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1.- Portada.

EDITORIAL

Us presentem el núm. 15 de L’Eixam, dedicat al cinema, est
art que pareix màgic, que tants records i fantasies ens aporta i que ens
apropa als somnis. Qui no s’ha endinsat en la foscor d’una sala de projecció
i transportat a móns onírics on nosaltres som els protagonistes?

2.- Sumari. Ediorial.

Ja l’enamorat del cinema, Terenci Moix, a les seues memòries El
peso de la paja, va titular el primer volum com El cine de los sábados. Ens
3 a 11.- Història del cinema a parla del cine de Nonasp, els seus records, no gaire positius, d’una Espanya
Nonasp.
en plena postguerra, ferida per la fam i la repressió.
Curiós el títol del capítol en què parla de Nonasp i que fa referència al
bocí de guió amb la frase memorable pronunciada per la glamorosa Rita
Hayworth: «Si fuera un rancho, me llamarían Tierra de Nadie», de la pel·lícula
14 a 15.- Vivències i records. Gilda (1946), que tanta polèmica va portar a l’espanya dels 50, solament
per treure’s un guant, però quin guant!!! Frase que fa al·lusió també a la
situació geogràfica de Nonasp, terra fronterera que agarra la riquesa cultural
d’aquí i d’allà.
12 a 13.- Una de «romanos».

Amb est número pretenem presentar un bocí de la història de Nonasp
a través del cinema. Ens endinsarem en el cine a Nonasp. Des de la Botifarreta
al cine Freixa, des de les primeres projeccions fins a la mort del setè art amb
l’aparició del vídeo, narrat per Daniel Maza. Els records particulars del
cinema de la infància de Merxe Llop. Tot això il·lustrat amb imatges
històriques i santets que tots recordam penjats a la paret de ca l’Oliva, al
portal.
Edita: Associació Amics de
Nonasp.

Esperem que us entretinga, us faça recordar i us transporte, com si
d’un cinema es tractara, a d’altres móns on vosaltres sou els protagonistes.

Documentació i text: Merche
Llop, J.M.Ràfales, Anna Solé i
Daniel Maza.

Maquetació: Hipòlit Solé.

Assessorament lingüístic en
català: Marc Martínez.

Agraïments: En especial a Paco
Freixa i a totes les persones que
ens han deixat fotografies i ens
han contat les seus vivències.
I m p r e m t a : Gràfiques del
Matarranya, S.L.
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HISTÒRIA DEL CINEMA A NONASP

