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Kecordo que, quan era petit, pen,^ava que mai deixaria de .lugar;
era el que em podrfem dir un nen enjogassat. Evidenment, ara que ja
soc gran i que he passat d'un bon tros 1'equador de ]a vida, m'adono que
mai no he deixat de jugar.

No em vull pas referir al que em podrfem dirjocs per a adults, no; les
joguines infantils m'atrauen d'una manera molt poderosa, i penso que
1'home i el joc sempre han gnat junts, que aixo que em passa no deu esser
a mi tot sol. Les cartes, el billar, el golf, etc., no m'interessen pas gaire.

Quan jugava , ho feia amb joguines, que la major part de les vegades
eren construides per mi, pero em feien sentir gran, volia esser gran.
No es pas estrany, doncs, que ]'home hagi fabricat per als nens
joguines semblants a objectes a roses que utilitzen els adults. Les
nenes jugen amb nines per sentir-se mares, els nens amb autom6bils,
trens i avions per sentir-se conductors , maquinistes o pilots.

Cal observar, pero, que alguns dels objectes que utilitzem en el
nostre quefer quotidia i que son emprats per adults com a cosa normal,
han sortit del m6n de lajoguina, i en altres que no han sofert aquests
proces evolutiu, podrfem dir que en son mig i mig.

El cinema, que es el que motiva la nostra intervencio, n'e's un
exemple ben clar. La llanterna magica , que nasque com una necessi-
tat cientffica, n'es un exemple a la inversa, pero amb la industrialitzacio
del segle xix esdevingue una joguina de gran difusio, sobretot al seu
final i a] principi d'aquest, de la ma de Lapierre i Aubert a Franca, i
Bing, Carette i Ernest Plank a Alemanya.

Cal esmentar les joguines -fixeu-vos que he dit joguina-
precursores del cinematograf, que tingueren una importancia decisi-
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va peI que fa a I'animacio de Ies imatges: el fcnaquistosc )pi de Plateau,

el zootrop de Horner i Stampfer, i el praxinoscopi de Reynaud. Sense

el concurs d'aquestes joguines, ni Muybrige ni Marey haurien inves-

tigat la cronofotografia, per obtenir primer l'analisi i despres la sintesi

del moviment.
Hem arribat, pero, al cinematograf de la ma de Lumiere i altres. No

cal dir que aquest fou un invent serios, un invent que ha revolucionat

la societat o el comportament social del nostre segle. No trigaren pas

gaire a fabricar-se aparells mes senzills que podien esser utilitzats en

mitjans casolans i tambe per nens. Les cases ahans esmentades en la

fabricacio de Ilanternes, en son un bon exemple. No podem deixar de

banda, sing que citarem d'una manera especial, el famos Pathe-Baby.

Aquestes, diguem-ne, joguines cinematografiques, igual que les

llanternes, la major part de les vegades eren manipulades per adults,

per a entreteniment dels nens, sense que acabessin d'esser unes

joguines enterament destinades a ells.

En aquest capitol, i per l'experiencia adquirida despres d'uns

quants anys de recerca d'objectes que facin referencia al mon de la

imatge, no podem pas dir que a la resta d'Europa posessin gaire

interes en In fabricacio de joguines cinematografiques expressament

per a nens.
Aquf a Catalunya i als Paisos Catalans, pero sobretot a Catalunya,

si que hi posarem interes a partir dels anys trenta, un interes especial

en aquest sentit. Fabricarem projectors de cinema que, tant pels sous

materials com per la seva senzillesa, podien esser manipulats facil-

ment per la gent menuda.
Hem d'esmentar primerament, per la seva importancia, Tomas i

Josep Maria Nicolau i Grinyo, que el dia 25 d'abril de 1931 demanaven

una 11i-cencia al Registre de Patents per a -Un nuevo aparato para

proyectar en la pantalla imagenes animadas,,; aixi naxia el fan16s i

universalment conegut One Nic. Aquesta patent els fou concedida

I'll de maig del mateix any. El 31 de juliol demanaven una patent de

marca amb les tres primeres Iletres del cognon Nicolau que els era

concedida el 19 de setembre. No satisfets amb aquesta marca, en

solicitaren una altra que, a mes de les Iletres Nic, afegia el dibuix, el

d'un elefant i un negre al seu damunt dibuixats en sentit dret i

esquerre. Aixo fou degut a questions d'estetica, per col•locar les

etiquetes a banda i banda del projector. Aquesta patent fou demanada

el 30 de setembre i concedida el 28 de maig del 1932.

