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El cinema des de darrera la càmera
❚  Josep Rovira i Feiné

▼

– Joan, per situar-nos una mica
amb la teva persona, digues-nos el
lloc i la data de naixement.

– Vaig néixer a Sabadell, l’any 1935.

– Com és que vas fer cap a Agra-
munt?

– Doncs per circumstàncies de la vida.
El meu pare buscava feina i en va trobar
aquí. I, és clar, ens hi vam traslladar tota
la família. Jo llavors tenia 10 anys.

– I sempre t’has sentit un agramuntí
més!

– Sí, sens dubte. Hi he passat pràc-
ticament tota la meva vida. La persona
és d’allà on s’arrela, i jo vaig fer les arrels
aquí. Em vaig casar amb la Pepita
Camardons. Hem tingut dos fills, el

Amb el tancament dels cines
Avenida el dia 1 de maig de 1994,
Agramunt va estar nou anys
justos sense cinema. Ara fa poc
més d’un any, es van tornat a
recuperar les projeccions
cinematogràfiques a la nostra
vila. Per poder-ho fer realitat,
l’ajuntament va signar un
conveni amb l’empresa Circuit
Urgellenc, que és la que gestiona
la gran majoria dels cinemes
d’arreu de les terres lleidatanes i
de més enllà. Amb aquesta
recuperació, ha tornat a
l’activitat cinematogràfica Joan
Llenas, l’home que avui
entrevistem. El Joan s’ha passat
pràcticament tota la vida dins

d’una cabina de cine. Ell, des de
la seva perspectiva, ha conviscut
amb les vicissituds que s’han
produït a casa nostra amb
l’anomenat setè art durant els
últims cinquanta anys.

Joan Llenas i Ràfols



34   sió JULIOL de 2004

L’ENTREVISTA

▼

Ramon i la Rosa, els quals ens han donat
tres néts i un altre que és pel camí.

– La primera dedicació ja fou el ci-
nema?

– No ben bé. Primer havia fet
d’escolanet. Encara recordo els mossens
d’aleshores: Mn. Coll, Mn. Puig i Mn.
Solé. En la mateixa època, i durant un
cert temps, també havia repartit diaris.

– A quina edat entres al món del
cinema?

– Als 11 anys. Llavors l’empresa Ribera
tenia dos cines, el del Casal i l’Avenida vell,
que estava situat a l’Av. Jaume Mestres,
28 (on hi ha el bar Bistrot, durant molts
anys Blanc i Negre). I jo feia el passi de les
pel·lícules d’un cinema a l’altre.

En acabar la sessió de cine, escombrava
la sala del Casal, que s’havia de preparar
per al ball. Per aquesta feina em donaven
una “pela”.

– I això va durar molt de temps?
– No, aviat me’n vaig cansar i vaig dir

al Ramon Ribera que volia fer una altra
feina i sinó plegava. Va ser llavors quan
em vaig quedar de maquinista al Casal,
amb una màquina Victòria. El Ramon fou
qui me n’ensenyà, jo amb prou feines

arribava a la màquina; m’hi havia de po-
sar un tamboret.

Durant un cert temps, recordo que
també havia fet el passi i tirava el cine a
Acció Catòlica.

– En aquella època, l’empresa Ri-
bera feia cine a altres pobles de la
Ribera.

– Sí, fèiem les mateixes pel·lícules junt
amb els cines de Preixens, Ventoses i
Montgai. Llavors s’havia de fer els passis
de “bombos” (rolls de pel·lícules) entre
aquestes poblacions. Jo hi anava quan s’hi
havia d’arreglar alguna màquina.

– Era complicat això de fer els
passis?

– Era tota una odissea! A vegades
s’havia de parar la projecció de la pel·lícula
i esperar que arribés el “bombo” d’una
altra població per poder-la continuar.
Algun cop s’havien equivocat, i portaven
el “bombo” que no pertocava. Ja us
podeu imaginar l’enrenou que això
comportava!

– Segur que amb això dels passis
hi deuen haver anècdotes molt
curioses, no?