Tot va començar a finals del segle XIX. Era una freda nit del 28 de desembre de 1984 a París,
quan al Gran Cafè dos cartells senyalaven la inauguració del cinematògraf Lumière, en sessions de matí i
tarda. En la primera jornada van acudir 35 espectadors, que deixaren en caixa 35 francs. Però, en propagarse la notícia i mentre el projector rodava lentament, a la pantalla passen les imatges i del piano ixen les notes
d’un vals. Els espectadors, en els dies següents, es multipliquen per veure esta nova meravella de les fotografies
animades.
Patentat el nou
invent el 13 de febrer de 1895
pels germans Louis i Auguste
Lumière, poc després d’esta
presentació a París, el cinema
arriba a Espanya: primer a
Madrid, a través del
cameràman Promio, i un poc
més tard a Saragossa i
Barcelona, gràcies als pioners
Eduardo Jimeno, Fructuós
Gilabert i Segundo de
Chomón. La riña en el café,
La cartellera del cinema al Portal
de Gilabert, va ser la primera
pel•lícula amb argument de la història del cinema espanyol. A poc a poc, el cine es va estenent i l’any 1907,
a Los Ángeles (Califòrnia), es roda la pel•lícula El conde de Montecristo. Dos anys després es crea el
primer estudi, sense que ningú pogués imaginar la importància que més tard tindria Hollywood. Juntament
amb la indústria del cinema, van anar arribant les primeres estrelles, llançades a la fama pels departaments de
promoció dels estudis creats en esta població californiana. No cal dir que, al costat d’actors seriosos com
Pola Negrí, Mary Pickford, Clara Bow, Douglas Fairbanks o Rodolfo Valentino (est darrer va morir
prematurament l’any 1926, havent interpretat films com El hijo del caid), destacaren de manera especial
còmics com Buster Keaton, Harold Lloyd i Charles Chaplin, que amb les seues divertides pel•lícules encara
ens fan riure ara.
El 6 d’octubre de 1927 succeeix un fet revolucionari per a la història del cinema: començava a
parlar! El cantor de jazz, d’Alan Crosland, deixava escoltar l’actor Al Jolson cantant. S’iniciava una nova
era per a la indústria del cinema. També per als actors: molts d’ells van desaparèixer com a tals en conèixer
el públic la seua veritable veu, desagradable o ridícula, que no corresponia a l’aparença física. Desapareixien
els intertítols i els estudis van haver de replantejar-se, malgrat que van fer importants inversions per reconvertirse en sonors. També els tècnics i els cineastes van canviar de forma de fer i de pensar. Els actors i actrius van
haver d’aprendre a vocalitzar correctament. A l’Estat espanyol, els primers estudis sonors, els Orphea, van
ser inaugurats a Barcelona en 1932 . La implantació del sonor va coincidir amb el crac econòmic de 1929,
que va ocasionar la Gran Depressió als EUA. Milers de ciutadans trobaven en el cinema moments per fugir
dels problemes quotidians. Hollywood es va dedicar a produir títols basats en els gèneres fantàstic, còmic,
musical o negre, amb la finalitat d’exhibir productes escapistes.
Seria durant el final de la segona dècada del segle passat quan Nonasp coneixeria el cine, de la
mà d’un empresari, Josep Marín, que havia desertat de França per no anar a la Primera Guerra Mundial. I
una volta aquí, l’única manera de guanyar-se la vida va ser primer amb un circ d’aficionats actuant de poble
en poble, desplaçant-se en carro estirat per una somereta i amb la màquina de cine, i més tard amb una
camioneta i un remolc que compraren per continuar fent cinema. A l’arribada al poble, s’instal•laven al Portal
i després a fer el pregó amb una trompeta: «Tararà, Tararà...!». I a cada cantonada deia: «Esta nit, funció de
cinema sonor i aquell que no vingué es pixarà al llit». Tots els xiquets del poble anaven darrere de l’improvisat
pregoner per tots els carrers del poble.
Arribada la nit, la gent acudia al Portal amb la cadira de casa. Els xiquets seien en terra i es
col•locaven mirant a ca l’oncle Remundet, on ja s’havia penjat el llençol que servia de pantalla. Després, a la
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meitat de la projecció, passaven una mena d’embut, lligat en un bastó, per arribar més lluny,
i la gent els donava la voluntat. Les pel•lícules que projectaven solien ser de l’Oest americà,
Jaimito, Sandalio, Charlot i Tomasín. Quan el cine encara era mut, explicaven la trama de la
pel•lícula amb un fort accent francès que donava més misteri a la novetat del cinema i, en
acabar-se el rotllo de la pel•lícula, cridaven: «S’ha acabat la botifarreta, en posarem un altra
i ja està». Va ser per això que la gent, sempre que arribaven al poble, corrien la veu dient:
«Ha arribat la botifarreta, esta nit cine». Més avant, en estrenar una nova camioneta, ja
portaren pel•lícules com Tambores lejanos, La Cumparsita o Bienvenido míster Marshall,
entre d’altres que animaren les nits de les nostres viles, el segle passat.
Al poc de començada la dècada dels 30, seria el nonaspí Felix Zurita (Tabola)
qui, amb un petit projector, va fer cine a la vila, al que per aquell temps era el corral de ca
Sinyoreta, a l’avinguda de Millán, així com allà on ara és el bar de Galdón, al carrer Nou.
D’ajudant i porter encarregat de cobrar l’entrada estava son cunyat, Emilio Ráfales Fillola.
Contava que, un dia, amb el ruquet que tenia, carregaren el projector i les pel•lícules, se n’anaren cap a la
veïna població de la Pobla de Massaluca, on al local del Centre alguna gent que va acudir per veure la
projecció de la pel•lícula no volia pagar i que, no obstant això, encara van replegar tres pessetes, més set que
els va donar el president d’esta entitat. Millor sort van tenir a Maella, on, només arribar, van reconèixer el seu
cunyat, Tabola, per haver-lo vist jugar a futbol i tota la gent els saludava. Així és que,
una volta passada la pel•lícula Tip i Tap, de la qual anava contant l’acció l’oncle
Fillola, es posaren a contar els diners recaptats i els sortiren uns vint duros de plata,
una petita fortuna per aquells temps.
Mentre anaven arribant altres ídols a les pantalles, com la Greta Garbo, la
Marlene Dietrich o el Gary Cooper, així com el color, l’any 1935, Rouben Mamoulian,
un director d’origen romanès, rodà a Hollywood La feria de las vanidades. Som al
1939 i William Cameron Menzies millorarà notablement la qualitat del color per a una
de les pel•lícules més importants de tots els temps: Lo que el viento se llevó. De totes
maneres, malgrat el color, se seguiren fent pel•lícules en blanc i negre, algunes
d’esplèndida realització durant els anys quaranta i cinquanta, com Los Sobornados,
de
Fritz Lang; Operación Cicerón, de Joseph L. Mankiewicz; La diligencia, de John
Diapositiva
Ford i amb John Wayne de protagonista, i El correo del infierno, Henry Hathaway.
A Nonasp, poc temps després d’acabada la Guerra Civil, el senyor Alberto Rúperez Ochoa,
metge titular de la població, que havia arribat el dia 15 d’agost de 1942 per fer-se càrrec de la plaça, seria el
promotor i fundador de l’empresa CON-DOR, que tenia per objectiu trobar a la vila un local per tal de
condicionar-lo com a sala de cine. És per això que va mantenir converses amb la Junta del Sindicat, per
posar-lo a la primera planta de l’edifici, en aquella època ball de la entitat. Com que les converses no
prosperaren, es va decidir a posar-se en contacte amb la senyora Manuela Domenech, per tal d’habilitar el
primitiu trinquet (1) de la seua propietat com a saló de cine. Com que la proposta del senyor Alberto va ser
acceptada, a continuació es van fer les obres necessàries i es va instal•lar el projector, la pantalla i butaques
al local, que es va obrir al públic l’any 1944. L’empresa va durar fins
al 3 de maig de 1952, any en què el va traspassar a la Parròquia,
dirigida per mossèn Alejandro, per la quantitat de 40.000 pessetes,
que van fer efectives en aconseguir un préstec del Banc d’Aragó de
45.000 pessetes. Direm que, en la primera projecció (Juego de
pasiones, de la Metro Golden Mayer), el 3 i 4 de maig de 1952, va
obtenir la nova empresa uns ingressos per les entrades de 938
pessetes. Seguint amb esta història del cine, apareixen nous invents
per aportar espectadors, que ja començaven a desertar de les sales.
Així s’estrena el 1952 la pel•lícula Esto es cinerama, un espectacle
que necessitava triple projecció en un pantalla gegant, que era
reservada als documentals.
Som ja al 1953 i la pel•lícula La túnica sagrada, del
director Henry Koster, ampliava la pantalla quasi el doble, acabava
Diapositiva de Joana d’Arc

