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Un dels episodis més desconeguts de la història artísti-
ca de la nostra ciutat ha estat, i continua sent, el del
cinema amateur1 . Durant el mes de novembre de l’any
passat es va celebrar a la nostra ciutat un cicle de con-
ferències i projeccions a l’entorn de la recuperació de
patrimoni fílmic, centrat d’una manera especial en la
figura del Sr. Joaquín Bernat Gombau (1912-1974), i
coordinat pels que signen aquestes línies.

Aquesta iniciativa partia de la localització del fons
d’aquest cineasta amateur lleidatà, gràcies a una inves-
tigació duta a terme des de la Universitat de Lleida, i
actualment es troba dipositat a l’Arxiu Municipal de
Lleida. Es tracta d’un fons compost per uns cinquanta
rotlles, en format de 9,5 mm, que a nivell cronològic
abasta els anys 1947 i 1956. La temàtica dels films es
molt diversa i pot agrupar-se en diferents blocs temà-
tics. Un primer grup vindria donat per films que recu-
llen esdeveniments ludicofestius i episodis importants
de la Lleida dels anys cinquanta, on trobem filmades la
Festa Major de Lleida de 19472 , la de 1955, la visita de
Franco a la nostra ciutat amb motiu de la inauguració
de l’edifici del Govern Civil, desfilades militars, festivi-
tats religioses, diverses Fires de Sant Miquel o la re-
construcció de l’ala meridional del claustre de la Seu
Vella. Un segon bloc agruparia aquells films la temàtica
dels quals gira entorn l’horta lleidatana, junt amb diverses
obres d’infraestructura hidràulica, com la construcció del
pantà de Santa Anna, filmacions que troben la seva raó de
ser en la professió del seu autor, funcionari de la Confe-
deració Hidrogràfica de l’Ebre. Alhora, un darrer grup
de films mostraria com a eix vertebrador els viatges d’una
família d’aquella època durant els diferents períodes
vacacionals de l’any i que, en definitiva, deixa testimoniats

els hàbits i costums d’alguns lleidatans del moment a l’ho-
ra d’organitzar el seu temps lliure.

Donada la importància del fons localitzat, vam creure
adient incidir en la seva conservació i difusió, i es per
això que vam decidir organitzar el cicle Patrimoni retro-
bat: el fons fílmic Joaquín Bernat: Cicle de projeccions i con-
ferències a l’entorn de la recuperació de patrimoni fílmic a
Lleida. ¿Quins foren els objectius que ens plantejàrem
assolir amb l’organització d’aquesta activitat? En pri-
mer lloc, el que vam pretendre fou conscienciar el pú-
blic lleidatà sobre el valor històric intrínsec d’aquestes
pel·lícules, i a partir d’aquí, promocionar-ne la recupe-
ració. Alhora, un segon objectiu fou inserir l’obra cine-
matogràfica de Joaquín Bernat dins el context en què
va ser produïda mitjançant conferències d’especialistes
qualificats, i en aquest sentit vam poder gaudir de les
conferències impartides pels Srs. Joan Boadas, Sandro
Machetti, Oriol Bosch i la Sra. Elena Gonzàlez, entre
altres. D'altra banda, el que també desitjàvem era fer
arribar les nostres propostes a un públic ampli per tal
de fomentar aquests valors de coneixement, recupera-
ció i valoració positiva3 .

En el context del cicle dedicat al Sr. Bernat, es va realit-
zar una petita fase de documentació per tal d’intentar
inserir l’obra del Sr. Bernat en el context en què va ser
produïda. En el seu decurs, es consultaren diferents fonts
hemerogràfiques de l’època i vam poder corroborar la
pertinença del Sr. Bernat a una associació clau dins la
història del cinema de la nostra ciutat: l’Agrupación Cine
Amateur (ACA). El que nosaltres vam realitzar van ser
diverses prospeccions -en el sentit arqueològic del ter-
me- dins la premsa de l’època a partir de la cronologia
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Opinióde les filmacions del Sr. Bernat als anys cinquanta. Amb

tot, caldria investigar en profunditat la dècada dels anys
seixanta per veure quin va ser el protagonisme real de
l’agrupació en la vida cultural de la ciutat i, per extensió,
en el context de l’amateurisme cinematogràfic del país.
La mateixa dimensió d’un estudi d’aquestes característi-
ques ens porta a remarcar la finalitat del nostre estudi:
donar a conèixer una sèrie d’informacions o aspectes que
romanien latents dins la memòria col·lectiva i, col·lateral-
ment, deixar una porta oberta a futures investigacions
que aclareixin tot aquest panorama.

