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Si eullur•u ('s pot definit Corr eI conjunt de coneixements que ens

permeten entendre el nostre entorn, es evident que la tecnica es cada

cop una part mes important de la cultura. I si observem la realitat de

la nostra societat en els ultims cinquanta anys, dins de la tecnica cal
destacar tot el relacionat amb els mitjans de comunicacio, i concreta-

ment amb el cinema.
Aquesta afirmacio, que por semblar obvia en aquesta sala, no ho es

per a molta gent involucrada en el camp cultural, si ens atenen a les
seves actuations i decisions. Es una realitat que s'ha de tenir molt en
compte quan es vol emprendre una iniciativa en l'area tecnica de la
cultura, perque si es passa per alt, despres venen les grans decepcions.

Malgrat tot, en el nostre pais la Generalitat ha impulsat un
ambicios projecte, el Museu de la Ciencia i de la Tecnica, que va
promoure I'Associacio d'Enginyers Industrials en els ant's de la
transicio, i que des de fa deu anys intento que sigui una realitat.
Actual ment el Museu, entitat autonoma del Departament de Cultura,
ha assumit les activitats relacionades amb el patrimoni tecnic i
industrial de Catalunya.

Abans de tot, voldria fer una reflexio sobre el que avui es un museu.
En les ditimes decades, el concepte de museu ha variat molt, i ha
passat de ser un arxiu-exposicio de peces a ser un lloc on succeixen
moltes coses. Corr deia una revista publicada fa poques setmanes, s'ha
passat del concepte de temple al de f^)rinn.

Avui els museus ja no son unes entitats que exposen objectes dins
de vitrines i que son gestionades per uns voluntaris entesos en el
terra, sing que tendeixen a tenir una gestio quasi empresarial. En
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-e1 ral, son fin anE.,its per etIt It aIts pUlrligoes, i (IS pu1It ics d(,nuur(^n
una rendibilitat social que iustifiqui les despeses.

Un museu, a mes de ser un hoc de conservacio, de restauracio i
d'investigacio d'objectes, es un forum de cultura i un mitja de comu-
nicacio.

Un forum de cultura perque cada cop es constitueix en un lloc de
trobada de diversos sectors de la societat: els professionals, els
empresaris, la universitat, els estudiosos i els ciutadans en general.
En els museus s'organitzen tot tipus d'activitats relacionades amb els
temes que tracten. Un dels museus mes capdavanters en aquest
aspecte es el Museu de La Vilette, de Paris, on cada dia s'anuncien
actes en els quals participen el mon universitari i ]'empresarial.

La activitat expositiva es considera corn un mitja de comunicacio
en el qua] el missatge es fa a traves dels objectes exposats o, expressat
d'una altra manera, es diu que el museu ha de parlar a traves dels
objectes. Es cada cop mes rara la creaci6 de museus tecnics que es
basin en la contemplacio per la contemplacio de l'objecte.

Vull insistir que l'objecte ha de ser el centre del que es vol
comunicar, perque tampoc s'ha de caure en la reacci6 contraposada
que sovint s'ha fet, que consisteix a basar 1'exposicio en un text, i els
objectes en son la seva 11-lustracio.

La comunicacio expositiva del museu ha de tenir una component
estetica, una de didactica i una d'espectacle. No es facil trobar experts
en aquest ti-pus de comunicacio. De let, falta elaborar unes tecniques
com les que tenen els altres mitjans de comunicacio, de manera que
el missatge arribi al public. Es un dels problemes que ens trobem. En
general, utilitzem experts en el tema del contingut, que donen molta
importancia al Eons i subvaloren ]a forma de presentac16. Crec que el
perfil dell professionals que necessitem per desenvolupar aquest
terra, o sigui la mise ern scene, s'adiu mes amb els que estan a l'entorn
dels mitjans audio-visuals que amb els dels professors universitaris.
Aquest es el punt de confluencia entre el mon del cinema i el dels
museus.

Quant als continguts, els museus tecnics han deixat de ser un
conjunt de col-leccions que exposen una segiiencia ordenada d'ob-
jectes. Cada museu escull la seva filosofia, que pot ser molt diversa;
perb hi ha una tendencia a situar la tecnica en el context de la societat
on ha funcionat. Voldria recordar aqui el muntatge del Museum ofthe
Moving Image (MOMI1 a Londres.

En un Museu del Cinema a casa nostra hi ha d'haver tres parume-
tres que han d'arribar a un equilibri. Un es mostrar l'evoluc16 de la
tecnica que ha portat el cinema a la situacio actual. El segon es
relacionar els descobriments amb els productes realitzats, es a dir les
pel•licules, i amb la societat de l'epoca. Es interessant mostrar de
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quina nuunera el cinema influeix en la societat I. alhora, que les
pel•licules son producte de la societat del moment.

El tercer parametre es aplicar l'evolucio del cinema en el nostre
pais. Malgrat la migradesa de la nostra produccio comparada amb la
d'altres paisos, no s'ha d'oblidar d'explicar la nostra historia perque
una de les frnalitats dels museus es ajudar a reforcar la identitat de
les comunitats on son emplacats. A Catalunya el coneixement del
nostre passat es essential per mantenir l'esperit national. Com a
corol-lari d'aquesta primera part, voldria dir que un museu es una
institucio complexa, i que es cara de rea-litzar i de mantenir. La
proposta de creacio ha d'anar assegurada per una estudiada rendibi-
litat social.