– Tantes com vulguis. En recordo una

de molt significativa. La pel·lícula “Yo con-
fieso” es feia conjuntament a Agramunt
i Preixens, i en aquesta població s’hi va
cremar un roll de pel·lícula. Es va trencar
“l’empalme” d’un canvi i, acte seguit, es
va cremar tot el “bombo”. La pel·lícula,
evidentment, es va haver de suspendre.
Al cap d’un temps, es va tornar a fer i va
ser gratuïta per a tothom.

Arran d’aquest fet, i com a mesura pre-
ventiva, es van posar dutxes a totes les
cabines, sobre la màquina de projecció,
de tal manera que es poguessin accionar
ràpidament en cas d’incendi.

– Això de trencar-se la pel·lícula i
fins i tot de cremar-se’n un tros, era
bastant evident per als espectadors.
A què es devia?

– Bàsicament al fet que el material de
les pel·lícules era inflamable i a la mane-
ra com es feien els “empalmes”. Per em-
palmar un roll amb un altre, es rascaven
les dues puntes i se sobreposaven
empegades amb “cetona”. Amb la calor
que fan les màquines, l’estrany era que
duressin tant. Ara, en canvi, això no
passa. Els “empalmes” els fem amb cinta
adhesiva i no fem cavalcar els extrems
de les cintes; són molt més nets i no com-
porten problemes. A més, actualment fan
les pel·lícules amb un altre tipus de ma-
terial que no és inflamable.

– Amb el temps, quin és el canvi
que han experimentat les màquines
de projecció?

– El sistema és el mateix, les cintes són
de 35 mm. i es projecten a una velocitat
de 24 fotogrames per segon. Ara bé, sí
que hi ha hagut un canvi molt important.
Abans la llum de les màquines es feia amb
carbons i ara, en canvi, és amb làmpades.
Aquests carbons, un de positiu i un altre
de negatiu, havien d’estar encarats en-
tre si sempre a la mateixa distància, sense
arribar a tocar-se. Per anar-los anivellant
i per tal de no parar la pel·lícula,
aixecàvem la tapa i els colpejàvem amb
un martell. Amb tot, si la pel·lícula era
molt llarga, no tocava cap més remei que
parar la projecció i canviar el carbó
positiu, que era el més curt i per tantEl Joan Llenas efectuant la darrera projecció a l’Avinguda, el dia 1 de maig de 1994.
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durava menys; el negatiu durava ben bé
un parell de pel·lícules. Amb aquest sis-
tema es pot dir que hi vaig deixar la vis-
ta.

Actualment, amb les làmpades, és una
delícia. Puc venir al cine mudat; abans
en sortia tot negre.

– I les làmpades, quina vida tenen?
– Uns tres anys. El seu cost és bastant

elevat, aproximadament uns 1.500
euros. En canvi els carbons, els últims
anys, i si no recordo malament, cada
capsa de 24 unitats valia unes sis o set
mil pessetes; és clar que se’n gastaven
molts.

– Quan l’empresa Ribera deixa el
Casal, tu t’incorpores al nou cine Ave-
nida.

– Sí, durant molts anys vaig tirar el
cine a la sala B i el Segis Ribera ho feia a
la sala A. Quan es van fer els multicines,
llavors feia dues sales a la vegada: la sala
A i la IV, que es comunicaven interiorment
per una passarel·la. Més endavant, ens
vam enginyar un invent per fer la mateixa
pel·lícula a dues sales alhora. Les
màquines i el recorregut de la cinta havia

d’estar molt sincronitzat per tal que les
projeccions fossin correctes.

– Tu, amb el cinema, has viscut
totes les èpoques, les bones i les
dolentes. Què recordes de les de

més esplendor?
– El cine s’omplia de gom a gom. Molta

gent encomanava les entrades amb
antelació per no quedar-se sense, i n’hi
havia que estaven abonats a les mateixes
butaques tota la temporada. Recordo
pel·lícules de “cartel” com: Tiburon, Sie-
te novias para siete hermanos, La con-
quista del oeste, Doctor Zivago... Algunes
es van haver de repetir més d’una vegada
degut a l’èxit que van tenir.

– Recordo que s’havien fet pel·lí-
cules amb 70 mm.