Les escasses referències que trobem sobre el cas llei-
datà a la historiografia a l’ús sobre cinema amateur prou
justifiquen que es parli, en el cas de l’ACA, d’un oblit
del tot injustificat4 . Com veurem més endavant, la pro-
jecció que tingueren figures com les de Ton Sirera o
Claudi Gómez Grau5 , juntament amb la importància
que en el seu moment va assolir l’agrupació, encara fan
més necessari un merescut reconeixement i una obli-
gada investigació. Tot i aquest fosc panorama que aca-
bem de descriure, en el primer estudi en què s’intenta
fer una aproximació a la història del cinema amateur a
Catalunya trobem una referència al·lusiva a l’ACA: “Años
atrás surgió un grupo en Lérida, dentro de Amigos del
Museo, constituyéndose en 1955 como Agrupación Cine
Amateur. Al principio sostuvo esta entidad una actuación
bastante considerable y bien orientada, cuyo ritmo
posiblemente disminuyó6” .

Dins aquesta associació s’inclouen tot un seguit d’aficio-
nats l’obra dels quals ens és completament desconeguda,
per diversos motius, tot i que comptem amb algunes ex-
cepcions, com el Sr. Joaquín Bernat Gombau7 . Centrant-

nos ja en el tema que ens ocupa, caldria preguntar-nos el
perquè d’aquesta afició del Sr. Joaquín Bernat. Com ell
mateix afirma en una entrevista apareguda el 21 de març
de l’any 1956 en un diari local, “Comencé, como casi todos,
por la afición a la fotografía. Después pasé al cine8”. Aquesta
entrevista es realitzà amb motiu del concurs de guions
cinematogràfics que l’ACA va organitzar l’any 1956, asso-
ciació amb seu al Casino Principal, el lloc habitual on rea-
litzaven les seves projeccions, tot i que també se’n duren
a terme algunes al Cercle de Belles Arts. Es trobava presi-
dida en aquells anys pel Sr. Josep Estadella Albiñana, i en
formaven part cineastes com Josep M. Trepat Padró, Joan
Baró Porqueras, Francesc Tomás Fort, Luis Mejón Carrasco,
Claudi Gómez Grau, Josep Sarrate Forga, Josep Solé Sabaté
i Ton Sirera Jené, entre altres. A la vegada, no podem dei-
xar d’esmentar la secció fotogràfica inclosa dins l'estruc-
tura de l’agrupació, i que va organitzar nombroses mos-
tres i concursos d’abast provincial i nacional9 .

