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L’especial Raccord que teniu a les
mans és fruit del treball de recerca
que s’ha fet per a l’exposició sobre
els cinquanta anys d’història de
Cineclub Sabadell. Com que hem
volgut que l’exposició sigui, per
sobre de tot, didàctica, això ha
comportat no poder incloure bona
part de la informació: dates, anèc-
dotes i testimonis que trobareu en
aquest Raccord, imprescindible

per a tots els que vulgueu apro-
fundir en aquests cinquanta anys
de cineclubisme a la nostra ciutat.
La tasca que hem dut a terme ha
estat àrdua, però engrescadora; en
primer lloc, pel suposa investigar
sobre els orígens, parlar amb els
diferents expresidents, recopil·lar
material que s’ha anat generant;
en segon lloc, perquè hem volgut
que convisquessin, en un espai i
temps reduït, els personatges, els
esdeveniments i les propostes que
ens han fet el que som. Finalment,
el resultat s’ha convertit en expo-
sició, en un Raccord especial i en
un documental rodat especialment
per aquesta ocasió.

És evident que el Cineclub –que
es va crear entre 1957 i el 1958–
dista molt del que tenim avui en
dia. També és veritat que si els
demanem als presidents i als socis
que han participat d’aquesta
activitat tindrem punts de vista
molt diferents, però a la vegada,
una visió molt similar del que
volen i els agradaria que fos un
Cineclub: un punt de trobada per
a la divulgació, investigació i

creació del cinema d’autor. El que
ens uneix és “una altra mirada”
d’aproximar-nos a l’art cinemato-
gràfic, de la concepció que una
pel·lícula és una obra d’art, des
de l’anàlisi del seu llenguatge i de
l’estil del director. Aquest número
de Raccord està dedicat a totes
les persones, institucions i entitats
que han fet possible que a Sabadell
hi hagi un Cineclub.

Us convidem doncs, a repassar
aquests cinquanta anys d’història
a través d’imatges, anècdotes i
noms que us seran, segurament
molt familiars. Esperem que tots,
socis, espectadors, amics i amants
del cinema continuem fent anys
plegats.
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Assemblea anual
de la Federació
Catalana de
Cineclubs

Diada cinèfila
al Casal Pere Quart

El passat dissabte 15 de setembre,
Sabadell va acollir l’assemblea
anual de la federació catalana
de cineclubs de Catalunya. El 50è
aniversari de Cineclub Sabadell
va propiciar que la ciutat es con-
vertís en l’amfitriona d’una
trentena de Cineclubs federats
d’arreu dels països catalans.

La trobada va iniciar-se amb una
“Matinal sobre els drets d’exhi-
bició” al Casal Pere Quart, on dos
advocats especialistes, Víctor
Blasco i Teodoro Franch, van
intentar clarificar conceptes

i explicar els components
i la situació legal del procés
d’exhibició en el nostre país.
El torn de preguntes va servir per
concretar aspectes de l’experiència
quotidiana dels Cineclubs: amb
qui es contacta quan es vol exhibir
una pel·lícula que no té distri-
buïdora ni al nostre país ni a
l’estranger, què es fa quan no
existeix productora? Quin paper
tenen les associacios de gestió
de drets d’autor, com per exemple
les SGAE, i què poden reclamar
si els drets d’autor ja estan inclosos
en els d’exhibició que es paguen
a les distribuïdores i productores?
Cal pagar drets d’exhibició per
una pel·lícula adreçada cursos
per a alumnes, en horari escolar,
quan la finalitat és la investigació?
Aquestes són algunes de les
preguntes que els advocats i la
Federació van provar de respondre
a petició dels assistents. Adoptar
una actuació comuna, amb el
recolzament de la Federació,
va ser la proposta que va cloure
la matinal.

Després de dinar, es va nomenar
sòcia d’honor de la Federació Rosa
Maria Ferrer, cineclubista i actual
tresorera de la Federació per la
seva tasca en la difusió del Cine-
clubisme. A la tarda, va tenir lloc
l’assemblea anual de la Federació:
es va repassar la memòria anual
de l’entitat, els projectes actuals i
futurs en els quals estan implicats
i l’estat de comptes.

Sessió musicada
amb D’callaos

Després de l’assemblea de la
Federació Catalana de Cineclubs,
es va convidar als assistents a una
de les activitats programades per
al 50è aniversari de Cineclub

Sabadell: la projecció musicada
del curtmetratge Un chien
andalou (1929) de Luis Buñuel.
Tres músics, dos dels quals formen
part del grup de flamenc D’Callaos,
van enllaçar ritmes i melodies
composats especialment per a
l’opera prima surrealista del
director aragonès. Una vuitantena
d’espectadors vam gaudir de
l’espectacle al Casal Pere Quart.

Una de les activitats que ens
agradaria recuperar durant aquest
curs són els Cinefòrums. El primer
que vam organitzar es va concretar
en una vetllada de soparfòrum.
El divendres 19 d’octubre a la Sala
de Conferències de l’Obra Social
de Caixa Sabadell vam projectar
la pel·lícula Hiroshima mon
amour (1959) d’Alan Resnais,
i després una dotzena de socis
vam anar a sopar al restaurant
El Raconet. La pel·lícula va ser
una excusa per parlar dels nostres
gustos cinematogràfics, de
pel·lícules i directors que ens
apassionen i de propostes per als
propers trimestres. Continuarem
oferint més cinefòrums.

CinefòrumsCinefòrums

Activitats
del Cineclub
Sabadell
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Sala de documentació A Sala d'audiovisuals

1 . El nostre pa de cada dia (1950), Durada: 10 min.
Film amateur de Joan Blanquer.

2 . Sinfonia en Gris (1961), Durada: 5 min.
Film amateur d'Arcadi Gili.

3 . Aprenent a rodar, Durada: 12 min.
     Film amateur de Joan Llobet.

4 . Parèntesi (1961), Durada 12 min.
     Film amateur de Santiago Vila-Puig.

5 . Arcadi Gili, de Sabadell a Palafrugell (2005)
Documental sobre la vida  i obra d’un
cineasta sabadellenc amateur

6 . Cineclub Sabadell: una altra mirada (2007).
Documental Durada: 29 min.
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El cineclubisme és una activitat
de caire associatiu que pretén el
foment, l’estudi i la difusió de l’art
cinematogràfic, més concretament,
del que s’anomena el cinema
d’autor. Els cineclubs es dediquen
a la tasca de divulgació i
recuperació de pel·lícules que
resten ignorades en els circuits
habituals de les sales de cinema
perquè disposen de poca sortida
comercial malgrat el seu interès
artístic. Els seus components són
persones que hi treballen de
manera desinteressada i que volen
compartir la seva inquietud pel
cinema en forma d’organització
de sessions, cicles d’autors,
elaboració d’estudis i crítiques,
creació de cursos, muntatges
d’exposicions, etc. Els cineclubs
són entitats no governamentals
d’àmbit local que financen les
seves activitats a partir de les
quotes dels seus socis i de sub-
vencions de les institucions o bé
d’altres entitats. Són els precursors
de les filmoteques. Aquestes
institucions, però, gaudeixen d’un
finançament directe per part del

govern i tenen una estructura de
funcionariat, molt allunyada del
teixit de caire voluntari i associatiu
formada pels cineclubs.

El primer cineclub del qual es té
referència es crea a París, amb el
nom de Cine Club1, fundat el 1921
per Louis Delluc2. També és desta-
cable per la seva aparició pionera
el Film Society3, creat a Londres

el 1925. El primer cineclub
espanyol fou el Cine Club Proa-
Filmófono que neix a Madrid l’any
1931 de la mà d’alguns dels
intel·lectuals de la Generación del
27 i, sobretot, de la voluntat del
cineasta Luis Buñuel. Tot i que,
anteriorment, hi havia hagut altres
iniciatives semblants, es considera
que el primer cineclub català fou
el Cine-Club Mirador, que es crea
a Barcelona l'any 1931 de la mà
de Sebastià Gasch i Guillermo Díaz
Plaja. Cal esmentar, també, el Cine-
Club Monterols de Barcelona,
que fou fundat l'any 1953, ja que
tingué una gran transcendència
en la formació de la consciència
cinematogràfica al nostre país i
fou l'embrió d'altres cineclubs.

El 1947 neix la Federació
Internacional de Cineclubs,
que agrupa diverses federacions
cineclubístiques d'arreu del món.
El seu president actual és el
director de cinema italià Gianni
Amelio.

L'any 1978 es crea la Federació
Catalana de Cineclubs amb la
voluntat d'agrupar tots els
cineclubs de Catalunya i oferir-los
serveis d'assessorament, gestió,
documentació  i divulgació del
moviment cineclubístic català.
Actualment hi ha adscrits 50
cineclubs i el seu president és
Josep Costa.

......................................................................