– I tant. Sens dubte l’adquisició d’una
màquina per tirar amb 70 mm. va ser
un dels èxits més importants de l’Avenida.
La definició de la imatge era molt millor
i el so molt més espectacular. La pel·lícula
portava set pistes magnètiques només
per al so. Més endavant, s’hi va adaptar
un objectiu que permetia projectar la
pel·lícula en cinerama (aquí se’n va dir
“Vistarama”) sobre una pantalla de 18
metres.

– També s’havia fet cine a l’aire
lliure.

– Sí, a la pista del Roserar, al cine Ave-
nida vell. Només calia girar la màquina i

Participant en un equip d’hoquei sobre patins a la pista Florida que hi havia al costat de la plaça del Pou entre cal
Balagué i l’avinguda d’Agustí Ros. Drets: Emili Torrents i Jordi Cases. Ajupits: Joan Llenas, Josep Paul, Carmel Cases i un
noi de la masia el Canari. Any 1951.

El Joan en plena projecció cinematogràfica a la nova cabina del Casal. Juny de 2004.
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projectàvem la pel·lícula a la
paret del costat, a l’edifici dels
mobles Carulla. Recordo que un
any, fent la pel·lícula del “Zorro”,
em vaig equivocar de bombo i
hi va haver un enrenou de por!

– Durant molt de temps, a
cada sessió de cine s’havia
de projectar el famós NO-DO.
Però, si no ho tinc mal entès,
també s’havia fet publicitat
fins i tot d’empreses locals.

– Sí. Se’n cuidava una empre-
sa anomenada Mediterrània.
Passaven per les cases
comercials per captar anuncis. A
mi em donaven una comissió a
canvi de passar a cobrar el rebut,
però molts cops em trobava que
no em pagaven i ho vaig deixar
córrer. Aquests anuncis es
projectaven amb unes plaques, com si
fossin diapositives grans encartades en-
tre dos vidres. Actualment, la publicitat
que projectem és de multinacionals i ho
fem amb pel·lícula.

– Recordes haver-ne ensenyat a
algú, de tirar el cine?

– Sí. Hi va haver un temps que es feia
cine conjuntament amb Puigverd i
aleshores jo en vaig ensenyar al Valentí
Mitjavila.

– L’empresa Ribera també muntava
envelats. Tu també hi havies
col·laborat?

– Sí. Hi feia les instal·lacions elèc-
triques. A més d’Agramunt, havia anat a
muntar-ne a Seròs, Calaf, Sant Ramon,
Cubells... Recordo molt bé que el Ramon
tenia projectat fer un envelat metàl·lic.
Ja ho tenia tot a punt, però llavors es va
esdevenir la seva sobtada defunció, i no
es va tirar endavant. Vull remarcar que
la desaparició del Ramon em va afectar
molt; era una persona que tenia en gran
estima.

– Al cine t’hi dedicaves els caps de
setmana o, diguem-ne, a deshores,
però la teva feina habitual quina era?

– Havia treballat en diferents llocs.

Però encara estava en edat escolar que a
deshores, com dius tu, anava a treballar
a la impremta Miquel Pera. Allí vaig co-
incidir amb l’Antoni Fa, el Gaspar Vicens
i el Pauet del “Queleto” el qual recordo
que també feia de cambrer al Casal. Allí
havia fet anar una màquina, posant i
traient papers manualment. I quan
confeccionàvem el programa de la Festa
Major, llavors feia “alçada”. Per qui no
ho sàpiga, fer “alçada” consisteix en anar
agafant un a un els fulls ja impresos, i
deixar-los de tal manera que quedi el
llibret compaginat amb les pàgines
correlatives. Ara m’imagino que hi ha
maquinària que ho fa automàticament,
però llavors s’havia de fer tot a mà.

– I quan vas acabar l’escola, on vas
anar a treballar?

– Vaig deixar l’escola als 14 anys.
Llavors em vaig posar a treballar a la
fàbrica tèxtil de cal Mundí. I al mateix
temps, als matins, treballava a la fàbrica
de sacs de cal Pera, on vaig estar catorze
anys de mecànic arreglant les màquines
de cosir. Va arribar un moment, però,
que a cal Mundí van entrar uns telers
alemanys i el Ricardo em va demanar ple-
na dedicació a la seva empresa. Ens vam
entendre i vaig plegar de cal Pera. A cal

Arranjant un tel·ler a la fàbrica tèxtil de cal Mundí, on va treballar durant 34 anys.

