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Resulta ben dificil, sing impossible, parlar de grans infraestruc-

tures industrials en el cinema fet a Catalunya. Per parlar de grans

infraestructures s'hauria de parlar de grans inversions financeres

i aquestes, pel que els historiadors podem testimoniar, no han

existit mai.
Es clar que el teixit financer, industrial i comercial de Cata-

lunya sempre s'ha caracteritzat, amb ben poques excepcions, per

les mitjanes i petites empreses. Si el pals es pobre en aquests

aspectes, en canvi no ho es, ni ho ha estat mai, en el de la inventiva.

En 1'enginyeria, en l'arquitectura i en molter activitats tecnologi-

ques, els catalans han treballat de valent. Montoriol, Casablancas,

Gaudi i els arquitectes del Modernisme s'han vist continuats per
tants d'altres que, en aquest aspecte, no cal pas tenir complexes
d'inferioritat. Pero, tots aquests homes i accions no han tingut el

suport suficient del mon economic per portar a terme ni una mini-

ma part del que haurien estat capacos.
La Societat Catalana de Comunicacio i el propi Institut d'Estudis

Catalans fan ben fet de convocar unes jornades com aquestes, pero
de res no serviran si no porten a unes reflexions serioses. De que

serveix que els historiadors aportin i ordenin unes realitats si

aquestes no han d'utilitzar-se corn a punt de partida d'unes noves

actituds, per a unes analisis positives?
La resta dell companys, en aquestesjornades, donaran els seus

testimonis autoritzats i amplis sobre un seguit d'esforcos i rea-
litzacions. Des d'aqui, no voldriem fer altra cosa que recordar

uns intents roes o menys aconseguits o importants, pero, en tot cas,
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no ja respectables sino prou representatius d'una actitud deci-
dida.

Alguns personatges son prou coneguts i els seus fets, almenys en
part, estudiats. Aquests son els casos de Gelabert o de Chomon,
dels germans Aragones o de Francesc Macian. D'altres, en canvi,
ben poc se'n sap i el poc que sabem son escadusseres noticies de
premsa, sense materials directes que ens puguin ajudar a calibrar-
ne la importancia intrinseca.

Es per aixo que en la llista de recerques puntuals de la Catedra
de Cinema del Departament d'Historia de 1'Art, a la Universitat de
Barcelona, hem obert una linia de recerca en tal sentit. Val a dir,
pero, que la feina no sera pas facil, ja que precisament per tractar-
se d'iniciatives que no tingueren el desenvolupament desitjat o que
senzillament no passaren de l'estat de projecte, no existeix biblio-
grafia o es molt minsa, no hi ha quasi hemerografia, salvades
algunes noticies aillades, sovint poc fiables o uns pots articles tant
mes valuosos quan quasi units.
A mes, pel que fa a les possibilitats de testimonis personals en

molts casos ja s'ha fet tard, ja que els protagonistes han desapare-
gut o, per questio d'edat o situacio, els seus records son vagues
quan no inexactes o fins i tot mitificadors.

De tots es sabut que el cinema es un dels mes grans mitjans de
creacio de mites, tant personals com geografics i ideologies, pero
aixo, que s'aplica d'una manera molt especifica pel que fa als qui
son davant les cameres, no sembla tant evident si es refereix als qui
hi son al darrera.

Les tasques de moltes d'aquestes persones apareixen en lletra
petita a la fi dels generics dels films moderns, pero en altres temps,
no molt llunyans, ni hi figuraven. Per molt evident que sigui el fet
que sense ells no hi hauria pel-licules ni materials o aparells per
fer-les, de ben pots se'n serva la memoria. Quan arriba el moment
de parlar-ne, sovint es fan enrera per modestia o, paradoxalment,
mitifiquen les seves interventions.

Nomes cal veure la quantitat d'histories del cinema amb caire
mes o menys humanistic o anecdotic i l'escasses histories que son
les destinades a fer historia de la ciencia, de la tecnica o de la
tecnologia relacionades o aplicades amb la cinematografia per com-
prendre que hi ha un autentic greuge comparatiu. I no parlem ja
de biografies, quasi be inexistents.

Si ja es greu voler fer historia de la pintura sense tenir en
compte les bases tecniques -pigments, suports, instruments-,
encara ho es mes voler historiar el cinema sense tenir coneixe-
ments d'aparells, materials i tractaments tecnologics sense els
quals la mateixa nocio de film es fa impossible.
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Es en aquest sentit, que hem empres la tasca de la qual no en
donem aqui mes que unes nocions direccionals. La feina sera llarga
i, a ben segur, feixuga, i hi haurem d'impiicar especialistes de
camps ben allunyats de la historia propiament dita, pero estem
convencuts que cal fer-la i al mes aviat millor. Tant i mes que la
moda de les analisis basades en experiencies de tipus filologic o
literari d'indubtable interes pero ben allunyades d'una comprensio
real de les bases fisio-quimiques sobre les quals es sustenta tot
1'edifici cinematografic.

