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Introduccio

Al llar^r dell darters anys, conlorme ens acostem al primer centenari
del cinemato^^-af ^ 1895-1995 ), s'han gnat font mes frequents les recons-
tructions mes o menys fidels d'espectacles i in^^encions considerats com
a pre-cinematografics, com es el cas de la llanterna magica, en el mare de
festivals cinemato^n^afics i institutions museistiques, a carrec de corn-
panyies professionals, i tambe de creadors de museus cinematografics i
d'imatge en moviment.

Aixi va ser el 1982 i el 1985, amb la companyia Narrowboat Theatre
de Londres, que en la seva primera vinguda a Barcelona oferi el seu
espectacle de llanterna, especialment de l'epoca victoriana, en el mart
de la desapareguda Setmana International de Cinema. Pel maig de
1989 ^^aig ser testimoni, en el mare de les Journees Internationales du
Cinema d'Animation, d'Annecy, d'una reconstruccio de la fantasma-
^;oria de Robet•tson, commemorative del Bicentenari de la Revolucio
Francesa, portada a cap pel creador del museu de L'Art de 1'Enfance,
de la localitat savoiana de Marcellar-Albanais, Yves Rifaux.

h:n tornar a case vaig poder assistir a 1'espectacle de llanterna que
s'ofeei, el novembre de 1990, al Museu de la Ciencia i la Tecnica de
Catalunya, de Terrassa, que allotja les col•leccions -no exposades-
pre- i cinemato^,rrafiques de la Filmoteca de la Generalitat, i que oferi
la Compagnia Mondo Niovo, de Padua, dirigida per Laura Minici
I,otti. A aquestes dues darreres reconstructions em vaig referir en un
article publicat a la revista Historic y Vida. ` I finalment, la projeccib

I V"gell la bibliografia.
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11e ILInt('rn,i ((tic v;1 lvvnir Iluc ,i (^irun^3 pee nunc dtv iI t

per Tomas MaI I ol i basada en la seva admirable col Ieccio de Ilanternes

i vidres del seu Museu, amb una evocaci6 de Robertson, el creador de
la llanterna moderna i les seves fantasmagories. '

Per aquests i d'altres motius m'he proposat, doncs, fer un primer
apropament a 1'estudi de la presencia de la llanterna a Catalunya,
limitada per ara a Barcelona, tot i ser conscient que ]'absentia de
bibliografia sobre aquest tema dificulta extraordinariament aquesta
tasca, que es com comencar de zero. Hi ha obres sobre pre-cinema i
especificament sobre ]a llanterna, pero es refereixen i estan publicades
a d'altres paisos d'Europa, o be son simples traduccions. Mentre que
les histories cinematografiques generals Bolen citar sempre aquesta
questio d'una manera molt superficial, repetint en tot cas les dades
referents a d'altres paisos, sense personalitzar-les, no obstant aixo ni
en la llanterna a Catalunya ni a la resta de l'Estat espanyol. Sols

algunes monografies historiques locals n'oferixen algunes dades.

Pero ]a llanterna no sols s'estudia com a precedent dins de la

historia del cinema, sing que es reivindicada i entra dins del camp del

teatre i concretament dels titelles -i aqui cal destacar les magnifiques
obres que detallo en la bibliografia- de Francisco Porras i de John E.
Varey, centrades a Barcelona i a Madrid, respectivament. Tambe to
a veure amb la historia de la magia i de l'il•lusionisme, i, si mes no, cal
recalcar l'adjectiu de ' mAgica,,.

La fotografia compta tambe amb la llanterna a partir de l'aparicio
de la cambra fosca portatil de Kircher (1646), i un dels seus inventors,

Daguerre, estigue vinculat a la invencio del diorama, un altre dels

graons de la pre-cinematografia; en aquest aspecte, cal esmentar la

completa obra de Sougez.' I tambe algun historiador la inclou en la
historia del comic o historieta, pel que fa ales bandes de vidres pintats,

com es diu a l'obra de Blanchard.' 1 com ja dic mes endavant, tambe

ha estat estudiada per etnografs i folkloristes, entre els quals ha

destacat Joan Amades.

De Kircher a Robertson

Una do/inicib. Lianterna magica: aparell en el qual , per mitja de

lents, es fan apareixer, ampliades sobre una superffcie blanca, figures

pintades en tires de vidre i fortament il•luminades per una Hum

situada a ]' interior de l'aparell ( dels diccionaris).

2. El full d'ASIFA (. Barcelona , abril de 1991.

: 3. Soi a': z, Marie-Loup : Histaria de la fatogra(ia, Ediciones Catedra. S A, Madrid, 1985.

4. BLANCH ARD, Gerard : La Bantle De.ssinee. Marabout Universite, Veviers ( Bi'lgica ), 1969.
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Al Ilaig de la historic dos noms han sohresortit sobre tots els al
tres; el primer dells va ser Athanasius Kircher (1602-1680), sacerdot
jesufta alemany que va inventar ]a Ilanterna magica sobre els experi-
ments anteriors de Della Porta i Daza de Valdes, pero aquests sols
havien aconseguit un aparell sols per veure; en canvi, Kircher va fer
que servis per a projectar. Aixi projecta imatges pintades sobre vidre,
amb colors transparents, sobre un llenc posat en una paret. L'aparell
tenia una forma cilindrica, es basava en el principi del condensador
i feia servir el poder reflector dels miralls.

Kircher reuni tot el seu saber en l'obra escrita en Ilatf Ars Magna
Lucis c/ Umbrae, que publica el 1646, i que en una edicio de 1670 es
troba a la Biblioteca de Cinema Delmiro de Caralt.

Pero la Ilanterna hauria restat closa als cenacles cientifics si no
hagues estat perque a] segle xviii Robertson la va modernitzar, i
converti la mera curiositat cientifica en un espectacle public on la
tecnologia es posava al servei de Fart. Ell li canvia el nom, li posa el
de fantascopi, i I'adapta als gustos de 1'epoca anomenant-la fantas-
magoria. A ]a part tecnica hi introdui dues esmenes: dota la Ilanterna
de rodes que possibilitaven Ilibertat de moviments per a projectar i
adaptar 1'6ptica a les necessitats d'aquell espectacle que jugava amb
les projeccions de grans dimensions, en superficie i distancia.