1 A partir d'aquí s'agafaria el nom d'aquest
com a terme de referència per a definir
aquest tipus d'activitat i seria adoptat en
diverses llengües esdevenint un
gal·licisme. En català, s'utilitzava el terme
cine-club. A partir d’un canvi de normativa
de l'Institut d'Estudis Catalans, el terme
fou canviat per cineclub.

2 Louis Delluc (Cadouin, 1890 - París, 1924)
Crític cinematogràfic, dramaturg, guionista
i director de cinema. Formà part de l'escola
tèorica que incloïa, entre d'altres, a Abel
Gance i Jean Epstein. Fou director dels
films Le slience (1920, El silencio), Fièvre
(1921, Fiebre), La femme de Nulle Part
(1922) i L'inondation (1924).

3 A Anglaterra no s’ha adoptat el gal·licisme
cine-club, sinó que fent referència a la
primera entitat cultural d'aquest caire al
seu país n'anomenen film societies.
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03Què és
i on neix el
cineclubisme?

Una activitat de caire associatiu
que pretén el foment, l’estudi
i la difusió de l’art cinematogràfic,
més concretament, del que
s’anomena el cinema d’autor
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La primera entitat que va realitzar
aquesta tasca a la ciutat fou
l’anomenada Amics del Cinema,
que es va crear l’any 1936. L’entitat
neix de la inquietud d’una colla
de joves pel cinema amateur,
l’estudi del cinema i la publicació
de crítiques i estudis sobre films
a les pàgines del Diari de Sabadell.
Els seus fundadors foren: Josep
Torrella, Llobet Gràcia, Jaume
Santpere, Josep Barceló i Joan
Blanquer.

La primera sessió de l’entitat fou
Our Daily Bread (1934, El pan
nuestro de cada dia), de King
Vidor, que es va projectar el 1936
a l'aleshores Cinema Principal.
El període de la Guerra Civil
Espanyola va fer que el nombre
de sessions fos quasi inexistent,
les activitats però, van ser represes
el 1939 i varen seguir fins a la
segona meitat de la dècada dels
50. Els Amics del Cinema fou una
entitat rigorosa en l’estudi del
cinema, organitzant sessions,
escrivint en publicacions i fent
programes de ràdio. Entre les seves
sessions es projectaven films com
ara: The Thirty-Nine Steps (1935,
39 Escalones), d’Alfred Hitchcock,
Men of Aran (1932-34, Hombres
de Aran), de Robert Flaherty, Gas
Light (1944, Luz que agoniza), de
George Cukor, i Rebecca (1940),
també d’Alfred Hitchcock, entre
molts d’altres.

Joan Macià Mercadé, periodista
de l'aleshores diari Sabadell, diari
vinculat a la Delegación de Prensa
y Propaganda del falangista Movi
miento Nacional, va organitzar a
finals de 1956 el Primer Cursillo
de Orientación Periodística,
gràcies al finançament del diari.
El curs volia donar a conèixer totes
les tasques que requereix la
realització d'un diari i era destinat
a aquells joves que es volien
dedicar al periodisme. Una de les
sessions d'aquest curs tractava de
la crítica cinematogràfica com a
disciplina periodística i es feia la
visita al rodatge d'un film. Durant
el curset es va realitzar el film
amateur Vocación, dirigit per Enric
Romà i amb guió de Joan Macià
Mercadé, que tractava les activitats
del mateix curset.

A partir d'aquí, uns quants dels
alumnes d'aquest curs varen tenir
un interès creixent per l'estudi del
cinema i es va començar a crear
un debat per formar un cineclub
a la ciutat. Alguns d'ells foren
Salvador Fité, Mateu Alberca,
Joaquim Gil i Pepita Barber, entre
d'altres. Finalment, gràcies a la
inciativa de Joan Macià Mercadé
i d'aquests altres joves, al

finançament inicial del diari
Sabadell i al vistiplau del seu
director Josep Palau es va poder
crear el cineclub.

El dia 19 de març de 1957 es
produeix, doncs, el naixement
del Cineclub Sabadell, tot i que
les seves activitats de caràcter
públic no començarien fins quasi
un any després. Durant aquest any
57 es van fer diverses gestions
per a fundar l'entitat, com, per
exemple, la participació en la III
Asamblea Nacional de Cine Clubs
celebrada a Madrid. El primer
president de Cineclub Sabadell
fou Joan Macià Mercadé. La resta
de la Junta Directiva la formaven,
en part, alguns dels alumnes
del curs de periodisme. Hi havia
inicialment, també, el que s'ano-
menava un Patronat Assessor que
va ser creat pels fundadors perquè
donés consell i orientació a la
junta. Aquest patronat el formaven
persones relacionades amb el món
de la política i la cultura, entre
ells: Joan Argemí, Josep Torrella,
Joan Llobet, Llorenç Llobet Gràcia
i Josep Palau.

La primera activitat pública de
l'entiat, de la qual es té constància,
fou al 18 d'abril de 1958 en què
es féu la projecció de Metropolis
(1926), de Fritz Lang, a l'auditori
de l'aleshores Radio Sabadell,
emmarcat dins un breu cicle
dedicat a l'Expressionisme
Alemany.

Els Amics del Cinema fou
una entitat rigorosa en
l’estudi del cinema, orga-
nitzant sessions, escrivint
en publicacions i fent
programes de ràdio

La primera activitat pública de
l'entiat, de la qual es té constància,
fou al 18 d'abril de 1958 en què
es féu la projecció de Metropolis
(1926), de Fritz Lang

04
Els Amics
del Cinema,
l’origen del
cineclubisme
a Sabadell

El naixement
del Cineclub
Sabadell
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06Les diferents
seccions
del Cineclub

El cinema
amateur

Inicialment la junta del Cineclub
Sabadell se subdividia en una
sèrie de seccions que determi-
naven àmbits d'actuació diferents,
sempre, però, amb el denominador
comú del cinema. Aquestes
seccions foren: Cine-Estudi, Cine-
Amateur, Cine-Fòrum i Laboral i
Cine-Escolar. Cada una d'elles amb
el seu president de secció i amb
les seves activitats paral·leles,
de les altres seccions. Algunes
han tingut continuïtat fins ara,
d'altres, al cap d'uns anys,
vàren desaparèixer.

Durant aquest 50 anys d'història
del Cineclub Sabadell les línies
d'actuació que han tingut més
pes específic i transcendència
han estat el Cinema Amateur,
el Cinema Estudi i els Cursets
de Cinema. A cada una d'elles
ens dediquem, tot seguit, a
explicar-ne l'origen i el seu
desenvolupament.

Què és el cinema amateur ?

S'entén, a grans trets, com a cinema
amateur aquell que es dedica a
la realització de films de caràcter
no professional, si considerem
el cinema professional, només
aquell que està destinat a ser
projectat en sales comercials i del
qual se n’espera una recaptació.
Les pel·lícules amateurs tenen
unes característiques especials que
gairebé només es poden donar en
aquesta tipus de cinematografia,
per la llibertat de què disposa
el seu autor. Podríem dir que el
cineasta amateur té, majoritària-
ment, una certa voluntat experi-
mental en les seves obres, que
porta a terme a partir d'invencions
de recursos de caràcter tècnic,
per arribar a obtenir imatges
simbòliques, i de metàfores
visuals, amb la intenció final
de crear una obra cinematogràfica
d'imatges pures. Al I Congrés
Internacional de Cineastes
Amateurs, celebrat al 1935, es va
definir el cinema amateur de la
manera següent: "Són considerats
films amateurs aquells que són
concebuts i realitzats sense altre
objecte que el plaer del seu autor.
El que dóna al film el seu caràcter
específic d'amateur són les
condicions que han intervingut
en la seva concepció, la seva
realització i la seva finalitat".
Tot i que es fa difícil definir a grans
trets un tipus de cinema subjecte
a matisos molt diversos, Jean
Cocteau deia, en un to menys
prosaic, que "El cinema amateur
és el privilegi d'obrir les portes
prohibides".

Els cineastes amateurs han de tenir
profunds coneixements de llen-
guatge i tècnica cinematogràfics

per a realitzar obres que aspirin
a ser concebudes dins d'aquesta
tipologia fílmica. Els cineastes
amateurs disposen d'uns mitjans
tècnics molt precaris, comparats
amb els del cinema professional,
i les despeses van, majoritària-
ment, totes a càrrec seu.

Per altra banda, tenen la llibertat
de fer allò que volen sense estar
immergits en un sistema de pro-
ducció professional que, en certes
ocasions, fa renunciar als seus
directors a la voluntat d'experi-
mentar amb les imatges. El cinema
amateur ha donat sempre una
preferència a les imatges per sobre
de les paraules, fins i tot en l'època
muda, ja que no utilitzaven el
recurs dels intertítols. Durant
l'època sonora, aquesta situació,
que es té com a característica,
venia donada també, moltes
vegades, per la falta de pressupost
per a la seva sonorització amb
diàlegs. Les pel·lícules amateurs
podien ser, a grans trets, classi-
ficades en diferents temàtiques:
filmacions d’esdeveniments,
pel·lícules d'argument i
fantàstiques.