Fig. 1: sessió de l’ACA dedicada al Sr. Joaquín Bernat Gombau. Abril de 1958. Il·lustració de Lluís Trepat.
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Per tal d’efectuar una anàlisi coherent de les dades que
per ara tenim de l’ACA, abordarem el seu estudi en
funció de les diferents activitats que s'hi duren a terme:
sessions dedicades als socis, sessions centrades en ci-
neastes de la resta de l’Estat i concursos i certàmens
organitzats. Entre les primeres, ens apareix la dedicada
el 1956 a la figura de Luis Mejón Carrasco, en què es
combinà una projecció de diapositives en color de l’au-
tor, amb la presentació del film —en 8mm i color—
Primavera en Múrcia (1955)10 , o la que, celebrada el març
del 1957, tingué com a protagonista al Sr. Ton Sirera,
amb la projecció del film El París de 1956, i que mostra-
va bona part de la seva experiència a la capital parisina11 .
En aquell mateix any, tanmateix, es va celebrar una ses-
sió antològica de films realitzats per diversos membres
de l’agrupació12 i una d’especial importància per nosal-
tres, ja que estava dedicada a Joaquín Bernat i a Josep
Solé Sabaté. De Bernat van projectar dues pel·lícules de 8
mm en color, amb els títols Corpus en Sitges i Alto Aragón,
segons la premsa, “(...) de bella fotografía y evidente
inspiración que fueron muy celebradas”13 . Continuant
encara amb aquestes sessions dedicades als socis, l’abril
del 1958 el mateix Bernat presentà a la seu de l’agrupa-
ció dos films més en color,  Cataluña, Andorra y Lourdes i
Castilla y Aragón amb una duració de 35 minuts cadas-
cun14  (Fig. 1), i al maig del mateix any, de nou al Casino
Principal, va projectar dos documentals més en 8 mm,
també en color, Norte de España i Levante y Fallas de
Valencia 195715 . Paral·lelament, i amb motiu de la festa
major d’aquell any, l’ACA va organitzar, al cine Fèmina,
un interesant festival amb obres d’Estadella Albiñana,
Solé Sabaté, Ton Sirera, Luis Mejón, Joan Baró, Sarrate
Forga i Joaquín Bernat, que va tornar a projectar el film
Norte de España16 .

No podem dir que l’ACA fos una associació amb un
desenvolupament no vinculat a la xarxa d’activitats de
la ciutat, i la col·laboració establerta amb l’organització
de la Fira de Sant Miquel del 1959 així ho corrobora.
Durant els dies que la fira va romandre oberta van
mostrar les seves produccions —al voltant de cinquan-
ta—  quinze cineastes amateurs de la nostra ciutat, en-
tre ells Bernat, que projectà Norte de España, Alto Aragón,
Andorra i Miscelánea Leridana. La llista d’amateurs es com-
plementava amb noms com Serrate Forga, Ton Sirera,
Ferran Sirera, amb un reportatge sobre el film rodat a
Lleida La Fiel Infanteria, Joan Baró, Luis Mejón, Claudi
Gómez Grau, Ramon Ricart Rey, Josep Guiu Abelló,
Francesc Tomás Fort, Francesc Freixa, Juan Llorens, més
conegut com Joannes, Gómez Vidal, Josep Solé Sabaté i
Josep Estadella Albiñana17 .

Independentment d’aquestes sessions dedicades als
amateurs lleidatans, l’ACA es va caracteritzar per l’orga-
nització de cicles de projeccions en què els protagonistes
procedien d’altres indrets de Catalunya, o fins i tot de la
resta de l’Estat, una prova més dels interessants lligams
que, en matèria d’índole cinematogràfica, unia la nostra
ciutat amb altres associacions de l’Estat espanyol. Un exem-
ple d’aquesta interessant projecció el trobem en la sessió
dedicada a Felipe Sagués (Fig. 2)18 , entre un llarg etcètera
de noms, alguns d’ells amb premis diversos19 . En aquesta
línia, i de nou corroborant els vincles de la institució amb
d’altres de fora dels límits lleidatans, destacaríem la pro-
jecció de films d’amateurs lleidatans, concretament de
Josep Sarrate Forga i Joan Baró, que se celebrà el maig del
1957 en el marc de la Semana de Lérida de l’Institut Fran-
cès de Barcelona, una activitat que es complementava,

Fig. 2: sessió dedicada al cineasta F. Sagués, amb la qual
s’inaugurà la temporada de 1956-1957.
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Opinióper exemple, amb exposicions de pintors de les nostres

contrades20 . Una prova del nivell que assoliren els
amateurs de l’ACA la trobem en els premis concedits a
aquests dos cineastes que acabem d’esmentar en el marc
del XX Concurs Nacional de Cine Amateur del 1957, el pri-
mer per Festival Mundial de Circo, i el segon per Tardor en la
Vall de Bohí. Ambdós films es projectaren al local social de
la Secció de Cinema Amateur del Centre Excursionista
de Catalunya a Barcelona, un dels focus amateurs més
interessants del cas català, i posteriorment, el maig del
1958, es van poder visionar al festival de Cinema Amateur
que van patrocinar l’Ajuntament i l’ACA, esmentat unes
línies més amunt21 .

