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L’última sessió del cinema Urgel no va aconseguir omplir la immensa platea del cinema

LUIS BENVENUTY

Barcelona

I
el pare respondrà al fill:

“No, quan jo era petit no
hi havia internet, ni taule-
tes, ni smartphones, ni…”.
“I què hi havia quan tu

eres petit, papa?”. “Quan jo era
petit hi havia cinemes”, dirà.
“Cinemes amb grans sales,

amb sostres altíssims, amb cente-
nars de butaques, amb pantalles
immenses, amb cues d’especta-
dors que donaven la volta a l’illa,
amb…”. Amb gent que es tapava
la cara espantada quan el tauró…
I el nen, assentint, perdent a

poc a poc l’interès, dirigint-lo
completament cap al seu disposi-
tiu mòbil… “Llavors les pel·lícu-
les bones no les feien per la tele
–prosseguirà el seu pare–, no hi
havia DVD, no podies descarre-
gar-te res a l’ordinador… Llavors
l’única manera de veure cinema
era anar al cinema. Per això era
especial, per això…”. “Sí, sí…”,
mussitarà el nen, actualitzant-se.

I Brussel·les recomana a Espanya
que dobli l’IVA de les llami-
nadures.
El tancament del cinemaUrgel

el dijous a la nit, a pocs mesos de
complir cinquanta anys d’histò-
ria, certifica la mort d’una mane-
ra d’entendre i viure el setè art.
Parlem de memòria popular, de
cultura demasses, va dir a l’entra-
da de la sala amb més butaques
de Barcelona, el més difícil d’om-
plir de la ciutat, el director del fes-
tival internacional de cinema de
Sitges, Àngel Sala, enfundat en
una samarreta de la pel·lícula Ti-
burón. “Són temps durs”, va afe-
gir Sala. Estem deixant de banda
coses que van emocionar molta
gent. Quan passi la crisi voldrem
recuperar-les, per a les noves ge-
neracions, per als nostres fills, i
potser llavors serà massa tard. Ja
s’hauran perdut”.

“Jo era un xaval del barri, i hi
vaig ser la nit de la inauguració a
veure Carmen Jones d’Otto Pre-
minger –va recordar un crític de
TV3 que a Twitter respon al nom
d’Otto Figuerini–. El primer gran
èxit que vaig veure aquí va ser
Lawrence de Arabia… i després
ET, Superman, les d’Indiana Jo-
nes, Parc juràssic… A l’Urgel
venies a veure els grans èxits que
de debò provocaven expectació

popular. Aquí va cantar Sammy
Davis Junior. Quanhi van ferTer-
ratrèmol van posar un sistema es-
pecial que feia que les butaques
es moguessin”.
Llavors les sessions eren esde-

veniments. Avui pots comprar
una pel·lícula enDVDper tres eu-
ros dies abans de la seva estrena.
La crisi, la competència delsmul-
ticinemes i el gran cop, la pujada
de l’IVA, són factors que expli-

quen l’agonia de les grans sales.
Però no són els únics. Les possibi-
litats de lleure es multipliquen. A
la gent no l’entusiasma com
abans passar una tarda al cinema.
Omplir més de 1.800 butaques
sembla complicat.
Alguns veïns de tota la vida de

l’Eixample també es van acostar
a acomiadar-se del cinema del
seu barri. “Jo recordo que estal-
viava, estalviava!, per poder veu-

re les pel·lícules”, van explicar en
els grupets. “Aquí se sentia tot
que feia goig. Era tota una expe-
riència”. “I les cues que hi
havia…”. “Sí, aquesta és la diferèn-
ciamés gran. L’altre dia vampor-
tar els nens a veure Iron Man 3 i
érem quatre. I la sala buida sona
d’una altra manera…”.
Unes flors en una ampolleta

d’aigua sobre el taulell de les ta-
quilles tancades il·lustraven els
calfreds del públic. Daniel Can-
tón, el projeccionista dels cine-
mesMéliès, va arribar després de
recollir els trastos de la seva cabi-
na, murmurant un poema de co-
miat. Amb el temps just per fer
una última foto de la platea per
penjar-la al Facebook. Contenint
les llàgrimes. De vegades la gent
necessita tocar amb les mans els
seus propis sentiments.
“Que el cinema es quedi, que el

