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En el centenari del
cinematògraf:
una història
del cinema
a Lleida.
Quan el 28 de desembre de
1895 els germans Lumière
presentaren públicament el seu
cinematògraf a París, poc sospitaven
que inauguraven així la història d'un
mitjà d'expressió que ha caracteritzat
la cultura del segle xx. Arran del
centenari d'aquella data
emblemàtica, és potser un bon
moment per a la reflexió. Tan
aficionats com som a la celebració
de les efemèrides, voldria fer en
aquestes ratlles algunes
consideracions amb l'ànim de
clarificar algunes idees errònies que
se solen tenir de la disciplina que ha
intentat valorar la importància
històrica del cinema. És a dir, la
història del cinema o, per dir-ho
amb més propietat, la historiografia
cinematogràfica. l la intenció que
m'empeny a fer-ho és, a més de
declaradament didàctica, desitjosa
que, quan passin els fastos i
celebracions, pugui restar una
espurna de coneixement més acurat
al voltant d'una disciplina relativament
jove i, sobretot, mal coneguda.
Malgrat tot, una darrera voluntat
s'amaga en aquest plantejament: fer
paleses les possibilitats d'aplicació
d'aquesta disciplina en el nostre
entorn més immediat, a la ciutat de

Què fer?

Lleida i les comarques de
Ponent.
Durant els primers quinze
anys de l'espectacle
cinematogràfic, aquest era tingut
pels seus coetanis com una
simple curiositat de barraca o
com un mitjà d'esbarjo més o
menys entretingut. Amb aquesta
consideració, que feia dels films
objectes de ràpid consum, ningú
va considerar pertinent la
necessitat de conservar en la
memòria històrica les cròniques
del seu naixement i primeres
passes. Abans que la necessitat
d'historiar el fet cinematogràfic va
haver de produir-se la seva
consideració artística. Aquesta es
va gestar als anys deu i vint
quan unes primeres generacions
de teòrics i artistes que havien
crescut amb el cinema van
començar a preguntar-se sobre les
possibilitats expressives i les qualitats
estètiques de l'invent com a veritable
mitjà d'expressió artística. Així, des
de Ricciotto Canudo, que va
encunyar, en referir-se al cinema en
una curiosa (encara que innocent)
classificació de les arts, la feliç
expressió «el setè art», passant pels
pioners Vachel Lindsay i Hugo de
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Munstenberg, seguint per les
importants aportacions dels
avantguardistes francesos i
alemanys, respectivament
encapçalats per Louis Delluc i Hans
Richter, fins als mestres de l'est
europeu Lev Kuleshov, Dziga Vertov,
Vsevolod Pudovkin, Sergei M.
Eisenstein i Béla Balasz, es va
produir la primera reflexió teòrica
seriosa sobre el cinema. Una reflexió
que li aportà la consideració cultural
i artística que generà la necessitat
d'historiar-lo com quelcom d'una
vàl ua incalculable per a la nostra
societat, del qual s'havia de fer
memòria per a no perdre un dels
trets culturals de l'edat
contemporània. Com amb tots els
mitjans d'expressió novells, abans de
la història va aparèixer la teoria.
Les primeres històries del
cinema més o menys rigoroses es
van escriure, doncs, entre els
primers anys trenta i el final de la
Segona Guerra Mundial. Aquesta
historiografia inaugural es va orientar
cap a dues tendències que han
sobreviscut fins als nostres dies.
Una es concretà en la voluntat
de redactar històries generals o
universals del cinema, amb ambició
d'abraçar una visió sintètica i global
del fet cinematogràfic quan tot just

acomplia el seu mig segle
d'existència. La més famosa
d'aquestes històries, la Histoire
générale du cinéma de Georges
Sadoul ( 1946-1954) i la seva posterior versió abreviada, encara avui és
la més consultada com a compendi
d'una història cinematogràfica que
ho intenta assolir tot.
L'altra tendència, menys seriosa,
s'orienta cap a una visió mítica de la
història. En aquests casos, el que
interessa no és el cinema com a
mitjà d'expressió artística com a fet
cultural historiable, sinó l'hagiografia
més complaent a redós de les
afeccions cinèfiles del consumidor
d'un art, el cinematogràfic, que és a
la vegada indústria generadora de
estereotips modèlics, personificats en
les figures d'actors o actrius i
directors o directores de fama.
Aquestes dues tendències,
encara que han esdevingut
prolífiques fins als nostres dies, han
estat replantejades per una nova
historiografia cinematogràfica sorgida
dels centres universitaris de tot el
món en les darreres tres dècades.
Una nova història del cinema que
abans que res no és ni generalista
ni cinèfila.
Per explicar el rebuig a la
cinefília intentaré establir un símil.