El cinema amateur ha donat films
de resultats molt diversos. I hi ha
hagut cineastes que s'hi han
dedicat tota la seva vida. Durant
una època, també, va ser el mitjà
amb el qual alguns futurs directors
professionals podien aprendre

El cineasta amateur té, majorità-
riament, una certa voluntat
experimental en les seves obres,
que porta a terme a partir
d'invencions de recursos de
caràcter tècnic
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l'ofici de director. Aleshores, no
hi havia escoles ni carreres
universitàries relacionades amb
el cinema i la forma com s'aprenia
a fer-ne era, precisament, fent-ne.

Per tant, el mateix cinema amateur
en si era una escola. Les pel·lícules
amateurs no es podien veure a les
sales comercials sinó que l’única
oportunitat que tenia el públic de
veure-les era en festivals o
certàmens dedicats exclusivament
al cinema amateur.

Avui en dia molta gent té càmeres
digitals de filmació que utilitzen
per rodar els viatges que fan o
esdeveniments de caire social i
familiar. La gran majoria, però,
no tenen, pràcticament, cap
coneixement del llenguatge
cinematogràfic, ni de la seva
tècnica, ni de planificació, ni de
muntatge...  Per tant, aquestes
filmacions no es poden incloure
dins el que anomenem cinema
amateur, ja que no tenen la
voluntat, ni la capacitat, de crear
una obra cinematogràfica.

El naixement del Cinema
Amateur

La invenció del Cinematògraf
d'Auguste i Louis Lumière estava
pensada inicialment per a filma-
cions de caire testimonial, més
properes al cinema amateur que
no pas a l’espectacle, que és en el
que es va convertir al cap de poc
temps de la seva aparició. Per als
germans Lumière, el Cinematògraf
era un producte pensat per a ser
venut a la classe social benestant
de l'època, que era l’única que s'ho
podia permetre. Aquest primer
Cinematògraf era capaç de ser
càmera i projector a la vegada,
i és que els Lumière eren més
científics que artistes i difícilment
podien predir la repercussió
posterior del seu invent. Fins i tot
van refusar la forma en què es va
utilitzar el seu enginy, posterior-
ment, per explicar històries.

Trobaven, per exemple, com també
molts intel·lectuals de l'època,
massa vulgars les pel·lícules de
Georges Méliès, un dels primers
pioners que van demostrar que el
nou invent era, també, un nou
mitjà d'expressió. D'alguna
manera, doncs, es pot agafar,
també, la data de 1895 com a
referent del naixement del cinema
amateur.

A Catalunya el cinema amateur
ha tingut una especial significació,
sobretot perquè durant molts anys
tampoc no hi va haver una
indústria més o menys estable,
que permetés fer pel·lícules
professionals. L'any 1932 el Centre
Excursionista de Catalunya va
crear la seva secció de cinema
amateur, que es va convertir en
un referent des d'aleshores, i va
organitzar un certamen que va
tenir molt bona acollida. El 1935
es va convocar a Sitges el I Congrés
Internacional de Cineastes
Amateurs. A partir d'aquell
congrés, es va crear dos anys més
tard, la UNICA (Unió Interna-
cional de Cinema Amateur),
organització que ha arribat fins a
l'actualitat.

A Sabadell, alguns dels fundadors
dels Amics del Cinema també eren
cineastes amateurs, com, per
exemple, Joan Blanquer, que va
realitzar, entre d'altres, el film
amateur El nostre pa de cada dia
(1950), amb la participació de
Ramon Bardés com a càmera.

De Sabadell han sortit força
cineastes amateurs. Potser els més
destacats, entre molts d'altres,
foren Llorenç Llobet Gràcia, Joan
Llobet i Arcadi Gili. Llorenç Llobet
Gràcia, potser el més important
de tots, després de dedicar-se
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Els cineastes amateurs han de
tenir profunds coneixements
de llenguatge i tècnica cinemato-
gràfics per a realitzar obres que
aspirin a ser concebudes dins
d'aquesta tipologia fílmica.

La invenció del
Cinematògraf d'Auguste
i Louis Lumière estava
pensada inicialment
per a filmacions de caire
testimonial, més properes
al cinema amateur que no
pas a l’espectacle
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durant anys a perfeccionar la seva
tècnica al cinema amateur, va
realitzar l'excel·lent pel·lícula
professional Vida en Sombras
(1947), en la qual participà
Fernando Fernán Gómez com a
actor, i que esdevé el punt més
àlgid a què ha arribat un cineasta

a la nostra ciutat, no només de la
seva generació sinó, gairebé, fins
al dia d'avui. D'altra banda, també
cal destacar la figura de Josep
Torrella Pineda, que va escriure
el llibre de referència Crónica y
análisis del cine amateur español
i fou director de la revista Otro
Cine, dedicada, en part, a l'estudi
d'aquest cinematografia.

El cinema amateur al Cineclub
Sabadell

Cineclub Sabadell, durant els seus
primers 10 anys d'existència, va
tenir un especial interès a la
promoció del cinema amateur. Ja
en el moment de la seva fundació,
es va crear la secció de Cinema
Amateur, inicialment dirigida per
Enric Romà, Aquest interès es va
materialitzar en la celebració dels
Certàmens de Cine Amateur
"Ciudad de Sabadell" i dels
Cursillos de Cine Amateur.
Després de l’última edició del
certamen l'any 1969, l'activitat va
anar minvant dins l'entitat fins a
quedar totalment en desús, tot i
que altres entitats de la ciutat van
recollir el relleu d'aquesta tasca.

El Certàmens de Cinema
Amateur

Cineclub Sabadell va organitzar,
entre els anys 1958 i 1969,  5
edicions del Certamen de Cine
Amateur "Ciudad de Sabadell".
En aquests certàmens, hi
presentaven les seves pel·lícules
a concurs cineastes amateurs de
tot l'estat. El concurs constava
d’unes sessions de qualificació a
les quals es podien veure tots els
films presentats, un sopar especial
on es feia el lliurament de premis,
i una sessió posterior on es
projectaven tots els films
guanyadors. Hi havia diversos
premis, entre ells el premi a la
millor pel·lícula presentada, que
s'anomenava premi Lanzadera de
Plata i el Premio Especial Mateu
Alberca per a la millor realització
d'un cineasta debutant.
Els films que es podien presentar
al concurs havien de ser realitzats
en format de 8mm, 9.5mm o bé

16mm, i podien ser tant en blanc
i negre com en color. Inicialment,
les pel·lícules eren classificades
en tres seccions: cinema
d'argument, cinema de fantasia i
cinema documental. En cada
secció hi havia dues modalitats,
una per als films d'aquells
cineastes que havien obtingut
alguna medalla en el Concurso
Nacional de Cine Amateur, i una
altra per a aquells que no n'havien
obtinguda cap.

Els membres dels jurats dels
certàmens valoraven de forma
individual cada una de les
pel·lícules presentades segons una
puntuació dels paràmetres
següents: guió i argument,
interpretació, muntatge i
sonorització, fotografia i valors
humans. La mitjana d'aquests
paràmetres donava la valoració
numèrica del membre en qüestió
del jurat. Els membres del jurat
havien estat, entre d'altres, Joan
Blanquer, Joan Llobet, Jaume
Balaguer, Pere Sitjá, Francesc
Umbert, Josep Torrella, ...

Els films guanyadors de la
Lanzadera de Plata en les tres
últimes edicions del Certamen de
Cine Amateur "Ciudad de
Sabadell" van ser: Sinfonia en
Gris (1964), d'Arcadi Gili, Freight
train (1966, Tren de carga),
d'Antoni Garriga i Joan Baca, i
Barcelona Show (1969), de Carles
Barba.

A Sabadell, alguns dels
fundadors dels Amics
del Cinema també eren
cineastes amateurs

Les pel·lícules eren
classificades en tres seccions:
cinema d'argument, cinema
de fantasia i cinema
documental
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El cursets de cinema amateur

Es van realitzar dues edicions dels
Cursillos de Cinema Amateur,
la primera  l'any 1959 i la segona
l'any 1963. Aquests cursets van
ser organitzats conjuntament
per Cineclub Sabadell, l'Institut
Sallarès i Pla i la Secció Univer-
sitària del Cercle Sabadellès.
La intenció d'aquests cursets era
ensenyar els fonaments bàsics
per a poder realitzar una pel·lícula
amateur. Les classes es classifi-
caven en teòriques, teoricopràct-
iques i pràctiques.

Les lliçons teòriques tractaven,
per exemple, els aspectes
següents: la història del cinema,
els principis del llenguatge
cinematogràfic, l'esperit del
cinema amateur i les diferents
classificacions dels seus films,

l'elaboració del guió, les càmeres,
els objectius, els filtres, els
enquadraments, els plans,
els moviments de la càmera,
l'elaboració del muntatge,
la introducció de títols de crèdits,
els trucatges, l'elecció del
material, les tècniques de
direcció d'actors, etc.

