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Núria Toril i Òscar Garcés són els autors de l’assaig

ROSA SALGUERO
El cinema a l’Hospitalet. De l’espectacle de fira a la multisala (19071996), és el títol del llibre que han
publicat dos socis del Cine Club,
l’historiador Òscar Garcés i la periodista Núria Toril, dins la col·lecció Quaderns d’estudi del Centre
d’Estudis de L’Hospitalet. L’obra
deriva del treball de recerca sobre
l’activitat cinematogràfica a la ciutat becat pel Museu al 1994.
Més enllà d’una relació cronològica de fets, el llibre analitza sociològicament el fenomen cinema-

AGENDA

Cine
17 de julio, de 22h a 24.30h. El
día de la bestia. Dir: Álex de la Iglesia. Biblioteca Can Sumarro. Org:
Cine Club y Sección de Joventut.

Sardanas
20 de julio, 22h. Rbla. Just Oliveras. Cobla Principal de Collblanc.
Homenaje a Jaume Ventura Tort.
Org: Coordinadora Sardanista.

Exposiciones
Hasta el 21 de julio. Retrata la festa, concurso de fotografía sobre
Festes de Primavera. Org: Xarxa
Aules Cultura. Sala Alexandre Cirici
(Riera Escorxador, s/n).
Hasta el 28 de julio. Luís Rey Polo.
Sala Molí. Tecla Sala (Josep Tarradellas, 44).

Estiu jove
Org: Sección de Joventut
Hasta el 26 de julio, de 9h a 14h y
de 16h a 21h. Viatgeteca. Masía
de Ca N’Olivé.
Hasta el 31 de julio, de 11h a 23h.
Circo en la calle. Rambla Just Oliveras.
Del 15 al 19 de julio, de 17h a 19h.
Bailes de salón. Tecla Sala.
16 y 23 de julio, 21h. Bautismo de
submarinismo, corta inmersión en
las piscinas de Santa Eulàlia, con
el equipamiento necesario. Colabora UNISUB L’Hospitalet.
17 de julio, tarde. Conferencia:
Aprobar sin estudiar o el arte de la
chuleta . Ca N’Olivé. Colabora:
AEL’H.
17 y 18 de julio, de 17h a 21h. Cursillo de conocimiento del Caballo.
Escuela de Capacitación Agraria
Ecuestre (Remonta).
18 y 25 de julio, de 22h a 23.30h.
Lecturas eróticas en Ca N’Olivé.
Colabora: Xarxa de Biblioteques.
19 y 26 de julio, de 0h a 3h. La
ruta de los garitos, circuito por las
zonas de ocio de la ciudad.
21 y 28 de julio, de 18h a 19h, y
3, 4, 10, 11 y 17 de agosto, de 11h
a 13h. Actividades deportivas en la
playa de Castelldefels: bus acuático, crucero en catamarán.
24 de julio, tarde. Taller de camisetas desteñidas. Ca N’Olivé. Colabora: AEL’H.
26 de julio, de 19h a 1h. Mou el
Max. Actuaciones de música, teatro y animación. Porches del centro comercial Max Center.

togràfic cenyint-se a la realitat hospitalenca. “Sobre cinema a L’Hospitalet no hi havia res escrit, per
tant hem hagut de recórrer a l’Arxiu Històric de la ciutat i a testimonis orals directes”, explica Toril.

Al 1907 es va obrir la
primera sala de cine
L’assaig comença pels orígens
del fenomen amb els germans Lumière i les primeres projeccions a
Catalunya. L’Hospitalet, segons
s’explica, no va ser pionera en el
món del cinema. La primera sala,

el cinematògraf Robert, no s’obriria fins el 1907. El ‘boom’, però, va
arribar amb els anys 20 i es potenciaria després de la guerra amb
l’obertura massiva dels cinemes
de barri. L’increment de l’oferta d’oci a la ciutat provocaria el tancament de gran part de les sales a
partir dels 70, fins romandre únicament obert el Rambla Cinemes
a la dècada dels 90. L’actualitat
passa per un ressorgiment gràcies
a les multi sales en centres comercials. Segons Toril, “el cinema es
considera ara com un element de
consum més”.

JOSEP VALL

La història del cinema de L’H,
publicada pel Centre d’Estudis

