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L'imcriordc din
Mariartí) üX'ui.

egons rhistoriador LIuís Costa - e n el sen niolt ben documentat Ilibre L'i'lla
deis somnis—, al llarg del segle XIX mes de 500 begiirencs varen
abandonar el poblé per estabür-se, la majoria, a Tilla de Cuba.
Al cap d'uns anys, alguns retornaren a Begiir amb una enra•\ onada fortuna a la butxaca. Bona part d'aquells diners, probablement guanyats amb for^a suor, els varen invertir a
construir-se grans i ostentoses mansions, amb una arquitectura que trencava completament amb les velles edificacions del pohle. Aquella gent ben aviac varen ser co• neguts pels seus convilatans com els «americanos» o els
""«indianos». Havia nascut a les nostres contrades el que per
^sempre mes seria anomenada «arquitectura colonial». Una arquitectura de la qual Begur, cal remarcar-ho, en té bells exemples.
Dins aquest marc -darreria de segle- podríem situar l'edifici que fou propietaf de la íamflia Porgas i que mes tard es va convertir en el Centre Artístic Begurenc, Uoc d'esbarjo, [iiajoritáriament deis obrers de la seva fábrica de taps.

Can Mariano de Begur,
un casino del temps deis indians
U n espectre del passat
Text
LLUÍS MOLINAS
Poiogi-afies
JoRDi S. C A R R E R A
ARXIU FRICÓLA

