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Fracassada la revolta militar del 19 de juliol a Catalunya, la

CNT es va apoderar de totes les industries. Un exemple caracteris-

tic de les col•lectivitzacions foren les sales cinematografiques que
existien a Barcelona. Aquestes van passar a ser dirigides pel Comi-

te Econ6mico de Cines i els seus ingressos es van dedicar a la

producci6 de diversos documentals i llargmetratges amb un marcat

caracter social editades per SIE Films (Sindicato de la Industria del
Espectaculo Films) que depenia dels anarquistes.

Veient les transformacions que comportava la nova situaci6, el
12 de setembre d'aquell mateix any, Josep Tarradellas, conseller-
delegat, per suggeriment del president Lluis Companys, crew el
Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. Al

capdavant d'aquest organisme va estar Jaume Miravitlles. Naixia

el Departament de Cinema del Comissariat de Propaganda de la
Generalitat, el qual seria batejat amb el nom de Laya Films, pos-
siblement com a homenatge a un dels primers pobles que van viure

a les comarques delBarcelones, els laietans. Poc despres, es crearia
la distribuidora Catalonia Films que distribuia les pel•licules edi-

tades pel Departament de Cinema.
Joan Castanyer fou nomenat cap del Departament de Cinema

del Comissariat de Propaganda, i es rodeja d'un bon grup de profes-
sionals: Antonio Graciani, Conchita Martinez i Joan Serra -mun-
tadors-; Rene Renault -enginyer de so-; Manuel Berenguer,
Ramon Biadiu, Josep Maria Maristany i Sebastia Parera -opera-
dors-; Ramon Martori -locutor-, etc. Les oficines del Departa-
ment de Cinema estaven situades a l'avinguda 14 d'abril
-actualment Diagonal- numero 442.
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Per Ramon Biadiu la tasca portada a terme pel Departament de
Cinema fou <<encert del president Companys en crear-lo i merit del
comissari Miravitlles que va saber voltar - se d'un planter d'en-
tusiastes col•laboradors que van treballar amb eficacia, no regis-
trant- se ni una sola desercio tot i tenir grans facilitats».' Per la se-
va part, Joan Castanyer manifests que darrera de tot existia la
voluntat de «crear una base per a un dema proper. No hi ha art
sense base industrial ; aixi em sembla. Comencem , doncs creant
una indtistria i despres arribars 1'hora de fer art. Per aixb vaig
creure que Laya Films podia convertir-se en la propulsora que
origines unaindustria amb perspectives insospitades i inedites per
a la nostra terra».2
A l'any 1938, Laya Films comptava amb un arxiu propi de

90.000 metres i mes de 130.000 copies per a la seva distribuci6.3 A
mida que el conflicte anava avancant i la victoria de la Republica
es veia cada vegada mes dificil, els operadors del Departament de
Cinema es trobaven amb una serie d'inconvenients amb els que
enfrontar - se. Ramon Biadiu recordava al cap dels anys que una de
les noticies gravades fou la visita que el cantant de color Paul
Robeson, membre del Partit Comunista d'EUA, realitza a Barcelo-
na. En un mo -ment determinat , entona Els segadors , pero al no
disposar dels mitjans de gravaci6 sincronica , Ramon Martori el va
doblar . A mes a mes, per aprofitar al maxim la cinta verge procu-
raven que dels trenta metres de cada bobina -al voltant d'un
minut de duraci6- sortis una noticia completa.4

Pero aquest no fou el primer intent, per part de la Generalitat
republicana , de dotar al pals d'unes infraestructures cinemato-
grafiques . Durant el mes de setembre de 1932 el conseller de
Cultura, Ventura Gassol, va fomentar la creaci6 d'un Comite de
Cinema. Pero amb la revoluci6 d'octubre de 1934 a Barcelona,
1'Estatut d 'Autonomia de Catalunya queda suspes i per tant el
proposit de crear un cinema propiament catala no es va portar a
terme.

Mes torn ant al periode de la Guerra Civil, l'actuaci6 mes valuo-
sa del Departament de Cinema del Comissariat de Propaganda fou

1. CAPARROS LERA, Josep Maria; BIADIU CIADRENCH, Ramon. Petita historia del
cinema de la Generalitat ( 1932 - 1939). Mataro : Robrenyo, 1978 , p. 23-24.

2. SALA, Ramon; ALVAREZ, Rosa. Laya Films (1936-1939). Opuscle editat per la
Filmoteca National de Espana, Madrid - Barcelona , mare del 1978.

