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Valoracio generica del contingut de la col• leccio

Malgrat l'atapecment que sofreixen les peces -mes de cinc mil
1'exposicio estableix una classificac16 que es pot descriure esquemati-
cament per aquest ordre:

Aparells de pas estret. Col•lecc16 de tots els formats i de totes les

marques que ha tingut el cinema dels seus origens. Destacar l'apartat

dedicat a la Pathe-Baby.

- El cinema com a joquina. Col•lecc16 completa de tots els aparells
que s'han fabricat a Catalunya. Destacar la magnitud de la col•lecci6
Nic, de la qual tambe es guarden tots els documents de l'antiga
manufactura.

El pre-cinema. Objectes orientals, ombres xineses, cambra
obscura, Ilanterna magica, anamorfosis, relleu, fotografia, calidosco-
pi, motoscopi, taumatropi, disc magic, zootrop, praxinoscopi, coreuscopi,
cronofotografia, so. La seva ordenac16 esdeve el cami que descriu la
gradual progressio de recerca de la imatge d'il•lusio des del origens
mes remots a la invencio del cinematograf. Cada un dels apartats
esmentats son col•leccions representatives del hoc que ocupen en
aquest capitol de la historia del cinema.
- El cinema primitiu. Destacar l'aparell Lumiere, el qual va

irrompre arreu amb la invencio del cinema. Dels tres-cents que
fabricaren, el que es guarda a la col•lecc16 Mallol, esdeve peca unica
al moo, perque conserva les tres funcions per a les quals fou construct
(filmar, projectar i tirar copies). D'aquesta serie, nomes se'n conser-
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von una desena, pear tots van sol'rir niodificacions posteriors, Ivs
quals els van convertir nomes en projectors.
- El cinema comercial.
- La teleuisio.

Activitats

A part de les visites assistides, que son molt nombroses, la col-lecc16
s'ha obert portes enfora. D'aquesta manera alguns aparells han sortit
de la seva liar, els quals han sigut exposats per diversos motius, coin
per exemple ambientar certaments o esdeveniments cinematografics,
exposicions monografiques i il•lustrar conferencies. Destacarem
1'exposici6 Nic al CIEJ (Centre de Joves de la Fundac16 Caixa de
Pensions) a Barcelona; la cel-lebraci6 del noranta-cinque aniversari
del naixement del cinema a Girona; igualment a Girona, projecci6 de
llanterna magica, en la qual es dona relleu a 1'evoluc16 que va
experimentar des del 1640 fins al 1910, i tambe tota la varietat de
tomes i enginys que va desenvolupar durant aquests dos-cents cm-
quanta anys.

La col • leccio Tomas Mallol es un museu?

La museografia a Catalunya es quelcom preco4, to una tradici6 que
arranca de ]'any 1809; la pionera en fou ]'Academia de Belles Arts de
Barcelona.

Actualment he comptabilitzat, a la guia Los Muscos (le Catalwia,
publicada per La Vanguardi.a ]'any 1989, 281 museus. Una ]lista mes
antiga, de ]'any 1981, publicada pel Servei de Museus de la Genera-
litat-Els Museus de Catalunva, redactat per ]a Comissi6 Tecnica de
Museus- n'enumera 256. El meu interes per aquesta llista mes
antiga es per a significar la importancia del museu privat a Catalun-
ya; si consideressim els museus eclesiastics com a pertanvents a
entitats publiques -donada la funci6 de l'Esglesia-, aleshores enca-
ra podriem considerar que un de cada sis museus es de titularitat
totalment privada. Evidentment, cada un d'ells es presenta d'una
manera totalment diferent.

El Museu de Cinema Tomas Mallol surt inventariat com a museu
privat a la revista L'Auenc' dels mesos de juliol-agost (1992). Tambe
esta catalogat al Club Niepce-Lumiere de Paris i a] Club Llanterna
Magica de Londres.

