEMBRE DE 2013
A partir de les 10 h PARADES ARTESANES de productes mexicans a la Pla9a Majar.
10.30 h al Camp Municipal d'Esports, PARTIT AMISTÓS DE FUTBOL entre mexIcans i santjoanins.
11 ha la pla9a Majar, GIMCANA INFANTIL.
12.30 ha l'Auditori Jaume Nunó, CONFERENCIA Manuel M. Ponce. Vida y música, a carrec del músic Luís Castañón .
16 ha la pla9a Majar, TRENCAMENT DE PINYATES.
16.45 h QUARTET KYILA. 17.30 h CABARET MEXICA a carrec
de México Baila.
19 h GRITO DE INDEPENDENCIA, a carrec de la Sra. Norma
Ang, Cónsol Encarregada del Consola! General de Méxic a Barcelona . Seguidament, HIMNE NACIONAL DE MÉXIC amb l'acompanyamenf de la Coral del Casal Jaume Nunó i la SARDANA UN
SANTJOANI A MÉXIC del Sr. Ramon Oliveras.
19.30 h MARIACHI IMPERIAL Elegancia Mexicana i BALLET México Baila. Toles les activitats són gratu'ites.

18.00 h Davant del Camp Municipal d'Esports, concentració deis
participants a la bogeria i FESTA DE L'ESCUMA.

Organitza: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses Col•labora: Departament de Cultura de la Genera/itat de Catalunya, Consolat General de Mexic a
Barcelona i Canse// Comarcal del Ripol/es.

Dimarts, 10 de setembre

11 .00 h A la pla9a Majar, pla9a de l'Abadia, avinguda Comte Guifré, placa de l'Escultor Pujol, carrer Ramon d'Urg i placa Pompeu
Fabra, AUDICIÓ DE SARDANES amb la cobla VILA D'OLESA.
11 .00 h A la Fundació Emma, CONCERT D' ACORDIÓ a carrec de
JESÚS SERRANO. Organitza: Fundació Emma.
14.00 h A la Font del Cavilar, DINAR POPULAR. Menú: Arrós,
llonganisseta, postres, pa, vi i aigua . Hi haura inflables per als més
menuts.
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