
CINEMA AMATEUR CARDONÍ Una trentena de persones del Cinema Amateur Cardoní ha participat en la creació
del documental «Un temps, un lloc, una vida», que rememora el passat del municipi. Avui s’estrena

La història de Cardona explica-
da a través dels records i de les
emocions. Aquest és l’objectiu
que persegueix el documental Un
temps, un lloc, una vida, una pro-
ducció pròpia del Cinema Ama-
teur Cardoní i que es presenta
avui a 2/4 de 9 del vespre al teatre
Els Catòlics. El film fa un viatge al
passat del poble, i projecta, a tra-
vés de vuit testimonis, una visió
personal sobre aspectes com la
pagesia, la indústria, la mineria i
l’ensenyament.

El documental mostra l’evolu-
ció que ha viscut la vila al llarg del
segle XX i també fa una mirada al
present i al futur d’aquest munici-
pi bagenc. Segons Marcel Barrera,
un dels codirectors de la pel·lícu-
la, un dels propòsits amb què van
concebre el documental és que
els cardonins se sentin reflectits
en les anècdotes i vivències que
s’expliquen. «Volem que els es-
pectadors s’identifiquin amb Car-
dona i amb els records que ensen-
yem. Que la gent que hagi treba-
llat a la mina o al tèxtil se sentin
seves les històries i les revisquin
de nou», recalca. 

Barrera apunta que amb l’ela-
boració d’Un temps, un lloc, una
vidano buscaven deixar constàn-
cia de forma detallada i precisa

d’aquesta etapa històrica del mu-
nicipi. «El documental no perse-
gueix de manera exhaustiva el ri-
gor històric perquè no volíem que
fos així. El treball és un recorregut
per la història a través del testimo-
ni de diverses persones del poble
que desgranen el que han viscut,
les seves circumstàncies, i que
ajuden a entendre Cardona», ex-
plica. Els testimonis escollits són
persones amb àmplia experiència

del sector del qual parlen. «Vo-
líem que el vídeo tingués una du-
rada màxima de mitja hora o tres
quarts. Per això, vam haver de re-
duir la selecció a vuit testimonis
que vam triar per la seva expressió
oral i per les experiències viscu-
des». Com Ramon Garrostas, tre-
ballador de la mina Les Salines,
Joan Mosella, de la fàbrica El Pa-
perer o Josep Miralles, de la Casa
El Mujal.

El rodatge, el 2008
Una trentena de membres del Ci-
nema Amateur Cardoní han par-
ticipat en la gravació del docu-
mental. El projecte es va posar en
marxa el 2008, i gran part del ro-
datge es va fer aquell mateix any.
Però per diferents motius perso-
nals dels membres de l’entitat, el
projecte es va aturar. La motivació
per enllestir-lo va ser l’arribada
del Cicle Gaudí a Cardona. 

Un documental repassa la història de
Cardona amb records de vuit testimonis
El Cinema Amateur Cardoní presenta avui un film que mostra els canvis de la vila en el segle passat
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Ramon Garrostas amb un dels túnels de la mina de fons
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Josep Miralles, de la casa El Mujal
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Una simulació d’un edifici

MANRESA

Aleix Solernou Puig

El Centre Cultural del Casino de
Manresa és, des d’ahir, territori
màgic. L’Espai 7 permet veure una
exposició d’objectes únics i de re-
produccions de peces emblemà-
tiques del «pare de l’il·lusionisme
modern», Robert-Houdin. Les
originals, explicava ahir Xavier Ta-
pias, un dels responsables que el
35è Congrés Nacional de Màgia se
celebri a Manresa, les té «David
Copperfield». Tapias, acompan-
yat de May Closa, presidenta del
congrés; de Jordi Basomba, gerent
del Kursaal; i de l’alcalde de Man-
resa, Valentí Junyent, inaugura-

ven una exposició, El segle d’or de
la màgia, i donaven la benvingu-
da als 600 congressistes que avui,
a primera hora, comencen la ton-
gada de concursos i conferències. 

A la sala gran del Casino, l’acti-
vitat, ahir al vespre, no s’aturava.
Allí s’han instal·lat els expositors
de màgia (els dealers), que oferi-
ran els seus trucs i els seus pro-
ductes únicament als congressis-
tes. Seran aproximadament una
trentena, vinguts de l’estat espan-
yol, de Corea del Sud, d’Aleman-
ya, dels Estats Units, de la Xina, de
l’Argentina... i entre ells, el caris-
màtic Màgic Andreu. Però per sa-

tisfer ni que sigui mínimament les
ganes i la curiositat dels aficionats
a la màgia, al vestíbul que uneix
les dues sales del Casino hi haurà
expositors per al públic. 

Avui, l’activitat oberta als es-
pectadors començarà amb la gala
inaugural, titulada Sabor a magia,
que tindrà a l’escenari artistes
com Raul Alegría, Katrin Weissen-
see, Gabor Vosteen, Sergi Buka, Sr.
Pérez i el bagenc Quim Moya. Serà
a les 21 h, a la Sala Gran del Kur-
saal, i la presentarà Imanol Ituiño.
El preu és de 10 euros i ahir, a úl-
tima hora, únicament quedaven
les darreres fileres de l’amfiteatre.  

S.PAZ MANRESA

El Casino es converteix en territori per a
la màgia en l’inici del Congrés Nacional
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D’esquerra a dreta, Jordi Carulla, president de Màgia Central; May
Closa, presidenta del congrés; Xavier Tapias, de GENI; i el Màgic Andreu

L’anunciada rebaixa de l’Im-
post sobre el Valor Afegit (IVA)
aplicat en els espectacles en direc-
te del 21 al 10 % entra avui en vigor
després de ser publicat en el But-
lletí Oficial de l’Estat (BOE), que
recull l’aprovació de la Llei de
Pressupostos Generals del 2017,
on es vincula la mesura.

El Consell de Ministres va do-
nar llum verd el mes de març pas-
sat a aquesta rebaixa fiscal, que en
deixa fora el cinema, i que consti-
tuïa una de les principals reivin-
dicacions del món de la cultura
des que fa prop de cinc anys, el se-
tembre del 2012, l’impost va pujar
del 8 al 21%. A causa d’això, segons
un informe de la Fundació Alter-
natives, el nombre d’assistents als
espectacles culturals ha caigut el
30 % des del 2008, i unes 4.000 em-
preses del sector, també tocades
per la greu crisi econòmica, s’han
vist obligades a tancar. 

Els concerts, la dansa, i els toros
seran els grans beneficiats
d’aquesta taxa impositiva més
baixa. El sector del teatre també
espera millorar la seva salut. Se-
gons un informe de la SGAE, no-
més el 2013 va perdre el 55,6% de
públic i el 61,4 % de recaptació. Pel
que fa a la música en viu, es va pas-
sar dels 260 milions del 2010 fins
als 181 i 158 milions del 2012 i el
2013, segons l’Associació de Pro-
motors Musicals (APM).

La indústria cultural de l’Estat
espanyol representa entre el 3,5 %
i el 4 % del Producte Interior Brut
(PIB) i dóna feina a uns 500.000
treballadors. 

EFE MADRID

L’IVA cultural
baixa avui fins al
10 % només per
als espectacles
en directe
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