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PREÁMBUL

From íhe desk of
\ J . CARNER-RIBALTA

3 de gener 1988

Dr. J. M. Caparrís i Lera
Barcelona

Distingit amic:
Rebo la vostra amable

carta del 17 desembre passat.

Tindré molt plaer en prologar
el vostre treball EL CINEMA EDUCA-
TIU I LA SEVA INCIDENCIA A
CATALUNYA.

Així mateix us autoritzo per
que^ubliqueu com a Apendix el meu
assaig COM ES FA UN FILM.

Podeu enviar-me les galerades.
Us felicito per la vostra dedica-
ci¿ al gran art.

Aprofito per desitjar-vos un
feliq i ventur¿s Any Nou.

Cordialment,

PS. Us prego de saludar ben afec-
tuosament al nostre comú amic

Miquel Porter.

Amb data 28 de mar? de 1988, la seva vídua —Esther Cadefau—
va dirigir una lletra a Josep M. Caparros, la qual, entre d'altres
sentiments, deia: «Sentó molt no poder jo corregir aqüestes gale¬
rades, pero no ho he fet mai i en aquests moments no podria...
Si hagués arribat un mes abans! Tant com li hauria agradat al meu
marit fer-ho i tanta satisfacció que li hauria donat.»
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^Cultura

Adiós a Córner-Ribalta
Súbitamente, todavía con una

vitalidad envidiable, ha muerto
en California un escritor y activis¬
ta político, más que político en
sentido estricto. Nacido en Bala-
guer en 1898, pertenecía a una
“tribu" de nacionalistas ilergetas,
como gustaba a J. V. Foix de bau¬
tizarlos. en la que destacan Maciá,
Companys, Comorera, Humbert
Torres... Formado en el catalanis¬
mo desde muy joven, en su villa
natal dirigió la publicación “Fla¬
ma" y tuvo en Maciá a uno de sus
ídolos y a su principal maestro.
Estuvojunto a él en las horas deci¬
sivas del exilio de la dictadura de
Primo de Rivera.

En París dirigió el boletín “Es-
tat Catalá" y fue uno de los parti¬
cipantes en la aventura de Prats de
Molió que intentaba invadir Ca¬
taluña desde el Rosellón para pro¬
vocar un levantamiento contra la
dictadura. Pero un agente doble,
italiano, frustró el proyecto y J.
Camer-Ribalta fue uno de los
juzgados en París en un famoso
proceso que ayudó con su enorme
resonancia a internacionalizar el
problema de Cataluña. El libro
anónimo (pero probablemente re¬
dactado por Carner-Ribalta), “La
Catalogne rebelle”, (París, 1927)
recoge los pormenores del proce¬
so.

Exilio

Luego siguió a Maciá en su viaje
triunfal por América, pero antes
fue su único acompañante a Mos¬
cú, en 1925.

Volvió a Cataluña con la pro¬
clamación de la República, en
1931, y estuvo al lado de Maciá,
aunque discrepara de lo que con¬
sideraba una actitud, más o menos
claudicante de éste por aceptar la
General itat de Cataluña, en vez de
una fórmula de federación o con¬
federación de igual a igual. En es¬
tos años escribió una biografía del
primer presidente de la Generali-
tat, restaurada en 1931.

Entre tanto, como poeta, pos¬
simbolista y con ribetes populares,
J. Camer-Ribalta fue publicando
“Acoraments i gaudis" (1925) y
“Cántic cj’amor" (1934). Fue jefe
de prensa del Parlament catalán y
durante los primeros meses de la
revolución y guerra de 1936 estu¬
vo, junto a Melcior Font, como se¬
cretario del conseller Ventura
Gassol. Tuvo problemas él mismo
y le aconsejaron que se fuera al ex¬
tranjero en comisión de servicios.
Publicó una interesante antología,
“Poetes russos de la revolució”
(1937). Otra vez en el exilio, se es¬
tableció en Estados Unidos y vol¬
vió a ser el activista de siempre. En
Nueva York publicó la revista
“Free Catalonia" y fue el principal
redactor de una apelación catala¬
na a las Naciones Unidas y el au¬
tor del librito “Facts about Cata¬
lonia".

Desde el exilio reunió más poe¬
sías en “Les grades terrenals”, li¬
bro publicado posiblemente (y
clandestinamente) en Barcelona el
1958. Tradujo también a Conrad,
a Valéry (poesía completa) y a
Mallarmé, siempre en verso. En
México publicó “Els catalans en la
descoberta i colonització de Cali¬
fornia” (1947) y en París las me¬
morias “De Balaguer a Nova
York, passant per Moscou i Prats
de Molió”, documento clave pan
conocer las vicisitudes de una

época. Camer-Ribalta volvía de
vez en cuando a Cataluña y asistió,
por ejemplo, al congreso interna¬
cional de teatro, invitado por d
Institut del Teatre. Había ideali¬
zado Cataluña, “la pátria que en¬
cara no és nascuda com l’hem
somniada els seus filis”, como de¬
cía su homónimo. Vivió muy
compenetrado con su mujer, la
periodista Ester Cadafau. Camer
fue un hombre bueno, un patriota
ejemplar y sin ambición personal
que los amigos echaremos mucho
en falta.

ALBERT MANENT

MARTFS, 15 MARZO 1988



 



INTRODUCCIÓ

Catalunya, sempre a l’avantguarda de la cultura a Espanya, va
ésser també capdavantera de l'ensenyament del cinema a les es¬
coles.

A més, la utilització per primera vegada d'aquest mitjá audio¬
visual en els col-legis europeus i nord-americans fou paral-lela a la
feta a Catalunya durant els anys trenta.

Els assaigs que presentem dins aquesta monografía histórica
són investigacions origináis realitzades pels Professors Delgado i
Caparros a la Universitat de Barcelona.

Tanmateix, incíoem un altre assaig, que fou publicat l'any 1934,
d'una de les personalitats més importants del cinema educatiu, amb
l’autorització del seu autor —Josep Carner i Ribalta, el qual anava
a prologar aquest llibre, peró el va sorprendre la mort el 12 de
marq d'enguany a Califómia—, i que amb tota justicia signa també
aquesta darrera obra seva.

Avui, en posar a l'abast de tothom el present text especialitzat
—que ádhuc conté un vocabulari cinematografíe en caíala ja fet
en aquella época autonómica—, es pretén donar a conéixer la gran
tasca realitzada a casa nostra mig segle abans i establir unes bases
mínimes per a futurs treballs de recerca; al mateix temps que
oferim un homenatge al traspassat Carner-Ribalta. In memoriam.

Instituí de Ciéncies de
l’Educació de la Universitat

de Barcelona
Abril de 1988.
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I. LA RECERCA DEL METODE INTUITIU

El desig d’assolir una ensenyanga intuitiva mijangant imatges
capaces de substituir la realitat és, probablement, tan antic com
l'ensenyanga. Joan Vernet cita el següent text d'un escriptor árab:

«Les reunions del filósofs tingueren el seu origen quan
els senyors deis grecs i altres nacions es preocuparen que els
seus filis estudiessin filosofía i tinguessin una completa for-
mació literaria. Els construlren cases d'or que estaven orna-
des amb multitud de pintures destinades que els cors disfru-
tessin i el saber entrés pels ulls. Els nois s'entretenien amb
les pintures de les coses i eren educats amb ajut de les
coses que hi estaven representades. Per descans de l'ánima
i ocupació del cor, els jueus adornaren el temple amb es¬
culturas, els cristians pintaren les seves esglésies i els mu-
sulmans ornaren les seves mesquites».1

Més explícit és Tomás Campanella en la seva utópica La ciudad
del Sol, en el temple de la qual, la saviesa havia representat totes
les ciéncies que els nois havien d’aprendre sense cap esforg i com
jugant, fins a complir els deu anys. En una parte del mur hi havia
excel-lents pintures representant les figures matemátiques en nom¬
bre superior a les inventades per Arquímides i Euclides, amb breus
explicacions, principis i proposicions; en altra part estaven pinta-
des les classes de pedres precioses i vulgars, incloen-hi trossos de
metalls auténtics. En un altre lloc estaven representáis els mars,
llacs, rius y fonts del món, els vins, olis i licors, les figures deis
fenomens atmosferics, les plantes i herbes amb les seves propietats
i aplicacions, les especies de peixos, aus, réptils, insectes, animáis,
etc. Les arts mecániques, armes, invenís i codis legislatius més im-
portants tenien el seu lloc en aquests grans muráis del saber huma.
Fins i tot es podien reproduir experimentalment —diu Campane¬
lla— els vents, les pluges, els trons i l’arc-iris per al seu estudi i
comprensió.

1. J. Vernet, La cultura hispano-árabe en Oriente y Occidente. Ariel, Barce¬
lona, 1978, 21-22.
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El primer pedagog que, en época moderna, portá a l'ensenya-
ment i ais llibres de text l'ús sistemátic de la imatge fou el txec
Komensky o Comenio que intenta reforjar el procés de l’aprenen-
tatge fent-hi intervenir el major nombre possible de sentits. Han
d'anar sempre junts —deia— l’oida amb la vista i la llengua amb
la má, recitant, dibuixant i portant a l’aula imatges i reproduccions
de tot alió que no es pogués tenir-ho realment per al seu estudi.2
En su Orbis sensualium pictus, primera obra de text concebuda
com un auténtic áudio-visual (1654) i traduida a tots els idiomes
cuites, desitjava que els nois anessin a leseóla amb gust i no com
a lloc de turment. Per a educar la joventut —escrivia— s’ha seguit
generalment un métode tan dur que les escoles han estat vulgar-
ment tingudes per terror del xicots i destrossa deis ingenis, i la
major parte deis deixebles, prenent horror a les lletres i ais llibres
s’ha apressat a acudir ais tallers deis artesans o a prendre qualse-
vol genere de vida.3 El métode que Comenio proposa era tot el con-
trari del que s’havia vingut aplicant a les escoles.

Molts altres pedagogs seguiren la pauta marcada per Comenio.
Pestalozzi s’esforgá a sistematitzar el métode intuitiu, fent girar
l’aprenentatge al volt de l'objecte i dirigint l’atenció del noi cap al
seu nombre, la seva forma, i el seu nom. Malgrat aixó, foren els
pedagogs alemanys els qui crearen una auténtica literatura infantil
i els qué milloraren extraordináriament el llibre escolar amb abun-
dants dibuixos i il-lustracions: Joan Bernat Basedow (1724-1790)
editá en alemany, francés i llatí un Elementarwerk, enciclopédia
infantil, en 1770, amb nocions de botánica, de zoología, de mitolo¬
gía i história, que és un verdader Orbis pictus del segle xvm.

L'afany i esforg per a aconseguir un ensenyament realista i in¬
tuitiu alié al tradicional verbalisme llibresc, era, com ja he intentat
de remarcar, una vella aspiració que arriba amb redoblat impuls
ais segles xix i xx. No ha d’estranyar, per tant, que, en tots els
pa'isos del món s’aculli amb entusiasme el recurs de les projec-
cions lluminoses per a l’ensenyanga en tots els seus nivells. A les
Escoles Normáis belgues s’introduí el microscopi en 1881; arriva-
baven a la Facultat de Ciéncies Naturals de Lieja sabent manejar
el microscopi4.

2. J. A. Comenio, Didáctica magna. Reus, Madrid, 1971, 2.* edición, pp. 150,
194, 196 y 161.

3. J. A. Comenio, Didáctica magna, ob. cit., p. 87. Respecte a l’Orbis sesualium
pictus es útil consultar el treball d’Aquilino Sánchez, «J. Amós Comenio: Orbis
sensualium pictus: Un modelo de enseñanza audiovisual de idiomas en el si¬
glo xvn». Revista Española de Pedagogía, XXII (1975), 129, 3-17.

4. A. Sluys, La cinematografía escolar y post-escolar. Traducido y adaptado
a las proyecciones fijas y animada por Agustín Nogués Sardá. Ediciones La Lec¬
tura, Madrid, 1925, p. 20.
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El Dr. Comandon es feu famós en el món sencer creant la mi-

crocinematografia. Foren notables les produccions quirúrgiques del
Dr. Doyen, de Joan Painlevé i del Dr. Intrebert, de la Sorbona, així
com les de Mac Frank i Fauré, del Col-legi de Franca, les de Taka-
hira, de l’Institut Aeronáutic de Tokio i altres de Berlín, d'Estats
Units i de Dinamarca5.

Conta el pedagog belga Sluys que, en 1908, es va fer una de-
mostració a l'Escola Normal de Brussel-les sobre les possibilitats que
per l'ensenyament tenia el cinematógraf. Assistiren a la sessió d’i-
matges fixes els regidors delegats d'Instrucción Pública de la ciutat,
els directors de les escoles, els professors, mestres, alumnes i pe-
riodistes; un professor projectá una pel-lícula sobre l'art egipci i un
altre sobre aerostació i aviació. Lexit fou complet; amb no gaire
esfortj tothom queda convengut de les grans possibilitats que el
cinema tenia en el camp de l’enseyanga.

5. M. F. Alvar, Cinematografía pedagógica y educativa. J. M. Yagües editor,
Madrid, 1936, pp. 37-38.
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II. BALBUCEIGS DEL CINEMA ESCOLAR A AUSTRIA
I ALEMANYA

A Austria, acabada la primera guerra, sorgiren diverses organit-
zacions dedicades a promocionar el cinema educatiu. En poc temps
es crearen deu cinemes escolars i arribaren, en 1930, a 46 en tot el
país, deis quals 14 funcionaven de manera permanent a Viena. Les
distribuidores projectaven les seves pel-lícules segons els seus cri-
teris comerciáis; els mestres, per la seva part, crearen una associa-
ció fotográfica i cinematográfica —la Film und Bildsarbeitsge-
meinschaft— en 1923, associació que es preocupá tant del cinema
com de la imatge fixa; els seus objectius eren aconsellar técnica-
ment i pedagógicament els seus associats i Hogar pel-lícules de la
seva col-lecció.

En 1925 els partidaris del cinema escolar fundaren la Lliga Ci¬
nematográfica Escolar, a la qual s’associaren la Wiener Urania i la
Wiener Volksbildungsverein, convertint-se en una de les producto¬
res del cinema didáctic més puixants. No era fácil, aleshores, filmar
pel-lícules verdaderament adaptades a la capacitat infantil. Faltava
experiencia i escasejaven els recursos económics. La intervenció de
les autori'tats responsables de la Instrucció Pública va suposar
un valuós ajut que es va traduir en la creació del Seminari Cine¬
matografíe de carácter permanent en 1928, l’elaboració d'un pres-
supost racional de despeses i la realització de pel-lícules amb un
notable interés didáctic. La Lliga Cinematográfica Escolar editava
una revista propia que era ámpliament difosa6.

A Alemanya els governants recolzaren també la producció de
pel-lícules de carácter cultural per a la seva exhibició en les sales
públiques. Van ser els mestres els que, com a Austria, prengueren
la iniciativa i comentaren a seleccionar aquelles cintes que podien
ajudar les tasques docents. Els municipis comprengueren també la
importáncia del cinema i organitzaren oficines técniques encarre-
gades del muntatge deis aparells de projecció, de la selecció de les
pel-lícules de la iniciació deis mestres en el maneig del aparells.
Per aquelles localitats pe'tites en les escoles de les quals no es
podía instal-lar de forma fixa projectors, s'organitzá el cinema am-

6. Das Bild im Dienste der Schule und der Volksbildung.
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bulant que anava d’un llogaret a l’altre. Amb els nazis al poder, un
decret de 26 de juny de 1934 del ministeri per a les ciéncies, l’edu-
cació i la instrucció pública reorganitzava i controlava el cinema
didáctic. Cada alumne havia de pagar 20 pfennigs al trimestre des¬
tináis al «fons per a material didáctic», encarregat de la produc-
ció i distribució de les pel-lícules i de la instal-lació a les escoles
d’aparells de projecció.

L'oficina central, la Reichstelle, enviava a les 23 oficines provin¬
cial les pel-lícules i aquelles s’encarregaven de fer-les arribar a les
oficines de districte, des d’on eren trameses a les escoles. En fe-
brer de 1935 s'havien instal-lat 2.000 aparells nous a les escoles i
s’havia realitzat 14 pel-lícules didáctiques amb 6.000 copies. Les
pel-lícules eren mudes a fi de no substituir les explicacions del mes-
tre. La Reichstelle va limitar inicialment les seves activitats a Les¬
eóla elemental, pero, més tard, treballá per a l'ensenyament su¬
perior.

L’ánima del moviment en pro del cinema educatiu fou el Dr.
Günther que, en 1920, va fundar amb un grup de mestres berline-
sos el Seminari del Film destinat a emprar la imatge i el cinema
com mitjá d’educació i cultura. Molt aviat aquest Seminari es trans¬
forma en la «Oficina del film i de la imatge de la ciutat de Berlín»,
estructurada en un triple vessant de seminari, d’Escola de Forma-
ció i centre d'informació i préstec de films amb 20 sucursals dis-
tribuides en tot el país. Entre 1925 i 1930 el Seminari del Film
havia impartit 65 cursos per a mestres, ais quals se’ls dava el títol
de directors de cine escolar. A partir de 1930 s’impartiren cur¬
séis rápids de formació de mestres, en ser declarada obligatoria la
fotografía i la microfotografia en els ensenyaments escolars7.

L’anarquista Josep Peirats, en la seva obra Para una nueva con¬
cepción del arte. Lo que podría ser un cinema social8, lamenta que
toda la producció cinematográfica alemanya hagi perdut la seva
independencia d'expressió artística i que s'hagi convertit en un
instrument dócil de propaganda política en mans del totpoderós
Goebels: «Totes les activitats cinematográfiques a Alemanya pro-
pendeixen a la consolidació de la dictadura de color térros. Els
actors cinematográfics no afectes al régim són eliminats aviat, si
és que no els succeix cosa pitjor. Els actors de cinema Adolf Won-
bruch i Paul Horbiger foren eliminats de tota actuació sota l’acu-
sació de no ser de raga ária i haver fet manifestacions de desafecte
envers la creu gamada. La mateixa Pola Negri, artista prou famosa
en els espais estel-lars del cinema, ha estat, també, víctima de la

7. M. F. Alvar, Cinematografía pedagógica y educativa, ob. cit., pp. 87 y ss.
8. Ediciones de «La Revista Blanca», Barcelona, s. d.
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xenofobia del feixista Goebels»9. Pola Negri interposá recurs i de-
mostrá que per les seves venes corrien «dolls de sang específica-
ment ária», va preferir, pero, abandonar Alemanya i emigrar a Amé¬
rica. La productora cinematográfica U.F.A., creada en 1917, es va
convertir en un formidable instrumen’t de propaganda encarregada
d’enaltir les paredes militars, el nacionalisme exacerbat i l'exalta-
ció bel-licista anticipadora del que ben aviat havia de ser la segona
guerra mondial.

9. J. Peirats, ob. cit., p. 16.
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III. L’INSTITUT INTERNACIONAL DEL CINEMA
EDUCATIU DE ROMA

En setembre de 1924 fou creada L’Unione Cinematográfica Edu¬
cativa (L.U.C.E.). Poc a poc, com en altres pa'isos, Italia va co-
mengar a organitzar la Cinemateca de Cultura Nacional, la d’Higie-
ne i Previsió Social, la de Turisme, la d’Agricultura, la d’Art, la
d'História i Geografía, en les quals es guardaven films de cada una
d’aquestes matéries, encarregats de promoure ámbits diversos.
També va arribar a Pescóla el cinema; en 1929 cada una de les re-
gions italianes tenia un determinat nombre d’escoles dotades amb
aparells de projecció: hi havia, per exemple, 431 aparells en esco¬
les de primera ensenyanga en el Piamont, 3.419 en el Véneto, 342
en la Toscana, 174 en l’Emília, 150 en el Laci, 113 en Sicilia, 107 en

Lombardia, 78 en Les Marques, etc.10
El govern italiá crea un Instituí Internacional del Cine Educa-

tiu sota el patrocini de la Societat de les Nacions i amb una revista
com a órgan oficial de Ies seves activitats titulada Revista Interna¬
cional del Cinema Educatiu, editada simultániament en diferents
idiomes. L'article 2.0n del seu estatuí era «afavorir la difusió, pro-
ducció i canvi entre els diversos pa'isos, de les pel-lícules educatives
que guarden relació amb la instrucció, l’art, la indústria, la agri¬
cultura, el comerg, la higiene, etc., valent-se de tots aquells mitjans
que estimi i cregui necessaris el seu Consell d’Administració»11.

L’Instituí fou inaugurat solemnement el 5 de novembre de 1928, a
Frascati, i la Revista va aparéixer mensualment a Roma des de 1929.
Entre els responsables de la marxa de l'Institut Internacional figu-
raven diversos representants de la política, de la ciencia, del dret,
etc., pero, salvant Gabriela Mistral, a l’équip no hi havia cap edu¬
cador. Lorenzo Luzuriaga comentava aquest fet tan freqüent en
els organismes educatius de la manca en ells, d’educadors, no sens
certa amargor: «És concebible un Instituí d’Higiene no constituid

10. Luis Gómez Mesa, Cinema educativo y cultural. Publicaciones del Instituto
Cinematográfico Ibero-Americano. Madrid, 1931, p. 18.

11. Louis Dop, «Papel que desempeña y misión que corresponde al Instituto
Internacional de Cinematografía Educativa en la estructura de las organizaciones
internacionales», Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid (1929),
LIXI, 357-364.
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en la sevamajoria per metges o un de Dret no intervingut per
advocats? Aquesta observació que ens permetem de fer aquí té
també la seva justificació peí fet que en la majoria deis organismes
i mecanismes intel-lectuals dependents de la Societat de les Na-
cions ocorre el mateix fenomen de l'eliminació del educadors, quan
si aquella ha de teñir algún cop eficacia ha de ser, sens dubte, mit-
jangant l'educació.

Aquesta mateixa abséncia deis pedagogs és causa que en els dos
números de la revista publicáis fins ara per l’Institut Internacional
de Cinematografía Educativa a penes s’hi tacti el problema de la
cinematografía en el seu aspecte técnic, pedagógic, i en canvi hi
apareguin en primer terme les qüestions jurídiques, socials, y admi-
nistratives, més o menys relacionades amb el «cine» i l'ensenya-
ment. És d’esperar que en l'esdevenidor s'ompli aquella llacuna
amb treballs apropiats, que tindrem molt de gust a dar-los a co-
néixer»12.

12. Lorenzo Luzuriaga, «La cinematografía educativa», Revista de Educación
(1929), VIII, 96-561.
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IV. EL CINEMA ESCOLAR A FRANQA

Els francesos es mostraren sempre úfanosos de l'invent deis
germans Lumiére i li dedicaren un especial suport. Els professors
Comandon i Jean Painlevé foren els pioners de les produccions
cinematográfiques científiques i artístiques: «L'eriqó de mar» i «Els
pops», foren les primeres anelles d’una llarga serie d’un genere
on els francesos s’han mostrat veritables mestres.

El Musen Pedagógic Nacional, dependent del Ministeri d'Ins-
trucció Pública, tenia, en 1929 una xarxa d’oficines provincials i
regionals encarregada de proporcionar gratui'tament pel-lícules a
mestres i conferenciants que en sol-licitessin. La seva Hemeroteca
era bastant rica, si la comparem amb altres semblants de lepoca:

37 films
20 films
31 films
47 films
50 films
13 films
22 films
23 films

131 films
56 films
14 films
29 films
68 films

3 films
26 films

108 films
69 films
87 films
32 films
10 films
10 films

3 films

d’agricultura
d’anatomia
d’arqueologia, art i historia
d'assisténcia pública i ensenyament
d’astronomia, física i química
d'aviació
de botánica
de geologia
de geografía
d'higiene
de marina
de pesca i caga
d’indústries diverses
de puericultura
d'esports
de zoología
de colónies franceses

d’Europa
d'Asia
d’África
d'América
d’Austrália13.

13. Luis Gómez Mesa, Cinema educativo y cultural, ob. cit., p. 15.
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En 1936 el Museu Pedagógic disposava de més de 10.000 pellí-
cules ininflamables, quantitat que podía ser l'enveja de qualsevol
país europeu, amb tota raó.

La Cinemateca Nacional estava especialitzada en les mateixes
dates en l'orientació professional deis xicots i en la millora de la
preparació técnica-de l’aprenent i de l'obrer. En coordinació amb
diferents organismes pedagógics i professionals va produir pel-lí-
cules en qué s'indicava les capacita’ts psico-físiques necessaries per
a exercir determináis oficis de la fusta i deis seus deriváis, del me-

tall, de la construcció, d’oficis artístics, etc. L’orientació professio¬
nal era considerada, aleshores en els distints congressos interna-
cionals com el consell que es donava ais nois de 13 o 14 anys en
acabar l'ensenyanqa primaria, referent a la professió o ofici que
responia millor ais seus gustos particulars, ais seus coneixements
i apti’tuds diverses(físiques, intellectuals, artístiques, moráis i so-
cials), tenint en compte la situació i els desigs de la familia i l’estat
del mercat del treball14. La pellícula com a documental informatiu
respecte ais distints oficis podía substituir aventatjosament la vi¬
sita ais tallers, a les fabriques, a les pedreres, oficines, escoles pro¬
fessionals, etc., dirigint l’atenció vers aspectes que, en una visita
rápida i multitudinaria poden haver passat desapercebuts, evitant
a la vegada els inconvenients del transport col-lectiu, la concertació
prévia de la visita, de l'explicació del professional excessivament
técnica i poc adequada a les men'ts deis seus oients, etc.

Jean Benoit-Lévy i A. Lomont feren una excel-lent pellícula so¬
bre les mans de les obreres, una pellícula titulada «Dits d’obreres,
mans de fades», en la qual les mans eres les úniques protagonistes;
mans de cosidora, mans de planxadora, mans de modista, mans de
florista, mans de pelletera, mans de brodadora...

El citat articulista Fontéigne aconsellava l’organització de ses-
sions informatives d’Orientació Professional per a nens entre 12 i
14 anys amb els següents punts:

a) Curta explicació del que és l’Orientació professional sobre
les pellícules que es projectaran durant no més de 14 a
16 minuts.

b) Presentació de la pellícula durant un temps no superior a
20 minuts.

c) Presentació del documental.
d) Presentació duna segona pellícula d’orientació professional.
e) Pellícula divertida.
En total, la sessió no ha de durar més d’una hora i mitja.

14. Julien Fonteigne, «El cinema al servicio de la orientación profesional»,
Revista Internacional del Cinema Educativo (1933), V, 3, 187.
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La Cinemateca de París havia estat fundada en 1926 amb l’ob-
jectiu de promocionar el cinema educatiu i posseia oficines de dis-
tribució en les ciutats més important. Altres organismes oficiáis
que se servien del cinema en les seves activitats eren la Cinemateca
Central Agrícola i la del Ministeri de Treball i Higiene15. Un total de
12.000 institucions oficiáis posseíen, en 1936, 20.000 projectors de
cinema animat.

Al marge d'aquests organismes oficiáis el moviment cooperatiu
impulsat peí pedagog Celestin Freinet dedicava també especial aten-
ció a la radio, al cinema i al disc escolars, com pot comprovar-se
consultant la revista L’Imprimerie a l'École, órgan del moviment.
En el Congrés de París de 1928 es fusionaren la Cooperativa d'en-
senyanga laica i la Cinémathéque Cooperative. Amb grans esforqos
intentaven que cada escola associada pogués disposar, a més de la
seva impremía escolar, del seu Pathé-Baby, del seu aparell de radio,
i del seu gramófon. En octubre de 1931 havien llogat ais seus socis
360.000 metres de cinema en bobines de deu metres. A les mateixes
dates la Cooperativa disposava de 400 dises de lloguer i existia el
projecte de fabricar gramófons propis que milloressin la qualitat
deis existents en el mercat. Es més, els mestres estaven disposats
a editar les seves própies pel-lícules escolars basades en l’interés i
en la capaci'tat deis alumnes16.

15. Cfr. M. F. Alvar, Cinematografía pedagógica, ob. cit., pp. 72-81.
16. El difusor a Espanya deis métodes de Freinet fou Herminio Almendros

(1898-1974), professor de l’Escola Normal de la Generalitat de Catalunya en el
curs 1933-34 i creador de una Cooperativa Española de las Técnicas Freinet, que
va celebrar a Lleida, en 1934, el seu primer Congrés. Les seves idees están exposa-
des en el llibre La imprenta en la escuela, que editá la Revista de Pedagogía de
Madrid, en 1932.
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V. EL CINEMA ESCOLAR ALS ESTATS UNITS

En Estats Units l'Associació d’Educació Nacional nomená en

1922 un comité encarregat d'estudiar el cinema i el seu ús escolar
per a comprovar sériament els avantatges pedagógics deis que tots
els educadors estaven convenguts. Les conclusions a les quals s'a-
rribá foren les següents:

l.er Existien pocs films adaptats a l’ensenyament.
2.on El cost deis aparells i de les cintes eren molt elevats.3.er Era necessari un gran capital per a cobrir les necessitats

escolars del país.4.art Manquen estudis seriosos respecte a les avantatges del ci¬
nema escolar.

Va tornar a formar-se una nova comissió composada per pro-
fessors de les Universitats de Columbia i de Chicago per a estudiar
les avantatges pedagógiques de l’ús del cinema escolar en l’apre-
nantatge. 5.000 nens van estudiar durant deu setmanes Geografía
i Ciéncies amb ajuda del cine i d’altres tants nens del mateix nivell
i condició social estudiaren les mateixes matéries durant aquest
període, pero sense l’auxili del cinema didáctic. El resultat va ésser
encoratjador: els alumnes del primer grup havien aprés amb l’aju-
da de les pel-lícules pedagógiques Eastman-Kodak i superavan en
rendiment ais que no havien tingut pas aquesta ajuda. En Geografía
obtenir un 33 per cent i en Ciéncies un 15 per cent superior al grup
deis que havien estudiat sense cinema. Per altra part, l'interés deis
nens amb les pel-lícules augmentava, es fomentava la creativitat, la
participació, el desig d’ampliació de coneixements, etc. Un 97 per
100 deis professors que s’havien auxiliat de les pel-lícules en cursos
experimentáis van coincidir en afermar que les cintes els eren de
gran ajuda17.

Les dades que Alver subministra sobre aquest país superen el
que qualsevol al’tre país europeu podía realitzar en la mateixa
época:

17. Revista de Pedagogía, VIII (1929), 95, 511-512.
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l.er 32 deis 48 Estats de la Unió posseien filmoteques dirigi-
des per pedagogs.

2.on Unes 30 associacions privades es dedicaven a experimentar
i propagar enseyances visuals.3.er En tot el país existien alguns centenars de milers de pro-
jectors.4.ar* Algunes escoles produ'ien els seus propis programes fílmics.5.é Existien nombrosos organismes oficiáis relacionáis amb
el cinematógraf aplicat a l’ensenyanga.6.é Diferents cases productores del país oferien un variat ven-
tall de pel-lícules de temes didáctics amb altres tantes
guies informatives per lus inmediat a l'aula peí professor.
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VI. EL CINEMA A EÜSSIA I EN ALTRES PAISOS

Rússia fou un deis pa'isos que amb més entusiasme i decisió re¬
colta el cinema com a mitjá de transformació política i económica
del país. Els seus dirigents obligaren a projectar en els cinemas
comerciáis curts i documentáis culturáis i noticiaris il-lustratius.
Els cinemes culturáis fruiren de projecció económica i es va fo¬
mentar per tots els mitjans el cinema ambulant i les projeccions
fixes en els nuclis rurals18. El cinema fou un bon mitjá per a acon¬
seguir la destrucció de la Rússia Zarista i la construcció d’un
nou món soviétic. El pedagog Lunatcharsky, organitzador de la
trudovaja skola (escola del treball) i comissari per a la instrucció
popular va presentar a Lenin un informe favorable al cinema com
mitjá eficag de reconstrucció i renovació del poblé: l'informe va
convencer Lenin, el qual arriba a afirmar que, de totes les arts, la
més important per a Rússia era el cinema.

Entre 1925-30 els soviétics havien reunit 300 pel-lícules educati-
ves amb 3.000 copies cada una; entre 1932-35 deguren funcionar
més de 12.000 cinemes ambulants i altres 4.112 sales fixes amb un

total de 1.300 milions d'espectadors. La casa Sovkino va produir
cintes significatives com:

El torrent de ferro
El secret de la joventut
En temps del zars
Les dues mares

El Pía quinquenal
La riquesa deis nostres hoscos
L'armada d'Extrem Orient

Per la seva part la casa Mejrabpon havia produít:
La vida de les papallones
El vent

Com s'obtenen els metalls, etc.

18. F. Blanco Castilla, El cinema educativo y Gracián, pedagogo. Francisco
Beltrán, Madrid, 1933.
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Existien en aquesta época obres eminentment artístiques com:
Els diables rojos
El cuirassat Potemkin
La mare

L’arsenal
Guerra i pau, etc.

En altres pa'isos el cinematógraf escolar tingué un desenvolu-
pament semblant i les seves aplicacions foren també molt análo-
gues. Entre els nois londinencs es va fer una enquesta preguntant
a més de 21.000 nois quines eren les seves preferéncies entre les
pel-lícules projectades en els cinemes públics. Les conclusions ob-
tingudes demostren que els gustos infantils han variat poc en
aquests cinquanta anys.I.er Els films preferits per nois i noies eren els de cow-boys.

2.on Els nois preferien les pellícules de guerra i d’aventures més
que les noies.3.er Els nois aprecien els films de misteri, de detectius i de
lladres per sobre de les noies.4.art Les comedies no agraden ais nois de 11 a 14 anys, encara
que els diverteix la part cómica de les pel-lícules.5.é Els documentáis, films de viatges i d’animals eren poc
apreciats pels nois.6.é Els xicots rebutjaven enérgicament els erótics i sentimen-
tals mentre que els últims eren preferits per les noies d'll a
14 anys.7.é Els nois londinencs preferien el cinema sonor al mut i en
anglés més que en americá.8.é Els aspectes moráis del film passen desapercebuts pels
nois.

9} Ais nois petits els agrada imitar en els seus jocs el que
han vist representat a la pantalla. Aquesta influencia sol
ser passatgera. Fora del joc sembla que el film no influeix
en la conducta del noi. L’alumne més difícil de la classe
no sol anar mai al cinema.

10.é Forga nois retenen el coneixements adquirits en el cine¬
ma i els recorden a Leseóla, segons poden comprovar els
mes'tres a través de les seves respostes.II.* Les impressions de terror són a vegades tan intenses que
produeixen angoixa en les ments infantils.

Els pobles latino-americans utilitzaren el cinema en camps di¬
versos. A la Universitat de Santiago de Xile, Armando Rojas Castro
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funda un Institut de Cinematografía Educativa, a ¡'Argentina, el
Departament Nacional d’Higiene utilitzava el cinema en les seves
campanyes d’educació sanitaria; en 27 de febrer de 1930 es consti¬
tuí a Buenos Aires la Associación Cinematográfica Argentina amb
l’objectiu de fomentar i protegir el desenvolupament de la produc-
ció cinematográfica artística i educativa del país. A la Universitat
de Rio de Janeiro el professor Aliosio de Castro era el responsable
de l'Institu't de Cinematografía del país; Cuba i Uruguay usaven el
cinema ambulant en les companyes de promoció agrícola; altres
repúbliques sudamericanes se servien del cinema en la formació
universitária de futurs metges19.

19. Cfr. Luis Gómez Mesa, Cinema educativo y cultural, ob. cit., p. 12.
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VII. EL CINEMA ESCOLAR A ESPANYA

A principis de segle arriba el projector a les aules espanyoles; a
Barcelona, a la cátedra de Patología Médica de la Facultat de Me¬
dicina, el Dr. Galcerán Gaspar disposava d’un projector del qual
se servia per a presentar ais seus alumnes mostres bacteriológiques
i microbianes20. També a Madrid es disposava en algunes cátedres
de projector lluminós.

Fernández Ascarza, en la seva obra Cuestiones pedagógicas, pu¬
blicada en la temprana data de 1908, explicava ais mestres com
funcionava l'aparell de projeccions amb «llum d'alcohol» o amb
«llum d'arc voltaic»21.

El cinema escolar i educatiu es mogué a Espanya amb més di¬
ficultáis i resisténcies que en altres pa'isos, malgrat que l’entusias-
me per aquest mitjá d’instrucció fos semblant al d'altres llocs. Va
haver-hi unanimitat a resaltar els grans avantatges que el cinema
presentava per a l'escola, per a la cátedra, per a l'orientació profes-
sional, per al desenvolupament de l'agricultura amb técniques més
racionáis, per a la formació de militars, per a l’educació popular,
per a la formació i reciclatge deis aprenents i professionals, etc.
N’hi prou amb fullejar les revistes professionals de l’educació de
lepoca i els llibres que aleshores sortiren al mercat.

Les resisténcies més importants a nivell teóric provenien més
del camp deis moralistes que del deis pedagogs. Francesc de Bar-
bens, religiós caputxí, fou probablement el primer a assenyalar els
perdis que els cinemes-espectable presentaven a la moral pública.
Tal com funcionaven aleshores els cinemes eren «un element de
destrucció, en comptes de ser un principi d’edificació social»22; les
máquines eren tan dolentes com les copies que arribaven a les
sales; les vibracions molestaven i eren nocives per la vista; les imat-
ges obsessives pertorbaven el camp de la consciencia i empenyien
cap al delicíe, com s’havia pogut comprovar en molts casos; man-
cava al cinemes ventilació i les mínimes condicions d'higiene i els

20. Francisco de Barbens, La moral en la calle, en el cinematógrafo y en el
teatro. Estudio pedagógico-social. Luis Gilí, Barcelona, 1914, p. 208.

21. Victoriano Fernández Ascarza, Cuestiones pedagógicas. Imprenta Helénica,
Madrid, 1908.

22. Francisco de Barbens, La moral en la calle, en el cinematógrafo y en el
teatro, ob. cit., p. 135.
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nens entraven en aquests cinemes amb la mateixa llibertat que
els adults, prescindint del tipus de pel-lícula que s’anava a projectar,
ja que no existia cap mena de censura. En els 160 cinemes públics
ais qué podien acudir el 600.000 habitants de Barcelona —diu Bar-
bens— s’hi representava diáriament burles i faltes de respecte a
l’autoritat, inspirant al noi un sentiment de menyspreu a l'ordre
públic, a l’element militar, ais administradors de justicia, i ais mi¬
nistres de la religió23. Cal aconseguir -—conclou el bon frare— que
el cinema sigui eminenment educatiu.

És interessant el judici que a R. Rucabado mereixé el cinema en
el seus balbuceigs. Distingia dues classes de cinema, el de la reali-
tat (informació, viatges, experiments científics) i el de ficció, con-
sistent en els films de contingut dramátic, novélese i pseudo-histó-
ric. El primer grup li semblava un preuat instrument educatiu; el
segon li semblava tot el contrari: perverteix el gust, excita les ma¬
les passions, induint al vici i al crim, operant sobre el cervell una
suggestió transtornadora24. Hi ha més: el cinema de ficció perju¬
dica especialment els individus febles i de poc carácter, nois, noies,
malalts del cap, gents d’educació insuficient, i és llarg l'inventari
de delicies de tota mena que subjectes així cometen per suggestió
de les pellícules25. La petja i el magisteri del caputxí i d’un sector
de l’Església católica recelosa davant el seté art és evident. Abans
d’haver llangat el seu Compendi d’educació civil, Ramón Rucabado
havia publicat una conferencia pronunciada en desembre de 1919,
a l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular per a la Dona, amb el
títol El cinematógraf en la cultura i en els costums76. Paradoxal-
ment confessa en aquest fullet que fa deu anys que no va al cine¬
ma i que no ha vist pellícules tan populars aleshores con Christus
i Fabiola, i malgrat aixó no té inconvenient a parlar d'un tema que
només coneix pels cartells que veu al carrer, per la publicitat i pels
comentaris del poblé. La seva argumentació esta basada en els tre-
balls apareguts en revistes com Civiltá Cattolica i publicacions que
participaven de la mateixa prevenció respecte al cine. La seva tesi
principal consis'teix a demostrar que el cinema perverteix els cos¬
tums i l’ordre social, al mateix temps que produeix alteracions psí-
quiques en els débils mentáis. Recull, per exemple, una estadística
d’una revista alemanya, segons la qual, en una análisi de 250 pel-lí-
cules de distribució comercial s’hi havien trobat les següents dades:

23. F. de Barbens, La moral en la calle..., ob. cit., p. 210.
24. R. Rucabado, Compendi d’educació civil, Impremta Canals i Vila Sabadell,

1920, p. 105.
25. R. Rucabado, Compendi..., p. 105.
26. Barcelona, 1920.
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97 escenes d'homicidi
45 escenes de sui'cidi
51 escenes d’adulteri
19 escenes de seducció
22 escenes de rapte

176 escenes de robatori

En total, 410 escenes contraríes al preceptes del Decáleg.

