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PRESENTACIÓ 

 

S i bé el teatre ha estat —per dir-ho d'alguna 
manera— el vaixell ensenya de les activitats de la 
nostra entitat, cal no oblidar que també el cinema 
ha ocupat, i continua ocupant, un lloc molt 
important. 

Deixant de banda les activitats cinematogràfiques d'abans 
de la guerra, poc conegudes i menys documentades 
encara, i que varen acabar definitivament quan les flames 
de l’incendi de 1936 esborraren físicament la nostra 
entitat, màquines de projecció incloses, la cinematografia 
en els Lluïsos, dedicada principalment als menuts, però 
sense deixar de banda ningú, ha tingut un recorregut, des 
de l'any 1952 fins ara, que ha escrit les pàgines d'una 
història personal i social, no exempta d'èxits, fracassos, 
avançaments i retrocessos. 

Social, pel que fa a la definició de la història pròpia dels 
Lluïsos. Personal, pel que fa a la d'un treball de moltes 
persones al llarg de tots aquests anys; treballs en equip, 
però també amb uns noms propis, com Jaume Caminal i 
Josep Forn... i perdoneu, però algú ho havia de dir, 
parodiant un conegut programa de televisió. 

Les pàgines que vénen a continuació, volen ser un 
recorregut gràfic —una mica nostàlgic si voleu— al llarg 
d'aquesta història. Segurament a la gent més jove, 
poques coses li diran —si li en diuen alguna— aquestes 
fotografies i records; si mes no, ens donaríem ja per molt 
agraïts si els servís de model i això els esperonés a 
continuar la història, sigui aquesta o la que pugui néixer 
del seu entusiasme  emprenedor i de les il·lusions de 
joventut. 

I pel que fa als més grans, ja ens donem per ben pagats si 
els fem passar una bona estoneta traient una vella i bella 
història de la caixa dels records. 

Al menys això és el que m'ha passat a mi a mesura que 
anava compaginant-los. 

 
 

Salvador Casals i Gausachs 
Membre de la Comissió de Recerca Històrica 
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1935 . ELS INICIS 

1952 . PROJECCIONS 
EN 16 mm 

T ot revisant els arxius de la casa, hem lo-
calitzat alguns escrits que ens mostren 
que, l’any 1935, els Lluïsos d’Horta inici-
aren les projeccions de cinema familiar.  

Segons un escrit d’en Jaume Caminal de l’any 
2006, en el butlletí dels Lluïsos, ens explica que, 
el novembre de 1935, s’inicien les sessions de ci-
nema amb un projector de 35 mm comprat per 
mossèn Miquel Pujol. El 28 i 29 de juny del 1936 
es projecta Joana d’Arc. El 19 de juliol d’aquell 
any ens cremen els Lluïsos i desapareix tot. 

D’esquerre a dreta: Albert Olivé, 
Salvador Casals i Frederic Torné 

E l 19 d’octubre de 
l’any 1952 es co-
mencen les projec-
cions de cinema 

amb una màquina de 16 
mm, i se n’encarregaren els 
socis Salvador Casals, Al-
bert Olivé i Frederic Torné. 

No s’ha acabat d’esbrinar si 
aquesta màquina era de 
propietat o de lloguer. 
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AMB PROJECTOR 
DE LLOGUER 

A  començaments de l’any 1960 es fan les 
primeres projeccions amb màquina de 35 
mm de lloguer; es passa la pel·lícula Cui-
rassa Negra. 

Es forma un grup d’operadors que es van tornant 
en les diferents sessions (Josep Maria Bigas, Joan 
Centellas, Francesc Coma, Àngel Corretja, Josep 
Forn, Carles Gómez i Cesc Llunell, més endavant 
s’afegeixen al grup en Ramon Ballester, Joan Clot i 
Pere Piqué). Jaume i Josep Caminal, s’hi incorporen 
a finals dels 60. Als 70 entren l’Enric López (antic 
operador de la Salle Hedilla) i en Ricard Terrades. 

Als inicis, segons records d’en Josep Forn, el pro-
jector llogat al senyor Antoni Escuté, es posava a 
sobre del billar, al vestíbul de l’entrada, amb un ca-
ble elèctric endollat a la zona del cafè.  

