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Dídcc Contreras i Maffioli,
estudiant d'História

junt amb el Teatre Artesó i el Teatre
Bosc, arran de la seva reforma l'onv
1908.

Al febrer de l'onv 1897 s'anunciava
la presentació al TívoliVillanovés del
cinematógraf, o fotografies anima-
des, amb entrades a pesseta, que
tot i no ser barat per a l'época va
tenir gran concurréncia amb la pro-
jecció de temes com La platja de
Sant Sobostía. L'arribada d'un tren
exprés a r estació o Miss Fuler. Al
Tívoli Ii quedava poca vida, ja que
al novembre era adquirit per la
Junta de la Casa d'Empara i el tea-
tre era desmuntat peco a peco per
ser reconstruir als jardins de
l'Apol·lo, en terrenys de lhospitol
Aquest darrer va agafar el relleu
cinematogrófic del
Tívol i,

Aquests eren uns anys en qué les
sessions de cinematógraf sccorn-
panyaven d'espectacles de varie-
tats com ccróbotes. córnics. gim-
nostes.entre molts d'altres rnés pro-
pis d'un clrc. que oferien, pero. una
tarda o vespre Q'entreteniment.
Aquestes sessions eren un comple-
ment de la programació teatral
d'aquests espais i tenien un públic
diferenciat. La premsa de lépoco
es feia ressó de les queixes cap al
cinematógraf "pel tipus de pel·lícu-
les com les sensacionalistes, pels

enormes perjudicis que causen
en la imaginació del nombrós
públic. format per la gent menys
apta de la ciutat per ser una
diversió molt económica". Es
criticava, dones, tant la quali-
tat deis espectacles com els
grups socials que assistien a
les sessions.La classe obrera,
amb la seva assisténcia mas-
sivo. i fidel al cinema fou
realment la que sustentó els
primers anys del cinema.
Així, la burqesio. passat el
primer interés, va abando-
nar aquel les imatges
osclllcnts. El poble les va
acceptar com un espec-
tacle al seu cbost. ja
que un obrer assalariat
de l'epoco. el diverti-
ment que li permetia la
seva butxaca era, a
banda de les passeja-
des, les fires i les taver-
nes. la pelliculo set-
manal.

L'arribada els anys
30 del sonor des-
pertó unes prime-

res reticéncies, com tota inno-
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vocló; per por a qué e.s perdés la
"mógia del clnerne .clóssic. Peró

aviat es teu indispensable per a
• totes les -pelñcules. Les "grandes

sesiones de cine sonoro" havien
pérdut les vorletots i ara oferien lIar-
gues verllodes ·de cinema. En els
programes cinematogrófÍcs anirien
apareixent els primers noticiaris. El
de la FOX, la UFA o la Luce van ser
els més habituals. •

L'any 1934s'anunció per primer cop
a Vilanova la projecció de cinema
amateur cataló, fomentat pel
Centre Excursionista de Cotolunvo.
amb la sessió que tingué Iloc al 110-
vors anomenat Foment del Treball,
amb la intenció de despertar la
constitució duns Secció de Cinema
Amateur a Vilanova. En cquest acte
el vilanoví Manuel Arnot prolecto.
foro de' programa, un film sobre les
Comparses i el Carnaval d'aquell
any, film molt lIoat pel nornorós
públic. Aquestes sessions van tenir
contínuitot amb important éxit de :
participació. I

Després de la Guerra Civil el cinema
a tot l'Estat va viure un moment
dexponstó. ja que per a les classes
més afectades per la guerra i
durant la Ilarga postguerra, el cine-
ma va esdevenir un deis pocs Ilocs
on per pocs céntims es podio estar
a resguard i de manera confortable
i entretinguda. El Régim va utilitzar el
cinema per construir i transmetre el
seu particular sistema de valors.
Entre 1943 i 1975 quasi 2.000 noticia-
ris setmanals van ser produíts i do-
bligada exhibicló. D'aquesta mane-
ra, durant aquests anys pel-lícules
com Nido de Víboras, Candilejas, El
Conde de Montecristo, Mujercitas,
Peter Pan o Siete novias para siete
hermanos eren precedides pels
"Noticiarios y Documentales
Cinematográficos", més coneguts
per NO-DO. A rnés. el 21 de gener
de 1942, coincidint amb I'aniversari
de I"'alliberament nacional" de
Vilanova, s'estrenava oportuna-
ment a la ciutat la pelliculo Raza,
dirigida per Sáenz de Heredia amb
guió del mateix "generalísimo".