A més de al-ludir i ratificar les conegudes tesis de Barbens res¬
pecte al cinema i una serie d’articles que amb el títol de La maldi¬
ción del cine havia publicat Eudald Serra en El Mensajero del Sa¬
grado Corazón de Jesús11, Rucabado el-ludeix a una memoria eleva¬
da peí famós pedagog Mossén Pedragosa al Ministeri de Gracia i
Justicia, en 1916, per l’Associació d'Estudis Penitenciaris i Rehabi-
litació del Delinqüent. En aquesta memoria Pedragosa esgrimeix
el mateix tipus d’acusacions respecte al cinema:

«Un crim és a la pel-lícula el tema principal, ampli, abun-
dant, prolix, ric de matisos, desenrotlla't amb detalls d'una
cueldat, barbarie que donen calfrets, i executant d'una ma¬
nera professionalment irreprotxable amb utilitzación engi-
nyosa deis moderns avéneos de la ciencia i de la indústria,
que donen al delicte l’aspecte suggestiu d’un problema cien-
tífic»28.

Amb les excepcions lógiques d'aquells que esgrimien raons mo¬
ráis i raons d'índole técnica per les deficiéncies reais que alguns
locáis presentaven, no faltaren pedagogs que vegeren en el cinema
un magnífic auxilar. Lorenzo Luzuriaga fou la veu més autoritzada
a la campanya a favor i en contra del cinematógraf; veia el cinema
infantil en el seu triple vessant de diversió i entreteniment, com
instrucció i com element de cultura popular. Creia que el cinema
exhibit en les sales públiques era més perjudicial que beneficios
per ais nens. Calia prohibir, com ja s’havia fet en altres pai'sos, que
determinades pel-lícules fossin vistes pels nens, en tot cas calia or-
ganitzar sessions infantils amb films cómics, d’aventures, de viat-
ges, etc., exclusivament destináis a fer les delicies deis nois.

No eren el prejudiéis i les raons moráis els obstacles més im-
portants amb que topava el cinema a Espanya, sino la falta de re¬
cursos económics. El preu d’un projector oscil-lava entre les 500 i
les 1.500 ptes., i s’hi havia d'afegir el lloguer de les pell’cules, la

27. Luis Gili, Barcelona, 1911.
28. R. Rucabado, El cinematógraf en la cultura i en els costums, p. 32.
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instal-lació deis locáis, etc. Només les universitats i alguna que altra
Escola Superior o centre privilegia!; podien destinar part del seu
pressupost a l’adquisició d’aquest formidable recurs didáctic.

Si comparem el que s’ha realitzat a Espanya en lambit del ci¬
nema escolar i didáctic amb alió que s’ha fet en altres pa'isos a la
mateixa época, el balanp ens és realment desaventatjós. Tal vega¬
da s’hagi de buscar l’explicació, no en la manca de convicció res¬
pecte a la aplicació de la imatge al procés d’aprenentatge, sino en
l’existéncia d’urgéncies més peremptóries que havien de ser re¬
soltes des de feia décades, com la construcció de grups escolars
moderns, la supressió de les escoles unitáries i la seva graduació,
la erradicació de l’analfabetisme, la modernització de la formació
del professorat en tots els seus nivells, l’expansió de la cultura
popular fent-la arribar a tots els racons del país, la dignificació
social de l’ensenyanga i del professorat, etc.; urgéncies inajornables
que convertien qualsevol mínima aplicació del pressupost al cine¬
ma en un verdader luxe inassolible.

El primer document oficial publicat a Espanya en pro de l’ús
del cinema és justament de l’any 1912, data en qué aparegué a les
pagines del Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes. El seu autor Gimeno, l’havia firmat el 26 de desem-
bre de l’any anterior i ai-ludia en el preámbul a «la tenencia, cada vez
más acentuada en los modernos métodos pedagógicos, a facilitar
la enseñanza por medio de proyecciones luminosas de películas ci¬
nematográficas aplicables a todos los órdenes de conocimientos»,
perqué semblants procediments «de carácter plenamente intuitivo
y realista, hieren vivamente la imaginación y deja sobre ella una
semilla gráfica, base firme de la educación intelectual».

En aquest ordre s'indica que alguns centres i autoritats depe-
nents del Ministeri d’Instrucció Pública ja han comengat a adquirir
aparells, i projeccions destináis a l'ensenyament. Convenguts de
la utilitat i necessi'tat que l’escola i la cultura popular tinguin tal
ajut, ve a disposar el que segueix:

«1.° Que se fomente la creación de Sociedades particulares que,
a semejanza de las que existen en otros países, se propongan rega¬
lar a las Escuelas pobres aparatos y proyecciones instructivas.

2.° Que se llame la atención de las Diputaciones provinciales
y Ayuntamientos respecto a la trascendencia de este procedimien¬
to educativo, invitándoles a incluir algún crédito en sus presupues¬
tos anuales, que ha de ser reproductivo, puesto que vendrá a cons¬
tituir en cada Escuela, un archivo o depósito de vistas referente a
cuanto de monumental existe en el mundo, principalmente, en
España.
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3.° Que se haga la misma indicación a los Colegios particulares
y de los maestros de escuelas públicas por las autoridades de quie¬
nes dependan o con las que tengan relación directa, interesando la
propaganda del referido medio docente y las suscripciones entre
los padres de alumnos para allegar recursos con el mismo objeto.4.° Que el Museo Pedagógico se encargue de servir de inter¬
mediario en la implantación de este procedimiento instructivo en¬
tre los centros que han de desarrollarlo y ponerlo en práctica,
contestando a las consultas que le dirijan, dando las instrucciones
que estime oportunas, aprovechando los antecedentes que existan
en su archivo y poniéndose en contacto con cuantos elementos na¬
cionales o extranjeros crea necesario y más conducentes a tan pa¬
triótico fin».

Finalment sol-licitava de les institucions públiques «subven¬
ciones para material pedagógico» per a comprar «sencillos apa¬
ratos de proyección» i a la vegada d’organitzar sessions instruc-
tives cinematográfiques en el cinemes públics29.

Pocs anys més tard, el ministre Santiago Alba, el creador de
l’Institut Escola de Madrid, firma el 12 de juliol de 1918 una Reial
Ordre en la qual es recollien els resultats positius de la comissió
encarregada d’estudiar la implantació del cinema a l’escola. Per
aquesta ordre es demanava a «Las Diputaciones provinciales y Ayun¬
tamientos la valiosa cooperación que dichas Corporaciones pueden
prestar al desenvolvimiento de tal procedimiento de enseñanza,
contribuyendo al propio tiempo a propagar fácilmente por todas
partes el conocimiento de las bellezas naturales y tesoros artísticos
de nuestra patria». Els ajuntaments i diputacions provincials que-
daven encarregades, «con el mayor encarecimiento, que tomen a
su cargo el coste de producción de una o más películas de paisa¬
jes, de tipos, costumbres, monumentos, obras hidráulicas y otros
notables asuntos de sus respectivas provincias y poblaciones, con
el fin de divulgar lo más saliente y característico de las mismas,
para lo cual pueden facilitar a la mencionada Comisión copia de
tales películas, al objeto de ser proyectadas ante los niños como
un poderoso medio de enseñanza y demostración de lo más impor¬
tante que nuestro país posee»30.

La idea era bona, pero no existia cap estímul per parí deis ajun¬
taments i diputacions per a posar-la en práctica; tampoc no abun-
daven els realitzadors técnics d’aquests tipus de reportatges docu-

29. Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 19 de
gener de 1912.

30. Gaceta del l.er d’agost de 1918 i Boletín Oficial del Ministerio de Instruc¬
ción Pública y Bellas Artes, 6 d’agost de 1918.
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mentáis. Com en tants altres casos, la iniciativa es va ofegar a les
planes de la Gaceta.

En juny de 1921 es presenta a l'Ajuntament de Madrid una mo-
ció en pro del cinema escolar bastant raonable. De les 50.000 ptes.
deis pressupostos, destináis a festeixos populars del mes de maig i
que no s’havien gastat, es proposava gastar-ne la meitat per a dotar
a cada grup escolar d’un projector, instal-lar-lo convenientement i
adquirir els films adequats. En segon lloc es proposava treure a
concurs una plaga d'operador cinematográfic encarregat de la con-
servació, manteniment deis aparells i de la instrucció deis mestres
en el seu maneig, com ja es feia en altres paisos. En tercer lloc
s’haurien de redactar les bases per les quals s'hauria de regir l'ad-
quisició de material didáctic fílmic i la producció del films propis
per ús escolar. En quart lloc, l’Ajuntament hauria d'incorporar en
els seus futurs pressupostos les despeses que el manteniment del
cinema escolar comportés31. Desgraciadament per a les escoles ma-
drilenyes la moció no fou aprovada.

En octubre de 1930, es porta a terme un V Congrés Nacional
Municipalista, en el qual, entre altres coses, es torna a aplantejar
el tema del cinema a nivell poli tic i económic. «El Congreso estima
conveniente —deia una de les seves resolucions— que se acometa
por el Gobierno una política cinematográfica que desenvuelva en
forma amplia y eficaz todas las posibilidades de la industria y cuyo
desarrollo sirva para que sean principalmente películas nacionales
las que se proyectan en los 3.000 cines que funcionan actualmente
en España».

Amb l'excepció de Catalunya, objecte d’estudi deí professor Jo-
sep María Caparros, només es van prendre seriosament el tema del
cinema, segons sembla, els municipis de Bilbao i de Sant Sebastiá,
a través de les seves Caixes Municipals d’Estalvi. Malgrat tot és
un tema que desconeixo: solament les revistes especialitzades de
lepoca i en algún que altre autor es parla de forma elogiosa d’amb-
dues ciutats en aquest sentit del cinema escolar, de passada, pero,
i sense aportar cap dada32.

Hi hagué altres esforgos alllats. En 1927 es crea una cátedra
ambulant agro-pecuaria que utilitzava sistemáticament el cinema
en les seves campanyes de divulgado científica, donant curséis so¬
bre técniques agrícoles i projectant pel-lícules sobre ramaderia, cul-
tiu de l’olivera, de la vinya, del taronger, deis cereals, de Tarros, etc.

31. Luis Gómez Mesa, Cinema educativo y cultural, pp. 30-31.
32. La Caixa d’Estalvis Municipal de Bilbao confirma que la seva Hemeroteca

va arribar a posseir gran nombre de pel-lícules didáctiques, pero a conseqüéncia
d’un bombardeig, seguit d’incendi, durant l’última guerra espanyola, tot va que¬
dar destruit.
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El 20 de juny de 1930 es crea un Comité Espanyol de Cinema
Educatiu, a proposta del ministre de Treball i Previsió Don Pedro
Sangro y Ros de Olano, vocal del Consell d'Administració de l’Ins-
titut Internacional de Cinematografia Educativa de la Societat de
les Nacions33.

Existien altres organismes oficiáis que usaven habitualment el
cinema com l'Escola Nacional de Sanitat, que poséela una Cine¬
mateca especialitzada en films de carácter medie, l’Escola de Pue¬
ricultura, el Patronat de Llui'ta contra la Tuberculosi, la Lliga de
Propaganda antivenéria, el Patronat de Turisme, l’Aviació Militar,
Tlnstitut de Reeducació i Selecció Professional que posséia en la
seva Cinemateca prop de 200 títols, etc.

Uns deis organismes més populars i simpátics que utilitzá el ci¬
nema com a punta de llanqa de les seves campanyes culturáis fo-
ren les Misiones Pedagógicas, creades per la juvenil República es-
panyola peí Decret de 22 de maig de 1931. Presidida per Manuel
B. Cossío, contava amb vocals tan coneguts com Francisco Barnés,
Oscar Esplá, Antonio Machado, Pedro Salinas, Juan Uña y Sartou,
María Luisa Navarro de Luzuriaga, Amparo Cebrián de Zulueta i
alguns més. Les Misiones Pedagógicas eren com les missions re-
ligioses tradicionals secularitzades. Els seus organitzadors no pre-
tenien altra cosa que portar ais indrets més apartats del país els
plaers espirituals que en les ciutats son assequibles a tothom: lite¬
ratura, teatre, música, art... «El equipo misionero lleva —deia llur
primera Memoria—, como elementos materiales de trabajo, un pro¬
yector cinematográfico para fluido eléctrico o de acumuladores se¬
gún los casos, con una selecta colección de películas educativas y
de recreo: documentales de aspectos, usos y costumbres naciona¬
les y de países lejanos, industrias, grandes ciudades y pueblos sal¬
vajes, arte, paisaje y curiosidades de España y de otros pueblos,
cuentos animados, etc.; bibliotecas para las escuelas de las comar¬
cas visitadas y gramófonos y selecciones de discos, de los que se
sirve en la actuación, que dejan asimismo a los maestros para que
puedan continuar con estos elementos la obra que se inicia»34.

Les Misiones van crear en aquells anys 4.457 biblioteques amb
lots de llibres per a nens i adults, representaren obres clássiques de
Juan de la Encina, Lope de Rueda, Cervantes, Calderón de la Barca
i van recordar canqons que el propi poblé havia creat i oblidat.
Portaren també copies deis més importants quadres del Museo del
Prado, amb predilecció de Goya, El Greco i Velázquez.

33. Aquest Comité inicia la confecció d'un catáleg de pel-lícules didáctiques es-
colars i la projecció de pel-lícules a l’aire lliure. Li manca al Comité un suport
decidit per a poder realitzar una obra de certa envergadura.

34. Patronato de Misiones Pedagógicas, 1.a Memoria, Madrid, 1934, p. 10.
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És evident que lo més atractiu per ais indrets a on arribaren
aquests missioners era el cinema; en un instant l’atenció quedava
captada i la simpatía cap el forasters estava assegurada. En una
de les Memorias es detalla el material cinematografié de qué dis-
posá el Patronat per a les seves campanyes:

—• 26 projectors Kodascope i Argus per a 16 mm.
— 2 projectors Zeiss Ikon per a 35 mm.
— 1 aparell sonor tipus Bauer
— 1 epidiáscop per a projeccions fixes de la casa Leitz
— 2 projectors de diaposives

Acumuladors, transformadors, etc.

Entre les pel-lícules didáctiques de 35 i de 16 mm disposaven
d’un total de 156, distribui'des en els següents temes;

19 de tema agrícola
34 de tema geográfic

4 de tema historie
20 Ciéncies naturals
17 Lliqons de coses
7 de sanitat i higiene

14 de carácter industrial
12 de dibuixos animats

8 de física

21 de carácter cómic, a més d'alguns documentáis, series de
diapositives.

En 1934 les pel-lícules havien ascendit a 411, de les quals 22 eren
sonores i 15 eren documentáis realitzats peí propi Patronat.
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PREAMBUL

Poques cinematografíes són tan desconegudes com la creada
per la Generalita’t de Catalunya. Aquesta investigació sobre una
realitat del nostre passat historie intenta d’oferir unes bases míni-
mes per tal de clarificar el futur que avui comenta a bastir-se des
del restaurat Govem autonómic.

Que el període de més esplendor d'un cinema auténticament
catalá fou el de la II República és ben palés. Durant els anys 1931 a
1939 s'establiren els fonaments de la primera indústria cinemato¬
gráfica seriosa en aquest país. Un veri’table cinema nacional —que
reflectia les diverses idiosincrásies de l'Estat espanyol— que res¬
taría ferit de mort per culpa de la seva infrastructura tan feble, es-
pecialment al terme del conflicte bél-lic1.

Així, Catalunya, prácticament fins ara, no tornaría a la seva
esplendor cinematográfica, ja que la quantitat de produccions en
catalá o sobre la vida quotidiana del Principat durant la guerra,
editades en aquesta época republicana, no serán superades des-
prés2.

1. Sobre el tema, vegeu la meva tesi doctoral, que va ésser publicada com
a llibre, Arte y Política en el Cine de la República (1931-1939), Ed. Universitat de
Barcelona, 7/2 (Barcelona, 1981). Altres texts sobre el període republicá, són:
M. Rotellar, Cine español de la República (Sant Sebastiá, 1977); R. Gubern,
El cine sonoro en la II República (1929-1936), Barcelona, 1977, i J. M. Caparrós,
El cine republicano español, Barcelona, 1977.

2. Cfr. M. Porter-Moix, Historia del Cinema Catalá (1895-1968), Ed. Táber,
Barcelona, 1969; i l’estudi monográfic que vaig publicar en col-laborado amb Ra¬
món Biadiu, Petita historia del cinema de la Generalitat, Ed. Robrenyo (Mata¬
ré, 1978).



I. EL COMITÉ DE CINEMA

Durant el període república de la Generalitat de Catalunya, des-
prés de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia peí Parlament espa-
nyol, i a tot i la retallada deis recursos financers3, el qui era ales-
hores conseller de Cultura, Ventura Gassol —el poeta i amic de
Maciá, militant d'Estat Catalá—, va promoure el mes de setembre
de 1932 un Comité de Cinema, que quedaría constituid amb el pro-
pósit de fer conéixer films que reflectissin el nostre status i amb
l’ánim de regir el destí i la política cinematográfica d'aquest poblé.

Per a fer eficag l’actuació del nou Comité de Cinema, van que¬
dar constitui'des unes comissions que es repartiren la tasca de la
manera següent: el cinema a Leseóla, el cinema com a divulgació
de cultura general, el cinema en el seu aspecte comercial i econó-
mic, el cinema com a element de propaganda turística, producció
cinematográfica professional i amateur.

Aquest Comité especialitzat comptava amb noms de categoría.
Sota la presidencia del mateix Ventura Gassol, el formaven els se-
güents membres: com a delegats del Consell de Cultura, Alexandre
Galí —el conegut pedagog— i Joan Delclos; com a vocals figuraven
Ignasi Armengou, Josep Carner-Ribalta, Guillem Díáz-Plaja, P. Ven¬
tura i Virgili, Márius Calvet i Miquel Joseph i Mayol, que actuava
de secretari. Aques't últim també destacaría com a teóric amb un
célebre manifest intitulat «En defensa de la cinematografía espa¬
ñola»4.

3. L’Estatut del 1931, plebiscitat pels catalans —el de Nuria—, concedía a la
Generalitat tots els impostos directes (sobre la renda). El vetat a les Corts —el
del 1932— va retallar sensiblement els recursos financers i només concedí sencers
els impostos territorial i de Drets Reais. La Hisenda de la Generalitat es nodrí,
per tant, de part deis impostos que l’Estat li va cedir, del tant per cent deis
impostos no cedits i deis impostos de les taxes de les antigües Diputacions Pro-
vincials Cfr. sobre el tema: J. Arias Velasco, La Hisenda de la Generalitat (1931-
1939), Barcelona, 1977.
’ 4. Cfr. Arte y Cinematografía, número monográfic amb motiu del 25 Aniver-
sari (1910-1935), editada a Barcelona (1936, pp. sense numerar). Cfr. síntesi del re¬
velador text, amb punts claus i encara válids en alguns aspectes, en J. M. Ca-
parrós Lera, Arte y Política en el Cine de la República, pp. 24-26. Miquel Josep
i Mayol, periodista que ha tornat fa poc de l’exili, fou el fundador del «Diari de
Granollers» i collaborador de «La Veu de Catalunya». El 1936 dirigí la comedia
Quiero vivir y amar («La canción de mi vida»), film que no es va arribar a es¬
trenar i que fou destruí! després, segons declaracions que m'ha fet el cameraman
Albert González Nicolau «Gasset»). Cfr. la fitxa técnico-artística en J. M. Caparrós
Lera, El cine republicano español, p. 122.
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Tot i aixó, fins al primer trimestre de l’any 33 no s’iniciarien
les activitats d’aquest organisme oficial. El mateix conseller de
Cultura manifestada el mes de febrer: «El Comité de Cinema de
la Generalitat té ja enllestida l’estructuració del cinema a Cata¬
lunya, especialment en el seu aspecte educatiu i cultural. A hores
d'ara —afirmava Gassol— compta ja emb l'oferta de les millors
cases productores per a projectar films de carácter educatiu a to¬
tes les Escoles i organismes culturáis de Catalunya».5 No obstant
aixó, el pía de funcionament del Comité de Cinema va ésser apro-
vat el 10 d’abril de 1933, el «Butlletí deis Mestres», de la Conselle-
ria de Cultura, va donar compte que «es disposa a realitzar plena-
ment la finalitat de la seva creació: la d’estructurar toda l'orga-
nització del cinema a Catalunya (...) Aquest pía compren la subdi-
visió del Comité en ponéncies i seccions»6. Una d’aquestes seccions
va ser la deis Servéis de Cinematografía, a cura de J. Carner-Ri-
balta, de la qual tractarem en l’apartat V.

La creació del Comité de Cinema, dones, fou rebuda amb molt
interés pels pedagogs, aleshores en plena efervescéncia en la reno-
vació educativa. Per aixó, pot ser ben significatiu reproduir aquí
dos editorials de la publicació pedagógica del Consell de Cultura
de la Generalitat tocant a la utilització del cinema en l’ensenya-
ment, amb motiu de la creació d'aquest Comité especialitzat:7

El cinematógraf a Vescola primaria (I)

La Generalitat de Catalunya ha constitui't no fa gaire un Comité
per a estudiar totes les qüestions que planteja el cinema en la vida
moderna, entre elles tot el que es refereix a l’aplicació del cinema
en l’ensenyament.

En aquest punt, com en molts d’altres de semblants, la Genera¬
litat de Catalunya no pot teñir cap preocupació d’ordre estatutari.

A part del que sigui organització oficial de l'enseyament, com-
plirá els seus deures procurant amb totes les seves forces fomentar
i millorar totes les organitzacions de cultura, siguin de la mena
que es vulgui, no sois com ho faria qualsevol altra corporació pú¬
blica, sino amb la seguretat que com a representado genúina del
poblé catalá, per damunt de la lletra de la llei que l’obliga, com
ens obliga a tots, té una missió d’ordre espiritual que només ella
pot complir autoritzadament, que és la de donar un esperit a les

5. Cf. Butlletí deis Mestres, núm. 83, Barcelona (1 marg 1933), p. 73.
6. Ibidem, núm. 87 (1 maig 1933), p. 143.
7. Idem, núms. 80 i 81 (15 gener-1 febrer 1933), pp. 1-3 i 33-34, respectivament.
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institucions de cultura i d’imprimir l’orientació única que poden
teñir com a instrument de formado del nos'tre poblé. Per aixó el
Comité de la Generalitat de Catalunya es planteja la qüestió del
cinema en l’ensenyament en tota la seva integritat, mirant de tro-
bar la fórmula d’implantació d’aquest nou instrument de cultura.
Aquesta qüestió presenta dos aspectes cabdals: un de purament
pedagógic i un altre d’organització. No hi ha possibilitat de parlar
de cinema a Pescóla sense instal-lacions ad-hoc i sense grans dispo-
nibilitats de material; i peí fet que aquest material és car, difícil
d'obtenir i algunes vegades raríssim, no es pot pensar a utilitzar el
cinema com a mitjá docent sense una vasta collaboració que avui
ultrapassa ja els límits de les fronteres nacionals. En pocs casos
l’organització, la collaboració i la solidaritat serán tan indispen¬
sables i tan útils com en aquest del cinema. Ni la producció del
film pot ésser una cosa esporádica ni la seva utilització por teñir
un caire exclusivament doméstic. Una institució sola, per molí que
faci, no tindrá recursos suficients per a utilitzar la pellícula com a
mitjá docent amb tota l’eficácia. Només un sistema circulatori de
tots els esforpos individuáis fará possible que aquest instrument
pugui donar tot el rendiment que cal esperar d’ell.

Pero cal d’altra banda veure com es pot aplicar el cinema dintre
Pescóla, quina metodología reclama, i d'aixó en parlarem en un ar-
ticle próxim.

El cinematógraf a Vescola primaria (II)

És evident que la introducció del cinema a Pescóla primária re¬
presenta per al mestre una mena d'esforc, no precisament per ven¬
cer unes dificultáis materials, cosa que només demana una mica
d’esperit de treball, sino més aviat per adaptar-se al procediment
en alió que pugui teñir de valor pedagógic. Aquesta dificultat pot-
ser la trobarem més accentuada com més el mestre sigui conscient
de la seva tasca i com més tingui arrelada la convicció deis pro-
cediments que faci servir.

Per aixó un comentari del valor pedagógic o més aviat meto-
dológic del cinema, de les possibilitats que pugui oferir i de la ma¬
nera d’utilitzar-les, creiem que pot ésser molt convenient, ádhuc
per a vencer la resistencia a qué ens hem referit.

Com a procediment el cinema ha d’esser arrenglerat entre els
que podríem anomenar tractaments en massa. Por ésser posat de
costat amb la prédica deis professors davant deis nois que escolten.
Hi ha de diferéncia el major o menor grau de suggestió i també la
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menor o major possibilitat expressiva o d'aportació d’elements o
nocions. ¿Qué és més illustrador, la paraula o la reproducció grá¬
fica augmentada del moviment? ¿Qué pot oferir més recursos i més
adequats? En aquest punt és innegable que el cinema ofereix pos-
sibilitats de gran valor, pero aixó no li lleva el carácter que hem
dit de tractament en massa. És molt divers deis procediments de
treball en qué l'actuació s’adapta a l’infant. El film té una infle-
xibilitat molt més rígida que la de la lliqó-sermó. No pot fer gira-
gonses per adaptar-se al grup que té al davant ni a la mentalitat
de cada componet del grup. Deixem de banda la qüestió d’activitat
i de passivitat perqué l’activitat, com és sabut, no és absolutament
correlativa del bellugar-se externament, pero de fet caldria consi¬
derar el menys que el noi davant del film que passa no es pot pro-
duir, cosa que no deixa de presentar els seus punts de semblanza
amb la passivitat.

Donades les condicions inevitables del procediment no costaría
gaire de deduir les formes d'aplicació. Nosaltres creuríem que el
film quan no té una finalitat educativa, estética o moral, qüestió
que en aquest moment no tenim el propósit de tractar, és essen-
cialment documental o demostratiu. Es pot donar ais infants per
preparar una tasca dintre les activitats ordináries de l'escola o des-
prés de realitzada una tasca, per completar detalls, per demostrar,
per portar ais ulls de l'infant el que sense el cinema no podría veu-
re mai. En aquests aspectes el cinema és un mitjá d’un valor incal¬
culable. Pero no creguessim mai que pot donar-se tot sol i perqué
si. És massa incomplet com a procediment i és massa rígid.

Un tipus d’escola a base de cinema i de rádio —totes se les po¬
den empescar els homes— no creiem que pogués ultrapassar els li-
mits duna pensada. En canvi una escola que avui no utilitzi aquests
procediments, aviat es ressentirá de feixugor, no es trabará al dia
i patirá de cosa estantisa —conclou l’articulista anónim— que en
ensenyament vol dir cosa ineficaq.

Al capdavall, la vida del Comité de Cinema fou més aviat curta.
Els Fets d’Octubre de 1934, amb l'empresonament de Lluís Compa-
nys i els seus consellers, duna banda, i la crisi económica del Go-
vern catalá —com ja apuntá el president quan va pujar: «les fun-
cions de la Generalitat no poden ser portades a terme si no comp-
tem amb mitjans», i —avui com ahir!— de l’altra,8 amb la suspen-

8. Entre els consellers de Finances destacaren Caries Pi i Sunyer, d’Es-
querra Republicana de Catalunya, i Martí Esteve, d’Acció Republicana. Posterior-
ment, va ocupar aquest carree Josep Tarradellas i Joan, també d’E.R.C., que, du-
rant la Guerra Civil ocupava també el de conseller en cap. És evident que, balda-
ment els recursos económics no fossin excessius, van permetre a la Generalitat
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sió deis drets autonómics se’n va anar a l'aigua el projecte de
creació d’un cinema propi i realment representatiu d'aquesta na-
cionalitat de l'Estat espanyol.

Amb tot, poc abans —durant el bienni radical-cedista— el mi¬
nistre d'Indústria i Comerc del Govern Lerroux, Laureano Gómez
Paratxa, en fitxar l'l d’octubre de 1933 el Consell de Cinematogra¬
fía del país, designa un representant del Comité de Cinema de la
Generalitat de Catalunya per a la formació d’aquest organisme cen¬
tral.9 Aquesta fou, a nivell oficial, l’aportació del govern caíala en
materia cinematográfica durant aquesta etapa republicana.

Malgrat aixó, la funció més rellevant al voltant del cinema
—dins l’ámbit de Catalunya— fou la tasca duta a terme o motivada
peí nostre Comité en col-legis, sobretot durant el curs académic de
1934-35, ja que es van instituir les primeres bases per a la implan¬
tado de l’ensenyament del cinema a les escoles, a nivells formatius,
d’investigació o com a auxiliar pedagógic.10 Aquesta realitat educa¬
tiva, que em va descobrir el pedagog Lluís Busquets i Raventós,
resta constatada pels informes-articles apareguts en l’esmentat
«Butlletí deis Mestres», la lectura i l’estudi del qual poden aclarir
aquest terreny, forga abandonat peí moment.11

de desenvolupar una tasca important en el terreny cultural, social, d’ordenació
del territori, etc., complint també una certa redistribució de la renda, la qual
cosa afavorí d’alguna manera les capes amb ingressos més baixos. Veure en aquest
sentit J. M. Bricall, Política económica de la Generalitat, 1936-1939, Barcelona
1978; F. Artal i altres, El pensament económic caíala durant la República i la
guerra (1931-1939), Barcelona, 1977, juntament amb els llibres d'Ismael E. Pitarch,
Sociología deis polítics de la Generalitat i La Generalitat de Catalunya, I. Els
Governs, Barcelona, 1977, i Mercé Rosell, La Generalitat de Catalunya, II. La
política cultural, Barcelona, 1977, aquesta darrera, companya de Grau de Lli-
cenciatura.9.Cfr. R. Gubern, El cine sonoro en la II República, p. 75; i sobre el Consell
de Cinematografía, J. A. Cabero, Historia de la Cinematografía Española (1896-
1949), Ed. Gráficas Cinema (Madrid, 1949), pp. 351-354, i J. M. Caparrós Lera, El
cine republicano español, p. 44.

10. Aquesta iniciativa pedagógica va teñir ressó fora de Catalunya, com pot
veure’s a la premsa de l’época. Reprodueixo aquí una noticia clasificadora: Inau¬
gurado d’un Cinema educatiu, Madrid, 10. «Amb assisténcia del president de la
República, ha estat inaugurat aquesta tarda, a l’Institut del Cardenal Cisneros,
el local destinat a cinema educatiu.» Cf. «La Veu de Catalunya» (11 d’abril de 1933).

11. Cf. els meus arricies a Mundo Diario (Barcelona, 10, 11, 12 i 19 de gener
de 1979) sobre la problemática del cinema a Leseóla, sota el títol «Asignatura pen¬
diente». També les conclusions i demandes del I Simposi d’Estudis Cinematográ-
fics, celebrat a Sant Feliu de Guíxols (juny 1976) sota la presidéncia de Miquel
Porter-Moix, on es comprovará que prácticament estem molt lluny de la implan¬
tado deis mitjans áudio-visuals amb carácter oficial. Veure J. M. Caparrós Lera,
El Cine. Padres y adolescentes, Ed. Fert, Barcelona, 1978. En aquest sentit vaig
ésser cridat per a col-laborar en un programa de la UNESCO del Centro Interna¬
cional del Cine para la Infancia y la Juventud, on vaig actuar com relator d’un
treball per a la ensenyament del cinema a les escoles europees, a nivell d’EGB i
BUP-COU o equivalents, ciclostilat amb el títol Educación a los Medios (Pa¬
rís, 1979).
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Pero, també resul'tará interessant reproduir les orientacions
practiques donades peí secretari del nostre Comité de Cinema, Mi-
quel Joseph i Mayol, l'any 1935, les quals clarifiquen fins i tot la
política cinematográfica de la Generalitat peí que fa a aquest mitjá
educatiu.

Vet aquí una bona part deis articles de l’especialista Joseph i
Mayol:12

S’ha escrit molt i cada dia s’escriu més sobre aquest tema. Els
poders públics utilitzen l’acció del film com instrument de cultura
i la Societat de les Nacions posa sota el seu patronatge l’Institut
Internacional de Cinema Educatiu, de Roma. A Catalunya, a part
d’haver-se incorporat el cinema en els programes de govern de les
institucions polítiques del nostre poblé, hi ha un moviment ascen-
dent cinematic que ajunta aquest meravellós invent ais útils es¬
colars.

Un pedagog francés ha dit que: «En les lligons a base de cine¬
matografía, la foscor canalitza l’atenció, recull l’esperit i desvetlla
en el petit espectador un estat de suggestió que és el fonament
essencial d’aquest mitjá d’ensenyament.»

El cinema revela i explica amb netedat fenómens i fets que
exigirien llargues explicacions gairebé enutjoses. No és cap secret
que els coneixements adquirits així es graven profundament.

El cinema escolar respon a l'avidesa del nen, al seu afany de
saber, d’interrogar, de veure-ho tot amb els seus ulls; i és un es-
tímul eficaz de les seves facultats.

Tothom s’interessa peí cinema educatiu. Suara, en una enques-
ta realitzada entre sis-centes quaranta-una escoles públiques de Ca¬
talunya, en la quel es preguntava si interessaria el cinema a l’escota,
s’ha constatat aquest interés d’una manera efectiva, ja que el re-
sultat ha estat que quatre-centes trenta-sis escoles han contestat
que sí contra noranta-dues que no; les cent tretze restants no han
respost la pregunta.

Aplicado del cinema en fots els graus de Vensenyament

El cinema educatiu comprén, en primer lloc, tota pel-lícula des¬
tinada a completar un ensenyament qualsevol, o a enfortir i fer
més comprensiva la paraula del mestre. I aixo no solament en l'en-
senyament estríete, sino en tot alió que s’hi refereix d’una manera

12. Cf. Butlletí deis Mestres, núms. 130-131 (15 juny i 1 juliol 1936), pp. 191-194;
Idem, núm. 134 (15 octubre 1935), pp. 248-258.
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més o menys immediata: conferencies, divulgació de teories d'hi-
giene i de protecció a la infancia, d'agricultura, d'história, de geo¬
grafía, de les ciéncies, de les arts, de l’ensenyament professional,
de la previsió d'accidents del treball, etc.

No cal dir que aqüestes pellícules —que poden teñir una gama
vastíssima— no tenen valor educatiu si no són estrictament ade-
quades al tema i al públic que ha de veure-les; i no tindran cap
valor educatiu si no están totalment d’acord amb la veritat, sense

cap truc, sense cap fantasía d’invenció ni cap tendencia o preven¬
ció a realitzar-les.

Així, dones, cal estendre la fórmula del cinema educatiu en un
sentit més ampli. «Cal fer que la pantalla no resulti un accesori tan
limitat i trist com la pissarra. Aquest quadre lluminós ha d’ésser
una finestra oberta a la vida, una finestra amarada de sol que temp-
ti els ulls amb avidesa, amb una curiositat sempre nova i un gran
desig insatisfet de bellesa.»

En estudiar els diversos métodes utilitzats fins avui en aquells
palsos on la cinematografía és ja d us normal a l’escola i amb el fi
d’utilitzar els seus avantatges, es evidentment interessant el següent
métode: «Associar a la visió de la pel-lícula l'acció del deixeble, en
tots els casos en els quals la pel-lícula es proposi donar un ensenya-
ment, és a dir, alguna cosa més que un simple esbargiment. Entra
en aquesta darrera categoría la il-lustració de contes filmats, desti¬
náis, tal com es fa avui amb l'anomenada «hora del conte» en les
biblioteques infantils; a parí d’aixó, convé demostrar ais nens ges¬
tes a imitar. Caldria, dones, observar aqüestes etapes: 1) entendre
i comprendre del que es tracta; 2) veure el desenrotllament de l’ac-
ció educativa; 3) tractar per sí mateix d’imitar-la; 4) tornar a veure
aquesta acció per a perfeccionar-se amb la comparació entre l'acció
efectuada i l'acció novament vista.

Per al deixeble més gran l’acció podría consistir a descriure oral-
ment o per escrit i a dibuixar el més essencial. Podem suposar com
a etapes: 1) posar-se en contacte amb el tema per a comprende el
seu contingut; 2) veure la pel-lícula; 3) descriure alió que es recor-
di tractant de posar en primer terme el més essencial; 4) tornar a
veure la pel-lícula per a comparar el que ha estat descrit amb el que
ha estat vist, omplir els buits i establir una escala de valor més
exacta; 5) completar el treball fet en funció d’aquesta autocorrecció
comprovada per la segona visió de la pel-lícula.»

Ais centres d’estudis superiors pot ésser interessant la projecció
de films d’avantguarda, i de 'tots aquells que per bé que produits
amb finalitats comerciáis tenen una valor artística o histórica.

Després de cada sessió calen alguns minuts de llibertat i expan-
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sió per ais alumnes, que puguin canviar impressions, demanar ex-
plicacions ais mestres i redactar un treball on siguí resumida i pre¬
cisada la seva impressió.

Práctica d’aplicació del cinema a Vensenyament:

a) Els títols explicatius han d’ésser tan curts com siguí possi-
ble i redactats amb tota netedat i precisió. No han d’ésser
tallats per series d’imatges i han de durar bastant de temps
a la pantalla, a fi que els alumnes puguin llegir-los de cap a
cap i sense presses;

b) Convé utilitzar aparells que permetin fixar la projecció a
voluntat a fi que el mestre tingui tot el temps que li calgui
per a donar les explicacions necessáries;

c) Cal també un dispositiu de retrocés de la pel-lícula per a
tornar a fer passar els passatges més importants;

d) La materia didáctica no ha d'ésser excessiva en les pel-lícu-
les; les cintes geográfiques i els documentáis convé que tin-
guin mapes;

e) En alguns casos fóra preferible la pel-lícula en colors;
f) Les pel-lícules parlades no cal que tinguin acompanyament

musical;
g) Quan calgui, pot recorre's també en la realització de les pel-

lícules didáctiques ais trucs técnics de la cinematografía
artística;

h) Fóra útil de realitzar series de cintes que desenrotllesin
amb continuitat la materia triada.

Com a principi, és utilíssim i gairebé indispensable una lliqó
preparatoria, perqué altrament la pel-lícula fóra de molt difícil com-
prensió.

(...)

Preparado a l’Escola Normal deis futurs mestres i mestresses
per a la utilització del cinema a Vescola. Per a preparar convenient-
ment els futurs mestres i mestresses en la utilització del cinema i
fer-los veure tots els seus avantatges com a element modern d'en-
senyament, caldria organitzar un curset d'acord amb el pía següent:

1) Presentació i funcionament de diversos tipus d’aparells
projectors.

2) Demostració de la presa de vistes i de dibuixos animats.
3) Visita a un establiment de positivat i demostració de les

diverses operacions que s’efectuen.
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4) Una lligó per mitjá del cinema en una escola primaria (en
presencia deis alumnes).

