
EL CINEMA  A 
TORÀ

Història

i protagonistes



Com a introducció
◦ El 1940, en Ton Tomàs compra i posa en 

funcionament el “ Salón Recreo”, per a cinema 
i espectacles

◦ El 1945, en Ton Padullés construeix el Cinema 
Glòria. Ja hi ha dos locals d’oci a Torà!

◦ El 1959, la sala de l’antic Centre Catòlic, a Cal 
Canuto, es converteix provisionalment en 
cinema.

◦ El 1960, el que havia estat Cinema Glòria passa 
a ser el Casal Parroquial: cinema, teatre i 
espectacles infantils.

◦ Cinema al carrer amb Abdon Santesmases



El Salón Recreo,, obra d’un emprenedor: 
Antoni Tomàs Garriga

Continuada per el seu

gendre, 

Miquel Vilaseca Padulles

i la seva neta,

Neus Vilaseca Tomàs



La compra

Antoni Tomàs, (el Ton del Pep del Roig) 

fill de Cal Fani, després de la guerra 

deixa la seva professió de taxista a 

Barcelona i compra a Torà l’edifici de 

l’Hostal, on la família Vilamú (de Cal 

Generós) hi regenta un cafè i un hostal i 

hi té fàbrica de rajoles en societat amb 

el Joloch. 

Ja hi havia allí un local on als anys 20-30 

hi feien ball amb un “organillo” 

Anunci del 1933



canvis, obres, compres..

Progressivament el va transformant fins a 

convertir-lo en un dels millors de la comarca 

(butaques, ampliació, aixecar el sostre, aïllar, 

il·luminació..)

Els balls de fires i festes majors ja no es fan a 

l’envelat, sinó que es fan al “Salón Recreo”. 

Revista, concerts, teatre i evidentment cinema. El 

Ton s’ha convertit en tot un empresari de 

l’espectacle. 





Noies al “palco” un dia de ball



el cinema  

Als inicis, el CINEMA venia a fer-lo un 

senyor de Barcelona, que portava la 

seva pròpia màquina i “tirava” la 

pel·lícula. Li deien el “cinàire”. Però 

aviat el Ton va comprar màquina 

pròpia i va buscar “operadors” de 

cinema. Actualitzava el material sovint.



els operadors de la 
cabina de projecció
◦Pere Molins ◦ Josep Querol



els operadors de la 
cabina de projecció

◦ Josep Sunyer
◦ Antoni Vilaseca



els operadors de la cabina

de projecció, per ordre cronològic

◦ FELIP PALOU, de Cal Palou

◦ JOAN VILÀ, de Cal Roig (li deien el Roget) 

◦ PERE MOLINS, de Cal Clavellà

◦ L’”esquilet” de Biosca

◦ JOSEP SUNYER de Cal Pelegrí

◦ JOSEP QUEROL 

◦ ANTONI VILASECA, de Cal Pep del Roig, net del Ton Tomàs.

◦ RAMON SANTESMASES, de Cal Sileta. L’ajudaven Joan Miquel Puig, 
Francesc Viles, Carles Lacruz



Qui més hi treballa? 

Porters, netejadores, cantina, 

venedores de llaminadures...

◦ El Pep de Cal Regalat agafava les entrades 

i feia de porter (havia estat mosso 

d’esquadra abans de la guerra)

◦ Altres porters: El Manel del Prim, Gil Querol

◦ La Roseta de Ca l’Andreu i la Sra. López (la 

Mustafana) venien llaminadures

◦ Els de Cal Meix portaven la cantina de dins 

el local i el Cafè la Toranesa



Algunes pelis

1952



Algunes pelis

1953



Algunes pelis



evolució

Durant els anys 50-70 va ser el pol d’atracció de la Vall del 
Llobregós. Hi havien arribat a fer: 

◦ 2 pel·licules el dissabte nit i 2 el diumenge a la tarda, sessió 
de ball al vespre i cinema a la nit 

◦ Concerts i espectacles com els d’Antonio Machin, Salomé, 
la Maña, Orquestra Maravella i altres 

◦ A començaments dels 80, els cinemes a tot arreu van anar  
perdent públic, substituïts per televisió, vídeo, grans sales 
comercials....,. La facilitat de moviment que els automòbils 
donaven a la gent dels pobles, restava protagonisme a les 
sales locals.  

◦ El Salón Recreo va tancar portes el 1987



Cinema 
Glòria. 