Etienne-Gaspard Robert, dit Robertson, va ser un fisic i aeronauta
belga nascut a Lieja el 1763 i mort a Paris el 1837. Quan era professor de
fisica a la seva vila nadiua, viatja a Paris en l'epoca mes tempestuosa de la
Revolucid Francesa, per tal de proposar a] Govern un mirall d'Arquimedes
perfeccionat, amb el qua] pretenia poder incendiar la flota d'Anglaterra.

Home inquiet i polifacetic, destaca com a aeronauta o tripulant de
globus, i li es atribuida la invenci6 del paracaiguda. Resumi la seva
experiencia i les seves multiples invencions relatives a la «fisica
recreativa», entre les qua] destaca la Ilanterna, en les seves Memoires
recreatifs et anecdotigties (1830-1834).'

El mes de germinal de 1'any vi (mare de 1797) Robertson comenca
a of'erir amb gran exit els sous espectacles de la fantasmagoria a la
societat del Paris de la Revolucio Francesa. A partir d'aquell moment
es pot parlar de la moderna Ilanterna magica que es propagaria pertot
arreu al final del segle xviii fins a la frontera del xix amb el xx.

Diversos noms per a una Bola cosa

A traves dels temps i a tenor de les modes i dels gustos canviants,
la Ilanterna, a la vegada que evolucionava en el seu contingut i en

5. Vegeu la bibliografia : Fantosmagories de Robertson.
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I asp(ctc, ,t nit canv iar , p(ro, ('n alto (,sencial: 1>ruj^ccio (I iin t r; cst.i

tiques i animades; adoptava tambe noms nous per a una mateixa cosa.

Moltes d'aquestes denominacions provenen de ]'italic , ester per
veure si perque els seus introductors al llarg i ample de tot Europa
haguesin estat durant una epoca als nadius de la Savoia, pals
independent entre els segles xvi i xviii, a cavall entre Italia i Franca,
i que en el segle xix es va annexionar Franca , o si pel motiu que
realment haguessim estat ciutadans de la peninsula Italiana els que
introduiren aquest i altres espectacles com son les ombres xineses. Tal
com es denominava la llanterna en llengua italiana Mondo nuovo va
passar a la peninsula Iberica amb les variants de Mondinot'i,

Mundinuero , Mundinovo i Mundonuevo , mentre que la denominacio
Mrindia va ser exclusiva del catalc . Es una incognita tambe per que
s'aplicc aquest nom a la Ilanterna i l'origen de la denominacio malgrat
la clara referencia al Non Mon , o sigui, a America.

Una altra denominacio es tambe d'origen italic : Tutti Ii ntondi, o
sigui , ` tot el mon' , sota les varietats de Totilimondi , Tutilimundi i
Titirimundi , transferida a un nou mitjc com era la Ilanterna i
provinent del teatret meccnic de titelles del mateix nom.

Encara que fou poc corrent , la llanterna mcgica apareix citada com
a «mcquina catroptica ,,, i aixi va quedar documentada al Mario de
Madrid de 2 de febrer de 1799, referint- se a una temstica d'exit en
aquella epoca: Los cazadores sobrecogidos por la tempestad."

Al final del segle xviii i principi del xix va ser vigent el nom de fan-

tasmagoria , denominacio encunyada a partir de l'espectacle del belga

Robertson , mentre que l'aparell projector rebia un nom adient com es

el de fantascopi.
Tambe es conegue la llanterna per camera o maguina fosca, i

tambe per optica , i aqui entrariem en el terreny de la seva relacio amb

]'epoca pionera de la fotografia. A mitjan segle xtx, en el zenit de la seva
popularitat , la llanterna va penetrar a les liars i es converti en una
joguina per als nens i en diversio per als grans : aixi , l'aparell projector
-portctil- adopts el nom de lampadoscopi , amb l'aspecte d'un

quinque del segle anterior.
I des de 1897 son els mateixos fabricants de llanternes mcgiques

infantils -francesos i alemanys , especialment- els que van

coin ercialitzar els aparells de vistes animades cinematogrsfiques, o
sigui dels primers dibuixos animats. El veil invent i el nou havien
quedat enllacats , pero aviat el cinema , devorarla ' ] a llanterna.'

6. V. a -v . •l.- E., .Titiriteros y volatines en Valencia , 1585-1785.., a Rain Valens iana de

Filologria, tom fl, fascicle 1-4, 1953.

7. <.A propos de I'invention du cinema d'animation , vegeu la hibliografia.
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Barcelona , segles XVIII, XIX i una Punta del XX

F.I fet que no hagi trobat referencies catalenes a la llanterna en el
se^;le xvn -la f^amosa obra de Kircher es publics el 1646- no vol dir
que no hi siguin, si es que les proves documentals no s'han perdut,
mentre que si que n'hi ha pel que fa a la cultura castellana. Varey city
la que se suposa «primera referenda a la Linterna Magica en len^;ua espa-
nola^^ en uns versos que sor Juana Ines de la Cruz escrigue abans de 1691.

Yerb no hauria de ser fins al segle svui que la llantei°na passaria d'una
mera curiositat cientifica a espectacle popular, difosa especialment pels
pr^^jeccionistes ambulants de la llanterna, que la portarien fins a 1'ultim
raco de la rostra geografia en la seva vessant de llanterna de caner, i
tambe pels fisics ]lanternistes <^ 1'estil de Robertson, que la ofeiv-ien en
sessions publiques i privades, en teatres, magat-zems o palaus, tot
propiciat pel nou interes per la ciencia caracteristic de la segona meitat
dcl se^;le xvni i tambe del principi del viz, mitjant^ant el qual es
divulgaren les exhibicions de l'optica , la quimica i la fisica recreatives.

