
David Casals: “El cinema ha 
de buscar noves fòrmules per 
no perdre gent a les sales”
El guionista  i cineasta lleidatà assegura que 
“l’experiència de veure un film ‘in situ’ és unica”
La situació de l’exhibició 
cinematogràfica a les Terres 
de Lleida és preocupant. Un 
estudi constata que de les 
cinc comarques catalanes 
que no tenen sales de 
cinema, tres són de Lleida.

Lleida
A. SÁNCHEZ
És el cas de la Segarra, el Pallars 
Sobirà i l’Alta Ribagorça. Tot i això, 
el més preocupant és que n’hi ha 
cinc més que tenen el risc d’ex-
tingir-se, ja que només en tenen 
una. Parlem de les Garrigues, el 
Solsonès, la Val d’Aran, el Pallars 
Jussà i el Pla d’Urgell. David Ca-
sals-Roma, guionista, director de 
cinema i impulsor de l’Escola Ca-
talana de Cinema i Televisió (EC-
CIT), la primera a la ciutat, amb 
seu al Magical Media, diu que és 
una notícia “trista”. “Les noves 
generacions busquen la comodi-
tat i això està provocant que no 
vagin a les sales”. 

Tot i això, assegura que “cada 
vegada es veuen més pel·lícules” 
però veu necessari buscar “noves 
fórmules” i “anar més enllà” per 
evitar que la gent deixi d’anar a 
les sales. Casals opina que veure 
una pel·lícula al cinema “és una 
experiència única”. Sobre l’inici 
de l’escola de cinema –el curs es 
va inaugurar el 24 de setembre–, 

FOTO: LM / David Casals-Roma imparteix, a més, cursos per aprendre a escriure guions 

Casals fa una valoració molt posi-
tiva. “Hi ha una molt bona relació 
i cohesió entre tots els alumnes i 
la veritat és que estem molt con-
tents”. 

Aquesta primera promoció 
compta amb 18 alumnes, nou 
noies i nou nois. Casals explica 
que l’evolució és espectacular i 

que han “ampliat moltíssim els 
coneixements i aviat comença-
ran a posar en pràctica tot el que 
estan aprenent. Fins al moment 
s’han fet classes a sales de cine-
ma; és important que aprenguin i 
gaudeixin in situ i se’ls ha portat a 
veure pel·lícules de cinema euro-
peu, que molt probablement és el 

que acabaran fent”. 
Sobre futurs projectes, avança 

que està treballant en una sèrie 
de televisió, juntament amb el 
cineasta David Pujol i el Miquel 
García, i donant forma a un do-
cumental centrat en la figura de 
l’Elena Jordi, la primera directora 
de cinema d’Espanya.

La canadenca 
Lorna Cozier 
farà un recital 
de poesia, a
la UdL
La canadenca Lorna Cozier pro-
tagonitzarà dilluns, a partir de 
les 18.30 hores, el proper reci-
tal de l’Aula de Poesia Jordi Jové 
de la UdL. Oficial de l’Orde del 
Canadà, Lorna Crozier (Swift 
Current, Saskatchewan, 1948) 
ha sigut reconeguda per les se-
ves contribucions a la literatu-
ra canadenca i per la seva en-
senyança i mentoria amb cinc 
doctorats honorífics. Professo-
ra emèrita a la Universitat de 
Victòria, ha recitat per la reina 
Elisabet II i ha llegit la seva poe-
sia en tots els continents men-
ys a l’Antàrtida.

Projecten el 
film ‘La mujer 
del aviador’, 
d’Eric Rohmer
Un cop finalitzat el cicle de pro-
jeccions dedicat a Stanley Do-
nen, el renovador del musical 
americà dels anys cinquanta, 
el programa de la Filmoteca Te-
rres de Lleida se centrarà en el 
cineasta francès Eric Rohmer. 
Així, dilluns, el CaixaForum pro-
jectarà, a partir de les 20.30 
hores, la pel·lícula La mujer del 
aviador, amb la qual el cineas-
ta va iniciar la sèrie Comèdies i 
proverbis i en què fa una pro-
funda reflexió sobre les rela-
cions sentimentals. El cicle pro-
jectarà cada dilluns algunes de 
les pel·licules més destacades 
de Rohmer, figura cabdal de la 
cinematografia europea.
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