Aquest tine era ben senzill, consistia en una pel•lfcula, primera-

ment de paper vegetal, amb dues tires de dibuixos, en els quals hi

havia una diferencia, si es vol, petita entre Puna i l'altra, pero que en

ser projectades al ternativament per dos sistemes optics produien la

sensacio de moviment. Aquestes pel•Ifcules, es probable que fossin
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inspirades en vidres que es mouen l'un respect(, de 1'altre en positions
extremes d'un determinat moviment.

El 1933, exactament el 3 d'agost, en demanaven un altra per a -un
dispositivo de acoplamiento sonoro a los aparatos de cine infantil o de
juguete„; era la introduccio d'un sistema fonografic al mateix projec-
tor que intentava sincronitzar ]a imatge amb el so del fonograf.
Aquests aparells son sol-licitadissims per col-leccionistes dejoguines,
sobretot, als paisos d'Europa. Successivament s'hi anaren introduint
modifications i millores pel que fa als materials emprats, per tal de
reduir-ne el preu; aixo succeia tant en els projectors com en les
pel•licules. Les primeres, com hem dit, eren de paper vegetal, impre-
ses en negre, i algunes, acoloridas a ma; mes tard es construiren els
projectors de cartro, i les pel•licules, de paper normal, que un cop
impreses en negre eren paraliinades mitjancant unes plantilles,
primer de coure i mes tard d'alumini, en les quals s'hi havien fet els
corresponents forats que coincidien en les parts que s'havien d'acolorir
i segons el color previst. Posteriorment, els projectors i les pel-licules
foren reduits de mida i aquestes eren impreses per procediments
litografics.

Hem de recular en el temps per dir que el 13 de mare de 1941 els
fou concedida la llicencia Walt Disney pel tal que poguessin reproduir
els dibuixos del genial cineasta. Els dibuixos originals eren trets d'una
mena de story-board fotografic enviat per la casa Disney, pero eren
dibuixats per Tomas Nicolau i Araque, fill de ]'inventor: Dumbo, Los
aristogatos, La dama v el i'agahundo, La cenicicnta, El libro de to
selua, etcetera.

Voldria deixar constancia que en anys anteriors a la Guerra Civil
es produiren pel•licules en catala, de les quals poca cosa se sap. En ]a
meva col•leccio se n'hi guarden tres, que son: La sirena i el mariner,
El barber enfutismat i Les trifulques den Catdful, dibuixades totes
elles per Roca.

Mentrestant, i a part de produir milers d'aparells, investigaren
nous procediments de projeccio d'imatges animades, de les quals
nomes resten uns prototipus que no s'arribaren a comercialitzar. Tots
aquells invents eren dirigits a experimenter sobre nous tipus de
pel•licula i altres sistemes d'arrossegament.

Tambe, investigaren sobre aparells de so, tambe amb ninots que
tenien moviment, retallables, vestits per a nines, construccio
d'automobils, trens i avions, llibres que parlen -amb un disc- i molts
altres objectes dels mes variats. Cal ressaltar que en els ninots que
investigaven procuraven un moviment de Ilavis per a donar la
sensacio que parlave.

M'he ester en aquest capitol o marca per la seva importancia, ja que
a part de construir unajoguina cinematografica insolita per la seva
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cants del nostre pals i Lambe de ('estranger. fou patentada, a pail

de casa nostra, als paisos mes industrialitzats d'Europa, America i

Asia.

En la postguerra, quan els temps eren dificils i no exportavem ni
importavem quasi res, trohavem en els mercats estrangers una
joguina cinematografica genuinament nostra.

Em consta, dit pets mateixos Nicolau, que els grans magatzems i

detallis-tes feien cua a la fahrica per obtenir el favor d'esser-los

servides les comandes de Cine Nic. No cal dir que en epoca de Reis les

cues eren impressionants.
L'exit de Nic esperona altres fabricants, que de seguida patentaren

i fabricaren, amb mes o menys exit, aparells de cine infantil.

Un d'ells, Paya, d'Ibi, al Pais Valencia, llanca al mercat un aparell

amb el mateix principi, pet que fa a la imatge, del Nic, perm en aquest

cas la pel ilcula era d'anada i tornada, es a dir, el fi era el come ncament
d'una altra historia; aixi no s'havia de rebohinar.

En tenien un altre amb film de 17,5 mm, molt petit de dimensions,

en el qua] In font d'energia lluminosa era subministrada per una pila

electrica (patent num. 72301).
El 17 de febrer de 1934 en fou patentat un model sonor. En aquest

la pel•licula, molt mes ampla, portava trepats uns forats que, en

passar davant d'altres forats que portava el projector, a manera de

flauta accionada per una manxa, emetia uns sons musicals molt

agradables.
Aquesta joguina, igual com el cine sonor, es tambe molt apreciada

pels col•leccionistes, tant del pals com de 1'estranger.

