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En escriure aquestes ratlles de presentad per al llibre El cinema a /'Hospitalet: de 
I'espectacle de fira a la multisala (1907-1996). s'acaben d'inaugurar les set sales d'un 
complex comercial a La Farga per complir aixi els termes d'un enunciat que ha volgut 
acostar-se a una realitat social, comercial i cultural hospitalenca. Una activitat uni- 
versal, pero que va prendre aviat carta de naturalesa a la ciutat. Cavinentesa de la 
celebració del centenari oficial i mundial del cinema ho ha fet possible. 

Quan la multiplicació dels canals televisius va accelerar el tancament de les sales de 
projecció dites de barri, va ésser molta la gent que pensa en una definitiva desapari- 
ció del cinema en sala que, fin$ aleshores, havia estat el canal habitual per a la seva 
transmissió i que. en determinats moments, com molt bé obsewen els autors d'aquest 
treball, va quedar com a únic lloc cívic de reunió, esglesies a part. 

Cefemerides del centenari ja esmentat haura estat aprofitada de manera ben diver- 
sa. Mentre uns s'han dedicat a la mera mitologia, derivada Iogica d'un espectacle 
creat pera les masses i pensat com a indústria i comer< del Ileure, d'altres han volgut 
fixar-se en la valua historica i cultural que de tals fets es despren. Així, de Girona a 
Reus i de Sant Feliu de Guíxols a Lleida, passant per Mataró, el Prat, Sant 8oi o Valls, 
moltes han estat les poblacions que han fet un esforc de recuperació de la seva 
memoria cinematografica. Era natural que I'Hospitalet, segona ciutat de Catalunya 
-fet que cal recordar més d'una vegada-, tingués un gest semblant. I ho ha fet amb 
una obra seriosa, amplia i generosa. 

Els que ens dediquem professionalment a la recerca historica relacionada amb el cine- 
ma sabem be fins a quin punt es difícil reunir i ordenar les peces d'una mena de tren- 
caclosques, de mosaic del que sempre ens manquen tessel.les. 

Aquestes dificultats esdevenen molt més difícils quan qui vol emprendre les tasques 
necessaries es troba davant una manca de recursos basics i previs. Per sort, en la pre- 
sent ocasió, la voluntat vocacional dels autors ha comptat amb la realitat d'alguns 
arxius consultables, amb la comprensio d'algunes institucions i autoritats ciutadanes, 
pero, per sobre de tot, amb el bagatge tecnic i científic d'unes mentalitats univer- 
sitaries a la vegada que universalistes. paraules semblants. pero no sempre identifi- 
cades. 





Una ciutat és una realitat biologica, ja que sorgeix de les accions dels humans. És com 
un gran teixit que, amb tota conseqüencia, esdevé més complex a mida que es va 
engrandint. Aixi. I'Hospitalet és Santa Eulalia de Provenqana. pero també Coliblanc i 
la Torrassa, Pubilla Casas, la Florida i Bellvitge ... Els autors del llibre han estat parti- 
cularment sensibles a aquesta realitat, a aquest teixit d'una ciutat plural. A cada grup 
huma li corresponen característiques propies i aquestes característiques han de que- 
dar proporcionalment reflectides. 

Un aspecte d'especial interes, tant des d'un punt de vista social com del concretament 
cultural, és el de la tasca realitzada pels cineclubs. grups que, mes enlla d'una ocu- 
pació del Ileure, volen un aprofitament mes conscient dels valors de tot tipus que 
unes cintes poden representar. Son societats civils, lliurement constituides, que inten- 
ten fer una mena de pedagogia. Evidentrnent, reflectiran ideologies -depenent de 
si  el grup gira al voltant d'una parroquia, una zona polititzada (amb els matisos que 
aixo comporta) o, senzillament, si són persones amb inquietuds estetiques. etiques o 
professionals que volen exprémer d'un film allo que sigui aprofitable. A certes epo- 
ques - c o m  durant la dictadura franquista-, els cineclubs i cineforums han fet 
d'autentica substitució dels elements informatius i forrnatius que eren negats al 
poble o tergiversats pels interessos dels qui manaven. En d'altres moments s'han 
pogut dedicar més a la seva prístina voluntat d'ésser un lloc de trobada on practicar 
una didactica de I'espectacle en general i del cinema en particular. 

Dins d'un esperit semblant, pero amb característiques propies, apareix I'anomenat 
cinema amateur o no professional. arnb les variants d'independent, experimental, 
alternatiu, compromes o de Iluita. De tot hi ha hagut a la Ciutat, i fins i tot es va arri- 
bar als intents d'un aprenentatge regulat, de cara a la professionalització. en el si de 
I'Escola d'Estudis Artistics. 

De tot  aixo i molt mes s'han ocupat Núria Toril i Oscar Garcés, i ho han fet trobant el 
punt dolq entre la cronica popular, a I'encal~ de qualsevol ciutada -fin5 i tot d'a- 
quells que «no van al cine,,-, i I'obra de voluntat científica, com ho demostra la cura 
amb que han recollit i utilitzat les fons docu,mentals. la bibliografia i I'hemerografia 
de que podien disposar. 

Un dia o altre s'haura d'acarar I'estudi sociologic dels resultats del cinema sobre el 
seu públic. Quan aquest moment arribi. obres com la que el lector té a les mans resul- 
taran imprescindibles. L'existencia de Barcelona com a cap i casal pot tenir, com a 
perillós resultat. el d'amagar bona pan de la importancia que el cinema ha tingut a 
la resta de Catalunya, tant i més quan, com en el cas de I'Hospitalet. la proximitat pot 
dificultar la visió de la realitat, i el bosc pot impedir de veure els arbres. 6s per aixo 
que aquest llibre esdevé exemplar. 