Situacio actual

Per preveure quin sera el futur de la •musealitzacio» del cinema a
Catalunya s'ha de tenir en compte la situacio actual de les col•leccions
que hi ha i tambe la politica del Museu de la Ciencia i de ]a Tecnica,
que es l'unica instituci(i oficial que tracta aquest tema.

1. Col•leccioii,s a Catalunva

A Catalunya hi ha diverses col•leccions realitzades principalment
per particulars, pero remarcare les tres que considero mes impor-
tants.

a) Col•lecciwi c1e Dclmiro de Caralt

EEs formada per un Hombre no gaire gran d'objectes del pre-cinema,
i avui es a la seu de la seva Biblioteca del Cinema.

bi Col•ieccici do l'MNCTC (Museu National de in Ciincla i in Tecnica
de Catalunya).

El Museu ha reunit les col'leccions de la Diputacio de Miquel
Porter i de Francesc Arellano, mes objectes comprats durant els
darrers anys.

cl Col leeriri do Toni as Mallol
Es la col•leccio mes important de les que existeixen. En voldria

remar-car la qualitat de les peces, que han estat buscades amb molta
cura durant els ultims ant's. Segurament el seu valor ja la fa
prohibitiva per ser adquirida o dipositada en algun hoc del nostre pais.
Hem de reconeixer en tot moment, pero, la categoria de les peces, i si
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CH an fatal niarxa del pals, hens tie str e•unscients ciel que es perd. No
es pot repetir la situacio del Museu Armeria Estruch, que estava a ]a
Rambla i el 1903 va ser oferta a l'Ajuntament , el qua] ] a va menys-
prear amb males paraules, i actualment la col•lecc16 forma part del
Musee de l'Armee de Paris.

2. El Museu National de la Ciencia 1 de la Tecnica de Catalunya
Hi ha dos factors que s'han de tenir en compte en I'MNCTC, un es

el seu caracter descentralitzat , que possibilita la situacio de seccions
tematiques fora de la seu central , segons s'especifica enla Llei de
museus . Actualment , per exemple , el paper es a Capellades , l'aigua i
la poll a Igualada, el suro a Palafrugell... L'altre factor es la voluntat
actual del Museu que la Secci6 de Mitjans de Comunicacid -on
s'inclou el cinema- en sigui una de les parts mes importants , i per tant
no es preveu que pugui trasliadar-se a un altre lloc.

Perspectives de futur

Vista la situacio actual, es pot deduir que hi ha quatre possihilitats
de ,musealitzaci6 ,, del cinema . Les comentarem tot seguit.

1. Creacici d'un museu del cinema
Aquesta opcio depen de la capacitat dell organs de gestio dels seus

impulsors , que haurien de buscar el financament en alguna entitat
publica o privada que podria aconseguir una situacio similar al Museu
de la Musica de Barcelona o la col•lecci6 de cotxes Claret, en cas que
sigui privat.

2. Crear la Sec•cid del Cinema de 1'MNCTC fora del Mu,,seu de Terrassa
Aquesta situacio noes preveu en factual planificaci6 , i cal recordar

que el Museu es ja una entitat autonoma , i per tant to un organisme
gestor propi diferenciat del Departament de Cultura.

3. Creacid de la Seccid del Cinema dins de I'MNCTC.
Aquesta opcio s'ha comencat a impulsar.

4. Creacid de la Seccici de 1'MNCTC i d'un museu dcl cinema amb uiia
uinculaciwi amb el primer

Aquesta possibilitat solament es factible si la col•lecci6 to un gran
valor . Per ser realistes , en la situacio actual solament podria esdeve-
nir si la col • lecc16 del senyor Mallol s'instal • la en algun hoc de
Catalunya.
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La situacio futura ideal

Per mi, I'ideal fora crear una important seccio del cinema a
Terrassa amb la filosofia de contingut que he dit abans. Per aconse-
guir una situacio optima s'haurien d'acomplir dos fets: un es arribar
a un acord perque la col'lecci6 Mallol, com a minim una part, passes
al Museu, i 1'altre, que els professionals del cinema s'ho prenguessin
com una cosa seva.

L'aportacio constant d'elements relacionats amb ]a historia del
nostre cinema, passat o actual, es l'unica possibilitat que ens pot
garantir que d'aquf a uns ant's tinguem un bon museu del cinema.

El museu hauria d'estar vinculat als centres d'estudi i exhibici6 de
films histories que ja actualment existeixen, perque el seu caracter
descentralitzat permet fer actes fora del local del museu. Potser
aquests flocs podrien tenir fins i tot una relacio institutional. Fa pot
una revista italiana proposava la creacio d'una xarxa museistica en el
camp tecnic, fbrmada per museus, centres de documentacio i estudi,
empreses, etcetera, de manera que constituissin un sistema de cen-
tres relacionats amb ]a conservacio, lestudi i la difusio de lestecniques
que ban existit.

Tani be hi hauria d'haver una estreta relacio amb el mon dels altres
mitjans de comunicaci6, com la televisio i la radio, amb les quals la
seva relac16 es cada cop mes gran.