5) Discussió de la lligó anterior i deures deis alumnes.
6) Demostrado de com s’utilitzen els models animats per a la

impressió.
7) Visita a uns estudios.
8) Una conferencia sobre fotografía i cinematografia.

A més caldria completar aquest curset amb una serie de pro-
jeccions en les quals fossin passats els films destináis a les escoles
i amb films especialment editats, tal com és el film alemany Des¬
pertar de l’ánima, exclusivament produit amb destí a les escoles
normáis on es formen els professors.

Producció de films d’ensenyament. La pel-lícula ha d'ésser el
mitjá auxiliar de l'ensenyament i, per tant, cal concebre el film de
manera que respongui a les facultáis de comprensió reduint la vis¬
ta al més esencial, obtenint així una economía considerable i
guanyant l’ensenyament en eficacia. A base del film s’eleva el
nivell cultural deis nois i és per aixo que és només el pedagog el
que ha d'orientar les realitzacions cinematográfiques. El mercat
mundial compta avui amb una extensa producció cinematográfica
que inclou tota mena de temes que puguin interessar l’escola. En
el nostre país ens cal només —de moment— a part d’algunes espe-
cialitats, la filmado o producció de pellícules sobre les següents
matéries:

1) Films de carácter historie;
2) Geográfics;
3) Oficis i indústries casolanes o típicament del país;
4) Llegendes, contes i narracions.

La manera de realitzar el film geográfic i d'utilitat turística, per
a fer conéixer les belleses naturals i artístiques, a més de les carac-
terístiques físiques, económiques i industriáis més importants, po¬
dría seguir el camí que han comenqat a fressar els alemanys, com
L’Elba i El Danubi, el desenrotllament de les quals, em plau de dir
en unes paraules. Un mapa que compren la regió que travessa el riu,
des del seu naixement fins a la desembocadura. Demostrado da-
munt un mapa de relleu de la llargada i ampiada del riu i els seus
afluents; descripció del paisatge. A mida que va davallant-se peí
riu, siguí des deis seus marges o navegant-hi, la cambra recull tot
el més interessan't que es troba al seu pas. De vegades en travessar
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el riu un poblé o una vila, el «cameraman» ha fugit de la marge¬
nada i se n’entra per la ciutat i filma l'ábscida de l'església, un palau
de l’antigor o una bailada a la plaga, etc. La cambra ha anat reco-
llint tot alió que té un interés d’art o d’história.

Aquests films van acompanyats d’un petit llibret explicatiu.
Aixó facilita que tant els mestres com els alumnes coneguin ja abans
els temes de les projeccions que els serán exhibides.

(...)

L’organisme de cinema pedagógic i cultural, que tindria la mis-
sió d’assessorar en l’aspecte pedagógic en la producció deis nostres
films educatius i culturáis, podria funcionar d’acord amb la se-
güent organització:

1) Consultori técnic per ais professors de tot el país.
2) Adquisició per ais professors de la literatura que tingui

relació amb el cinema.

3) Biblioteca circulant.
4) Butlletí d'informacions.
5) Guies confidencials que acompanyin cada pel-lícula.
6) Assessoria técnica en la realització pedagógica del mate¬

rial de projecció.
7) Enquestes, experiéncies i organitzacions de cursos.
8) Observació en el terreny de les condicions en qué es tre-

balla amb el material procurat.
9) Organització de conferéncies per a la joventut escolar i

per ais adults.
10) Servei de consultes técniques per ais mestres i les autori-

tats escolars.
11) Realització de pel-lícules.

Al final de cada curs els mestres que hi prenguessin part hau-
rien de posar en práctica els ensenyamen'ts trets i sotmetre projec-
tes de pel-lícules que responguin a les matéries que constitueixen la
seva especialitat. Cal teñir en compte que en alguns pa'fsos aquesta
práctica ha fet que els pedagogs presentessin observacions perso¬
náis d’entre les quals cal subratllar la següent: «Una classe resulta
més interessant i més profitosa com més nombroses siguin les in-
tui'cions que s’hi provoquin. De totes aqüestes intuicions les de
més valor son aquelles que impressionen la mirada. Un infant re-
corda amb facilitat el que ha vist i és apte a reproduir-ho fidelment
en un moment donat.»
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Un altre testimoniatge de la difusió de les pellícules i sessions
del Comité de Cinema, l’hem trobat a Granollers. En reproduim la
següent nota: «El dia 25 de novembre de 1933 va celebrar-se, a la
Biblioteca Popular, una sessió de cinema a carree del Comité de
Cinema de la Generalita't de Catalunya. El programa estava inte-
grat per films educatius, tais com La vida de les papallon.es, Fabri¬
cado de molles d’acer, Fabricado de la porcel-lana... Lexit que
obtingué aquesta sessió fou gran i la Biblioteca es va omplir d’in-
fants, que mostraven la seva satisfacció per la festa que seis oferia.
Atenant a l’indicació feta peí senyor Joseph i Mayol, secretan del
dit Comité, alguns nens redactaren, després, les seves impressions
sobre els films projectats.»13

Una relació gairebé comple'ta de les pellícules didáctiques en
catalá va ésser publicada en un opuscle editat peí mateix Comité
de Cinema,14 clasificades per Distribuidors.

Cinaes:

Fabricació del rails, La vida de les papallones, Núvols, Simfo-
nies gelades, Alguns éssers microscópics, El regne deis dinamos, El
Mantis, Els Ferry-Boats, Cristalls de Venécia, Pigmeus contra Ge-
gants, Cignes i camoranes, Boscos petrificáis, Les formigues, Els
miracles de l'electricitat, Microscopía, Lofo-Branquins (Cultural
núm. 7), Concurs hípic, Com es tallen els diamants, L'arc voltaic i
l’Electromagne'tisme, El maquinista, El misteri de la vida en el fons
del mar, Curiositats núm. 6, Revista Olímpica, Natació esportiva,
Cleópters aquátics, Fabricació de molles d’acer, El cautxú i goma
elástica núm. 72, Navegants lluminosos, Guatemala histórica, Cul-
tiu del tabac, Reinat del muscle, Del ferro a Facer, Atenes monu¬

mental, Elixir mágic, Petites indústries de Sorrento, Vidre, La nou
de coco, Com s’imprimeix la música, L'ski a Noruega, Indústries
da l'Eternit i Bélgica pintoresca.

Hispano Fox-Film:

El desert floreix, Els raiers, Or, Muntanyes rocoses, La jornada
del salmo, La caga de la balena, Entre neus, India la increíble,
Izanvivar, Camí de Damasc, Farándula Mississippi, De dintre a fo-
ra, L'illa deis pirates, L'ombra del Vesubi, Aus marines, Aquí ve

13. Cf. La Gralla, setmanari de Granollers, any XIII, (17 novembre 1933), p. 5;
cit. per J. Botey, El cinema a Granollers, s. ed.

14. Cf. El Comité de Cinema de la Generalitat de Catalunya, Ed. Comité de
Cinema, Barcelona, 1934, pp. 8 i ss. Veure també l’acurat estudi de l’antiga alum-
na María del Carme Escudero, en Cinematógraf, núm. 1, 1984, pp. 35-50.
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un circ, L’illa del vértig, Porcel-lana, Panorames de Siam, El sen-
der deis Wikings, Broadway de dia, Sketchos orientáis, A través de
les Mars del Sud i L’índia d’avui.

Paramount:

Jocs Olimpios, Amb Bird al Pol Sur, El Parlament Catalá, Para¬
mount Grafio núm. 25, Acrobácies náutiques, Sal't i cant, Horitzons
marítims, Vides infantils, Diversions náutiques, Alegres mariners,
Cap a l’horitzó blau, Contes infantils, L’obertura de Tanhauser i
Bombers d’ocasió.

Cinnamond Film:

Per camins de l’India, Carrers de misteri, Per ierres de Chang
How, Fúries satániques, Temples de l’Amor (Trotamons), El guapo
del batallón, Trampetes no, Píldores Hércules, Quina digestió!,
Transformista avariat, Escola de Kari-Katos (dibuixos), Por un

queso, Magazine núm. 3, Les delicies del Pol, La joia en el camp,
Karikatos i Mecanógrafa ideal.

Art-Film:

El salmo platejat i Toledo.

Metro -Goldwyn-Mayer :

Titans del cel.

Huguet:

El matrimoni Johnson.

Febrer i Blai:

Ko-ko maquinista, Félix operador de cine, Félix al Pol, Félix al
front i Félix a Méxic (dibuixos).

Huet:

La melodia del món.

Per últim, cal assenyalar que l’estudiat Comité va ésser englo-
bat l’any 36 dins la Comissaria d’Espectacles de la Generalitat, «la
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qual assumirá totes les funcions encomanades fins ara al Comité
de Cinema», segons diu un decret signat per Lluís Companys el 5
d'agost. Més endavant, aquest segon president de la Generalitat re¬
publicana publicaria altre decret d'ordenació del cinema a Catalu¬
nya —especialment de protecció al film per a infants—, d'acord
amb Caries Pi i Sunyer, aleshores conseller de Cultura, i el qual
reprodu'im a continuació:

La complexitat deis problemes que presenta el cinema en rela-
ció amb el concepte ampli de la cultura i les seves aplicacions es-
pecíficament docents fan necessari precisar duna manera definida
els órgans del Departament que atenguin les diverses modalitats
d'acció amb ell relacionades. En efecte, al Decret de 26 de juliol
de 1936, que crea la Comissaria d’Espectacles, li assigna atribucions
de carácter general, com ho són també les del Decret del 5 d'agost
del 1936, peí qual son incorporats al referit Comissariat els Servéis
de Cinema de la Generalitat. Sens perjudici de fixar oportuna-
ment l'estructura completa de la Comissaria d’Espectacles, la im¬
portancia del cinema cultural i escolar aconsellen determinar des
d’ara i duna manera concreta les funcions deis órgans del Depar¬
tament de Cultura relacionáis amb el cinema, per tal que cadescun
d’ells pugui portar a terme la seva actuació amb plena intensitat
i eficacia.

Per les raons esmentades, a proposta del Conseller de Cultura i
d’acord amb el Consell,

Decreto:
Art. l.r Serán funcions de la Comissaria d’Espectacles totes

aquelles que fan referencia al cinema considerat en l’aspecte in¬
dustrial i comercial, i en particular les relacions amb les cases pro¬
ductores o distribuidores de films, empreses explotadores de ci-
nemes i sindicats obrers, organització d’actes públics en els que
predomini el concepte d'espectacle, i producció cinematográfica de
carácter comercial.

Art. 2." Correspondrá al Servei de Cultura i Educació General
l'organització de l'aplicació del cinema a l’ensenyament i en les
institucions culturáis de la Generalitat, la seva extensió ais diver¬
sos sectors culturáis per mitjá de cursos, conferencie^ o missions,
la producció cinematográfica de carácter cultural, la programació
i distribució de films educatius, docents i culturáis, i l'establiment
d'una cinemateca general i arxiu del film en el seus diversos as-
pectes.

Art. 3.r El Servei de Cultura i Educació general haurá d’actuar
en relació amb la Secció d’Ensenyament del Departament de Cul¬
tura en alió que faci referencia a les aplicacions del cinema en les
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escoles i institucions docents de la Generalitat, i amb el Consell
de l’Escola Nova Unificada en alió que en l’aspecte cinematografíe
es refereix a orientacions o plans pedagógics.

Art. 47 El Servei de Cultura i Educació general s'ocupará tam¬
bé, pero no com a funció propia, sino com a delegació conferida
peí Conseller de Cultura, del foment de l’obra del cinema amateur
a Catalunya, en particular en l'aspecte cultural i de les relacions
amb el «Servicio de difusión de la Enseñanza por medios mecáni¬
cos» del Ministeri d’Instrucció Pública i Sanitat del Govern de la
República.

Art. 5.é La Comissaria d’Espectacles i el Servei de Cultura i
Educació general, com a organismes que són del Departament de
Cultura, actuaran, separadament o en forma conjunta en els casos
de coincidencia d’atribucions, sota la dependencia directa de l’es-
mentat Departament.

Art. 6.é El Conseller de Cultura queda facultat per a prendre
les mesures i dictar les disposicions que calguin per tal d’intensifi-
car, en compliment del present Decret, l’obra del cinema cultural
a Catalunya.

Barcelona, 29 de desembre del 1937.
Lluís Companys

El Conseller de Cultura,
Carles Pi i Sunyer

I aquest important decret seria concretat amb la següent Ordre
dedicada a les escoles, fins i tot a desgrat del conflicte bél-lic:

Davant la necessitat de dotar a les nostres Escoles de tot el ma¬

terial que la moderna pedagogia aconsella, i essent el cinema un
deis principáis elements, l’aplicació del qual és un valuós auxiliar
en els nous métodes d’ensenyanqa.

Vist que entre els aparells cinematografíes utilitzats en la ma-
joria d’Escoles i Instituís, són aptes per a films de 16 mm i que
la práctica ha demostrat les seves moltes avantatges i que es fa
necessari la creació duna cinemateca d’aquest tipus de films i
l'adquisició d’aparells per a la projecció deis mateixos.

Atés que les quantitats consignades en presupost no són sufi-
cients per a desenrotllar la tasca encomanada ais Servéis de Cine¬
ma d’aquest Departament, per tal d'intensificar la seva obra i d'a-
cord amb el Decret del 29 de desembre del 1937,

He resolt:
Primer. Concedir al Servei de Cultura i Educació General, del
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qual depenen els Servéis de Cinema, un crédit extraordinari de
17.468,40 pessetes, per tal de poder atendré degudament l’adquisi-
ció d’aparells i films necessaris per a la creació duna cinemateca
de pel-lícules de 16 mm, i dipósit de projectors, segons el següent
detall:

1 Movector Super Ptes. 3.801,00
1 Resistencia peí mateix Ptes. 180,90
1 Maleta de fusta Ptes. 310,50
1 Movector Billy Ptes. 1.176,00
Per a l’adquisició de films de 16 mm . . . Ptes. 10,000,00
Per a reparado d'aparells i mantenimente del

Servei Ptes. 2.000,00

Total 17.468/10

Segon. L’esmentada quantitat será feta efectiva amb carree al
capítol XII, art. III, partida 1.672 del Pressupost de la Generalitat
actualment en vigencia i a compte deis crédits extraordinaris po-
sats a disposició d’aquest Departament.

Barcelona, 14 de gener1 del 1938

EL CONSELLER DE CULTURA

Signat: Caples Pi i Sunyer
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II. LA TASCA DELS PEDAGOGS CATALANS

Tanmateix, ara caldria deixar constancia de l’activitat deis pe-
dagogs catalans tocant al cinema educatiu. Amb aquesta finalitat
hem triat diversos treballs realitzats amb la col-laboració o 1'ánim
del Comité del Cinema durant aquesta etapa autonómica.

Reproduim, dones, alguns articles significatius —publicats com
a resposta duna enquesta del «Butlleti del Mestres»15—, origináis
d'Antolí Tarrats, membre de l’Associació infantil Francesc Maciá,
de Rafael Pardo, de Roda de Bará (Tarragonés) i de J. Piquer i Jo-
ver —tasca també d'investigador—, de l’Escola Agrícola del Tribu¬
nal Tutelar de Menors, de Barcelona, a Plegamans.

El cinema a Vescola, per Antolí Tarrats Mayóla:16

No hi ha dubte que les sessions de cinema a Leseóla, ben orien-
tades, són d'un alt valor educatiu-instructiu per a la mainada. Mes,
si no s’han seleccionat amb cura els films a projectar, poden ésser
un factor negatiu en l’obra escolar: fixem-nos que en la major part
de les pel-lícules que passen per les pantalles deis nostres cinemes
ciutadans, l'estética és absent, s’exalta barroerament la imaginació
infantil i la moralitat resulta, a voltes, forqa dubtosa.

Tenint en compte el gran partit que es pot treure del cinema en
els centres docents, es pensá en la manera d’adquirir una máquina
per al nostre grup.

En certa ocasió en la qual es proposá fer un obsequi a la Direc-
ció, la junta de govern de l’Associació infantil «Francesc Maciá»
acordá comprar, per subscripció, un aparell Pathé Baby modern.
Esperonats per l’entusiasme de poder veure de tant en tant qual-
que projecció en cada aula, tots els associats feren un esforq i,
després deis trámits i negociacions, per part de l'esmentada junta
d’alumnes, es posseí la cobejada máquina. Oferta al senyor direc-

15. Ibidem, núms. 128-129, 15 maig i 1 juny 1955, p. 165, on va surtir la convo¬
catoria i el formulan orientatiu. Un antecedent que no reproduim aquí són les
experiéncies a cura de Josep Cozcolluela, mestre nacional de Maqanet de la Selva,
que es va publicar amb el títol L’aparell de projeccions iet i emprat a l’escola, amb
interessants dibuixos, al Butlleti del Mestre, núm. 71 (Barcelona, 1 juliol 1932),
pp. 199-202.

16. Butlleti, núm. 137 (1 desembre 1935), pp. 297-299.
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tor, aquest, demostrant una vegada més l'amor ais infants, l'ofre-
ná a l’escola.

Organització de les sessions. — A fi de treure'n profit seguida¬
mente es constituí una secció formada d’alguns elements directius
de l'Associació, presidida per un professor, amb l’objecte de fer-se
carree de la Pathé i organitzar les sessions. Aquesta secció té la
missió de seleccionar els films del catáleg, Hogar les cintes i retor-
nar-les; determinar les propies de cada grau, i actuar, per torn,
com a operadors. El professor esmentat i el del grau respectiu, fan
les aclaracions i exposicions necessáries en el transcurs de la pro-
jecció. Les despeses s'abonen del fons social, el qual es nodreix de
les quotes que voluntáriament paguen els nens o els socis protec-
tors. Aqüestes solen ésser les que ocasiona el lloguer de pellícules,
una o dues cada mes.

Durant el curs 1934-35 s’han projectat en les nostres aules, se-
leccionades del catáteg editat per Cinematografía Amateur, de Bar¬
celona (Balmes, 12) les següents pellícules:

Documentáis. — Fuerza y Belleza (Cultura física), La aviación
moderna, Florencia, Pisa i Venecia, Los grandes raids aéreos (El
Graff Zeppelin), Expedición al Mont-Blanc, Vida de los esquimales.

Esportives. — Natación, El Ski.
Cómiques. — Stan tiene espíritu militar, Charlot, hombre de

mundo.
Infantils i dibuixos animats. — Negritín abre un salón de pelu¬

quería.
Drames. — Surcouff el Corsario.
També se’n projectaren dues sobre les activitats del nostre grup:

una obtinguda dintre del seu clos, i l’altra filmada amb motiu de
l’excursió de fi de curs a les ruines de la histórica Empúries, que
reflecteix els diferents interessos estudiáis: vida marinera de l'Es-
cala, conversa davant aquelles ruñes millenáries, etc. Ambdues fo-
ren molt ben acollides per tothom.

A més, en les sessions organitzades per l'Ajuntament, amb la
collaboració del Comité de Cinema de la Generalitat, s’han presen-
ciat diversos films interessants, havent deixat molt bon record les
titulades: Els carboners del Montseny i El país de 1'avellana, amb
belles illustracions musicals.

Ja no cal dir que les pellícules projectades en la nostra escola
foren adequades a l’edat i grau deis alumnes, aixó és: dibuixos i
cómiques els primers graus, documentáis, esports, etc., la resta.

Treballs deriváis de les sessions de cinema escolar. — Hem pro-
curat treure el máxim partit d’aquestes sessions cinematográfiques.
Algunes com hem esmentat més amunt, han servit de complement
a alguna Higo; en altres s’ha suggerit fer un resum o reproducció
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de l’argument. I fins han donat motiu per plantejar enquestes. Ve-
geu el títol de la darrera (14-X-35) amb doble finalitat.

a) De les pel-lícules projectades el curs passat a Leseóla, qui¬
na us agrada més i per qué?

b) Com creieu que han d'ésser per vosaltres els films?

El resultat fou com segueix: Un 30 % es decanta pels films es-
portius. Un 50 % preferí els própiament documentáis. Un 16 % fou
partidari deis drames i pel-lícules d’aventures. Un 4 % s'incliná per
les cintes cómiques.

Cal teñir en compte que l’enquesta es realitzá entre nois d’un
sisé grau, de 12 a 14 anys.

Vegeu algunes de les contestacioñs, agafades a l’atzar:

—M’agradá el film titulat Los grandes raids aéreos perqué vol-
dria ésser aviador i perqué ens ensenya el que fou l’aviació i el que
és actualment. — Jo cree que les pel-lícules han d’ésser instructives,
és a dir, que sempre ensenyin coses noves. (Eutiqui Fernández, 12
anys).

—Jo vaig preferir Surcouff, el Corsario peí seu dramatisme, acu¬
rada presentació i bon argument. — M’agraden els drames amb
bon fons i argument, i també els films documentáis. (Josep M.a
Guivernau, 12 anys).

—Em satisfé molt La vida de los esquimales, perqué era molt
real. — Prefereixo les pel-lícules de les quals en podem treure algún
profit. (Francesc Viladoms, 12 anys).

—M’agradá Surcouff, el Corsario, perqué té un argument inte-
ressant i no impressiona com d’altres, ni fa por. — Les pel-lícules
han d’ésser instructives i no hauríem d’anar a veure les policiaques,
ni les que fan posar la pell de gallina. (Fidel Abadies, 13 anys).

—M'impres-sioná La vida de los esquimales, vida miserable entre
els gels, plena de privacions. — Els films només haurien d’ésser
documentáis i, dintre aquests, d’aventures en el sentit d’explora-
cions, excursions, etc., per a fer-los més agradables a la visió. (Ra¬
món Inglés, 14 anys).

—La que m'agradá més fou Expedido al Mont-Blanc, perqué es
veu la destresa i heroisme d’uns homes que exposen llur vida per
explorar el desconegut. — Les pel-lícules haurien d’ésser per l'estil
de l’esmentada, perqué ens ensenyen i mostren coses que segura-
ment mai no sabríem o no veuríem. (Salvador Font, 14 anys).

—D'entre els films projectats el curs passat el que m’agradá
més fou La vida de los esquimales, perqué ens documenta sobre la
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manera que viuen la gent en la proximitat del Pol. — Cree que les
pel-lícules han d’ésser instructives i de bon fons, própies per a
ésser contemplades pels ulls de tothom. (Manuel Mestres, 13 anys).

—La pel-lícula més impressionant que contemplárem el curs pas-
sat a la petita pantalla de la clase fou Una expedición al Mont-Blanc.
Semblava que el pensament se’t traslladava al costat d'aquells ar-
dits expedicionaris, que lligats amb cordes, escalaven les altes eres-
tes cobertes d'un vast llenqol. I després de guanyar el cobejat cimal,
els ulls s’esplaiaven mirant la plana que com un vassall agenollat
contempla el seu senyor, i el cor s'eixamplava en poder respirar
aquell aire puríssim. — Per mi, totes les cintes cinematográfiques
haurien de teñir un fi instructiu. (Joan Baliarda, 14 anys).

Podem assegurar que les anteriors contestacions són sinceres
i transcrites amb tota fidelitat.

Ara bé: creiem que, per a la millor eficacia i per a obtenir el
máxim rendiment educatiu-instructiu en el cinema escolar, s'hauria
de constituir una forta entitat (el mateix Comité de Cinema de la
Generalitat podría acomplir aquesta comesa), pero amb el máxim
suport moral i economic. S'ocuparia de seleccionar i distribuir or-
denadament i generosa, al major nombre d’escoles possibles, tant
de medis rurals com urbans, els millors films documentáis en tots
els aspectes.

D’aquesta manera creiem que s’aconseguiria obtenir amb el
temps un gust depurat, un coneixement intultiu i práctic de la vida
íntima deis regnes de la natura, i, amb la projecció de cintes de
fons civico-moral —lluny de les estridéncies deis films americans—
contribuir a la formació del futur ciutadá, conscient deis seus drets
i deures.

A més a més d’aixó, el cinema seria un motiu de ver esplai per
a l'esperit, ja que encomanaria les emocions més purés i suaus.

Resulta forca curiosa l’opinió deis nens d’aquella época. Vegem
també el que diu el pedagog coetani Rafael Pardo:17

Nosaltres, tinguérem la sort de passar els tres primers anys de
la nostra vida professional en una escola on hi havia cinema, i per
aixó avui, esperonats peí desig de renovació que arreu escampa el
«Butlletí», no bi manquem a posar el nostre gra de sorra; encara
que petit, viscut; encara que humil, encoratiador; encara que po¬
bre, sincer.

Nosaltres, dones, no parlarem del que hi faríem, amb el cinema

17. Ibidem, núm. 143 (1 marg 1936), pp. 73-74.
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sino del que hi hem fet, deis falaguers resultats obtinguts i de com
portávem a la práctica £o que és avui la déria deis pedagogs.

Projector. Era una máquina Kodascope, de 16 mm. de pas de
pel-lícula, amb motor eléctric i tots els avantatges possibles. El qua-
dre de projecció o pantalla normal amidava 1,50 m. d’alt per 2 m.
de llarg; graduant, pero, l’objectiu projectárem en una sala gran, i
posada la máquina ad hoc alcanqárem el quadre de pantalla deis
cinemes públics. Aqueix projector, que llavors —fa sis anys—, valia
500 pessetes, fou comprat mitjancjant unes quotes aportades entre
tots, deixebles i mestres del col-legi.

Sessions. Féiem dues sessions mensuals; reconeixem, pero, que
si bé hauria d’haver sempre material a l’abast de l’escola, les dues
sessions resultaven un xic cares, perqué valien unes 20 ptes. cada
una. La casa Kodak llogava unes pel-lícules, amb rotllos de 500 m.,
els preus de les quals eren de 4 ptes. per rotllo; si alguna tenia
dues parís solia valer 7 ptes. Les pel-lícules podien tenir-se quatre
dies, i les conegudes per nosaltres formaven dues series: documen¬
táis i cómiques. A cada sessió en projectávem tres, dues de les pri-
meres i una de cómica.

Projecció. El mestre, que havia d’explicar la pel-lícula —encara
que porti rétols— era el qui manava la máquina, la qual accelera-
va o alentia a voluntat. Explicats els punís més interessants de la
pel-lícula, i fet remarcar tot el necessari, en finir la projecció de les
documentáis, seguía la cómica; i no cal dir que les gracioses esce-
nes de Charles Chaplin i Sherlok Holmes, feien morir de riure els
infants, sobretot els petits.

Pedagogía. L’activitat escolar girava, bastants llipons abans i
després de la projecció, al voltant deis temes o assumptes de les
pel-lícules; o, per millor dir, les lli^ons arrencaven el desig d'una
sessió. Certs aspectes geográfics, biológics i histories se'n duien la
nostra atenció, ja que moltes de les pel-lícules documentáis tracten
de temes així. Una altra activitat ho completava: el periódic esco¬
lar, que era reflex de tot.

El propi desig. Aprofitant l'avinentesa, filmárem una pel-lícula
de tota la vida del col-legi. De bona part d’ella fórem nosaltres els
filmadors, o actuants de la máquina de prendre vistes. Aqueixa no
ens pertanyia; havia estat un regal que la casa Kodak, subminis¬
tradora del material instal-lat al grup escolar «Cervantes», de Sueca
(Valencia), havia fet al senyor batlle d’aquella població, qui amb
tota complaen?a ens la deixá. Era valuada en 750 pessetes.

Veritablement, ni 500 ptes., ni bastant menys, són quantitats
que els mestres puguin pensar a gastar. La nostra escola és pobra
i aixó sois pot resoldre’s o cercant associacions que aportin llur
ajut económic, sia de compra o d’arrendament, o en carregant-se
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l’Estat o la Generalitat de fer-ho. Creiem, pero, que podría molí bé
l'Estat comprar uns quants projectors, que les respectives inspec-
cions distribuirien on els demanessin, 500 projectors que bé po-
drien valdré 230.000 ptes., foren 10 per provincia; amb la meitat
potser n'hi hauria prou. Aquells correrien arreu de les escoles, on
es poguessin recollir els diners precisos per a fer una sessió, diners
que podrien molt bé treure’s de les associacions esmentades abans.

Nosaltres, convencuts de l’eficácia que per a l’ensenyament té
el cinema a l’escola, tenim el propósit de comprar, dintre breus dies,
un projector «Nik», per al comenq de la tasca.

Si l’Associació d'Amics de l’Escola ens ajuda, aviat tindrem un
projector «Pathé Kid», que val 100 ptes.; pero la meta, el punt on
volem ratllar, és la possessió duna Kodascope, que ens sabría greu
no 'teñir algún, dia.

D’algunes de les aplicacions practiques de la Kodascope, molt
interessants, prometem de parlar-ne aviat.

Finalment, cal incloure l'interessant article de J. Piquer i Jover,
aleshores professor assistent de l’Institut Psicotécnic de la Genera¬
litat. Heus aquí la seva visió:18

Els cinemes serán els llibres de l'esdevenidor a les escoles pú-
bliques, va dir Edison. Pero aquesta predicció, que només val com
una paradoxa, presa al peu de la lletra ens duria a un automatis-
me espantos, d’alló més refractan a les concepcions pedagógiques
d’ara. Si vol dir que el film ha d’ocupar el lloc del llibre monopo-
litzador i atavie, del llibre que deixava de banda el mestre i cons¬
tituía el cervell impermeable de Pescóla, no hi guanyaríem pas, cer-
tament. Val més la «intuido» de Pestalozzi i «l’experiéncia natural
de la vida» de Dewey i Ferriére. La paraula d’Edison, té, pero, com
totes les bones paraules, un gran nueli de veritat: modernitzar el
llibre, que el cinema no n'és més que les il-lustracions, puix que el
’text el posa el mestre —instrument irreemplazable que s’acomoda,
escolta, ajuda, somriu i estima.

És únicament en aques sentit que podem parlar de pedagogía
del cinema i de funció educativa del film, altrament cauríem en
una mena de dictadura escolástica, barroera i arcaitzant.

Didáctica. — La projecció destinada a l’enseyanza ha desser
com una revisió comentada del programa escolar. El film ha d’és-
ser fidel ais principis pedagógics, altrament seria una vertadera
«dispersió» de l'esperit («Conferencia europea del film escolar», Ba-
silea, abril del 1927).

18. Vid. núm. 148 (15 maig 1936), pp. 153-154.
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No coneixem cap programa escolar a base de cinema que no
siguin les especialitzacions i assaigs fragmentaris. Julien Fontéigne
ha fet remarques molt interessants sobre la «pre-orientació pro-
fessional» des de la «Rev. Int. du Cinéma Educatif»; potser el més
sobresortint és quan ha dit que el film ve a ésser «una monografía
professional il-lustrada, complementaria de la monografía impre¬
sa», assenyalant els punts concrets que deu comprendre: 1) Objec-
te de l’ofici; 2) Condicions en qué es treballa; 3) Condicions neces-
sáries per a iniciar un aprenentatge profitós; 4) Aptituds físiques,
intellectuals, moráis, artístiques i socials que exigeix el treball; 5)
Condicions d’ordre económic relatives al període d’aprenent; 6)
Accidents de treball i malalties professionals; 7) Esdevenidor de
l’ofici; 8) Possibilitats de perfeccionament ofertes ais treballadors
(marp del 1933).

J. Benoít-Lévy, en un rapport sobre «orientació professional»,
més sagap i més pedagog, ordena la producció en films de primer
grau per a la pre-adolescéncia i de segon grau per a l’adolescéncia.
Els primers són com grans síntesis del major nombre possible de
professions, amb les respectives circumstáncies de treball i de mer-
cat; els de segon grau, projecten els treballadors en el dinamisme
de la propia labor i en el funcionament minuciós de l’utillatge téc-
nic. Endemés, vol que es doni a tota aquesta producció un to esca-
ridament vera?, contribuint d’aquesta manera a preparar els gráfics
per a una historia del treball huma.

Les suggeréncies tant de Fontéigne, com de Benoit-Lévy, Prud-
hommeau, Otterson, Brindeau, Comandon, etc., tan aptes com ens
vénen explicades, dissortadament no passen d’ésser encara més que
conclusions d’aquelles que sempre s’aproven per unanimitat en la
sessió final de tots els congressos, i que rares vegades arriben a
l’eficiéncia. Tot alió que ens diuen aquests pedagogs pressuposa
una acció internacional intensa i práctica que, excepte la tasca de
l’Institut International du Cinématographic Educatif de la Societat
de Nacions —meritíssima, lloable, pero tan petita encara!—, no
passa duna utopia o duna gestació, propera si voleu. Cal, pero,
anar-nos posant al corrent, empényer i teñir confianza.

A casa nostra, el doctor Mira i el doctor Moragues de l’Institut
Psicotécnic, per a procedir a la selecció deis aspirants al eos de
Policía de la Generalitat, han dut a terme una notable experiéncia,
de les primeres que s'han practicat en aquest sentit a base de ci¬
nema. Les proves cinemátiques comprenen dos aspectes: capacitat
d’observació, aprehensió i integració d'estímuls o memoria imme-
diata, i capacitat de testimoni, extensió i fidelitat. La técnica segui¬
da per a aquesta investigado i per a la valoració estadística deis
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resultats podeu veure-la, altrament aniríem massa lluny, a «Revista
de Psicología i Pedagogía», febrer del 1934 .

A nosaltres ens interessa la didáctica sobre un programa de pri¬
mer o de segon ensenyament i no pas les investigacions parcials.
En el próxim estudi esbossarem al detall el material d'un progra¬
ma escolar cinematográfic; ara, pero, donem-ne la línia pedagógica
general ja a bastament corroborada.

El film és el llibre grafiat en imatges.
Com d’ell poden dir-se les paraules del P. Faber que «no és

més que que la meitat de l'obra; l'altra, la més important, és l'es-
perit del qui la llegeix».

El mestre, personatge essencial en l’acció que es projecta, dosi¬
fica les imatges, els dona oportunitat i les fa reviure en la panta¬
lla, revivint ell moralment en la consciencia deis alumnes.

El cinema ha esdevingut un costum ciutadá com ho ha esdevin-
gut el llibre, un costum ciutadá pejoratiu si voleu; peró aixó no
prejutja res. Dregar-lo, millorar-li l’ambient, incorporar-lo a les se-
leccions de la pedagogía actual i al pensament pur deis infants, és
una preocupació nobilíssima que el mestre i l'escola d'aquesta épo¬
ca duran a felig terme.

¿El cinema pertorbador? — Alió que anem a dir ara no és pas
que vingui lógicament ni cronológicament després de les considera-
cions exegétiques i didáctiques que acabem de fer. Aniria millor
com un estudi psiquiátric del cinema, que és 50 que volíem empren-
dre, pero n'hem desistit en veure que ens allargávem massa. Ens
referim al perills del cinema, ais quals diverses vegades ja hem fet
allusions, i que en la nostra actuació en el Tribunal de Menors po-
guérem apreciar duna manera ben evident. Noteu, peró, que aquei-
xa acció morbosa del film sobre els infants es refereix tan sois al
xáfec purulent del cinema de barriada i no al cinema que diríem
escolar, net, científic i responsable. Donem, dones, la llista de les
principáis anormalitats, sense poder entretenir-nos a comentar-les.

En Yordre medie: diátesi, neurosi, clorosi, cefalálgia, vertigen,
insomni, surmenage cerebral, neurastenia, histerisme, estrabisme
convergent de la vista i congestió del nervi óptic. En Yordre psico-
lógic, demés del que varem apuntar al seu temps, es nota un dese-
quilibri general de les facultáis: exaltació imaginativa amb retard
de la intel-ligéncia, parálisi de la voluntat (suggestió), éxtasi. En
Yordre moral: hiperestésia amb predomini de la sensualitat, erotis-
me, mimesi espontánia.

Que l’enumeració d’aquests desordres ens tingui previnguts i
ens asenyali l’enorme tasca a realitzar. Peró el cinema —repetim-
ho— no és essencialment pertorbador, com algú ha dit, sino que,
com totes les coses, perjudica quan és dolent i se'n fa un gra massa.
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Aquests iconoclastes del seté art ens fan el mateix efecte com si
per suprimir la pornografía deis quioscos vulguessin exterminar i
tot les llibreries. ¿No us sembla? El que passa és que es produeix
molt de dolent, pero aixó no vol dir pas que la impremía i el cine¬
ma en si siguin execrables. Altrament, per aquest camí arribaríem
a renagar de totes les meravelles de la creació.

Anem a renovar l’escola. Anem a sembrar-hi la llavor d'un de-
má excel-lent, cada vegada més senzill, «menys utópic, menys com-
plicat i més lliure», que deia Berdineff. El cinema pot esdevenir
una síntesi simplicíssima de tot el món.

Qui ho havia de dir! És la pisarra que dormia en un negre de
nit i ara el subconscient ens revela que hi vingueren a reposar els
infants de totes les edats amb els seus xiscles de joia i de dolor.
La pissara de negre y de verd-fosc paorosos, esdevinguda móbil,
colorida, sonora, voluminal.
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III. PRIMER CURS UNIVERSITARI DE CINEMA

Una altra iniciativa important, sorgida també d’un membre del
referit Comité, fou el Primer Curs Universitari de Cinema, que va
teñir lloc a la nostra Universitat Central (llavors anomenada Autó¬
noma de Barcelona) del 27 de febrer al 9 d'abril de 1932.19

El seu director va ésser membre de la Real Academia de la
Lengua Española Guillem Díaz-Plaja, aleshores autor d’un valuós
llibre titulat Una cultura de Cinema™ que inaugura una tradició
docent continuada molts anys després per Miquel Porter i Moix,
ara cap de la secció de Cinema de la Facultat de Geografía i His¬
toria.21

El mateix Díaz-Plaja comenta així els objetius del primer curs
especialitzat:

«Aquest curs a la Universitat és part integran d'un pía
general de cinema educatiu que he presentat i ha estat molt
ben acollit peí conseller de Cultura de la Generalitat. Segons
el meu projecte, al cinema educatiu s’organitza en tres esta-
dis: ensenyament primari, a base de films documentáis i de
dibuixos animats; secundan o segon ensenyayment, es por¬
taría a termer per mitjá de films documentáis si bé prodien
ésser argumentáis, films amb finalitats moráis o educatius i
per últim pel-lícules própiament artístiques, molt tríades. (Per
exemple —concreta Díaz-Plaja—, per a donar una idea d'o-
bres literáries molt feixugues per a la capacitat de lectura
d'un adolescent.) La tercera etapa o grau d’aquest ensenya¬
ment —conclou— constituiría l’universitari, que es desdo¬
bla en una branca artística: Facultat de Filosofía i Lletres,
Seminari d'Art i Pedagogia, Instituí de Pedagogia.»22

19. Per a un estudi complet d’aquesta iniciativa, vegeu la tesina en realització
de la meva alumna Rosa Maria Pujol, Curs Universitari de Cinema a VAutónoma
de la Generalitat (1932), Universitat de Barcelona, s. d. Mentrestant, cf. el meu
article «Guillem Díaz-Plaja, introductor del cinema a la Universitat», D’Art, núm. 11
(marg 1985), pp. 353-354.

20. L’esquema de la seva obra especialitzada fou emprat com a base del curs.
Aquest important text teóric va ésser editat per La Revista (Barcelona, 1930), amb
el subtítol Introducció a una estética del film.

21. El doctor Porter fou, indubtablement, el gran continuador de la tasca
universitaria empresa per Díaz-Plaja quaranta anys abans. Cf. articles del mateix
M. Porter-Moix. El cinema i la universitat, Avui (23 febrer i 2 mar? 1978).