Les classes teoricopràctiques
constaven de projeccions de
films amateurs i del seu estudi.
Finalment, a les classes pràcti-
ques els alumnes, distribuïts
en grups, es dedicaven a la
filmació, muntatge, sonorització
i projecció d'una pel·lícula.

La primera edició del curset
constà de 4 classes, dues de
teòriques, a càrrec de Josep
Torrella, i dues de teorico-
pràctiques. Cadascun dels
alumnes d'aquest primer curset
havia de presentar també un
projecte, que constava de
l’elaboració d'un guió sobre la
descripció de la vida d'un diari,
és a dir, del seu procés de
realització durant un dia.
Els millors d'aquests guions
varen ser filmats pels mateixos
alumnes.

La segona edició constà de 9
classes, entre teoria i pràctica.
Els professors d'aquest curset
foren: Josep Torrella, Llorenç
Llobet Gràcia, Joan Llobet,
Salvador Fité, Santiago Vila
Codina i Arcadi Gili. La classe
pràctica d'aquesta edició
constava de la realització d'un
film amateur de tipus reportatge
sobre la visita que varen fer a
Sabadell els participants del
Concurso Nacional de Cine
Amateur, el 19 de maig de 1963.

Els Cursillos de Cinema
Amateur estaven pensats per a
alumnes adults, que podien ser
uns neòfits en la matèria, o bé,
amb certa experiència, però que,
tot i haver realitzat alguns films,
tenien la intenció de millorar la
seva tècnica.

Les classes teoricopràctiques
constaven de projeccions de
films amateurs i del seu
estudi
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El cinema
estudi

Dues concepcions
contraposades

El estudi del cinema ha tingut
diferents concepcions i punts de
vista contraposats. Des dels inicis
de la crítica i l'estudi cinemato-
gràfic fins a mitjans de la dècada
de 1950 la manera com s'exami-
nava un film tenia unes peculia-
ritats molt concretes. En aquesta
època s'entenia que el cinema era
un instrument a partir del qual
s'havia de definir un missatge,
defensar certs valors o bé propagar
un ideari polític o social. Si les
persones que realitzaven aquests
estudis no combregaven, per
exemple, amb el comunisme,
consideraven que la pel·lícula
Bronenosets Potemkin (1926,
El acorazado Potemkin), del
director rus Sergei Eisenstein,
no tenia cap qualitat remarcable,
perquè feia una apologia del
sistema polític soviètic.

En canvi, un comunista convençut
hauria dit que Duck Soap (1933,
Sopa de ganso), de Leo McCarey,
amb el germans Marx, era un film
decadent. Les revistes de caire
cinematogràfic d'aquestes èpoques
se servien d'aquesta concepció per
analitzar les pel·lícules i moltes
d'elles només es cuidaven de les
xafarderies sobre els actors més
populars.

A mitjans dels anys 50 es va
produir un canvi substancial en
la forma de veure el cinema i
d'estudiar-lo. Un dels principals

impulsors d'aquest canvi, si no
el primer, fou l'estudiós francès
André Bazin que, amb els seus
llibres i a través de la revista
Cahiers du Cinema, va ensenyar

una nova manera de mirar el
cinema, i esdevingué un referent
des d'aleshores. Bazin considerava
que el llenguatge cinematogràfic
era el que definia la singularitat
d'un film, independentment de
la seva temàtica, del punt de vista
de l’autor o del seu missatge.
Aquest nou enfocament de l'estudi
feia anàlisis de la filmografia d'un
autor concret i s'interpretava a
partir del llenguatge del seu estil.

Era una manera de copsar el
cinema infinitament més rigorosa
i tenia com a finalitat la formació
d'un criteri que permetés discri-
minar i defensar aquelles pel·lí-
cules que tenien la voluntat de
crear una obra artística i diferen-
ciar-les de les més mediocres.
A Espanya va arribar aquesta nou
enfocament a partir de revistes
com Film Ideal i Documentos

Cinematogràficos. Segurament,
la persona més rellevant entre les
que van difondre aquest nou estil
d'anàlisi a Espanya fou José Luis
Guarner.

Què és el cinema estudi ?

El cine estudi és una tasca
d'investigació cultural que es
dedica a estudiar el llenguatge de
l'art cinematogràfic a partir de
pel·lícules de totes les èpoques i
de totes les cultures des d'una
perspectiva de rigor i amb la
voluntat de generar un debat que,
finalment, aporti unes conclusions
que es convertiran en un criteri
determinat. Però no es pot fer
aquesta tasca amb totes les
pel·lícules ja que, si la mateixa
pel·lícula no ha estat concebuda
amb una certa voluntat artística,
difícilment se'n pot parlar com a
tal i dedicar-se a estudiar-la té poc
sentit. Com deia l'historiador del
cinema Miquel Porter i Moix:
"El cinema és un mitjà d'expressió
amb l'eventual possibilitat
d'esdevenir un art.". Per tant, el
cine estudi només inclou dins la
seva tasca aquells films que tenen
la intenció d'esdevenir una obra
artística.

Darrera tota obra artística, de
qualsevol disciplina, hi ha un
autor, un creador, un artista. En
aquest punt hi ha, però, una
divergència de procediment entre
la cultura de producció
cinematogràfica europea i la nord-
americana, que ens aporten,
finalment, dues formes distintes
d'autoria d'una pel·lícula. A
Europa ha estat, i és encara
habitual, que el impulsor inicial
d'un film sigui, generalment, el
propi director, com a entitat

A mitjans dels anys 50 es va
produir un canvi substancial
en la forma de veure el cinema
i d'estudiar-lo
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independent, i que, a partir de
la seva idea inicial, busqui els
recursos necessaris per portar a
terme la pel·lícula. Els Estats Units
han funcionat durant molts anys
amb una política molt diferent.
Les grans productores cinemato-
gràfiques americanes, anomenades
majors, tenen una estructura
empresarial i disposen d'àmplies
plantilles d'empleats que formen
els professionals que realitzen
els films, entre ells també els
directors. Per tant, de manera
força habitual, són els empresaris
dels estudis els que determinen la
pel·lícula a realitzar i encarreguen
als seus empleats que la portin a
terme. Ara bé, els grans directors
del cinema nord-americà han
sabut imposar els seus criteris
artístics i han aconseguit fer
de les feines d'encàrrec obres
personalíssimes. En els dos casos
de producció, doncs, entenem que
el màxim responsable final de
l'obra és el director, que n'esdevé,
doncs, el seu autor. En definitiva,
la major part de la tasca del cine
estudi es basa en l'anàlisi de les
diverses obres de la trajectòria
d'una autor cinematogràfic.

Què pretén el cine estudi?

Relativament poca gent va amb
regularitat als museus, a les
exposicions, als concerts, al teatre,
a l'òpera i al ballet. Però tothom
va al cinema amb certa regularitat.
Per tant, es pot dir que el cinema
és un art popular, ja que té una
vessant d'espectacle de masses. I,
quan un art té una demanda com
la que té el cinema, s'han de fer
pel·lícules per a tota mena de
públics, i els productes de qualitat,
amb la pretensió d'esdevenir
expressió artística, són cada
vegada més inusuals.

El cine estudi no es dedica tan
sols a la projecció de pel·lícules,
aquesta tasca ja la fan els cinemes
d'exhibició comercial. Les projec-
cions i la seva selecció són el punt
de partida a partir del qual sorgeix
el debat i les interpretacions que
permeten fer un treball posterior
al visionat del film. La intenció
del cine estudi en aquest sentit
és doble. Primer, que la pròpia
persona o entitat que porta a terme
aquesta tasca s'apassioni i s’enri-
queixi en fer-la. Segon, el seu
treball, que és lliurat als socis
i assistents a les sessions, ha de
complir la tasca de divulgació
de l'obra de l'autor tractat.

El treball de cine estudi és
presentat en forma de fulls de
sessió, de dossiers, de llibres, de
taules rodones, de cine fòrums,de
conferències, etc. Molts dels
integrants del Cineclub Sabadell
han elaborat crítiques i estudis de
tota mena. El rigor i la qualitat
d'aquests treballs només es
diferencia, en molts casos, de la
crítica professional en el fet que
no reben cap tipus de remuneració
econòmica, sinó que els qui les
fan es donen per ben pagats amb
la satisfacció personal de la feina
ben feta.

El naixement de la secció de
Cine-Estudi

Des de la fundació del Cineclub
Sabadell es va portar a terme
l'estudi del cinema, de la seva
història, dels seus autors, dels
moviments cinematogràfics, dels
gèneres, etc. Trobem ja, doncs, en
la primera junta de 1957, l’aparició
de la Secció de Cine-Estudi, que
fou dirigida per Mateu Alberca,
que esdevingué president de
l’entitat anys més tard durant un
període molt breu, a causa de la
seva mort prematura. Moltes de
les primeres sessions que es van
fer anaven  acompanyades de
presentacions, fulls de sessió i
cine fòrums posteriors.