3. GUBERN, Roman . 1936- 1939 : la Guerra de Espana en la pantalla . Madrid:
Filmoteca Espanola, 1986, p. 28.

4. DELCLOS, Tomas.As.,, Ramon Biadiu. Documentalista de Laya Films ., entrevista
apareguda a L'Auenc, num. 11 , desembre de 1978 .
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la creaci6 d'un noticiari setrnanal. Tres son les etapes per les quals
va passar aquest noticiari:

a) Prodults per Laya Films entre desembre de 1936, gener de
1937 i mart de 1937. El seu titol fou Noticiario de Laya Films o
Noticiari de Laya Films, depenent si la sessi6 era catalana o cas-
tellana en versi6 castellana.

b) Prodults conjuntament per Laya Films i Film Popular -pro-
ductora que depenia del PCE- entre mare, maig i juny de 1937. Si
la versi6 era en catala o castella, el noticiari rebia la denominaci6
Espanya al dia o Espana al dia, respectivament.

c) Producci6, de forma independent, de Laya Films entre maig,
juny de 1937 i gener de 1939. El noticiaris'anomenaEspanya al dia
encara que tambe s'editaven versions en frances i angles per a la
seva difusi6 a 1'estranger.

Jaume Miravitlles declara que, amb la rapida ocupaci6 del terri-
tori catala per part de les tropes nacionals, no va haver temps de
dipositar tot el material cinematografic en un pals estranger.' Una
vegada Catalunya va ser conquerida militarment per l'exercit fran-
quista, el Govern d'aleshores va apoderar-se de tot el material que
havia estat propietat de la Generalitat. El Departamento National
de Cinematografia es va quedar amb tota la producci6 filmica que
va trobar realitzada pels dos bandols. Tot aquest material va ser
dipositat, el 1943, als Laboratorios Cinematiraje Riera. Malaura-
dament, el 16 d'agost de 1945 un incendi, en aquest emplacament,
va destruir una gran quantitat de pel•licules.

Tot el material que va sobreviure a l'incendi va ser fragmentat
i ordenat durant la decada dels quarantao cinquanta, en la majoria
dels casos, per temes. Malgrat el desordre, aquest material consti-
tueix un testimoni molt important pel seu gran valor historic i
artistic. Actualment, la Filmoteca Espanola esta reordenant els
noticiaris segons criteris cronologics,s ja que la reconstruccio origi-
nal resulta impossible. La classificaci6 que dono a continuaci6 esta
dividida en tres blocs, encara que res to a veure amb l'ordenaci6
tematica que abans he fet referencia, es a dir, la realitzada durant
els anys 40 o 50. Tots aquests noticiaris van ser exhibits a la
Filmoteca Espanola a l'any 1986, coincidint amb el 506 aniversari
de l'inici de la Guerra Civil espanyola, pero n'hi ha mes. La llista
segiient solament es orientativa. Nomes cito els noticiaris en catala
i amb la grafia de 1'epoca.

5. Tele/eXpres, 8 de mare de 1978
6. A la vegada, Alfonso del Amo es el coordinador de Catalogo de la cinemato-

grafia de la Guerra Ciuil Espanola, obra que la Filmoteca Espanola publicara
properament.
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1. Fronts de guerra

Boti de guerra / Madrid. Trofeus de la victoria arrebassats al
enemic / Fronts de la llibertat. Arag6. Boti de guerra. 3000 moltons
agafats at enemic / Madrid. El regim de cavalleria Jesus Hernan-
dez / Tajo (Madrid). Amb l'exercit popular / Front de la llibertat.
Guadalajara. La lluita antiaerea / Ultima hora. Bilbao. Refugi-
ats / Alacant. Com s'efectua el control alemany de «la No Interven-
ci6» / Noves formations militars / Artesans de la victoria / Ma-
drid. Amb els del «altavoz del frente» / Els treballs voluntaris de
fortificaci6 / Riqueses naturals. Casp. Treballadors de la mina /
Barcelona. Boti de guerra / Casp. Sortida de tropes cap al front /
Serra de Alcubierre / Tardienta. Les nostres tropes dauant Santa
Quiteria / Milicies alpines i forces de carabineros custodien la
frontera pirenaica i operen al front de Jaca / Les forces de la
Republica lluiten en els carres de Oviedo / En peu de guerra.
Barcelona. Incorporaci6 de lleves / Forces noves. Valencia. Briga-
des de xoc. Per a l'Exercit de Pest / Exercit de Pest. Endavant / Al
sector de Belchite / Jornades de victoria. Fuentes de Ebro / Fronts
de lluita / Biescas / Transmisions i senyals / Serveis d'intendencia.
Vers el front / Sector de Zuera / Casp. Cap a les linies de foc /
Fronts de la llibertat. Sector d'Arganda. Tancs alemanys presos at
enemic / Guadalajara. Brigada Lister / Viatge presidencial /
Brunete. Despres de la reconquesta / Front de la llibertat. Madrid.
Amb el batall6 Tahelmann / Sector de Sabinanigo. L'avanc des de
Boltana / Les milicies basques ataquen al sector de Villareal /
Pirates de l'aire / 1Resistir! / Ales Roges. Dos anions abatuts /
Ultima hora. Ultimes noticies d'Euskadi. Bilbao, avi6 comercial
ametrallat / Restes del trimotor. Roses / Guerra en l'aire.