22. Butlletí deis Mestres, núm. 61 (1 febrer 1932), p. 4.
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Aquest historie Primer Universitari de Cinema23 comptava amb
la coMaboració de diversos especialistes de prestigi: el crític Josep
Palau,24 els també desapareguts María-Luz Morales, Sebastiá Gasch
i Rossend Llates, el ja esmentat Josep Carner-Ribalta i el doctor
Moragues, juntament amb Lluís Muntanyá i els catedrátics Ángel
Valbuena Prat i Ángel de Apraiz.25

La premsa diaria feia esment, estusiasmada del desenvolupa-
ment del curs. Reprodu'im a continuació alguns parágrafs signifi-
catius de tres conferencies que van sobresortir i que foren publi-
cades a la revista «Mirador».26

Les darreres conferencies del curs sobre cinema, que amb un
éxit tan viu, tan admirable, está donant-se a la Facultat de Filosofia
i Lletres, han estat fites del més gran interés... Quan Guillem Díaz-
Plaja, director del curs, féu la presentado del disertant, féu notar
que la conferencia de Josep Palau pendria jerarquies de lliqó. I així
fou, en efecte. Amb un rigor estretíssim, amb un encadenament
mental admirable, Josep Palau dona una Hipó de concreció i pro-
funditat (...) Ací cal remarcar solament el seu to universitari nor¬
mal, la seva vigor científica, filosófica. En la intenció de l'organiza-
dor d'aquest curs devia haver-hi segurament el desig vehement que
aqüestes conferencies tinguessin una arquitectura sólida i una vo-

23. Es evident que es va examinar el lloc que ocupava el cinema en la teoría
de l’art, la seva estética i la técnica, i les seves relacions amb l’educació, la moda,
la literatura, la pintura i la música. El acontecimiento —deia en castellá l’académic
Guillem Díaz-Plaja— tuvo carácter explosivo, y hubo quien creyó que las piedras
venerables iban a resquebrajarse, citat per J. M. García Escudero, en Cine español
(Madrid, 1962), p. 194.

24. Cofundador amb Díaz-Plaja del Cine-Club Mirador, de Barcelona, Palau fou
uns deis grans teorics i, possiblement el més important crític de l’época. Per aquells
anys va publicar El cinema soviétic (Cinema i revolució), Ed. Catalónia (Barcelona,
1932). Anys després, el seu deixeble —crític com ell a la revista «Destino»— Miquel
Porter edita una Historia del Cine Ruso y Soviético, vol. I, (Barcelona, 1968).

25. La important periodista María-Luz Morales —dama barcelonina que no
parlava catalá— va ésser crític de cinema a «La Vanguardia» i «Diario de Barce¬
lona». La seva acurada ploma produí una important obra especialitzada: El Cine.
Historia del Séptimo Arte. Ed. Salvat (Barcelona, 1950'), 3 vols. Rosa María Pujol,
peí seu treball sobre el Curs Universitari de Cinema, encara va poder entrevis¬
tar-la.

Sebastiá Gasch també fou famós pels seus articles a «La Gaseta de les Arts»,
«Mirador», «La Publicitat» i «Destino». Aquest escriptor de culta personalitat va
rebre un entranyable homenatge barcelonés el 1976, amb una exposició al Foment
de les Arts Decoratives, .intitulada «Sebastiá Gasch: 50 anys d’avantguarda». Des¬
prés la seva mort, cf. dossier a la revista Are Voltaic, Full de Cinéma número 12
(Barcelona, hivern, 1982). Entre els 26 llibres publicats per Gasch n’hi ha un
sobre cinema: Las etapas del cine, Ed. Instituto Transoceánico (Barcelona, 1948).

26. En aquesta valuosa revista especialitzada —d’aparició setmanal—, dedicada
a les arts, la literatura i els espectacles, collaborava gran part de la in-
tellectualitat catalana i els professors de l’esmentat curs universitari. A la seva
ombra es va muntar el cine-club Mirador.
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luntat profunda de concepte. Que tinguessin molt més de classe
que de xarla. I Josep Palau ha acomplert meravellosament bé aques¬
ta voluntat. Si algú hi hagués (encara!) que dubtés que el cinema
pot encarar-se duna manera transcendental i profunda, la confe¬
rencia de Josep Palau devia ésser suficient per desmentir aquesta
suposició.27.

D’altra banda, la mateixa revista reflectia així les dues «classes»
següents:

«Lluís Muntanyá (...) ocupa la cátedra universitaria del
curs de conferencies sobre cinema i parla de «Literatura i
Cinema». Dominador del tema, ágil de frase, profund de
concepte, Lluís Muntanyá féu un estudi detallat de les rela-
cions i influencies mútues que hi ha entre el cinema i la
literatura. Primer, la influencia d'aquesta sobre el fet cine¬
matografíe. Després la influencia del cinema sobre la litera¬
tura. Lluís Muntanyá presentá —llegí— exemples molt cu¬
riosos extrets de Proust, Latreaumont, Cendrars, Azorín,
Zweig, etc.

Ahir qui ocupá la cátedra de Facultat de Filosofía i Lie-
tres fou Rossend Llates, un deis esperits més fins i més
profunds del nostre món literari. Rossend Llates parlá de
«Pintura i Cinema» (...) i comunicá rápidament ais seus
oien’ts la suggestió del tema, i remarcá les interferéncies que
la pintura tenia amb la fotografía i sobretot amb el cine¬
ma».28

A les concurregudes sessions d’aquest Primer Curs Universitari
de Cinema, van participar-hi cineastes com Ramón Biadiu i Delmir
da Caralt,29 com alumnes, i s’hi van projectar —entre altres pel-lí-
cules d’avantguarda— l'obra mestra de King Vidor Aleluya (sono-
ritzada, del 1929) i un documental d'Edouard Tissé, el famós ca-
meraman d’Eisenstein.

Finalment, voldríem destacar la intervenció del tanmateix reco-

negut Jeroni de Moragas i Gallissá, pioner de la neuropsiquiatria
infantil a Espanya, qui s'estengué, en bona part de la seva disser-
tació, en consideracions pedagógiques.

27. Cf. «El cinema a la Universitat», Mirador, Barcelona (lO-marq-32).
28. Mirador, Barcelona (17-marf-1932).
29. Les primeres dades concretes sobre aquest curs amb les va donar en Ramón

Biadiu, qui recordava moltes anécdotes de les classes, i el també cineasta Delmi-
ro de Caralt, el qual conserva a la seva «Biblioteca del Cinema» el programa de
l’históric Primer Curs Universitari de Cinema, de la nostra Universitat.
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Tot pedagog —digué— ha de cercar la materia que mes pot cri¬
dar l’atenció; les més de les vegades, aqüestes coses han d’ésser
purament sensorials. L’infant sent una irresistible tendencia per
tot alió que porta novament ais objectes, degut a qué canvien d’as-
pecte els objectes, ajuntant els coneguts amb els desconeguts, pro-
vocant-li nou interés.

Al cinema, avui, hi hem d’anar impel-lits per una necessitat bio¬
lógica, perqué així fugim de nosaltres mateixos. Al cinema hi veiem
uns objectes que d’antuvi potser no ens interessen gaire, pero quan
es posen en moviment succeeix tot el contrari. Va citar dos exem-
ples, ben convincents: el de Van Dike donant una sensació immi-
llorable quan fa girar la máquina entorn de les atzavares, arbres i
núvols, donant-los així un interés que d’altra manera estaven molt
lluny de teñir; l’altre xemple és el de Fritz Lang, en el recent film
«M», on per mitjá de puntes de cigar, rellotges i cárteres, ens mos-
tra palesament i exactament la xurma de Berlín.

El cinema estalvia temps i espai; amb una sola imatge pot do¬
nar exactament el mateix resultat que cinquanta pagines d’un lli-
bre. Al mateix temps, el cinema sonor ha donat al film el do de la
ubiqüitat: es pot estar a dues bandes diferents.

Després d’altres interessants remarques sobre el cinema, singu-
larment de la seva funció educativa, Jeroni Moragues ana a parar a
la conclusió que el cinema realitza l'ideal pedagógic de Decroly,
creant un nucli d'interés, tenint tot el món davant.

(«Butlletí deis Mestres», núms. 63-64, 1 i 15 marq 1932, pp. 93-94.)
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IV. LES INICIATIVES DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

L'any 32 el mateix Guillem Díaz-Plaja va iniciar una serie d'ini-
ciatives culturáis al voltant del cinema com a mitjá pedagógic, que
després foren continuades —per part del Municipi de Barcelona—
amb el suport de l’Ajuntament. En el Grup Escolar La Farigola va
dissertar sobre «Valor del cinema a l’escola», conferencia que fou
il-lustrada amb la projecció de diversos films educatius.

Peí desembre de 1932, la Comissió de Cultura de l’Ajuntament
de Barcelona comunica que una casa distribuidora de pel-lícules
havia obsequiat els alumnes deis graus superiors de les escoles mu-
nicipals, deis grups escolars i de les escoles graduades amb la pro¬
jecció, en una de les millors sales de cinema de la ciutat, del film
antibéllic Remordiment.20,

Aquesta mena de projeccions van ésser habituáis durant tota
aquesta etapa autonómica de Catalunya, com es pot comprovar per
les sessions especiáis organitzades peí grup Palestra en els cinemes
Lido, Kulsaal i Fémina (vegeu programes dedicades ais alumnes de
les escoles municipals i sota el títol monográfic de Cinema Catalá
per a Infants).

Altres practiques empreses per l’esmentat Comité de Cinema de
la Generalitat, aqüestes amb la col-laboració del Patronat Escolar i
de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament, foren les adregades ais
mestres, com ho desmostra la següent nota informativa: «... s'han
inaugurat unes sessions especiáis per ais mestres, en les quals s’es-
tableix conversa al voltant deis films que es projecten per a deter¬
minar el seu valor pedagógic, i una serie de sessions a l'Escola del
Treball que serán continuades tot l'estiu. Les sessions de les escoles
serán con’trolades des de l'aspecte pedagógic a base d'unes fitxes i
unes enquestes que el Comité formulará sistemáticament i que per-
metran d’establir el valor pedagógic deis films i comprovar científi-
cament els efectes del cinema en la formació deis infants».31 Una

prova d’aquesta realitat —que també funcionava com una mena
d'escola d'estiu—, la vam trobar en una invitado de Ventura
Gassol a la sessió inaugural, celebrada, el dia 22 de juny del 1933,
al Grup Escolar de Casp,

30. Cf. Butlletí deis Mestres, núm. 78 (15 desembre 1932), p. 318.
31. Ibidem, núm. 92 (15 setembre 1932), p. 221.
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L ultima activi'tat municipal peí que fa al cinema educatiu, va
teñir lloc poc temps abans d’esciatar la Guerra Civil, en pie Front
Popular. La Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona
organitzá unes sessions de cinema histórico-documental.32 Tenim
constancia d’una celebrada el 17 d’abril de 1936 entre els alumnes
de les escoles públiques de la ciutat sobre el cinqué aniversari de
la proclamació de la República, amb la projecció de films signi-
ficatius.33

32. Ibid., núm. 146 (15 abril 1936), p. 126. Una mena de continuado d’aquesta
forga interessant iniciativa van ser les Jornades d’História i Cinema que l’autor
del present treball va organitzar en col-laborado amb Miquel Porter a la Univer-
sitat de Barcelona, des del curs académic 1980-81. Iniciatives de la utilització del
film com a font instrumental de la Historia que, a nivell de la restablerta Gene-
ralitat de Catalunya, es van desenvolupar després en el cicle Cinema, Historia i
Ensenyament, durant el mes de marg de 1982. Una vegada mes l’época autonómica
republicana va ésser la capdavantera.

33. Aquesta utilització del cinema com a ¡Ilustrado histórico-cultural i com a
auxiliar pedagógic també va ésser constatada per la revista Arte y Cinematografía,
a través deis articles del mestre Jesús Alsina, núm. 367-368 (novembre-desembre
1931), i d’un titolat «El cine hablado escolar» en que es citen títols de les pellícu-
les a disposició de les escoles. Són 20 films realitzats ais EUA i traduits al cas-
tellá. Cf. núm. 371, Barcelona (mar? 1932).
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V. ELS SERVEIS DE CINEMATOGRAFIA

La tasca més important empresa peí Govern autónom catalá
abans de la Guerra Civil espanyola va ésser la portada a terme pels
anomenats Servéis de Cinematografia, dirigits per uns deis mem-
bres del Comité de Cinema de la Conselleria de Cultura de la Gene-

ralitat, Josep Carner-Ribalta. Cineasta que ja havia exellit com a
autor del llibre Com es fa un film3* i que aleshores era assesor téc-
nic de l'esmentat Comité, el qual va participar l’any 1934, com a re-
presentant d’aquest organisme especialitzat, en el I Congrés Inter¬
nacional de Cinema Educatiu, celebrat a Roma,35 en qué es va fer
palés que Catalunya seguia al ritme de lepoca i concebia el cinema
escolar en els mateixos termes que les primeres nacions d’Europa.

Caldria sintetitzar també les activitats fílmiques de la secció en-
comanada a Carner i que, com a cap, resumeix en la revista «Nova
Iberia».36 Els Servéis de Cinema, amb la inauguració d'un servei de
projecció sonora ambulant (vegeu a la foto la camioneta al davant
del Palau de Romania), van realitzar més de 300 sessions esco-
lars ais principáis col-legis de l'Ajuntament i de la Generalitat. Les
pel-lícules projectades—sempre segons el relat de Carner-Ribalta—
van ésser unes 500 i les sessions de difussió cultural es van esten-

34. Ed. Barcino, «Col-lecció Popular», volum XCIX (Barcelona, 1934). Aquest
opuscle, de 60 pagines, és un valuós resum de les teories de Carner-Ribalta sobre
el cinema d’aquells anys trenta. Reprodulm el text complet en la tercera part, amb
l’autorització expresa del mateix autor (carta del 3 de gener de 1988), que sense
dubte mereix signar aquest llibre.

35. Aquest congrés depenia de l'Institut Internacional del Cinema Educatiu
de Roma, el qual va fundar una Revista Internacional de Cinema Educativo, pu¬
blicada en cinc edicions: francesa, anglesa, espanyola, alemanya i italiana. A Es-
panya hi havia un Comité de Cinema Educatiu, dirigit i fundat l'any 1928 per Er¬
nesto Giménez Caballero, que va facilitar un primer catáleg de films classificats
per matéries d’acord amb els programes d’assignatures vigents en l’ensenyanqa
básica espanyola de l’época de la Dictadura i de la Segona República.

36. Cf. números 3-4, Barcelona (marq-abril 1937). Editada en castellá, portava
el subtítol de «Publicación mensual ilustrada. Edición del Comissariat de Pro¬
paganda de la Generalitat de Catalunya». L’article era signat així: «El Cine Escolar
en Cataluña, por J. Carner-Ribalta, Jefe de Servicios de Cine de la Generalitat».
Aquest, com d’altres documents valuosos, van ésser trobats per la meva antiga
alumna Nuria García Caldés, en la seva recerca referent al cinema catalá, a l'Ar-
xiu de la Diputado de Barcelona, Documents i textos cinematografíes de la Ge¬
neralitat (1932-1937), Universitat de Barcelona, 1980, 80 pagines.

Amb aquests i altres documents —que procedien també de la meva tesis docto¬
ral— el doctor Buenaventura Delgado i el sotasignant várem organitzar una Mos-
tra de Cinema Educatiu a la Catalunya Autónoma (febrer, 1982), la qual va teñir
molt ressó a la premsa del país.
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dre igualment a la majoria d’institucions oficiáis de cultura: ate-
neus, centres socials i polítics..., i també a les casernes, hospitals,
fabriques, etc. La Generalitat també va fer arribar el cinema ais
llocs més llunyans de la capital catalana i, en temps de vacances
escolars, fins a les colónies de nens a l’alta muntanya i la platja.
Moltes d’aquestes sessions, que anaven acompanyades de confe¬
rencies, van constituir veritables curséis de formació artís'tica, cul¬
tural i professional. També se celebraren sessions especiáis dedi-
cades ais mestres de Catalunya, amb la finalitat d’enfocar la classi-
ficació i la catalogado pedagógica deis films projectats ais nens;
com, per exemple, les que es dugueren a terme ais grups escolars
Lluís Vives i Casp, en qué es va dessenvolupar un col-loqui entre els
delegáis deis Servéis de Cinema i els mestres assistents, i es van
recollir les dades per a la l'iniciació d'un fitxer básic per a orientar
l’ensenyament escolar per mitjá del film.

Vegem, pero, el que diu el mateix Josep Carner-Ribalta en les
seves «Memóries», titulades De Balaguer a Nova-York passant per
Moscou i Prats de Molió i publicades a l’exili:

Desdoblant la meva activitat de funcionari, vaig pregar
a Gassol que em permetés organitzar el Comité de Cinema
de la Generalitat (...) i vaig ésser anomenat assesor técnic.
Aquest organisme oficial em permetria de posar al servei de
Catalunya els coneixements adquirits durant les meves acti-
vitats cinematográfiques a Hollywood. També el Comité de
Cinema de la Generalitat em permeteria de realitzar en altra
direcció (la del cinema d’Estat) la meva aspiració de crear
una cinematografía catalana. El Comité de Cinema, a causa
de l’exigu pressupost i de la circumspecció amb qué calia
actuar inicialment, avangá amb una certa lentitud. L’aspira-
ció ideal era, com a base, establir una escola práctica de ci¬
nema —preparació de directors, d'argumentistes, d'editors
de films, de técnics de laboratori, de camerógrafs i de pro-
ductors— per facilitar la creació de la indústria, o siguí la
producció cinematográfica.37 No podent, de moment, apun-

37. Sobre la crisis del cinema caíala deis anys 20, cf. M. Porter i altres, Breu
historia del cinema a Catalunya, Ed. Robrenyo, Mataré, 1977, i el recent llibre de
P. González López, Historia del Cinema a Catalunya, 1. L'epoca del cinema mut,
1896-1931, Ed. Llar del llibre, Barcelona, 1986.

Després, en Carner-Ribalta volia reorganitzar la producció autóctona. D’aquí
que l’any 1933 el propi conseller de Cultura Ventura Gassol declarara: «El Comité
de Cinema de la Generalitat té ja enllestida l’estructuració del cinema a Catalunya,
especialment en el seu aspecte educatiu i cultural. A hores d’ara compta ja amb
l’oferta de les millors cases productores per a projectar films de carácter edu¬
catiu a totes les Escoles i organismes culturáis de Catalunya.» (Cf. Butlletí deis
Mestres, núm. 83 (1 mar? 1933), p. 78.
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tar tan amunt, el Comité —continua J. Carner-Ribalta— es
limita a iniciar el cinema escolar, posant a la disposició de
les escoles i altres institucions docents un servei ambulant
gratuit de projecció de films, a base duna camioneta equi¬
pada amb els aparells necessaris i un projeccionista del
Comité. Aquest servei s’estengué també a les escoles rurals
aillades en certes comarques, on per primera vegada els in-
fants (i els grans i tot) contemplaven cinema. Més tard, una
vegada traspassats els servéis deriváis de l'Estatut, a través
del conseller de Governació, el Comité controla la censura

cinematográfica deis films comerciáis exhibits a Catalunya i
prepara una legislació de la matéria per al futur. Tímida-
ment també inicia la producció de films documentáis, pro-
duint uns curtmetratges sobre La collita de Vavellana i La
nostra indústria surera, i es convertí en productor del primer
film oficial de la Conselleria d’Economia, El moviment de¬
ntógrafio a Catalunya, concebut i dirigit per J. A. Vandellós.
El Comité finalment —diu en Carner i Ribalta, que avui viu
retirat a California38— aconseguí que la Generalitat, d'acord
amb l’Ajun'tament de Barcelona, li cedís el Palau de Roma¬
nía, deis edificis de l'Exposició de Montjuic. Pas a pas, allí
s'iniciá la construcció d'un estudi de producció i de doblat-
ges cinematografíes, al costat d'un laboratori de revelat i
tiratge de films de 16 mm (per a cinema educatiu) i annex a
l’Escola de Cinema, tot en el mateix edifici. El plateau de
producció, relativament espaiós i degudament insonoritzat a
prova de sorolls, la cabina de projecció i dobla'tge amb els
projectors corresponents, i les aules de Pescóla técnica de
cinema estaven prácticament a punt per ésser posats en
servei quan, amb els esdeveniments del juliol de 1936, tot
resta capgirat a Catalunya.39

38. Exilat durant la Guerra Civil va ésser un bon testimoniatge per a l’investi-
gador espanyol Alvaro Armero, el qual realitzá, a I’American Film Institute (Cali¬
fornia, EUA), un treball titulat Españoles en Hollywood (1929-1935), becat per la
Fundado March l’any 1979.

39. Cf. J. Carner-Ribalta, Memories, Ed. Catalanes de París (1972) pp. 148 i ss.
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VI. CREACIÓ DE LAYA FILMS

En esclatar la Guerra Civil, el gremi de la indústria cinemato¬
gráfica catalana va passar a dependre del sindicat més potent: la
CNT, que en col-lectivitzá l’exhibició, la producció, els estudis, etc.40
Davant aquesta situació, la Generalitat reacciona amb la creació
d'una Comissaria d'Espectacles regida per Josep Carner, que s’ocu-
paria deis servéis cinematográfics en ser dissolt el Comité de Ci¬
nema, pero que resulta inoperant i que després va teñir seriosos
conflictes economics i polítics amb els comités de control de les
centráis sindicáis anarquista i UGT. Després deis Fets de Maig de
l’any 37, el conflicte esdevindria municipal entre el cenetistes i el
PSUC.41 I a Carner-Ribalta, exiliat, el va succeir Lluís M. Bransuela
(veure carta en Apéndix documental).

Aixó no obstant, el 12 de setembre de 1936, l'aleshores conseller-
delegat de la Generalitat, Josep Tarradellas, per indicació del pre-
sident Companys, crea el Comissariat de Propaganda de la Genera¬
litat de Catalunya. Al capdavant d’aquest organisme, hi va posar el
polític i després famós periodista Jaume Miratvitlles, el qual va
muntar el Comissariat amb tota l’amplitud que calia a aquest orga¬
nisme de propaganda, com es ara els servéis de premsa —editava
un butlletí diari—, publicitat, edicions, cinema, fotografía, etc.42

La raó del perqué de la creació d'un comissariat i no d’una de-
legació caldrá cercar-la, possiblement en l'interés, per part del des¬
prés presiden! Tarradellas, d’impedir que se’n pogues trencar la
continuitat a cada canvi de consellers o de Govern catalá. A més,
tots els partits polítics eren representáis al Comissariat hi tenien
delegats amb dret de fiscalització.

Així va néixer el Departament de Cinema del Comissariat de

40. Cf. Francisco Elías Riquelme, El cine español y yo (Memdries inédites),
pp. 23 i ss. També C. Fernández Cuenca, La guerra de España y el cine, Ed. Nacio¬
nal, Madrid, 1972, vol. I, p. 610 i Roger Mortimore, «El cine de la República en la
Guerra Civil, Historia Internacional, núm. 12, Madrid (mar? 1976), pp. 3440.

41. Aquesta polémica s’iniciá peí projecte que van presentar els comunistes
catalans per a la municipalització del cinema i tots els altres espectacles públics
de Catalunya. La raó i la resposta que van donar els cenetistes —de crítica ra¬
dical— pot trobar-se en una interessant entrevista amb els regidors de la CNT
de Barcelona: «Alrededor de la pretendida municipalización del espectáculo», Re¬
vista Gráfica Espectáculo, núm. IV (30 agost 1937), pp. 18-19 (Veure text complet en
Arte y Política... (Documentos). Cf. altres judiéis en R. álvarez, El cine de las
Organizaciones Populares Republicanas entre 1936 y 1939, I. La CNT (Bilbao, 1980).

42. Testimoniatge de Ramón Biadiu. Cf. el seu apartat en la nostra Petita his-
tória del Cinema de la Generalitat, pp. 67 i ss.
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Propaganda de la Generalitat, que fou ba'tejat amb el significatiu
nom de Laya Films,43 i el formaven diversos col-laboradors cinema¬
tografíes de prestigi, ais quals se’ls exigia ¡'experiencia professional
per sobre de qualsevol tipus de filiació.44

Fou nomenat cap del Departament de Cinema Joan Castanyer,
un expert cineasta —resident a París—, que havia col-laborat entre
altres mestres amb Jean Renoir i els germans Prévert.45 Eli fou qui
va donar el nom al Departament i s'envoltá d'un bon equip de
técnics.

Els professionals que entrar a formar part de Laya Films fo-
ren: l'enginyer de so francés René Renault —cap técnic, desde la
seva fundació, del Estudis Orphea Films, de Barcelona, llavors em¬
presa col-lectivitzada46—, que es posa al servei de Laya i hi instal-lá
i dirigí el departament de registre i projecció47; Joan Serra i 011er,43.Mes tard s’adonaren que el terme corréete en catalá era Laia, peró ja
tenien els logotipus i tot el llanqament fet. Per un testimoniatge deis paisos que
va fer Jaume Miravitlles per a crear «Laya Films», reproduim una carta adreqada
al Subsecretari de Cultura demanant-hi informació:

GENERALITAT DE CATALUNYA
COMISSARIA DE PROPAGANDA

«Barcelona 17 Novembre 1936.

Al Subsecretari de Cultura Company Irla.

Estimat Company:
T’agrairé et serveixis enviar-me una relació de tots els Departaments

i Delegacions depenents de la teva Conselleria, amb adreqes i núm. de te-
léfon, a fi de permetre’m una relació directa amb els mateixos i poguer
estudiar la possibilitat de realitzar una série de documentáis cinemato¬
grafíes per a la propaganda del nostre moviment a l’Estranger.

Et prego prenguis amb tota considerado la meva demanda esperant
comprendrás l’importáncia del assumpte, donant una resposta rápida al
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya —Secció de
Cinema— Avinguda 14 Abril 442, bis, teléfon 82.215.

Salutacions revolucionáries.
El Comissari de Propaganda.

Jaume Miravitlles.»

Nota: La resposta a Miravitlles va ésser el 23-IX-36. Ha desaparegut la llista
adjunta que indicava el text.

44. Per tant, és errónia la influencia ideológica del partit Esquerra R.epubli-
cana de Catalunya —al qual pertanyien Lluís Companys i Josep Tarradellas—
i la interpretació que en fa Ramón Sala i Rosa álvarez, en un article titulat «El
cinema a Catalunya durant la Guerra Civil», publicat a L’Aveng, núm. 11 (desem-
bre 1978), p. 36, com a resum d’un llibre pendent d’edició.

45. Cf. síntesi biográfica al llibre de Romá Gubern, Cine español en el exilio
(1936-1939), Ed. Lumen, Barcelona, 1976, pp. 169-170.

46. Peí que fa a aquesta col-lectivització cf. Arte y política..., pp. 3942.
47. René Renault, que va anar-se’n del país el 1939, va continuar treballant

lluny d’Espanya. Molts anys després, encara, apareixeria com a enginyer de so del
famós documental de Fréderic Rossif Mourir a Madrid (1963).
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muntador i primer técnic qualificat que ingressá a Laya Films48. A
continuació van entrar els cameraman Manuel Berenguer, que ja
havia rebut el seu baptisme de foc en l’expedició del capitá Bayo a
Mallorca; Josep María Maristany, el pioner que va firmar Cristóbal
Coloró9; Sebastiá Perera, que fins llavors treballava com a opera¬
dor en cap al cinema que reali'tzava la CNT-FAI50; juntament amb
l’aleshores meritori Joan Mariné; i Ramón Biadiu, ja experimentat
realitzador i camera-repórter com els altres51 i amb els ajudants de
muntatge —Concha Martínez, per exemple—, projeccionistes, con-
ductors —com Planas52—, etc., que cobrien tota la informació del
front i de la reraguarda, i els quals van fer possible l’eficag tasca
que realitzá el Departament de Cinema durant dos anys i mig, ais
locáis del Comissariat de Propaganda de la Generalitat, situats a la
tercera planta de l’edifici de la Avinguda Diagonal, núm. 442 bis, a
prop del xamfrá amb el passeig de Gracia53.

Paral-lelament es funda una distribuidora que, sota el nom de
Catalonia Films54, s’encarregá de comercialitzar les pel-lícules del
Comissariat i algunes produccions enviades peí Govern central des
de Valencia55. La raó d’aquesta necessitat és ben clara: totes les
distribuidores eren a les mans de la CNT i tenien dificultáis per a
distribuir —sobretot a Barcelona— el material editat peí Departa¬
ment de Cinema de la Generalitat, destinat a tot l’Estat espanyol.
A tal fi, aquest organisme catalá posa al capdavant de la seva Dis¬
tribuidora destacats professionals del ram: Joaquim Salarich, com

48. Aquest muntador va donar-nos un testimoniatge valuós —que confirma
la investigado de Biadiu i meva—, que reproduim en l’esmentada Petita historia...,
pp. 84-85.

49. Ambiciosa coproducció gala de l’any 1916, que va realitzar Émile-Gerard
Bourgeois en cinc episodis i amb un cost aproximat d'un milió de pessetes; hi
van collaborar artistes i técnics espanyols. Cf. Breu historia del cinema primitiu
a Catalunya, p. 89.

50. Per a una introducció al cinema de la CNT-FAI cf. la part de la meva tesi
doctoral, no publicada, vol. II, pp. 599 i ss., conjuntament amb l’esmentada obra
de C. Fernández Cuenca, La Guerra de España y el Cine, t. I.

51. Tanmateix, Biadiu era un arxiu vivent de la historia del cinema a casa nos-
tra. Famós documentalista, realitzador, guionista, operador i muntador de presti-
gi, va quedar una mica marginat com a creador després de la Guerra Civil. Cap-
davanter del color a Espanya i del film documental amb categoría estética —des¬
tacé el 1934 pels acurats La ruta de Don Quijote i Un río bien aprovechado (El
Llobregat)—, fou un creador clau per al cinema de la Generalitat. Morí el 1984.

52. Vaig trobar Josep Planes a casa de Biadiu, quan investigaven aquesta épo¬
ca; havia tornat al país després d’haver combatut molt temps amb el maquis.

53. Vegeu fotografía original de Josep del Castillo, on es veu en els baixos
utilitzats com a despatx —local cedit peí Comissari—, pero a la realització de la
pellícula d'André Malraux, Espoir.

54. També sense l’académic accent obert (ó).
55. Catalonia Films va encarregar-se de comercialitzar diversos films pro-

duíts per altres entitats cinematográfiques de l’Espanya republicana, especialment
deis Servicios Cinematográficos que portava Manuel Villegas López, juntament
amb cintes editades peí Ministeri de Propaganda establert a Valencia.
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a cap; Paquito Roig, actuari; Romá Jubert, coordinador de la pro-
ducció; i personal auxiliar: mossos, repassadores. Per últim, en
comentar l’edició deis noticiaris cinematográfics de Laya, es con¬
tracta Tactor Ramón Martori, que en fou locutor durant tot el
període.

L'esperit que movia Laya Films, segons Miratvitlles, era autén-
ticament democrátic; ja que la política del Comissariat de Propa¬
ganda fou, en aquest sentit, «un primer assaig a TOccident europeu
de crear un organisme independent i autónom dins del context
duna democracia pluripartidista, encara en plena pressió emotiva
duna guerra-evolució, que tant es prestava a la intransigencia i
ais misticismes»56. I més quan —afegeix— els resultáis o activitats
cinematográfiques d’aquest Comissariat «foren tal volta una mica
superiors ais deis seus antagonistes», alhora que creava delegacions
en diverses ciutats estrangeres: Londres, París, BrusseMes, Copenha¬
gue. També és d’aquesta opinió l’historiador nacionalista Carlos Fer¬
nández Cuenca —i per tant gens «sospitosa» peí que fa aquest
cas—; que afirma: «el único organismo republicano que tenía cier¬
ta preparación en materia de cine era la Generalidad de Cataluña»51.

A més, Laya Films era «casa oberta» a tots els repórters cine¬
matográfics d'altres nacions, les quals tenien accés a les instal-la-
cions i més d’un cop, van alleugerir la crónica manca de material
verge que patia el Departament. Cal assenyalar, encara, la col-labo-
ració de Laya Films en la película d'André Malraux Espoir5S, així
com la desinteressada aportació del president de la Lliga deis Drets
de l'Home a París, M. Víctor Bash, que va regalar una important
quanti'tat de pel-lícula a la Generalitat59.

5fi. Cf. el seu valuós próleg al meu citat llibre El cine republicano..., pp. 11-17.
D’aquí també que, peí maig de 1939, el mateix Miravitlles —fins ahir militant
d’Esquerra Republicana— consideres aquest organisme com «la primera institució
oficial de propaganda de l’Espanya lleial» (text original en castellá).

57. C. Fernández Cuenca, op. cit., t. I, p. 92. Aquest desaparegut historiador va
ésser un deis primers que desvatllaria el cinema de «Laya Films», i en desbrossaria
el terreny.

58. Titulat també Sierra de Teruel, aquesta obra mestra del cinema republicá
espanyol resta inacabada i fou prohibida sota el régim de Franco. Veure llibre-
guió editat per Era, Méxic, 1968. Es va estrenar a Espanya a la Fundació Joan
Miró, de Barcelona, el 28 de gener de 1977 (cf. crítica a l’epíleg d’El cine repu¬
blicano..., pp. 238-241) I també el llibre de Marcel Oms, La Guerra d’Espanya au
cinéma. Mythes et réalités, Ed. du Cerf., París, 1986.

59. Bash, ja molt vell —informa Miravitlles— va ser executat amb la seva dona
pels nazis durant l’ocupació del territori francés. Segons Fernández Cuenca, llur
filiació era comunista. Aquesta collaboració, juntament amb les dutes a terme
amb la productora del PC Film Popular —com ara veurem— és la que possible-
ment va fer afirmar a Francisco Elías Riquelme, en les seves Memorias, que La¬
ya Films era manejada peí Partit Comunista (cf. el seu ciclostilat inédit El cine
español y yo, pp. 24 i ss., el qual em va donar, entre altres documents abans de
morir, i que pensó editar properament). Aquesta afirmació va ésser desmentida
després pels fets.
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VII. L’ACTIVITAT DEL DEPARTAMENT DE CINEMA

DE LA GENERALITAT

L’activitat més important de Laya Films fou el llancament d’un
notician setmanal, en doble versió, catalana i castellana, en qué
es recollia tota la vida política i cultural de la zona republicana i
que fou creat especialment per al servei deis diferents fronts
bél-lics.

La majoria deis reportatges que li servien de base procedien
deis seus equips de rodatge, alhora que rebien la col-laboració del
Departament de Cinema de Govern república —Servéis Cinemato¬
grafíes que dirigia Manuel Villegas López, historiador també tras-
passat— i de Film Popular, productora que depenia del Partit Co¬
munista60. Pero a partir del febrer de 1937, Film Popular va pro¬
posar a Laya l’edició conjunta d’un notician, en el qual aquella
firma tingué una col-laboració molt més important. Des d’aquesta
data es titula Espanya al dia i fou Laya Films l’encarregada de con¬
tinuar editant-lo en les dues versions. No obstant aixó, aquest con-
veni es va trencar al cap de poc números, ja que Film Popular
decidí d’editar peí seu compte la versió castellana de España al
dia61, mentre que Laya ho feia només en caíala, si bé s'establirá un
intercanvi de material entre els dos organismes. En aquest noti¬
cian, hi van col-laborar gent de diferent ideología política com, per
exemple, l’anarquista Félix Marquet —autor d’un clarificador ma-
nifest intitulat «Por un cinema de guerra», que engegava a dida

60. Tot i que el Partit Comunista catalá va realitzar pel-lícules, per a alguns
teórics la firma Film Popular —que també distribuía les cintes soviétiques i altres
films estrangers— era controlada peí PSUC, entre els quals hi ha els historiadors
R. Sala i Rosa Álvarez, i el crític Enric Ripoll-Freixes i Jordi Cadena, com ho de-
mostra l’article Cine catalán: ha llegado la hora, publicat al Dominical del Brusi
28 de marg de 1976, p. 11. Tots els altres tratadistes, pero, sitúen aquesta célebre
productora dins del PCE, amb seu a Madrid i Barcelona. El capdavanter Albert G.
Nicolau Gasset em va negar que Film Popular pertanyera al PSUC, amb dades
medites. Espero poder dilucidar aquest polémic tema en un próxim llibre sobre el
cinema a la Catalunya Autónoma.

61. Havent vist pel-lícules amb les dues versions, vaig comprovar aquest fet,
juntament amb l’anagrama paral-lel d’ambdues productores ais títols de crédit.

78



el cinema de l'época62— que hi va estar al capdavant, i els muntadors
Antoni Cánovas63 i Antonio Graciani.

El volum de producció d’aquesta editora catalana va aconseguir
la quantiosa xifra de 135 pel-lícules comptabilitzades al llarg de
gairebé dos anys i mig, segons el següent quadre:

1936 1937 1938 Total

Documentáis 4 14 9 27
Noticiaris 4 52 52 108

Per tant, només es pot parlar amb coneixement de causa d’a-
quests números64. Ara bé, de tots aquests títols tan sois se'n con¬
servan 45, i alguns deis «desapareguts», possiblement ho foren en
el célebre incendi esdevingut ais Laboratorios Cinematiraje Riera,
de Madrid, el 16 d’agost de 194565. Així, l’entitat filmica de la Gene-
ralitat de Catalunya segueix en xifres globals constatables la pro¬
ducció de la CNT-FAI i del Partit Comunista d’Espanya. El 1939,
com és de suposar, no hi va haver producció estable: la guerra ja
era perduda per la República.

També es va parlar d'una possible venda del material de la Ge-
neralitat, per part de Jaume Miravitlles, a les cinemateques estran-
geres; aixó ho desmenteix categóricament l'antic comissari de Pro¬
paganda, que diu que amb les presses per a fugir a l'exili, van
haver d'abandonar aquest valuós material fílmic. Se sap, en canvi,

62. Ed. Unión Gráfica Cooperativa Obrera (Barcelona, 1938). De Marquet, em
deia Biadiu: «la seva manca de maduresa professional era llargament compensada
per un braó que ratllava la follia-: era un idealista». Judici que vaig poder com-
provar amb la visió, el juliol de 1977, d’alguns deis seus documentáis exhibits des-
prés de la mort d’en Franco. Cf. J. M. Caparrós Lera, El cine político visto después
del franquismo, Ed. Dopesa, Barcelona, 1978, pp. 108 i ss.

63. Cánovas Gil fou muntador de moltes pel-lícules republicanes i posteriors.
Vocal del Sindicat de l’Espectacle fins a la seva mort, va ésser membre del Servei
de Recuperació deis films espanvols de la zona republicana. Cf. el testimoniatge
que em va llegar i el qual publico en el meu llibre El cine español bajo el régimen
de Franco (1936-1975), Ed. Universitat de Barcelona, 1983, pp. 135-204; porta el títol
de «La protección estatal a la industria cinematográfica española» (Manifest origi¬
nal, marq del 1972).

64. Cf. quadres estadístics de les obres El cine republicano... y Arte y política...
També l’apartat II de Petita historia..., pp. 89 i ss.: Testimoni de Ramón Biadiu.

65. Encara que són pocs els films que es conserven ais locáis de la Filmoteca
Nacional d’Espanya, Fernández Cuenca va donar la xifra de 130 títols republicans.
Segurament que alguns de Laya van desaparéixer en l'esmentat incendi. Se sap que
hi havia diverses capses de pel-lícules de la Generalitat amagades a la teulada deis
Laboratoris Foto-Film, de Barcelona, en acabar la guerra.
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que hi ha pel-lícules republicanes en cinemateques estrangeres: Es-
tocolm, Londres, París, Tolosa de Llenguadoc, etc.66

Un testimoni coetani, J. Vilar-Costa, que fou un actiu organi¬
zador de la propaganda republicana a Catalunya, comenta d’aques-
ta manera la tasca de la Generalitat en materia cinematográfica:
«L’empresa Laya Films realitza, des del mes d'octubre de 1936, una
magnífica tasca cultural i de propaganda, produint i distribuint
pel-lícules que marquen el carácter épic de la nostra lluita. Per les
cintes realitzades, per l’inestimable arxiu constituit dia rera dia
en tots els fronts de guerra i a la reraguarda, podría qualificar-se
aquest delerós treball com una de les més estimables realitzacions
fetes a Espanya, tant peí seu contingut patriótic com per la seva
contribució sense precedents a la historia de l’época en qué vivim67.»
I lloa la tasca de Laya Films tot dient: «... no ha regatejat el seu
esforg i amb l’esperit més gran de sacrifici ha sabut enlairar una
empresa que en altres temps hauria estat irrealitzable amb els pocs
medís de qué es disposava en el moment de la seva fundació. Fins
ara, superant les mi! dificultáis en qué es torba aquesta indústria
sense tradició i depenent de les matéries primes de l'estranger, el
número de films realitzats en diferents versions perlades és gai-
rebé un centenar68.» També diu que en aquell temps —1938— hi
havia 60 noticiaris i 16 documentáis; alhora que afirma que la ma-
jor part d'aquests documentáis han estat projectats en diversos
paisos de l'estranger, servint per a tot mena de manifestacions a
favor de l’Espanya republicana, i J. Vilar-Costa convé en l’esplén-
dida tasca deis col-laboradors de Laya Films, que feren que aquesta
empresa aconseguís —diu— un magnífic nivell económic. Aixo, real-
ment, coincideix amb l’afirmació de Miravitlles que la distribuido¬
ra de Laya era financerament autosuficient.