Considerem que les col•leccions d'aparells de Tomas Mallol formen
tin museu, perque la seva estructura correspon a la concepc16 de
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museu definida pel Parlament de Catalunya en la Llei de museus

publicada el 29 d'octubre de 1990. La Llei diu literalment (article 1.1 ):

Son museus, als efectes d'aquesta Llei, les institutions permanents,

sense finalitat de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupa-

ment, obertes al public, que reuneixen un conjunt de bens culturals

mobles i immobles, els conserven, els documenten i els estudien, els

exhibeixen i en difonen el coneixement per a la recerca, l'ensenyament

i el gaudi intellectual i estetic i es constitueixen en espai per a la

participacio cultural, lddica i cientffica dell ciutadans."

El Museu Mallol s'ajusta fidelment a l'accepcio del primer punt de

]'article 1 de la Llei. Va esser instituit d'una manera permanent, no to

finalitat de lucre, esta al servei de la societat i del seu desenvolupamet
-aquest punt es quelcom ambigu, malgrat les bones intentions-,

esta obert al public -segons un acord previ- reuneix un gran

conjunt de bens culturals mobles i immobles, els conserva els docu-

ments i els estudia amb mes cura que qualsevol institucio publi-ca-,

els exhibeix i en dif'on el coneixement per a la recerca -en soc

testimoni i en soc un exemple. Aixf en tots els seus punts.

L'article 6 fa referencia al registre dels museus, pero alhora tambe

diu que se n'ha de crear el registre. A hores d'ara encara no hi ha cap

museu registrat perque aquest manament encara no ha esdevingut

operant. Tinc notfcies que s'ha publicat un decret amb data 26 de

febrer de 1992 (DOGC num. 1561), que fa referencia a la creac16

d'aquest Registre; es molt recent, i per tant reafirmo la seva inoperan-

cia en In data d'avui, ja que aixf em consta. Naturalment, la manta

d'aquest requisit no li nega la seva identitat de museu, ja que seria

negar-la a tots els museus de Catalunva.

A ]'article 7.1 diu que «els museus han de disposar del personal i de
les conditions necessaries per a garantir la proteccio i la conservacio
de Ilurs fbns,,. El mateix propietari es un dels millors perits en la
materia. Contradictbriament, els museus de la mateixa Generalitat,
segons una publicacio d'ells mateixos, El llibre blanc dels niu,seus (le
Catalunya, publicat el 1984, a la pagina 27 remarca aquestes deficiencies.

L'article 11.1: «Cada museu ha d'inventariar i documentar tots els
bens culturals que l'integren,,; aquest es un altre punt que no resolen
satisfactbriament molts museus publics.

Sense necessitat de gaire retorica, podem manifestar la conclusio
que les col•leccions de Tomas Mallol tenen la categoric de museus,
amb totes les sever particularitats i deficiencies, pero que son, ni mCs
ni menys, que les de qualsevol altre museu.
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L'aportacio de Tomas Mallol a la historia
del cinema

Tomas Mallol no es un historiador procedent de 1'erudici6 ni de la
Facultat de Filosofia i Lletres. La seva disciplina esta vinculada a
l'enginyeria tecnica: cursa els estudis de peritatge mecanic, i per
aquest cami inicia la seva vida professional . S'establi amb un negoci
que requeria la topografia i la fotografia , el qual el vincula at cinema,
i va esdevenir en ell mes un art que una professio.