2. Aspectes de la reraguarda

Barcelona. Recepci6 al Palau de Justicia / Visitant at front de
lluita / Pirineu aragones. Amb la 43 Diuisi6 / Catalunya als fronts
del centre. Amb els catalans de «la Alcarria,, / Parlament de la
Republica. Il•lustres visitants / Ginebra. Haile Selasie / Nou
ambaixaidor a Franca / Visitants il•lustres. Jawahal Neheru a la
Generalitat / Amics d'Espanya. Andre Malraux / Retorn dels
delegats a la URSS / Festa de la rata / Palau de Justicia / Jesus
Hernandez / Paul Roberson a Barcelona / Menjadors infantils /
Festa de l'infant / Diada de la bona voluntat / Ajuntament de
Barcelona. L'asil de ,La Paloma» / Festa de l'infant / Escola de
muntanya / Conferencia muda per ,,Bon- / Murcia. Infants refu-
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giats / Euzkadi a Catalunya. Proveiments / Retaguarda. Per a
esbarjo dels ferits / El Govern d'Euzkadi a Catalunya / El Govern
d'Euzkadi a Catalunya / Barcelona. Festival de Ajut Catala a
Monjuic / Hoste d'honor. El President d'Euzkadi revista les mili-
cies vasques / Visita a Montserrat / 50 Aniversari de l'exposici6
internacional de 1888 / Honrant a un fill del poble. Durruti /
Honrant a un gran patrici / A la memoria de Salvador Segui /
Remember. Prat de la Riba / Els periodistes de Madrid / Recor-
dant a Macia / Homenatge al doctor Marti Julia / A la memoria
de Francesc Layret / Aniversari de la mort de Mossen Cinto Ver-
daguer / Aniversari 19 juliol / Aniversari del armistici. Als volun-
taris catalans / Homenatge a Guimerd / El Ple d'E.R.C. / Exposiei6
de propaganda / Casernes de la Republica / Per als nostres infants /
Centenari del pintor Maria Fortuny / Alvarez del Vayo / Soldats
d'Espanya. Heroi caigut l Herois d'Espanya. La 43 Divisi6 / Ho-
nors postums / Comissariat, politic. Alvarez del Vayo / De cara al
estranger.

3. Agricultura i industria

Agricultura / Agricultura. Cirerers IMaresme. Collita de pata-
tes / Agricultura. L'oliva / Ametllers fonts / Clavells / Valencia.
Mercat de flocs / Florieultura. Premi international Alacant /
Fabricaci6 de caretes i equips antigas / Exposicio del moble /
Alsines sureres / Santa Pola. La fabricaci6 de la sal / Industria.
Vall de Ux6 (Castell6). Fabricacio de calcat per l'exercit / Ensenyes
militars / Industria del vestit. Vestuaris militars / Vestuari mili-
tar/ Industries de guerra. Armes catalanes / L'industria del xam-
pany / Utilitzaei6 de la remolatxa / Aigues minerals / Manises.
Por-cel•lanes / El subsol de Catalunya (carb6) / El subsol de
Catalunya (cloruro de sodi) / El paper de Capellades / Bergada.
Tradici6 industrial.