L’any 1964 la secció va sofrir un
canvi bastant profund gràcies,
primer, a la col·laboració dels
integrants de l’anomenat Grup de
Cinema de la Secció Universitària
del Cercle Sabadellès. Aquest grup
el formava una colla de joves
estudiants que compartien la
inquietud per l’estudi del cinema.
Aquest grup va començar per
organitzar projeccions al mateix

El cine estudi no es dedica
tan sols a la projecció de
pel·lícules, aquesta tasca ja
la fan els cinemes
d'exhibició comercial

Des de la fundació
del Cineclub Sabadell
es va portar a terme
l'estudi del cinema
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local del Cercle Sabadellès, en
col·laboració amb la secció de Cine
Estudi del Cineclub Sabadell, fins
que, finalment, en va formar part
activa. Els integrants d’aquest grup
eren, entre d'altres: Josep Ramon
Torreguitart, Joan Baqués i Andreu
Massagué. Se'ls van afegir d'altres
persones, entre ells Francesc
Blanquer, figura cabdal del cine
estudi d'aquests anys a l'Entitat.
Tots ells varen passar a formar part
de la seva nova junta.

Aquests nous membres de la
secció de Cine Estudi varen donar
un caire molt diferent a l'enfoca-
ment d'aquesta tasca. Eren hereus
del ideari d'André Bazin a França
i de José Luis Guarner a Espanya.
I, d'alehores ençà, el Cineclub
Sabadell realitzà les seva tasca
d'estudi seguint aquests principis.

La primera sessió d’aquesta nova
etapa de la secció fou la projecció
el 23 de gener del 1964 de Casque
d’or (1952, París, bajos fondos),
de Jacques Becker, emmarcada
dins un cicle dedicat al director
francès.

La continuïtat d'un criteri
i més enllà

Les juntes de Cineclub Sabadell
des del 1964 han entès, bàsica-
ment, el cinema des del punt de
vista de l’estudi de l’autor. S'han
considerat hereus de l’ideari dels
crítics André Bazin, a França, i
José Luis Guarner. a Espanya.
Durant aquests 50 anys s'han
organitzat més de 150 cicles
dedicats a autors cinematogràfics.
Però s'han estudiat, també, els
diferents gèneres cinematogràfics
i moviments i la relació del
cinema amb d'altres arts. Aquest
últim punt de vista es va concretar
d'una manera destacable amb
el cicle Literatura i Cinema
Occidentals, iniciat el 1990 i que
va durar 3 anys. Fou portat a
terme per la junta de Pere Corne-
llas i Jordi Graset, i ha estat el
cicle més llarg de l'entitat fins
el dia d'avui. Aquest cicle
tractava, classificats en una sèrie
de blocs, de les diferents èpoques
o temàtiques de la literatura i de
la manera com les havia tractat
el cinema.

El cicle es va culminar amb la
realització de dos llibres que
recollien diferents conferències i
textos a càrrec de les persones
que hi van intervenir:  Pere
Gimferrer, Joaquim Molas,
Salvador Oliva, François de la
Bretèque, José Luis Guarner i
Antoni Dalmases, entre molts
d'altres.

És destacable, també, la
recuperació de les sessions de
cine mut amb música en directe
que va recuperar la junta d’Àlex
Bayés i Feliu Viaplana a finals
dels 90.  Es van organitzar 3 cicles
dedicats a: Carl T. Dreyer, F.W.

Murnau i David W. Griffith, tots
aquests, en diverses de les seves
sessions, varen comptar amb
l'acompanyament muscial el
piano del mestre Joan Pineda,
músic i compositor de gran
reconeixament internacional.

Una tasca intel·lectual,
a vegades

Els qui passaven a formar part de
les juntes dels cineclubs ho feien
perquè tenien una inquietud
envers l'art cinematogràfic i tenien
la intenció de fer-hi una tasca
d'estudi i de divulgació: escriure
crítiques i analitzar films o autors,
fer presentacions de pel·lícules
davant el públic, publicar articles
en revistes, participar en
programes de ràdio, etc. Però,
alhora, sempre han hagut de fer
tasques d’un caire ben diferent, ja
que l'organització d'actes
implicava tota una sèrie de feines
que no eren precisament massa
intel·lectuals i que, en canvi,
obligatòriament s'havien de fer.
Per exemple, en l'època de la
dictadura franquista, s'havia de
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demanar permís a l'autoritat per
a fer qualsevol mena d'acte. Això
implicava incomptables recursos
administratius i explicacions per
demostrar que l'activitat no era
nociva per als valors que l'autoritat
imposava, o almenys fer-ho veure.

També, per exemple, s'havia d'anar
a buscar moltes vegades el sac amb
la pel·lícula de bon matí, la majoria
dels casos a alguna de les distribuï-
dores cinematogràfiques de Barce-
lona, i, en tren, s’havia de portar
a Sabadell. Un pel·lícula de 35mm
de durada normal podia pesar uns
80/90 kg. Anar a la projecció de
la nit volia dir estar pendent que
el projeccionista, generalment poc
escrupolós, enfoqués correctament
la pel·lícula, emmarqués el quadre
dins la pantalla, estigués atent amb
el tipus de finestreta a utilitzar
segons el format del film, i un llarg
etcètera de petits grans desastres
que obligaven els responsables del
cineclub, durant la projecció, a
anar fent viatges de la sala de
butaques a la cabina, i sovint
aquest vaivé no els permetia ni
veure el film en la seva totalitat.
Segur que el quadre de la Mona
Lisa de Leonardo Da Vinci mai
no ha estat penjat tort a les sales
del Louvre de París, però serien
incomptables les vegades que
s'han vist desenfocades, mutilades
o tallades les pel·lícules de John
Ford en qualsevol de les nostres
sales. I comentem, només de
passada, la situació financera de
l'entitat, habitualment desastrosa,
que obligava a donar la cara davant
les distribuïdores i moltes vegades
a afegir-hi diners de la pròpia
butxaca. Ara bé, com es deia
sovint, tot es feia per la causa i,
al capdevall, valia la pena.
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Els cicles de cinema
estudi més destacats

1964 - Cicle Jacques Becker
1965 - Cinema proscrit
1965 - Cicle Luís García Berlanga
1966 - Homenatge pòstum a Buster Keaton
1966 - Cicle Larry Semon
1966 - Cicle Marco Ferreri
1967 - Homenatge a Fritz Lang
1967 - Nuevo cine español
1967 - Cicle Howard Hawks
1967 - Cicle “Nouvelle Vague“

i jove cinema francés
1967/68 - Cicle Samuel Fuller
1969 - Clàssics del cinema francès sonor
1969 - Harry Langdon

1970 - Seminari de cinema nordamericà
1971 - 1r Cicle Bergman
1971/72 - Cicle Sam Peckinpah
1972 - Cicle de cinema txec
1972 - Cicle “Novo cinema brasileño“
1972 - Cicle Ingmar Bergman
1973 - Cicle John Ford
1973 - Cicle Georges Franju
1973 - Cicle Jerzy Skolimowski
1974 - 14 films-14 autors
1974 - Cicle Bresson
1975 - Cicle Buñuel
1975 - Cicle “Nouvelle Vague“
1975 - Cicle Vincente Minnelli
1975 - USA i URSS, grans mestres

del cinema mut
1975 - 4 Jornades de cinema francès
1976 - Cinema francès del anys 60
1976 - Cicle Keaton
1976 - Cicle Jean Renoir
1977 - Hollywood i el gènere
1977 - Setmana de divulgació del cinema
1977 - Cicle Murnau
1977 - Cicle Rosellinni
1978 - Cicle Homenatge a André Bazin
1978 - Cicle homenatge a Charles Chaplin
1978 - Cicle homenatge a Howard Hawks
1978 - Aproximació al cinema fantàstic
1979 - Cicle Norman McLaren
1979 - Cicle Griffith
1979 - Cicle Pasolini
1979 - Cicle Jean Cocteau
1979 - Cinema espanyol de postguerra

1980 - Cicle Laurel i Hardy
1980 - Cicle cinema espanyol
1980 - Cicle Bergman
1980 - Cicle grans mestres del cinema soviètic
1981 - Mostra de cinema musical
1981 - Cicle Germans Marx

1981 - Cicle Wim Wenders
1982 - Cicle Werner Herzog
1982 - Cicle Norman McLaren
1982 - Cicle Jacques Tati
1982 - Cicle cinema espanyol II
1983 - Cicle R.W. Fassbinder
1983 - Cicle Fellini
1983 - Werner Herzog
1983 - Cicle Jean-Luc Godard
1983 - Cicle Poe/Corman/Price
1984 - Cicle Visconti
1984 - Panoràmica sobre el cinema soviètic
1984 - Cicle Prèvert
1984 - El mite medieval
1985 - Cicle Chaplin
1985 - Cinema policíac francés
1985 - Cicle Eric Rohmer
1986 - Cicle John Ford
1986 - 20th Century Fox
1986 - Homenatge a Sigmone Signoret
1986 - Homenatge a Orson Welles
1986 - Cinema francès anys 80
1986 - Actualitat del cinema soviètic
1987 - Cicle Chabrol
1988 - Cicle Hitchcock; època anglesa
1988 - Cicle Hitchcock; època Selznik
1988 - Cicle Hitchcock; plenitud creativa
1988 - Cinema negre americà
1989 - Bicentenari de la revolució francesa

1990/93 - Cinema i literatura occidentals
1991 - Amèrica llatina 500 anys
1991 - Cicle Billy Wilder
1993 - Cicle Chaplin
1994 - La gran comèdia americana
1995 - 100 anys de cinema
1995 - Centenari del naixement del cinema
1995 - Cicle Harold Lloyd
1996 - Cicle Nikita Mihalkov
1997 - I Setmana de Cinema Francès.