cinema es quedi!”, van corejar
des de la platea els 300 especta-
dors de l’última sessió de l’Urgel.
Mai no es van veure tants cinèfils
junts veient una pel·lícula de la

sèrie Fast& Furious. Alguns hau-
rien preferit una reposició a l’es-
til d’aquelles sessions dobles de
Phenomena,Rambo iDesapareci-
do en combate, Alien i Tiburón.
Per a d’altres una pel·lícula de
cotxes i trompades de sèrie B era
el comiat ideal.
“Buuuh… buuuh”. I esbronca-

des per a l’emblema del grup Ba-
lañá. Per les seves maneres. Més
aviat freds, sense cap picada d’ull
a tanta gent que ara sent que haq
perdut un tros de la seva vida.
L’empleada encarregada d’es-

quinçar les últimes entrades ocu-
pava el lloc per segon dia, ni tant
sols hi havia una bona història
per explicar, ni tant sols havia tre-
pitjat abans el cine Urgel.
Deu euros imig costava l’entra-

da d’una sessió de cap de setma-
na. Les raons del tancament les
comprèn tothom.c

Al Jarreau,Buenavista SocialClub
iElCigala, al festival PortaFerrada

L’Urgel, un dels
cinemes més grans
de Barcelona, tanca
poc abans de complir
els cinquanta anys

JUSTO BARRANCO

Barcelona

Un festival més concentrat en el
temps –se celebrarà del 19 de ju-
liol al 17 d’agost– però no en l’es-
pai, ja que descobrirà alguns sug-
geridors racons –com la Casa
Traschler o la Nadal Udaeta– de

Sant Feliu de Guíxols. Un festival
que, malgrat el poc temps que
han tingut per preparar la progra-
mació, reunirà actuacions exclu-
sives com les d’Al Jarreau, Jorge
Drexler i Buenavista Social Club
amb Omara Portuondo i Eliades
Ochoa.
És el Festival de la Porta Ferra-

da, que encara la 51 edició amb
una novetat clau: l’Ajuntament
n’ha externalitzat la gestió amb
un concurs que va guanyar al
maig Bitò Produccions, responsa-
ble del festival Temporada Alta
de Girona. Ells han dissenyat ve-
loçment el programa amb Albert
Mallol, director artístic del certa-

men des de fa temps. Això sí, com
que el concurs de gestió és només
per un any –n’hi haurà un de nou
per fer-ho durant tres anys– el fes-
tival té aires de transició a un nou
model. A un futur que Salvador
Sunyer, de Bitò, creu que han
d’abordar els nombrosos festivals
de la zona, que en comptes de
competir pels mateixos concerts
s’han de coordinar permuntar un
gran festival d’estiu que atregui
gent de tot Europa.
La programació l’obrirà Diego

el Cigala i hi haurà, a més de Jar-
reau oDrexler, Niña Pastori,Ma-

nel o la rumba de La Pegatina. La
música clàssica la portaran, entre
d’altres, Alexei Volodin, el Quar-
tet Casals i el pianista JosepRibe-
ra, que ofereix el 5 de juliol el con-
cert de presentació del festival.
També actuarà l’American Spiri-
tual Ensemble amb la Barcelona
Jazz Orchestra i Vicky Peña can-
tarà Kurt Weill. A més hi haurà
teatre: hi seran Sergi López amb
el seumonòlegNon solum i elmu-
sical T’estimo, ets perfecte, ja et
canviaré. La clausura anirà a càr-
rec de la Carmen de la Compañía
Antonio Gades.c

300 cinèfils van
acomiadar la sala amb
una pel·lícula més
aviat de sèrie B, com
és ‘Fast & Furious 6’

Amb l’última sessió a l’Urgel, dijous passat, va
desaparèixer el cinemamés gran de Barcelona

Quanjoerapetit
hihaviacinemes...