Els estudis de peritatge son nomes la base tecnica , l'autoapre-
nentatge comenca en sortir de l'Escola Industrial . Cal esser autodidacte;
la fotografia 1 el cinema son joves , poc coneguts i inesperats . Mallol va
desenvolupant tota una personalitat en el seu llenguatge
cinematografic ; el seu estil to uns trets que l'identifiquen al llarg de
la seva produccio . Pero pet que fa at tema de la nostra ponencia, hem
de dir que a causa del seu ofici i de les seves afeccions , sense adonar-
se es va anar trobant amb una col • leccio d'aparells que esdevenen
representatius del cinema de pas estret . L'afany de col•teccionisme fa
que cerqui un ordre i , at mateix temps , vagi omplint els buits per
completar un ventall que cada dia es va obrint roes. L'aparicio fortuita
d'un aparell genera 1'ansia per aconseguir l'altre, i despres 1'altre i
l'altre... Despres de ]'amateur s'obriran altres col-leccions, fins a
reunir totes les que hem esmentat. Novament havia fruit la passio que
per la tecnica havia sentit des de molt petit.

Si be inicialment l'encontre es fortuit, despres esdeve una recerca.
A] principi era facil perque sovint es tractava quasi d ' aparells de
segona ma. Pero la investigacio es va endinsant per estrats mes
profunds , llavors cal rastrejar encants, cercar per les velles fabriques,
els antiquaris, els col•leccionistes , cal viatjar per fires i mercats, pero
sobretot cal un coneixement profund dels objectius que es perse-
gueixen. Per poder-ne seguir el fit, horn ha de recorrer no sots a
1'erudici6 i it coneixement d'altres col•leccions , sing tambe a l'estudi
de ]'aparell com a tal , que ens posa en evidencia 1'evoluci6 tecnica que
ha seguit.

Podrfem resumir el metode historiografic de Tomas Mallol a grans
trets:

1) Arqueologic. Recerca d'objectes per a formar les col-leccions dins
les sever especialitats tematiques.

2) Conservador. Neteja i restauracio de ]'aparell, si s'escau.
3) Museografic . Dotar-lo de 1'espai ffsic que requereix i del hoc

pertinent, sempre que els limits del local ho permetin. En definitiva,
establir un ordre. Mai no pot satisfer la seva ambicio d'atorgar-los la
dignitat que requereixen . Normalment queden una mica apilonats, i
els uns es mengen perspectiva als altres; hem de considerar que,
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malgrat la superficie de 270 m", el volum de les peces fa que el Museu
esdevingui petit. Malgrat tot, 1'exposici6 expressa amb tota claredat
I'essencia dels rnissatges pretesos: la historia de l'evolucio de la imatge
d'il•lusio (pre-cinema), el cinema com a joguina...

Cal una seleccio en l'adquisicio d'aparells, tenir un coneixement
previ del cami que segueix en la seva evolucio. Es tracta d'una seriosa
analisi tecnica i d'un llarg treball d'erudicio. Horn pot palesar que es
aixi com s'ha dut a terme, el rigor i els escrupols de Mallol han sigut
extremats.

La seva contribucio a la historia del cinema seria en primer lloc la
conservacio dun valuos patrimoni, si no hagues estat per la seva
recopilacio -sense oblidar altres col•leccionistes que ban fet una
tasca similar-, hauria quedat perdut enmig de la ferralla i la resta
s'hauria dispersat entre antiquaris, amb la qua] cosa aquests objectes
sols tindrien el valor de 1'antiguitat, mai no serien reconeguts com a
peces per a reconstruir arqueologicament les ruines que en un altre
temps edificaren el sete art.

Finalment, voldria manifestar que la participacio de Tomas Mallol
no es queda limitada a la tasca arqueologica, de conservacio i museo-
grafica, sing queel seu treball el podem considerar tambe historiogrhfic
amb tota ]a puresa de la paraula, ja que el Museu reuneix totes les
condicions d'un treball d'historia, to un plantejament, una estructu-
racio, un metode rigoros i unes conclusions.