Jove Cinema Francès
1997 - La generació de la televisió
1998 - II Setmana de Cinema Francès.

Homenatge a Maria Casares
1999 - Cicle Carl Theodor Dreyer
1999 - III Setmana de Cinema Francès.

La Nouvelle Vague

2000 - El nen a través del cinema francès
2000 - Cicle F.W. Murnau
2000 - Cicle Josef von Sternberg/Marlene

Dietrich
2000 - I Cicle de cinema en català
2001 - Cicle David W. Griffith
2002 - IV Setmana de Cinema Francès.

Claude Chabrol
2003 - V Setmana de Cinema Francès.

Sis contes morals d’Eric Rohmer
2004 - VI Setmana de Cinema Francès.

Cicle Robert Bresson
2006 - Cicle Jean Rouch
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Per què la formació
cinematogràfica a escolars?

Ja fa molts anys que vivim en una
societat marcada per la cultura de
la imatge. Els nois ja de ben petits
veuen pel·lícules, sèries d'ani-
mació, programes de televisió,
publicitat, etc. Si establim una
comparació amb la literatura, és
molt possible que un nen, per cada
50 pel·lícules que veu, només es

llegeixi un llibre, i això tirant llarg.
Als plans pedagògics de formació
escolar, hi trobem assignatures
de llengua i literatura, com és
necessari, lògic i natural. En canvi,
és quasi inexistent una formació
sobre el cinema i la imatge en
general en el actuals programes
educatius. Per tant, patim una gran
mancança pedagògica si volem

viure com cal a la nostra societat.
Cal, doncs, que els nostres nois
aprenguin els principis del
llenguatge cinematogràfic per
a poder llegir i interpretar
les pel·lícules d'una manera tan
natural com ho fan amb els textos
escrits. És per això que ens hem
preocupat de la formació cinema-
togràfica als escolars. D'una banda,
perquè aprenguin a veure cinema,
a jutjar els films, perquè es formin
un criteri propi. Però, també,
d'altra banda, perquè vegin un
tipus determinat de pel·lícules
que, a la majoria dels casos, no
tindrien possibilitat de veure.

Existeix un cinema infantil?

És sabut que a les sales comercials
s'estrenen pel·lícules que s’ano-
menen, de forma col·loquial,
d'aquesta manera, però, habitual-
ment, són productes que no tenen
cap tipus de voluntat artística,
concebuts només per al seu
consum i, per tant, no tenen
tampoc el mínim interès com

per a ser tractats com a matèria
d’estudi. Els organitzadors dels
Cursets de Cinema creuen que
no existeix un cinema infantil
pròpiament dit. De la mateixa
manera que no existeixen una
pintura, una arquitectura o una
escultura infantils. Ni un català
o unes matemàtiques infantils.
I una literatura infantil ? Aquest
terme potser sí que ens sembla
més comú però, tot i que caldria
un estudi molt més profund del
que ens permet aquest espai, es
pot dir que és un cas semblant al
del cinema. En definitiva, creiem
que hi ha llibres i pel·lícules més
apropiades per als infants que
altres, però no hi ha d’haver llibres
ni films específicament pensats o
exclusivament dirigits a un públic
infantil.

Dins el que s'anomena, col·loquial-
ment, cinema infantil s'engloba
una sèrie de productes comercials
pensats només per a ser digerits,
amb la recaptació del seu marxan-
datge posterior, i no pas per
fomentar cap mena de reflexió
de l’infant, ni per potenciar la seva
imaginació i la seva curiositat.
En aquest sentit és fins i tot més
tendenciós el cinema de consum
dirigit concretament al públic
infantil que el de la mateixa mena,
però destinat als adults, ja que els
nens són més vulnerables en molts
aspectes i es poden influenciar
i manipular especialment en el
terreny intel·lectual i emocional.

La capacitat de comprensió dels
diferents aspectes i matisos d'una
pel·lícula d'autor per part d’un
infant i d’un adult són propor-
cionals a la seva experiència vital
i a la seva cultura cinematogràfica.
És evident, doncs, que un infant
tindrà una  experiència i una
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Els cursets
de cinema

És quasi inexistent una
formació sobre el cinema
i la imatge en general
en el actuals programes
educatius
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cultura més curtes, però això no
vol dir que no pugui comprendre
determinats films d'autor que
permetin que aquestes lògiques
limitacions no els impedeixin
copsar els aspectes que el director
ens vol transmetre a la seva obra.

Ara bé, no tots els films d'autor
són apropiats perquè els vegin
els infants. Per exemple, a les
diferents edicions dels Cursets
de Cinema s'han projectat diversos
films d'Alfred Hitchcock, autor
esplèndid per a exemplificar
aspectes fonamentals del llen-
guatge cinematogràfic. Dels films
de Hitchcock, els nois poden
gaudir el viatge trepidant de Roger
Thornhill (Cary Grant) a la recerca
d'un espia fantasma a North by

Northwest (1959, Con la muerte
en los talones) i, també, identificar-
se amb la curiositat de Jefferies
(James Stewart) pels seus veïns
a Rear Window (1954, La ventana
indiscreta). D'altra banda, difícil-
ment podran comprendre l'amar-
gura vital de Scottie (James
Stewart, també), el personatge
de Vértigo (1958), que busca una
noia que només existeix en la seva
imaginació, o bé la pertorbació
transformista de Norman Bates
(Anthony Perkins), a Pshyco
(1960, Psicosis), que vesteix com
la seva mare per esdevenir un
homicida.

El naixement de l'activitat

L'inici de l'activitat, amb el nom
de Cursets de Cinema per a nois,
va ser una iniciativa que es va
produir amb la voluntat d'omplir
la mancança educativa que no
incloïa, en cap de les seves àrees,
una formació als escolars de l'art
cinematogràfic, una mancança
que avui en dia encara existeix
de forma significativa. La primera
època dels Cursets de Cinema per
a nois es va iniciar l'any 1974
i va funcionar durant 14 anys
ininterrompudament. Els impul-
sors d’aquesta primera època
de l'activitat foren Pere Cornellas
i Joan Marsà, aleshores mestres
de l'escola Nostra Llar, i hi col·la-
boraren Joan Antoni Ferran i
Montse Berbel, tots ells membres
de la junta del cineclub
d'aleshores.

La segona època

Després d'uns anys d'interrupció,
durant la junta d'Àlex Bayés, va
començar l'any 2000 la segona

època dels Cursets de Cinema,
reiniciada arrel d'un cicle que
s'havia fet l'any anterior, El nen
en el cinema francès, organitzat
en col·laboració amb l'Alliance
Française. Aquests cursets es
continuen fent actualment i són
hereus directes dels de la pimera
època. Els organitzadors, junta-
ment amb el Cineclub Sabadell,
són l'Ajuntament de Sabadell i
l'Escola del Sol, amb la col·labo-
ració de l'Alliance Française de
Sabadell i els Cines Imperial.

Les persones que el porten a terme
són Pere Cornellas, Robert Ferrer
 i Feliu Viaplana. Els alumes que
assisteixen als cursets són de 5è i
6è de Primària, 1r, 2n, 3r i 4rt de
Secundària, i 1r i 2n de Batxillerat.
Es programen dos  cicles (El procés
de creació d'un film i El llenguatge
i la tècnica cinematogràfica), amb
sis sessions de cada un d'ells per
curs. Es lliura als alumnes un petit
dossier amb un apartat teòric,
informació sobre els diferents
gèneres cinematogràfics i els
directors dels films programats
i un qüestionari de treball sobre
cada un d'ells.
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A les diferents edicions
dels Cursets de Cinema
s'han projectat diversos
films d'Alfred Hitchcock,
autor esplèndid per a
exemplificar aspectes
fonamentals del llenguatge
cinematogràfic
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Els dijous
del Cineclub
Des dels inicis el Cineclub Sabadell
no havia tingut una activitat
de caire regular. Es feien cicles
d'estudi, normalment 2 o 3
de mitjana anual, però no hi havia
una activitat que durés de manera
sistemàtica. A principis dels anys
90 es va començar a pensar en un
nou tipus d'activitat que omplís
el buit a Sabadell, la projecció de
films en Versió Original, i que fos
projectada en una sala de cinema.