El Sr Escuté s’encarregava de transportar les diver-
ses pel·lícules amb les bobines ja muntades i a punt 
per projectar-les. Atès la feina que tenia, al cap    
d’un temps incorporà dos ajudants que acabaren 
suplint-lo.  

 

AMB PROJECTOR 
DE PROPIETAT 

F inalment, els dos ajudants ens van vendre un projector usat 
per tal de no estar sempre llogant-lo. Es guardava al magat-
zem de sota l’escala del vestíbul. 
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Antiga pantalla 

LA CABINA NOVA 

La primera pantalla del cinema 
era de roba encalada de blanc i 
duia un sac de sorra com a con-
trapès per tal de pujar-la i baixar
-la, i la lligaven a l’últim esglaó 
de l’escala metàl·lica que duia als 
telars. Alguna vegada, el sac es 
foradava i omplia de sorra al vo-
luntari i l’escenari. Una vegada al 
Josep Forn se li va escapar la 
corda de l’esglaó i va acabar pen-
jat uns metres en l’aire. Des d’a-
quell dia es pot dir que sempre hi 
toca de peus a terra. 

A  instàncies del propietari de 
la tintoreria Waldorf del car-
rer del Vent, en comprovar 
la precària manera de pro-

jectar les pel·lícules, ens proposà de 
construir una cabina per al cinema, 
que ell patrocinaria. 

Primerament s’intentà fer la cabina 
als quartets de sota l’amfiteatre (on 
actualment hi ha el rober i lavabos 
nous), però en obrir el forat per al 
projector, varen adonar-se que aquest 
donava a la tercera o quarta fila de 
l’anfiteatre; aixi dons intentaren  
construir un caixó de fusta per a con-
duir les imatges des del forat fins a la 
barana, però, atès el perill que hi ha-
via, s’optà per tapar-lo i es decidí 
construir la cabina actual. 

 

El 6 de maig del 62 es projecta la pel·lícula La Ciutat dels meus Som-
nis amb l’esmentat projector de segona mà de 35 mm, de propietat. 



Construint la cabina 
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Cabina a punt d’acabar-se 

Construint la cabina 
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E l 12 de juny de 1963 s’estrena 
la nova cabina de cinema amb 
la projecció de Bambi i La Mà 
Esquerra de Déu. Un cop cons-

truïda la cabina, es compraren dues 
màquines de segona mà als Lluïsos de 
Gràcia, atès que aquests havien renovat 
les seves. El Sr. Mercader, del carrer 
Chapí, va pagar la pantalla de cinema i 
el Sr. Ribó propietari dels cinemes Uni-
on i Dante, ens regalà una part de l’e-
quip de so.  

Durant anys, per la Festa Major d’Horta 
es feia una projecció especial, gràcies a 
les gestions de diversos socis. La Casa 
Cobega i, després, la Trinaranjus obse-
quiaven els nens i nenes assistents amb 
les seves begudes. Tenim constància 
que, fins l’any 2000, la secció de cine-
ma projectava una sessió especial de 
Festa Major. 

 

LA SECCIÓ DE 
CINEMA 

E ls components de la Secció de Cinema, l’any 1963, eren els 
següents: 
Josep M. Bigas 
Ramon Ballester 
Jaume Caminal 
Josep Caminal 
Joan Centelles 
Francesc Coma 
Àngel Corretja 
Josep Forn 
Enric López 
Francesc Llunell 
Pere Piqué 
Ricard Terrades, i... segurament ens deixem algú... 
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L a secció va mantenir 
contactes amb diver-
sos Centres de Barce-
lona que també feien 