Joan Bulta i Roig, patenta i construf -Un sistema simplificado para

]a projeccion cinematografica de dibujos animados.» Fou registrat el

30 de juliol de 1935 i 1'anomenaria Rod Bull.
La pel•licula consistia en dues tires de paper vegetal amb una

petita perforacio rectangular entre fotogrames, de manera que aques-

ta es desplacava alternativament amb un obturador tambe alternatiu,

segons el fotograma en aquell moment projectat a la pantalla.

L'arrossegament es feia mitjancant una ungla de planxa de ferro

que s'introduia en la perforacio. Aixo teoricament havia d'esser aixi,

la qua] cosa no succeia sempre i la pel•licula restava dessincronitzada.

Segons explica el seu autor, Joan Bulta, se'n fabricaren hen pocs

exemplars i no s'arribaren a vendre tots. I,'home insisti en un altre

projector, que anomena El Vailet, primer amb una sola tira de paper

amb una narracid seguida, tambe amb una perforacio central i entre

fotogrames. Tampoc funciona be. En feu un altre amb paper normal,

no vegetal, amb dues perforacions i el mateix sistema d'arossegament

amb dues ungles amb sistema de vaive. Fou un altre fracas, i segons
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confesa el mateix autor, s'hi aruina. Avui intentar trobar aparells
d'aquests es practicament im-possible.

La meva entrevista amb Joan Bulta, que fou aconseguida despres
de tres trucades de telefon -refusava parlar de cinema-, fou d'allo
mes entendridor: m'explica totes les sever peripecies i illusions
frustrades, amb una mesa d'envoranca no exempta encara de delit
per tornar, si fos mes Jove, a intentar l'aventura. Em regala un count
de pel•licules i el prototipus d'EI Vailet, que guardo gelosament a ]a
meva col•leccio junt amb un model de Voilet i un altre de Rod Bull.
Joan Bulta tf, actualment, noranta anvs.

Tinguc un xic mes de sort el Cine Mickey, tambe fabricat a
Barcelona i patentat el dia 9 de gener de 1934 a favor d'Ang_el Ruiz,
Maria Vidal i Salvador Tusell.

Aquest cine de pel•licula de paper parafinat portava un sistema
d'<u•rossegarnent consistent en una excentrica, al cap de la qual hi
havia una ungla que acabava amb una mena de trinquet, de manera
que quan I'ungla anava cap amunt no es ficava dins de la perforaci6,
font-ho, pero, en baixar, desplacava un fotograma i aixf succ•essiva-
ment. La pel•licula era, del que en diria de cap i cua, o sigui que, coin
el Rai de Pavd, el fi era el comencament de la historia segtient.

Els personatges, naturalment, eren de Walt Disney, i obtingue
nomes una relativa acceptacio. Ho dic perque no se'n troben actual-
ment gaires exemplars.

Tampoc tingu6 gaire acceptacio tin altre cine que, encara que no en
tine dales, per diversos motius suposo que es fet a Barcelona. Es
tracta del Gila' Isuar.

El sistema de pel•licula i el seu arrossegament son molt curiosos.
Esta basat en el sistema de mutoscopi, amb la diferencia que si be el
rutoscopi Cs tin tambor en el qual van enganxats uns cartronets que
amb un moviment rotacio fa passar aquest davant d'una mira o
sistema optic perque pugui Ceser completada la desfilada dels car-
trons, en aquest cine els cartronets van enganxats a una Lira de roba
consistent, i a la vegada que passen per davant d'una font de llum i
d'un en un, son projectats coin un projector d'opacs. Les pel•licules
passaven he i no s'espatllava. Tenia ]'inconvenient de ser molt
voluminos a causa de la manera que es tenia de muntar la pel•licula,
que era en forma de triangle. Aquesta pel•licula media uns 70 cm.
Tambe eren voluminoses, coin Cs natural, les capses per guardar-les.
Se'n feren dos models; tin de roes petit, a causa de la posicio de la
pel•licula, era nmenvs practic. Encara guardo el meu. El dia 12 d'abril de
19:32, per Celestino Novas Ubach, de Barcelona, fou patentat «Un
aparato para la progeccion de imdgenes animadas sobre una pantalla,,.
Per details que figuren a la patent, veig que Cs molt semblant al Nic. No
crec que s'arribes a comercialitzar, almenvs jo no en tine cap noticia.
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Una altra patent figura it nom de Juan BarriI, Jose Barberai i Urfeo

Camps, tambe de Barcelona, ^Para la fabrication de un aparato de

projection cinematograficw,. Tampoc tint noticies de ]a seva comer-

cialitzacid.
Anil) el numero 128431 es patenta, en una data no registrada, «Un

procedimiento para la obtencidn de fotografias dobles no estereosco-

picas de posiciones sucesivas de una misma imagen.^, it favor de Julio

To, de Barcelona. Tampoc tint noticia de la seva fabricacid.