La primes documentacio es una Real cedulcr de 1783, que cito
malgrat que no esta datada en 1'ambit catala perque es refer•eix a una
llei que abastava tot 1'Estat. Aquesta llei, dictada sots el regnat de
Canes III pel primer fiscal Comte de Campomanes, datada a Benavarri
(Oscar, es troba a la Biblioteca de Cinema Delmiro de Caralt, i es va
promul^ar per prohibir esercir diverses professions d'ambulants,
entre elles la de portadors de «c^imaras obscuras». Vegem un fi•agment
d'aquest documents: «I...I Por la qual os mando que con nin^,rtin
pretexto ni motivo permitais, ni consintais yue los Buhoneros, y los
que trahen samaras obscuras, y animales domesticados con habilida-
des anden ^°agando Por el Reyno con prevention que ha^;o a los
Capitanes generales y Justicias de que no les den Pasaportes ••. I".

lie 1790 data una obra publicada a Barcelona, TO^tica del cortcjo,
atribu^ida errbniament a Jose de Cadalso,que com a subtitol Aorta que es
E.^/njo rlcn•o sir yuc, con demosh^c^cronc,^ prdcticcr.5 del enh^ndimicnto, .^e
ntcuirficsta to nisubstnnciczl de.u^nt^;jant^^ empleo. I el 2 d'abril de 1796-
en una citaci6 de 1'erudita obra de Porras- trobem un indici que la
llanterna era ja una cosy cone^nida a Barcelona: «En el gabinete de mis
anLi^;uallas ^... ^ estaba yo I ••. I formaba planes de divertir al mando I •..I
refinando mi Linterna Magica.»

Existeiaen documents -com vew^em- sobre un dels que sembla
yue f'oren un dels principal ]lanternistes de 1'epoca. Es tracts d'una tal
Martin -Martin Aubee- que X. Theodore Barber considers en un
article com un dels principals imitadors de Robertson, que a mes

\ , . g , I I I ; I h i I d Iog I i I t I i I ^
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hauria estat ajudant seu en el Pavilion de I'Echiquier de Paris, i que

oferi el seu espectacle tant a Bar-celona (1802 i 1803) com a Madrid

(1806), tal com a continuacio veurem.
Ja en el nou segle -el dels invents- el Diario de Barcelona

informava, un 14 d'octubre de 1802, que Alega un fisico artista de

Paris,,, del qual no diu el nom, i el 19 del mateix mes parla del «senor

Martin, profesor de Fisica, de Mecanica y de Optica,,. Sens dubte,

aquest es el mateix Martin, l'ajudant de Robertson. El 9 de gener de

1803: ,El profesor de fisica, el senor Martin, solicita encontrar un

Almacen grande, o un Salon de primer piso, en el centro de la

ciudad....., i el troba el 12 de febrer:
«(...1 en el callejon sin salida frente a la puerta mayor de San Justo,

en un almacen de la casa de Sunol y Dalmau I edifici situat al carrer

cul-de-sac del Bisbe Cacadorl, en el qua] dara representaciones estos
ultimos dias de Carnabal, empezando por el Domingo en esta nueva

habitation que ha dispuesto con el mejor aseo, comodidad y elegancia,

para con ]a dehida licencia anadir, a su representacion la FANTASMAGuRIA,

la que hara esta Quaresma: interinamente se pagara estos dias media

peseta por la Entrada, y otra media por las Lunetas y Palcos. Se

empezara a las sets y media.,,
Com a testimoni directe de la fantasmagoria tenim el de Josep

Coroleu, que, a les Memorias de un menestral de Barcelona (1792-

1854), escrigue -coincidint amb la documentacio del Diario de

Bar-celona- que, en 1802:
«Pasamos entonces una temporada que a muchos parecio triste y

monotona, despues de la extraordinaria animation a que estabamos

acostumbrados. A los jovenes no nos quedaba otro recurso que it a

presenciar los experimentos fisicos que hacia un tal senor Martin en

un almacen de la calle de Guardia esquina a lade Trenta-Claus, o unas
sombras chinescas que un italiano llamado Chiarini hacia en la calle

d'En Tripo detras del Palacio Real. Los mas ricos ]ban a] teatro, I ... k.`'

El 23 de mare de 1803 s'explica amb details la fantasmagoria en el

curios llenguatge de l'epoca: «I ... I en cada representacion hara juegos

y experiencias que no ha hecho todavia en la Fantasmagoria, anadira

cada dia nuevas figuras, ilusiones de optica de ]as mas raras, en que

una fantasma se multiplica hasta lo infinito, y estara siempre en

movimiento, de suerte que todo el teatro parece lleno de ellas; y se

terminara la funcion con el bayle de los Bruxos.,, I el 9 d'abril

s'anunciava que Martin,.1... I hard ver la sombra de varios personajes,

pintado de lo natural por los mejores artistas (Henri-que IV, Luis

XVI... Bonaparte) y varios objetos nuevos que le acaban de traer de

Paris I ...1» .

9. Ediciunes li<ti,. l3arceluna, 19-lb
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Finalment, 1'1 de maig s'acomiada del public barceloni, i notifica

que el 3 de maig donara 1'ultima de les seves representacions. La

documentacio ens parla que Martin o Martin havia d'anar a Madrid

el 1806 a oferir la seva fantasmagoria.