Obra d’un altre 
emprenedor:
Antoni Padullés
(Ton del Colomo) 



Cinema  Glòria 

El Ton va donar el nom de la seva 
esposa, la Glòria Badia, al seu 
flamant local.

La Glòria hi va treballar fent una 
mica de tot i sobretot venent-hi 
llaminadures

Desconeixem qui hi feia d’operador

Hi feien cinema, predominantment 
programacions infantils. També 
espectacles de putxinel·lis.  



Cinema  Glòria 





Cinema Glòria, pacte de cavallers 

Dos locals de cinema i teatre no donaven prou rendiment 

per a un poble de màxim 1500 habitants i la seva 

comarca natural.

A finals dels 50 els dos Tons (Colomo i Pep del Roig) van 

fer un pacte: El Cinema Glòria tancava portes i al Salón

recreo la família Padullés hi tindria de per vida un “palco” 

preferent i entrada lliure per a tots els actes i espectacles. 

I així va ser.



Casal parroquial, iniciativa de l’església 
i alguns pares de família.  



Casal parroquial. Apte per a menors

◦ Al Salón Recreo hi feien pel·lícules de tot tipus que 

havien passat els controls i censures de l’època (la 

guàrdia civil ho vetllava). Quan la pel·lícula portava 

l’etiqueta de “no apta”, no hi deixaven entrar als menors 

de 18 anys, però sovint s’hi “colaven” els nens. 

◦ A finals dels 50, començaments dels 60, alguns pares de 

família, impulsats pel mossèn, van decidir buscar un lloc 

per fer cinema apte per a menors. 



El Cinema Glòria es converteix en 
Casal parroquial.

◦ Els pares es van associar, van comprar un 
projector i el primer any van fer cine en un 
local del Convent (Cal Canuto) on ja abans de 
la guerra hi havia hagut el local del Centre 
Catòlic 

◦ Però aviat el bisbat va comprar el que havia 
estat cine Glòria, convertint-lo en Casal 
Parroquial, on s’hi feien pel·lícules aptes, 
pastorets i altres espectacles aptes 



Casal parroquial, teatre i funcions 
infantils .. 

◦ 1967, 

representació 

de Passaport 

per a 

l’eternitat.

◦ Grup de 

teatre local



La censura eclesiàstica.

◦ Hem trobat un full parroquial del 1929 (!) en que el Sr. bisbe fa 

un judici sobre el cinema, dient que s’ha d’evitar perquè incita 

a les baixes passions i altres coses terribles (vegeu el full) 

◦ Diuen alguns que el mossèn, a missa, als anys 50, deia si  les 

pel·lícules que es projectaven eren o no eren aptes i 

aconsellava si s’hi podia anar o no. 



Casal parroquial, cinema apte per a 
menors...amb censura



Casal parroquial, cinema apte per a 
menors...amb censura

◦ Molts recorden que als anys 60, a la 
porta de l’església hi posaven quines 
projeccions farien al Casal Parroquial 
i quina qualificació tenien. 

◦ El mossèn visualitzava les pel·lícules 
abans i li indicava a l’operador on 
havia de tallar, o simplement, posar 
la mà davant l’objectiu



Casal parroquial. Operadors
◦ El primer va ser el  Pere Molins, 

procedent del cinema Recreo. 

◦ Josep Sunyer, de Cal Pelegrí ho 

va ser fins que el Casal va 

tancar, a començaments dels 

anys 70, passant a ser operador 

del Recreo. 



Casal parroquial, qui més hi treballa? 

◦ La Glòria de Cal Colomo 

hi venia les llaminadures 

des d’aquest taulell 

ubicat sota l’escenari. 

◦ La Sra. López venia pipes 

a l’entrada.



El cinema al carrer, amb Abdon
Santesmases. 

◦ Durant els anys 60 i 70, l’Abdon de 
Cal Sileta anava pels pobles amb el 
seu projector portàtil.

◦ Feia cinema al carrer. Sempre 
pel·lícules molt entretingudes i 
divertides. 

◦ A Torà n’havia fet a la placeta de 
l’Hostal. També havia anat a les 
escoles. 



AGRAÏMENTS
A Pere Molins, Lola Tomàs, Neus Vilaseca, 

Josefina Padullés, Jaume i Palmira Jolonch, 

Mª Teresa Pla, Ramon i JM Santesmases i 
Ramon Sunyer 

Per  les seves explicacions i aportacions