D'altra banda, Ramón Biadiu testimonia que el considerable
nombre de documentáis, de temes molt diferents, es van fer amb la
intenció d’atendre, totes les diverses manifestacions artístiques,
culturáis i científiques que, tot i la Guerra Civil, es continuaven

66. Cf. entrevista a Jaume Miravitlles, realitzada per Tomás Delclós, a Tele/
Exprés (8 de marq de 1978). Miravitlles escriptor premiat, fou acusat, insólitament,
de ésser agente de la CIA. Jo que el conec personalment, puc afirmar que ni la
seva ideología ni el nivell de vida que porta poden fer sospitar que siguí veritat
aquesta hipótesi.

67. Conegut ex-religiós que fou identificat per diversos historiadors —South-
worth, La Cierva—, en publicar el seu text, amb les iniciáis J.V.C., en el llibre
Montserrat (Glosses a la col-lectiva deis bisbes espanyols), editat per un anomenat
Instituí Católic d’Estudis Religiosos (Barcelona, 1938), amb un apéndix sobre les
produccions de la Generalitat. Cf. resum de l’annex sobre els curtmetratges de
Laya Films, en N. J. Gibelli (dir.), Crónica de la guerra española (no apta para
irreconciliables), t. III, Buenos Aires, 1966; pp. 322 i ss., sota el títol «El cine, arma
gubernamental».

68. Cf. op. cit., p. 325; text original en castellá.
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desenvolupant al país. A més a més, Biadiu resumeix així la tasca
de la Generalitat de Catalunya al voltant del cinema: «Encert del
president Companys en crear-lo i mérit del comissari Miravitlles,
que va saber voltar-se d’un planter d'entusiastes col-laboradors que
van treballar amb eficacia, no registrant-se ni una sola deserció tot
i tenir-hi grans facilitáis. Peí contrari, el Govern de Burgos —con-
clou aquest cineasta catalá—, que posseia medis superiors en tots
els ordres, no va teñir capacitat per crear cap notician de periodi-
citat setmanal com el de Laya Films. La seva migrada producció
(es refereix a la zona nacional) no va donar mai el reflex de nor-
malitat a la seva reraguarda, ja que les seves pel-lícules vessaven
adulacions i triomfalismes69.»

Per la seva banda, Fernández Cuenca (que, com posteriorment
l'autor d’aquesta investigado, va poder veure la majoria deis do¬
cumentáis i noticiaris) resumeix els objetius de producció de Laya
Films en quatre tipus de temes —seguint el citat Vilar-Costa—, és
a dir:70

a) col-laborado catalana amb els combatents d’altres regions;
b) impuls de la Generalitat en l’ensenyament primari;
c) drama per la invasió del propi territori;
d) exaltado del treball en diverses activitats.

Per tant, pot resultar molt interessant constatar ara els títols
d'aquells films que fan referencia ais temes educatius —artístic i
cultural, o simplement pedagógic— del nostre estudi monográfic. Ve-
gem, en primer lloc, els documentáis coneguts (per ordre alfabétic):

Aragó 1937

Altre títol: Aragón 1937
Any de producció: 1937
So: René Renault

69. El NO-DO, que fou creat després, en dos anys no va aconseguir alió que
havia aconseguit la Generalitat de Catalunya —continuava dien-nos Biadiu— en
una situació límit, tot i que el noticiari franquista, que es desenvolupá en una
situació de pau i amb subsidis governamentals molt elevats, es va veure beneficiat
per la seva exhibició obligatoria des del 17 de desembre de 1942 fins pocs mesos
abans de la mort de Franco, i que mai no va ésser rendible.

C. Fernández Cuenca constata que el noticiari. de Laya Films no fou el primer
del país, car n'hi havia hagut d’altres abans —en el període de cinema mut— tot
i que no reeixiren (Cf. la seva op. cit., t. I, p. 93). Coetániament hi havien noti¬
ciaris produits per la CNT-FAI i Film Popular.

70. Cf. C. Fernández Cuenca, La guerra de España..., t. I, p. 96.
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Muntatge: Antonio Graciani
Durada: 9 minuts

Copia a les Filmoteques espanyola i catalana
Síntesi: Documental sobre una ofensiva republicana a les terres

d’Aragó. Com a contrast amb l’activitat bél-lica, apareixen tre-
balls de collita i obres de regadiu, junt amb feines de la rera-
guarda. També s’hi podem veure alguns aspectes de les classes
en una escola per a nens i un festival de jotas.

Bailes vascos

Any de producció: 1937
Equip técnic: Laya Films
Durada: 10 minuts
Síntesi: Amb motiu de Testada a Barcelona d'un grup folklóric

base en viatge de propaganda, va fer-se un documental que
recollia les danses típiques, molt ben interpretades i preses amb
gran idone'itat des del punt de vista cinematográfric, amb un
treball senzill pero eficac des de la camera.

Delta de l’Ebre

Altre títol: Arrozales
Any de producció: 1937
Guió i direcció: Ramón Biadiu
Camera: Ramón Biadiu
Durada: 9 minuts
Síntesi. Documental sobre els arrossars catalans, amb més sen-

tit polític que informatiu i artístic; perqué s’afanya a exaltar
amb el seu comentari l’esperit de treball que permet de reco-
llir excellents collites per al servei deis combatents i de tots els
espanyols republicans. Fins i tot, la qualitat de la imatge i la
captado deis tipus hi era molt notable. Veure fotografía núm. 5.

Escoles noves

Altre títol: Escuelas nuevas

Any de producció: 1937
Equip técnic: Laya Films
Durada: 10 minuts
Síntesi: Mostra les escoles per a nens i adults creades a Catalunya
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durant el primer any de guerra, basades en els principis del
pedagog i anarquista Francesc Ferrer i Guardia71.

Nens feligos

Altre títol: Niños felices
Any de producció: 1938
Equip técnic: Laya Films
Durada: 9 minuts
Síntesi: Reportatge d’una colonia infantil a Catalunya en un lloc

que no s'indica —potser per raons de seguretat—, amb forca
vegetació i una petita platja a prop. S’hi recullen aspectes de
tota una jornada, distribuida entre les hores de classe, els exer-
cicis físics, el bany i els jocs.

Ollaires de Breda

Altres títols: Alfajeros i Poterie domestique
Any da producció: 1937
Guió i direcció: Ramón Biadiu
Fotografía i muntatge: Ramón Biadiu
Música: Joan Gaigt
Comentari: Joan Castanyer
Veu: Ramón Martori

Enginyer de so: Jack Pie
Estudis: Acoustic72
Durada: 10 minuts
Síntesi: Reportatge sobre la tradicional terrisseria catalana a Bre¬

da, mostrant el procés d’elaboració i presentant algunes peces
acabades. Veure fotografía núm. 7.

El Priorat

Altres títols: El vi i El vino

71. Afusellat com a responsable de la Setmana Trágica de Barcelona. Cf. peí que
fa a les seves teoríes educativas. Buenaventura Delgado, La Escuela Moderna de
Ferrer i Guardia, Ed. Ceac, Barcelona, 1979.

72. Aquests importants estudis de doblatge, que es trobaven a la avinguda
Diagonal —llavors 14 d'Abril—, a prop del Comissariat de Propaganda, eren pro-
pietat d’uns súbdits .italiá i suís. El director era el conegut cineasta Gonqal Dei¬
gras, que va treballar com a realitzador després de la guerra. Veure fotografía
d’una sessió de doblatge a l’época republicana (original de Centelles).
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Any de producció: 1937
Director: Ramón Biadiu
Guió: Ramón Biadiu
Durada: 10 minuts
Síntesi: Mostra ¡'elaborado de vi a la comarca catalana del Priorat

on són famosos molts deis seus vins, grades a la qualitat de
les seves vinyes i la finor del treball. Aquest documental fou
acabat, en abséncia de Biadiu, pels equips técnics de Laya Films,
i titulat després El vino.

Regadiu

Altre títol: Regadío
Any de producció: 1938
Comentan: Joan Castanyer
Veu: Ramón Martori

Muntatge: Antoni Cánovas
Durada: 10 minuts
Síntesi: Es tracta d’un curtmetratge sobre la transformació d’una

amplia zona del camp catalá en térra de regadiu, mitjanqant la
construcció de canals d’irrigació seguint els antics principis
árabs, pero amb técniques modernes. Aquest valuós documen¬
tal s’intitulá en plural, Regadíos, segons Vilar-Costa.

Repoblado forestal

Altre títol: Repobladón forestal
Any de producció: 1937
Sense dades técniques
Durada: 10 minuts
Síntesi: Reportatge sobre la tasca de repoblació empresa per la

Generalitat de Catalunya en diferents indrets del seu territori,
sobretot cap al nord.

Els Segadors

Altre títol: Pronto, segadores, pronto
Any de producció: 1937
Sense dades técniques
Durada: 9 minuts
Síntesi: Glossa de la famosa canqó «Els Segadors», originaria del
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segle xvn i referida a les primeres revoltes deis camperols ca-
talans contra el poder central de l’Estat espanyol. Fou l’himne
oficial de l'Estat Catalá, gairebé sempre clandestí.

Els tapers de la Costa

Altres títols: Industrias del corcho i Le bouchon
Any de producció: 1937
Guió i direcció: Ramón Biadiu

Fotografía i muntatge: Ramón Biadiu
Camera: Soler Moreu

Música: Joan Gaigt
Comentan: Ramón Biadiu

Veu: Ramón Martori

Enginyer de so: Jack Pie
Estudis: Acoustia

Durada: 10 minuts

Copia particular de la familia Biadiu (35 mm) i en 16 mm. a la
Filmoteca de la Generalitat.

Síntesi: Curt molí valuós sobre la indústria deis taps de suro, tan
tipies abans a la Costa Brava. Recull en netes imatges l'activi-
tat i els tipus catalans característics de l’época. Aquest impor-
tant documental —que va impressionar amb les seves projec-
cions en la Mostra de Cinema Educatiu— és uns deis de més

qualitat estética deis anys republicans i que encara té validesa
actualment.

Valí d’Aran

Any de producció: 1938
Guió i direcció: Ramón Biadiu
Fotografía i muntatge: Ramón Biadiu
Enginyer de so: Jack Pie
Amb fons musical del mestre Franz Bernad, i alguns afegits lírics
Estudis: Acoustic
Durada: 10 minuts
Síntesi: És evident que es tracta d’un documental sobre aquest

paradís catalá.

A continuado, cal afagir-hi els títols deis noticiaris «recons-
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trui'ts»73, en els temes que es refereixen a algún aspecte artístic o
cultural o pedagógic; també per ordre alfabétic:

Amb el Comité Caíala pro Esport Popular

Altre títol: Con el Comité Caíala de Esport Popular
Any de producció: 1937
Comentari: Joan Castanyer
Veu: Ramón Martori
Comentat en catalá
Durada: 8 minuts

Copia a les Filmoteques espanyola i catalana
Síntesi: Una cursa pedestre femenina d’obreres de fábrica, organi¬

zada per la Comissaria de Cultura Física de la República. Les
altres noticies que conté es titolen així: «Aragó: la carrera ci¬
clista de 14 d’abril», «Carrera ciclista militar del Trofeu de la
República», «Valencia: partit de fútbol», i «Madrid: festival
esportiu».

Ambaixada de Méxic. Mitssatge de germanor

Any de producció: 1937
Comentari: Joan Castanyer
Veu: Ramón Martori
Durada: 10 minuts

Copia a les Filmoteques espanyola i catalana
Síntesi: Després d’un discurs molt breu del nou embaixador de

Méxic a la República espanyola i altres noticies de tipus polítics,
es mostra una seqüéncia titulada «Méxic: amb els infants es-
panyols. Nens espanyols a l’Escola Espanya-Méxic, de la capi¬
tal mexicana».

Carrosa commemorativa

Altre títol: Carroza conmemorativa
Any de producció: 1937

73. Per a un aclariment prácticament definit de la «manipulació» feta ais films
de Laya Film durant la primera etapa del régim de Franco, cf. Petita história...,
pp. 43-46, Testimoni de Biadiu, pp. 69-76 i J. Pérez Perucha i d’altres, El cinema
del Gobierno Republicano entre 1936 y 1939, Bilbao, 1979, on es prenen com a pró-
pies algunes de los nostres conclusions.
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Comentan: Joan Castanyer
Veu: Ramón Martori
Durada: 9 minuts

Copia a les Filmoteques espanyola i catalana
Síntesi: Una carrossa commemorativa en homenatge a l’amistat de

Méxic. Les afires noticies s'intitulen «Esport: festival de l'equi-
tació a Madrid», «Reraguarda: Festival Pro Cultura Infantil, a
Paterna, organitzat per les Brigades Internacionals», i «Repar-
timent de llibres ais soldáis, presidit peí general Miaja, en un
centre militar».

Ciriers. Agricultura

Any de producció: 1937
Comentan: Joan Castanyer
Veu: Ramón Martori

Copia a les Filmoteques espanyola i catalana
Síntesi: Ciriers. Agricultura. El Maresme. Colli’ta de patates. L’oli-

va. Ametllers florits. Clavells. Valencia: Mercat de flors. Flo¬
ricultura: Premi Internacional.

Festa de confratemitat entre el poblé i el nostre exércit

Any de producció: 1936
Comentan: Joan Castanyer
Veu: Ramón Martori
Durada: 10 minuts

Copia a les Filmoteques espanyola i catalana
Síntesi: Mostra militar a Barcelona. Exposició d’art antifeixista.

Ball de sardanes per la cobla de la Bisbal. Homenatge a Ma¬
drid: Ball de sardanes al pare del Retiro de Madrid. I, després
d’altres noticies bél-liques, conclou amb un concert a Barcelona
per la Banda Municipal de Madrid i el festival de toros cómic,
a la plaga de Las Arenas, conegut popularment amb el nom de
«xarlotada».

La industria del xampany

Any de producció: 1937
Comentan: Joan Castanyer
Veu: Ramón Martori
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Durada: 10 minuts

Copia a les Filmoteques espanyola i catalana
Síntesi: Visita ais cellers de Codorniu: utilització de la remolatxa.

Aigües minerals: la seva preparació per a malalts i hospitals.
Manises: porcellanes. La cerámica artística-popular. El subsól
de Catalunya: Conques carboníferes i mines de clorar de sodi.
El paper de Capellades: fabricació del paper de barba i del
d’estrassa. Berga: tradició industrial a la ciutat.

Menjadors infantils

Any de producció: 1937
Equip técnic: de Laya Films
Durada: 11 minuts

Copia a les Filmoteques espanyola i catalana
Síntesi: Festa de l'infan: dia de la bona voluntat. L’Asil de la Pa¬

loma. Festa de l'infant: Escola de muntanya. Conferencia muda
per «Bon». Aquesta última noticia va ésser rodada per Biadiu
i fa referencia al preventori d'escoles de Berga. També aquest
notician capta molt bé ais nens de l'época de la nostra térra.

Ofrena ais infants

Any de producció: 1938
Comentan: Joan Castanyer
Veu: Ramón Martori
Durada: 9 minuts

Copia a les Filmoteques espanyola i catalana
Síntesi: Ofrena ais nens de les escoles de Barcelona, ais qui es rega¬

len llibres i es convida a berenar. Festa del Nen, amb una re¬

presentado de teatre de "titelles. Ajut catalá ais nens refugiáis
d'Euskadi. Setmana de l'infant; Nens a l’escola anomenada Mé-
xic, en un poblet de la costa catalana. Joguines de Nord-américa:
exposició i repartiment. Aquest significatiu notician, com l'an-
terior, també va impresionar en les sessions de l'esmentada
Mostra peí seu to líric i peí seu realisme.

Protecció ais monuments artístics

Any de producció: 1937
Sense dades técniques
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Durada: 10 minuts

Copia a les Filmoteques espanyola i catalana
Síntesi: La noticia que el títol es refereix a la construcció d’una

muralla protectora a la Galeria Gótica, de Barcelona, contra els
bombardeigs. Recull també l’acabament de l'estátua del pintor
Fortuny; unes imatges del caricaturista catalá Andreu Dame-
son, en pie treball, i vistes d'una exposició de pintura i escul¬
tura el saló de Torder, de la Ciutat Comtal. En darrer lloc mos-
tra una escena de l'obra de Shakespeare La fierecilla domada,
representada per la Companyia del Teatre de la Comedia.

Finalment, les activitats fílmiques del Departament de Cinema
de la Generalitat podrien resumir-se, peí que fa a les xifres de
films culturáis i pedagógics, de la manera següent:

1936 1937 1938 Total

Documentáis
Noticiaris 1

9
7

3 12
9
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VIII. PROJECTES FRUSTRATS

Per últim, cal assenyalar tres projectes forga interessants, ges-
tats per la política cultural de la Generalitat74 i la iniciativa privada,
els quals han restat sense efecte prácticamente fins avui.

En primer lloc, la promoció d’un cinema caíala; és a dir: parlat
en l’idioma d’aquesta nacionalitat i reflex del seu particular status,
ja que, coincidint amb el naixement del cinema sonor a Espanya75,
Laya Films va editar les primeres pel-lícules sonoritzades en llen-
gua catalana, almenys amb una evident continuitat. Perqué —di-
guem-ho tot— hi van haver altres precedents de cinema parlat en
catalá: dues cin'tes de Baltasar Abadal —El Nandú va a Barcelona
i El senyor Ramón (de l’any 30)—, el doblatge del film francés
d'André Chotin Bric á brac et Cié —intitulat aquí Draps i ferro
vell— i, el 1933, les primeres pel-lícules catalanes: El café de la
Marina, dirigida per Doménec Pruna (en dobles versió) i El fava
d’en Ramonet, producció valenciana de Lluís Martí i Joan Andreu
Moragas76. Pero aqüestes no pertanyien a la política cinematográ¬
fica de la Generalitat de Catalunya, sino a la iniciativa privada.

Peí gener de 1938, Joan Castanyer, després de fer-se cárrec de
la direcció del Departament de Cinema del Comissariat de Propa¬
ganda, va manifestar convengut: «Quan vaig venir a Barcelona, en
esclatar el moviment subversiu, vaig creure que no es tractava
només de produir uns films més o menys interessants, sino de
crear una base per a un demá proper. No hi ha art sense base in¬
dustrial; així em sembla. Comencem, dones —continuava alesho-
res el cineasta catalá ja desaparegut—, creant una indústria i des¬
prés arribará l’hora de fer art. Per aixo vaig creure que Laya Films
podria convertir-se en la propulsora que originés una indústria
amb perspectives insospitades i inédites per a la nostra térra77.»

74. En el citat llibre de M. Rosell, La Generalitat de Catalunya, II, La política
cultural, Barcelona, 1977 no es fa referencia pas a aquesta tasca cinematográ¬
fica de casa nostra. Cf. R. Navarro, L'educació a Catalunya durant la Generalitat
(1931-1939), Ed. 62, Barcelona, 1979.

75. Manuel de la Escalera, Cuando el cine rompió a hablar, Ed. Taurus,
Madrid, 1971; i Fernando Viola, Implantación del cine sonoro y hablado en Es¬
paña, Madrid, 1956.

76. Cf. M. Porter-Moix, Historia del Cinema Catalá., pp. 189-191; i Breu historia
del cinema primitiu..., sobre els antecedents catalans amb rétols. També, sobre el
film valencia, Ricard Blasco, Introducció a la historia del cinema valencia, Ed.
Ajuntament de Valencia, 1981.

77. Cf. R. Sala-R. álvarez, Laya Films (1936-1939), dossier editat per Filmote¬
ca Nacional (Madrid-Barcelona, mar? 1978), amb motiu d’un cicle-homenatge.
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I, en segon lloc, la creació d’un Institut Catalá de Cinematogra¬
fía, com un intent per a la formació duna cinemateca propia, alhora
que promoure conferencies i programar cursets especialitzats78, i
amb el propósit que en un futur no gaire llunyá, aquesta entitat es
devingués —alimentada pels técnics de Laya Films— una auténtica
escola de cinema, propósit que abans s’hauria frustat per la via del
Comité de Cinema.

Aquest centre cultural cinematografíe, de nova planta, estava
situat en una torre molt gran de la l'avinguda del Doctor Andreu,
a prop deis locáis on avui hi ha La Voz de España79. Hi havia fins
i tot un rétol provisional a la cornisa frontal que deia «Instituí
Catalá de Cinematografía». Aquest edifici —propietat del doctor Je-
roni Moragues—, que fou en principi seu de Le Foyer des Francais
Antifaixistes, correspon al número 34 de l'avinguda del Tibidabo,
on fins fa poc hi havia un col-legi alemany. Ramón Biadiu dona
l'any 1938 com a data de la seva fundació80.

Aquests dos projectes oficiáis —ambiciosos, pero reais!— queda¬
ren frustrats amb la suspensió deis drets autonómics de Catalunya
un cop acabada la Guerra Civil. Se’n va anar a l’aigua, dones, el pro-

'

jecte d’un cinema catalá amb possiblitats culturáis.

Tanmateix, durant el Front Popular es va donar un tercer pro-
jecte, ara via la iniciativa privada. Un grup de professionals diri-
gits peí advocat Antoni Lasierra i Carpí presentaría davant el Go-
vern de la Generalitat el més ambiciós intent de creació d’una in¬
fraestructura industrial cinematográfica a Barcelona. Val la pena
reproduir la instáncia tramesa al conseller de Cultura Ventura
Gassol:

«Honorable Senyor:
El que sotasigna Antoni Lasierra Carpí, major d’edat, ad¬

vocat, veí d'aquesta ciutat amb domicili al carrer de Borrell,
n.° 137, 4.*. 2.d, proveí de cédula personal de classe 12, n.°
522027, expedida a Barcelona a 5 de Gener de 1936, amb el
major respecte,

EXPOSA, que en iniciar-se la producció nacional de pe-
1-lícules cinematográfiques, i a l'any 1934, després de llarga

78. Potser continuador d’aquest projecte —com va passar després amb el
Notician de Barcelona, anomenat després de Catalunya— és Tactual Instituí del
Cinema Catalá, que presideix ara Josep-Lluís Galbarriato. Cf. ICC i Notician, en
«Dirigido por...», núm. 47, Barcelona, 1977, pp. 18-23.

79. Importants estudis de sonorització i doblatge barcelonins, que dirigeix
l'enginyer de so Miguel Angel Puche, fill del cineasta república Pedro Puche, autor
del film neorrealista Barrios bajos (Cf. Arte y Política..., pp. 185-194).

80. Vegeu la fotografía original de Josep del Castillo.

91



temporada de meditat estudi, per arribar a construir a casa
nostra uns estudis cinematografíes d'acord amb les exigén-
cies de la técnica moderna, dona la memoria projecte, que
s’acompanya, per a aconseguir del capital privat la constitu-
ció d'una Empresa que portés a cap la realització del pro¬
jecte.

Que l’esmentat projecte va trobar el millor acolliment
en l'opinió, tant de la premsa com deis honres de finances i
deis elements de cinema, pero amb tot i aixó no li fou pos-
sible la realització del projecte per no haver trobat l'adjut
económic. Pero persisteix la necessitat que Barcelona tingui
uns estudis com les necessitats seves reclamen. Pensant de
trobar o d’hora un ajut, posa en l’empresa tota la seva ener¬
gía sense regatejar en la seva inversió totes les aptituds i tot
el capital propi, ja que creu que amb l'exemple, l'ajut alié
le seria més fácil, la qual cosa no aconseguí a pesar del seu
sacrifici moral i material realitzat.

Que la indústria cinematográfica productora de pel-lícu-
les cada dia adquireix una major importancia i desenrotlla-
ment i fuig de la nostra ciutat cap a d’altres, i en especial
a Madrid, per la manca de mitjans existents a aquí per al
seu desemvolupament, amb sensible perjudici per a Barce¬
lona, ont va néixer i on la naturalesa hi és tant propicia, ad-
huc els elements geográfics són a propósit per a la indústria
cinematográfica.

Que la construcció d'uns estudis com els projectats do-
narien ocupació a centenars de persones que caldrien per al
seu funcionament, així com afavoririen molía indústria que
precisa per ais subministraments que constant són consu-
mits per la producció de films, com tampoc no és menys-
preable la convivencia de multitud d’actors, músics, literats,
etc., tant en el sentit material como en el moral.

Que com que tot és per l'interés i benefici públic, i no és
atés peí capital privat, competeix ais elements oficiáis la cura
del seu foment, impulsant el capital privat a col-laborar en
l’obra, la qual cosa s'aconseguiria si el govern garantia un
interés fix al capital social que s'emetés.

Que com que per la creació deis estudis, els més direc-
tament beneficiáis serien els usuaris, o sigui els productors
de films, a aquets els correspon de satisfer la cárrega a la
qual el Govern s’obligués, la qual cosa s’aconseguiria mit-
jansant la creació d'un petit impost sobre el rendiment de
la projecció deis films ais cinemes de Catalunya.

Que el Govern de la Generalitat de Catalunya podria dur



a cap la creació deis estudis per mitjá d'un Patronat del
Cinema, compost per elements nomenats peí govern i d’al-
tres que ho serien per les entitats que tenen relació amb la
indústria, Cambra de defensa cinematográfica, societat d’au-
tors, sindicat de músics, societat d'empresaris, premsa, etc.,
etc.

Que a més de crear els estudis en la forma exposada i
tenint en comte que per tal d’assegurar els interesos de les
obligacions en circulació, aquets serien coberts per mitjá de
l'impost sobre el rendiment deis films. El benefici que s'ob-
tingués una vegada pagades les quantitats destinades a
l'amortizació de les obligacions, es podría destinar, una part,
a l’ajut i impuls de la mateixa producció per mitjá de prés¬
teos ais productors.

Que si bé tot aixó és nou a casa nostra, no ho és a l'es-
tranger, on els governs, comprenent la importáncia que té la
cinematografía, en tots els seus terrenys, tenen cura de fo¬
mentar-la i auxiliarla, i així amb l'ajut oficial viuen milers
de persones ais voltants de les ciutats cinematográfiques;
Neubabelsberg a Alemanya, Elstree a Anglaterra, Joinville a
Franqa, Moscou i Odessa a Rúsia, etc., i finalment la creada
en la actualitat ais volts de Roma peí govern italiá la qual
será una de les millors i mes vastes del món.

Per tot quant queda exposat, i sense dubte que el govern
sabrá donar-se compte de la importáncia que per a Barce¬
lona suposa la realització d’aquest projecte, el que sotasigna
respectuosament.

DEMANA, que previs trámits oficiáis pertinents, peí Go¬
vern de la Generalitat de Catalunya, siguin dictades les dis-
posicions següents:

Primera; Será creat a Barcelona el Patronat del Cinema,
amb la missió de dur a cap la creació i administració deis
estudis cinematográfics i el foment de la producció nacional
de films, i haurá de regir-se d'acord amb els Reglaments pré-
viament aprovats peí govern.

Segona; Es creará a les sales de projecció de pel-lícules ci¬
nematográfiques, incloses al territori de Catalunya, un im-
post sobre la recaptació bruta obtinguda en elles, el qual
pugui cobrir les quantitats a qué ascendeixin els interessos
de les emissions d’obligacions emeses peí Patronat del Cine¬
ma, previa l’autorització del govern i amb la seva garantía.

Tercera; Es nomenará una Comissió organitzadora encar-
regada de formar, i de sotmetre a l’aprovació del govern, en
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el termini de dos mesos, els Reglaments generáis pels quals
s'haurá de regir el Patronat del Cinema.

Visqueu molts anys.
Barcelona a 15 de Marg del 1936.

Signat: Antoni Lasierra»

És evident que el Govern catalá va acollir positivament la pro¬
posta de Lasierra, i inclús va engegar per una Ordre el procés de
la seva iniciativa, com hom pot veure peí text recuperat deis arxius
de la Generalitat:

ORDRE

«El senyor Antoni Lasierra i Carpi proposa, en una ins¬
tancia dirigida a aquesta Conselleria, i després de diverses
consideracions, que per la Generalitat de Catalunya siguin dic-
tades les disposicions següents:

Primera. — Será creat a Barcelona el Patronat del Cine¬

ma, amb la missió de dur a cap la creació i administració
deis estudis cinematográfics i el foment de la producció na¬
cional de films, i haurá de regir-se d’acord amb els Regla¬
ments previament aprovats peí govern.

Segona. — Es creará a les sales de projecció de pel-lícules
cinematográfiques, incloses al territori de Catalunya, un im-
post sobre la recaptació bruta obtinguda en elles, el qual
pugui cobrir les quantitats a qué ascendeixin els interessos
de les emissions d’obligacions emeses peí Patronat del Ci¬
nema, previa l’autorització del govern i amb la seva ga¬
rantía.

Tercera. — Es nomenará una Comissió organizadora en-
carregada de formar, i de sotmetre a l'aprovació del govern,
en el termini de dos mesos, els Reglaments generáis pels quals
s'haurá de regir el Patronat del Cinema.

VISTA l’esmentada petició i les raons que hi són addui-
des, i tenint en compte que la Generalitat de Catalunya té en
projecte una nova organització deis Servéis de Cinema,

HE RESOLT:
Comunicar al senyor Antoni Lasierra i Carpi, com a con-

testació a la seva instáncia en la qual formula diverses peti-
cions relacionades amb la cinematografia, que la Generalitat
té, actualment, en estudi, una reorganització deis Servéis de
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Cinema, a Catalunya, i que, una volta portada a terme aques¬
ta reorganització, podrá procedir a l’exáment i a la resolu-
ció que calgui de les demandes contingudes en el seu escrit.

Barcelona, 4 d’abril del 1936.

EL CONSELLER DE CULTURA

Signat: Ventura Gassol

DILIGENCIA

En el Registre de sortida no consten
registrades les comunicacions a l’interes-
sat i al Comité de Cinema.

Barcelona, 16 d'abril de 1936.
El Cap del Negociat

Nota: La resposta a Lasierra, pero la várem trobar amb data 15
d’abril del 1936.

En l'Apéndix documental reprodueixo sencer el valuós i desco-
negut projecte del grup Lasierra —que encara l’any 36 va produir
La farándula, d’Antoni Momplet—, denominat UNIÓN FILM (l'ori-
ginal també és en castellá), el qual va quedar sense engegar per
l'inmediat comengament del conflicto bél-lic a Espanya.

A hores d’ara, el futur és obert. I la nova política deis Departa-
ments de Cultura i d’Ensenyament de la Generalitat está posant-hi
els mitjans per a la creació d’aquesta cinematografía propia i, aju-
dats peí vídeo, esperem que també educativa.
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EdificideisServéisdeCinemadelaGeneralitataldesaparegutPalau
deRomania(Montjuíc),quedirigíaJosepCarner-Ribalta,onféienfilms didáctics
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COMITÉ DE CINEMA DE LA GENERALITAT
SESSIONS DE CINEMA PEDAGÓGIC PER ALS MESTRES

P*L Comité de Cinema de la Generalitat de Catalunya
té' Thonor d'ínvitar-vos a la sessió inaugural de

Cinema pedag6gíc per ala mestres, que se celebrará el

dijoua, dia 22 déla corrents, al Grup Escolar del carrer

de Caap, número 25, a les set del vespre.

Barcelona, juny del 1933.
£1 Pr*»uA«nt,

VENTURA GASSOI.

Sr.

Invitado del conseller Gassol, aleshores també president del Comité
de Cinema, adrepada ais mestres de Catalunya l’any 33. Anagrama de
Laya Films, Departament de Cinema del Comissariat de Propaganda,

del 1937
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PíamitjádeldocumentalDeltadel'Ebre(1937),original deRamónBiadiu



 



Altres edificis histories: oficines de Laya Films, a l’avinguda del 14
d’abril (ara Diagonal), número 442 bis, de Barcelona; i locáis de l’Institut
Catalá de Cinematografía (després un collegi) emplagat a l'avinguda

del Doctor Andreu, número 34, del Tibidabo



 



UnaescenadeOllairesdeBreda(1937),altredocumentaleducatiu realitzatperRamónBiadiu,peraLayaFilms
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«COM ES FA UN FILM» (1934)

Josep Carner-Ribalta

AdvertimentI.COM ES FA UN FILMII.LA SINTAXI DELS FILMSIII.VOCABULARI CINEMATOGRAFIO



ADVERTIMENT

Un film, com tothom sap, tant com producte d’un procés físic
i d’una elaborado mecánica i material, és fruit d’una complexíssi-
ma gestado, en la qual prenen parí activa almenys tants valors
moráis com en qualsevulla obra de l’esperit. S'ha parlat, amb raó,
de l’infantament d’un llibre, de la mágica naixenga d’una obra
d'art...; es podría parlar, decididament, del miracle d’un film.

Ací, pero, no hem d’entrar en aquest aspeóte del tema. Per a
cenyir-nos a la nostra comesa, hem de parlar d’una materia més
crua: de la técnica, del eos, més que de Vánima, deis films.

Més que al pía de Vartista que teoritza sobre el seu art, ens hem
de situar en el terreny del pintor, per exemple, que es veu obligat
a tractar de la preparado de les teles, de la barreja deis colors i
de la manipulado deis pinzdls.

Aquest volum només tractará, dones, com hem dit, de com es
ja, de com s’elabora un film.

J. C.-R.
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COM ES FA UN FILM

En l'elaboració d’un film, cal precisar tres períodes: l.er: pe-
ríode de preparació; 2.on: període de producció; 3.er: període d'e-
dició.

PERIODE DE PREPARACIÓ

Per al nostre propósit, ens situarem en un estudio ja en fun-
cions, en un estúdio perfectament organitzat —en un estúdio de
Hollywood, per exemple—, on tinguem tots els elements a má.

El Comité de Producció. — En l'estúdio esmentat hi haurá,
forcosament, un Comité de Producció, el qual, en incloure la nostra
pel-lícula al programa general de la temporada, ens haurá fixat el
pressupost; ens haurá designat l'estrella i el director; i si no ens
ha escollit encara el tema, ens haurá almenys indicat el genere de
films que hem de produir: cavallístic, musical, de gangsters, de di-
vorci, d’adul'teri, o detectivesc.

Els treballs preparatoris del Comité de Producció són altament
interessants. A les seves mans están els pecats origináis o les virtuts
innates de totes les pel-lícules. La seva missió és de confeccionar el
programa de producció tenint cura, no solament que siguí variat
i evidentment comercial, sino deixant garantit que, amb la seva
realització, és fará un ús beneficios de tots els actors, actrius, es¬
trelles, directors, escriptors i arguments que la Companyia posseeix
o té sota contráete.

El tema del film. — Un deis treballs evidentment més compro-
mesos del Comité de Producció és el de l’elecció del tema.

El 'tema, o argument, ha de respondre sempre a una série d’exi-
géncies, considerades capitals per al futur éxit del film. Una de
les condicions essencials de l'argument ha d’ésser l'actualitat. L’ac-
tualitat d'una pel-lícula (en una producció continuada i portada al
dia) és gairebé tan passatgera com la d’un article de diari o d’un
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reportatge setmanal. Una pel-lícula de gangsters, per exemple, pot
ésser d’una actualitat rabiosa aquesta setmana, pero pot motivar
que sigui de sobte retirada del programa de producció el fet que
la vetlla anterior, en l’estrena de la darrera pel-lícula de gangsters,
el públic hagi demostrat que aquest genere sensacionalista el co¬
menta a cansar.

Per a comprendre si l'actualitat del tema és un factor important
en una pel-lícula, cal fixar-se només en el nombre d’arguments que
arriben al Departament d’escenários d'un estúdio l’endemá mateix
d'un gran crim passional o d'un esdeveniment extraordinari que
acaba d’abrandar la imaginació popular. Aixó explica, de pasada,
les minees possibilitats que tenen de fer-se acceptar un escenario
els il-lusos que envíen espontániament llurs manuscrits a un estú¬
dio, sense saber els corrents favorables, les circumstáncies de l'hora
i les exigéncies del moment.

L'estrella del film. — Tasca compromesa també per al Co¬
mité de Producció és la de l’elecció de la primera figura o estrella.
En la cinematografía basada en el sistema estel-lar, els films són
considerats simples vehicles o pretextos per a posar en joc el talent
i les aptituds de les estrelles de la Companyia. Per tant, en elegir el
primer intérpret, el Comité de Producció cal que tingui una cura
especialíssima que el tema li sigui un vehicle adequat. Un mal
vehicle i una bona estrella, o viceversa (diría un productor), no
constitueixen un film, sino un iracas.

El «producer». — Arribada la data fixada en el programa de
producció, el Comité delega un producer i el fa responsable de la
realització del film.

El producer entra des d’aquell moment en activitat i es posa en
contacte amb el director que hi hagi designat o, en cas contrari,
que ell designa.

L'argument del film. — Cal, primer que res, encarar-se amb
l'argument. El director, un cop l’ha estudiat, emet la seva opinió
respecte a la millor manera de tractar-lo i adaptar-lo. En conse-
qüéncia, es nomenen diversos escriptors per al tractament, l’adap-
tació i el diáleg del film.

Es traga el que s’anomena un primer escenario, o sigui el ma-
nuscrit de treball. Sobre aquest manuscrit, el producer, el director
i els escriptors designáis, així com els censors i els alts executius
de l’estúdio, presenten llurs suggestions, critiques o esmenes. Aqües¬
tes, generalment, originen el que s’anomena «conferencies escena-
ristes» o sigui l’expedienteig més llarg i més delicat de tot el pro-
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cés de preparació d'un film. Es trac’ta, concretament, d’assegurar
per endavant l’éxit de la pel-lícula. I si aquest éxit está basat en el
perfecte arrodoniment de l’escenário, hom comprendrá fácilment
que sigui en aqüestes conferencies escenaristes on el producer trac-
ti d’imposar una d'aquelles formules químiques de lexit que deci-
didament existeixen en la producció de films.

Una versió aproximada d'aquestes formules és la segünt:
Ingredients per a un film:

10 % de plantejament
10 % de conflíete
10 % d’espectació
10 % d’humor
10 % de candorositat
20 % de presentació
30 % d’interés sexual

Total: 100, o sigui l'éxit del film.

L'aspecte económic. — Aprovat el manuscrit, el producer ano-
mena un administrador, que s'encarrega de la parí económica.
Aquest vigila, sobretot, que les despeses no passin de la quantitat
fixada en el pressupost i que la durada del rodatge no excedeixi
els dies préviament fixats.

Simultániament, el director es procura un ajudant d'escena
—que a Europa s’anomena régisseur—, el qual s’encarrega de tots
els preparatius per a la filmació.

La col.laboració. — Al mateix temps, gairebé tots els departa-
ments de l'estúdio entren en funcions, aportant cada un d’ells els
servéis que li són reclamats. El departament de música está pre-
parant la partitura, les canqons i els bailables; el departament es-
cenográfic está muntant els decoráis; el departament de paisatges
i exteriors s'está organitzant per ais dies que calgui anar a filmar
escenes a fora; el guarda-roba prepara la indumentária per ais ac-
tofs; l’oficina de partiquins i figurants está contractant el personal
secundan per a la interpretació del film...