cinema per tal de mantenir-hi 
vincles de cooperació.  
L’equip de cinema organitza-
va diverses rifes per a les es-
coles del barri, per recaptar 
diners per a poder pagar les 
despeses de rehabilitació de 
la sala, ja que l’acústica no 
estava en condicions. D’a-
questa manera, es va pagar el 
suro de les parets de la sala 
(suro procedent de Palafru-
gell, d’un fabricant recomanat 
pel senyor Àngel Coscullue-
la), així com les fustes per fer 
el sòcol de la sala. Aquesta 
iniciativa va funcionar tan bé, 
que es van poder folrar els 
dos vestíbuls i les escales de 
l’entrada.  
En la dècada dels seixanta, 
una d’aquestes rifes estava 
destinada a pagar les màqui-
nes comprades als Lluïsos de 
Gràcia, però el món de la tec-
nologia no deixa d’avançar i, 
en lloc de pagar-les, s’optà 
per comprar uns objectius per 
a poder projectar les 
pel·lícules en Cinemascope, 
que en aquells temps estava 
en el seu apogeu. Aquesta de-
cisió desagradà a mossèn Xa-
vier Rosselló que sermonejà 
al pobre vocal del cinema d’a-
quells temps, en Josep Forn. 
Val a dir que, finalment, les 
màquines foren pagades i el 
vocal obtingué el perdó. 
 

Dalt, en Josep M. Bigas i a sota, en Josep M. i en 
Josep Forn, tot fent proves 
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Pantalla nova 

Equips de so darrere la pantalla 
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Planell efectuat pel decorador 
Joan Centelles 

Vista parcial de la sala amb les 
parets decorades amb suro i 
fusta, segons el projecte de 

Joan Centelles 
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Dos detalls mes de la sala de-
corada 

Taquilla i programació al vestí-
bol de l’entrada principal 
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CINEMA ESCOLAR 
 

E l 27 de juny de 1964 es 
va fer la primera sessió 
en Cinemascope Viatge al 
Centre de la Terra i Els 

Tres Sergents. Aquesta projecció 
la va patrocinar els Magatzems 
Estebe amb motiu de les seves 
noces d’argent. 

Per abaratir costos, es feien ses-
sions conjuntament amb l’Acadè-
mia Horta (cooperativa) des del 
gener del 63 fins al desembre del 
64. Després amb la Salle Horta 
des del gener del 65 a l’abril del 
71 i finalment amb els Salesians 
d’Horta del setembre del 71 fins 
al juny del 73. Els Lluïsos  comen-
çàvem la sessió amb la primera 
pel·lícula i les altres entitats ano-

Mostra de material didàctic, per 
acolorir 
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menades, amb la segona; i amb moto, amb 600 o a peu es feia el can-
vi per tal de poder continuar la sessió als dos llocs, (cal comentar  l'E-
duard Grau, que durant molt de temps va fer aquest transport). S'ha-
via patit molt, per part dels organitzadors, que veien que s'acabaven 
els rotlles i no arribaven els següents.  

A finals de la dècada dels seixanta, s'afegeixen al grup en Jaume i en 
Josep Caminal. Hi ha constància que l’any 62 es projectaven sessions 

Darrer programa de Cinema Escolar 

per a diverses escoles 
del barri, tal com fem 
actualment per a totes 
les escoles de Barce-
lona (cinema espiritu-
al).  

A iniciativa d’en Josep 
Caminal, el 17 de fe-
brer de 1973 es co-
mençaren a fer Mati-
nals Escolars, i la pri-
mera fou Oliver Twist. 
En acabar la pel·lícula 
es repartia entre els 
assistents material di-
dàctic relacionat amb 
el film per tal que ho 
treballessin a casa. A 
cada sessió es feia un 
sorteig i obsequiàvem 
als guanyadors amb 
llibres, jocs i diversos 
objectes que ens do-
naven diferents boti-
gues del barri. També 
s’organitzaren exposi-

cions dels dibuixos que feien els nens i nenes de les diverses-
pel·lícules.  

Aquestes sessions tingueren molt d’èxit i s’allargaren fins a l’any 
1990, any en què els cinemes comencen a perdre espectadors.  
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PRODUCCIONS 

PRÒPIES 

L ’any 1960 als “Estudis de la SÍ-
NIA” es va filmar la Pel·lícula RI-
FLES DE MALDAD, en la qual els 
actors eren un grup de socis dels 
Lluïsos. 

