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Recuperen la música de
Celestino Vila de Forns

l Quartet Teixidor ha enregistrat i
publicat un CD amb la música de cambra
del compositor lleidatà Celestino Vila de
Forns (1829-1915). Nascut a Bellpuig
d’Urgell, Vila de Forns va ser mestre de
capella a les catedrals d’Osca i de Granada i
un dels músics més inquiets i actius de la
segona meitat del segle XIX. Va ser un dels
compositors de música de cambra més
notable de la seva generació, tot i que la
seva obra va quedar oblidada fins que el
professor Màrius Bernadó, del Laboratori
de Musicologia de la Universitat de Lleida,
ha aconseguit recuperar-la i fer-ne una
edició musicològica publicada per la SGAE.
El Quartet Teixidor està format pels
violinistes Irantzu Zuasti i Joan Marsol, el
violoncel·lista Xavier Roig i el violista Jordi
Armengol, amb Santi Riu al piano.

Curtmetratge sobre la
sociofòbia
ordi Pla i Jordi Gervas han estrenat

aquesta setmana al Cafè de Teatre de
l’Escorxador el curtmetratge Aikon, una
ficció que explica les conseqüències de la
sociofòbia, una malaltia relativament nova
i que produeix un gran patiment als malalts
i a les persones del seu entorn. Es va
detectar primer al Japó, amb l’aparició de
fenòmens com els hikikomori: adolescents
que se senten incapaços de complir els rols
socials que s’esperen d’ells. El curtmetratge,
programat dins el cicle Cafè Curt, està
protagonitzat pel lleidatà Lluís Niubó.

Meritxell Gené canta poemes
de Màrius Torres

a cantautora Meritxell Gené edita disc
nou i ho fa a través de les aportacions
directes dels seus seguidors, a través de la
plataforma Verkami. El nou disc, Així
t’escau la melangia, és un homenatge al
poeta lleidatà Màrius Torres, amb una
selecció d’onze poemes als quals Gené ha
posat música. El projecte està en marxa i
s’hi poden fer aportacions fins al 25 de
febrer, a partir de 10 euros pel disc en
format MP3, tot i que també es pot optar
pel format CD i també per aprofitar per
aconseguir altres discos de l’autora.
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Meritxell Gené. Cantarà Màrius Torres D.M.

es primeres projeccions de cinema a Tremp es
van començar a fer el 1908 al local del sindicat
agrícola. El gener del 1910 un diari local anun-

ciava que s’hi projectarien “unes boniques pel·lícules
de la guerra de Melilla”. La guerra al nord d’Àfrica ha-
via fet esclatar un any abans la Setmana Tràgica a Bar-
celona, però això no era motiu per no convertir-ho en
il·lusió narrativa. Èpica i diversió, a 15 cèntims l’en-
trada: benvinguts, trempolins, a la cultura de masses.
Així començava el segle XX.

La ciutat ha celebrat el centenari de la primera sala
de cinema: el cafè teatre Salon, obert el 1912 amb un
projecte de pel·lícules mudes i un piano que hi feia
l’acompanyament dramàtic. Durant l’any passat s’hi
van fer diversos actes de record, que ara culminen
amb una exposició que obre dissabte, 2 de febrer, a
l’Espai Cultura La Lira. Allà s’hi veu com va arribar a
ser de singular la relació de Tremp amb el cinema.

La ciutat, amb poc més de tres mil habitants, va ar-
ribar a tenir, entre els anys quaranta i seixanta, quatre
sales de cinema en funcionament: el Salon, el Catalu-
nya, La Lira i el Centre Catòlic, aquest últim dedicat
exclusivament a pel·lícules convenientment revisa-
des, lliures de qualsevol ombra d’immoralitat. No cal
dir quins sales s’omplien més. “A més de la gent de
Tremp, venia gent de tota la comarca, sortien del po-
ble després de dinar i hi anaven a peu fins a Tremp”,
explica Manolo Admella, treballador de la Lira durant

dècades, ara jubilat. No hi havia cap altra distracció.
L’educació sentimental dels trempolins van passar
per alguna d’aquestes quatre sales. Pel·lícules de
l’oest, d’espies, musicals glamurosos, els primers pits i
cuixes als anys setanta. Les sales es van omplir amb els
grans èxits de Hollywood però també, excepcional-
ment, amb Verd Madur (1960), drama rural ambien-
tat al Pirineu català i basat en una novel·la de Joan Vi-
rós. El cinema, al capdavall, no és més que el retrat de
nosaltres mateixos. A partir del 1968 fins als anys vui-
tanta les sales van anar tancant. Totes, excepte la Lira,
l’únic obert actualment, reformat com a teatre multi-
funcional per l’Ajuntament i gestionat pel Circuït Ur-
gellenc. “El motor va matar el cinema, la gent marxa-
va per divertir-se”, diu Admella. Però Tremp ha evitat,
de moment, el The End definitiu. Per molts anys. ❋
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A peu fins
al cinema

NOSOMTANLLUNY DAVID MARÍN

Torna
el cine
fòrum
El crític
cinematogràfic
Jaume Figueres
inaugura aquest
dissabte 2 de
febrer l’exposició
amb una
conferència a La
Lira. El programa
inclou també la
projecció, entre el
16 de febrer i el 9
de març, de
diversos clàssics,
amb cine fòrum
posterior,
recuperant l’antic
cine fòrum dels
anys setanta.

El cinema
Catalunya, Can
Farga, engalanat i
amb cartells
anunciant la
projecció d’‘Allò que
el vent s’endugué’
ARXIU