La descripcio mes detallada d'una fantasmagoria es va publicar

tambe al Brusi del 20 de desembre de 1803, i era oferta per un fisic de

nom Bienvenu, que tambe era frances. ,Hoy, en el Teatro Iel que fou

Teatre de la Santa Creu i despres Teatre Principal, a la Rambla I de

esta muy ilustre Ciudad D. Francisco Bienvenu, profesor de Fisica

experimental, dare la quinta funcion de sus experiencias ffsicas; 1••.I

se seguira a ellas la Fantasmagoria o sea ilusion de Optica.-

I continuava el text alabant 1'espectacle per tal d'excitar la curiositat

del public, i que recorda les descriptions que el mateix Robertson feu

del seu propi espectacle.
,De todas ]as maravillas que ofrece la Fisica a nuestra admiration

las que son el objeto de la Fantasmagoria con las mas propias para

pasmarnos, llenarnos de estusiasmo y transportarnos en algun modo

fuera de nosotros mismos I...I. Despues de penosos trabajos y largas

investigaciones, el citado Profesor ha logrado llevar estas ilusiones

hasta un punto de perfection que nada dexa que desear a los Espec-

tadores, relativa a la aparicion de Espectros y Fantasmas. La ilusion

sera tan perfecta que se veran algunas Figuras correr en apariencia

muchas leguas de distancia, y recorrerdn otras todo el interior del

teatro. Desde cualquier punto de e1 en que se hallen los Espectadores,

les parecera que ]as Figuras o Fantasmas vienen a tocarles, aunque

en la realidad esten distantes. I...I Se veran algunos fantasmas

errantes que precipit indose de lo mds alto del teatro parecera que van

a caer sobre los Espectadores I...I.-
El Brusi del 22 d'octubre de 1803 publicava una nota interessant

pel let que aporta una dada sobre 1'esmentat Bienvenu, en dir que ja

havia ofert cinc anys abans a Barcelona -o sigui el 1798- el seu

espectacle de fisica experimental, amb la qual cosa les fantasmagories

de Barcelona serien practicament contemporanies de les que Robertson

comenca a Paris a partir del 1797. Aquesta nota deia: <Don Francisco

Bienvenu, profesor de Fisica experimental de Paris, que cinco anos

hate dio en el Teatro de esta ilustre ciudad varias funciones de sus

experimentos [ ...1. Los ultimos anos que ha pasado en Paris, le ban

facilitado los medios de dar a cada una de sus representaci ones Lin

caracter de magnificencia y de grandeza [...].',

A proposit d'aixo, Bienvenu alternava els seus espectacles de la

fantasmagoria amb altres experiments vistosos molt del gust dels

barcelonins de 1'epoca, com els que tambe es descriuen al Brusi: ,I...]
experiencias relatives a la electricidad, y especialmente a las cente-

llas o chispas y pinceles luminosos [...I la Hidraulica, por medio de la
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qual se vc>ra U ans(rn coarse el ague on I1ores, casc<adas, mariposas,
obeliscos , iluminaciones volantes, Iluvia de fuego en medio del agua,
etc.,, (29 octubre 1803) i tambe «varios rayos Iquel correran toda la
extension del Teatro I ... I, la funcion se concluira con la vista de la gran
luz resplandeciente I...I» (31 d'octubre 1803 ). Tot un arsenal , doncs,
d'efectes especials -que ara en diriem . En efecte , ni ara ni abans hi
ha <-res de nou sota la capa el cel>.

L'tinic cop que fins ara he trobat ciutat Robertson en una publicacio
barcelonina de 1'epoca es al Diario del Gobiertio de Cataluna v de
Barcelona del 24 d 'abril del 1816 : , Mr. Robertson , cuyas ilusiones de
optica conocidas baxo el nombre de Fantasmagoria tuvieron tanta
aceptacion en Paris unos 20 anos hate I...l,,. Pero unicament es per
parlar de la invencio d'"una abladorcilla automata ,, o sigui d'un ninot
automata que articulava sons , i no de la Ilanterna , com tampoc city la
possibilitat que Robertson hagues ofert el seu espectacle a Barcelona.

Les pagines del bicentenari Brusi ens serveixen de testimoni per
a saber que es continuaven donant sessions de fantasmagoria en la
decada dels quaranta del segle xix, com la nota apareguda el 16 de
mare de 1841 : , Hermosos y variados j uegos de manos, grande espec-
taculo de Fantasmagoria . Se despachan ]as lunetas en el mismo local,
en la Rambla , num. 9 , frente al Correo , a ]as siete,, . I una altra del 9
de gener de 1842 , en la qual s'anunciava que -En la calle de ]a Cadena,
num. 20, se dara una funcion de juegos de manos v fisica experimen-
tal, dando fin con el sainete de los puchinelas. La entrada de luneta
a dote cuartos».

La llanterna com a espectacle public de carrer i com a
funcio domestica

Nombrosos testimonis on els terrenys de l'assaig, del periodisme,
de la novella, del teatre, de l'estudi de les costums, del folklore, entre
d'altres, han arribat fins a nosaltres, tant dell espectacles publics
oferts als carrers i places per llanternistes ambulants, com de les
funcions domestiques oferides en la intimitat de les liars i de les
rebotigues literaries i de tertulies o reunions socials varies. En tots els
casos s'evoquen tipus populars, anecdotes humoristiques, satires
politiques i tambe picants, costums desapareguts, i fins i tot topades
amb la censura de cada epoca, que serveixen no tan sols per a
reconstruir la historia de la llanterna com a mitja audio-visual, sino
tambe per a coneixer millor la vida i els costums de passades centuries.

Tot aixo sense oblidar que la llanterna i les seves diverses
denominations donarien nom o serien l'argument des de obres teatrals,
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^,lllle^^ ^:U'^Lle^e.^, enlreme^U^ Le(111'21^^, ('Utn^)(I^ICIUn^ InU^IC21^^,

roman4os de cec de la literatw-a anomenada de «canya i cordill^•, tam-

be azpcaleres de diaris i revistes de caire politic i fins i tot series de

novel^les per entregues, la Simple enumeracio dell quals seria aqui

impossible.
Comen^are per 1'espectacle que era oi'ert gels llanternistes

ambulants, que amb el seu artefacts a cull eren coneguts, en castella,

pel do ^lel titirimundi i, en catal^i per 1'hunu^ cle la mundia. Si

diCerents, com hem vist, eren els noms de la llanterna, tambe les sever

dimensions, opus i Cormes eren variables. Des de les que es carre^;^aven

a 1'esputlla, fins a les que anaven amb codes, o que es repenjaven en

un t.ripode o es disposaven sobre potes plegables com les de les cadires

de iisora. Pero totes elles tenien en coma -com es pot veure en molter

il^lustracions de l'epoca almenys dues finestrelles amb lents

d'augment, per on els espectadors, per poc preu, podien veure per

transparencia els vidres i]•luminats per un fumejant quinque o per

espelmes, i oferien 1'oportunitat d'admirar cores com les que descriu

una poesia popular del vuit-cents:

P:n la m5gica lintcrna

vcrcis pinturas hcrmosas

palacios, guerras ,v cosas

dignas de memoria eterrr^.