Aquests també van ser els anys de



noves innovacions técniques en el
camp cínernotoqrcñc. Va aparéixer
el technicolor i la pantalla ponoro-
mica es va anar instal·lant als cine-
mes vilanovins. En
aquells moments hi
havia els teatres
Bosc, Principal,
Apollo i Artesano.
Aquest últim can-
viaria al 1955 amb
una important
reforma per passar
a ser els Cinemes
Diana. A iniciativa
del mateix empre-
sarinaixerien al cap
de poc temps els
Cinemes Villamar,
ocupant antigues
dependéncies de
la Societat Coral.
Als estius el Kansas,
cinema a l'olre Iliu-
re,agafava el relleu
del Teatre Apollo.
que projectava
pelñcules la resta
de I'any.

gos de las Escuelas Pías", amb la
voluntat de fomentar el cinema
com a artoErentambé temps de fes-
tivals i "Sesiones Cinematográficas
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El siempre interesante

NOTICIARIO NO-DO

Estreno de la película de gran éxito, ,
EL GOLFO QUE VIO

UNA ESTRELLA
con Pepito Moratalla, Fernando rallejo

e Isabel de Castro.

Estreno del magnífico film humortstíco

EL MILLONARIO

L'any 1956 s'inaugu-
rava al Colleql Sqrnó le?sala tJe pro-
jeccions del Cinemb Sama, que tres
anys després d~nar¡a Iloc a I'apali~ .

'cló del Cine Club Vértice, vinculat a
la "Agrupación de éxolurnnosy ami-

La película más divertida que se hé
visto en los ültímes tiempos, con un
tema de gran originalidad. Magistral-
mente interpretada por Gregory Peck
y la nueva estrella inglesa Jaue 6riUifbs.
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Culturales"; el Festival Nacional de
Cinema Amateur tenío les arrels en
oquelles sesslons írnpulscdes pel
Centre E~cursionistade Catalunya,
que arrancava el 1961 des del
Foment Vilanoví i que va cornptor
amb la participació de realitzadors
vilanovins que es van acostar' a
aquesta modalitat; mentre que les
"Sesiones" anaven a correc del
"Frente de Juventudes" amb altres
intencions. El mateix Ajuntament va
adquirir un projector de cinema per
a la Biblioteca Víctor Balaguer, l'onv
1958,amb la voluntat de for;nentar el
cinema a les escoles.
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Estem davant I'época daurada del
cinema, abans de I'arribada de la
televisió, que a Vilanova ho va fer al
-febrer de 1959, despertant molta
expectació, tot i que no seria fins a
la década deis setanta qua n va

.lmpoctor més en la societat. Quan
~:,
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aixó va succeir, el cinema possó a
segon terme i va patir un període
de decadéncia que va conduir al
tancament de moltes de les sales.
Així,si al 1964l'Apollo i el Kansasja
havien deixat de banda el cinema,
al 1984ho fa el Teatre Principal per
passar a ser el Teatre Municipal,
després de lIargues negociacions
amb lernpresorl que en tenia la
concessió. Poc temps més tard, el
Cine Club Vértice es dissolia
donant el seu material al Teatre
Principal. Finalment, al desembre
de 1988 els Cinemes Diana i
Villamar eren enderrocats per dei-
xar lIoc a un bulevard i a habitat-
ges, més en sintonia amb els nous
temps.

Vilanova ha viscut en aquesta
década una nova etapa important
del cinema, amb el Bosc com a
únic supervivent deis teatres cine-
rnotoqroñcs d'antany, a I'espera de
la instollocló duns multicines i amb
molt poques iniciatives enriquidores
com les de la Filmoteca Vilanova i
el Teatre Principal per recollir
I'esséncia del seté arto