El 26 dejuny de 1933 es patenta amb el num. 131169 -Un aparato

para projectar imagenes que den la sensaci6n de estar animadas,,, a
favor de Ignacio Coll. Segons es despren dels seus dibuixos que

figuren a la patent, es tambe semblant al Nic.
Pel que es refereix a patents registrades i conegudes, n'hi ha una

altra a favor d'Enrique Wiese Miele, per ,Un aparato proyector
simplificado de peliculas cinematograficas.,, Tampoc en se res mes.

Recentment he visitat Josep Escobar i Saliente, que fabrica el One

Shoo, que desgraciadament, a causa de la seva avancada edat, no

recorda gaires coses, peril si que hem de dir que quan llanca al mercat

el seu tine devia ser per 1'any 1954 o 1955. El construi un tal

Fernandez del carrer de la Industria -aixo ho recorda la seva

senyora-. Em diu que, del prototipus, no sap que se n'ha fet; el cons-

trui amb peces de Meccano.
L'aparell era bastant ben fet, amb una concepc16 mecanica ben

acurada. La pel-licula, de paper torrent, era una sola tira amb una

perforacid rodona cada dues imatges, i a cada costat, arrossegada per

un tambor i una creu de malta. La projecc16, pel fet d'esser el paper

opac, necessariament havia d'esser a retroprojeccid. Se'n vengueren

foraa exemplars. En fabrica un de semblant que anomena Stuk.
Com podem observar, a Catalunya es prodigaren els invents

cinematografics destinats als nens. Aixb pel que fa a joguines sem-

blants als projectors de tine que volien tenir una semblanca al tine,

diguem-ne, gran.
En aquesta que podriern anomenar relac16 dejoguines en les quals

la imatge significa un joc, no podem deixar de banda altres enginys no

menys curiosos i tambe produits al nostre pais. N'anomenarem uns

quants per significatius, i que si be no en coneixem les patents

respectives, sf que en coneixem la comercialitzaci6.

Un d'ells es el One Ideal, que no es ni mes ni menys que un

mutoscopi en petit. Uns teatrins cinematrografics produits per Edi-

ciones Barsal, anomenats Cinematografo infantil, que consistien en

una mena de pantalla o forat pel qual es veia un tros d'un disc que

conte dibuixos en dues positions, els quals feien passa donant Lill cop

de dit al disc d'una manera rapida; ]a i1•lusi6 de moviment era molt

evident.
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El Cinclrn, que no estic segue que fos fet a Catalunya, no era res
roes que una tira de paper, com un comic corrent, que desfilava davant
d'una panta-Ila. La imatge era 11-luminada per darrera amb una
llanterna de butxaca.

El Cine Ye era un tipus de projector ben estrany. Funcionava amb
un disc. La pel•licula necessariament era molt curta, la longitud de la
circumferencia del disc. Tots els indicis indiquen a Valencia el lloc de
la seva construccio.

Com a joguina cinematografica ja mes sofisticada, cal esmentar-ne

uns quants que empraven pel•licules de 8, 9,5 o be 16 millimetres de
les existents al mercat.

El Je' , construct a Valencia per la Casa Saludes.
El Cinette, amb patent estrangera.
Els Egda i Selig, amb patents Nic. El Selig tambe fou fabricat a

Franca, igual que alguns models de Cine Nic i Nic Television.
El ('inc Mago i Eklcr tampoc estic segur que fossin constructs a

Catalunya, pero tint indicis que va esser aixf.
Tambe podriem esmentar corn a joguina cinematografica, encara

que no es projectava, el Cine Infantil, <,el libro de las maravillas
cinematograficas', fet a Sant Adria de BesOs.

L'Inecromo, fet a Barcelona per l'Editorial Roma.
Finalment, dire que, cap a l'any 1976, es fabrica a Barcelona un

cine que tingue forca difusio: Cine Exin.
Totes aquestesjoguines foren absorbides pel fenomen social que ha

representat la introduccio de la imatge a les llars mitjancant la
televisio.

Jo, de petit, m'havia construct els meu propis projectors; avui ens
ho donen tot fet. Hem avancat molt, pero no se si hem progressat gaire.
Donem, pero, les gracies a tota aquesta gent del nostre pais que, amb
el seu esforc i la seva inventiva, varen ens aportar en un moment
donat, o en unes epoques determinades, un bon xic d'il•lusio a
nosaltres, els nens que no coneixiem la televisio.
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