En Pere Solé i Serra, amb el seu característic estil, ens ho explica en 
l’article publicat en el número 32, de juny del 92, del Butlletí dels 
Lluïsos: 

“Rifles de maldad (Rifles of corruption en versió original) fou una 
pel·lícula rodada en 8 mm per la Productora Ágora Films. Aquesta pro-
ductora es va crear dins d’Àgora, que era la secció d’Arts i Lletres dels 
Lluïsos en els anys 1961-62. 

La idea es va coure en les llargues esperes, en les també llargues cues 
i els inacabables viatges en tramvia que cada matí havíem de fer per 
anar a treballar[…] 

També ens influïren, sens dubte, les grans produccions cinematogràfi-
ques de l’època: Rio Bravo, Duelo de Titanes, La Pradera sin Ley, El 
Alamo, Furia en el Valle, etc., i volíem emular els John Wayne, Burt 
Lancaster, Kirk Douglas, Richard Widmark, Glenn Ford... Fos pel que 
fos, la idea de fer la pel·lícula anà prenent cos en les nostres jovení-
voles ments.  
 
Ens calia un equip tècnic: un director que sabés fer bellugar el perso-
nal —tasca  que fou assignada a en Pep Montanyés—, un cameràman 
que per anar bé disposés de màquina de filmar, ja que cap de nosal-
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Uns fotogrames de Rifles de Maldad 

tres no en tenia. Gràcies als bons oficis d'en Joan Torelló, vam 
«contractar» el senyor Josep Arrufat, que havia guanyat alguns pre-
mis en festivals de cinema amateur… i aquí s'acabava el nostre 
«equip tècnic» […]  
 
La primera cosa que vam decidir és que havíem de tenir un sheriff fa-
mós. Vam proposar el paper a un central del Barca que es deia Bru-
gué, ja que era ros i tenia pinta de nord-americà. Però les gestions 
van fracassar i vam donar el paper a en Ferran Bayés, que jugant a 

Més fotogrames de Rifles de Maldad 



17 

futbol era més dolent, però, artísticament, 
sensiblement millor.  
 
La resta de papers —alguns amb noms 
històrics, com ara Jesse James, Wyatt 
Earp, Cole Younger o John Wesley Har— 

els vam anar repartint en-
tre futbolistes, basquetbo-
listes, actors i actrius de 
l'entitat, amics, cosins i 
parents llunyans. […]  
 
La feina més delicada va 
ser la d'escollir la protago-
nista. Teníem diverses 
candidates, però el guió 
tècnic era molt específic en 
aquest punt: la protagonis-
ta havia de ser rossa i tenir 
els ulls blaus o verd ma-
ragda, cosa certament difí-
cil de compaginar. Les ros-

ses que coneixíem tenien els ulls cas-
tanys. Després de moltes deliberacions, 
vam decidir donar el paper a una noia que 
es deia Paquita, que en Jordi Vilamala co-
neixia de vista perquè cada dia passava 
pel davant del seu taller. Vam donar un 
vot de confiança a en Vilamala, que ens 
va assegurar, jurant-ho pel Barça, que la 
noia en qüestió, a més de ser rossa, tenia 
els ulls verds…”  
 
 

 

Posteriorment, i amb motiu del 
Centenari dels Lluïsos, en els ES-
TUDIS D'ESPLUGUES CITY, es va 
filmar la super-producció EL 
PREU DE LA VENJANÇA, en què 
els actors també eren un grup de 
socis dels Lluïsos.  
 

Fotograma d’El Preu de la Venjança 

Un altre fotograma de Rifles 
de Maldad 
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CINE CLUB HORTA 

(CINE-FÒRUM)  

E n el butlletí número 86 
de 2006, en Jaume Ca-
minal ens explica que 
el 18 de novembre del 

67, atenent les inquietuds del 
jovent dels Lluïsos i la Parrò-
quia, s'iniciaren les sessions de 

Cine-Fòrum amb Rebelde sin causa. El col·loqui i la presentació els va 
fer l’Antoni Galán. Les sessions de Cine Fòrum acabaren al 20 de 
desembre del 75 amb El Compromiso. 