Amb totes aqüestes activitats en marxa i previs dos o tres dies
d’assaig, o simplement de lectura de l’obra, arriba el dia de comen¬
tar el rodatge, i acaba el període de preparació.

PERIODE DE PRODUCCIÓ

Arribat el dia de comentar la producció, la «companyia» enca-
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rregada de realitzar el film es trasllada a l'escenari designat. A les
vuit en punt del matí arriben els cameramen, els electricistes, els
especialistes del so, i els operaris en general. Sobre els decorats ins-
tal-lats, els cameramen sitúen las cámeres; els electricistes posen a
punt la delicada i complicadíssima il-luminació, i els experts del so
emplacen els micrófons en els llocs estratégicament adequats.

Poc abans de les nou, arriben el director, els actors, els figu-
rants, el personal adjunt i, per fi, l’estrella. Si l'estrella és de la
magnitud duna Clara Bow, duna Norma Shearer, o duna Greta
Garbo, pot arribar pomposament dintre un camerino portátil, com
una majestad oriental.

Perfilats els maquillatges, ensinistrada la gent, i posats a to els
darrers detalls de l’escena, ve el moment solemne i sempre emo-
cionant de la primera escena.

Orientacions sobre la producció. — Abans, pero, d’entrar en
funcions de producció, caldrá potser que diguem unes quantes pa¬
raules sobre els productors, els directors i els intérprets deis films.
Així comprendrem més fácilment llur missió, i tindrem una idea
exacta deis móbils que els animen.

Primer que res, caldrá contestar a aqüestes preguntes: per qué
es produeixen els films?; ¿quins interessos hi ha darrera de cada
producció?...

La producció ianqui. — Trobant-nos en un estúdio de Holly¬
wood, prendrem com a exemple la producció ianqui. Tindrem una
idea potser un xic particular de la qüestió, pero posseirem els mó¬
bils de la producció més important de la cinematografía mundial.

Tres discriminacions principáis hi ha establertes d’una manera
decisiva en la ment deis alts executius deis estúdios de Hollywood
a saber:

1.a: El cinema nord-americá és, per sobre de tot, una indústria;
2.a: El seu decidit propósit és: produir entreteniment, diversió, es-
pectacle; 3.a: En el terreny ideal, simbólic, de significació en la vida
nord-americana, el cinema figura entre els factors moderns enca-
rregats de fornir a l’individu un nou luxe, una nova conveniencia,
una nova comoditat que li alleugi i simplifiqui la vida material
—punt de partida de la civilització ianqui.

La mentalitat dels productors. — En la ment deis executius
d’un estúdio a Nord-América, el cinema ocupa el mateix pía que
el teléfon, la rádio, l’automóbil, la máquina d’escriure, la gramola,
la gillette, la kodak, etc... El cinema, segons el productor, no té per
úbjecte el patriotisme, la cultura, la moral, ni, taxativament, l'art.
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Es tracta de produir pel-lícules amb mires utilitáries. Si de passada
hi guanya l’art, i l'individu en treu beneficis estétics o espirituals,
millor. Pero, més que la delectanpa espiritual i l’esplai artístic d’un
reduit grup d’estetes o iniciáis, el que interessa a la civilització
nord-americana —i la indústria cinematográfica n’és el portantveu
principal— és la impressió de felicitat, el benestar momentani de
la massa. En una paraula, més que l’art, l’entreteniment, la diver-
sió, l’esbarjo, peí que aixó representa de luxe, de plaer immediat i
de benestar material en la vida moderna.

Aquesta manera de sentir i de pensar ve arrelada ja en la tra-
dició i és sens dubte la raó per qué la indústria cinematográfica
ianqui ha vingut ben encaminada des del principi. Com ’tothom sap,
els pioneers de la cinematografía nord-americana, els actuáis mag-
nats del film, són els mateixos saltimbanquis que, a les darreries
del segle passat, ais porxos de les places públiques, amb llur humil
caixeta de vistes estereoscópiques, delectaven les multituds. Són els
Goldwyn, els Zukor, els Lasky, els Loew, els Laemle, etc., etc.,
aquests estranys precursors que, havent segurament pressentit un
futur art cinematográfic i havent-ne sembrat la llavor en la imagi¬
nado popular, es troben ara convertits en instrument d’una civi¬
lització la divisa de la qual és el benestar material, i l’anagrama
simbólic el dólar.

Són igualment aquests precursors els qui, aquests darrers anys,
amb els inexhauribles milions de Wall Street, han posat en joc els
més eminents homes de ciencia, els millors artistes i escriptors, així
com les dones més belles del món, tot perqué el tipus mitjá de
ciutadá, el pobre mortal que no sap d’art ni de preocupacions es-
tétiques, pugui gaudir, al final de la seva dura jornada, d'un parell
d’hores de módic esbargiment, de diversió i de sola?.

Semblant estat de coses, que ha d’afalagar íntimament el so-
cióleg, és potser descoratj ador des del punt de vista artístic o inte-
Hectual. Cal, pero, teñir en compte que aquests resultáis són els
únics que es podien lógicament obtenir en un ambient colonial com
el nord-americá, on el veritable generador del progrés tenia d’és-
ser forposament l’afany del dólar i la recompensa de les utilitats
materials. Així s’explica que abans d'arribar a un art, s’hagi hagut
d’arribar a una indústria cinematográfica. I així s'explica, també,
que els productors nord-americans no parlin mai, ni per error, de
art cinematográfic, sino francament i simple de la indústria, i els

importen ben poc el retrets de certs cineistes europeus, enfuris-
mats contra el comercialisme premeditat de la cinematografía
ianqui.

Tractant d’ésser objectius, és, tanmateix un xic iHús l’ideal deis
esmentats cineistes de voler convertir una indústria que represen-
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ta milions i milions de dólars —aquest és el cas de la cinemato¬
grafía ianqui— en el gresol depurador del més ampli mitjá d'ex-
pressió del nostre 'temps. Cal reconéixer també que, sense el para¬
l-leí duna indústria, la nostra aspiració per un Art seté veritable,
no hauria passat mai d'un somni utópic o d'una idea quimérica
confinada a alguna cotérie mes o menys demodée.

Per altra banda, jo estic plenament convengut que la forga con¬
queridora del cinema ianqui és precisament aquest esperit desim-
bolt que hi imprimeix la lluita peí dolar. Lluita vol dir optimisme.
I és per l'optimisme que el cinema ianqui ha rejovenit d’alguns
segles el món. Del decadentisme francés i de la morbositat del vuit-
cents rus, ens ha portat a la ingenultat i primitivisme del Far West
california, equiparable a la frescor bucólica deis primers grecs. Les
noves generacions de Nord-América són prácticament la reencarna-
ció de les generacions d'atletes hel-lénics. El mot d’ordre nord-ame-
ricá és l'optimisme a ul'tranga. Hom torna ais instints i al primitiu
impuls deis sentits. L’optimisme, per tant, ha d’ésser la caracterís¬
tica deis films nord-americans. I el bes final, tan lloc comú i tan
estereotipat com es vulgui, és el desiderátum de l’optimisme i de
la fe.

Aixó indica l’esperit deis animadors del cinema, i ens dona una
idea de les raons que motiven una producció.

La missió dels directors. — Ara bé, si els executius deis estú-
dios tenen idees massa concretes respecte al cinema com a esbarjo
i están massa enfeinats a especular sobre els resultáis económics
dels films, hi ha, tanmateix, dintre els estúdios els corresponents
representants de l’Art. Ens referim ais directors.

Emprant novament paraules de productor, podem dir que els
directors són els encarregats de garantir per a cada pel-lícula la
major quantitat d’art possible dintre les exigéncies i limitacions de
l'aspecte comercial.

Generalment, s’acostuma a admirar els directors cinematogra¬
fíes per llurs qualitats artístiques i per llur mestria a conjurar les
misterioses combinacions de fosca i llum que constitueixen les be-
lleses d’un film. La gent humil considera els directors cinemato¬
grafíes com a personatges certament portentosos, faquirs, alquimis-
tes, o veritables il-luminats.

El que potser no s’ha arribat a ponderar prou, pero, és una de
les qualitats més admirables dels directors: llur sentit de la reali-
tat, llur poder de combinar l’aft amb els interessos materials de la
indústria.

En la práctica, el director cinematografíe és l'home miraculós
que ha de convertir una idea comercial en una obra d’art con més
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depurada millor. Aquesta és almenys la concepció que d’ells tenen
ais estúdios, i així s'explica que els alts executius els concedeixin
una relativa autonomía, tot acollint-los manifestament amb un cert
aire paternal similar al deis antics Mecenas.

A part d'aixó, tots sabem que els directors son homes com els
altres, i si és cert que, com tots els artistes, sovint viuen tocats
de divina follia, no per aixó deixen d’ésser, dintre l'estúdio, els in-
dividus més humans. No solament posseeixen aquell sentit de la
realitat i la visió comercial de qué suara parlávem, sino que han
d’estar necessáriamen’t dotats d’aquell especial do de gents que els
permet d’obtenir del personal que els volta —obrers i operadors,
electricistes i careramen, actors i estrelles— el resultat cent per
cent necessari per al triomf completa de llur obra de magia. El
director cinematográfic, com el director d’una orquestra, ha de
fer brollar, del fons de cada executant, l’espurna d’emoció que tot
humá posseeix.

Els mitjans de qué els directors cinematográfics es valen per
a obtenir aqüestes valors emotives deis qui prenen part en un film,
són extremament origináis. Molí s'ha escrit respecte a les llágri-
mes de mentol, la suor a base de glicerina i altres traes similars,
pero aixó no són més que procediments mecánics de qué es valen
certs artesans i no artistes del film. El veritable director té un ca-

táleg complet de tópics molt íntims, els quals, aplicats a temps,
saben tocar les cordes més profundes de la sensibilitat d'un actor.
És una cosa molt corrent, abans d’una escena intensament dramá¬
tica, de veure com el director i Tactor, actriu o estrella que ha d’in-
terpretar-la, es lliuren a un petit col-loqui el qual, com un sant i
senya mágic, posa l’artista en situació de representar meravellosa-
ment el personatge requerit. De vegades el director té d’assumir
també la severitat i la duresa d’un pare davant d'un infant rebec.
Quan els procediments sentimentals no donen el resultat volgut,
cal recorrer a altres mitjans, per bratals que semblin. Si el director
ha esgotat tots els seus tópics —el petit col-loqui íntim, el trac de
les evocacions, la música transportadora i altres mitjans indirec-
tes—, no és estrany que el bon home tracti d'obtenir el plor o la
commoció de l'artista per via de Tescándol i de l'avergonyiment. De
sobte po’t deturar el rodatge del film, avergonyir l’estrella davant
de tota la companyia i obtenir el plor de rabia que abans no havia
pogut obtenir de tristor. Aixó no priva que un cop terminada l’es-
cena — i aquesta vegada podem estar segurs que haurá sortit a la
perfecció— el director es precipiti, paternal, a besar i abracar l’ar-
tista, felicitant-lo peí seu magnífic treball. L’actor o actriu llavors
s’adona que ha estat víctima d’un altre trac del director, guiat, na-
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turalment, per Túnica cosa important per a uns i altres: aixó és,
produir una bona peliícula.

Un deis aspectes més interessants de la filmació duna pel-lícula
és el métode de treball del director. Com en tots els ordres de l'art,
en la cinematografía els métodes de treball són gairebé individuáis;
cada director en podría escriure un tractat distint. Amb tot, hi ha
certes classificacions. La més evident és la deis directqrs que tre-
ballen per inspiració i la deis que treballen seguint matemática-
merít una pauta. En cert aspecte, els clássics i els romántics.

La direcció d’una pel-lícula no és solament un art, ’sinó també
una ciencia. A part del considerable enginy que es necessita per a
poder convertir un pretext comercial en una meravella artística,
el director cinematografié ha de complir amb tantes exigéncies
•—químiques, óptiques, arquitectural, de tractament i manipulació
del film—, que el seu camp d’improvisació artística queda limitat a
gairebé ñores. Per aixó molts directors, els que podríem anomenar
de mentalitat clássica, van a Tescenari per comentar a filmar una
pel-lícula amb un pía completament tracat i estudiat al detall. Són
com l'enginyer o arquitecte que es presenten al solar on s’ha de
bastir Tedifici, portant llur inspiració ja canalitzada i plasmada
sobre les fulles de paper heliografiat.

L’altre métode és el de la inspiració. Avui, pero, amb la pel-lícu¬
la sonora és gairebé impracticable. És un métode que no tots els
directors es poden permetre, sobretot si no posseeixen el do genial
que en un moment donat i per vies misterioses pot salvarlos d'una
catástrofe que costi milers de dólars a Tempresa que els patrocina.

El sistema de la inspiració, naturalment, és el menys recomanat
pels pragmá'tics executius deis estúdios. Amb tot, quan es tracta de
directors excepcionals, els executius, grans homes de negoci, són
els primers de cantar-ne les excel-léncies i de patrocinar-los a ul¬
tranza. Per aixó, en el cas d’un Griffith, Lubitsch, o Sternberg, els
estúdios no posen per ais films cap limitació de temps, d’elements
ni de mitjans, i els paguen a raó de 50.000 dólars per pel-lícula, per¬
qué, oblidant-se gairebé del manuscrit, es presentin a Tescenari a
improvisar davant de la camera aquelles genialitats impossibles de
preveure i que constitueixen la gracia, l’encís i lexit esclatant del
film.

Siguí sota un métode o sota un altre, pero, és sempre cosa in-
teressant de seguir pas a pas els actes i la pensa d’un director
durant el rodatge d’un film. Eli és qui ho anima tot, que tot ho
coordina, qui tot ho soluciona. És la primera autoritat, les seves
ordres són inapel-lables, i a desgrat d’aixó no us ha de sorprendre
gens si de sobte el trobeu tractant d’alleugerir la tasca i les llar-
gues hores de treball deis tramoistes, electricistes i operadors, ja
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siguí bonament jugant amb ells, ja contant-los algún acudit o his¬
toria amena, mantenint així la moral i l’esperit eleva't que per a la
tan feixuga tasca de la producció de films indefectiblement es ne-
cessita.

Els artistes cinematográfics. — Peí que respecta ais intér¬
pretes, actors, actrius i estrelles cinematográfiques —alió que en
l'argot professional s’anomena talent—, podem dir que constituei-
xen la primera materia de la indústria. Són l'argila tendrá que els
directors, els alts executius, els escenaristes, els músics i els al tres
especialistes del cinema manipulen per a obtenir, al cap d’un llar-
guíssim i intricat procés, l'element fotografiable d’un film.

Després deis directors, les estrelles són els únics éssers de l'es-
’túdio que, privilegiadament, es poden permetre el luxe de trencar,
encara que no siguí sino de tant en tant, la rígida disciplina que hi
impera. Els executius i els directors saben bé la fragilitat de l’ar-
gila que manegen, i així no s’immuten ni mica davant les explo-
sions temperamentals o les pintoresques rebequeries d’aquests
graciosos infants aviciats que són els artistes de cinema.

S’ha parlat molt de les estrelles en to pejoratiu o seguint tota
la gamma de les lloances. No sé si algú ha dit, pero, que les estre¬
lles de cinema són, regularment, persones normáis i artistes que
arriben a ésser el que són generalment a través de grans lluites i
precisament peí que valen. La denominació d'artistes en el teatre
o en altres terrenys pot teñir una significació ben definida. En la
pantalla, pero, succeeix diferentment. Seria de debo interessant de
poder llegir, entre la literatura legal deis contractes atorgats a les
estrelles, les veritables qualitats que els estúdios es proposen d’ad-
quirir quan els firmen. Sota la general denominació d’actor o ac-
triu, trobaríem que, en la majoria de casos, l’estúdio adquireix
únicament una certa qualitat de veu, una brillantor d’ulls particu¬
lar, una determinada atracció sexual, una especial elegancia, un
candor, una perversitat o, merament, un aire estúpid, que, com és
natural, no són ni de lluny qualitats que puguin implicar l’arrodo-
niment perfecte d’una personalitat artística. Els executius de l'es-
túdio, pero, saben prou bé en qué consisteixen els valors de la pan¬
talla, els toes mágics que han de captivar els espectadors i, per
tant, els infal-libles elements que poden constituir un éxit definitiu.

La simplicitat de molts corresponsals de Hollywood ha fet pu¬
blicar sovint, en periódics i revistes del món, la conegudíssima ex-
pressió que les estrelles de cinema són criatures tan belles com
estúpides. En un cert nombre de casos, aixó és potser una veritat
absoluta. Jo considero, pero, que hi ha per parí d'aquests corres¬
ponsals una gran manca de visió en emprar arguments d’aquesta
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mena per a Huir llur ironía i fer-se passar per eixerits. El cinema
—peí fet d'ésser sobretot visual— és potser la plasmació artística
que més pot prescindir de la intel-ligéncia... entenguem-nos, almenys
per part deis actors. Hem dit que els intérprets d'un film venien a
ésser l'argila tendrá que l’estúdio posa en mans del director. Com
menys resistencia, dones, ofereixi la materia modelable, més podrá
el creador de l’obra, el director, donar lliure eixida a la inspiració
que el mou.

Entre els professionals de la cinematografía, ben rarament es
parla d’una «gran actriu» o d'un «gran actor», en referir-se a tal o
a tal altra estrella cinematográfica. Hom parla més aviat de «per-
sonalitat». En referir-se a Marlene Die'trich, per exemple, us dirán
que té «una gran personalitat», «una personalitat felina, intrigant,
captivadora». I si us diguessin que Jeannette Mac Donald, Gary
Cooper, George Bancroft, Buddy Rogers o altres popularíssims in¬
térprets són uns «grans actors», potser pronunciarien una inexac¬
titud.

I és que els artistes cinematográfics, tant per les exigéncies de
la técnica com peí fet que el creador del film és básicament el di¬
rector, queden situats en una curiosa posició semblant a la deis
titelles. I tan bon punt aquests titelles volen mostrar llur talen
més ben dit, volen ésser actors, surten automaticament del quadre
teatral del cinema.

És sens dubte fixats en aquests «titelles» que els citats corres-
ponsals de Hollywood no han sabut veure que el veritable talent
d’aquests artistes consis’teix justament en aquell somriure, en aque¬
lla peculiar inflexió de veu, en aquella determinada manera de mi¬
rar i en tots aquells dots que, sense sortir de la naturalitat indivi¬
dual, constitueixen el valor máxim en el cinema: la personalitat.
Per aixó escaurá aquí de repetir una vegada més que, peí que fa ais
actors, el cinema, si de res pot prescindir (i per sort en prescin-
deix), és de tota intel-ligéncia de museu, declamació, art dramática
o mímica de catáleg. El cinema vol vida i humanitat i frescor. I se¬
ria tanmateix una absurditat que a l'estrella que triomfa perqué és
bella i és graciosa i és jove i té un somriure captivador, se li exigís
demés que tingués el cervell de Sócrates!

La filmació. — Amb aquests antecedents, podem teñir una idea
exacta del que succeeix durant el roda’tge de les escenes. Per a mi-
llor il-lustració, assistirem, pero, a una d’elles.

Imagineu-vos, dones, que us trobeu a l’escenari, al set o platean,
dit altrament.

El director se sitúa en el seu lloc dominant. Una batería de cá-
meres cobreix els angles escollits per a la reproducció de l'escena.
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Una veritable pluja de llum, amb raigs combináis per ais efectes
necessaris, cau damunt deis decorats. Al mig de tot, els intérprets a
punt d’actuar.

El director dona l’ordre de comengar.
L’ajudant del director la traspassa avinentment.
«Silenci!», crida algú.
Una serie de clavilles telefóniques es posen en moviment.
Sona un timbre.
S’encén una llum roja.
Silenci.
El director crida: «Camera!», els actors comencen a actuar, i ja

tenim l’escena que gairebé es desenrotlla automáticament.
El director, que es considera l’objectiu conscient de la camera,

mou amb el seu esguard imperatiu els «titelles» ensinistrats prévia-
ment. Els cameramen vigilen que el funcionament de les cámeres
no sofreixi alteració; varíen el focus si els actors s’allunyen o s'a-
costen amb excés; els segueixen d’ací d’allá si se’n van cap a l’un
costat o cap a l’altre. L’enginyer del so, dintre de la cabina-monitor,
va graduant el volum de les veus, girant el regulador enrera o en-
davant segons el nombre de freqüéncies necessáries. Els electricis-
tes, dalt de les bateries deis decorats, també acompleixen llur
missió.

La tensió nerviosa del director no decau un moment: per l'em-
plagament i acció de les cámeres, pels contrastos de la llum, per
la proximitat deis micrófons, per la naturalesa deis decorats i per
l’actuació deis actors, ell veu ja traduides a la pantalla les imatges
i els efectes que els espectadors copsaran molt més tard. Per aixó
ell vigila. Es l’objectiu conscient de la camera i pondera l'especta-
cle que té al davant amb una cruesa i una objectivitat fotográfiques.

Quan l’escena ha d’acabar, el director mana que tallin i, com
per encant, tot deixa de funcionar.

Llavors és el moment de les constatacions.
«O. K.», crida l’operador.
«O. K.», diu l'enginyer del so.
«O. K.», resumeix el director.
I l'escena és feta i guardada com a bona.
De vegades l’obligada exigencia del director no deixa terminar

l'escena i queda el rodatge interromput de cop i volta per una or-
dre terminant. El director ha descobert en un intérpret un gest
desproporcionat, una paraula dissonant o una expressió impropia,
i aixó implica un nou comengament, a voltes succelt per moltís-
sims més.

Altres vegades, l’exigéncia és de la técnica. Cal variar la posi-
ció del micrófon, cal modificar la distribució de la llum, cal mu-
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dar de lloc un cert moble o objecte, o potser simplement desviar
els reflexos d’un mirall. En alguns casos també, Tactor es pot tro-
bar amb la sorpresa que li clavin unes fustes arran de peus per¬
qué no pugui passar d’aquell lloc, o que li mesurin amb una cinta
métrica la distancia entre el seu rostre i la camera, bo i advertin-li
que no ha de variar-la. Aixó fa sentir a l’artista, una vegada més, la
seva condició de titella i demostra encara un altre cop que la di-
recció d'un film cinematografíe és gairebé tant una ciencia com
un art.

Les complexitats d'un film. — De totes maneres, tal com hem
vist, la filmació duna escena és una cosa relativament simple
—almenys aparentment. I podríem dir que la rápida relació que
n'hem fet pot contestar de pie el títol d’aquest volum. Pot dir-se
que és així com es fa un film. Caldrá només multiplicar la nostra
relació peí nombre d’escenes que tingui el film, i distribuir el tot
entre els 20 o 21 dies que, aproximadament, ha de durar el ro-
datge.

Ara bé, darrera d’aquesta simplicitat aparent, alleugerida en¬
cara per la labor ordenada de l’ajudant del director i per l'eficién-
cia de la secretaria d’escena, que porten el pes de tots els detalls,
hi ha el dinamisme latent del cervell organizat del director.

El director és l'únic que, en dirigir el film, porta positivament
el conjun't de l’obra. La realització duna pel-lícula és tot el contra-
ri del procés ordenat duna obra de teatre. Amb tot, el director ha
de saber, a cada moment, quin ritme, quin ambient, quin estat
d’ánim corresponen a aquella determinada escena que en aquell
moment s’está filmant. Cal que indiqui a Tactor si s’aparta o no
de la psicología del personatge — personatge que Tartista inter¬
preta sense que necessáriament li calgui conéixer la psicología de
conjunt. Cal que indiqui al cameraman la quantitat de llum, d'es-
fumaments o de contrastos que per a aquella determinada escena
es requereixen — evitant d’aquesta manera que una escena senti¬
mental i tendrá aparegui, per exemple, a la pantalla amb uns bru-
tals blancs i negres d’aiguafort. Cal també que vigili constantment
la perspectiva i la composició de les escenes, sempre d’acord amb
el carácter del film — que el film de moviment i d’acció que está
rodant no li resulti tractat amb escenes compostes com tendres
retrats de familia. I, per sobre de tot, cal que tingui cura d’impri-
mir a cada escena, a part de l'estil general del film, el tempo o
ritme que li correspon — no es trobi que, acabada la pel-lícula,
s’adoni que li manca accel-leració en cer'ts moments i ritme pausat
en altres, o li surtí de sorpresa un anticlimax que precipiti un final
inesperat a la meitat de la pel-lícula.

110



La filmació sonora. — Peí que respecta a la parí técnica de
la filmació, amb l’adveniment del so ha variat considerablement.
El director queda ara redu'it al silenci i, de fet, el rodatge material
de la pel-lícula no és conduxt pels técnics que es troben present a
l'escenari sino pels enginyers situats al departament del so. No es
roda un metre de film en cap escenari, que no es faci des de l’es-
mentat departament. Els motors de les cámeres no funcionen fins
que els enginyers del so giren el commutador. El micrófon no re¬
gistra fins que el departament del so ha establert el contacte. Els
escenaris están connectats amb el departament del so per mitjá
d’enormes cables anomenats «canals», i si les cámeres de l’escenari
retenen les imatges de les escenes, el diáleg, la música, així com
tots els sorolls i sons es van a impressionar misteriosament, sobre
film o sobre disc, a dos o tres cents metres de l'escenari, a la casa
de maquines.

L'ordre de filmació. — La pel-lícula es va filmant per petites
escenes, que duren d’un a cinc minuts com a máxim, i seguint un
ordre que no té res a veure amb la continui'tat de l’obra. Hom pot
molt bé comengar el roda’tge de la pel-lícula per l’escena final, car
el que regeix és la disposició deis decorats. Quan es filma un rebe-
dor, per exemple, no se segueix endavant fins que s’han filmat to¬
tes les escenes que hi tenen lloc, siguin del comeng, del mig, o del
final de la pel-lícula. Es preveu la pérdua de temps si hom tingués
d'anar corrent amb les cámeres de l'un decorat a l'altre.

El film impressionat. — Cada escena, com ja hem dit, es^re-
peteix diferents vegades; de fet, tantes vegades com és necessari,
fins a obtenir-la al gust del director i perfecta del punt de vista
de la fotografía, del diáleg o del so. La quantitat de film que s'es-
merga, com és de suposar, no compta. És considerat com el paper
que es malgasta en una impremía en proves i correccions. Un
film de tipus corrent, una vegada finit i presentat, té, com sabeu,
de 2.500 a 3.000 metres. Per obtenir aquest nombre de metres se¬
leccionáis, pero, se n'han tingut d'impressionar, de vegades, 50.000.

El cost d'un día de treball. — Amb tot, si el cosí del film mal-
baratat no representa cap valor en el pressupost duna pel-lícula,
hi ha un altre factor que es considera molt valuós. És el temps. La
més petita interrupció, el més breu retard en l’obtenció duna es¬
cena és quelcom considerat rumos per a una pel-lícula. Si el pres¬
supost diari de despeses en el rodatge d'un film — tenint en comp-
te els dies de durada, els salaris que corren, el consum de fluid
eléctric, l’amortització de locáis i les despeses generáis de l’estú-
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dio — és, posem per cas de 10.000 dólars diaris, es comprendrá
fácilment fins a quin punt un retard només de dos dies pot influir
en la diferencia del cost.

Pot semblar fabulós el cost d’un dia de treball en la filmació
duna pel-lícula, pero ho semblará molt més si es té en compte la
reduida quantitat de treball que, comptada per metres de film, és
du'ta a terme. Un dia cinematografíe pot constar de 12 a 17 hores
de treball, amb un total de film impressionat oscil-lant entre 6 i
8.000 metres, pero és curios saber que tot el que s'aprofitará d’a-
quest enorme metratge és de 100 a 150 metres com a máxim, o
siguí 2 o 3 minuts de durada quan es projecti el film.

Els treballs de laboratori. — El film impressionat a l'escena-
ri durant el dia, passa, en terminar la jornada, al laboratori, on
és revelat i imprés immedia'tament, per tal que l'endemá el direc¬
tor, els actors i els técnics en general puguin fiscalitzar el treball
fet i esmenar, si cal, els errors técnics o d'interpretació. Del con-
junt d’aquestes escenes, en sortiran els diferents trossos seleccio¬
náis que han de constituir el film.

Acabada la filmació, entrem en el període d’edició o muntatge.

PERIODE D’EDICIÓ

Peí que acabem de veure, els films no es produeixen de fet a
l’escenari. Allí s'impressiona únicament el material necessari per
a llur edició. Aquells fabulosos milers de metres de celluloide que
han de quedar redu'its ais 3.000 que són el film, es seleccionen a
la sala de muntatge o siguí el taller d’edició deis films.

La sala de muntatge. — Cal remarcar la importancia d’aquest
departament. Pot dir-se que és allí on, de fet, la majoria de direc-
tors, realitzen llurs films. Un bon muntatge o edició pot salvar una
pel-lícula que ha estat mal dirigida, així com espatllame una altra
de direcció excel-lent.

El treball d’edició d’un film és generalment condu'ít peí propi
director. És significatiu que els millors directors de la cinemato¬
grafía actual hagin arribat a agafar el megáfon passant per la sala
de muntatge. Josef von Stemberg, el famós director, comenqá de
muntador o editor de pel-lícules.

És meravellós el que en el taller d’edició es po't fer per un
film. A part que és allí on s’aplica el que Griffith anomená molt bé
la sintaxi del cinema —amb els close-up per accents, el fadeout
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per punt final i el cut-back per punís suspensius en la forma na¬
rrativa—, és allí on pot augmentar-se o disminuirse el ritme o
tempo duna pel-lícula; on pot posar-se de relleu el treball d'un de-
terminat actor, així com obtenir que passi gairebé desapercebut el
treball d'un altre; on poden dissimular-se els defectes de les mi-
llors estrelles, i convertir escenes simplement dolentes en escenes
gairebé excellents. Recordó un exemple práctic duna pel-lícula en
la qual dues estrelles de bastant nom interpretaven una escena
amorosa al peu d'un cirerer florit. Impressionárem l'escena; fou
revelada en el laboratori; es passá l’endemá a la pantalla i, sigui
per pobresa d’ac'tuació o per defecte técnic, l’escena era simple¬
ment inferior. El que era remarcable, peró, era la veu deis dos ena-
morats i la inflexió del diáleg. Per salvar l’escena i evitar les des¬
peses duna repetició, decidírem d'aprofitar només la fotografía del
cirerer florit amb les flors mogudes suaument peí vent, deixárem
la parella fora del quadre i utilitzárem llurs veus. L’escena resulté
llavors una de les de major efecte de la pel-lícula. Era un miracle
del taller d’edició.

Trucs cinematográfics. — Parlant de miracles, peró, hi ha, re-
lacionat amb l’edició deis films, un departament técnic que hi está
especialitzat. Em refereixo al departament d’efectes especiáis, mi¬
niatures i transparéncies.

Si els decorats permeten de traslladar l’acció d'un film a no
importa quin palau, barrí o bosc indeterminat, les combinacions
de l'esmentat departament permeten que l'espectador d'una pel-lí¬
cula se senti realment traslladat en pie oceá, al mig del desert, en
plena plaga de Catalunya, o a qualsevol al'tre indret conegut del
món. Hom fotografía els actors a l’estúdio i, per mitjá d'una senzi-
11a doble-impressió, apareixen a la pantalla passejant-se efectiva-
ment pels boulevards de París o recorrent en automóbil el Hyde
Park de Londres.

Les maquetes. — Hi ha després el truc de les maquetes. Una
determinada escena representa, per exemple, un viatge per mar a
Venezuela. La companyia, dones, no té necessitat, com abans, de
traslladar-se a cap república sud-americana. Els estranys operaris
del departament d’efectes especiáis — tots vestits de negre i tre-
ballant a la claror de llum roja — elaboren llurs miniatures pano-
rámiques i se les arreglen perqué un petit vaixell de joguina, amb
passatgers lil-liputencs i carregament de fireta, posat en una tina
d'aigua davant unes platges de pessebre i unes muntanyes de pa-
per mastegat, aparegui després a la pantalla com un gran transat-
lántic viajant velogment al llarg de les costes de Venezuela.
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Mig món catalogat. — En complicitat amb el departament d’e-
fectes especiáis hi ha l'arxiu de preses de vista en dipósit. En
aquest Departament, hi ha sempre, a disposició deis editors, esce-
nes de carrers de Londres, de Nova York, de París, de Calcutta,
de Venécia, i de gairebé tots els indrets del món. Hi ha, demés,
escenes de tota mena de costums i festes típiques, de curses de
cavalls, de soldats en marxa, de guerra, de curses de braus, de ro¬
deos, de partits de fútbol, de persecucions de cow-boys, de batalles
de caníbals, d’aplegaments de multituds, d’incendis, d’inundacions,
de tempestes, etc., —en una paraula, de tot alió que hom pugui
imaginar-se, per exótic i extraordinari que sigui.

No cal dir com 25 o 30 metres de material d’aquest, col-locat
adequadament en una pel-lícula, poden millorar una producció i
donar-li un toe d’autenticitat que faci el film gairebé real.

El primer muntatge. — Després de passar per tots aquests de-
partaments, el nostre film resta prácticament acabat.

Una vegada reunides totes les escenes i insercions addicionals,
es procedeix a un primer muntatge o primera edició del film.

La primera projecció. — Aquesta primera edició de la pel-lícu-
la es projecta, i se segueix amb ella el mateix procés seguit abans
amb el manuscrit o guia de treball: el de l’arrodoniment i perfec-
ció. El director, l’escriptor, el muntador, els encarregats del so, el
departament de música i els alts executius de l’estúdio presenten
llurs suggestions i esmenes, i així es va arrodonint i perfeccionant
el film, tallant d’un costat, afegint d'un altre, sincronitzant-hi la
música o sorolls avinents, fins a deixar-lo perfecte de construcció,
procurant que tingui el ritme i la llargada adequats.

El muntatge definitiu. — Aquest procés de perfeccionament se
segueix amb el primer muntatge, amb el segon i, si cal, amb el
tercer. Quan la pel-lícula ja sembla perfecta, es sotmet encara, com
a prova, a un públic inadvertit. Es va a un cinema de barriada i
sense cap anunci previ es passa un rétol que diu: «Ara projectarem
una pel-lícula de prova. A la sortida es distribuirán targetes sol-lici-
tant el parer de l’espectador.» En deixar el local, el públic recull
la targeta que després omple i tramet a l'estúdio amb la seva
opinió.

El negatiu final. — Sobre aqüestes opinions es fa llavors una
edició definitiva, i d’aquesta tira de film feta de mil i un retalls,
se n’imprimeix el negatiu final. Aquest negatiu s'arxiva i serveix,
després, per a treure'n les copies per a tots els cinemes del món.
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II

LA SINTAXI DELS FILMS

Amb el que hem dit fins ara, el lector pot teñir una idea gene¬
ral de com s’elabora un film. Si el tema continua interessant-lo, li
preguem que ens segueixi a un altre terreny, un xic menys anecdó-
tic, amb la seguretat que en traurá noves ensenyances, que li per-
metran de parlar deis films i de llur elaboració amb un cert co-
neixement de causa.

La natura fotográfica del film. — Cal suposar que els lectors
interessats en el tema d'aques’t volum, tindran, si més no, conei-
xements elementáis de cinematografia. Aixó ens relleva, entenem,
d'incloure en aqüestes pagines, informació i detalls que podrien
semblar un lloc comú.

Amb tot, hi ha un aspecte elemental que indubtablement me-
reix d'ésser esmentat. Ens referim a la natura fotográfica deis
films.

Un film, com tothom pot comprovar, es compon d'un seguit de
fotogrames, o petites fotografíes fixes —instantánies, per preci¬
sar— que només adquireixen moviment en ésser projectades a la
pantalla. És, precisament, a l'art d’obtenir o de donar il-lusió d’a-
quest moviment, que hom anomena Cinematografia: imiatges ani-
mades —del grec kinematos (moviment) més «grafía»—. L'esmentat
moviment és fruit d'una il-lusió óptica, producte del fenomen cone-
gut per «la persistencia de visió», o sigui un defecte de l'ull huma
que ens permet de continuar veient una imatge per un breu perío-
de temps quan, de fet, la imatge ja no existeix. Exemple: si estem
mirant una lámpara i aquesta s’apaga de sob'te, continuarem veient-
la encara uns instants quan la llum realment ja s’ha extingit. Per
altra banda, si la lámpara, aleshores, immediatament es torna a
encendre —donada la rapidesa de percepció de l'ull humá—, no
notarem tan sois que s’hagi apagat i tindrem la il-lusió duna llum
continua. Aixó és el que ens passa amb el seguit d’imatges fixes
que constitueixen un film. En ésser projectades percebem instan-
tániament la imatge nova, mentre, retardada, tenim encara viva en
la retina la que fa un breu moment que ha desaparegut. Alesho¬
res, com que la imatge nova és lleugerament diferent de l'anterior,
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la impressió que tenim és la d’una imatge fixa que es posa en mo-
viment, sense perdre ni per un instant la seva con'tinu'itat.

A part d’aixó, els fotogrames deis films són de natura pura-
ment fotográfica. Llur condició no difereix en res de les plaques
(de cristall o de cel-luloide) usades en els aparells fotografíes co-
rrents. Llur impressió, manipulació i tractament és, en principi, el
mateix de qualsevol altre procés fotografié. Tant el fotógraf d’i-
matges fixes com el fotógraf d’imatges en moviment —el cinema¬
tografista— tenen una base única per al seu art: la naturalesa de
la llum i les seves liéis físiques.

És per aixó que, en el present volum, hem prescindit, gairebé
en absolut, de tota informació fotográfica. Hem cregut preferible
utilitzar el máxim d’espai per a tractar matéries que, creiem no-
saltres, serán d’utilitat primordial per al lector que veritablement
s’interessi en saber com es fa un film.

L’articulació interna dels films. — Com hem dit, D. W. Grif-
fith, el famós director i cineísta nord-americá, fa temps que féu una
justíssima definició de l'articulació interna dels films. La resumí
dient-ne «la sintaxi cinematográfica».

I, en efecte, la contextura básica dels films respon a una veri-
table sintaxi: sintaxi que, semblantment a la literária, produeix el
miracle de sostenir alió tan espiritual, evasiu i abstráete que s’ano-
mena estil.

Ara, dones, estudiarem l’estil cinematográfic, la sintaxi dels
films.

Una qüestió prévia. — Abans, pero, ens hem de formular la
pregunta següent: qué és un film?

Si havíem de definir concretament qué cosa és un film, no ens
erraríem de gaire si diguéssim que és «la narració visual d’una his¬
toria o argument». Una narració amb les mateixes exigéncies de
fluidesa, ritme, gradació i punt álgid de la narració literária.

Ara bé: tota narració, com tothom sap, comporta una sintaxi,
o siguí, en l’accepció gramatical, aquelles regles o liéis que servei-
xen per a coordinar i unir paraules que formaran oracions, o, en
el nostre cas particular, imatges que formaran escenes. Aqüestes
regles o liéis són les que jo entenc que, per a la bona elaboració
de films, ha de saber tot bon cinematografista. I ara, sense pre-
tendre d’establir definitivament el sistema, portant només una mi¬
ca més enllá el treball de Griffith en aquest sentit, les anirem enu-
merant, analitzant i exposant perqué en puguem fer un bon ús.

Els plans cinematográfics. — Hem pres per base de la nostra
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análisi una narració. Caldrá que vegem ara els elements de qué
aquesta es compon.

El eos principal de la narració cinematográfica és constituid,
com tots sabeu, per alió que en l'argot professional s'anomena
«plans»: «pía general», «pía intermedi» i «primer pía», o sigui les
diverses escenes d'un film, impressionades de més lluny o de més
a la vora i, per tant, més o menys ampliades en aparéixer a la pan¬
talla. Ara, abans de passar a estudiar l'articulació —la coordina¬
do gramatical, diríem— d’aquests tres plans básics, és capital que
sapiguem el valor exacte de cada un, en tant que fragments de text
de la nostra narració.