Històricament, Cineclub Sabadell
havia realitzat les seves activitats
en locals molt diversos de la ciutat:
la Faràndula, el Casal Pere IV,
l'Auditori de la Caixa de Sabadell,
etc. La majoria, doncs, no eren
sales de cinema. Gràcies a l’entesa
amb l’empresari dels actuals Cines
Imperial i Eix Macià, Ramón
Cortadellas, es va poder acomplir
aquesta última fita. De l'entesa
entre en Pere Vidal, aleshores
regidor de cultura de l'Ajuntament
de Sabadell, en Pere Cornellas i
Jordi Graset, aleshores la junta de
Cineclub Sabadell, i finalment, de

Ramón Cortadellas es va poder
portar a terme Els Dijous del
Cineclub al Cineart.
Des d'un començament es va
estructurar les sessions en quatre
àmbits. Revisions i Estrenes, amb
les darreres pel·lícules dels autors

contemporanis. Sessió Alliance
Française, en què s'han projectat
les obres més recents dels directors
francòfons més contrastats i
clàssics del cinema francès.
Cinema per descobrir, que s'ha
caracteritzat pel tret de mostrar
films de cinematografies molt poc
conegudes. I, per últim, Els
Clàssics de Cineclub Sabadell,
que ha permés recuperar moltes
pel·lícules clàssiques que definien
el posicionament històric de
l'entitat amb el que es considerava
el cinema d'autor.

La primera sessió de Els Dijous
del Cineclub al Cineart fou el 20
de febrer de 1992 amb la projecció
de la pel·lícula Lawrence of
Arabia (1960, Lawrence de
Arabia), de David Lean. Aquesta
activitat ha arribat fins a
l'actualitat, fins l'any 2004 es va

fer als antics Cinemes Cineart i
actualment es fan als Cines
Imperial. Durant els 15 anys que
ha durat aquesta activitat s'han
projectat més de 600 pel·lícules
que han vist més de 55.000
espectadors.

Les projeccions del Dijous van
sempre acompanyades d’un full
de sessió amb la fitxa tècnica i
artística de la pel·lícula i una
crítica del film. Es procura que
aquesta crítica es faci per algun
membre de la junta o col·laborador
de l’entitat. Quan és possible,
especialment en l’apartat de
Revisions i Estrenes, es convida
el director o persones que hagin
col·laborat en la realització de la
pel·lícula (guionistes, actors, etc.)
per fer-ne la presentació i poder
fer un col·loqui posterior amb els
espectadors assistents.

A principis dels anys 90
es va començar a pensar
en un nou tipus d'activitat
que omplis un buit a
Sabadell, la projecció de
films en Versió Original,
i que fos projectada en una
sala de cinema
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La col·laboració amb l'Alliance
Française, entitat lingüística i
cultural, es va iniciar l'any 1975 i
ha continuat fins als nostres dies.
L’entesa entre les dues entitats
va fructificar gràcies l’interès comú
que tenien ambdues per a
fomentar la cultura en l'àmbit
cinematogràfic a Sabadell. I més
concretament, de manera inicial,
de les persones que el portaven a
terme, d'una banda Robert Ferrer,
aleshores director de l'Alliance
Française, i per altra, en Joan
Antonit Ferran, primer, i Pere
Cornellas i Jordi Graset, després.
El primera activitat organitzada

de manera conjunta va ser un cicle
dedicat als autors de la Nouvelle
Vague.

 Durant aquest més de 30 anys
de col·laboració conjunta s'han
realitzat cicle de la majoria dels
autors més rellevants del cinema
francès: Jean Renoir, François
Truffaut, Jean-Luc Godard, Robert
Bresson, Eric Rhomer, Claude
Chabrol, etc. Cal destacar el cicle
Jacques Tati que es va organitzar
l'any 1982 i que va comptar amb
la presència del director durant 3
dies a Sabadell. Gràcies als contac-
tes que ha pogut oferir l'Alliance
Française han pogut venir a la
nostra ciutat altres persones relle-
vants com Georges Duby, François
de la Brèteque, José Baldizzone,
entre molt d'altres.

La col·laboració en la secció de
cinema de la revista de les arts i les
lletres, Quadern, va començar l'any
1979, després d'una proposta del
seu, aleshores, director, Joan Cuscó.
El primer article fou en el número
8 de la revista amb un text de
Pere Cornellas sobre l'actriu Mary
Pickford. D'aleshores ençà han
estat 28 anys de col·laboració
ininterrumpuda amb un treball
de més de 116 articles publicats.
La totalitat de tots aquests articles
han estat escrits per membres de
les juntes del Cineclub Sabadell i
altres persones vinculades a la
junta però d'una forma més espo-

ràdica. Els articles han estat
dedicats a actors, a directors, a
pel·lícules concretes, a personatges
del món del cinema, a gèneres
cinematogràfics i a activitats

pròpies de l'entitat. Els que han
firmat els articles amb més regula-
ritat al llarg d'aquests anys han
estat Pere Cornellas, Jordi Graset
i Feliu Viaplana.

11

raccord // N_04 //  nov_07

La col·laboració
amb l'Alliance
Française

12La col·laboració
amb la revista
Quadern

Han estat 28 anys de
col·laboració ininter-
rumpuda amb un treball
de més de 116 articles
publicats

La col·laboració
amb l'Alliance
Française
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 13La junta
actual
La junta actual es va constituir l’any
2006, però la majoria dels seus
components ja formaven part de
l’anterior junta des de 2003,
de manera que el mapa actual
manté una línia de consolidació
dels projectes ja iniciats, tot i que
en el mateix procés s’han anat
concretant aquells reptes i n’han
aparegut d’altres.

Si durant el període 2003-2006
un dels objectius bàsics de l’entitat
era la seva dinamització (recolzada
en la renovació de la imatge
corporativa, la campanya de
captació de socis i la millora de
la comunicació entre socis i junta,
posant en marxa l’edició de la
revista Raccord i l’actualització
de la web, entre altres estratègies),
a partir de 2006, Cineclub Sabadell
haurà de fer front a una sèrie de
desafiaments que vénen de lluny
i que en aquest moment ja no es
podran posposar. De fet, quan
compleix el seu cinquantè
aniversari, ens trobem immers en
una fase tant d’optimització
d’estructures i recursos com de
revisió de continguts i tasques de
gestió.

L’entitat s’ha vist obligada a
plantejar nous models de
col·laboració amb les entitats
públiques locals, que habitualment
havien donat suport econòmic a

les seves activitats (unes activitats
deficitàries per naturalesa, com
els cicles i les conferències), ja
que la política cultural d’aquelles
ha canviat substancialment als
darrers anys. A més, hem anat
establint vincles amb patrocina-
dors i esponsors privats i ha
aconseguit ajuts i subvencions
d’organismes governamentals i

provincials com l’ICIC (Institut
Català d’Indústries Culturals)
o la Diputació. Una altra qüestió
ineludible ha estat la regularització
de la situació fiscal i legal i la
cerca d’assessorament jurídic en
relació al tema controvertit dels
drets d’autor i d’exhibició dels
films.

Un dels problemes també
endèmics i de difícil solució ha
estat la falta d’un espai adequat,
una seu de reunió i organització,
un àmbit on treballar, investigar i
debatre, però també un lloc per
poder instal·lar un arxiu a l’abast
de tots els socis. En aquests
moments, Cineclub està a l’expec-
tativa de la reestructuració de les
dependències de l’Obra Social de
la Caixa Sabadell, cosa que
comportarà el trasllat a un nou
edifici cedit per aquesta entitat,
amb espais més adients, dotats

Aquesta voluntat de
recuperar el caire
especulatiu i d’estudi ha
empès també a plantejar
un acord amb la Universitat
Autònoma per a la
contractació de becaris

Cineclub manté el
tradicional conveni amb
l’Ajuntament i amb els
cinemes Imperial per oferir
la programació regular dels
Dijous i continua
col·laborant amb l’Alliance
Française de Sabadell, en
l’organització dels cursets
de cinema per a nens i amb
la revista Quadern
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d’una infraestructura tecnològica-
ment avançada, amb sales d’expo-
sició i un possible auditori.
Aquesta voluntat de recuperar
el caire especulatiu i d’estudi ha
empès també a plantejar un acord
amb la Universitat Autònoma per
a la contractació de becaris.

Cineclub manté el tradicional
conveni amb l’Ajuntament i amb
els cinemes Imperial per oferir la
programació regular dels Dijous
i continua col·laborant amb
l’Alliance Française de Sabadell,
en l’organització dels cursets de
cinema per a nens i amb la revista
Quadern. En aquest apartat,
l’entitat es proposa revisar (o
instaurar de nou) tots aquells
pactes que puguin contribuir
a la promoció de la cultura
cinematogràfica.

