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Tres advertiments previs

1. Aquest treball preten desvetllar, crec que per primera volta,

uns documents inedits referits a com es van plantejar i planificar

els Serveis de Cinema de la Generalitat republicana. Aitals docu-

ments encaixen perfectament amb 1'especificaci6 d'aqueixes Jorna-

des, ja que ens informen de com van voler fer les coses aleshores pel

que fa a 1'establiment d'una politica cinematografica per part del

Departament de Cultura, articulada conjuntament amb els depar-

taments d'Economia i Finances, de Presidencia, d'Ensenyament i

de Treball, politica que fixava totes i cadascuna de les infraestruc-

tures del sector.

2. Aqueixos documents formen part del llegat que 1'honorable

Josep Carner i Ribalta va lliurar-me a mitjans dels anys vuitanta

-malauradament va traspassar el 1988-, perque un servidor

havia establert una relacib personal amb ell amb motiu de fer-li

una monografia sobre la seua activitat en el camp de la cultura a

Catalunya i, en concret, del cinema, perque Carner i Ribalta va

esser director general de Cinematografia a les ordres del conseller

de Cultura, Ventura Gassol i Rovira.

El llibre no esta escrit, pero si que disposo dels documents

necessaris, i tambe d'enregistraments magnetofonics realitzats

amb ell, d'aportacions provinents de la familia o d'altres fonts, que

permetrien enllestir-lo amb prou satisfaccio per part meua i amb

forca justesa pel que fa a perfilar la seua plural personalitat. Si no
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ho he fet encara es per culpa de la can46 que ens to tant desconcer-
tats, a mes de francament preocupats: 1'enorme dificultat que
existeix des de fa temps per publicar Ilibres d'aqueixa tesitura,
tematica o especialitat.l

3. Deis documents de que disposo del llegat Carner i Ribalta em
centrare nomes en 1'intitulat Serveis de Cinema de la Generalitat
de Catalunya. Pla d'Estructuracio, perque resumeix prou be el
tema, objecte d'infomacio que presento, pero vull especificar que en
tint un parell mes de previs que son molt interessants. Es l'intitulat
L'estat actual de la Cinematografia a Catalunya i el report al
conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya intitulat Pla
de Coordinaeio de la Cinematografia a Catalunya, amb data 17 de
novembre del 1936 i signat per Josep Carver i Ribalta, cap dels
Serveis de Cinema de la Generalitat, comissari d'Espectacles de
Catalunya, tal com consta al final del document.

Estructuracio definitiva

Aixi es subtitula el document que transcriure a continuacio
referent als Serveis de Cinema de la Generalitat de Catalunya,
sobre el qual no emetre cap judici perque 1'espai de que disposo no
m'ho permet i perque la feina de comparar i/o contrastar el que
diuen els documents de partenca i el que en veritat es va poder dur
a bon port, es un treball de recerca i analisi absolutament impres-
cindibles de realitzar de cara a 1'historiografia del cinema a Cata-
lunya, pero que aqui no puc acarar amb el detail i la profunditat que
requeriria la comparanca entre proposits i realitats.

,,En diverses ocasions la Conselleria de Cultura ha intentat anar
a l'estructuraci6 definitiva dels Serveis de Cinema, adscrits al seu
Departament.

La fatalitat, pero, de trasbalsos politics ha vingut a coincidir
sovint amb aquest intent, i aixo ha fet que l'esmentada estructura-
ci6 no hagi estat portada encara a la practica. Amb l'adveniment

1. He dit que els considero inedits, aqueixos documents, perque autors que han
treballat el terra i han publicat, com ara Porter, Caparros, Sala o Escudero, es veu
que els desconeixen, co vol dir que no els van trobar al seu moment, ni els originals
ni les copies, com aqueixes que tan gelosament i orgullosament conservava Carner
i Ribalta.
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dels fets del 19 de juliol,2 amb tot, la Generalitat va decidir dissol-

dre l'organisme majorment informatiu del Comite de Cinema i, per

Decret de Govern, donar realitat efectiva als Serveis de Cinema,

incorporant-los a la Comissaria d'Espectacles de Catalunya. Des

del 19 de j-.liol enca, pero, el nou organisme: Serveis de Cinema, si

be ha pogut actuar amb forca executiva, s'ha hagut de limitar

unicament a afrontar els problemes creats per la Revoluci6, sense

poder portar a terme, per manta d'un pressupost adequat, cap de

les realitzacions que to plantejades, ni poder resoldre importantis-

simes questions que han sorgit de la guerra, per afectar altres

departaments que el de Cultura.
Avui, per tant, resolts els primers problemes creats pel nou

ordre de coses, i previstos tots aquells que en el futur es poden

suscitar, es absolutament necessari que els Serveis de Cinema de

la Generalitat puguin enfrontar-se definitivament amb la solucio

totalitaria de la questio del Cinema a Catalunya.