L'historiador del cinema és
un científic humanista que
estudia la cultura a través
d'una expressió escrita de
la cultura: la literatura.

L'historiador del cinema és un
científic humanista que estudia la
cultura a través d'una expressió
escrita de la cultura: la literatura. Per
tant, és lícit parlar també de
filmòlegs, si em permeteu aquest
neologisme. Doncs bé, la figura del
filòleg és tan lluny de la del bibliòfil
(amant apassionat dels llibres que
no es planteja una interpretació de
la cultura escrita), com la figura del
filmòleg és a anys llum de la del
cinèfil (amant apassionat de les
pel·lícules que tampoc es planteja
una hermenèutica del film). El cinèfil
es mou pels seus interessos afectius
i de gust subjectiu envers el cinema.
L'historiador-filmòleg interpreta els
films per a entendre un art, una
cultura i una societat. Això no vol dir
que fer la biografia de Greta Garba
no sigui historiar el cinema, sempre i
quan l'horitzó a assolir sigui la
interpretació de la seva aportació a
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la cultura fílmica. Vol dir, però, que
saber quants cops es van casar
Richard Burton i Elizabeth Taylor, pel
mer plaer erudit de saber-ho, no és
fer història del cinema, és estèril
cinefília.
D'altra banda, la nova
historiog rafia cinematog ràfi ca ha
defugit els intents generalistes dels
primers historiadors rigorosos. És
ben cert que aquestes històries
universals del cinema eren
necessàries en produir-se l'origen de
la disciplina. Tanmateix, llurs
plantejaments sintètics i globals van
fer de la interpretació històrica del
cinema un fet redu ccion ista ple de
tòpics historiogràfics poc
contrastables. És per aquesta raó
que, un cop escrites aquestes
històries totals, l'historiador es va
haver de plantejar la seva revisió
des de perspectives realistes que
abordessin les peculiaritats
històriques del fet cinematogràfic en
tots els àmbits. Així, van sorgir les
diferents històries nacionals del
cinema que, a la vegada van ser
replantejades per històries regionals i
locals. Es va passar, doncs, de
l'esperit universalista al local, per tal
de replantejar conclusions
generalistes d 'una vàlua molt limitada
en aplicar-les a l'estudi de realitats
singulars i concretes. Es va passar
de la macrohistòria a la microhistòria
del cinema. l aquest és el lloc on es
troba l'actu al historiografia
cinematog ràfica, el desenvolupament
d 'històrics parcials que permetin en
el futur la reescriptura de les
històries generals des d'un
coneixement del fet cinematogràfic
més adequat a la seva realitat
concreta.
Heus ací on volia arri bar. La
necessitat d'històri es parcials dóna
sentit a l'intent d 'abordar la històri a
del cinema a Lleida o a qualsevol
altre àmbit local.

En el nostre cas, però, què hem
de fer, i com, ara que el centenari
del cinem atògraf genera una
conjuntura favorable per al
desenvolupament d'estu.dis històricocinematogràfi cs?
Espero que passada l'efem èrid e
centenàri a es puguin continuar

plantejant aquestes qüesti ons, ja que
no són materialitzables a curt, sinó a
llarg termini. Tot i que la producció
cinematogràfica comercial
(professional) a Lleida és poc
estim able, l'aportació de les terres
de Ponent a una història parcial del
cinema és possible i necessària, i
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s'ha de concretar en dues vessants.
La primera, potser reservada als
especialistes, ha de ser l'escriptura
d'una història local del cinema que
esbrini els ets i els uts de la
distribució i exhibició cinematogràfica
en una zona urbana no industrialitzada com la nostra. No s'han fet
encara estudis de la incidència de la
cultura fílmi ca en ciutats petites i
provincianes com Lleida, on la
primacia del sector agrari i comercial
han de traduir-se en una personalíssima recepció del fet cinematogràfic, i de ben segur que les seves
peculiaritats han de ser molt
valuoses per a entendre la història
del c inema a Catalunya. Encara
més, però, res se sap de la història .