Per finalitzar voldria dir dues coses. Una, que la creacio del museu
de Terrassa no ens hauria d'espantar. Les comunicacions milloren i
l'aglomeracio barcelonina va traslladant part del seu centre a l'altre
canto de Collserola. A mes, la situacio d'un immoble de les caracteris-
tiques que es necessiten fa quasi impossible la seva localitzacio al
centre de la capital i, per finalitzar, hem d'apostar per traslladar fora
de Barcelona algunes institutions nacionals. La segona cosa que
voldria dir es que aquest museu ha d'estar obert a tothom, i des d'aqui
faig una crida a totes les persones involucrades en la materia perque
ens comuniquin els seus suggeriments, i invito a fer una comissio
assesora.
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DEBAT

Angel Quintana . Volia preguntar a Tomas Mallol Una Cosa que
em sembla que hauria de sortir aqui, que es prou important, que es
que s'ha parlat molt de I'interes politic que hi ha per la col•leccio Ma-
llol. Aleshores, l'ultima cosa que hi ha hagut es que dijous passat el
conseller Guitart va ser a Figueres i va parlar amb l'alcalde de
Figueres, i li va dir que la Generalitat volia fer una proposta a Tomas
Mallol perque el Museu del Cinema de Torroella de Fluvia anes
definitivament a la Sala Edison de Figueres. A mi rn'agradaria saber
que en pensa, de la proposta, quin futur veu a partir de les propostes
que ha rebut, tant de la Generalitat com de la Filmoteca de Madrid,
i tambe de la institucio municipal.

Tomas Mallol. Si aquesta pregunta que fas, evidentment, no es
pot contestar amb un si o amb un no; s'ha de fer una mica d'exposic16
de Pets. l videntment, se que se'm va fer aquesta proposta, que 1'he
vista en els mitjans de comunicacio, peril oficialment no 1'he rebuda.
Llavors, es clar, malament la puc contestar. Jo l'iunica cosa que se es
que 1'Ajuntament de Figueres em vol comprar la col•leccio. Jo no In
vull vendre ni la vull donar; jo I'unica cosa que vull f'er es una cessi6
en la qual jo pugui continuar essent-ne el propietari. Llavors, es clar,
segons el que ha transcendit en els mitjans de comunicacio, que se'm
fa una oferta i que en el seu moment l'estudiare, i que, es clar, de
moment penso que no seria etic quejo ara comences a dir-encara que
el quejo pugui dir aqui no transcendis per la regio d'alla dalt-; no crec
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que sigui etc quo jo aril foci ones clocku•aicioie ',Ohre quelconn que

encara no m'han proposat oficialment.

El que si que he de dir aqui es que Figueres es recolza en la
Generalitat i, desgraciadament, haig de dir que la Generalitat, a
traves dels seus emissaris que m'ha enviat, no ha posat cap classe

d'interes, no sobre el que cre-matisticament podia valer, ni tan sols
sobre la valua global de la col•leccio.

Una anecdota perque vegeu com van els trets. Em varen dir que

vindrien el dia 24 de juliol tres senyors, que citare els sous noms

perque no els puc pas amagar, que son el senyor Salles, subdirector de

Patrimoni Cultural, el senyor Kirchner, delegat de Cinematografia de

la Generalitat, i el senyor Saques, delegat de Cultura de In Generali-

tat a la provincia de Girona. Aquests tres senyors em van dir que

vindrien el mati del dia 24 de juliol de fa dos anys, i no van venir a

l'hora que havien previst, sino que a tres quarts d'una em van

telefonar i em van dir que no podien venir, que vindrien a la tarda.