Espanya al dia era un noticiari estructurat, tal com ho eren la
resta dels europeus. Eren ones deu noticies per edici6, amb una
consciencia clara que el seu treball estava al servei de l'actualitat.
A diferencia de les pel•licules rodades pel bandol national on pre-
dominaven els temes militars, en el bandol republics la vida quo-
tidiana estava present. La diferencia dels noticiaris del Departament
de Cinema del Comissariat de Propaganda amb la resta dels films
produits per les altres forces republicanes era que els noticiaris de
Laya Films no tenien una ideologia precisa, a excepci6 de la defensa
de la llibertat de la Republica que era tambe la de Catalunya. Una
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prova, per exemple, van ser els homenatges que es van fer a dues
personalitats d'ideologia tan oposada com eren mossen Cinto Ver-
daguer o 1'anarquista Buenaventura Durruti.

L'historiador cinematografic i ex-director de la Filmoteca Na-
cional, Carlos Fernandez Cuenca, quan parla del noticiari Espana
al dia solament cita quatre sumaris que contenen entre cinc i set
noticies cadascuna ambuna duracio total d'entre vuit i deu minuts.
Pero aquest noticiari sols fa referencia a la versio castellana.' En
canvi, no existeix cap entrada amb la denominacio Espanya al dia.
Els noticiaris en catala trobats per Fernandez Cuenca son citats a
part per ordre alfabetic, tenint en compte que el tftol que li dona ve
determinat per la primera informacio. Per exemple, el primer

noticiari de Laya Films que apareix en la seva obra 6s Alvarez del
Vayo.B Aquest noticiari conte sis noticies diferents, la primera de
les quals fa referencia a un discurs del que fou ministre d'Estat i
comissari general de 1'exercit, Julio Alvarez del Vayo. En cap
moment, Fernandez Cuenca diuque aquest noticiari pertanyia a la
serie Espanya al dia. Afortunadament, amb el restabliment de la
democracia a 1Estat espanyol s'han publicat diversos treballs

d'investigacio que han corregit els errors i han aportat noves
dades. El que si fa constar aquesthistoriador es que la Generalitat

de Catalunya era Punic organisme republics que tenia una certa
preparacio en mat6ria de cinema.'
Amb frequencia, l'actual Govern catala ha manifestat el seu

desig que els documents originals, i no unes copies, de la Genera-
litat republicana tornin a Catalunya. El 15 de febrer de 1994 els
diputats del PSOE i del PP de la Comision de Educacion y Cultura

del Congreso van rebutjar una proposicio no de llei -presentada

per IU-IC- que instava el Govern de dEstat espanyol a la devolu-
cio a la Generalitat de la documentacio dipositada en el Archivo

Historico de Salamanca. Quasi dos mesos despres, el 12 d'abril,

ERC presents una proposicio de llei en la que es demanava al

Govern de dEstat la devolucio als partits politics del patrimoni que

els va ser incautat una vegada finalitzada la Guerra Civil espan-

yola. La iniciativa fou votada favorablement per IU-IC, CiU, PNV

i el Grup Mixte. El PSOE vots en contra, mentre que el PP es va

abstenir.
Actualment, tot aquest material ests dipositat a la Filmoteca

Espanola i aquesta es considera la propietaria d'aquest material.

7. FERNANDEZ CUENCA, Carlos. La Guerra de Espana y el Cine. Madrid: Editora

Nacional, 1972, vol. 2, p. 822.
8. Ob. cit. p. 742.
9. Ob. cit. p. 92.
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El de Laya Films, que es pot trobar avui dia a l'Arxiu d'Audio-
visuals de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, es poc i en
la majoria dels casos prove de donacions: Conmemoraci6n del XIX
aniversario de la revolution rusa (1936), L'enterrament de Durruti
(1936), L,s Corts de la Republica espanyola prossegueixen la seva
tasca legislativa a Valencia (1936), Aragon 1937 (1937), El presi-
dent d'Euzkadi, hoste d'honor de Catalunya (1937) i Refugees in
Catalonia (1938) son donations del Ministerio de Cultura, mentre
que Els tapers de la costa (dir. Ramon Biadiu, 1937) es una donaei6
de la Familia Biadiu. Els drets deJornadas de victoria. Teruel (dir.
Manuel Berenguer amb la col•laboraci6 de Ramon Biadiu, 1937) i
Catalunya martir-Le Martyre de la Catalogne (1938) pertanyen a
Antonia Macia de Tarradellas, vidua de Josep Tarradellas. Entre
altres documents que 1'ex-conseller es va dur a Franca, durant
1'exili, hi havia aquests dos documentals de Laya Films.