Despres de la Revolucio, sobretot, la gUesti6 Cinema ve a situar-

se en primer pla de les atencions de Govern, i no pot retardar-se un

dia mes l'estructura definitiva de 1'Organisme que, derivat dels

departaments corresponents, ha d'entendre en aquesta importan-

tissima materia, avui de cabdal importancia per al desenvolupa-

ment cultural, pedagogic, artistic i economic de Catalunya.

2. La guerra civil..[...] El 17 de juliol del 1936 s'alca 1'exercit del Marroc i el 18

ho feren tambe moltes altres guarnicions de l'Estat espanyol. El Govern es resisti

fins a la matinada del 19 a donar armes als militants de la UGT i de la CNT, la qual

cosa significava la revoluci6 social. El 19 es lluita a Barcelona i les forces obreres

venceren , amb 1'ajut de la policia, les tropes aixecades . Les organitzacions obreres

pujaren per primer cop al poder. La supremacia de la CNT i la FAI fou total. La

Generalitat , desbordada pels esdeveniments , fou quasi inoperant durant els pri-

mers quatre mesos de la Guerra Civil. Els anarco -sindicalistes renunciaren , pero, a

instaurar Ilur dictadura a Catalunya i crearen el Comite Central de Milicies Anti-

feixistes, amb participaci6 dels dos partits marxistes i adhuc de 1'Esquerra Republi-

cans, encara que la CNT i la FAI hi predominaven. A la darreria del setembre del

1936 s'inicia el restabliment de l'estructura estatal republicana, en acceptar els

anarquistes de formar part del Govern de la Generalitat, be que amb escrupuls de

contradir Ilur ideologia acrata, per tal d'institucionalitzar les conquestes proletaries

i per a evitar una divisi6 del camp republics, que podia representar la derrota

militar, puix que socialistes i comunistes eren partidaris de mantenir l'antic Estat

republics i de refrenar el proces revolucionari a fi de no perdre la col•laboraci6 de la

petita burgesia i dels pagesos autonoms [...] els anarquistes assoliren

d'institucionalitzar la col•lectivitzaci6 de les empreses industrials importants i la

participaci6 dels obrers en la gesti6 de les altres pel Decret de Col•lectivitzacions i

Control Obrer d'Industries i Comergos, de la Generalitat, el 24.10.1936, fruit d'un

compromis entre totes les forces republicanes dins el Consell d'Economia de Cata-

lunya [...],^. Albert Balcells, a GEC,vol. 4, Barcelona , 1973, p. 747.
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Abans de tracar el Pla d'Estructuraci6 definitiva dels Serveis de
Cinema, es interessant establir una llista de les funcions principals
que aquest organisme haura d'exercir:

1. Unificacio de totes les activitats cinematografiques de la
Generalitat

Es indispensable que un organisme com els Serveis de Cinema
unifiqui totes les activitats cinematografiques dels diversos depar-
taments de la Generalitat. El fet que els departaments o les comis-
saries per separat facin despeses i esmercin energies en materia de
Cinema reporta greus perjudicis a la Generalitat, no solament en
1'aspecte economic sing tambe en el que fa referencia a 1'eficiencia
i al prestigi de la bona administraci6.

2. Prestacio de serveis a la indzistria i al comers cinematogrelfics

El nou estat de coses ha situat el Govern de la Generalitat en
una posici6 estrategica de control de la industria i el comers cine-
matografics. La creaci6 d'organismes com l'Oficina de Comers
Exterior, la Caixa de Descomptes i Pignoracions, i altres organis-
mes que intervenen directament en la vida publica fa indispensa-
ble que un organ oficial, especialitzat en questions de cinema,
dictamini constantment a petici6 d'aquells organismes sobre les
transactions que efectuen amb les empreses del ram. Aquestes
funcions les han vingut exercint els Serveis de Cinema des del 19
de juliol, pero a causa de la seva incrementaci6 es un deure de la
Generalitat el fet que aquest servei pugui esser prestat amb la
maxima eficiencia.