El linternista, que normalment comptava amb un ajudant o

aprenent, s'encarregava, a mss, de cridar 1'atencio els espectadors

amb el so d'algun instrument musical, que a mss els servia per a

amenitzar la vetllada i explicar les imatges manipulant a la vegada la

llanterna canviant els vidres mitjan^ant un senrill mecanisme d'una

seria de cordills que s'enrotllaven en uns petits corrons, a semblan^a

dell yells telons i decorats teatrals.

A mss, al seu pas per carrers i places, i a manes de publicitat, el

llanternista deixava anar el seu caracteristic Grit:

^^A la Ilan-ter-na ma-gi-ca», que s'afegia als mil i un Grits de

venedors i ambulants de tota mena que llavors es podien senor als

nostres carrers i places, com ara: «Surjulida, farig^ola y borratxes,

dunes, qui'n comps? Aigua escorsonera fresca y gelada. Las once han

dado, sereno o nublado. La marmota viva. Perols adobar, paelles

estanyar>>, i que han estat portats a diverses compositions musicals

evocadores dell yells costums, una de les quals, titulada Serra full cfe

Barcelona, pot sec atribu^ida a Ferran Sor 11778-18391, se^;ons indica

Aureli Capmanti^,^"

m. Bala, /I(, dc x"",h°". Eu.".I I"AI boll. x""./"w. 19 6.
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l s • prograImIcions I c'I gelleres tcnlatics dek vidrcs dt' Ikllltcna
devien ser infinites, i per la f'ragilitat dels vidres, es devien renovar
ben sovint. Per aquest i d'altres motius han arribat fins a nosaltres
una minima part d'aquests que es conserven en diferentes col•leccions
publiques i privades. La imaginacio de l'espectador era enriquida per
la del projeccionista, que havia d'improvisar explicacions sobre paisos
on mai no havia estat, o descriure batalles o esdeveniments dels quals
a vegades solia tenir una idea mes aviat remota...

Els cristalls de brillants colors, primer pintats a ma i posteriorment
cromolitografiats o gravats usant altres tecniques d'impressio, els
mes apreciats dels quals foren els de mer entreteniment i diversio, els
que presentaven situacions comiques, els esdeveniments historics
com batalles o efemerides patriotiques, els de trims i successos
truculents -tan lligats a la literatura popular dels romancos de cec
o de ,canya i cordill»-, i tambe els de geografia, que representaven
paisatges, paisos ilunyans i monuments exotics. La canalla que
voltava 1'aparell amb l'esperanca de poder veure gratuitament les
<vistes», preferia com sempre els contes, les llegendes i els vidres
comics.

I els vidres per a sessions privades o publiques, pero en local tancat,
incloien a mes els temes didactics, en les quals s'emeteren els primers
missatges publicitaris. Sense oblidar tampoc les que reproduien
temes erotics -en aquella epoca, destinades sots a homes adults- i
les satirico-politiques, que s'oferien en sessions clandestines, en
aquest cas de llanterna domestica, i que algun cop portaren mes d'un
maldecap als seus organitzadors, com en un cas veridic que succei a
Madrid durant 1'epoca d'Isabel II.

A mes, els llanternistes posaven al dia les imatges dels seus vidres,
amb motiu d'algun succes d'actualitat, com indica Amades, en l'ocasio
de I'atemptat contra el rei Alfons XIII a Paris, a la primeria d'aquest
segle.

A Catalunya es sobretot Joan Amades el que ha evocat, sobretot en
dues de les seves obres, la popular figura del lianternista i del seu
mitja de treball, la llanterna." Pero tambe han deixat testimonis
fragmentaris d'aquest: Francesc Curet, Aureli Capmany, Antoni R.
Dalmau i Ricard Sune Alvarez, entre d'altres. Amades i Sune testimo-
nien que a Barcelona, encara en la decada dels anys vint existien
llanternistes de fira que ells havien conegut en el popular mercat d'Els
Encants. Un d'ells portava el sobrenom de Bruticies, i Amades creu
que fou l'ultim home de la mundia o llanternista que hi va haver a
Barcelona.

11. Costumari ca told, voL 11: I.a Qua resmit ., Sal vat Editores, SA. Barcolana. 195111-191,6

I Folklore de Catalunva, ,Costums i creences-, Editorial Selecta, Barcelona, 1980.
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Sohre aquest nutteix Bruticies, Juan Amides don, roes details pel

fet d'haver-lo conegut. «Quan erem infants parava als "Encants" un

personatge molt pintoresc conegut com a "Bruticies", que muntava

una mundia en un estrem del seu establiment. Com era molt amic de

casa, nosaltres podiem disfrutar gratuitament de l'espectacle, i

recordem haver vist diversos cops el seu pessebre. Bruticies tenia

muntada la seva mundia a la cruilla dels carrers Urgell i Floridablanca.»

D'altres foren els membres de la familia Grau de Reus, que

empraven una mundia o llanterna que deambulava per les fires

comarcals. Es curios saber que aquest aparell, encara que transportable,

podia arribar a ser molt feixuc, d'aqui que aquest es convertis en

sinbnim de cosa o objecte molt pe-sats, i dones origen a la frase feta de

-pesar com una mundia,
Un altre Ilanternista fou el conegut com a Met de la Llanterna, que,

segons les il•lustracions, portava el seu aparell penjat a 1'esquena, i ho

alternava a mes amb la venda de ventalls i espantamosques.

D'altra banda, nombroses auques -aleluyas, en castella- del

vuit-cents dedicaren vinyetes i versets a] Ilanternista, com el titulat

Baladrers de Barcelona, impres per Joan Llorens a mitjan segle xix,

i que deia:

Qui vol veure a Napoleon

que passa una gran revista

Oudinot corn passa Ilista,

y las grans ciutats del mon?