El pla general. — El pía general, vue générale o long shot, per
a anomenar-lo respectivament en caíala, francés i anglés, és el més
elemental i simple de tots els plans. És, pero, el més indispensable.
La seva missió és d'orientació en el més ampie sentit. El seu abast
visual és amplíssim. En els exteriors, es perd a l'horitzó. Té per
objecte situar-nos geográficament peí que respecta al lloc de l'acció.
Per aixó ens ofereix una vista general de la cambra, saló, casa,
ciutat o contrada on tindran lloc els esdeveniments. És l'encarre-
gat d’informar-nos respecte ais personatges: llur aspecte general,
llurs moviments, llur emplagament en relació amb els objectes o
altres personatges. No es gaire exigent amb la nostra atenció: les
figures són diminutes, els detalls insignificants; persegueix de do¬
nar-nos únicament una impressió de conjunt, excepte en etapes més
avangades de la narració, en qué contribueix a ajudar a la creació
d’ambients i s’abandona amb tota l’ánima a mostrar-nos les belle-
ses de la natura o altres espectacles d’igual magnitud.

El pla intermedi. — El pla intermedi, vue rapprochée o mé¬
dium shot, té una missió més compromesa. És el que ens fami-
liaritza amb els personatges. És el que porta el pes de l'acció. Ens
mostra els personatges de genolls per amunt, tallats a la cintura o
dessota el pit —segons el pla intermedi sigui respectivament l’ano-
menat americá o italiá— pero llurs trets i característiques ja se'ns
presenten patents. Els detalls no se’ns mostren encara de manera
prominent, pero en aquest sentit hem guanyat molt del pla gene¬
ral engá.

Quan Griffith introduí el pla intermedi en la cinematografía
ianqui, es produí una veritable commoció. Hom no s’arribava a ex¬
plicar com, lógicament, es podien presentar a la pantalla personat¬
ges que es movien i caminaven, tot i teñir les carnes escapgades. No
veien tampoc com, sense teñir una visió plena del lloc de l’escena,
hom podia seguir l’acció. Un cop habituats al pla intermedi, pero,
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ja hem vist que, degudament orientat peí pía general, hora pot se¬
guir els moviments deis actors i dominar la geografía de l'escena,
sense necessitat de punís de mira ni de referencia.

El primer pla. — El primer pía, grand plan o close-up, és de
carácter més íntim. Aquí ja entrem en el domini complet deis de-
talls. Uns ulls, una cara, una má, un objecte simbólic, tot vist de
prop i, per tant, poderosament augmentat. Estem ja en el terreny
de l'acció interior, del subjectiu, del drama anímic. Res com el
primer pla per a revelar el pensament, l’emoció, l’estat d’ánim de
Tactor, és a dir, el moment álgid de la narració, la crisi.

Els tres plans básics. — Aquest tres plans, com déiem, consti-
tueixen els tres cossos de text fonamental per a la nostra narració,
i poden ésser, naturalment, més o menys accentuats. Podrem tro-
bar-nos amb plans generáis mínims i amb plans generáis máxims,
amb primers plans corrents i amb primers plans enormes. Pero és
amb aquests tres plans únicament que bastirem la nostra narració
visual, o sigui la pel-lícula.

Algunes regles. — Ara bé: és també amb aquests tres plans i
entorn d'ells —tractant d’obtenir-ne Particulado—, que aplicarem
la sintaxi cinematográfica que ens ha de garantir la correcció (gra¬
matical, diríem) i, per tant, la base per a un bon estil.

Tractem, dones, d’entrar en el detall d’aquesta sintaxi i assenya-
lem algunes regles.

Sense que ens hágim de moure deis plans, podem assenyalar-ne
algunes de fonamentals. Si els tres plans que esmentávem formen
el eos principal de la narració, és indispensable de posseir un siste¬
ma per a convertir els tres accessoris en una sola unitat. La narra-
ció ha d’ésser fluida i sinuosa. Per tant, una de les primeres regles
que haurem d’observar és aquella o aquelles que ens assegurin la
fluidesa.

La fluidesa. — És cert que la funció del pla intermedi és, taxa-
tivament, com el seu nom indica, la de facilitar el pas del pla ge¬
neral al primer pla —o a la inversa— de manera, si no impercep¬
tible, almenys fluida. Ara, pero, disposem d'altres mitjans, els quals
ens permetran de resoldre-ho amb més precisió. Em refereixo par-
ticularment al «pla móbil», que podríem dir, al travelling shot, que
es diu en anglés. Aquest pla s’obté apropant o allunyant la cámera
en pie funcionament, servint-se de trípodes amb rodes, de carre-
tons o estris móbils per l’estil. Aixó permet de comengar una esce¬
na en pla general, anar apropant la cámera ais actors fins al pla
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intermedi i al primer pía —o la mateixa operació a la inversa—, tot
sense in'terrompre l'acció. D’aquesta manera aconseguim de regis¬
trar, amb una sola presa de vista, totes les fases d'una escena —el
que és simplement presentació, el que és moviment i alió que és
aspecte dramátic, per subtil i imperceptible que sigui. La dificultat
del pía móbil és que és molt difícil, molt costos peí risc que repre¬
senta per a una bona filmació, i en moltes ocasions materialment
impossible. Per aixó hom opta per l’obtenció deis plans per separat
i es val d’altres mitjans per a obteñir la deguda fluidesa.

Aquests altres mitjans, que, si no substitueixen el pía móbil,
almenys no ens el fan enyorar, són les il-lusions óptiques, diríem,
motivades per la variació d’angles i peí «moviment panorámic»
(vertical o horizontal) que en anglés queda definit dient panning.
Un canvi d’angle en una escena no és, naturalment, un canvi de pía,
com tampoc un moviment panorámic de camera no és pía móbil,
pero l’un i l'altre mitjá tenen mobilitat suficient per a produir la
iilusió de fluidesa que amb els canvis de pía hom persegueix.

Tenim també, per a afinar més encara aquesta fluidesa, l'efi-
casíssim efecte del «fos muntat», fondu enchainé o lap dissolve,
com s’anomena en altres llengiies. El fos muntat, com tots sabeu,
és aquell efecte cinematografíe que deixa fondre una escena al ma-
teix temps que en deixa aparéixer una altra. És un procediment
que es pot obtenir al laboratori o amb la camera, per mitjá d’un
dispositu especial. És un efecte que tots heu remarcat prou perqué
no calgui insistir sobre el seu gran valor de fluidesa, que és el que
ara ens interessa. Tots coneixeu també l'insuperable valor del «fos
simple» o sigui aquell efecte que deixa esfumar una escena fins a
l’esvaiment complet o, usat a la inversa, ens la fa aparéixer gra-
dualment des del punt de partida de la fosca absoluta. Aquests
efectes ja sabeu que poden obtenir-se també, per un procediment
de laboratori o amb la mateixa cámera, valent-se de l’iris o dia¬
fragma. I així deixem gairebé enumeráis tots els efectes que ens
han d'ésser útils en el sentit de garantir la fluidesa i la sinuositat
de la nostra narració, que és un requisit indispensable en els films.

Altres funcions dels mateixos elements. — Ara bé: abans de
deixar els anteriors elements definitivament a la vostra retenció i
abans d’entrar a assenyalar noves regles, será útil que us detalli
altres funcions d'alguns dels esmentats elements. Ja hem vist el
distint valor narratiu dels tres plans básics. Potser només podríem
afegir que els primers plans tenen valor de subratllat, de signe ex-
clamatiu o d’admiració, una importáncia semblant a la d'aquells
passatges culminants que es posen enterament en majúscules. En
aquest sentit cal afegir llavors que el «fos simple», usat al final
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duna escena, té el valor de punts suspensius, de punt final i de
cesura o pausa entre capítol i capítol, o, en el nostre cas, entre
escena i escena. També implica valor temps. Pot indicar fi de jor¬
nada o d'era. S’utilitza al final de cada part i al final de cada se-
qüéncia d’acció correlativa.

Quan el fos és usat al comengament de l’escena, té encara un
valor distint. Vol representar aquelles formules d'introducció in-
Significants i obvies que al comen? duna narració ningú no remar¬
ca. Té el valor d’aquells: «Els esdeveniments que a continuació na-
rrarem...», o del tipie comengament de rondalla: «Una vegada
era...», que són formules introductóries gairebé ineludibles.

Peí que respecta al «fos muntat», encara podem atribuir-li fun-
cions tan importants com les assenyalades suara. A part d’aquells
dots de flu’idesa que esmentávem, el fos muntat, anant un xic més
enllá que el primer pía o cióse up, ens pot mostrar no solament l’es-
tat d’ánim o la commoció interna d’un personatge, sinó fins i tot
el tumult del seu subjectiu, amb totes les morbositats, aberracions
o complexos. Una serie de fosos muñíais successius i rápids ens
poden presentar el desordre mental d’un personatge, un estat d'em-
briaguesa, el pas per dintre d’ell de totes les fúries i passions. I,
fins en l'aspecte físic, poden oferir-nos sorpreses tan astoradores
com l’assolida recentment amb la pel-lícula L'Home i el Monstre,
on el rostre del gran actor Frederick March sofreix, davant nostre
mateix, una transformació física que el qui no conegui les grans
virtuts del fos muntat és ben difícil que es pugui explicar.

Un coMaborador eficag del fos muntat és un efecte del mateix
ordre, que no havíem anomenat fins ara i que s'anomena «doble
impressió». Aquest efecte s’óbté, igualment que el comengament del
fos muntat, impressionant dues vegades o més la mateixa pel-lícu-
la. La seva missió, a més de la de mostrarnos efectes tumultuosos
i caótics, escenes de confusió i moviment, brogit i activitat, és la
de produirnos la il-lusió de somnis i aparicions sofertes pels perso-
natges de la pel-lícula. Avui, amb tot, aquesta funció está, si no des¬
cartada completament, almenys bon xic passada de moda.

El temps. — No fa gaire que, de passada, hem parlat del factor
temps. És obvi que el temps, en les pel-lícules o en tota altra na¬
rració, és un factor principal. Parlávem del fos simple com a fi
de capítol, fi de jornada o fi de seqüéncia, per a indicar que cada
vegada que acabem un^ escena amb un fos és per a reprendre la
narració després d'una gran pausa, a la página següent, diríem,
comengant el nou capítol dient: «Passaren tres anys...», o simple-
ment, comengant a narrar una seqiiéncia de fets que no tenen res
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a veure amb els de la seqüéncia anterior més que d’una manera
paral-lela o indirecta.

Ara bé: per continuar sobre els mateixos fets en la forma que
hom hi continua, fent punt a part i indicant que podem deixar,
sense fer-ne esment, el temps o l’acció transcorreguts entrel'un
parágraf i l’altre, no ens resta altre recurs que emprar el fos mun-
tat. És amb el fos muntat que mostrarem com un personatge surt
de casa seva i arriba a casa deis amics on está invitat, sense neces-
sitat de teñir de mostrar-lo mentre es canvia de roba, mentre baixa
l’escala, dona instruccions al criat, pren un taxi i travessa tota la
ciutat abans d'arribar a lloc. Pero pot donar-se el cas que vulguem
aprofitar el temps —mentre el personatge es muda de roba i fa
totes aquelles altres operacions— per veure qué passa a casa deis
amics on el nostre personatge está invitat. En aquest cas, no tenim
més remei que prescindir del fos muntat i «tallar» directament i
rápida a casa d'aquests. Aquesta operació, que consisteix a passar
de luna escena a l'altra sense cap preámbul, ens assegura de poder
narrar una acció simultánia. El procediment té el mateix valor d’un
«entretant», o un «a la vegada», que posaríem en comentar el nou
parágraf en una narració escrita. I si, mentre els amics esperen
impacients, volem mostrar el personatge tot enfeinat, tractant amb
treballs de posar-se un coll nou o fent-se el lia? de la corbata, no
tenim de fer més que tallar successivament i directament de l’un
lloc a l'altre, narrant així les accions simultánies.

Els elements que hem descrit són els principáis per a la regu¬
lado del temps en una pel-lícula, i cal que el bon cinematografista
hi parí esment d’una manera especial per a no caure en petits errors
que tenen moltíssima importáncia. Tenen tanta importáncia que la
més petita falla pot perjudicar la reputado del millor director, con-
trabalangant els seus dots artístics i fins la seva genialitat. Recent-
ment, en la pel-lícula 14 de juliol del famós director René Clair,
constatávem precisament una falla de temps en una de les escenes.
Aquest afalla ocorria quan, després d’haver-nos mostrat la protago¬
nista comengant a pujar l'escala de la casa on viu el seu amic, René
Clair ens fa assistir a coses que passen simultániament al carrer,
pero amb extensió tan desproporcionada que, quan tornem a veure
la protagonista al cap de l’escala, tenim la impressió que ha estat
pujant, no simplement a un segon pis, sino al cim d'un gratacels.
Es evident que aqüestes menuderies escapen al públic inadvertit.
Amb tot, podem estar segurs que davant de la més petita irregula-
ritat, encara que no se n’expliqui les causes, l’espectador menys in-
tel-ligent té la noció clara que en el film hi ha hagut quelcom que
no ha anat ben bé com calia.
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El ritme. — Havent parlat de la flu'idesa i del factor temps, po-
dem ara, camí seguit, parlar del ritme, com a element que ha de
respondre en absolut del dinamisme de la nostra narrado i per
tant de la forga captivadora del film. El ritme en un film és el res¬
ponsable directe de l’éxit o del iracas de la narració visual de la
qual parlem. El ritme és qui ho regula tot: la fluidesa, el temps, la
bellesa, Finieres, l'emoció. Per aixó convé tenir-ne una idea com més
científica millor per a anar a la segura i no cometre errors de base
i de fonament.

S'ha retret molt ais productors ianquis llur concepció exclusiva-
ment científica del ritme i s’ha arribat ádhuc a fer burla d'alló que
en podríem dir llurs formules o receptes per a l'elaboració de films.
Cal reconéixer, pero, que l'enorme éxit de llurs pel-lícules ha resul-
tat sempre del domini d'aquella técnica que a Europa ara tot just
comencen a emprar; técnica que, per exemple, assegura taxativa-
ment que 50 metres de film de ritme accelerat, tallat intercalada-
ment, dintre uns altres 50 metres d'acció simultánia, en la forma
que hem explicat fa poc, garanteixen l'interés, l’expectació i la com-
moció álgida duna narració cinematográfica. També ens assegura
que en determinades ocasions el fet de tallar directament a una
escena produeix una rialla que fóra en absolut perduda altrament.
També ens pot garantir —i aixó podeu calcular si és important
—que en certs moments un fos simple ben col-locat portará llágri-
mes ais ulls deis espectadors al final duna escena que presentada
altrament perdria tot el dramatisme i tota l’emoció.

És en aquest aspecte que jo voldria interessarvos en el ritme.
Estéticament i artísticament, tots, qui més qui menys, en tenim
noció, si més no per instint. Molts cineistes es confien ais dots na-
turals, de valor innegable, sens dubte; obliden, pero, que no pot
haver-hi grans artistes si no són abans grans técnics. El pintor ha
de saber l'ofici. L'escriptor ha de dominar la gramática. El cinema¬
tografista ha d’ésser un técnic acabat.

Analitzant, per alt, les principáis característiques rítmiques d’una
narració, farem les següents observacions:

Tota narració consta d’una part expositiva, d’un desenrotllament
i d’una resolució. La part expositiva del comeng ha d'ésser, natural-
ment, de ritme lent i acompassat. Per tanta, el cinematografista,
per a l’articulació de les escenes, emprará amb preferencia els plans
móbils, la variació d'angles, els moviments panorámics, el fos i el
fos muntat, els quals, per llur parsimonia, llur sinuositat i llur flui¬
desa, permeten de crear ambient i de presentar-nos tots els ele-
ments del film d’una manera paulatina, lenta, suau.

Quan la narració arriba a la seva segona etapa, o sigui al seu
pie desenrotllament dramátic, el ritme ja no és lent sino més aviat
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viu i en crescendo. Aquí, per tant, es limitaran tant com es pugui
els procediments abans citats i es conduirá la narració gairebé amb
la simplicitat deis plans básics.

En arribar al període álgid de la narració, naturalment, el ritme
és accelerat i vivíssim. En aquest camp, per tant, aquells procedi¬
ments lents del principi queden absolutament proscrits; car foren
d'un efecte fatal. Els esdeveniments són narrats gairebé en absolut
a base del «tallat directe» i emprant molt sovint la «vista instan-
tánia», el flash o escena-llampec (que podríem dir traduint-ne direc-
tament el significat a la nostra llengua), la qual ens permet, de ve-
gades, de produir aquell efecte utilíssim del fos muntat, pero d'una
manera infinitament més rápida.

En aquesta etapa de la narració, els moments són preciosos, i el
baticor de l’espectador només el pot garantir un ritme accelerat
que no podria comportar la més mínima lentitud ni la més petita
falla. Imagineu tan sois el que passaria si en un d’aquells moments
de suspensió en qué el traidor está a punt d’abusar de l’heroina,
i en passar a una escena en qué veiem l'heroi que ve a rescatar-la
al galop, ho féssim per mitjá de filigranes de fosos i muntats, com
se li podria ocórrer a un artista que no dominés ben bé la técnica!
Podem estar segurs que en el transcurs d’aquells segons de cel-lu-
loide innecessari, l’honor de rheroina ja sen’hauria anat a rodar.
I amb aquest, indefectiblement, el prestigi del director i potser lexit
del film!

Un exercxci práctic. —( Per a acabar, a manera de resum i per
aclarir un xic la confusió que sens dubte us hauré creat amb els
meus exemples necessáriament desordenáis, m’agradaria d’emme-
nar-vos a un exercici práctic, d’aplicació de la nostra sintaxi. El
més indicat fóra d'imaginar que volem produir un film i que estem
articulant-ne les escenes. D’aquesta manera veuríem com de la fosca
absoluta del comeng del film entrem amb un fos, passem al pía ge¬
neral, inserim un fos muntat, tornem al pía general, posem un pía
móbil, entrem al pía intermedi, etc., etc., tal com hem vingut des-
crivint i d'acord amb les necessitats de fluidesa, temps, ritme i de-
senrotllament general del film que ja hem assenyalat. Aquest exer¬
cici, seria, pero, tedios i extens i forgosament patiria del mateix mal
que els altres exemples que us he vingut posant fins ara. Es sempre
difícil d'explicar una matéria técnica només a base de teories. Per
aixó, en lloc de fatigar-vos encara més amb les meves explicacions,
us recomanaré que durant la projecció d’un film qualsevol tracteu
de distingir els diferents plans enumerats i els mitjans de llur unió.
Així podreu posar a prova el benefici práctic que hágiu pogut treure
de la meva lligó teórica.
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Aplicació de la sintaxx cinematográfica. — Abans, pero, de po¬
sar puní final a aqüestes ratlles, permeteu que us digui uns quants
mots respecte a quan s’ha d'aplicar la sintaxi cinematográfica de
la quel hem vingut parlant. Aquesta qüestió és potser una mica ob¬
via, pero no voldria que una indicació en aquest sentit fal’tés a les
paraules que acabeu de llegir. Tots sabeu les diferents fases de l'ela-
boració d'un film. En el sentit més ampie, podem dividir-les així:
concepció, preparació, filmado i muntatge. És, dones, en totes
aqüestes etapes de gestació, que hom tindrá oportunitat i necessitat
d'aplicar l’esmentada sintaxi. Ja hem dit que els films s’elaboren
més que res a la sala de muntatge, que el material necessari s’obté
amb la camera durant la filmado i que tot el que es filma es pro-
ducte directe del que préviament s’ha anotat al llibret de la pel-lícu-
la. Per tant, i per ordre d’importáncia, la sintaxi s'aplicará en fer
el muntatge, en rodar les escenes amb la camera i en confeccionar
l’escenário. Ara, pero, si no m’heu de titilar d'exagerat o de massa
exigent, jo us recomanaria de comentar a aplicar aquesta sintaxi,
no solament en comentar la plasmació del film, sino ja tan bon
punt el comenceu a concebre. Ja sabeu que la concepció d’un film
és la concepció d’una narració visual; per tant, quelcom que anem
imaginant; i, enlloc de fer-ho amb la ment i amb idees, ho fem amb
imatges i amb el que podríem anomenar els nostres ulls interiors.
Ara, dic jo, si en concebre la narració ho fem ja pensant sintácti-
cament, de manera que les imatges se'ns apareguin ja amb ordre,
amb ritme i amb fluidesa, imagineu el llarg camí que tindrem
guanyat per al bon estil, l'elegáncia i la perfecció del film!
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III

VOCABULARI CINEMATOGRAFIO

Angle. — Camp visual de la camera cinematográfica.
Ajudant. — Segon del director del film (fr. régisseur; angl. assistant

director).
Acetona. — Líquid per a enganxar el cel-luloide.
Argument. — Tema o historia del film.

Banda. — Part de la pel-lícula on hi ha la impressió sonora.
Bobina. — Veg. «rotllo».
Bastidor. — Marc de fusta utilitzat ais laboratoris per a la revelació

de?, films.

Camera. — Máquina d'impressionar films.
Cameraman. — Mot internacional donat a l'operador de la máqui¬

na d'impressionar.
Cine, cinema, cinematografía. — Fotografía animada.
Cineísta, cineasta. — Persona interessada intel-lectualment en el ci¬

nema.

Close-up. — Veg. «primer pía».
Composició. — Reproducció de figures o objectes per a la filmació.
Continuitat. — Veg. «escenário».
Contratipus. — Reproducció fotográfica d'un film negatiu o d’un

film positiu.
Copia. — Un film positivat.
Copiar. — Veg. «positivar».
Cua. — Tros de film sense imatges que s'enganxa al comen? i al fi¬

nal d'un film.

Decoráis. — Construccions on es filmen les escenes deis films (an¬
gl. sets).

Desquadrat. — Fotograma que, en projectar-se un film no encaixa
amb la pantalla.

Director. — L'encarregat de la realització del film.
Disc. — Placa com les de gramófon que en el cinema parlat s’utilit-

za en aparells que no tenen dispositiu per a banda sonora.
Doble impressió. — Film impressionat dues vegades amb el fi d’ob-

tenir un determinat efecte.
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Doblatge. — Sincronització o sonorització d’un film mut o d’un
film parlat inicialment en una altra llengua.

Documental. — Film informatiu que presenta dades sobre una ma¬
teria determinada.

Edició. — Veg. «muntatge».
Escena. — Part de l’acció d'un film.
Escenari. — Galeria on es filmen les escenes (fr. plateau; angl. set).
Escenario. — El manuscrit del film.
Estrella. — Protagonista del film.
Estúdio. — Tallers o galeries per al rodatge de films.
Exteriors. — Escenari a l’aire lliure.
Extra. — Un comparsa cinematografié.

Filmar. — Acte d’impressionar un film.
Film verge. — Pel-lícula sense impressionar.
Film comercial. — Es diu generalment deis films de programa cor-

rent.

Film industrial. — Es diu generalment deis films d’anunci.
Film educatiu. — El que té un valor pedagógic.
Film d’avantguarda. — Film realitzat amb imatges abstractes, més

que amb imatges reais suggeridores de la realitat.
Film d’art. — El que está realitzat amb destí a un públic d’élite.
Filtre. — Lent esmorteidor de la llurn,, que es col-loca davant de

l’objectiu.
Flash. — Veg. «vista instantánia».
Fos. — Efecte cinematografíe que esfuma una escena7(fr. fondu; an¬

gl. dissolve, fade out).
Fos muntat. — Efecte cinematografíe que esfuma una escena men-

tre en deixa aparéixer una altra (fr. fondu enchainé; angl. lap
dissolve).

Fotograma. — Un deis quadrets fotografíes de la pel-lícula.

Imatge. — El que queda impressionat ais fotogrames.
Interiors. — Escenaris a Tinterior de l’estúdio.

Laboratori. — Lloc on es revelen i positiven els films.

Moviment panorámic. — Moviment de camera (angl. panning).
Multicolor. — Procediment per a donar colors ais films.
Muntatge. — Coordinació general de totes les escenes del film.
Movietone. — Sistema sonor que s'impressiona conjuntament amb

la imatge, en la mateixa cinta.
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Negatiu. — El film impressionat per la camera, del qual es tiren les
copies positives.

Notician. — Film de noticies o actualitats.

Objectiu. — Lent de la camera cinematográfica.
Operador. — Veg. «cameraman». També, el qui fa anar la máquina

de projecció.
Ortocromátic. — Film que reprodueix la brillantor deis colors amb

la mateixa relació que apareix a simple vista.

Plans cinmatográfics. — Les escenes d’un film segons la distáncia a
qué són impressionades.

Pía intermedi. — Escena impressionada des duna distáncia mitja-
na (angl. médium shot).

Pía general. — Escena impressionada des de lluny (fr. vue genérale;
angl. long shot).

Pía móbil. — Escena impressionada amb la cámera en moviment
(angl. travelling shot).

Platean. — Veg. «escenari».
Pancromátic. — Film sensible a tots els raigs visibles, ádhuc ais

vermells. És generalment usat per a obteñir efectes de determi¬
náis colors.

Pantalla. — Llene sobre el qual es projecten els films (fr. écran;
angl. screen)1

Positiu. — Copia que resulta del negatiu.
Positivar. — Procediment de laboratori per a obtenir les copies

d'un film.
Presa de vista. — Escena o escenes impressionades d'una sola ti¬

rada.
Primer pía. — Escena impressionada de molt a prop (fr. grand

plan; angl. close-up).
Producció. — Realització d'un film. També, sinónim duna pel-lícu-

la. Es diu també que una pel-lícula té molía «producció» volent
dir «presentació».

Productor. — El responsable de la realització d'un film (angl. pro-
ducer).

Programado. — La confecció del programa per ais cinemes.
Proves. — Les primeres escenes que es projecten d’un film.
Quadro. — Veg. «fotograma».
Régisseur. — Veg. «ajudant de director».
Revelar. — Fer visibles les imatges impressionades en un film.
Rodatge. — Veg. «filmar».
Rotllo. — El film enrotllat que cap en una capsa de les fabricades

127



per a films (aprox., 300 metres) (fr. bobine; angl. reel).

Script. — Veg. «escenario».
Secretaria d'escena. — La noia que pren notes per encárrec del di¬

rector durant la realització del film (angl. script girl).
Seqüéncia. — Seguit d'escenes d'un film relacionades pels efectes

de temps, lloc o acció.
Set. — Veg. «escenari» i «decoráis».
Sexappeal. — Terme molt usat en relació amb les «estrelles» del ci¬

nema. Literalment, atractiu sexual.
Sincronització. — Veg. «doblatge».
Sinopsi. — Esquema manuscrit del film.
Sobreimpressió. — Imatges impreses les unes sobre les altres en el

mateix fotograma.
Sonor. — Cinema sonor o parlat.
Sonorització. — Procediment per a afegir sons a un film mut.

Tálent. — Nom genéric professional per a designar els intérprets
de cinema.

Tallat directe. — Pac directe duna escena a una altra sense cap
més efecte intermedi.

Tecnicolor. — Sistema fotografié que impressiona peMícules direc-
tament de colors naturals.

Tele-objectiu. — Objectiu telescópic, de gran augment, per a foto¬
grafiar des de molt lluny.

Tempo. — Ritme de la pel-lícula.
Títols. — Epígrafs explicatius de les escenes del film.
Tractament. — Manuscrit del film, un xic més extens que la sinop¬

si, en el qual s’indica ja l’ordre en qué es desenrotllará l'argu-
ment.

Transparencia. — Truc cinematografié per a substituir el fons de
determinades escenes.

Vista instantánia. — Escena molt curta usada en el films (angl.
flash).

Vitaphone. — Sistema que impressiona film i imatge al mateix
temps, pero separadament en dues tintes.
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APÉNDIX DOCUMENTAL

0ENEKALITAT_DE CATALUNYA

Vist el Decret del Gororn de la Generalitat, de data 26 de

julíol del 1936, croant la Coai osarla d'Espectacle s do Catalunya,
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Barcolona, 25 de Juliol dol 1936.
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BOLETIN OFICIAL

Señor Director general de primera enseñanza.
Señor Presidente de la Junta de Derechos pasivos del Magis¬

terio.

* * *

limo. Sr.: La tendencia, cada vez más acentuada en los moder¬
nos métodos pedagógicos, a facilitar la enseñanza por medio de
proyecciones luminosas y de películas cinematográficas aplicables
a todos los órdenes de conocimientos, es de innegable utilidad,
puesto que tales procedimientos, de carácter plenamente intuitivo
y realista hieren vivamente la imaginación y dejan en ella una se¬
milla gráfica, base firme de la educación intelectual.

Limitaciones económicas no han consentido hasta ahora aco¬

meter de lleno obra tan útil y progresiva, bien que algunos Cen¬
tros y Autoridades dependientes de este Ministerio hayan comen¬
zado a adquirir, con medios propios o mediante las subvenciones
oficiales para material de enseñanza, aparatos y proyecciones a tal
fin encaminados, y en menor medida, de que es ejemplo, lo hecho
en el presente curso por la Delegación Regia de Zaragoza, han ini¬
ciado las sesiones cinematográficas instructivas para los niños de
las Escuelas.

Pero es indudable que estas incipientes aplicaciones necesitan
desarrollarse ampliamente, no sólo en beneficio de la enseñanza
escolar, sino también de la postescolar, en la que, entre otros be¬
neficios, tanto pueden contribuir a la cultura artística de nuestro
pueblo, base de aquel respeto por sus Monumentos históricos, que
asegura su integridad, su conservación y su permanencia en el sue¬
lo* patrio.

S. M. el Rey (q. D. g.), por todas estas consideraciones, ha tenido
a bien disponer.

1° Que se fomente la creación de Sociedades particulares que,
a semejanza de las existentes en otros países, se propongan regalar
a las Escuelas pobres aparatos y proyecciones instructivas.

2.° Que se llame la atención de las Diputaciones provinciales y
Ayuntamientos respecto a la transcendencia de este procedimiento
educativo, invitándoles a incluir algún crédito en sus presupuestos
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anuales, que ha de ser productivo, puesto que vendrá a constituir
en cada Escuela un archivo o depósito de vistas referente a cuanto
de monumental exista en el mundo, y, principalmente, en España.

3° Que se haga la misma indicación a los Colegios particula¬
res y a los Maestros de Escuelas públicas por las Autoridades de
quienes dependan o con las que tengan relación directa, interesan¬
do la propaganda del referido medio docente y las suscripciones
entre los padres de los alumnos para allegar recursos con el mis¬
mo objeto.4.° Que el Museo Pedagógico se encargue de servir de inter¬
mediario en la implantación de este procedimiento instructivo en¬
tre los Centros que han de desarrollarlo y ponerlo en práctica,
contestando a las consultas que le dirijan, dando las instrucciones
que estime oportunas, aprovechando los antecedentes que existan
en su Archivo y poniéndose en contacto con cuantos elementos
nacionales o extranjeros crea necesarios y más conducedentes a tan
patriótico fin.5.° Que mientras en los Presupuestos generales no figure can¬
tidad especialmente afecta a este servicio, las Delegaciones Regias,
las Alcaldías y los Maestros a quienes el Ministerio de Instrucción
conceda subvenciones para material pedagógico, las apliquen en
la mayor medida posible, dada las atenciones generales de la en¬
señanza, a la compra de sencillos aparatos de proyecciones y a la
organización de sesiones instructivas cinematográficas, utilizando,
cuando sea posigle y conveniente, los cinematógrafos públicos, y con
preferencia los que presten sus locales, aparatos y películas con
mayor amplitud y baratura a grupos de alumnos de las Escuelas
públicas primarias y de adultos y de la extensión universitaria. Es¬
tas sesiones deberán ser dirigidas por Maestros o Profesores, y su
programa determinado por éstos, de acuerdo con las Delegaciones
Regias, los Inspectores, o, en su defecto, las Juntas locales, e irán
acompañadas de las convenientes explicaciones para que el audito¬
rio alcance el mayor provecho posible.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 26 de Diciembre
de 1911.

GIMENO

(Gaceta del 19 de gener de 1912)

131



BOLETIN OFICIAL

SECCIÓN PRIMERA

REALES ORDENES

Excmo. Sr.: Visto el oficio elevado a este Ministerio por la Co¬
misión encargada de estudiar la implantación del cinematógrafo
en las Escuelas Nacionales como medio educativo de la niñez, in¬
teresando que por conducto de V. E. se recabe de las Diputaciones
provinciales y Ayuntamientos la valiosa cooperación que dichas
Corporaciones pueden prestar al desenvolvimiento de tal procedi¬
miento de enseñanza, contribuyendo al propio tiempo a propagar
fácilmente por todas partes el conocimiento de las bellezas natura¬
les y tesoros artísticos de nuestra patria.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que se ponga
en conocimiento de V. E. la conveniencia de que por ese Ministerio
de su digno cargo se recomiende a las Diputaciones provinciales y
Ayuntamientos, con el mayor encarecimiento, que tomen a su cargo
el coste de producción de una o más películas de paisajes, tipos,
costumbres, monumentos, obras hidráulicas y otros notables asun¬
tos de sus respectivas provincias y poblaciones con el fin de di¬
vulgar lo más saliente y característico de las mismas, para lo cual
pueden facilitar a la mencionada Comisión copia de tales películas,
al objeto de ser proyectadas ante los niños como un poderoso me¬
dio de enseñanza y demostración de lo más importante que nuestro
país posee.

De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12 de Julio
de 1918.

ALBA

Señor Ministro de la Gobernación.
(Gaceta del l.er d’Agost de 1918)
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BUTLLETl OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Núm. 222. — Diumenge, 9 agost 1936 989

DECRET

El Comité de Cinema, creat peí Govern de la Generalitat, ha
deixat de respondre a les necessitats de l’hora present. Per tal de
procedir a l’estructuració definitiva deis Servéis de Cinema, i coor-
dinar-los amb les tasques de la Comissaria d’Espectacles de Cata¬
lunya.

D'acord amb el Consell Executiu i a proposta del Conseller de
Cultura,

Decreto:

Art. l.er Es dissolt el Comité de Cinema de la Generalitat.
Art. 2.on Són incorporats a la Comissaria d’Espectacles de Ca¬

talunya els Servéis de Cinema de la Generalitat, el Comissari de la
qual assumirá totes les funcions i facultats encomanades fins ara al
Comité de Cinema, amb l’encárrec especial d’estructurar definitiva-
ment els esmentats Servéis i coordinar-los amb les tasques de la
Comissaria d’Espectacles de Catalunya, creada per aqüestes finali-
tats.

Barcelona, 5 d'agost del 1936.

LLUIS COMPANYS

El Conseller de Cultura,
Ventura Gassol
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GENERAL1TAT DE CATALUNYA

COJOSSARI1 D'ESPZCTACLES

Lo Caniasarla d'Eepectaclea ea conplau en posar en conoixemant

¿Le V.Hque do aproa de lea gestiona fetos dar re reme nt per a que ota

Coala «orla, prop dele Conlte'a da Control dala Teatros 1 Clnemea de

Catalunya, per a que compllsaln el preoeptuat en el Decret del O

de gener prop-paeaat, sobre ola impoatoa do 1 'aspectoele; la Dlroc-

el¿ Goneral dal Pn trinoni 1 Renda a ha cccrunlcat que un gran nombro

d'empreaea han denana t Ja, ais concertó a l’oamontada Diroccló Ge¬

neral, 1 que ele Cení tea do Control del Cine na, Teatro 1 al tro 3 Ea

^'x^geotacloa de Barcelona C.N.T. 1 U.G.T., ho ftran dintro dos o troa

dlea, aegono han anunclat.

Mlgoat del 1937.

Comioaorl d'Eopoctocloo»
1 Cap déla Servóla do Clnorn do la Genorolltat.

HONORABLE SOIYOn CONCELLER DE CULTURA DE LA GSJKRALITA7 IE CATALUNYA
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IDEAS GENERALS

I

Sería ocioso que, en este prólogo y como fundamento de la Memo¬
ria que le sigue, pretendiera resaltar la importancia que ha logrado la
Cinematografía, tanto en el mundo del arte como en el de los negocios.
En este último aspecto, puede afirmarse que ha sido el único arte que,
sin perder altura y belleza, ha ido del brazo de los financieros, con
innegables beneficios para éstos.

No es ésta, tampoco, ocasión para hacer un análisis detallado sobre
la condición substancial, técnica y estética del arte Cinematográfico,
sean cuales quiera las opiniones que sobre ellos se sustentaren, lo cier¬
to es que el cinematógrafo se ha adueñado de las muchedumbres de
todos los países.

No precisa, por lo tanto, presentar el asunto en ninguno de sus as¬
pectos, por ser de sobra conocido. Basamos nuestro trabajo en hechos
reales y repetidamente comprobados y ésta es la mejor garantía de que
nuestras condiciones han de resultar absolutamente ciertas.

Pero este prólogo tiene, indudablemente, otra finalidad más impor¬
tante. La de fijar la idea matriz que ha presidido la creación de «UNIÓN
FILM, S. A.».

La experiencia, primero literaria y cinematográfica luego, demues¬
tran que todo arte que aspire a la universalidad ha de interesar a las
grandes muchedumbres y esto se consigue echando mano de temas y
desarrollos que consigan apasionarlas. Por estos procedimientos lo han
logrado las grandes firmas cinematográficas, pero no las españolas que
se habían limitado a la filmación de zarzuelas y novelas psicológicas
con mejores o peores adaptaciones y con carencia total de medios téc¬
nicos para desarrollarlas.

No es preciso ser técnico para reconocer que, fuera de España, esta
producción había de interesar poquísimo, y en esta nación, pasado el
momento de euforia ante la proyección de una esperada obra nacional,
la pobreza de concepto y de medios técnicos acababa aburriendo al pú¬
blico que ya la rehúye sistemáticamente. Sin embargo, España es un for¬
midable mercado para las películas extranjeras por la única razón de
que son infinitamente mejores que las nacionales, a pesar de los nobi¬
lísimos esfuerzos que las empresas de nuestro país han realizado para
conseguir algo de superior categoría a lo realizado hasta el momento.

Era preciso sentar estas razones para justificar la existencia de
«UNIÓN FILM, S. A.» si nuestra finalidad hubiera sido la de producir
películas caseras, sin más vuelos que los que pueda dar un marco zar¬
zuelero de más o menos pandereta y de mejor o peor mantón de flecos,
bien están las cosas como estaban. Pero la alta técnica cinematográfica
extranjera había fijado sus ojos en España; nuestro clima, nuestros
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panoramas, nuestra luz y especialmente nuestro sentido de la estética
precisaban una explotación distinta de la que hasta el momento se
había realizado, y de este criterio nació la idea de la fundación de
«UNIÓN FILM, S. A.».

En primer lugar hacían falta técnicos de reconocida solvencia in¬
ternacional, y a ellos fui, consiguiendo verme rodeado de los de más
prestigio, Enrique Ludwigg con su larga experiencia en los grandes estu¬
dios alemanes, Hans Latté el creador de los estudios Tobis y de otras
importantes firmas, encargado por Benito Mussolini para el diseño de
los formidables estudios proyectados por el Jefe del Gobierno italiano,
ha realizado los trabajos preparatorios para la organización de «UNIÓN
FILM, S. A.» y construcción de sus estudios. Ésta es la mejor garantía
que puede ofrecerse al lector, el reconocimiento internacional de la ca¬
pacidad de nuestros colaboradores.

Tenía la idea, disponía de técnicos que nos igualan a las mejores
firmas del extranjero y, el concurso del capital preciso, será razona¬
do en las páginas siguientes para que «UNIÓN FILM, S. A.» dé comien¬
zo a la formidable obra que se ha trazado con objeto de que el éxito
artístico, vaya, como he señalado al principio una vez más, del brazo
del financiero.

II

Como es el concepto expresado antes, el que presidió la fundación
de la entidad, es natural que la tendencia de «UNIÓN FILM, S. A.»
sea la de construir una organización financiera sólida y lucrativa sobre
la base de una producción de gran solvencia artística y técnica.