d’arribar el cinemascop. Al mateix temps,
a Europa, la nouvelle vague francesa, el
free cinema anglès, les tres b del cine
espanyol (Bardem, Berlanga i Buñuel), el
trípode genial del cine Itàlia (Visconti, Fellini
i Pasolini) i el suec Ingmar Bergman
demostren una maduresa del cine que
contrastava amb la carrera de l’espectacle
dels estudis de Hollywood. Ens trobem als
anys setanta: Georges Lucas, autor de La
guerra de les galàxies (1977) i Steven
Spielberg, realitzador de Encuentros en
la tercera fase (1977). Paral•lelament,
altres directors aposten per un cinema
igualment comercial, però tractat amb un
estil de realització molt personal i creatiu,
com ara Ford Coppola, Scorsese, Brian
de Palma, Burton, Lynch.
Als anys 80, l’aparició del vídeo
i l’augment dels canals televisius per vies
diferents fan que el públic vegi més cinema
que mai, sense sortir de casa. La
globalització de l’economia afecta el
cinema nord-americà, que s’alia amb la
indústria electrònica oriental. També són
temps de grans melodrames i de
recuperació de la comèdia, genere en què
destaca Woody Allen. A Espanya, la
Escriptura de venda de del cinema de D.Alberto a la Parròquia
Transició política possibilità un cinema sense
censura que influí en l’aparició de l’anomenada movida madrileña. Pedro Almodóvar enriqueix l’escena
cinematogràfica per mitjà del seu cinema postmodern i d’esperpent, gènere també conreat per Berlanga.
Seria al mes de gener de 1970, quan els hereus de Francisco Freixa, després d’àrdues
negociacions en l’empresa del Cine Azul, i ja sent mossèn de la parròquia el senyor Manuel Almor Moliner,
s’arriba a un acord pel qual, a canvi del pagament de 100.000 pessetes a la parròquia, es retornava el local
del cine a la família. Els hereus passen a anomanenar-lo Cine Freixa. L’empresa, en iniciar esta nova etapa,
va projectar la pel•lícula Mando perdido,
que protagonitzà el conegut actor Anthony
Quinn. Melodrama bèl•lic que discorre en
terres algerianes. El tinent coronel Pierre
Raspegury (Anthony Quinn), al front d’una
divisió paracaigudista de l’exèrcit francès
derrotada al Vietnam, és informat que el
seu regiment ha sét dissolt i ell rellevat del
seu lloc.
L‘arribada de la televisió a la
dècada dels seixanta esdevé una crisi que
ha durat fins ara, primer amb el tancament
dels cines dels barris en les grans ciutats,
única universitat a la qual van anar
enamorats del cinema com Terenci Moix i
Jaume Fuster entre d’altres. Poc després
la crisi d’assistència a les sales de les
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nostres viles fa que es tanquin els cines de
Maella, obert altra volta ara fa uns mesos;
el de Favara, que gestiona l’Ajuntament
d’esta vila i ja fa uns anys que torna a ser
obert, i finalment també li va tocar al de
Nonasp, que va aguantar un temps, però
la falta d’espectadors va dur la família
Freixa a prendre la decisió de tancar les
portes l’any 1982, projectant una pel•lícula
eròtica. A partir d’aquí, en determinades
ocasions, es passava alguna pel•lícula,
l’última de les quals va ser l’espanyola
titulada Las autonosuyas, amb l’actor
Alfredo Landa com a protagonista.
En l’actualitat, la vella
màquina de cine està neta i engreixada per
poder projectar pel•lícules i encara es
conserva a l’escenari del local. També es
conserva la blanca pantalla i una
entranyable història plena de records i de
sensacions on ens traslladaven les imatges
que cada dissabte i diumenge passaven per
l’atenta mirada dels espectadors,
principalment de xiquets i adolescents.
Descobríem en l’obscuritat de la sala, i
gràcies al miracle del cine, que no estàvem
sols en eixe món, que hi havia altra gent
més enllà del gris i limitat horitzó de la nostra
petita vila, gent que, igual que nosaltres,
Autorització del Ministeri de Indústria
treballaven, ploraven i reien, segons la sort
que el destí els oferia en cada moment de la vida, com si d’una pel•lícula es tractara.
Cansada la gent de la televisió, van tornant al cine, on noves generacions de directors i actors
tornen a emocionar-nos. Al mateix temps, en el cine espanyol, deixada enrere l’època de les tres B, les noves
generacions (Victor Erice, Pedro Almodóvar i Fernando Trueba) donen proves d’imaginació en les seues
pel•lícules, mentre que Camus i Aranda encarnen els valors sòlids que tota cinematografia necessita, cosa que
ajuda perquè els espectadors no marxen dels locals com a voltes passava quan es projectava pel•lícules
espanyoles. Això ara no passa i continuen sorgint nous realitzadors, com ara Julio Medem, Alejandro Amenábar,
Fernando León, Benito Zambrano, Icíar Bollaín i Isabel Coixet.
No podem acabar est breu repàs per estos anys de la història del cinema, sense tindre un record
per a tots aquells que a Nonasp el van fer possible.
El senyor Alberto Rupérez, que el va posar en marxa en
els durs i difícils anys de la postguerra; mossèn Alejandro Burillo,
que el lloga a càrrec de la parròquia; Juan Manuel Llop i Hipólto
Solé que s’encarregaven de la venda d’entrades; José Albiac,
maquinista des del primer dia; Tomàs Andreu, porter i encarregat
d’acomodar durant molts anys la gent que anava al cine; Modesto
Tena, que es va ocupar de pujar i baixar les pel•lícules a l’estació;
caramelers, nois jóvens que venien llaminadures i cacaus pel local
del cinema abans i després del descans de la projecció; personal
de l’empresa Amistat, que va continuar quan el mossèn marxà de la
vila, i finalment la família Freixa, que el van fer possible en cedir el
local de l’antic trinquet, que en l’actualitat conserva Paco Freixa.