Altres col•leccions i museus publics

europeus

La definicio de niuseu exclou els fens de cinemateques, videoteques
i biblioteques. Tenim notfcia d'arreu d'Europa d'institucions oficials
que arxiven material cinematografic, pero la majoria d'ells venen a
esser registres de diposit legal i/o cinemateques, i algun d'ells to
material «museable,,, per exemple: cartells, aparells antics, a mes a
mes d'alguna llanterna magica, ombres xineses i algun altre prece-
dent del cinema. A vegades formen una col•leccio amb aspectes
anecdotics entorn els mites i la magia de la realitzacio cinematografi-
ca. Tambe, formant part dels museus de la ciencia i de la tecnica, es
pot trobar un apartat dedicat a 1'6ptica, la fotografia i el cinema. Pero
possiblement el patrimoni mes important esta guardat en mans de
col•leccionistes particulars.

A Alemanya la casa AGFA to exposicio publica del tema que estem
tractant. Tambe podem localitzar museus a Frankfurt, a Postdam i a
Berlin.
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A la Gran Bretanya hi ha dos museus ulicials I especificament de
cinema: el National Museum Film and Photography, a Bradford
Yorkshire, i el Museum of the Moving Image, a Waterloo Bridge, a
Londres. Aquest ultim es el mes complet. Esta vinculat i porta una
dinamica conjunta o paral•lela amb el National Film Archive. A grans
trets podem dir que toca aspectes bastants moderns, perO que una
novena part de la exposicio es dedica al pre-cinema. El Museu to una
certa pretensio de donar una visio universal i completa de la historia
del cinema.

A Italia el patrimoni museografic se centra a] Museo Nazionale del
Cinema, a Tori. Consta d'un palau per a exposar el patrimoni, tres
sales de projeccio i una biblioteca. Ni les sales de projecci6 ni la
biblioteca entren en l'accepcio que internacionalment es to de museus.
Hem de dir que la biblioteca posseeix valuosos volunis de hihliofil d'un
interes cabdal per a la historia del cinema. Respecte a 1'exposici6, hem
de dir que quasi fa un any que esta tancada per remodelacio, i no
s'obrira fins al 1995 en un nou emplacament, el Palazzo degli Stemmi.
Tota aquesta reorganitzacio to ]a finalitat de rebre el centenari del
naixement a Tori es d'un valor molt apreciat per a la historia del
cinema.

A Franca hi ha una seriosa preocupaci6 per la questio. La ciutat de
Lio alberga la Fundaci6 Lumiere. Tinc referencies del Musee Marey
a ]a Cote-d'Or. Paris es la capital en cinemateques, videoteques,
fototeques, sales d'exhibici6 i museus. El mes representatiu es ]'Henri
Langlois; abasta des de la prehistbria mes remota fins als mites mes
importants del nostre temps. En segon terme, el Musee National des
Techniques posseeix una valuosa col•leci6 d'aparells relacionats amb
el cinema i la fotografia. Actualment aquest material esta emmagat-
zemat amb la finalitat de donar-li una nova estructura mes impactant
davant la imminent celebracio del centenari del cinema. La seva
inauguracio esta prevista per a] 1994-1995. El Palau de Tbquio tambe
esta preparant una mi,se en .scene per a aquest esdeveniment. Es
convertira en el Palau de la Imatge; sera una videoteca, suposada-
ment la mes completa, on es podran veure videos individualment i
haura servei de prestec; tindra una prestaci6 similar ales biblioteques
tradicionals.

Aquesta breu referencia al panorama museistic europeu to l'objecte
de situar en el context la col•leccio que estem exposant -]a Tomas
Mallol- i observar quin seria el seu rol dins aquest mapa de museus.
Evidement, mentre es mantingui tancat a casa seva, queda segellat a
un cercle molt reduit i afortunat que ha aconseguit assabentar-se i
establir contacte amb el seu propietari. Davant la hipbtesi que el
conseller de Cultura i el director general de Patrimoni Artistic
reconeguin a temps la seva dignitat i 11 brindin l'oportunitat de
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COOV(1 tir-Se en Lill museU public, nO hauriem d enve.Iar res a cap dels
museus que he citat . En la celebracid del centenari del naixement del
cinema el Museu del Cinema Tomas Mallol podria esdevenir un dels
punts mes interessants de l'ambit museografic.
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