Per a una major racionalitzacio de la recerca, ens hem reduit
voluntariament a analitzar nomes alguns dels aspectes que po-
driem exposar en el quadre seguent:

• Aparells d'obtencio i reproduccio d'imatges:
Cameres
Visionadores
Projectors

• Maquines, aparells i materials complementaris per a les
preses:

Mesuradors luminics
Sistemes d'ajut a la hum natural
Sistemes d'enllumenat artificial
Modificadors luminics
Sistemes de moviments de les cameres

• Maquines, aparells i materials per a l'obtencio i reproduccio
de sons:

Amb base acustica
Amb base fonografica
Amb base electrica
Amb base electromagnetica
Amb base electronica

• Maquines, aparells i materials per a l'obtencio dels colors:
Pintats i trepes
Tintats i virats
Procediments bicromics
Procediments tricromics

• Maquines, aparells i materials per a l'obtencio del relleu:
Estereoscopia
Anaglifs i stops
Polivisions
Sistemes Maxi
Holografia
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• Maquines , aparells i materials per a trucatges i efectes espe-
cials d'imatge i so:

Mecanics
optics
Electrics i electronics

• Maquines, aparells i materials per al tractament dels films
en laboratoris d'imatge i so

• Equipaments per a estudis i platos

• Equipaments escenografics, sastreria i atrezzo

• Cintes cinematografiques:
Suports
Perforations
Sensibilitat
Gra
Pigmentacio

Es evident que aquest quadre no pot ser mes que indicatiu i, per
tant, no exhaustiu . Cada una de les crides podria generar de per sf
un quadre complementari que s'aniria omplint segons els resultats
de les recerques ; de les recerques sistematiques d'un Macian sobre
les tecniques i tecnologies de l'animacio a les petites mostres
d'enginy, tot en principi cap a la nostra recerca. Aixi , un actor
comic com Josep Alvarez, Yo, el paper del qual no es pas especial-
ment important mes que en aparicions de caracteristic a cintes
barcelonines dels anys vint , resol amb mitjans ben senzills un
problema que existia en les filmacions d'aquells anys : l'inaguantable
soroll dels focus electrics . Mitjancant una reactancia i un sistema
de plots clavats a un senzill tauler de fusta i de molt facil maneig
aconsegui reduir a menys de la meitat el soroll que impedia la
concentracio dels actors a l'hora de les filmacions i que obligava els
directors a cridar per donar les seves ordres . Alvarez no patenta
mai el seu invent . El vaig coneixer a El Diario de Barcelona, on va
romandre fins a la seva definitiva i tardana jubilacio . Per sort,
guardava a casa seva el prototip que havia construct i me'l va cedir.
Actualment ha d'esser en alguna de les caixes del material
COCICA, que es guarden al Museu de la Ciencia i de la Tecnica a
Terrassa , i dubto molt que si algu el veu sapiga per a que servia i
qui el va fer.

Un primer llistat de la nostra recerca se centra en els seguents
personatges:
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Josep Alvarez, Yo (Silenciador per a sistemes lumfnics d'arc

voltaic)
Daniel i Ramiro Aragones (Inventors del Cinefotocolor i perfec-

cionadors d'aparells de laboratori)
Ramon de Banos (Introductor de millores en els sistemes de

revelat i de perforacio. Inventor d'una truca per a l'animacio)

Ricard de Banos (Introductor de millores en el revelat i proces

de films al laboratori. Temptatives de cinema sonor)
Santiago Biosca (Constructio i modificacio de cameres i projec-

tors comercialitzats sota la marca del seu nom: Aparatos Biosca.
Col•laborador en les primeres recerques de Fructuos Gelabert)

Joan Bulta (Constructor i inventor de joguines cinematografi-
ques)

Alexandre Cirici i Pellicer (Inventor de perspectives mobils per

a decorats de films d'animacio)
Segundo de Chomon (Sistemes de pintat a ma i a la trepa.