Preguntats a quina hora vindrien de la tarda, van dir que a les set, i

els dic: ,Home es molt tard.- I diuen: ,Ui! fins l'endema al matt a les

vuit que no entrem al despatx, tenim temps.,, Total, que a un quart de

nou em van comencar a dir que aixo s'havia de donar, que aquestes

coses es donen, perque se n'ha de fer donacio; perque es clar, si no es

dona, ,Ilavors voste..., voste no sap el bonic que faria un edifici amb

unes Metres que possessin Museu Tomas Mallol», i es clar, jo ja venia

amb les piles una mica carregades del matt, perque m'havien fet

perdre el dia, que tenia feina, i amb totes aquestes histories em vaig

emprenyar i els vaig dir: ,Escoltin, s'ha acabat la visita, me'n vaig a

sopar, Mes endavant va venir el senyor Carbonell, el director

general, i s'hi va estar una mica mes, pero estava en Bahia, no estava

pel que li deia. Nomes venia a complir una funcio de desgreuge; ho

vaig notar plenament... Despres, corn que he tingut ofertes des de

Madrid per posar la col•leccio en la futura Ciudad de la Imagen, que

encara no he contestat, primer de tot vull exhaurir tots els sistemes,

totes les possibilitats que aixo es quedi en el nostre pats, que es evident

que per haver-ne estat fill, 1'estimo, i per aixo no els he contestat; no

els he dit ni si ni no, pero la contesta queda en peu. Pero, tot i aixt,

Madrid em varen posar una data perque els contestes, perque estan

en la fase de projecte d'una futura Ciudad de la lmagen, que sera molt

important, a la Casa de Campo. Llavorsjo vaig anar a veure el senyor

Guitart, personalment, per iniciativa meva, i el senyor Guitart va

mostrar un interes practicament nul: estava present el senyor Carbo-

nell, i em va for una proposta -que si voleu us 1'explico, i si l'explico

us fotreu a riure-. Em va dir: ,Home, si voste no vol donar-ho,

podriem for un altre sistema; si voste vol fer una cessio temporal, per

exemple, per uns anys, podrien ser quaranta, podrien ser cinquanta,
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nosaltres. Ia Gene raIitaI • as stint iria totes les despese; que s•hagia de
fer, per una possible compra, quedant-se a ]a ciutat de Figueres, en la
Sala Edison -que es un edifici de l'Azermar, un arquitecte que va fer
la major part d'edificis nobles de la ciutat de Figueres de principi de
segle, molt adient per posar-hi una instal•lacio d'aquest tipus-, i
comprariem 1'edifici, el consolidariem, perque esta caient, estfl fet
malbe, al pati de butaques hi ha aigua, els teginats estan podrits, i
l'adequariem per al Museu. Llavors voste porta la produccio, i al cap
del termini, que poden ser quaranta o cinquanta anys, els que siguin
vius -els meus descendents, els meus hereus-, si volen vendre la
col-leccio, que primer tingui l'opcio l'Ajuntament de Figueres, cosa
que trobo molt logic i normal, i si s'ho voles vendre a una altra entitat
Oa una altra corporacio, o a un particular, estarien obligats a comprar,
o sigui, a pagar totes les despeses hagudes de la compra, consolidacio
i adequacio de l'edifici, no el que ha valgut ara, si.no en el moment que
es doni per finalitzada la cessio, que seria, diguem-ne, adequat en
aquell moment. Per exemple, si ara val tot plegat mil milions de
pessetes, la compra de l'edifici i tot plegat, llavors en pot valer tres mil
milions, de manera que jo, en fi, els meus descendents es veurien
obligats, en aquell moment, a comprar per tres mil milions un edifici
que no volen, un edifici que no els interessa, un edifici que no en fotran
absolutament res; de manera que es com si regalessim la col•leccio i,
a sins a mes, hi afegissim -quartos-. De manera que aixo sigui una
cosa dita per un conseller de Cultura de la Generalitat, ho trobo molt
gros. Llavors, aixo em demostra que no tenen gaire interes, perque
que em diguin aquestes coses, francament, em desanima.

Oriol Bassa . Tomas Mallol ha parlat del Cine Skoh de ]'Esco-
bar com on cinema del 1951-1955. Penso que es una mica anterior, del
52-53, i que Escobar, a mes del cinema com ajoguina, no se si ho saps,
va fer uns cursor per correspondencia en els quals es podien fer
priictiques. De cities que funcionaven pel moviment d'una trama
vertical, el mes modern que jo recordo es una cosa d'un fiances que es
deia Fert, de mitjan anys seixanta. I I'Exin encara esta en el mercat, son
puntualitzacions. Respecte al que havia parlat Eusebi Casanelles de la
historia de la tecnica a ]a societat catalana, m'agradaria apuntar una
coca que penso que si que valdria la pena tenir-la en compte en el
moment d'historiar el cinema, que son tots els invents, o quasi invents,
que es van haver de fer, sobretot els anys quaranta i cinquanta, a ]a
cinematografia de Catalunya i d'Espanya en general, per manta de
comunicacio amb l'estranger. Invents gairebe tercermundistes, co-
men4at pel CineFotoColor i passant per maquines muntades amb
cordills o inventions realment surrealistes, pero que d'alguna manera
funcionaven, i que penso que algunes d'aquestes es podrien recuperar.
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Tomas Mallol . •Ju . I'Escohiir ci v <iig anan• it v isit.u , I de""rnci,id.i-

ment no en vaig poder treure l'aigua clara; I'home estava completament

en blanc... Vaig deduir que s'havia fet cap a l'any 1954, perque la meva

filla Olga va neixer 1'any 1950, 1 recordo que tenia tres o quatre anvets

que li vaig comprar un Cine Skob. El que m'he descuidat de dir, tambc

es que, de 1'Skob, en va fer tres models, tres models amb petites

variacions, i despres en va fer un altre, que el va anomenar l'Stuk. I

pet que fa al Fvrt, no l'he anomenat perque no es fet aqui.

Enric Ripoll-Freixes . Jo nomes volia aclarir un punt de la
intervencio de I'amic Mallol, perque el lector no caigui en una possible
equivocacio o confusio. En cap moment s'ha dit que el Ciiie Nic i

companyia fos la projeccio no directa de la pel•licula, sin() per reflexio

d'un mirall, d'una banda; i segona, que tant el Cine Nic com totes les

seves variants posteriors o ja anteriors no era cinema, sin() qLie era

una mena de Ilanterna magica, una mica mes, diguem-ne, c()moda,

una mica mes a l'abast del nen.
Aleshores, jo crec que s'ha de precisar que aquestes variacions no

son cinema, sin6 que son una altra cosa, entre elles aquesta variacid

de la llanterna magica, perque son dues imatges nomes per reproduir

un moviment, i en realitat no es un moviment el que reprodueixen, es

una falsificacio. Segona, que jo he tingut a les meves mans, durant

anys, perque ho vaig comprar quan era jovenet, aquest aparell, que

era molt aparatos, valgui la redundancia, perque era molt gran, peril

es clar interessava que la cinta sense fi de la pel•licula de cartonets

dures at maxim, i era una variant molt intelligent, perque era molt

practica i a mes la visi6 era molt bonica, no dire perfecta, per() Deu n'hi

do, com d'aquests llibrets que tots hem tingut ales mans, el mutoscopi

i el frloscopi, tot un moviment fotografic. En canvi, aques-tes variacio-

ns que has anomenat,,infantils.. no eren fotografiques, les imat- ges,

sin(') que eren dibuixades, incloent-hi aquest aparell que si que

reproduia el moviment amh la maxima perfeccio, encara que amb

dibuix animat.