Ai llarg de mes de mig segle, l'emblemátic Centre fou part vital de les inquietuds culturáis i k'idiques de la població: Iluíts balls a la seva sala d'espectacles, funcions de reatre, cinema, conferencies, mítings polítics... El saló-café,
situat al primer pis Je Tedifici, es conserva encara, malgrat els anys que fa que
román tancat, en for^a bone.s condicions. La decoració, a base d'un artístic sos-
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ere de cerámica acolorida -ara ennegrida per la pols de
Tabandü- i uns magnífics plafons estucats a ¡es parees, es
manté gairebé intacta. Només els mobles apilonats i alguna finescra trencada ens torna a ía realitat: el casino és ja
un patetic espectre del passat.
U n passat que ens fa reviure l'época deis americanos,
quan el llum modernista -ara rovellat- que encara presídeix la gran sala, s'encenía resplendent, per mitjá de gas
primer i mes tard electrificat, i es convertía -sense dubteen testimoni mut de mil esdevenimcnts de la vida social
begurenca. Immersos dins aquesta visió retrospectiva que,
com una ferida del temps, estem vivint, podem imaginar
les velles raules de marbre plenes de parroquians, mentre
els cambrers, impecablement abillats i amb davantal gairebé fins ais turmells, els servien l'orxata de murri, el soldat
o els ToquilU de vidre espés, ben enfarfegats de canya,
d'aquella canya que els portava tota la flaire de les Antilles. Si tanquem els ulls podem veure també aquest bellíssim taulell de noble fusta, exquisidament trebaliada, amb
els miralls Iluents i els prescatges plens deis miilors licors... Pero un inoportú cop de vent obre de sobte el finestral i la realitat torna a envair la tristor de la sala abandonada, mentre la veu de María Frigola, actual propíetari
de l'edifici, ens fa cinc céntims de la seva historia, una
historia que, en part, va molt Uigada al poblé de Begur i a
la familia Frigola.
-L'edifici de l'antic Centre Aru'stic. o Societai Fontova,
que és el seu nom d'origen, consta com s'ha pogut veure,
d'una sala d'especiacles a ¡a part baixa i el saló-café í les dependencies de la consergeria al primer pis. La meva familia es
pot dir que ha estat ficada en aquesi local gairehé des de la seva
inaugurado, ja que l'ávia materna, Emilia Carreras Ferrer,
va quedar vidua amb quatre filis des de mokjove. En part per
ajudar-la una mica li varen concedir la consergeria del Centre,
que, de fet, va portar fins a la seva mort, esdevinguda els anys
50. Val a dir que a l'ávia aixo de despatxar begudes no li venia
pas de nou, ja que era filia deis encarregats de l'altre casino,
La Unió -avui anomenat Casino Cultural-, un local que
també té forga historia dins la vida cívica de Begur. A principi
de iany 1918, el meu pare, Mariá Frigola Porgas, hereu
d'una familia de conegiits transportistes del poblé, va Hogar la
sala d'espectacles de la societai, llavors utilitzada majoritáriament per a ball i teatre, per fer'hi sessions d'un revolucionan
ini;en£ anomenat «cinemató^af». D'aquesta manera, amb les
célebres pel-lícules de l'Eddie Polo, la Bertini o en Chaplin, el
pare va fer conéixer el cinema a Begur, que, a casa nostra,
amb époques molt bones i alires de mes magres, ens va funcionar fins al ¡978, o sigiii, 60 anys.
U n a exposició nostálgica
Val a dir que l'estiu passar Mariá Frigola, amb antics
aparells del vell cinema, arraconats al magatzem de les
andromines - o deis records- i una coMecció de cartells,
fotografíes i programes, muntá una interessant exposició
nostálgica que va atraure mes de 2.000 visitants, tant del
país com forasters.
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-Un dia la meva dona i jo várem voler posar una mica
d'ordre al que fou la sala del noaire entranyahle cine. De les
habitacions que servien de magatzi^nt, al costal de l'escenari,
varen comcngar a sortir pilons de pasquins -ara cree que se'n
diuen «pósters"-: Lana Turner, Charles Boyer, Rock Hudson... Mare de Déu! Quants records! Eren corn poisosos fan[asmes d'un enyorai passat. Gairehé ens várem emocionar.
En un akre racó, dins un armari, várem trobar tot un reguitzell de llangaments publicitaris fpress-books): Greta Garbo,
Clark Gahle, Elizabcth Taylor... Fulls de censura, repastissons del NO-DO amh la imatge de Franco i les estro/es de
Cara al sol a la seva banda sonora... Várem considerar que
tot alió era un peiü tresor per a mitómans o nostalgias i va ser
ilavors quan decidírem habilitar, mitjani^ant envans de fusta,
una pan de la sala-cinema per fer-hi l'exposició. Es varen recuperar aparells i accessoris de I'época del cine mut, aixt com
tot el material grájic que es trobava en bon estat. Ho várem
seleccionar i el resultat va ser molí enriquidor. I no parlo pas
en termes materiais, perqué organiízar aixo m'ha costal un
grapat de diners, sino de gratificacions d'ordre sentimental.
Estic molt satisfet d'haver revifat el record a moka geni, i albora haver jet un petit homenatge al meu poblé i a la memoria