3. Representacio de la Generalitat al Consell General de la
Indiistria del Film

Els Serveis de Cinema, per report presentat el 17 de novembre
a 1'Honorable Conseller d'Economia, ha advocat per la creaci6, cada
dia mes imprescindible, del Consell General de la Industria del
Film. Es indubtable que en aquest Consell que ha d'endegar la vida
economica i de treball del ram cinematografic a Catalunya, els
Serveis de Cinema hi han de figurar com a representaci6 tecnica de
la Generalitat.

4. Legislacio de Cinema

Es indubtable que la Generalitat, dintre el marge de noves
atribucions que els fets de juliol li han atorgat, haura de legislar
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sobre materies de cinema. Ja el Parlament Catala, a 1'any 1934,

estudia un projecte de Llei presentat pel conseller de Cultura sobre

censura de films de proteccio a la infancia.

En el report, anteriorment esmentat, els Serveis de Cinema

aconsellen tambe una Llei de contingents per regular la importacio

de films. Per als estudis i als informes destinats a aquesta legisla-

cio, cal que la Generalitat compti amb un organisme tecnic que

pugui cooperar en aquesta obra legislativa.

5. Eventualitat de la nacionalitzacio del cinema en algun o en

tots els sews aspectes

La nova modalitat de coses, el nou regim futur de Catalunya, la

intervencio econbmica, que a traves de la Caixa de Pignoracions,

1'Oficina de Comers Exterior i el Centre de Contractacio de la

Moneda va adquirint la Generalitat en el comers i en la industria

del film, crea l'eventualitat que algun dia es faci necessaria la

nacionalitzacio d'algunes empreses cinematografiques o simple-

ment la nacionalitzacio de l'usdefruit de llurs films. Per a aquesta

eventualitat, cal que el Govern de la Generalitat compti amb un

organisme tecnic que pugui actuar de receptacle d'aquests bens o

empreses en un moment determinat.

6. Distribucib de films en forma d'empresa estatal

Davant la possibilitat de comptar amb un monopoli per un

nombre d'anys de tota la produccio cinematografica sovietica, es

indubtable que caldra crear definitivament una distribuidora de

films als cinemes publics, la qual podria esser el primer assaig de

cinema comercial d'Estat. Des del Comissariat de Propaganda ja

s'ha iniciat aquesta labor, pero es evident que per la mateixa

importancia de l'empresa cal organitzar el servei sobre una base

completament solida.

7. Produecio de films revolucionaris i de guerra

Per manca d'un organisms amb plenes facultats i pressupost

adequat no s'ha pogut organitzar, encara a hores d'ara, aquesta

seccio tant important de les activitats cinematografiques de la

Generalitat. El Comissariat de Propaganda tambe ha iniciat aques-

ta labor, pero, davant la demanda incessant de films d'aquest

ordre, que son demanats des de l'estranger, es necessari ampliar el

servei al maxim.
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8. El cinema cultural i pedagogic

En l'aspecte cultural i pedagogic, la labor a realitzar pels Ser-
veis de Cinema to una importancia tal que reclama una aplicacio
immediata. Vegi's un esquema del pla que esta projectat:

a) Implantacio del cinema a l'escola
1) Com a medi pedagogic, 2) Com a element de divulgacio cultu-

ral, 3) Com a vehicle per a la formacio civica, doctrinal i patribtica
dels infants de la nova Catalunya.

Fins a la data, els Serveis de Cinema han anat realitzant aques-
ta labor segons les sever possibilitats, pero sense aquella base
sistematica que caldria establir. Tot i comptar Unicament amb un
sol equip de projeccio portatil, els Serveis de Cinema han realitzat
mes de 500 sessions de cinema a les escoles, algunes de les quals
han constituit veritables cursos especialitzats.