Tomas Mallol . Una petita precisi6. D'aixb que deies, no se si en

certa manera ha quedat prou evident, pet-6 ja us he dit que era el

principi del mutoscopi, que es un tambor que to una ungla, el tambor

va rodant i l'ungla que va baixant els cartonets, com el sistema del

filoscopi. Aix6, en comptes de ser un mutoscopi amb un tambor, anava

amb una cinta que anava passant amb un suport que tenia forma de

triangle. Era un tine molt practic, molt bonic. I del Nic, jo comparteixo

talment la teva opinio. Jo em vaig resistir una mica a comprar un Cine

Nic, perque no m'agradava, si be despres ben analitzat he compres que

va ser una troballa, primer per la senzillesa de maneig i funcionament
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do I'aparciI, i que la pcl•licola no es tmncava gaicc, i sc't;on porque.
segons em va explicar Tomas Nicolau i Grin0, devien veure, i aixo ho
he deduit jo, que una bomhella de ]lanterna tenia dues positions. Ara
imaginem-nos que tinguessim uns successius vidres de llanternes, o
sigui un vidre de ]lanterna llarg que antis tenint dues positions a cada
vinyeta: constituiria un ('ine Nic, una pel•licula de One Nic. Es clar,
aquells grans que teninn moviment, si; eren en total quatre o cinc
imatges. Jo tine vidres d'aquests, en tine un count que, per exemple,
n'hi ha un que es canvia el cap, hi ha dotze caps diferents amb el
mateix vestit, vas fent crec-crec-crec i es va canviant: allo practica-
ment es un tine.

Jose Luis Rubio. Yo queria comentar las palabras que ha dicho
el senor C'asanellus en tin momento; me han recordado lo que hate un
tiempo leia en una revista publicada en Catalunya en el ano treinta
y tantos, que era Art de la Llum, que era sin duda la revista de mas
nivel que se publicaba en aquel]a epoca sobre fotografia en Cataltill ya.
En esta revista habia unos articulos donde se insinuaba la idea de que
habia que crear un museo de fotografia, una fototeca en Catalunva,
porque un pais que pretendea toner identidad propia no podia tenerla
si no era capaz de asumir la importancia que cumplia o tenia su propia
cultura, en todos los aspectos. En aquel momento habia cien anos que
se habia inventado la fotografia, la cual tenia una historia extraordi-
nariamente copiosa e importante. Han pasado sesenta anos y sigue
sin existir un museo de la fotografia en Catalunya y sigue sin existir
una fototeca catalana. Han pasado sesenta anos. En un medio coma
la cinematografia, que lleva menos tiempo existiendo y que evidente-
niente se ha convertido en, digamos, una entidad cultural,
historicamente cultural, pero hace menos tiempo que la fotografia,
pretender que se cree un museo del tine o de la cinematografia de una
manera rapida, yo comprendo quo es un poco utdpico, pero es que
existe un problema realmente esencial que es que en estos casos el
tiempo pasa como en la arqueologia, trabaja en contra del historiador,
con lo cual no solamente es una perdida de tiempo, sino una estupidez,
porque estamos dejando que nuestro patrimonio cultural se vaya
perdiendo paulatinamente. Es decir, si nosotros queremos buscar
ahora fotografias, como he tenido que hater vo

y
muchas otras

personas, catalanas del siglo xix, sera casi imposible encontrarlas, es
decir, el tiempo las habra destruido o habra hacho que se pierdan. Con
el tine ocurre una cosa igual. El senor Mallol esta dandonos un
cjemplo claro de c6mo se puede perder por negligencia polftica un
determinado patrimonio cultural de un pais, como este que quiere
ademas reafirmar su propia identidad, y yo soy el primero en identi-
ficurme con cllo aunque hable en castellano en este momento.
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Entonces, Cl problenui esta en que a mi Inc parecen niuy Dien, Como

se ha dicho hate un momento, las perspectivas que pueda tener un

museo de la cinematografia en Catalunya, pero creo que noes cuestion

de repetir cosas que ya se han dicho, incluso hace sesenta o setenta

anos, si no realmente llevarlas a cabo, y si una entidad politica o una

sociedad administrativa no son capaces de llevarlas a cabo, ahi estan

otras personas que estan dispuestas a hacerlo, o a apoyarlo... De tal

manera que la cuestion queda de nuevo en la pura demagogia y
termina sin llevarse a la practica. En el caso concreto del Museo de

Terrassa, se ha dicho que hay una colecc16n, una serie de materiales

que vienen de colecciones privadas, pero que yo tengo la information

de que estan empaquetadas. No me entra en la cabeza que un material

museable este empaquetado. i,Que concepto se puede tenor de un

museo, cuando un museo empaqueta un material que tiene y que se

le ha cedido gratuitamente? Es algo que no comprendo. Que un museo

puede tener unos cuadros almacenados porque no le caben en las

salas, todavia lo puedo comprender, pero que un museo que tiene

disposiciones para hacerlo tenga material empaquetado, me da la

impresion de que es que ese material de alguna manera lo infravalora.

Evidentemente, es mucho mis importante desde el punto de vista

politico hacer hoy un museo de arte contemporaneo que no hater un

museo de la cinematografia, pero es que los creadores no tenemos

porque entrar en ese juego politico. Entonces, realmente me molesta

bastante el hecho de que se nos pongan continuamente cortapisas al

trabajo por cuestiones totalmente extraculturales o extrahistoricas.

Y es algo que, repito, que me han recordado sus palabras, porque es

algo que se lleva arrastrando en este pais desde hate ya casi un siglo.

Y aqui lo que se ha dicho son ]as palabras practicamente identicas y

de pace sesenta anos...