del cinema en els àmbits ru rals. El
Segrià i la resta de comarques de
Ponent poden esdevenir un àm bit
excepcional de rece rca per a la
inauguració d'una lín ia historiogràfica
que encara és un terreny inexplorat.
La segona vessant, que és la
que interessa destacar aquí com
una crida a la ciutadania, perquè
tota ella ha de sentir-s'hi implicada,
és la gran assignatura pendent de la
disciplina històrico-cinematogràfica: el
problema patrimonial. La producció,
distribució i exhibició
cinematogràfiques han generat al
llarg de la seva història objectes
patrimonials que s'han de recuperar
i difondre adequadament. Aparells,
cartells, programes de mà,
fotografies i un llarg etcètera
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d'objectes que potser no són
valorats pels particulars que els
posseeixen, constitueixen el residu
físic d'una història que s'ha de
conservar. D'altra banda, l'expressió
cinematogràfi ca en si mateixa ha
quedat fixada en un suport
tecnològ ic que és perible: les
pel·lícules. Els film s, ja sigu i en els
form ats professionals o en els
formats amateurs o d'afeccionat,
tenen una vida molt limitada. La
tasca de recuperació i restauració
d 'aquests materials és cada dia que
passa més urgent. l no només em
refereixo a les grans pel·lícules de
ficció, sinó a fil ms no comercials,
experimentals, amateurs o familiars
que es troben també aquí, a Lleida i
a les comarques de Ponent.
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banda, l'Ateneu Popular de Ponent,
en col·laboració amb altres
institucions, vol organitzar una
exposició sobre la història del
cinema on encabir l'empremta de la
exhibició cinematogràfica lleidatana.
És el moment, per tant, de recollir
tots aquells materials patrimonials
que la faran possible i que són en
mans de col·leccionistes, particulars i
descendents dels protagonistes de la
nostra història local del cinema, i
donar importància a aquells paperots
vells que potser fins ara no
consideràvem apreciables.
En segon lloc, l'Arxiu Municipal
de l'Ajuntament de Lleida, en
col·laboració amb la Universitat de
Lleida, endegarà ben aviat una
campanya de recuperació de
patrimoni fílmic a Lleida
(documentals, films experimentals o
pel·lícules familiars) amb la voluntat
d 'establir un fons cinematogràfic de
la ciutat.
Si heu llegit aquestes ratlles i
teniu algun d'aquests objectes
patrimonials, o coneixeu algú que els
tingui, reflexioneu i penseu que, si us
decidiu a fer-los públics, els futurs
homes i dones d'aquesta ciutat us
agrairan haver conservat la seva
memòria històrica.

Materials que formen part de la
memòria històrica d'un col·lectiu
humà, i són expressió de les seves
característiques culturals. Un
patrimoni que els ciutadans no
saben valorar perquè mai els han dit
que aquella llauneta on es guarda
un rotlle d'una pel·lícula familiar no
és una curiositat sentimental, sinó
part integrant del nostre patrimoni
històric. És per això que, des
d'aquestes ratlles, us convido a
considerar la necessitat que els
nostres films es conservin i estiguin
a l'abast dels estudiosos i del públic
en general com a mostres de la
nostra personalitat històrica.
Com fer que això sigui possible?
Arran de la celebració del
centenari del cinematògraf s'ha
constituït a casa nostra una coordinadora amb el nom 1896-1996: cent
anys de cinema a Lleida. Hi són
representades institucions públiques i
privades que volen donar rellevància
a aquest primer segle de cinema
organitzant actes de difusió,
investigació, formació i producció
cinematogràfica. Dues de les
activitats a desenvolupar van
encaminades a subsanar els
problemes del patrimoni
cinematogràfic a la ciutat. D'una
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