Les projeccions, però, no es limitaven a filmacions d’ori-
gen català o nacional, i així sabem de la celebració de
jornades de caràcter internacional, on es projectaven
tant pel·lícules comercials, com films amateurs premiats
en concursos d’arreu del món22 .

Un altre bloc important d’activitats organitzades per l’agru-
pació vindria donat pels diferents concursos i certàmens
que organitzaven, alguns d’ells de caràcter nacional. Pot-
ser el que va tindre més ressò va ser el concurs de guions
cinematogràfics que esmentàvem unes línies més amunt,
celebrat el 1956. L’organització va rebre 28 guions elabo-
rats per cineastes amateurs procedents de tot Catalunya.
S’atorgava un premi únic de 1.000 ptes. i el jurat estava
format pel president de l’agrupació, que era el Sr. Estadella
Albiñana, el Sr. Álvarez Pallás, el Sr. Francesc Porta, el Sr.
Martínez Peñalver i el Sr. Joan Baró, és a dir, destacats
membres de la vida cultural i política de la nostra ciutat,
algun d’ells, com és el cas d'Estadella i Baró, també aficio-
nats i membres de la mateixa associació. El veredicte del

jurat es donà el dia 17 de març del 1956 a la Sala de
Festes del Teatre Principal, i després es va celebrar un
sopar al Restaurant La Rada, que va ser filmat. Dels 29
treballs presentats, es varen anar eliminant guions fins a
arribar al guanyador, que va ser 24 horas de la vida de una
rosa, del sabadellenc Joan Blanquer Panadès. Es van con-
cedir dos accèsits, un a Paz, amor y arte de Fermí Marimón,
destacat cineasta del Prat de Llobregat, i a Vita Aeterna de
Joaquín Bernat. La premsa de l’època ens parla de l’intens
debat generat entre els membres del jurat a l’hora d’ator-
gar el primer premi, ja que tant l’obra guanyadora com la
de Joaquín Bernat s’aproximaven molt a la idea principal
del concurs, que era proporcionar als cineastes amateurs
lleidatans un guió que els permetés filmar amb facilitat.
També es va concedir una menció honorífica, tot i que
fora de concurs, al guió del Sr. J. M. Trepat,  Eucaristía, que
posteriorment s’editaria en format de felicitació nadalen-
ca amb ilustracions del Sr. Roig Nadal (Fig. 3)23 .

Amb motiu dels accèsits concedits als Srs. Bernat i Trepat,
el diari La Mañana va publicar l’entrevista a la qual ante-
riorment feiem referència24 . D’aquesta entrevista, podem
extreure una sèrie de dades que ens permeten aproxi-
mar-nos al criteri de Bernat pel que fa a la seva producció.
Així doncs, Bernat afirma que es considera “un puro cine-
asta amateur”. A més, qualifica els seus films de documen-
tals25 i precisa que, per ell, el guió és allò més difícil. També
se’ns diu que va presentar set guions al concurs. En aquesta
entrevista queda perfectament palesa la seva rigorositat i
la seva creença en la tasca prèvia de preconcebre un es-
quema abans d’efectuar la filmació, rebutjant la inspiració
momentània. Tanmateix, Bernat afirma que allò que més
l’atrau del cinema és el muntatge, i això es corrobora
amb moltes de les filmacions que integren el seu fons. Un

Fig. 3: il·lustració de Roig Nadal per al guió del Sr. J. Mª. Trepat “Eucaristía”.
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altre dels aspectes a destacar d’aquesta entrevista és el
fet que es digui que els guions premiats es filmaran amb
el finançament dels socis de l’agrupació. Finalment, cal
comentar que l’única informació que ens apareix a l’en-
torn del guió pel qual va rebre un accèssit el Sr. Bernat és
la participació de cinc actors.