Eusebi Casanellas . Vaig en sentit invers: primer et contesto una

mica el que to has (fit. Jo he comencat la intervencio dient que per la

tecnica i la cultura, els politics, malgrat el que diuen, no hi estan; ho

diuen perb en principi no s'ho creuen, i menys s'ho creuen en el camp

patrimonial. Aixi ho dic i, a mes ho dic en el sentit que sigui del color

que sigui el politic. Nosal-tres, en el nostre Museu de Terrassa, en

aquest sentit encara que no estem institucionalitzats, perb aquest

Museu-xarxa som uns quinze museus i tenim ajuntaments de tots

colors. El que es evident es que hi ha una completa infravaloracib, com

to has dit, en tot el min, del cinema, que es en aquest cas cultura

tecnico-cientifica patrimonial. En el cas personal, jo sic enginyer

industrial, com Joaquini Romaguera, i jo estava dedicat a una altra

cosa, porque aixb es un hobby, i en un moment donat vaig anar a parar

a] Museu, i pensava quedar-m'hi dos o tres anys per tirar-lo endavant,
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i al final he acahat Pent apostolat. Vull dir que estic tent 1'apostolat

amb el Museu perque ho veig molt dificil, i aixo no es cap questio

d'orgull: es una realitat de la Conselleria de Cultura i de tot el coon

cultural, que si jo me'n vaig, em fa una mica la sensac16 que no se qui

podria continuar-ho. Es a dir, trobar una persona tecnica interessada

en els coons tecnics, en les col-leccions i mes enlla del mdn cultural. I

aquesta es ]a realitat, enfront de les pressions que tine, no se, per

inaugurar no s6 que, per fer expositions; una mica el que intento 6s

ser un corredor de fons, en el sentit d'anar adquirint, a vegades
comprant, molts cops per donacions, perque cada dia alga ens truca

per dollar alguna cosa, per augmentar aquest patrimoni tecnic catala.
I jo, amb aixo, potser, dins de la trista historia de fa ja deu ant's -hi

ha 4.000 metres quadrats restaurats-, es del que n'estic mes content,

i hi ha tota una serie de material en el Museu de la Ciencia i la Tecnica
de Terrassa que ara ja seria molt dificil de trobar. Parlo de les

col -leccions aquestes que vaig arreplegar, que estaven, com to has dit,
completament empaquetades, en diversos locals, perm empaquetades,
i d'alguna manera han gnat a parar al Museu, com tota una serie de
maquines, tota la part d'energia, que la tenim bastant ben represen-
tada, tota la part del textil, que tambe esta molt ben representada.
Pero malgrat tot, hem de tenir en compte que el Museu, encara que
sigui national, de fet oficialment nomes hi estic jo i dues noies, una que
es tecnica i l'altra, administrativa, que nomes venen al coati, les vaig
agafar d'un centre cultural i he tingut molta sort, perque eren
funcionaries de I'antic Ministeri de Cultural i funcionen molt be, i
desprCs tine contractades un parell de persones i esporadicament
persones com l'Oriol Bassa, que a vegades ve al Museu i ens ajuda en
coses concretes. Tu has definit una realitat que quasi es tragica; es
una mica el que estic veient, es a dir, a vegades em fa la sensacid que
si, en comptes de ser jo, fdssim deu, podriem anar buscant coses que
s'estan esgavellant i la gent no ho sap. Jo 1'6nic que et voila corregil,
es que nosaltres ho vam agafar empaquetats i, en principi, esta tot
inventariat,i aquesta feina d'inventari, de catalogacio i d'emmagat-
zemament es prioritaria, jo no les posaria, es a dir, que un museu es,
d'una banda, un arxiu, i la major part dels museus tenen el vuitanta
per cent de les peces guardades i despres la resta es un hoc de
comunicacid i d'exhibicio, i de l'altra, es una exposic16 que forma part
de l'exhibicio. La situaci6 es aquesta: si no les estem exposant es
perque, per arreglar una tercera part del Museu, hem trigat deu anys.
Ara, el que si que haig de dir es que des de l'ultima legislatura, des de
fa trey anys, hi ha un ritme d'inversid..., no es el que voldriem, pero
almenys ens ha permes que tinguem preparats aquestas quasi 4.000
metres quadrats. Jo espero que aviat po-drem exhibir alguna part de
material, com el de Cinematografia, pero tint uns problemes terribles;
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fer restaurar aquell edifici, que nu)lts de vosaltres cuneixeu, es mull
car; perb exposar minimament be unes peces de Cinematografia, coin
s'hauria de fer en un museu national, es carissim, es a dir, que son
coses de molts diners. Ja no dic que vulgui un museu del tipus del
MOMA de Nova York, que ja son centenars i centenars de milers de
pessetes. Ara be, un tema que hem de tenir molt en coinpte, que no
noires es del camp de la tecnica, i que no es del meu camp, perb que
jo hi insisteixo molt, es l'etnologia. L'etnologia no noires a Catalunya,
sin(') a tot Espanya. Hem de ser conscients que nosaltres vam patir una
cosa molt curiosa, excepcional; vull dir que la Guerra Civil va fer que
la gent tomes a utilitzar tecniques que havien desaparegut, o que
estaven per desapareixer. Nosaltres trobem que els anys cinquanta i
a comen4ament dell seixanta s'utilitzaven unes tecnique s pre-
industrials que en altres pafsos havien desaparegut, perb que aqui
s'han anat conservant, i nosaltres hem tingut damunt els seixanta i
els setanta una serie de tecnics i de persones que podien fer funcionar
cors, que encara eren experts i que en altres pafsos no hi eren. Aquest
e,s no hi eren. Aquest es el resultat, que s'ha perdut, o, com em deia una
senyora italiana, les peces espanyoles han omplert la meitat dels
museus d'Europa, pet-6 naturalment ]a gent s'esta morint. Per exem-
pie, una persona del Serve] de Cinematografia de la Generalitat va dir
que es van voler fer unes filmacions d'oficis artesans: al principi tot
semblava molt facil, perb a l'hora de la veritat uns havien mort, altres
havien perdut la membria... coses que fa cinc ant's es podien haver fet.
I podriem parlar de fotografia, d'arxius, perque aquest es un pais que
no tenim arxius, que estan desordenats, o que no existeixen.
De fotografies, ara de tant en tant algu en fa una exposici6, hi ha Lines
col•leccions particulars... En cinematografia ens comparen amb
aquelles pel•licules de l'Oe,,ste, que hi ha nioltes facanes i darrera hi ha
un pal i prou. Tenim un museu amb dues persones, tenim una
universitat sense tenir dormitoris per a estudiants, ni centres
d'investigacio... Som un pais que nosaltres anem complint i donem la
fa4ana, perb que al darrera no hi ha res. Per exemple, la Fundacio
Miro, o la Fundacio Tapies, o agafem qualsevol entitat que tenim a
Barcelona, o persones intel•ligents, que tenon un nom, que a 1'estranger
son iguals; perb es clar, mires el que tenini nosaltres, la infraestruc-
tura de personal que hi ha darrera, i nosaltres tenini facana; t'hi
Piques i hi ha dues persones que s'estan morint per poder tirar
endavant...