Sistemes de trucatge optic i mecanic. Intents de sonoritzacio)
Francisco Elfas (Introductor de sistemes sonors de procedencia

francesa i nord-americana)
Albert Gasset (Millores en cameres, adaptador de sistemes so-

nors nord-americans, inventor de plataformes mobils per a preses
documentals)

Fructuos Gelabert (Constructor de cameres, millorador dels
sistemes de projeccio, inventor del CINEGAR i del cinema sobre
disc, d'un sistema de cinema en relleu i d'altres aparells relacionats
amb la tecnologia cinematografica)

Josep Maria Guillen i Garcia (Tecnic de radiodifusio i principal ele-
ment professional en la introduccio del cinema sonor a Catalunya)

Francesc Macian (Inventor de trucatges d'animacio i del siste-
ma patentat M-Tecnophantasy)

Joan Morales (Escenograf, constructor dels primers decorats
corporis)

Tomas i Francesc Nicolau (Inventors i fabricants de joguines
cinematografiques, en especial l'anomenat Cine NIC)

Rafael Paya (Inventor i constructor de joguines cinematografi-
ques sota les marques patentades Juguetes Paya i Juguetes Ray, de
Valencia).

Algunes d'aquestes figures han tingut reflex biografic per be
que no aprofundit pel que fa precisament als sous invents o enginy.
Aquells d'entre ells que han estat directors o realitzadors cinema-
tografics sf que han vist reconeguts de manera suficient els seus
merits artfstics, pert els de la seva tasca tecnica o tecnologica esta
ben lluny d'esser estudiada a fons.

337



Aquesta primera Ilista no fa mes que reunir noms previament
reconeguts. Noes mes que la part visible d'un iceberg d'ignorancies.

Personalment estic convencut que, en un perfode relativament
curt, la recerca multiplicara els noms. En aquest sentit, i nomes pel
que fa al perfode initial i fins als anys vint, hi ha indicis mes que
raonables per tenir en compte una segona Ilista en la qual figuren
els segfients noms:

Baltasar Abadal (Productor amb laboratoris propis. Fou repre-
sentant de Georges Melies a Barcelona)

Daniel Boixeda (Enginyer industrial, especialitzat en cinemato-
grafia. Assessor en laboratoris i sales d'exhibicio)

Josep Maria Bosch (Reparacio i construccio d'aparells de filmacio)
Pere Cabagnac (Constructor artesanal de peces i accessoris per

al cinema)
Antoni Ferraut (Constructor i reparador d'aparells cinemato-

grafics)
L. Germain Sansat (Fabricant d'accessoris)
Josep Maria Guillen (Fabricant d'aparells de projeccio, amb

sistemes propis).
Joan Mas-Baga (Constructor de peces i accessoris per a la cine-

matografia).
Parcerisa (Tallers de construccio i reparacio de maquinaria).
Francesc Puigvert (Operador, introductor de la microcinemato-

grafia)
Joan Ristol (Laboratoris Lotsir Films)
Victor Vilagrassa (Laboratoris i utillatge).

A aquests noms propis caldria afegir-hi encara els d'algunes
cases dels propietaris o empleats dels quals ben poc se'n sap enca-
ra que col•laboren amb els principals cineastes i productors. Aixf,
caldria investigar les tasques concretes dels laboratoris Mundial
Films, Perfecta i Sanz SA, entre altres.

Una altra branca de la recerca es la de seguir la pista i la tasca
de persones roes recents i de qui ens consten tant la seva conti-
nuitat com la inventiva. Persones potser humils o poc conegudes,
pero que han fet molt pel cinema en aquest pats. Aixi, el vetera
projeccionista Ramon Escute, l'antic encarregat de Catefilms, Pere
Tresserra, o Joan Banus, factotum de la ja desapareguda Oscar
Films. Havent-los vist personalment treballar sobre aparells, estic
convencut que el seu ajut es imprescindible per a la nostra inves-
tigacio. Els materials biografics reunits fins ara son, es clar, molt
insuficients per permetre d'avancar cap tipus de conclusions, pero
ens proposem un termini de quasi be tres anys, de tal manera que
un resultat minim pero publicable estigui per al 1997, coincidint
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amb la construccio per Fructuos Gelabert de la primera camera, del
primer aparell de fabricacio catalana.

El metode de treball ens obliga a gastar molt de temps i aquest
va escas, com tambe son escassos els mitjans amb que comptem per
dur-la a bo- port. Cal entendre que una part substantial de la feina
es feta per alumnes universitaris per als quals la Historia de la
Cinematografia es una materia mes entre les moltes que han
d'aprovar, per be que sigui la seva preferida. D'altra banda, l'estant
portant a terme, no pas alumnes de tercer cicle o doctorat, sing
alumnes de cursos normals i aixb contribueix a una certa dispersio
dels esforcos que procura compensar-se amb 1'existencia d'un grup
basic que s'ocupa de donar cohesio.

Des d'aqui voldriem demanar als companys investigadors que
ens vulguin ajudar amb noticies i materials.

A la bestreta, gracies per les vostres aportacions.
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