del pare, un home molt Iluitador que estimai'ü Begiir i el seu
particular •> Cinema Paradiso».
Programa doble i N O - D O
Fent un flashback a la historia del Centre de Begur,
aclarirem que després d'uns anys d'explotar la sala de cinema, el jove i emprenedor Mariá Frigola s'enamorá de la
fula gran de la senyora que regentava la Societat com a
conserge. Al cap d'un temps la parella es va casar i es quedaren a viure a les dependéncies del local.
- D e feí -segueix Mariá Frigola, fill- ja no es varen
moure maí mes cí'aíjuest edifici, ja que el meu pare el va
comprar al sen>'or Porgas una vegada acabada la guerra. A
causa de les hostilitals, la Societat feia temps que s'havia
dissolt. pero el café seguia funcionant regentat per la nostra
familia com a llogaters deis Porgas. Després de la guerra
varen venir anys molt difícils. Els cines deis pobles petits,
per poder subsistir, s'havien de fer el pase amh els empresaTis d'altres poblacions veíncs que es trobai^en en la maieixa
situado. Recordem, una vegada mes. C i n e m a Paradiso.
Noi-aítres várem tirar enda^ant un grapat d'an^i.s iniercanviani-nos rotllos amb el senyor Barris de País. Primer en bicicleta, després en moto i finalment en cotxe, fins que tota
una época deis entranyables cinemes de poblé, amb programa doble i NO-DO, es va acabar definitivameni amb la
proliferació de cotxes i la instal-lació d'aparells de televisió i
video a gairebé lotes les cases. Poblacions mes importants
com Palafrugell i la Bisbal, on hi funcionaven dues o tres
^ales, s'han quedaí sense cine. El fenomen és el mateix.
Només s'aguanten Palamús i Platja d'Aro, poblacions, podriem dir, "polivalents>•, ja que la geni taní hi va a veure cinema com a menjar-se una pizza o a comprar un abric de
pells. Lépoca daurada deis petits cinemes de poblé, pero, fa
íc'?7ips que el vent se l'endugué.
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De les tartanes ais autonióbils
Com hem rcmarcat, el personatge de Mariá Fri<íoÍEi i
Porgas -popularment conegut a la rodalia com Mariano de
Begur— esta estretament Iligat amh la petira historia de la
població.
Fill d'iin transportista de la Vila - q u e també es deia
Mariá-, ja de ben jove es dedica al negoci familiar amb un
grapat de tartanes que feien el transport de viatgers i mercaderies per cota la provincia.
El seu esperit inquiet, amb bon olfacte per ais negocis,
el va portar a canviar els carruatges de tracció anima! per
flamants automobiís, quan aquests, de mica en mica, arribaren a ser indispensables per al viatger.
-Aqudh an>'s, el meu ¡mre -comenta Frigola. fill- LTÜ el
que en deien «un home de molts oficis»: transportista, empresari de cinema í "cafeter», pero aixó sí, sempre es va fruanyar
moh hé la vida. Quan va vcure que el transport amh tartanes
tenía els dies compiais, va decidir ireure's el carnet de conduiV,
cosa moh senziila aquelk anys. Em sembla que no calia cap
examen. Llavon va renovar completameni el negoci comprant
cainíons, turisine5 per fer el taxi, i autocars per al transport de
viaigers a Girona i a les nostres platges, en "competencia»
amh SARFA, que aleshores ja tenia ¡'exclusiva a gairehé tota
la comarca. Finalment SARFA va comprar-nos la concessió
de ¡a línia de Begur a Giroíia -popiiíannení coneguda com '•/a
Li'nia Ma^í^noí"-. Pero, de fet, sempre hi va haver hona reídció, ja que tot ju.st acabada la guerra, el material de Ribot,
Font í Arrí^ues es trobava en un estat deplorable. Grades a
un acord, els nostres autocars els varen solucionar molts problemes de transport. En aquella época ki havia moh pocs particulars que disposessin de cotxe propi. Aixo feia que els autocars a?iei-sín sempre plens de gom a gom, fins i tot dah la baca,
cosa impensable actualment.
"D'anecdotes. ben segur que la familia Frigola en podríem
explicar un reguitzcll, de tola mena. Només us diré que una
vegada, purtant una partera des de Begur fins a l'Hospital de
Girona (¡lavors anomenai "la Residencia-'), va néixer ¡a criatura dins el taxi i vaig haver de fer de llevadora. Ara --com
deiem quan ens funcionava el teatre- hem tancat definitivameni el teló. El Centre i els autos d'en Mariano ja son historia, tal vegada nostái^ca. Desitjaria, pero, que ben aviai el
vell cafe del Centre fes una revifalla. Que persones sensibles li
tornessín l'espíeníiür que, de fet, li períoca, perqué duraní
molts anys fou l'eix de la convivencia -o de la discrepancia,
per qué no?— begiirenca.
La familia Frigola, l'emblematica nissaga deis Mariano
de Begur: tt)ta una página de la historia d'aquest poblé embolcaliada amb una barrija-barreja que abraca les daurades
llums d'un vell casino amb regust colonial, répoca heroica
deis cinemes de poblé i el transport de viatgers per unes
carreteres que encara no havien conegut el quitrá.

Maná Frigoki i Porgas, ais aii^is cimiuanta

1481 32

Lluís Moliriiis i Fiílf^uuras
L'S accor i estudios
di; les ares de respectacie.
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