En el nou pla, aquestes projeccions que s'han fet a les escoles i
a altres institucions, caldria ampliar-les a les entitats publiques,
casernes, ateneus, hospitals, sanatoris, indrets de refugiats i colo-
nies escolars. Per a aquesta ampliacio s'adquirira un segon equip
de projeccio cinematografica i es proposara que les escoles tinguin
projectors propis, la qual cosa facilitara 1'expansi6 del servei.

b) Escola Practica de Cinema
Catalunya, que compta amb totes les modalitats de l'ensenyament

tecnic i de formacio professional, no pot esperar un moment mes a
crear la seva Escola Practica de Cinema. En plena naixenca de la
nostra industria cinematografica es imprescindible una escola tec-
nica de creacio dels nostres especialistes cinematografics i de per-
feccionament dels nostres iniciats. Catalunya, que compta amb un
moviment cinematografic amateur de molta consideracio, ha donat
proves que es un pais on la vocacio cinematografica es un fet viu.

L'Escola de Cinema de la Generalitat, orientada en la forma que
a continuacio apuntarem, podria constituir, al poc temps d'esser
creada, una de les institutions culturals mes vives i mes lligades al
ritme i a l'esperit dels nostres temps.

L'Escola ha d'esser de concepcio basicament tecnica, i mes que
de caracter teoric hauria d'estar encaminada a resultats practics
immediats. El fet que tindra per missio fornir i proporcionar tec-
nies per a una nova industria que s'esta creant i desenvolupant, fa
mes urgent i indispensable la seva creacio. Si es to en compte que
son les nations mes avancades, entre elles la URSS, les que primer
s'han preocupat de la creacio official d'Escoles de Cinema, pot dir-
se que aquesta nova realitzacio de la Generalitat podra qualificar-
se de transcendental.
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El Departament de Cultura ve projectant fa temps la creaci6 de

1'esmentada Escola. Per a la seva instal-laci6 s'han fet les obres

d'habilitaci6 del que fou Pavel16 de Romania al Parc de Montjuic.

En aquest edifici, destinat als Serveis de Cinema,ja hiha establer-

tes les aules necessaries per a l'escola, i tambe el laboratori de

practiques que esta a mig equipar. Caldria terminar aquesta

instal-laci6 i adquirir unicament material escolar, com taules i

seients; les pissarres ja estan instal-lades.

L'Escola podria funcionar, inicialment, a base de sis professors

numeraris i alguns altres per a cursos especials. Aquest petit grup

de personal docent podria portar a terme la preparaci6 d'un bon

nombre d'alumnes a traves d'un curs d'estudis convenientment

distribult, el qual duraria tres anys. Els tres cursos, de vuit mesos

cada un, comprendrien les materies seguents:

Fotografia i cinematografia general

Curs d'operadors (cameramen)

Curs d'escenaristes (escriptors d'arguments i guions)

Curs de direcci6 de films

Muntatge de films
Electricitat i projecci6

Registre i reproducci6 de so

Laboratori
Projecte i construcci6 de decorats.

Les classes es donarien de 7 a 9 del vespre de tots els dies feiners

a excepci6 del dissabte. Hi hauria, demes, cursets de perfecciona-

ment per als obrers que ja treballessin en tallers cinematografics

o laboratoris. Serien admesos per a cada un dels tres graus d'estudi

un maxim de quaranta deixebles. La matricula i la inscripci6 seria

similar a les altres institucions d'ensenyament tecnic de la Gene-

ralitat.

c) Produccio de films escolars

La soluci6 del cinema a l'escola no sera totalment resolta fins al

dia que s'hagi superat la crisi de la manca, gairebe absoluta, de

films escolars. Fins ara s'ha utilitzat material, quasi inadequat,

cedit per les cases comercials de Barcelona. D'ara endavant, amb

el lot de films culturals que rebrem de la URSS, aquesta crisi

quedara un xic alleugerida. Amb tot, no quedara resolta per aque-

lles institutions que empren els projectors de 16 mm per als quals

no hi ha cap mena de film cultural disponible. Preveient aquest

problema, els Serveis de Cinema compten ja amb una instal•laci6

de maquinaria per reduir els films de pas universal (35 mm) al pas

23



estret de 16. Amb el funcionament d'aquest petit laboratori, que cal
completar, es podra fer una distribuci6 sistematica de films a les
escoles, les quals amb molt poc cost podran disposar d'una reducci6
dels millors films existents.
Amb aquest sistema de lloguer de films de 16 mm a les escoles

donaria un ingres que al cap de poc podria representar vida propia
per a la Secci6 de Producci6 i Edici6 de films escolars.