Mundí hi vaig estar 34 anys, fins
que van fer suspensió de
pagaments i van tancar la
fàbrica.

– I llavors, què vas fer?
– Passat el temps de l’atur,

vaig anar a treballar durant vuit
anys als Torrons Vicens fins que
em vaig jubilar.

– Ens has dit que havies
treballat a diferents llocs,
encara en queda algun altre?

– Sí, però tots esporàdics. Per
les fires i la Festa Major, havia
fet de cambrer a cal Tarragona,
un bar ubicat a l’edifici del
mateix nom, on ara hi ha la
botiga de calçats Mary. Durant
un temps, els caps de setmana,
havia anat a arreglar làmpades

per la ferreteria de ca l’Escolà. I,
finalment, també els dissabtes a la tarda
havia fet d’electricista amb l’Emili
Torrents, allí recordo que cobrava tres
pessetes l’hora.

Com podem veure, el Joan ha estat
sempre un trafica. Al llarg de la con-
versa ens comenta que el fet d’haver
començat a treballar tan jove, el va
impedir fer “colla” amb els joves de
la seva època. Això no obstant, no
l’impedia tenir alguns amiguets que
“colava” al cine del Casal per la por-
ta de la carbonera. Se li nota que
tenia una devoció especial per al
Ramon Ribera el qual, segons ell, li
ho va ensenyar tot i el va portar a tot
arreu. De fet, amb l’empresa Ribera
hi va passar 45 anys ininterromputs
de la seva vida. Ara, qui li havia de
dir, després de nou anys a “l’atur”
cinematogràfic ha tornat, de mans
del Circuit Urgellenc, al que més que
una feina s’ha convertit en una de-
voció. Ens comenta que la projecció
del cine, tal com ell la coneix,
s’acabarà i es farà mitjançant un CD
amb sistema digital. Mentrestant,
però, continua al peu del canó a la
cabina de projecció, com ha estat
sempre, darrera la càmera. ■
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reemprenent les sessions cinemato-
gràfiques al Casal.

CONTRACTE AMB
L’AJUNTAMENT

Per fer cine al Casal, el Pere ens co-
menta que van signar un contracte o
concessió administrativa amb l’Ajun-
tament agramuntí per quatre anys amb
una sèrie de drets i d’obligacions. Segons
aquest contracte, prorrogable en
períodes també de quatre anys fins a un
total de 16, l’Ajuntament cedeix la sala a
canvi d’una compensació econòmica que
depèn dels ingressos que s’assoleixen.
Circuit Urgellenc hi va invertir apro-
ximadament 60.000 euros amb la
maquinària i l’equip de so. Per poder-hi
fer altres activitats, l’Ajuntament es va
reservar unes dates concretes (Nadal,
Setmana Santa, Sant Jordi...). Si es vol
la sala altres dates que no estan

Pere. Al cap d’un temps, els socis van
anar plegant i tan sols van quedar el
Ramon Vilaltella i el Joan Aumedes.

A partir de l’any 1963 comença l’ex-
pansió de l’empresa. L’any següent
construeixen un cine a Linyola. El 1968
agafen el cine Urgell de Mollerussa, i a
continuació els de Barbens, Golmés, Poal,
Palau d’Anglesola, Vallverd d’Urgell...
Aquest mateix any tenen el primer contacte
amb la nostra vila. La junta del Casal els
arrenda el cine per 12 anys. El 1978, però,
dos anys abans d’acabar-se l’arrendament,
i a causa de la davallada d’espectadors, el
cedeixen als germans Ribera.

El segon contacte amb Agramunt es
produeix el 1985, quan s’ajunten
precisament amb l’empresa Ribera. El
conveni entre ambdues empreses duraria,
amb tan sols una petita intermitència, fins
que l’Avenida va tancar portes l’any
1994. I ara tornen a estar vinculats amb
Agramunt d’ençà l’1 de maig de 2003,

L’ENTREVISTA

T al com esmentem a l’entrevista,
a Agramunt s’ha tornat a recu-
perar el cine de la mà de

l’empresa Circuit Urgellenc. Per conèixer
una mica els seus orígens, l’estat actual i
la vinculació amb la nostra vila, ens hem
posat en contacte amb Pere Aumedes,
fill d’un dels cofundadors i el seu suc-
cessor, que ens ha atès molt amablement.