En segon floc, i contestant a Mallol, en aquest cas vaig a fer una
cosa que no he fet mai, es a dir, vaig a parlar com a funcionari. Jo
parteixo de la premissa de la meva feina, que es que el mon de la
cultura no esta interessada en les coses tecniques i t'has de muntar
una estrategia per tirar endavant. La conversa amb Kirchner es un
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bon retrat d'aixo. Kirchner va fer el que va fer, ell esta alli, el paguen

perque fomenti les pel-licules catalanes, perque fomenti el mon del

cinema a Catalunya; peril ell, sobre la questio de la historia del

cinema, la cultura cinematografica, el museu, etcetera, no hi esta

gens interessat. Vull dir que, en principi, el que no m'estranya es que

la recepcio per part del Departament de Cultura no hagi estat

important. Aqui hi ha Lin problema molt gros. Jo, com a funcionari, de

diverses propostes que he tingut, 1'unica proposta de fer Lin museu

sobre Lines peces cedides, no donades, sense que hi hag] un fons de la

Generalitat, jo mai no recomanaria a un politic que ho fes. Es a dir,

imaginem-nos qualsevol museus per exemple, el de l'automobil d'en

Claret, o el que sigui-; si to fas un museu i et gastes els diners i al cap

de deu o quinze anys resulta que et quedes amb quatre parets, aixo es

una Cosa que des del punt de vista administratiu no es pot acceptar;

es a dir, la persona, l'ajuntarnent, qui ho fes, l'oposicio se'l carregaria,

i aixo es el que passa a Figueres, es el que els passa als consellers, i jo

sempre dic, quan algunes persones m'han proposat aixo, el mateix que

t'he dit a tu: que hi ha d'haver un fons que sigui del Museu, es a dir,el

Museu, en un moment donat, ha de contemplar que el propietari retiri

les peces i que no es quedi amb les mans buides, i es una mica la

proposta que he dit, i parlo corn a funcionari. En la teva proposta hi

ha un problema, que es el valor de la col•leccio cultural, que es molt

important, i un valor patrimonial ten, que to tens tot el dret de voler-

lo conservar. Nomes vull fer una excepcio, i es nomes una excepcio,

com totes les cosec, que confirma la regla, i es que si to fossis en

Thyssen...

Tomas Mallol . Angela Maria! Angela Maria!

Eusebi Casanellas . Si, perque Thyssen vol dir que la teva dona
es amiga de la reina, que tens uns negocis al darrere i, exactament,
el que sort alli, es el que curt de darrere de les negociacions, que no
sabem quines hall sigut... I ara Cho vull dir publican-lent, si no t'entens
amb mi, que no es per res, no et podras entendre amb els altres, perque
ja tine altres temes semhlants per tirar endavant i se el que ens dic. Jo
Tunica manera que hi veig es que d'alguna forma arribessim a Lin
pacte, que veiessim que tenim nosaltres, que ens poguessis comple-
mentar, de manera que nosaltres augmentessim ]a nostra col•leccio i
to tinguessis un be patrimonial important, i aixi podriem arribar a
dir: ,136, aixo ens ho dones, o ens ho vens a baix preu, i nosaltres et
paguem per compesar el ten patrimoni-, poder equilibrar perque la
teva col•leccio passes a formal- part del patrimoni de Catalunya, i que,
a part, el patrimoni no es devalues. I aixo es una mica el que veig, i no
justifico mai actituds que has tingut de menyspreu per part d'uns
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Iuncionaris. Pero jo no he acceptat Mal de let' el Museu sobre ones
col•leccions que no tenen res de teu . I aleshores has de tenir en comp-
te tambe una Cosa que em vas dir: el valor tan elevat que ja to la teva
col•]eccio ; et vull infor -mar que , si passes a] Museu , jo no tindria pressupost
per pagar l'asseguranca d'un any ... No vull pecar d'orgullos ni d'impor-
tant, pero j o et dic que si no arribem a un acord , aixo no tirara endavant.