La situaci6 actual en que es troben les pel•licules produides pel
Departament de Cinema del Comissariat de Propaganda de la
Generalitat republicans es un tema controvertit en el que hi ha
diverses lectures.10 Des del punt de vista de conservaci6 hem d'es-
tar satisfets que el material, que es va salvar despres de l'incendi
de l'any 1943, fos traslladat a la Filmoteca National i no a un
magatzem on quedes oblidat i amb escasses condicions de mante-
niment. Des del punt de vista politic, esta clar que aquest material
fou requisat i per reial decret va passar a ser propietat de la
Filmoteca Nacional. Quan va ser creada la Filmoteca de la Gene-
ralitat de Catalunya, a l'any 1981, es produeix una reivindicaci6 de
les pel•licules produides per Laya Films, possiblement amb un
exces de polititzaci6 del tema, la qual cosa no va agradar a la
Filmoteca, ara, amb la democracia espanyola i no nacional. Potser
si s'hagues actuat des d'un sentit mes pragmatic o possibilista, els
resultats haguessin estat uns altres. Esta clar que el Ministerio de
Cultura no es desprendria facilment d'uns documents tan valuo-
sos. Per la seva banda, la Filmoteca Espanola ha demostrat, amb el
temps, que existeix una voluntat per solucionar el terra, pero
darrera de tot s'amaguen diferencies politiques entre els Governs
de 1'Estat espanyol i catala.

Entre els anys 1986 i 1988, es produeix un fet important com es
que, per primera i unica vegada, el cinema catala va adquirir la

10. Voldria expressar el meu agraiment a Anton Gimenez i Riba, conservador de
I'Arxiu d'Audio-visuals de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, per les dades
facilitades sobre aquest aspecte en una entrevista que em va concedir el maig de
1994. De la mateixa manera agraeixo la ducumentacio presentada por Alfonso del
Amo, responsable de catalogacio de Filmoteca Espanola.

53



categoria de Direccio General sota la direcci6 de Josep Maria Forn.
A la vegada, Fernando Mendez-Leite estava al capdavant de la
Direction General de Cinematografia del Ministerio deCultura. Es
va continuar insistint en el tema de la reclamaci6 de Laya Films i
Mendez-Leite va mostrar una major sensibilitat que els seus ante-
cessors. El juny de 1987, Mendez-Leite va fer donacio a la Genera-
litat de Catalunya de quatre documentals de pel•licules de Laya
Films. Fou una entrega simbolica, perque al cap d'un temps apa-
reixerien nous problemes. La Filmoteca Espanola argumentava
que no podia fer copies de les pel•licules de Laya Fimls -en total,
mes de tretze mil metres- perque no disposava d'una partida
pressupostaria. Un any mes tard, tant Mendez-Leite com Forn
abandonen els seus carrecs. Amb l'entrada de Joan Guitart com a
nou conseller de Cultura es produeix una remodelaci6 de
l'organigrama deixant solament tres direccions generals: Politica
Lingiiistica, Patrimoni i Promocio Cultural -dintre d'aquesta ul-
tima s'inclou Cinematografia-. Amb tots aquests canvis es torna
a produir una situaci6 de bloqueig. Quan Jose Maria Prado es
nombrat nou director de la Filmoteca Espanola -fa dos anys-
aquest arriba a un acord amb la ICAA (Instituto de la Cinemato-
grafia y de las Artes Audiovisuales) mitjantcant el qual aquest
ultim organisme es feia carrec del cost de les copies. Elque succeeix
es que quan ja es portava un 70 % dels films copiats, la Filmoteca
Espanola va dir que era material inventariable, i per tant un
inspector podia demanar a on eren les copies. La solucio proposada
fou que la Generalitat les tindria com a dipbsit indefinit. Per
desbloquejar la situaci6, el Govern catala va acceptar la formula.
Pero poc temps despres, la Filmoteca Espanola va afegir que els

drets de les pel•licules continuarien sent seus. Aquesta nova acti-
tud, la Generalitat no la va aceptar -juny-juliol de 1993-. Des de
llavors la situacio no ha variat i tot aquest material, que forma part
del patrimoni historic del poble catala i que va ser requisat pel
Govern franquista per obtenir informacio dels seus enemics durant
la guerra, continua fora de Catalunya.
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Fotograma de la capcalera Espanya al dia, cedida per PArchivo de Documen-

tacidn de Filmoteca Espanola.
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