Alberto Rupérez Ochoa
Mort
a
Saragossa el dia 8 de
febrer de 1994 a
l’edat de 94 anys,
poc després que el
dia 31 de gener fos
ingressat per una
malaltia, juntament
amb
la
seua
senyora, Consuelo,
de vuitanta-quatre
anys, a l’hospital
Miguel Servet d’esta capital. El senyor
Alberto, fill del matrimoni que formaven
Pedro Rupérez i i la seua senyora,
Resurrección Ochoa, segons consta en la
fitxa del Col•legi de Metges de Saragossa,
va nàixer a Mediavía, població navarresa
de 3.700 habitants situada a la ribera de
l’Ebre, a vint quilòmetres de Logronyo.
Va ser a la Universitat de
Saragossa on el senyor Alberto cursà els
estudis de medicina i on va obtenir la
llicenciatura el dia 21 de juny de 1930. A
Nonasp va arribar, acompanyat de la seua
esposa, per prendre possessió com a
metge i responsable local de sanitat, el dia
15 d’agost de 1942. Van fixar la seua
residència al carrer de la Verge núm. 11,
fins acabada la construcció, l’any 1950, de
casa seua i residència definitiva, a la
Carta de mossèn Manuel al Arquebisbat
carretera de Batea.
No va tardar gaire el senyor Alberto a integrar-se en la vida quotidiana del poble i els 37 anys
d’edat que tenia no li van impedir jugar a futbol en la demarcació d’extrem dret de l’equip local. També era
aficionat a les partides de trinquet, de cartes (on l’enfadava molt perdre i haver de pagar cafè) i de billar al
mateix bar del Sindicat.
Mossèn Alejandro Burillo Sinues
Va nàixer l’any 1907 a Huesa del Común, petita població de la província de
Terol, on va ser educat cristianament pels seus pares, Alejandro i Maria. En acabar
l’escola, va anar al seminari de Belchite, on ingressà als 13 anys després d’aconseguir
una beca. L’any 1924 passa al de Saragossa, on va ser ordenat sacerdot l’any 1931, a
l’edat de 24 anys. El seu primer destí després de l’ordenació van ser els pobles d’Armillas
i Rudilla, a la província de Terol, i acabada la Guerra Civil, en què participà com a
alferes capellà, arriba a Nonasp, l’agost de 1943, on s’ocupa d’ensenyar el catecisme
als xiquets i xiquetes, fa classes a l’escola, organitza l’Acció Catòlica i finalment nomena
una comissió per restaurar l’església, que inaugura a l’octubre de 1946. Però no para
les obres: ara toca subtituir el vell campanar de cadireta per una torre, que s’inaugura
amb les campanes a l’abril de 1951.
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A partir d’ara es dedica a
condicionar l’ermita de la Mare de Déu,
bastant deteriorada a conseqüència de la
guerra, i a la qual ens deia que havíem de
resar i visitar. El 1960 el traslladen a la
població d’Albalate del Arzobispo. La seua
mort a Saragossa, l’any 1971, va ser molt
sentida per la població, ja que amb ell
moria l’últim senyor vicari que va tenir
Nonasp.
José Albiac Albiac
L’ o n c l e
José va nàixer el dia
27 d’agost de 1912
a Nonasp, fill de
Benito i Mariana,
últim de quatre
germans. L’any 1941
es va casar amb
Carmen Freixa, filla
de Francisco Freixa
i Manuela Domènech, família acomodada
de propietaris d’una botiga de comestibles
al carrer Major i del bar del Trinquet, als
que el senyor Alberto va proposar de fer
el cine al local del primitiu trinquet. L’oncle
José va ser l’encarregat de passar les
pel•lícules durant el temps que van durar
Baixa de Llicència Fiscal
les projeccions.
Al mateix temps que treballava la terra que tenia, s’ocupava de la tenda familiar del carrer Major (on hi havia
de tot, tant comestibles com els còmics per a nois: El guerrero del antifaz, El capitán Trueno, Hazañas bélicas
i el T.B.O, i per a noies: Azucena, Claro de luna i Florita, entre altres herois i històries de fades i princeses que
ens feien la vida més feliç i entretinguda). També exercí uns anys com a jutge de pau.
Recordo encara quan els diumenges, després de rosari, mossèn Alejandro ens portava al cine on l’oncle José
ens passava, a l’ordre del mossèn que li deia: ¡José, pasa otra!», un nombre de diapositives amb passatges de
la Bíblia que havíem de comentar, i així provava com estàvem de coneixement d’història sagrada els xiquets
i xiquetes que anàvem a estes sessions més interessats per les aventures de Kit Carson que per Moisès
separant les aigües del Jordà.
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Hipólito Solé -Juan Manuel Llop
Són dos persones significatives en la història del cinema al nostre
poble. Juan Manuel Llop va nàixer l’any 1927 i Hipólito Solé l’any 1929 i
morí l’any 2003. Es van encarregar de la venda d’ entrades durant el
temps que ho gestionava la
parròquia. Per suposat que era una
Hipólto Solé i Filomena Llop
activitat que la feien desinteressadament, es dir, no cobraven res, inclús,
al començament pagaven la seua entrada que era la primera que venien,
però més endavant els hi van dir que ells no pagarien, ni les seues
dones que veien la pel•lícula des de la taquilla on estaven per a la
venda. La forma de la taquilla era com la de la venda de bitllets de
l’estació de Saragossa. Com no hi havia més distracció, los dissabtes Juan Manuel Llop i Mercedes Alfonso