Tomas Mallol . Com he dit fa un moment, la creacio d'un museu
de la fotografia esta en projecte a Barcelona. L'Institut de Estudis
Fotografics, del carrer d'Urgell, a la Escola Industrial, estii a punt de
inaugurar-ne un; ]'unit que passa es que, desgraciadament, tot ha
de sortir de la rendibilitat del mateix Institut, perque no hi ha sub-
vencions. L'unica cosa que els paguen es la Hum, i els deixen estar alla
per pietat. Llavors, es clar, malament podem tenir un museu que
pugui resistir, diguem-ne, l'analisi d'un espectador que hagi visitat
altres museus d'Europa. Per exemple, si ve un senyor de Paris i ha
visitat el Museu de Vievres, i en venir cap aqui ha visitat el Museu de
Chalon i despres va al Museu de Barcelona... no quedarem gaire be.

Quant a aixo de l'Eusebi Casanellas, em penso que entrariem en
una polemica que millor que la parlem entre nosaltres. En descarrec
meu pel que deia, nomes he de dir una cosa: que 1'adequacio del meu
local com a museu em va costar un milio i mig de pessetes: Ilavors vol
dir que si jo deixo la meva col•leccio per quaranta o cinquanta anys a
aquell edifici que em proposen que pot servir despres per a altres
activitats, ]'adequacio de museu es un pressupost no gaire petit.
Llavors penso que la rendibilitat pot ser prou bona com per tenir un
museu del cinema durant aquell temps, suposant que els meus hereus
se l'emportessin. I despres tenim exemples corn el que ell mateix ha
dit, el del barn Thyssen, que ens deixa uns quadres per deu anys; de
quadres de pintura n'hi ha per tot el mon, i si no son del Thyssen seran
els del Tassen, pero en canvi, i no es per orgull meu, ni per voler-me
tirar un Enrol, de col•leccions que facin referencia al mon de la imatge
a traves de ]'invent del cinema, n'hi ha ben poques. I com a anecdota
us dire una cosa, ja per acabar: aquest dia vaig estar a Nimes,
diumenge passat, en una fira monografica i vaig comprar nomes una
capsa amb tres objectius de la casa Pathe, la Pathe Freres, que em va
costar 400 francs, 8.000 peles. Per que?, perque no hi havia res mes.
Vull dir: tot aixo, nois, s'ha acabat! La pintura no s'acaba. Si Ilavors
al Thyssen li accepten que els deixi les pintures per deu anys 111 donen
cinquanta milions de pessetes cada any, i al cap de deu anys s'emportara
les obres cap a casa, els ha fet pagar sis-cents milions de pessetes,
segons he Ilegit, i a sobre fent malbe el monestir de Pedralbes. Cony!
Que passa? Doncs que Thyssen es va casar amb la Tita, amb la Tita
Cervera, i jo em vaig casar amb ]a Roseta de can Recasens.

220



Josep Maria Contel . Escolteu, jo, pel que estic veient, i ja fa
temps que aixo dura, mai no es posaran d'acord els privats amb les
administrations, perque a les administrations els es mes rendible
comprar quadres que no llogar quadres o altres aparells. Jo fa temps
que vaig donant voltes a una cosa, que es crear una fundacio de gent
que tenon aquests arxius, que tenen aparells i buscar l'ajut d'empreses
multinationals, o el que sigui, que hi aportin diners i que, per tant, els
ajudaria a desgravar. Una fundacio on hi pugui haver sales de
projeccio, on es puguin fer conferencies, s'hi pugui estudiar, on hi hag]
una biblioteca-arxiu i tot plegat allunyat del que es l'Administracid.

Jordi Torras . Sobre el Museu de ]a Fotografia. Jo vaig tenir una
mica d'amistat amb els dos fills Cuyas, fills del Cuyas que tenia un
arxiu fotografic extraordinari. Va morir, i pots dies abans de tancar
la botiga vaig parlar amb el fill petit. Escolta: «I tot 1'arxiu, tots el
clixes, tot el del pare?' «El pare ens va recomenar que ho donessim a
la Generalitat.,, Dic: « I que, ho fareu?,, Diu: "Si, per complir la voluntat
del pare, pero tenim uns calfreds i unes esgarrifances, perque si surt
de casa nostra, i ha de ser aixi perque no tenim hereus, anira
segurament tot embolicat en un racd, en un soterrani... I passara que
al cap de cinquanta anys trobaran tot allo i diran: -Ah!, mira, es
interessant aixo!» Es a dir, la por aquesta...

Jordi Artigas . Jo tambe voldria aportar el meu gra d'arena sobre
la desidia institucional respecte al cinema, al patrimoni cinemato-
grafic. El meu camp es 1'animacid, i durant anys he resseguit tot el
material que s'havia perdut o que existeix , i concretament fa uns deu
anys varem fer una Ilista, corn be sap Josep Maria Forn i algunes
persones mes, que la van portar a la Filmoteca, una llista amb adreces
de gent que tenia pel•licules, material, fons, acetats, perque, com
sabeu, el cinema d'animacid produeix molt material grafic, i res, no
n'ha fet res. Com a anecdota, explicare que el senyor Bogunya, Jaume
Bogunya, que no se si encara es viu, que va ser el primer productor de
cinema animat aqui , em va deixar visitar un magatzem que tenia al
carrer d'Aribau, i vam estar tot un mati ally regirant. Hi havia
acetats, pel•licules dels anys quaranta... Suposo que s'haura perdut
irremeiablement. Vull dir que a mi no m'han fet mai cas; per aixo
confio que d'aquestes Jornades surti alguna recomanacid , i no sols
critiques.
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