La experiencia ha demostrado que las firmas cinematográficas que
más pingües beneficios han obtenido son las que mejor cuidan su pro¬
ducción en los aspectos del arte y de la técnica. Y es evidente, a mejor
presentación, más amplitud del mercado. El cinematógrafo es un arte
en que los ojos y la imaginación juegan un papel decisivo, por eso se
impone por técnica y efectismo.

Realmente no es nuevo en España el negocio de impresión de pelí¬
culas; varias han sido las empresas que a él se han dedicado, pero todas
con un sentido localista, sin más pretensiones que las de salir del paso
como mejor se pudiera, sin organización comercial y mucho menos
técnico-artística. A pesar de tales defectos no han sido despreciables los
beneficios logrados por sus explotadores, limitados a la película de
costumbres, a la filmación de zarzuelas mejor o peor adaptadas y en
el último caso a la de novelas psicológicas (?), de escasísima atracción
sobre la gran muchedumbre. Es decir, a la presentación de todos los
espectáculos que, de por sí, son contrarios a la versión cinematográfica,
cuando no se cuenta con medios para realizarla.

«UNIÓN FILM, S. A.», parte del argumento netamente cinemato-
grágico sin desdeñar, como es natural, aquellas versiones de posible
éxito en la pantalla y, cifra su éxito, primero, en la selección de los
artistas que han de colaborar en sus producciones; segundo, en la direc¬
ción técnica y artística, representadas por hombres de reconocida va-
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lía internacional, y tercero, en las posibilidades que ofrecerán sus for¬
midables estudios comparables con los mejores del extranjero.

Esta última condición, la de los estudios, no había sido todavía, ni
resuelta ni acometida, con toda su envergadura, en España, y es preci¬
samente una de las bases, sino la primera y fundamental, en que des¬
cansa la seguridad del negocio de «UNIÓN FILM, S. A.». Porque unos
buenos estudios no solamente ofrecen la certeza de reducir la impre¬
sión de una película, a la tercera parte del tiempo normal en España,
con la consiguiente e importante economía en el coste de la produc¬
ción, sino que permiten presentarla con todas sus ventajas técnicas
para que resulte totalmente lucrativa. Además, unos estudios propios,
completamente resueltos, permiten a «UNIÓN FILM, S. A.», conseguir
ingresos importantes con su alquiler.

Éstas son a rasgos generales las ideas que han presidido la funda¬
ción de «UNIÓN FILM, S. A.» y, el que suscribe, ha analizado uno por
uno hasta los más insignificantes aspectos de la cuestión hasta resol¬
verlos satisfactoriamente; por esta causa y con la colaboración de los
técnicos ya citados, plasma a continuación, en cifras escuetas, el plan y
desarrollo de las ideas expresadas más arriba.
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EDIFICACIONES

Al proceder a proyectar los estudios de «UNIÓN FILM, S. A.» había
que sujetarse ineludiblemente a una serie de condiciones o premisas
de capital importancia.

La primera de ellas era la relativa a su emplazamiento, precisaba
disponer de unos terrenos situados fuera de la ciudad y de sus su¬
burbios y, no obstante, lo suficientemente próximos a la misma, para
poder desplazarse rápidamente a los estudios, evitando a un tiempo,
toda suerte de ruidos y sonoridades inherentes a las proximidades
de grandes centros urbanos y por otra parte los perjuicios y molestias
que debido a distancias exageradas se producirían, por lo cual, des¬
pués de detenido estudio, hemos elegido para emplazamiento unos
solares situados a unos doce kilómetros del centro de la capital con
superficie suficiente para poder contener, a su debido tiempo, no
sólo unos estudios susceptibles de ampliación, con todas sus construc¬
ciones anexas y espacios destinados a la filmación de exteriores, sino
que también, una futura colonia cinematográfica con viviendas para
actores y obreros, si ello, debido al desarrollo de la empresa, pudiese
convenir. Hállanse emplazados dicho solares entre San Baudilio y Vi-
ladecans con comunicación inmediata a varias carreteras y con po¬
sibilidad, asimismo, de establecer un apeadero en la línea férrea, con
la cual lindan, si con el tiempo, la importancia de los estudios y co¬
lonia anexa lo precisasen, presentando horizontes libres y reuniendo,
además, las condiciones indispensables de poseer grandes cantidades
de agua artesiana de estar inmediatos a una línea importantísima de
flúido eléctrico de alta tensión.

Resuelta la cuestión de emplazamiento, otro punto esencial era el
de la disposición en planta del edificio que se proyectaba, y su orien¬
tación. Por lo que se refiere a lo primero, necesitábamos en primer
lugar, tener agrupados ciertos servicios y otros en ordenación conti¬
nuada, debido a su mutua dependencia y precisaban también, en la
mayoría de ellos, grandes luces y ventilación apropiada y por ello
decidimos resolver el edificio en planta, en forma de varias edifica¬
ciones unidas entre sí formando a modo de una E gigantesca cuyo
cuerpo está constituido por los estudios propiamente dichos y depen¬
dencias anexas, con una longitud de ciento setenta metros y cuyos
brazos los formaban los demás servicios, oficinas, vestíbulos, labora¬
torios, etc., etc., estando orientados aquéllos (los estudios) con frente
a un horizonte amplio y completamente despejado recayente a las
playas y al Mediterráneo y lo suficientemente alejado, no obstante,
del mismo (a unos mil quinientos metros) para que su ruido caracterís¬
tico no perjudique a la producción cinematográfica.

Otro punto interesante era el referente al estilo arquitectónico que
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debía presidir en el proyecto, principalmente por lo que afecta a sus
exteriores o fachadas y teniendo en cuenta no sólo la corriente fran¬
camente modernista y práctica actual, sino que también la índole de
la empresa, eminentemente creadora de una industria moderna y casi
nueva en nuestra Patria, hemos elegido un estilo moderno con predo¬
minio acentuado de rectas que, formando planos bien definidos y con
predominio horizontal acentuado, nos dieran en contraste con el cuer¬
po central, formado por superposición de verticales, la silueta definida
y ponderada de una edificación industrial de vastas proporciones.

Pasemos, resueltos estos puntos principales, a describir sucinta¬
mente el proyecto:

El edificio se ha concebido a base de una estructura mixta, fábrica
de ladrillos en paredes, combinada con techos formados por bovedi¬
llas de obra entre envigados de hierro laminado, o por placas de ce¬
mento armado según sus luces, siendo los soportes aislados interme¬
dios, de estructura metálica, revestidos convenientemente, en evitación
del peligro de incendios; las cubiertas hállanse formadas por lo gene¬
ral por grandes terrazas a la catalana con sus correspondientes desva¬
nes de ventilación, excepto en los estudios y locales anexos en que
está formado por tejados a dos vertientes, formados (en los estudios)
por placas de canaleta sobre enllatados de madera, capa de cartón
cuero y otra de cañizo o fagina, descansando todo ello sobre arma¬
duras metálicas que llevan inferiormente un techo o cielo raso que¬
dando en toda su altura una cámara de aire de aislamiento y venti¬
lación.

Detalles interesantísimos de la construcción son los referentes al
aislamiento para evitar sonoridades y vibraciones en los estudios, salas
de proyección y de sincronización; para ello, sus paredes están for¬
madas como puede verse en los planos que al final de la presente
memoria se acompañan, mediante una doble pared con cámara de
aire intermedia; el pavimento, en los estudios, está formado por un
entarimado de madera pero que no toca ni a las paredes directamen¬
te, ni al suelo de hormigón, sino que existe una capa intermedia de
carbonilla entre éste y aquél y una ancha junta lateral llena de ma¬
terial aislante que lo separa de las paredes. Éstas hallándose forradas
por gruesas arpilleras, pero que no descansan sobre la fábrica direc¬
tamente, sino que, mediante tacos de madera que soportan tableros
de igual material, quedan aislados de aquéllos. Igualmente se ha indi¬
cado ya la forma de las cubiertas, quedando sólo por aclarar que de
las armaduras que las sustentan, penden los puentes superiores de ma¬
niobra y que desde los mismos y mediante pequeñas armaduras trian¬
gulares que corren sobre raíles, dispuestos en los mismos, se colocan
los focos de iluminación en número y disposición suficiente a las ne¬
cesidades de los decorados, así como se montan y sostienen éstos de
la forma más conveniente.

Es interesante, también, dar un sencillo resumen de la ordenación
que ha presidido en la distribución de las distintas plantas:
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PLANTA DE SÓTANOS

Entrada de obreros y comparsas (extras)

Dependencias anexas Portería, registro de entrada, guar¬
darropas, aseo, dirección de emplea¬
dos, etc.

Servicios Maquinaria de ventilación (aire), ca¬
lefacción, limpieza, etc.

Elementos de comunicación con

las demás plantas
Escaleras, elevadores.

PLANTA BAJA O NOBLE

Gran vestíbulo de ingreso De monumentales proporciones, con
la escalera de honor que comunica
con las otras plantas, ascensores, etc.

Servicios anexos Conserjería, oficial de información,
salas de espera, etc.

Dirección y administración Con los correspondientes despachos,
salas de visita, secretaría, oficinas
para el Jefe de Estudios, etc.

Estudios En número de cuatro, formando dos
grupos, acoplando uno de los gran¬
des con otro de los menores.

Servicios anexos Formados para cada grupo por des¬
pachos para los distintos dirigentes
de toda producción cinematográfica
(director, regisseur, caja, etc.) cabi¬
nas para los aparatos de sonido, ca¬
binas telefónicas, etc.

Talleres Para los distintos trabajos que inte¬
gran los escenarios y decorados (car¬
pintería, cerrajería, pintura, etc.).

Almacenes Para guarda de elementos y materia¬
les, depósito de focos eléctricos, etc.

Oficinas de Proyección y
Escenografía

Con estudios para el arquitecto, de¬
corador, delineante, etc.
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Cantina (Restaurant) Con sus anexos, cocina, office, des¬
pensa, comedores particulares, etc.

Vestidores generales ¡Para la comparsería con sus anexos
guardarropía, peluquería, maquilla¬
je, etc., y todo dispuesto por duplica¬
do (para ambos sexos).

Servicios de aseo En número suficiente y con cuantos
elementos, duchas, etc., precisen.

Servicios de comunicación Con las diversas plantas; escaleras,
ascensores, elevadores montacargas,
central telefónica, cabinas, id., id.
servicio de incendios, etc.

PLANTA DEL PRIMER PISO

Vestíbulo del primer piso Anexo a los camerinos principales y
que servirá a la vez de salón de
reunión o conversación.

Camerinos Para los principales artistas en nú¬
mero y proporciones suficientes, con
sus aseos, baños, peluquerías y guar¬
darropa anexos.

Sala de sincronización Con sus anexos, archivos, cabinas de
proyección y de pruebas, etc., etc.

Salas de proyección Por duplicado para pasar en sesión
de prueba las cintas acabadas.

Salas de montaje Con sus anexos, depósito de acceso¬
rios, sala de preparación de fotogra¬
fías, etc.

Laboratorio Con todos sus anexos desde las salas
de montaje de negativos hasta las
secciones de limpiea definitiva y aca¬
bado de la película y las de copias y
acoplamiento de títulos, sin olvidar
la sala de proyección de prueba de
la película en montaje.
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Estudios y anexos De los primeros, el vacío correspon¬
diente por alcanzar la altura de dos
plantas; de los segundos, con alma¬
cenes y depósitos semejantes a los
de la planta noble.

Servicios de comunicación y aseo
como en la planta noble.

PLANTA DEL SEGUNDO PISO

Salón de fiestas

Sección de control y Almacenaje
de películas

Servicios

Templete sobre el cuerpo central

Ocupando la parte delantera del
cuerpo avanzado central, salón que
puede servir también para proyeccio¬
nes privadas de películas y que lle¬
vará adjunto un bar y otros servicios.

Con dispositivos especiales para el
salvamento y protección de las cin¬
tas acabadas y almacenadas.

De comunicación y aseo.

Este templete decorativo que está
situado sobre el salón de fiestas está

aprovechado para depósito de aguas
destinadas a los usos de limpieza,
aseos y protección contra incendios,
cubicando un volumen útil de 150 m3.
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ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS

PRESUPUESTO DE LAS OBRAS1.—MOVIMIENTO DE TIERRAS:
Desmonte y terraplenado solares 9.200’50
Apertura de zanjas para la cimentación y excavación de

sótanos y rebaje correspondiente a los estudios . . 18.971'—2.—ALBAÑILERÍA:
Relleno de cimientos a base de hormigón, incluidas las

verdugadas de enrase 65.440,—
Fábrica de hormigón en muros de contención . . . 18.460’—
Fábrica de ladrillo con mortero en paredes . . . 327.592,20
Bovedillas de ladrillo enrasadas 53.707,30
Placas de hormigón armado en techos .... 37.455’—
Bóvedas de escalera 3.222,—
Tabiques de ladrillo sencillos y doblados .... 39.385,—
Revoques exteriores y pintado ídem 35.293,50
Construcción desvanes con soleras tres gruesos . . 126.382,50
Colectoras, albañales, desagües, tuberías y construcción

de piscinas y pozos 22.275,50

3.—MARMOLISTER1A:
Peldaños y rellanos mármol 13.370,—4.—GRANITO ARTIFICIAL:
Peldaños y embaldosados 8.021,505.—EMBALDOSADOS Y PAVIMENTOS:
Mosaico y pavimentos continuos 134.605,—
Pavimentos de hormigón 38.250,—

6.—YESERIA:
Enlucidos en yeso, paredes y techos 40.793,25
Decoración en yeso, vestíbulos, administración, sala de

fiestas, etc 25.800,—

7.—SANITARIO:

Aparatos sanitarios y su colocación 14.320,—

Suma y sigue 1.032.944,25
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Suma anterior . . 1.032.994,25

8.—CALEFACCIÓN:
Instalación en dependencias, administrativas, vestido-

res y anexos 28.950,—

9.—LAMPISTERÍA:
Instalación de agua completa 59.850,—

10.—ELECTRICIDAD:
Instalación eléctrica, luz, fuerza y trabajos complemen¬

tarios, aparatos de señales para los estudios, plafon-
niers y lámparas 162.475,3011.—HERRERÍA DE ARMAR:

Hierro laminado en viguetas, jácenas y armaduras . . 213.965,—

12.—CARPINTERÍA:
Piezas, herrajes y colocación en interiores y exteriores. 253.310,—
Entarimado, estudios y anexos 24.510,—

13.—PINTURA:
de paredes y techo, de la carpintería, cerrajería, etc. 107.896,—
VIDRIERÍA:
en interiores, exteriores y vidrieras decorativas . . . 90.460,—14.—CERRAJERÍA DE TALLER:
Cerrajería de la obra, escaleras metálicas y puentes en

los estudios 59.880,—

15.—ELEVADORES:
Ascensor y montacargas 42.500,—

16.—CUBIERTAS:
Pizarra artificial, caballete y canalones ..... 48.409,—

17.—CANTINA:
Cocina, instalación y montaje 8.250,—

18.—VENTILACIÓN:
Instalación y trabajos complementarios 92.500,—

188.—REFRIGERACIÓN DE AIRE:
Instalación de maquinaria, tuberías y montaje . . 115.250,—

20.—TELEFONÍA:

Aparatos telefónicos e instalación 14.850,—

Suma y sigue 2.356.049,55
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Suma anterior , 2.356.049,55

21. PROTECCIÓN DE INCENDIOS:
Aparatos avisadores de incendios, mangueras y extinto¬

res y revestimientos de pies derechos de hierro lami¬
nado con materiales refractarios 38.750,—22.—PROTECCIÓN Y AISLAMIENTO:

Revestido mediante elementos aislantes para evitar so¬
noridades y vibraciones en el estudio, salas de sin¬
cronización y proyección 45.674,50

Asciende el importe de ejecución material de las obras . . 2.440.474,50
Imprevistos 2 por 100 48.809,50
Honorarios de dirección y administración 4 por 100 . . 97.619,—

TOTAL del presupuesto de contrato . . 2.586.902,55
Terrenos 300.000,—

TOTAL edificación y terrenos .... 2.886.902,55
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INSTALACIÓN

La potencia eléctrica se toma directamente de la línea de alta ten¬
sión, de corriente alterna, sobre neutro y dos fases a 110 voltios de po¬
tencial, con un total de 10.000 amperios por dos ramas.

Como se trata de una acometida en corriente alterna y, para diver¬
sos usos, utilizamos la continua, nos vemos obligados a montar conver¬
tidores «EINANKER-UMFORMER» de distintas potencias precedidos
de los correspondientes transformadores que surten a las citadas EINAN-
KER de los voltajes adecuados para el uso posterior de la corriente
deliberada.

Como es lógico, en la conversión de la corriente alterna a continua
se producen pérdidas que han de ser calculadas a los efectos de esta
memoria, estas pérdidas son, como es natural, por completo indepen¬
dientes de las sufridas en los conductores e instalación una vez transfor¬
mada la corriente en continua. Ello explica que la potencia tomada en
corriente alterna suma 1.320 Kw. y que la deliberada en continua sea
de 1.210 Kw: y deducido el 10 % de pérdidas en la instalación nos res¬
tan los 1.100 Kw. necesarios para el alumbrado de los estudios y toma
vistas.

No se han bonificado, para compensarlas como correspondientes a
gastos imprevistos. Ptas. 232.500 equivalente al 25 %; de Pías. 930.000
importe de la instalación eléctrica, por pagar la maquinaria en Alemania
en Sperr-Marks.

1.—INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
POTENCIA de la corriente continua para el alumbrado de los Es¬

tudios de toma de vistas:

10.000 amp. y 2 x 110 V. o sea .

10 % de pérdidas en los cables .

1.100 Kw.
110 Kw.

Total 1.210 Kw.

Repartidos en 4 máquinas «EINANKER-UMFORMER» (transfor¬
madores especiales) de 450, 300, 250 y 200 Kw.

POTENCIA de la corriente alterna para las máquinas «EINANKER-
UMFORMER» (los transformadores especiales):

495 Kw.
330 Kw.
275 Kw.
220 Kw.

1.320 Kw.
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Para las lámparas a incandescencia del Estudio así como para el
consumo de los talleres del mismo y del laboratorio, hay que
contar aproximadamente el 55 por 100 de la potencia de la co¬
rriente continua, o sea 730 Kw. en corriente alterna (repartidos
en 2 transformadores de 500 y 230 Kw.)

Potencia de la corriente alterna . . 2.050 Kw.

GASTOS

Pesetas

1 «Einanker-Umformer» con transformadores de 500 Kw. 70.000
1 «Einanker-Umformer» con transformadores de 330 Kw. 50.000
1 «Einanker-Umformer» con transformadores de 275 Kw. 43.000
1 «Einanker-Umformer» con transformadores de 220 Kw. 36.000
1 transformador de 500 Kw 30.000
1 transformador de 230 Kw 16.000
Aparatos de mando de alta tensión 40.000
Aparatos de mando de alta tensión 55.000
Cables y equipos de conducción 30.000
Filtros para corriente continua 42.000
Tableros de distribución para los 4 Estudios .... 210.000
Cables desde la Central hasta el Estudio 80.000

702.000

2.—PROYECTOS PARA TOMA DE VISTAS:

3 proyectores de 1.000 mm. de O. c. u. 300 amp. 900 amp.
30 proyectores de 700 mm. de O. c. u. 160 amp. 4.800 amp.
50 proyectores de 500 mm. de O. c. u. 80 amp. 4.000 amp.
25 proyectores de 330 mm. de O. c. u. 40 amp. 1.000 amp.
4 spot-lights 80 amp 320 amp.
4 spot-lights 160 amp 640 amp.

Lámparas de arco voltaico .... 11.660 amp.

A INCANDESCENCIA:

35 proyectores de 500 mm. O. c. u. 3 Kw. . 105 Kw.
30 proyectores de 330 mm. O. c. u. 2 Kw. . 60 Kw.

8 pantallas de reflectores c. u. 10 Kw. . 80 Kw.
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Suma anterior 702.000

3 pantallas de reflectores c. u. 7 Kw. . 21 Kw.
3 pantallas de reflectores c. u. 4 Kw. . 12 Kw.

12 difusores c. u. 10 Kw 120 Kw.
35 difusores c. u. 2 Kw 70 Kw.

6 baterías de reflectores c. u. 3 Kw. . . 18 Kw.

Total 486 Kw.

Pesetas

Precio de las lámparas 220.000
Bombillas a incandescencia para dichos proyectores . 8.000

228.000

3.—TOMA VISTAS:
4 Aparatos toma vistas «DEBRIE-SUPEFAROO» . . . 143.000
1 Grúa para «travelings» 50.000

193.000

4.—SONIDO:
Camión de sonido 200.000
2 Aparatos de sonido normales . 270.000
Aparato para la mezcla de sonido 36.000
Montaje de cable para la toma de sonido 25.000
Mesas de montaje 30.000

561.000

Sumas y sigue 1.684.000

5.—LABORATORIO:
Dos máquinas de revelar 140.000
Montaje de dichas 30.000
Una máquina para copiar (Debrie-Matipot) .... 38.000
Dos máquinas para copiar (Debrie-Matipot) .... 37.500
Aparato para climatizar el ambiente 25.000
Cubetas para revelar 5.500
Aparatos para graduación de la luz 6.000
Máquina de limpiar la película 6.000
Máqu.na para densitometría 4.000
Mesa de montaje del negativo 9.000
Accesorios para montaje del positivo 3.500
Armanos para reserva del negativo 6.500
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Filtros para luz 1.500
Plataformas de madera 3.500
Tubos de goma para el regulador 3.000
Montaje de dichos tubos 2.000
Cámaras acorazadas 35.000
Instalación Laboratorio 383.000

739.000

6.—PROYECCIÓN Y RESERVAS:
Acumuladores y máquinas de reserva 13.000
Máquinas de las salas de proyección ...... 120.000
Máquina de «Proyection Transparent» 21.000

154.000

7.—FOTOGRAFIA E IMPRESIÓN:
Accesorios para el dep. fotos 6.000
Ampliador 6.000
Aparatos para fotografiar títulos 6.000
Máquina para imprimir los títulos 3.000
Cajas de imprenta 6.000

27.000

Sumas y sigue 2.604.000

8.—MOBILIARIO:
Muebles de oficinas y camerinos 40.000
Estanterías 30.000
Armarios .... 4.000

74.000

9.—VARIOS:
Cables de comunicación interior 50.000

Máquinas para talleres 30.000
Accesorios para casetas de proyección 6.000
Accesorios para salas de montaje 8.000
Almacén del Estudio 15.000
Dos pistolas aerografía 7.500
Transporte de la maquinaria 50.000
Honorarios Sr. Latté 50.000

216.500
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10.—DIRECCIÓN Y OFICINAS:
Mobiliario, decoración y demás gastos de instalación . . 50.000
Dos automóviles 30.000

80.000

Total pesetas 2.974.500
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RESUMEN DEL COSTE DE INSTALACION

Terrenos 300.000,—
Edificación 2.586.902’—
Instalación eléctrica 930.000’—
Toma vistas 193.000'—
Sonido 531.000,—
Laboratorio 739.000’—
Proyección y material de reserva 154.000,—
Fotografía y títulos 27.000,—
Mobiliario, estudios 104.000,—
Varios 216.500,—
Dirección y oficinas 80.000,—

Total coste. Pesetas 5.861.402,55

En las páginas anteriores hemos estudiado el coste de Edificación
e instalación de maquinaria y mobiliario de los Estudios, fijando apro¬
ximadamente la cuantía total a desembolsar para poner a la Empresa
sobre la marcha.

Las partidas sucesivas corresponden al giro realizable con los Es¬
tudios, aprovechados en sus diversas manifestaciones, de acuerdo con
un mínimo de explotación posible a base de un porcentaje menor que
las necesidades actuales de España.
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CÁLCULO DE INGRESOS

ESTUDIOS
Todos los cálculos que siguen han sido hechos a base de conside¬

rarlos cedidos en arrendamiento al Productor que en unos casos es
una tercera persona y en otros la misma «UNIÓN FILM, S, A.». Ello
simplifica notoriamente el trabajo y la comprensión de quien leyere,
además de resultar absolutamente de acuerdo con la realidad.

En principio los ingresos se han limitado a su más baja expresión
voluntariamente por los presuponentes, con objeto de que las cifras
indicadas en este trabajo queden siempre a seguro de cualquier circuns¬
tancia imprevista que pudiera, en un día, hacer variar la realidad ac¬
tual. Por esta causa, se ha estimado como promedio anual de trabajo
el de 200 días, o sea menos de las dos terceras partes de su tiempo,
considerando la jomada corriente de ocho horas y el rendimiento de
cada una de las partes de instalación reducido a su expresión mínima.

Así, pues, se calcula obtener por concepto de los dos grupos
de estudios durante el tiempo indicado 1.600.000

Por concepto de horas extraordinarias de trabajo en los es¬
tudios, se ingresará 320.000

Se calcula que, durante el tiempo de alquiler, se precisará la
cooperación de obreros accidentales sobre los cuales la
Empresa obtendrá por diferencia de salarios un ingreso de 30.000

El consumo extraordinaria de fluido eléctrico dará un rendi¬
miento mínimo para la Empresa de 12.000

Por horas extraordinarias de proyección 8.000
Por trabajos extraordinarios en la sala de montaje . . . 19.000
Por alquiler del «Transparent Projection» 8.000
Por alquiler de la grúa 16.000

Sumas y sigue 2.013.000

Por alquiler del Restaurant 6.000
Por alquiler de la peluquería 1.500
Por indemnización de materiales, reparaciones y servicios es¬

peciales de los estudios 16.000

2.036.500

POST-SINCRONIZACIÓN
Se calcula obtener por los trabajos de Post-Sincronización de

las películas filmadas en los estudios 56.000
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Por alquiler del estudios con todos los aparatos anexos y per¬
sonal para la post-sincronización de películas extranjeras
o procedentes de otros estudios 302.400

358.400

LABORATORIO
Se calcula obtener por los trabajos de laboratorio de las pe¬

lículas editadas en los estudios 377.000
Por montaje de negativos de las películas anteriores . . . 15.000
Por los trabajos de laboratorio de las películas post-sincroni-

zadas en la Empresa 171.000
Se calcula obtener por el montaje del negativo de las anterio¬

res películas 12.600
Por los trabajos de copias en serie 910.000

1.485.600

DISTRIBUCIÓN
Se calcula que este departamento de la Empresa distribuirá

al año solamente seis películas nacionales y doce extranje¬
ras, con un ingreso bruto medio como sigue:
Ingreso de producción nacional 2.400.000
Ingreso de producción extranjera 1.650.000

4.050.000

TOTAL PESETAS 7.930.500

RESUMEN DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Estudios 2.036.500,—
Post-sincronización 358.400,—
Laboratorio 1.485.600,—
Distribución 4.050.000,—

Total ingresos. Pesetas . . . 7.930.500,—
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CÁLCULO DE LOS GASTOS

Podríamos, como recíproco a lo dicho al tratar del cálculo de ingre¬
sos, extendernos en las consideraciones que han impedido a nuestros
técnicos a fijar los gastos en su cuantía mayor, con el fin de que quede
totalmente cubierto el riesgo.

Nos ha movido a ello el hecho de calcular las mismas condiciones
de viabilidad de explotación con todo el tren que la organización de
«UNIÓN FILM, S. A.», supone, después de dejar perfectamente cubier¬
tas todas las previsiones posibles con amplio margen para cualquier
contingencia, y dejando una cantidad no despreciable, para imprevistos.

Por consiguiente, el hecho de valorar altas las partidas que a gastos
se refieren, no ha sido motivado por un ligero estudio de la cuestión,
sino con absoluta conciencia de lo que se hacía, en vistas a evitar cual¬
quier posible desviación que en la práctica no respondiera a las espe¬
ranzas despertadas por este negocio.

ESTUDIOS
Gastos de mantenimiento 36.000
Materias primas (anexos) 102.000
Fluido eléctrico 40.000
Gastos reparación e instalaciones 38.000

216.600

LABORATORIO
Fluido eléctrico 60.000
Materias químicas 90.000
Reparaciones 11.000
Gastos generales 24.000

185.000

POST-SINCRONIZACIÓN
Fluido eléctrico 5.184
Gastos materias primas del dep 3.240
Reparaciones 5.000
Gastos generales 6.000

19.424

DISTRIBUCIÓN
Gastos de producción (edición de seis películas propias) . . 1.500.000
Gastos de explotación (12 películas extranjeras) .... 571.800

2.071.800
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PERSONAL
Sueldos del personal de Administración y Estudios . . 1.260.800

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Alquiler 24.000
Fluido 4.500
Teléfono 3.600
Mobiliario 360
Franqueo 5.000
Gastos generales 12.000

49.460

PROPAGANDA
Prensa 150.000
Relaciones 150.000

300.000

CONTRIBUCIONES
Anual 240.000

Impuesto, utilidades, sueldos 126.000

366.080

AMORTIZACIONES Y SEGUROS
Amortizaciones, máq. y conserv. edif 500.000
Seguros 150.000

650.000

TOTAL PESETAS 5.118.564

RESUMEN DE GASTOS DE EXPLOTACION

Personal 1.260.800
Estudios 216.000
Post-sincronización 19.424
Laboratorio 185.000
Distribución 2.071.800
Dirección y oficinas 49.460
Propaganda 300.000
Contribuciones 366.080
Amortizaciones y seguros 650.000

Total pesetas 5.118.564
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RESUMEN GENERAL DE EXPLOTACIÓN

Ingresos 7.930.500
Gastos 5.118.564

Beneficios 2.811.936

Este es el beneficio mínimo que puede obtener la Empresa en su ex¬
plotación, ya que repetimos, una vez más, han sido calculados los gas¬
tos con un máximo de explotación y un mínimo discrecional los in¬
gresos.
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IDEAS FINALES

Terminada la parte expositiva de esta memoria, es conveniente per¬
geñar un esbozo del plan a seguir, para el cual nos ha sido ofrecida la
colaboración de importantes firmas tanto nacionales como extranjeras,
ya que no tiene importancia alguna el cálculo de explotación, sino se¬
guido de un plan de la misma. En líneas generales, se ha dicho que
«UNIÓN FILM, S. A.», se dedicará a la edición como cuestión privativa
suya y a la distribución de películas. Pero hay otros ramos y aspectos
del negocio que no puede dejar sin explotar, por los indudables bene¬
ficios que pueden llegar a producirle.

Algunos de los conceptos expresados en el transcurso de esta me¬
moria, habrán parecido de momento oscuros y faltos de la explicación
necesaria. Y esta falta viene a ser subsanada en estas ideas finales que
tienden a aclarar y fundamentar todo lo que parezca confuso y a ra¬
zonar todo lo que parezca poco fundamentado. El punto neurálgico,
el fundamental, sin el cual no se concebiría la existencia de «UNIÓN
FILM, S. A.», es el de la construcción de Estudios y de no existir una
cantidad de factores considerables que nos impulsan a ello, no nos hu¬
biéramos lanzado a esta empresa con la decisión que lo hemos hecho.

En efecto, la existencia de unos Estudios de la importancia de los
proyectados por nuestros ingenieros, es imprescindible en España. En
nuestras conversaciones con las más importantes casas americanas, he¬
mos llegado a la convicción de que éstas esperan, para filmar en nues¬
tra nación, la posibilidad de hacerlo con las mismas garantías técnicas
que en América.

Y esto hubieran podido resolverlo cualquiera de estas firmas, si la
producción en español de una de ellas sola, hubiera sido suficiente como
para mantener Estudios propios; pero no es así. Sin embargo, la pro¬
ducción de todas juntas es de sobrada importancia para explotarla hol¬
gadamente y que su explotación constituya un negocio, y a eso es a lo
que tiende «UNIÓN FILM, S. A.».

Contamos con la futura producción española de las casas extranje¬
ras, que por una sencillísima y lógica cuestión de crédito no podrían
filmar en los Estudios de otras marcas precisamente americanas y por
consiguiente impide pudieran establecerse en España y además conta¬
mos con nuestra propia producción como complementaria de aquélla,
si bien es de estimar que, del resultado de nuestras conversaciones, he¬
mos deducido que a pesar de ser «UNIÓN FILM, S. A.» la propietaria
de los Estudios, es tan importante la producción extranjera que deja
de hacerse en España, que la española de «UNIÓN FILM, S. A.», sería
complementaria de aquélla.

Estas razones que han sido el resultado de largas y laboriosas ges¬
tiones con las más importantes firmas americanas, son también las que
avalan el hecho de haber adquirido como equipos sonoros los Western
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Electric, puesto que de no hacerlo así, alejábamos la seguridad del
alquiler constante de nuestros Estudios por las tan repetidas firmas,
puesto que éstas están ligadas con la Western-Electric por lo que no
pueden filmar más que en Estudios equipados con dichos aparatos.

Así pues tenemos la ventaja de poder ofrecer Estudios que serán al¬
quilados: 1° Porque es imprescindible para las casas americanas pro¬
ducir en español y ellas son las primeras convencidas de que su pro¬
ducción en América es deficiente y más cara que la realizada en Es¬
paña. 2.° Porque «UNIÓN FILM, S. A.» no es marca americana y por lo
tanto no significa para ellas competencia o descrédito alguno. 3.° Por¬
que «UNIÓN FILM, S. A.» puede proporcionar a estas casas todas las
facilidades convenientes incluso en el equipo sonoro.

Así creemos que ello justifica plenamente el plan de realización y
alquiler de Estudios, atreviéndose a afirmar que el mínimo de 200 días
de trabajo es una utopía, voluntariamente impuesta por nuestros téc¬
nicos, puesto que la experiencia nos demuestra que otros Estudios de
mucha menos importancia que los nuestros, sin las facilidades expues¬
tas, trabajan día y noche para poder cumplir sus compromisos. Com¬
plemento de lo dicho es la organización perfecta de la distribución,
tanto en España como en América.

En este segundo lugar, el organizar la distribución tiene una impor¬
tancia muy grande, puesto que su mercado bien administrado, puede
llegar a producir beneficios con un mínimo cuatro veces mayor a los
que produciría la explotación en la península.

Tenemos a la vista datos fidedignos de películas realizadas en Es¬
paña, cuya explotación en América, bien administrada por una orga¬
nización competente, produciría beneficios que no queremos calificar
de asombrosa, porque responden perfectamente a la amplitud del mer¬
cado.

La versión de películas españolas, bien realizadas a otros idiomas
como el francés y el inglés, nos permitiría también, a base de películas
de calidad, lanzarnos al mercado mundial y ello significaría una autén¬
tica valoración, no solamente de la Empresa, sino de la producción
realizada por ella. Valoración que al abrirle la puerta del mercado mun¬
dial, la coloca en primer plano y en una situación de ventaja para todo
lo que significa superior al calculado en esta memoria.

Además la producción en español, a condición de ser buena, tiene
ya su mercado propio, aparte del que puede conquistar más adelante,
si bien, para completar este mercado en todas sus posibilidades, es ne¬
cesaria una orientación previa y definitiva cuyas puntos tenemos ya
estudiados y resueltos, completamente de acuerdo con los datos recogi¬
dos de empresas establecidas con anterioridad y cuya experiencia en
una esfera infinitamente menor de posibilidades hemos conocido a fon¬
do, aplicando las observaciones hechas a nuestra organización actual y
futura.

No es sólo la experiencia de las grandes empresas la que nos ha ser¬
vido para formar nuestro criterio, sino además la constatación de la
Prensa, tanto técnica como general, de cuyas opiniones entresacamos
lo que de lo mucho escrito nos parece más conciso y significativo.
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Con relación a la técnica

«Nosotros no podemos incurrir en el grave error de sostener,
cual suele hacerlo la generalidad de la crítica, con el socorrido
pretexto de propender a la emulación y al perfeccionamiento, que
todo lo que se hace en los estudios españoles es malo.»

Editorial

Sparta, 25-9-34.

Con relación a la demanda

«La producción española tiene un puesto de preferencia en los
programas. Saben los productores que sus películas estarán poco
tiempo en la estantería; saben que han de darse al público en
lugar preferente. No hay problema por la demanda ni miedo a
quedarse con ellas. El espectador las exige. No puede olvidarse
que en América hay un contingente de habla española que está
esperando nuestras películas. El mercado no es insignificante para
no procurar conquistarlo.»

Damián Molino
El Diluvio.

Con relación a las posibilidades

«Nosotros tenemos en nuestros museos y en toda nuestra ri¬
queza arquitectónica motivos inagotables para poder ofrecer al
mundo interesantísimas películas de este tipo, que solamente pue¬
den hacerse por iniciativa oficial, ya que carecen de inmediato
interés comercial para los productores cinematográficos.»

Editorial

Sparta, 1-9-34.

Con el mismo tema

«El cinema español no solamente no ha agotado sus posibili¬
dades, sino que no ha comenzado todavía a explotarlas. No existe
organización, y por lo tanto el rendimiento es muy inferior al
que podría tenerse y, sin embargo, una estadística escrupulosa
nos demostraría que, hasta las películas nacionales más notoria¬
mente fracasadas, se han salvado en el aspecto económico. Claro
que esto no es aplicable a los casos en que la pésima administra¬
ción ha malbaratado todas las posibilidades.»

La Vanguardia, 14-6-34.
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Con relación al tipo de producción

«El film español marcha con vela a los éxitos, porque olvidó
el tipo localista de sus producciones mudas. Hoy produce films
nacionales, evidentemente nacionales, en cuanto a su argumento,
pero cuyo pensamiento es de tipo universal. Y no otra cosa debe
ser el film sonoro español.»

El Diario de Valencia, 11-9-1934.

Al organizar «UNIÓN FILM, S. A.» y dotarla de tantas garantías
técnicas, no lo hemos hecho con miras exclusivamente particulares, sino
en atención a la protección oficial que pueda tener y que nosotros pro¬
vocaremos en todo caso con nuestras gestiones cerca del Gobierno para
lograr una protección decidida a una industria que se presenta perfec¬
tamente pertrechada y bajo los mejores auspicios de desarrollo. No es
nuevo en España el caso de la protección arancelaria. Por el contrario,
en dichas industrias como la del papel, la de los tejidos y de la seda
y sacarina y otras, el arancel juega un papel tan importante, que su¬
primido aquél, quedaría automáticamente suprimida la industria espa¬
ñola que ha dicho concepto se refiera.

En la producción cinematográfica tampoco es nuevo el caso, y no
nos referimos a España al afirmarlo así, puesto que en nuestra nación
por desdicha, como llevamos tantas veces dicho, hasta ahora no ha
existido una producción seriamente organizada.

Pero en Francia, por ejemplo, la contingentación llega a tal extre¬
mo que las películas extranjeras no pueden proyectarse más que en
quince cinematógrafos, cinco de París y diez del resto de Francia. Esta
fórmula de protección tiene en Inglaterra y en Italia una forma tan
severa como la relatada. No es menor en Alemania, donde cada película
extranjera satisface un canon de veinte mil marcos, en contraposición
a los cinco mil que pagaba antes de la protección estatal.

De manera que logrado este favor oficial, aunque no fuera en los
términos de los expuestos anteriormente, el trabajo de nuestros Es¬
tudios superará mucho a lo previsto, pudiendo asegurar que ante la
demanda, sus vastos recintos serían todavía exiguos, puesto que las
casas extranjeras se verían obligadas a impresionar en España para
evitar el arancel o el contingente y es obvio decir que los favorecidos
serían unos estudios montados al tenor de los nuestros.

Es eso todo lo que ponemos a la consideración del lector, esperando
que formado su criterio ante los datos precisos y fidedignos suminis¬
trados, colabore en nuestra obra, considerando que además de aportar
sus posibilidades en un negocio altamente productivo, serviría para
que se desarrolle un ramo que puede ser de definitiva importancia en
la industria nacional y a que España dejará de ser tributaria al extran¬
jero por una cantidad de millones que es aventurado señalar, pero que
alcanza cifras verdaderamente asombrosas y abochornadoras para la
economía nacional.

(Veure il.lustracions a partir de la página 169)
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