La Secci6 tambe produiria petits films sobre temes ben catalans
i sobre materies pedagogiques que interessessin els nostres educa-
dors. Aquests films generalment serien produits per alumnes de
l'Escola de Cinema, dirigits pels mateixos professors especialitzats
i assessorats per pedagogs competents, la qual cosa constituiria un
camp excellent d'experiencia per als nostres futurs cineastes.

d) Formacio de la Cinemateca
Catalunya es un pals de riqueses incalculables per a films docu-

mentals. Tot el nostre folklore, el nostre paisatge, els nostres
costums, els esdeveniments de la nostra vida col-lectiva, cultural i
polftica no poden romandre mes temps sense quedar plasmats en
films i catalogats en una Cinemateca.

e) Museu del Cinema
Cal crear tambe el Museu del Cinema. Els Serveis de Cinema

poden reunir una serie de material, avui perdut per laboratoris i
tallers, el qual constituiria una bona base per tracar la historia de
la cinematografia a casa nostra. Al Museu Historic de la Ciutat hi
ha tambe material d'aquest ordre que quedaria magnfficament
valorat en un Museu monografic de la cinematografia.

Els punts exposats, amb tot el que se'n deriva, posen de relleu
la importancia dels Serveis de Cinema i l'absoluta necessitat de la
seva definitiva estructuraci6.

Per tant el Pla d'Estructuraci6 hauria de basar-se en les se-
guents linies:

Els Serveis de Cinema, establerts per Decret del 5 d'agost del
1936, incorporats a la Comissaria d'Espectacles i adscrits al Depar
tament de Cultura, passaran a dependre conjuntament dels depar
taments de Cultura. Economia i Finances, sota la presidencia del
Departament de Presidencia com escau als organismes depenent
de diversos departaments . [Subratllat en l'original.]

Els Serveis de Cinema constituiran l'organisme centralitzador
i coordinador de totes les activitats cinematografiques de Catalunya
relacionades amb la Generalitat.
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L'esmentat organisme estara regit per un Conseil de la Cinema-
tografia, que constituira el seu organ superior i el qual estara
format pels representants dels departaments esmentats. [Conti-
nua a ma escrit pel propi Carver i Ribalta.] Comptara tambe amb
dues ponencies consultives: una per al Cinema Cultural i de Pro-
paganda, i una altra per al Cinema Comercial d'Estat.

La funcio executiva anira a carrec d'un director general de
Cinematografia, el qual estara assistit pels diferents caps especia-
litzats de les sections i pels tecnics necessaris.

Aquest organisme estara dividit en: Serveis Administratius i
Serveis Tecnics.

Els Serveis Administratius comprendran:
OFICINES GENERALS
SECC16 D'ESTADISTICA
LEGISLAC16
SERVEIS A LA INDUSTRIA I AL COMERC, CINEMATOGRAFICS
Aquesta Seccio prestara servei public en relacio amb les
exportacions i importations en materia de films; informara
els organismes oficials pel que fa a credits, pignoracions,
pagament de salaris, etc.

Els Serveis Tecnics estaran dividits en tres branques:
CINEMA CULTURAL
FILMS DE PROPAGANDA
CINEMA COMERCIAL D'ESTAT
Aquestes branques comportaran els serveis segiients:
Cinema Cultural

PROJECCIONS ESCOLARS
ESCOLA PRACTICA DE CINEMA
PRODUCC16 DE FILMS ESCOLARS
CINEMATECA
MUSEU DEL CINEMA

Films de Prop a ganda
PRODUCCIO DE FILMS REVOLUCIONARIS I DE
GUERRA
DISTRIBUC16 DE FILMS DE PROPAGANDA
Cinema Comercial d'Estat
PRODUCCIO

(Produccio de films comercials , control d'estudis
i laboratoris eventualment nacionalitzats, etc.)

DISTRIBUC16
(Distribucio dels films de programacio sovietics
i d'altres eventualment en poder de la Generalitat.)
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EXPLOTAC16
(Explotacio de films directament en locals even-
tualment nacionalitzats o en poder de la Genera-
litat.)

FABRICACI6 NACIONAL DE FILM VERGE (En estu-
di. Disposem de totes les dades necessaries per a
l'establiment d'una fabrica de film verge a Cata-
lunya, l'establiment de la qual vindria a costar
aproximadament uns 600.000 francs suissos, per
una produccio anual de 150.000. 000 de metres.)
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