Un segon certamen organitzat des de l’agrupació, tot i
que amb la col·laboració de la Comisión de Ferias y Fiestas
de l’Ajuntament, fou la creació al desembre del 1958 del
premi Pubilla de Bronce en què es va elegir com a tema
a desenvolupar cinematogràficament qualsevol que ver-
sés sobre la ciutat26  (Fig. 4). Es van presentar quatre cin-
tes, més una cinquena fora de concurs, i el jurat estava
constituït per Joan Llorens, Francisco Porta, Joan Baró i
Josep Barberà, amb Juan José Curia com a president27 .
L’entrega de premis s’efectuaria durant la festa major del
1959 (Fig. 5), i va resultar guanyador el Sr. Josep Sarrate
Forga, amb el film Fiesta Mayor de 195828 .

Finalment, i després d’aquest llarg recorregut per una
part de la història del cinema amateur a Lleida perso-
nificada en l’ACA i en la figura del Sr. Bernat, se’ns
presenten com a necessàries una sèrie de reflexions
finals. En primer lloc, i com ja posaren de manifest Bosch
i Machetti, se’ns albira la necessitat d’abordar sistemà-
ticament la producció cinematogràfica amateur de les
terres de Lleida a partir d’estudis prou contrastats en
l'àmbit científic29 . En el tema que a nosaltres ens ocu-
pa, és evident que solament n'hem esbossat una pri-
mera aproximació, en la qual som conscients que res-
ten per acabar de definir molts aspectes, entre ells, el
veritable paper que l’ACA va jugar dins el context
sociocultural lleidatà dels anys cinquanta, en què des-

taquen, per exemple, els vincles establerts amb el Cer-
cle de Belles Arts, i a la vegada, la importància de l’asso-
ciació dins el context amateur català, i per extensió,
nacional. És evident que les relacions que la nostra agru-
pació mantení amb altres de catalanes, com la Secció
de Cinema Amateur del Centre Excursionista de
Catalunya a Barcelona, o els mateixos contactes que
amateurs lleidatans com Joan Baró i José Sarrate Forga,
premiats en concursos d’àmbit nacional, van mantenir
amb amateurs de la resta de l’Estat, són elements a
tenir en compte en pròximes valoracions globals. El
mateix podem dir d’aquells cineastes vinculats a la nos-
tra associació que arribaren a tenir una determinada
projecció internacional, com és el cas de Ton Sirera, o
fins i tot el d’aquells que manteniren alguna relació amb
el món comercial, com Claudi Gómez Grau. Tots ells
es converteixen en aspectes que ens fan pensar en
una xarxa d’interrelacions que convé valorar i ana-
litzar en la seva justa mesura.

Evidentment, per engegar un procès d’aquesta magnitud
és obligada una implicació total de les institucions que no
només abasti la investigació estrictament dita, sinó també
la recuperació física d’un patrimoni que està exposat a
una més que segura desaparició. Sense el suport d’aques-
tes institucions, la tasca que aquí reivindiquem esdevé in-
abastable i difícil de dur-se a terme. Centrant-nos en el
cas dels materials cinematogràfics pròpiament dits, els films,
i tenint en compte la seva escasa perdurabilitat, si no s’or-
ganitza de manera urgent una campanya amb solució de
continuïtat que garanteixi la recuperació i conservació
d’aquest patrimoni, que és de tothom, qui sap si d'aquí a
pocs anys ens lamentarem d’unes pèrdues que seran to-
talment irreparables.

Fig. 4: programa anunciador del premi Pubilla de Bronce, atorgat durant la festa major
de maig del 1959. Il·lustració de Lluís Trepat.
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Opinió*El present estudi va ser realitzat en el marc de l’assignatura tècniques

d’investigació per a la història del cinema i altres mitjans audiovisuals, curs
1998-1999, impartida a la Universitat de Lleida pel professor Sandro Machetti
Sànchez, a qui n'agraïm la direcció. Tanmateix, volem expressar el nostre
més sincer agraïment al Sr. Oriol Bosch Bausà, en relació amb diverses
tasques paral·leles al present treball, fonamentals per al seu desenvolupament.
Al Sr. Roig Nadal devem la cessió dels materials gràfics que publiquem, i
finalment, a la família Bernat-Monje el seu suport incondicional i la confiança
dipositada en el nostre projecte.
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Fig. 5: f estival “Pubilla de Bronce”. Programa del dia de
l’entrega del premi. Maig de 1959.