a la nit i los diumenges per la tarda, el cine
er la principal distracció. Es venien com a
mínim 50 entrades cada sessió, si la
pel•lícula era bona se’n venien més de
seixanta. Sembla que en la foscor i la
intimitat que donava la projecció era
aprofitada perquè alguns nuvis fessin
«manetes» per davall de l’abric que es
ficaven sobre la falda. Pepito el Sant
portava una canya i pegava a qui es portava
malament.
Manuel Almor
Moliner
Mossèn
Manuel Almor
Moliner va néixer
l’any 1942 a la
p o b l a c i ó
saragossana
d’Herrera de los
Navarros. Va ser
ordenat sacerdot el
26 de març de 1966
i va desenvolupar el seu ministeri a
Mequinensa, Faió i Nonasp. Més tard va
ser destinat a Saragossa, on va exercir de
professor de religió a l’institut Ramón
Contracte de venda de la Parròquia a Fco. Freixa
Pignatelli. Ha estat director general de
l’Obra Diocesana Santo Domingo de Silos durant 26 anys, des del 1980 al 2006. Llicenciat en Teologia i
diplomat en Magisteri, va ampliar estudis de Teologia i Ciències de
l’Educació a la Universitat de Navarra. Membre del Consell Pastoral
Diocesà i del Consell Presbiteral, és també canonge de l’Excelentísimo
Cabildo Metropolitano des de 1999 i el 2006 va ser nomenat deán del
Cabildo i delegat episcopal d’Ensenyament.
Durant la seua estada a Nonasp, del març de 1969 al setembre
de 1971, es va ocupar de l’atenció a la feligresia, sobretot de la gent jove,
que reunia a la casa parroquial. D’estes trobades va sortir la idea de muntar
un programa en què per la megafonia de l’Ajuntament, cada diumenge a
l’hora de dinar, arribaren les notícies de la vida quotidiana de la vila. També
dedicà el seu temps a netejar les pedres de l’altar major, on es va traure
l’altar de fusta, obra d’Emilio Gimeno, i se’n va posar un d’alabastre que
va fer i muntar el marbrista d’Ascó. També es va canviar el Crist que hi
havia i se’n va col•locar un d’estil gòtic tallat en fusta pel tallista Juan Pérez,
que és el que presideix ara l’altar major.
Tomàs Andreu Llop
La mort, el dia 10 de desembre de 1999, després d’una llarga malaltia, de
l’oncle Tomás Andreu Navarro (l’Hereuet), d’ofici llaurador, encarregat els caps de
setmana de replegar les entrades del cine des del primer moment en què el senyor
Alberto el va posar en marxa, de cobrar la iguala del metge, infermer i veterinari, ens
porta a la memòria quan, al primer toc de sirena, marxàvem cap al cine i, ja a la porta,
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ell esperava que la gent que matava el temps a la taverna del
costat xerrant i bevent començara a entrar a la sala, que poc a
poc s’havia anat omplint de canalla que no parava d’empipar
per primeres butaques .
Al poc, amb la sala quasi plena, l’oncle José apagava els llums
i tota la pantalla s’il•luminava amb les notícies en blanc i negre
del NO-DO, on els néts majors de Franco repartien regals de
reis als xiquets malalts de l’hospital de San Rafael. El ministre
d’Indústria inaugurava una nova cadena de producció a la
SEAT de Barcelona i Doña Carmen Polo i un Generalíssimo
encara jove rebien al Pardo els matrimonis que havien rebut el
premi de la natalitat, que sempre solien guanyar Chuchy
Fragoso del Toro i la seva dona, que tenien 20 fills. Finalment
la veu de Matías Prats comentava el nou fitxatge del Reial
Madrid (un jugador anomenat Didí) i s’acabava amb unes
imatges de Marisol per Madrid. Després començava la pel•lícula.
Modesto Tena Bautista
El dia 1 de novembre de l’any 2000, a l’hospital d’Alcanyís i després
d’una llarga malaltia, va morir Modesto Tena Bautista, a l’ edat de 65 anys. A Modesto,
que formava part, com el pregonador i el sereno, del paisatge urbà de Nonasp, sempre
el recordarem baixant i pujant de l’estació les pel•lícules i algun paquet. Sense traueres,
l’ampla jaqueta li servia per resguardar-se del fred de hivern i per lliurar-se de les
calors de l’estiu; mai no deixava la jaqueta, potser perquè a les butxaques no li faltaven
mai quatre cordells per si havia de lligar alguna cosa al carretó a més a més d’algun
tros de paper. A la vila tothom l’apreciava. Crec no equivocar-me si dic que també els
quatre noiots que més d’un dia, quan passava amb el carretó pel Portal carregat amb els rotllos de la pel•lícula
de l’Oest o de romanos que per aquells anys se solien passar al cine, el feien enfadar i feien com si li volgueren
prendre el carretó. Això l’enrabiava molt i marxava com un descosit darrera dels nois i el carretó fins que el