I sens dubte pocs algun cop es deurien poder resistir a:

Veure el mon per un brat

per un quarto hauras lograt.

Com s'ha dit, la llanterna ha passat a la posteritat tambe a traves

de les pagines de novel•les i obres teatrals, prova un cop mes que era

un dels espectacles roes usuals, familiars i atractius de la societat

d'aquella epoca.
Aixi ho feu Marcel Proust, a Franca, qui va evocar els espectacles

de Combray cap al 1880. En la literatura castellana, fou Armando

Palacio Valdes qui a la seva famosa obra, portada diverses vegades a

la pantalla La hermana San Sulpicio, publicada el 1889, evoca una

escena «picaresca', on les sessions de llanterna, emmarcades en la

foscor del salo d'una reunio social, eren utilitzades per a tot menys per

a fixar-se en les escenes projectades...

En la nostra literatura, ha estat Frederic Soler, conegut per Serafi

Pitarra, primera figura de la nostra Renaixenca, qui en una obra
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^tcttndaria do la ^t^ I produccio tc"ata•aI \a( ou;u• tut au protago[ tt iR'
a la llanterna de carver en una obra escrita el 1869. Es tracta de Lo
rovell de l'ou, una,,produccio catalana en dos actes, original yen very,,
i amb musica i tors, que descrivia fidelment una sessio de llanterna
en plena Rambla barcelonina, en el pla de la Boqueria, des del
distanciament ironic i I'humor tan catala de Pitarra, testimoni
privilegiat i directe d'aquell espectacle tan popular.

En el repartiment que consta en el manuscrit que he consultat, en
els papers protagonistes hi ha primers actors de l epoca, com Francis-
ca Soler, en el de Tuyas; Lleo Fontova, en el de Tbfol, i Iscle Soler i Joan
Perello, en els de Quico i Bernat, respect] vament, els llanternistes,
entre d'altres personatges. En la transcripcio dels fragments respectare
1'ortografia de 1'epoca.

Preliminar a 1'escena 16 i tiltima del lr acte:

I...I apareix la llanterna ab un xicot que toca I redoblant desaforadament I... I
E'scena 16, Quico, t'xicot, homes v Jonas.
Qui. Apa, senyors, per dos quartos, / l'assalt de Sebastopol, / to transtorn de
n'Garibaldi /y un combat d'aquells canons/ quo diu que on americano / la
inventat

ara fa poch, / que matan 1'home, l'enterran / Ii dihuen dos horacions, / passan
un tant a la viuda / y possan glassas de dot / a tota la parentela, sense for Bens
de furto!»

En comencar Paste segon, es descriu l'escenari on es desenvolupa 1'acci6:

La matei.va decoracio. Al mitj de la escena, levant de la farola, hi ha la llcutterna
ntagica ah banderolas v denes accessoris que acostuma a hahor-hi, al costal
d'esta Quico v un xi cot que toca l'timhal v que a son temps estira Is'cordills,
enfilat ert cut tam horet de hoga. A I 'esquerra del actor, Bernat v tut alt re sego ah
on petdo I altats de gent. l...l
Escena 2a.

Brat. Sols per dos quartos se dona
Qc t. Qui vol veure I'mcin d'aqui?
Braa. Lo romanso nou dos quartos!
Qc'i. Apa, quo tiro I'cordill.

I -.1
(Se'n von los segos. Durant los precedents versos la llanterna s'ha oniplert de
gent que espera que s'comensi la funsi(j)
Per dos quartos (Anantsen)
Tiba, Quim.

:Manta un forat y comenso.
To, noy. Be, posa't aqui.
5e comensa la funcio. / Vlirin tots, si son servits, qu'ara farem to gran viatje /
sense cotxe ni carril, / m'cap psi de rnarejarse, / ni bagul ni sachs de nit. /
Noy, cuydado a entela l'vidre. / Comenso. Telo, Quim.
(Font to xiulet per comensar)
A n'aqui tenon, senores, la gran ciutat de Pekin, Es lo lloch hont hi han mss
xinos I ... I
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La programacio d'una sessio de llanterna era d'allo mes variada;
despres d'un viatge a tin pals exotic, es continuava amb 1'actualitat
local, ]a del llavors naixent i discutit Eixample, i la sempre inacabada

plaFa de Catalunya, criticada fa cent vint-i-cinc anys com ho es ara...

Per a passar a unes escenes hel•liques, ja que sempre hi ha hagut

guerres per a triar i remenar. Sense oblidar posar al dia el personal

de 1'actualitat politica international, per a finalitzar amb els successos
amb sang i fetge pel mig. Mentrestant, el public podia comprar els
romancos, textos il•lustrats que reproduien els Pets narrats pel

llanterner amb pels i senyals, aquella saborosa literatura dita de
«canya i cordill,, que les classes populars consumien amb delft.

Continuem veient club deia el llanterner:

I... I Tira noy. Aqui tenim l'enxanxa de Barcelona. La vista es presa de nit; ab

aixo, senyoes no estranvin no veure res del que'Is dich. La gran via es una ratlla

quo s'veu trencada a bocins. Diuhen que aixo de trencarse es per for mes honich;

perojo no m'embolico. Reparin quants de jardins. Ala dreta hi ha un fanaI que

to encenen a Ies sis i s'apaga a entrada de fosch y contribueix aixis it que'l vespre

s'rompin la anima tots los que passan per Ili. Cap at mitj veuran un bulto que

de tin salt sen'va al quart pis: es tin senyo quo ensopega, per qui td de fe l'cap viu.

Repari n aquel l a plassa que sembla de desde aqui tin quarto de I s eendrossos,

iota plena de embolichs, mahons, barracas de fieras, vigas, pals, cordas v fils:

Doncs es la de Catalunya que sembla t'hort de'n Magi que tothom diu que hi to dret.

Girern Plana: tira, Quim.