Totes aquestes actuacions prèvies
van dirigides a poder confeccionar
una programa  divers i de qualitat,
més enllà de l’aparador dels
dijous. La idea és rescatar els cicles
que s’han aparcat per problemes
de pressupost, rellançar presen-
tacions i debats o recuperar els
cinefòrums. Es tracta, en defini-
tiva, de promoure una manera
diferent de veure el cinema, molt
més activa, i d’establir unes
dinàmiques basades en l’especifi-
citat del mitjà, per superar les
connotacions ràncies que suscita
el concepte cineclub i per subs-

tituir l’esperit militant dels setanta
per un activisme transgressor que
defensi un cinema arriscat, supor-
tat pels nous avenços tecnològics
i les noves formes d’associació que
aquests avenços possibiliten.

Cineclub Sabadell afronta el fet
cinematogràfic des de la cons-
ciència històrica, potenciant les
relectures i les reinterpretacions
del clàssics, segons els nous
contextos, i apostant per aquell
cinema que, sigui a través del
qüestionament del codis del
llenguatge visual o de la denúncia
de la seva manipulació per part
dels diferents poders, estableix un
compromís entre realitat i repre-
sentació. Aquesta és la raó per la
qual manté les diferents seccions
dels Dijous: Cinema per descobrir,
Els clàssics i Revisions i estrenes,
ja que conserven íntegra la seva
vigència.

Totes les activitats programades
durant aquest temps responen
a aquesta actitud: l’organització
dels cicles (els Contes Morals
de Rohmer, la recuperació de
Bresson, les Ficcions documentals
de Jean Rouch), les sessions
musicades (de Segundo de
Chomón, de Buñuel), les diferents
conferències, entrevistes i
presentacions (Àngel Quintana,
Erique Monterde, Joaquim Jordà,
Pere Alberó, Carlos Martin Ferrera,
Jaume Garcia, José María de Orbe,
Daniel Villamediana, Marc Recha,
Esteve Riambau, Isaki Lacuesta)
corresponents als cicles esmentats
i a films diversos (Una mirada
al prado que llora, Eleni, Zulo,
La línea recta, Cravan vs Cravan),
la idea dels soparfòrums (una
fòrmula on line i a la carta dels
tradicionals cinefòrums), l’etern
projecte de cicle de cinema docu-
mental (pendent de realització)
o l’edició de Raccord (amb els
monogràfics Historia de Cineclub
Sabadell, El cinema per descobrir
i El documental a Catalunya).
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Es tracta, en definitiva, de
promoure una manera
diferent de veure el cinema,
molt més activa, i d’establir
unes dinàmiques basades
en l’especifi-citat del mitjà

Cineclub Sabadell afronta
el fet cinematogràfic des
de la consciència històrica,
potenciant les relectures
i les reinterpretacions
del clàssics, segons els nous
contextos
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14
Cineclub Sabadell ha hagut de
comptar sempre amb les limitacions
que comporta el fet que els
integrants de la junta, és a dir,
els que fan la feina, ho fan
voluntàriament, per una banda,
i que les seves activitats són,
generalment, deficitàries, per
una altra. Aquests dos aspectes
han estat habitualment un llast que
s’ha suportat de diferents maneres
segons la implicació personal
dels seus membres i els factors
del moment.  La junta actual ha
mantingut una posició bastant
pragmàtica en relació a aquets
condicionants: s’ha obert a noves
formes de col·laboració amb socis
i no-socis per a la realització
de tasques puntuals, i se centra
actualment en trobar formes
de finançament més racionals i
estables (cosa no gens fàcil tenint
en compte la davallada genera-

litzada de públic als cinemes
comercials i dels espectadors no-
socis de Cineclub, en particular).
L’estancament o la baixada de
l’audiència és conseqüència de
factors diversos però en tot cas
relacionats com la proliferació del
home cinema, l’estandarització
del format DVD, les descàrregues
del web i les compres telemà-
tiques.

Aquest és el context en què es mou
l’entitat, un context que obre nous
fronts, amb aspectes positius i
negatius, però que, en qualsevol
cas, val la pena canalitzar.

Volem aprofitar els seus cinquanta
anys per incitar a debatre la raó
o la desraó del cineclubisme,
analitzant els canvis de funció que
ha experimentat  i remarcant el
paper que ha desenvolupat en
moments de canvi social, però
atenent sobretot el seu sentit
actual, amb un present marcat pel
domini de les grans distribuïdores
i per la implantació generalitzada
de les noves tecnologies audio-
visuals, les quals han provocat
un canvi radical en les formes
de recepció i l’emergència d’indús-
tries productives de baix cost.

La digitalització generalitzada, que
estimula el consum indiscriminat
i irreflexiu de pel·lícules, ofereix
com a contrapartida la possibilitat
de recuperar films desclassificats
o descatalogats i d’accedir a
filmografies minoritàries. El camp
que obre aquesta tecnologia és

immens, però exigeix als defensors
d’un consum crític un desple-
gament conceptual i metodològic
potent i flexible, alhora que
empeny els seus difusors a fer
un treball sistemàtic de recerca.

A més, el cinema digital obliga
a replantejar qüestions ètiques i
jurídiques com els drets d’autor
o el dret de còpia.

En relació al primer punt, Cine-
club Sabadell intenta sistematitzar
unes tasques de rastreig que han
de permetre una major obertura i
diversificació de la programació,
sense deixar de banda els criteris
de coherència i l’aposta per
determinades tendències.
Cineclub potenciarà el contacte
directe amb petites productores
i distribuïdores per establir amb
elles acords individualitzats, cosa
que comportarà la implantació del
subtitulatge electrònic.

En el context descentralitzat i
interconnectat de la xarxa, el paper
de les associacions adquireix una
dimensió que  dissol els límits
entre la cosa global i la local, i es
aquí on cineclubs i federacions
cinèfiles prenen un nou sentit.
La relació de Cineclub Sabadell
amb la Federació Catalana de
Cineclubs ha estat tradicionalment
distant, per falta de coincidència,
però, actualment, hi ha sobre la
taula elements interessants que
justifiquen una col·laboració més
estreta, com és el cas de Cinesud

Perspectives
de futur
(Els nous
formats i la crisi
del copyright)

Volem aprofitar els seus
cinquanta anys per incitar
a debatre la raó o la desraó
del cineclubisme, analitzant
els canvis de funció que ha
experimentat  i remarcant
el paper que ha desenvo-
lupat en moments de canvi
social

Les noves tecnologies
audiovisuals, que han
provocat un canvi radical
en les formes de recepció
del cinema i l’emergència
d’indústries productives de
baix cost, estimulen el
consum indiscriminat i
irreflexiu de pel·lícules,
però ofereixen com a
contrapartida la possibilitat
de recuperar films
descatalogats i d’accedir a
filmografies minoritàries.

El cinema digital obliga
a replantejar qüestions
ètiques i jurídiques com
els drets d’autor o el dret
de còpia.
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(una cooperativa de productors
que facilita la difusió d’un cinema
independent o amb recursos
modestos), o el projecte Creative
Commons, una organització que
ofereix un sistema flexible de drets
d’autor per al treball creatiu.

També s’inscriu en aquest context
de nous mitjans, un aprofitament
millor del recursos que ofereix la
Filmoteca de Catalunya.

Quant al segon punt, se’ns
presenta un panorama complex
en el qual els drets d’autor (que

inclouen distribució i exhibició)
i la crisi del copyright requereixen
un assessorament especialitzat
sobre termes jurídics, que es
podran afrontar amb més seguretat
 de forma conjunta a través dels
serveis de la Federació.

La relació directa amb productores
que, la majoria de les vegades, no
tenen distribució a l’estat espanyol
i l’origen dels films, de vegades
incert, també contribueixen a la
confusió sobre les obligacions
davant la llei dels petits exhibidors
sense ànim de lucre i amb una

finalitat de caire cultural, com és
el cas.

Finalment, cal destacar que
l’entorn virtual permet i demana
posar en marxa unes estratègies
de comunicació amb una bona
dosi de disseny, les quals Cineclub
ha de saber conduir de forma
intel·ligent, supeditant-les sempre
als seus objectius: preservar el
patrimoni cinematogràfic per
contribuir, d’alguna manera, al
desenvolupament de la investi-
gació sobre el cinema i a mantenir
les consciències inquietes.
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Organitza

Hi col·laboren

Crèdits

_Redacció:

De l’01 al 11: Feliu Vilaplana
Correccions i suggeriments:
Pere Cornellas

Del 12 al 13:  Miquel Forrellad
Correccions: Elisabet Jané

_Coordinació:  Gemma Cascón

_Disseny i maquetació:  Marcos Zafra
i Carina Garrido

_Seu: Cineclub Sabadell, c. d’en Font,
1, 08201 Sabadell

_Contacte:

. info@cineclubsabadell.org

. Horari de secretaria: dimarts,
  de 18 a 19.15 h
. www.cineclubsabadell.org

_Fotografia de portada:

Desaparició del carrer
de Manresa (Sabadell, 1959)
Autor: Pere Lantuna Serra
Arxiu: Josep Brunet
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