tornava a recuperar i emprenia sense presses el camí de l’estació.
Paco Freixa Mompel
Fill de Paco Freixa i Antonia Mompel, va nàixer a Nonasp el mes d’octubre de 1944, ja a punt
d’estrenar la sala del cinema a l’antic trinquet dels seus iaios, Francisco i Manuela, que va heretar el seu
pare, igual que la taverna i el frontó nou que, una volta desapareguda l’afició pel joc de pilota a la vila, servia
per a terrassa d’estiu. Paco, que des de molt jove va començar a treballar d’ebenista al taller de l’oncle
Àngel, des de fa uns anys, amb la seua dona Mari, hi té obert un restaurant que vam visitar una tarda mentre
preparàvem la revista per tal de fer unes fotos de la sala, la cabina i l’antiga màquina tan ben cuidada per ell.
En un moment la va posar en marxa i, mentre ens n’explicava el funcionament, a la pantalla sortien unes
quantes diapositives en què s’anunciaven les màquines de cosir ALFA que es podien comprar al representant
Emiliano Pallarès, al número 12 del carrer
Major; Mobles Abiac, que anunciava el
matalàs Relax i que tenia la tenda on abans
era l’ermita de Sant Sebastià al Portal, i el
sastre López de Casp, que baixava molt
sovint a la fonda la Económica de Miguel
Ráfales (Coso), a la plaça de Sant Joan,
per prendre mides i emprovar als seus
clients els vestits encarregats.
Anava rodant la màquina i a la
cabina, que estava tal com la va deixar
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sirena com si acabés d’avisar que era l’hora d’anar al cine.
Una mica més enllà, la màquina que plegava les cintes de
cel•luloide i altres objectes que ens traslladaven a un temps
de la nostra joventut mentre seguíem parlant amb Paco, que
ens contava que les pel•lícules es projectaven els dissabtes a
la nit, dia en què el local s’omplia de parelles de nuvis, quasi
sempre acompanyats de la mare de la nóvia, que vigilava que
la parella es comportara tal com manava la Santa Mare Església
i els bons costums de l’època. El diumenge, en sessió de la
tarda, quan la pel•lícula era apta, eren més jóvens i xiquets els
qui ocupaven les butaques de les primeres files. La nit era per
a la gent gran que volia veure la pel•lícula amb tranquil•litat. I
alguna volta els dijous, si per alguna causa major, com podia
ser la falta d’electricitat, no es podia fer el cap de setmana.
Ens explicava, ja baix a la sala, que, ajudant a la
cabina a l’oncle José, van ser-hi primer els seus nebots Gonzalo Andreu i Sebastián Andreu, i ja els últims
anys, Antonio i Manolo Chertó. S’ocupava de la taquilla tota la família. També que, en fer-se càrrec de
l’empresa, compraren 200 butaques als empresaris del Cine Goya de Saragossa, que aleshores eren la
família Parra i que, a voltes, quan hi havia alguna avaria a la màquina, l’oncle José apagava i encenia els
quatre pilots rojos de les parets que tenien com a contrasenya perquè puges a la cabina algun dels empleats
de la sala per ajudar a solucionar els problemes de la projecció. Va sortir a la conversa el nom dels nois José
Ferrer, Agustín Roc, Jose Luis Franc, Agustín Tena i el mateix Paco, que eren els qui, abans de començar i a
la mitja part de la pel•lícula, anaven per la sala venent llepolies i cacauets per fer més entretinguda la sessió.
A més a més d’esta entranyable història plena de records que Paco ens va contar, els que vam
gaudir del cine, sentíem en acabar la visita tot un cúmul de sensacions. Unes sensacions que a cada moment
ens traslladaven les imatges que cada dissabte i diumenge passaven per la nostra atenta mirada d‘espectadors,
principalment quan de xiquets i adolescents
descobríem en l’obscuritat de la sala el primer amor
i, gràcies al miracle del cinema, que no estàvem
sols en eixe món, que hi havia altra gent mes enllà
del gris i limitat horitzó de la nostra petita vila, gent
que, igual que nosaltres, treballaven, ploraven i
reien, segons la sort que el destí els donava en cada
moment de la vida.
(1). EL TRINQUET A NONASP
El primer trinquet de què tenim
notícies a la vila, on es jugava a la pilota a mà, es va
construir a principis del segle passat. Ja a les Festes
Majors de la vila del 1942, al diari saragossà
Amanecer, que els dedicava una pàgina, apareix
un anunci publicitari del frontó-cafè, propietat de
Francisco Freixa. D’este trinquet, que es va habilitar
per a sala de cine i ara com a restaurant, se’n pot
veure encara, en un dels angles entre la paret frontal
on impactava la pilota i la paret lateral, l’acabament