Lo gran combat del Callao; vista presa de perfil ab la ajuda de una ullera desde

I'campanar petit de una iglesia de la Habana. Veurian los bergantins, los navios

y fragatas matant chilens a mils:

I...I
Vista de In gran parada de las tropas de Berlin percelebrar la alegria que td l'seu

Rev ah motiti d'haherli surtit un ddcim a la rifa de Madrid.

En an balco de la dreta hi veurdn tots reunits en Bismark, en Garibaldi,

Napoleon y altres amichs tot rient y font brometa y parlant sohre l'istia: no

n'fdssin cas, que per co la professo va per dins.

Brae. Dos quartos no mes, senores!

Q1 1. Qui vol mirar, tiba Quim

(La nov toca l tiarhali

Brae. La curiosa relacio del pas que va succehir a una nova de servey de dos horas

de Madrid, que servia a tins esmolets.

Qui. ('orreu qu'estiro l'cordill

Br:e. Aqui trobaran, senores, com va mata on una nit ]a mestressa, dos

cunyadas, que s'varen (Jueda it dormi, lo gat, to gos, to canari. una lloca y

dos cunills. Veuran com aquella furia per qo no s'va detenir, v anant it escude-

Iler va fer micas Y hocins dugas dotzenas do copas, tres cassolas y un tupi.

,Durant la relacio la cot compra ramansos)

Tor. (A tine Ves, compra'I quo I'llejirem.

I...I
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La llanterna ... en privat

Mentre que la llanterna ambulant de que ara he parlat, per raons
economiques i de transport obvies, no admetia massa , fioritures» ni
innovations tecniques , en canvi, pet que fa a les Ilanternes per a
espectacles publics en sales estables , i principalment at final del segle
xix anaren perfeccionant i arribaren a tenir efectes de gran perfeccio
tecnica , com son les animations , dissolvencies , foses d'imatges , vidres
calidoscopics , etcetera , mitjantcant Fits d'aparells amb diverses lents
i objectius per al seu us simultani , ja que algunes funcions es
realitzaven amb la projeccio de trey llanternes simultaniament.

I pet que fa a la llanterna per a us domestic , fou definitiu el pas que
es va donar , tant amb la creacio de projectors portatils i de maneig
senzill , com de llanternes de joguina per a nens , que en 184.3 crew a
Paris el fabricant Auguste Lapierre. Havia nascut el lampadoscopi,
que, corn el seu nom indica , tenia forma de lampada o quinque. Al
nostre pals, les llanternes domestiques i infantils fabricades aqui o
importades de Franca i d'Alemanya, es podien adquirir en els
establiments d'Optica o en joguineries . A Barce-lona, Curet cita corn
la de mes Tama la casa Maglia , instal-lada a finals del segle xviii corn
a optica , i on, a roes de llanternes , es venien aparells i joguines
relacionats amb la imatge en moviment com els zootrops , fenaquis-
toscopis , praxinoscopis i d'altres.

En efecte, aixf en dona fe tambe el Diario de Barcelona, que el 3 de
juliol de 1803 publicava la segiient nota , que concretava que la casa
Maglia havia estat fundada el 1776:

Joseph Maglia , fabricante de Anteojos y Optica, avisa a] publico, que su fabrica
jamas ha sido trasladada de 27 anos a esta parte de frente al teatro de esta
ciudad , en donde tiene su laboratorio I... I.

Francesc Curet , a les seves Visions barcelonines , 1 1 descriu aquest
tipus de funcions domestiques ; diu que a vegades per a aquestes es
llogaven els serveis de professionals llanternistes, que a mes oferien
els seus espectacles en teatres i altres sales adequades . I es d 'interes
la citacio que fa d ' un pintor de vidres de llanterna:

Aixi sortien ninots que recordaven persones conegudes , escenes grotesques,

dimonis i animals fabulosos , i molts copiaven rodolins de les auques. Es
distingia en aquest entreteniment un tal Dexeus , que, per alla I'any 1800, havia
pintat , per a la seva llanterna, tots els passos de les processons de Corpus i de
Setmana Santa I...I.

It3_ ', ol. L J o ri da a la l1-. il.luotraeionr . de bola Anlada , Editorial Alta FuIIo , K " Ion, . 11151.
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Curet tambe diu que es feien sessions de fantasmagoria a cases

particulars on poguessin pagar el serveis d'un llanternista:

L'apcradur dispo,a^^a la Ilanterna de manes quc aquesta pogues alluny^ar-se

de la tela o acostar-s'hi amb facilitat, i, per tal d'aconseguir-ho amb rapidesa i

sense fer soroll, hom feia reposarla llanterna damunt de rodetes cobertes amb

drap. F,ls vidres de 1'aparell estaven disposats tambe perque les figures i els

abjectes quc ham projectava apareguessin mes petits a mes grans segons els

moviments de la llanterna.

Yoques cosec mes se saben actualment de quins foren els autoi-s de

les vistes dell vidres de les llantei•nes, dibuixants i pintors que han
restat en Panonimat. Un d'ells va ser rescatat de 1'oblit perl'historiador
i cineasta Joan Francesc de Lasa: es tracta del pintor Italia Emilio
Vecchi, que va ser evocat a travel dels vidres de ]a col^lecci6 de la
Biblioteca de Cinema Delmiro de Caralt en el film documental -avui
desaparegut- Linterna magica, del 1954.

Pel seu costat, la sensible il^lustradora i escriptora Lola Anglada,
en la seva obra La I3arc•elona dc^ls nostres arrs,'^' en evocar una funcio
de llanterna en una mansio burgesa del segle XIX esmenta els temes
que s'hi projectaven:

La funcid de la Ilanterna magica va amstituir un esdeveniment a casa dell

Torrnbadclla. La Sala gran, on havia de tenir Iloc la projeccio, estava ocupada

pcr lcs millors amistats de la casa I...I.

La (Tara ^^ la Beneta havien clacat un Ren^ol dell petits al fons de la sala. Al

so de la musiqucla d'un orgue de cilindres a carrec d'en Gabrielet, la llanterna

anava projectant les vistes multicolors del repertori, les quals venien a esser

com la sublimaciG plastica de les auques de rodolins. Amb quina il^lusio hom

contemplava, en cl llen4, La historic dc' Cadet Rousselle, Los homhres sahio.^^.