Però, tot remenant els arxius del cinema, hem trobat documents que 
diuen que aquestes sessions començaren el 14 de gener del 67 amb la 
mateixa pel·lícula i acabaren el desembre de 1977 amb un cicle dedi-
cat a Buster Keaton. 
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L’èxit d’aquesta primera projecció va fer 
que el grup de socis capdavanters del ci-
nema creessin el Cine Club Horta. 
Aquesta nova secció tingué una conti-
nuïtat d’uns deu anys, segons els nos-
tres arxius.  

El Cine Club permetia fer una mica de 
política, en aquells temps tan restringida 
pel Règim. 

En els començaments, estàvem inscrits a 
la Federacion Española de Cine Clubs 
(imprescindible per a poder actuar legal-
ment) i, posteriorment a l’Associació de 
Cine Clubs de Catalunya i Balears.  

A l’àrea metropolitana 
de Barcelona hi havia 
una quinzena d’entitats 
adherides. La majoria de 
col·loquiants provenien 
del Fòrum Vergés que, 
en aquells temps tenia 
molt de renom. 

Finalment el desembre 
del 1977 l’entrada de la 
“democràcia” i la poca 
afluència de públic va fer 
que la junta de la secció 
decidís deixar de progra-
mar les activitats. Curio-
sament la majoria        
d’entitats adscrites a la 
federació de Cine Club, 
van deixar les seves ac-
tivitats en les mateixes 
dates. 

Les sessions del Cine 
Club, tenien una mitjana 
de dos-cents cinquanta 
espectadors. 
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Dins dels cicles que fèiem tingueren un gran èxit els cicles musicals, 
còmics, sobre directors, actors i cinema de diverses països.  

Alguns dels socis de la secció, en diverses ocasions, feien de 
col·loquiants; d’altres, venia gent molt coneguda en l’ambient social 
d’aquella època. Miquel Porter Moix, membre fundador dels Setze Jut-
ges va fer-ho en moltes ocasions; Joan Enric Lahosa, membre de la 
Federació Catalana de Cinema Club; Josep Maria Forn, fundador de 
l’Institut de Cinema Català i director de cinema, amb La Pell Cremada 
projectada el 27 de febrer de 1971 amb col·loqui d’ell mateix. Pere 
Balañà Bonvehí ens presentà la seva pel·lícula L’Últim Dissabte el 13 
de març del 71, i també Francesc Rovira Beleta amb La Llarga Agonia 
dels Peixos fora de l’aigua. 

Val a dir que moltes vegades atreia tant o més el col·loquiant que la 
pel·lícula que projectàvem. 

També s’oferien cursets pràctics de filmació, estudis sobre cinema i 
altres temàtiques relacionades amb el món del cinema. 

Curset d’estudis tècnics 

Per descomptat que hi hagué moltes 
anècdotes; una d’elles fou la que patí 
el film Tom Jones, projectat el   18 d’a-
bril de 1970. En aquells temps, la Fe-
deración de Padres de Familia, s’encar-
regava de catalogar les diferents 
pel·lícules, que anaven de l’u al cinc. 
Aquest film tenia el cinc. Quan es va  
comunicar a la junta dels Lluïsos que 
estava programada, aquesta decidí vi-
sionar-la abans per tal d’avaluar si es 
podia passar. Un cop vista, la junta   
n’autoritzà la projecció i el Consiliari 
Xavier Rosselló va dir que no féssim 
mai més cas de les classificacions que 
feia la Federacion de Padres, i va com-
parar la pel·lícula amb un conte de Jo-
sep Maria Folch i Torres. 