en forma de corba còncava denominada «frare». Al darrere de la construcció, uns pocs graons utilitzats com
a graderia per seure els espectadors.
L’any 1948, el propietari del café, com que hi havia molta afició al joc del trinquet, va construir
un altre frontó paregut al primitiu que és el que avui coneixem ja més com a pista d’estiu que com a trinquet.
(De Carles Sancho Meix)
Daniel Maza Pons
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Una de romanos
Avui és diumenge, dia assolellat d’un hivern que acaba de començar. Són les deu del matí i la
gent ja passa per la plaça de Sant Portomeu camí de l’església, mentre d’altres fa més de dues hores que
estan calcigant la serra per mirar de caçar algun conill despistat o perdiu. Va passant el mati i, a la sortida de
missa, molta gent s’atura davant del Sindicat per mirar la cartellera del cine penjada a la paret de ca Buisán.
Hi ha de tot: jóvens, grans i molts xiquets. Esta setmana, a la vista del cartell, en fan una de bona, d’estes que
sobretot agraden als xiquets. És de colors, amb aquelles batalles de tanta gent a cavall, lluites d’espases i
soldats que porten unes crestes igual que galls i els escuts que lluentegen al sol. N’hi ha que diuen: «Ja en
tornen a fer una de romans! Igual que el mes passat,
mira si podrien fer–ne una de l’Oest o de Tarzán, que
són les que m’agraden».
Com que la pel·lícula és apta per a tots, els noiets avui
aniran més de pressa, ja que han de dinar i cobrar la
petita paga dels iaios, oncles i padrins per mirar de
replegar per pagar l’entrada del cine i anar corrents a
agafar un bon lloc a la vora de l’estufa, ja que fa un fred
que pela.
Són les quatre i mitja, l’oncle José arriba al cine i puja a
la sala de la màquina, abans de posar-se a preparar la
pel·lícula, col-locar la sirena a la finestra i que el so se
senta per tots els racons de la vila. Davall, la sala es va
omplint i, a l’hora prevista, els llums s’apaguen i els quatre
llumets rojos de les parets s’encenen i comencen a sortir
a la pantalla les imatges en blanc i negre del NO-DO.
Després van eixint els títols de la pel·lícula i, en
l’obscuritat de la sala mig d’amagatons, una parella de
jóvens que festegen. De cop, una mà del noi se’n va
La sirena
sense voler damunt la cama de la noia, que obre uns ulls
com plats i li trau la mà al moment dient-li: «Vols parar?». El noi para, però al cap d’una mica hi torna, mentre
la noia pensa: «Ja era hora!».
Els xiquets tenen els ulls molt oberts; mirant imaginen que són ells els qui són damunt dels cavalls, corrent i
saltant. De cop la pel·lícula s’ha tallat, s’encenen els llums i alguns comencen a xiular i cridar: «un cortasso!».
L’oncle José es disposa a enganxar la pel·lícula ràpidament. Mentrestant al cine s’ha format una mica de
batibull: la criaçor, dreta per les butaques, parlen entre ells de la darrera escena i el darrer cop de puny del bo
(el xic) al dolent. Comença a tornar la
pel·lícula i, a la mitja part, s’encenen els
llums i a la pantalla ix la propaganda (de
què ningú fa cas) de Mobles Catalán. La
gent va al bar de Paco a fer una cervesa,
una taronjada o un cafè, i els xiquets un
grapat de cacauets de duro, algun xiclet o
un Chupa Chups.
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La parella de nuvis estan separats com si
no es conegueren: la nóvia està parlant amb
les amigues i el noi amb els amics, contantlos les darreres escenes de les seues
pel·lícules. Comença de nou la pel·lícula,
ara és quan es fa més interessant, és el
moment en què els dolents, lladres i
traïdors, han de perdre l’ultima batalla, la
més gran a camp obert, amb dos mil soldats
per bàndol, equipats amb llances, espases,
escuts... I com no podia ser d’una altra
manera, guanya el xic i els bons. Els xiquets, emocionats i amb cara d’alegria; a la parelleta també se’ls veu
l’emoció, però ells la tenen a la sang. La pel·lícula s’ha acabat, s’encenen els llums i, a poc a poc, tots van
marxant.
L’oncle José tanca la màquina, posa els rotllos de la pel·lícula al sac i fins al diumenge que ve. Ara serà quan
comença l’altra pel·lícula, la dels xiquets al
Portal.
«-Jo sóc lo xic!
-Jo el forçut!
-Jo el que portava el cavall blanc!».
Qui tarda més és el dolent, que, com
sempre, li toca al mateix. A continuació ixen
corrents pels carrers més antics del poble
a representar una nova pel·lícula. Aquesta
és una pel·lícula que durant mols anys es
va veure a Nonasp. Les de romanos són
les millors.
J. María Ráfales Vidal, Lo Portal, núm. 118 del maig–juny de 1996