La rich de Jnsep a Epipte, Neptti, Diana i Jupiter, Viatges del Capita Cook, Pa-

.tivv,.ti^ rniti/erio.cos del cerano, Genouei^a de Brabante, La hermosura .tiin i^nial...

Les darreres batalles de la llanterna

L'anomenat «segle dell invents^^ -iel ferrocarril, 1'electricitat!-,
el se-gle XIX, donava les seves darreres campanades i, amb ell, la
llanterna, companya inseparable de tantes vetllades, reunions, saraus
familiars, i fins conciliabuls politics, lliurava tambe les seves ultimes
batalles... El seu mes terrible competidor, el cinematograf, s'havia
presentat a Paris el 1895, i aviat es propagaria com la polvora, i abans

1:^ F(ficio limitada, Barcelona, 1949.
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se les havia hagut de veure amb d'altres espectacles pre-
cinematografics, com el panorama, el cosmorama, el poliorama, el
diorama i altres inventions perobsoletes davant l'impuls arrabassador
de la Jove cinematografia.

Com en tots els avencos humans, tecnics o artistics, noes pot donar
una data exacta de la mort de la ,nostra,, llanterna; aquesta devia
anar desapareixent lentament i imperceptiblement dels carrers i dels
salons publics. Comen(,a a ser considerada -;grew falta!- un «trasto
vell', va ser venuda a drapaires i ferrovellers o es va arraconar en
polsoses golfes amb olor a romatic. I laurien de passar molts anys per
que unes amoroses mans tornessin a donar resplendor als seus
metalls i nova Hum als meravellosos colors dels vidres.

Aixi descrigue Salvador Lluch les diferentes,,edats» de la llanterna:'`'

La invenci6n de este artilugio fuO, para nuestros ahuelos, una novedad intere-
sante; para nuestros padres, una fuente de diversion; para on generacidn, no
paso de ser unjuguete mas o menos interesante; pero, para nuestrasjuventu-

des, no pasard de ser un curioso recuerdo o pieza de museo cuando, en realidad,
fue, con todos sus defectos e imperfecciones, la madre de nuestros modernos

proyectores y, en el acopio de sus ultimos perfeccionamientos e innovaciones,

genitor del cinematografo.

I fou precisament un il•lusionista, o sigui, un magic del prestigi de
Joaquim Partagas, el que va escriure practicament la ultima pagina
de la llanterna, que no oblidem que portava 1'adjectiu de ' magica, .
Fou en 1894 que Partagas funda el Salon Magico, que duraria fins al
1900, a 1'estil del Teatre Robert Houdin de Paris, i que va estar situat
a la rambla del Centre, num. 30, de Barcelona. El Salon va donar
exclusivament espectacles del genere fantastic, entre ells sessions
basades en illusions optiques <,Los espectros vivos e impalpables» i
tambe, per descomptat, passis de llanterna.

El mateix Partagas va publicarel 1900 una obra''en la qual explica
els seus ,secrets,, de magia, incloent-hi el que ell anomena <los
espectros vivos e impalpables» -anomenats en altres textos «fanto-
ches vivos-, treats amb les variants de la llanterna o amb la del
mirall:

El espectro que aparece dihujado en el cristal Ique. col-nose ve, esta inclinadol,

es el reflejo de una persona que se halla en un sot aim ahierto exprofeso,

quedando libre Ia entrada del rnismo; la base del cristal se apuva precisamentc

14. -- La 1ill terna III aticu , a lnuu.nvn v Said,. num. 130, Bercel,uia.:ils iI de 1974.

15. El Preslidijilador Optimus a magia c.spcr hul. Secretos de ('ienci:rs Ocultas, Barcelona,

1900.
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^^n ^^ Iun^di^ ^I^^I .^utanu. nuuu^^ni^^ndu^^^ ^^n unu incinaciun ^I^^ cuurrni;i c ^^uu^i,

gradu.^: c sumo que la, Paredes del sdtano estan cubiertas con genera negru, al

recibir el loco de luz el sujeto vestido con tunica Blanca imitando un aparecido,

se ^^e su figura reproducida en el cristal, pareciendo, mirado desde el ptiblico,

que en realidad estti no en el sutanu, sine en la escena.

L'Alntanagt«^ anual corresponent al 1900 editat pel Diari^^ de'
/3crrcc^lona anunciava el que sembla ser un altre Salon (si no es que es
produis una errada que confongues les lodes), en referir-se, en un
anunci, a la ^^Gran Fotogrofia y Cinematbgrafo Marti>>, a la rambla
lels Estudis, num. 9, que incloia totes aquestes variades atraccions:

Hu^^ ^^ demos dial la pelicula de Gran Aparato, El.^«eiro de Nuchfod. hate gran

Sal<in esta dirigido por el notable Profesor Yartagas. Atracciones ^• ('inenuitu-

grafo can peliculas en negro y color. Linterna :^Iagica y Propecciones Fijas c
llisulvc^ntes. AcLuacidn personal de la simpatica v aplaudida iYliss Mare, Ln

Papi/lour L«minr«.,r.

Encora que a Barcelona hi hagueren d'altres establiments dedicats
a 1'exhibicid de la llanterna en la seva face final, factor i historia-
dor Jorli Torras"' parla del que en 1904 crew Josep Valls i Roma a
1'ex-vila de (xracia. Es tractava d'una barraca que oferia sessions de
ll<^nterna ma^;ica i projeccions de vistes fixes, i yue els veins batejaren
amb el nom de La Campana. pel f'et que el sea empresari anuncie^s el
comcn^ament de cada sessid amb un sorollos repic de campana.

sembla que 1'espectacle de llanterna fou efimer. Malgrat 1'exit de
public, la barraca fou enderrocala, i a canvi es va constituir un edifici,
perb aquest seria un cinematb^,rraf, un espectacle amb futw•, ja que
aquell any hi havia ja a Barcelona cinquanta locals cinematog^rafics!
Comen4ava una alts epoca...
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