Una de les condicions per poder fer ci-
ne club, era que el públic havia de ser 
soci de l’entitat. Per poder fer l’ac-
tivitat, es decidí fer un carnet especial 
del cine club per a tot el públic. Arribà-
rem a tenir 1241 adscrits. Hi havia 
gent de tot Barcelona. 
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CINE CLUB HORTA 

(CICLES TEMÀTICS)  

CICLE BUSTER KEATON 
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CICLE CHARLES  CHAPLIN 
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CICLE GERMANS MARX 
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CICLE MUSICAL 
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CICLE CINEMA ANGLÈS 

CICLE CINEMA BRASILER 

CICLE CINEMA ESPANYOL 

CICLE CINEMA FRANCÈS 

CICLE CINEMA NORD-AMERICÀ 

CICLE CINEMA SUD-AMERICÀ 

CICLE CINEMA PAÏSOS DE L’EST 

CICLE BUSTER KEATON 

CICLE CHARLES CHAPLIN 

CICLE GERMANS MARX 

CICLE CINEMA MUSICAL 

CICLE CINEMA WESTERN 

CICLE DE DIRECTORS 

RELACIÓ DE CICLES 

ESPECIALITZATS 
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CINE CLUB HORTA 

(FÒRUM JUVENIL)  

A mb la finalitat 
de preparar el 
jovent per a 
una posterior 

integració al Cine 
Fòrum per a adults, 
l’any 1968  s’iniciaren 
unes projeccions amb 
tertúlia, on es recollien 
les opinions que el jo-
vent tenia de la 
pel·lícula, i se’n desta-
caven els valors mo-
rals, ètics i socials per 
tal de projectar-los en 
la seva pròpia vida com 
també a la relació amb 
els familiars i amics. 

12-10-1968 LA BANDA DE LOS OCHO 

20-10-1968 LOS CUATROCIENTOS GOLPES 

17-11-1968 EL SECRETO DEL TOISON DE ORO 

26-1-1969 EL RAYO DESINTEGRADOR 

2-2-1969 EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 

15-2-1969 LA LEYENDA DEL LOBO 

1-3-1969 VIVA ZAPATA 

18-5-1969 EL QUINTETO DE LA MUERTE 

15-6-1969 MATAR A UN RUISEÑOR 

LLISTA DE PROJECCIONS DE FÒRUM JUVENIL 
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SETMANA CINEMA 

ESPIRITUAL 

L a Setmana de Cinema Espiri-
tual començà l’any 2004 a 
Barcelona, des de la iniciativa 
de Mn. Peio Sánchez  i amb el 

suport de les Delegacions de Pastoral 
de Juventut i de Mitjans de Comunica-
ció de l’Arquebisbat de Barcelona  i de 
professors de teologia, de comunica-
ció audiovisual, educadors, aficionats 
al cinema, membres d’associacions 
culturals i representants d’empreses 
del sector i d’algunes distribuïdores 
de cinema i d’associacions cristianes, 
que apostaven per oferir una mostra 
del cinema de valors i ésser una re-
ferència espiritual, amb una especial 
atenció envers el diàleg interreligiós i 
amb l’objectiu d’utilitzar el cinema 
com a recurs educatiu i pastoral per a 
treballar en els joves les seves com-
petències espirituals i educatives.  

En aquest aspecte, Els Lluïsos va mos-
trar des del primer instant una total 
implicació humana i logística (oferint 
les seves instal·lacions i contactant 
amb les escoles). 

Cal esmentar aquí l’entrega i dedica-
ció d’en Francesc Coma. Sense ell, se-
gurament el projecte no s’hauria po-
gut pas endegar. 

 



CINEMA FAMILIAR 

P er les Festes de Bar-

celona de setembre 

de 2010, vàrem ini-

ciar una nova eta-

pa amb el nom de Cinema 

familiar, és a dir, la pro-

jecció de dues pel·lícules 

per sessió —tal com es 

feia antigament, no 

tan sols als Lluïsos, 

sinó gairebé a tots 

els cinemes de 

Barcelona—, amb 

un cinema dedi-

cat fonamental-

ment a tota la fa-

mília, grans i petits, en 

un intent de recrear aquell es-

perit. “d’anar al cine els diumenges” 

gaudint-ne en comunitat.  

 

Amb aquest experiment fins i tot ens hem avançat a un cone-

gut cinema de Barcelona que també ha optat per aquesta 

fórmula, però tres mesos després, i amb pel·lícules dirigides 

principalment al públic adult.  

 

N’estem força contents, per ara, ja que l’assistència pràctica-

ment s’ha incrementat el doble, cosa que desitgem que duri i, 

si més no, augmenti. 