Del programa de festes de l’any 1958

Del programa de festes de l’any 1961
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Vivències i records
Han passat molts anys, però encara puc sentir l’olor dels cacauets o les dolçaines que ens
compraven a cal Corredor quan els
diumenges a la tarda eixíem les amigues.
Sí, dèiem: «avui aixirem!». Això volia dir
passejar pels carrers, per la carretera o, ja
una miqueta més grans, anar al Chiringuito
a escoltar música de la simfonola o estar
una mica més arrambades al costat del noi
que ens agradava i que, per descomptat,
ell ignorava. Alguna vegada, ni la millor
amiga coneixia el secret perquè totes dues
volíem el mateix. Era normal que entre els
nois n’hi hagués un d’especial que destaqués per alguna qualitat desconeguda o potser per la fama que
nosaltres mateixes li posàvem.
Però, d’entre els records del temps d’infància, el que forma part de la meua estructura sentimental
d’aquella època és el cine. Vagament recordo quan, a l’estiu, venien al poble a fer cine al carrer uns forasters
que es coneixien com la Botifarreta. Sense comprendre gaire bé el significat d’aquella paraula, sé que ma iaia
i jo anàvem, amb una cadireta petita, a veure una pel·lícula en blanc i negre que es projectava sobre una tela
blanca. El moviment lleuger del vent feia que les imatges tinguessen un ritme especial que accentuava la intriga
del guió. Eixir de nit tenia un sentit extraordinari; de vegades m’aturava a imaginar històries sobre les palometes
que, al voltant del llum, al cantó del carreró, no paraven. Després, al matí, corria a veure-les mortes al terra,
com una catifa blanca, abans que cap dona agranés el carrer. Recordo que aquells bitxets em feien pena
perquè a la nit revoltaven molt contents i jo sabia que al dia següent estarien morts. «Quina poca vida!», em
deia. És com el cinema: demà ja no hi serà.
El diumenge era especialment esperat perquè anàvem al cine. A l’hivern encenien dues estufes de
llenya o carbó per escalfar la sala, que recordo molt gran, per la percepció que tenim a la infància d’alguns
indrets que no en són tant. Els familiars de qui s’encarregava de vendre les entrades, projectar o que, d’alguna
manera, estaven vinculats a la sala tenien certs privilegis com ara seure més a prop de l’estufa. Per guardar el
lloc es posava la bufanda o alguna roba als seients i així tothom sabia que allí estava ocupat. Encara que per
a mi el privilegi era seure amb les amigues, al mig de la sala, i ,si podia ser, més a prop del noi que m’agradava.
Quan s’apagaven els llums era
extraordinari: després de suportar una
introducció anomenada NODO, que per
a mi era un sacrifici que havia de sofrir
abans de començar el veritable plaer,
m’introduïa en una altra vida: la de fantasia,
que era on jo em situava de veritat. Potser
la vida diària era massa dura i el cinema
representava una evasió. Aquelles imatges
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permetien viure emocions que rarament es trobaven
fora d’aquell ambient; allí sorgien les passions més
extraordinàries, l’aliment dels nostres desitjos
humans.
El paper que feia el cinema esdevenia
fonamental en un temps on les possibilitats de viure
experiències i sensacions eren molt més limitades que
avui dia (Internet, vídeos, mòbils...). També era una
manera de viatjar físicament i cronològicament; de
viure i de somniar; un lloc per riure, plorar, patir, sentir
odi, ràbia o compassió. A les fosques tot era possible: s’instal·lava un espai col·lectiu on es contagiaven els
sentiments. El cinema ens feia sentir iguals perquè les emocions no entenen d’ideologies ni de classes socials
ni d’edat. Quants adults seriosos i inexpressius he vist plorar al reflex de la pantalla! Això em divertia i era una
font d’aprenentatge de la psicologia humana. I els models femenins! Totes volíem ser com l’Elisabeth Taylor,
la Silvana Mangano, l’Ingrid Bergman o ens
sentíem seduïdes pels galants inigualables
com Tirone Power, Gary Cooper, Robert
Taylor o Charlon Heston. El cine era la
universitat de la vida. Allí s’aprenia tot. La
censura prohibia les escenes més picants,
però la imaginació completava l’acció
retallada! Encara que solament es veien
pel·lícules «aptes» per a la moral i la
ideologia de l’època, en la nostra fantasia
no existia cap repressió. Després, durant
tota la setmana a l’hora del pati i a la tarda
en sortir de l’escola, jugàvem a representar
Del programa de festes de l’any 1968
la pel·lícula del diumenge anterior.
M’agradaria tornar a sentir la vida com la imaginava quan aquell raig de llum prop del terrat
projectava les imatges amb un so especial que mai no oblidaré. No sabia per què allí no anaven les palometes
com al cantó del carreró a l’estiu. Mai no ho vaig preguntar.
M. Llop

Del programa de festes de l’any 1975

Nota: Si algú vol comunicar-nos los seus records, les vivències, anècdotes o referències sobre el cine al
poble que es poso en contacte amb el grup editorial. Nosaltres posarem a la seua disposició los recursos
tècnics per enregistrar o escriure allò que ens puguin fer arribar.
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