ORÍGENS
Circuit Urgellenc té els primers orígens

l’any 1941, quan Ramon Vilaltella i Mateu
munta una sala de cine als baixos de casa
seva, a Penelles; localitat on durant un
temps funcionaven dos cines. El poble
estava bastant dividit, com passava en
altres poblacions durant la postguerra, i
la gent acudia a un cine o a l’altre en
funció de quines afinitats polítiques te-
nia. Ramon Vilaltella, per tal de donar
una embranzida al cine que ell regentava,
s’associa a una colla de vilatans entre els
quals hi havia Joan Aumedes, pare del

El cinema avui a Agramunt,
amb el Circuit Urgellenc

❚  Josep Rovira

Amb el Circuit Urgellenc s’han reemprès les sessions de cinema al Casal.

▼
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Amb el cinema s’ha recuperat una oferta lúdica i cultural
per a joves i grans.
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marcades, ambdues parts s’han de po-
sar d’acord. Se’n parla amb antelació, tal
com s’ha fet fins ara, i no hi ha cap pro-
blema. Això sí, s’ha d’evitar que algun
cap de setmana es quedi sense cine.

De fet, continua dient el Pere, tenen
nou o deu cines amb aquests tipus de
concessions municipals. Comenta que és
difícil valorar un lloguer fix i que els
ajuntaments d’aquesta manera poden do-
nar un servei al poble, a canvi de treure’n
un benefici anual i tenir la sala en
funcionament tot l’any.

BALANÇ AGRAMUNTÍ
Segons el Pere, el balanç d’aquests 14

mesos a Agramunt és molt positiu i
esperançador. Són conscients que l’època
daurada del cine s’ha acabat, però de bon
començament s’adonaren que a la nostra
vila hi havia afició per aquest gènere i
que la gent tenia ganes de tornar a gaudir
de bones pel·lícules en pantalla gran.
L’assistència mitjana d’unes 300 perso-
nes setmanals ho corroboren. Diu que hi
ha ajudat força el bon caliu que s’ha creat
amb el Cine-Club Riella amb l’assequible
preu de tres euros, així com l’oferta dels
dilluns amb les entrades també més
econòmiques. Durant aquest temps, co-
menta que són comptades les setmanes
catalogades com a dolentes i, en canvi,
pel·lícules de renom com El último
samurai i Troya, per posar dos exemples,
han tingut molt èxit.

També vol remarcar les sessions que
es fan de cinema infantil a preus més

L’ENTREVISTA

populars i l’oferta d’algunes d’aquestes
pel·lícules en català. Vaja, que tot hi ajuda.

SITUACIÓ ACTUAL
El Circuit Urgellenc actualment té

gairebé una trentena de cines: Agramunt,
Mollerussa (3 sales), Calatayud (3 sales),
Monzón, Jaca, Sabiñánigo, Barbastro,
Berga (2 sales), Ripoll, Tàrrega, Solsona,
Almacelles, Bellpuig, Fraga (2 sales),
Viella, Pont de Suert, Montblanc, Sort,
Graus, Cervera, Tamarit, Alfarràs,
Binéfar, Mequinensa, Linyola, Tremp, la
Pobla de Segur i, d’aquí un mes, Sariñena.
D’aquests cines, els de Mollerussa,
Tàrrega i Linyola són de la seva propietat.

Setmanalment tenen en circulació unes
60 còpies de pel·lícules i aquesta quantitat
augmenta durant les festes nadalenques
arribant a les 70 o 80.

Lluny d’acomodar-se, acaba dient el
Pere, la seva idea és d’anar ampliant. Així,
doncs, com a projectes més immediats,
tenen previst obrir dues sales més a
Mollerussa i una altra a Monzón.

Com es pot comprovar, els promotors
de Circuit Urgellenc, Ramon Vilaltella i
Pere Aumedes, són emprenedors i amb
visió de futur, i són conscients que l’única
manera de tirar endavant en aquest món
del cine és seguint el camí que van escollir
ja fa una bona colla d’anys. ■

Els agramuntins podem gaudir altra vegada de projeccions cinematogràfiques en pantalla gran.

▼
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