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1. Introducció 

La revista Popular Film, activa des de 1926 fins 1937, va ser una revista de cinema 
localitzada a Barcelona. A la Filmoteca de Catalunya es conserva tant la majoria de 
números d'aquesta revista, consultables en línia des del seu repositori, com el seu 
fons fotogràfic. Aquest fons fotogràfic, que analitzarem en aquesta comunicació, es 
conservava en un local de l'empresa de Barcelona Establiments Dalmau Oliveres, S.A. 
(d’ara en endavant EDOSA). La sorpresa va ser que era també l’empresa editora i 
impressora de la revista, tot i que la seva activitat principal era la indústria química i les 
drogueries des de 1883. El fons es compon de 9.327 fotografies en paper d'una gran 
diversitat de mides i formes. A més, s'han conservat les 1.400 fitxes que s'utilitzaven 
per controlar l'arxiu, ordenades per persona i per pel·lícules destacades, amb 
referències que remeten als sobres numerats on es conservaven les fotografies. 

Aquest fons és un reflex de la forma de treballar d'una revista des del punt de 
vista de seu departament gràfic. Algunes de les fotografies tenen indicacions a la part 
posterior de la posició a la revista i la mida de caixa; el text dels peus de foto o 
informacions sobre el contingut de la imatge. També es poden veure retalls i troquelats 
per encaixar les fotografies a la maqueta de la revista, o comprovar les marques d'ús, 
com les restes de cola, ja que eren recuperades per a un possible ús posterior. 

També es conserven fotografies no utilitzades en la publicació, incloent-ne de 
dates posteriors al tancament de la revista, probablement perquè el seu tancament el 
1937 en plena guerra civil es considerà temporal. Aquestes imatges descartades són 
per una part un reflex del que no arribava a publicar-se i per altra una font d'informació 
extra que no s'adquireix en la publicació. La revista no tenia un gran nombre d'imatges 
en cada número, tot i que aquest era superior al normal per l'època, i la majoria eren 
de pel·lícules estrangeres, Tot i així la xifra estimada de fotografies publicades es 
superior a la conservada, així que bona part o no es procurà per reutilitzar-les o no es 
van poder conservar després del seu ús. 

En aquesta comunicació descriurem el fons posant èmfasi en les seves 
particularitats físiques, i com aquestes reflecteixen l'ús al que eren destinades. També 
analitzarem el treball de documentació que acompanya, en forma de fitxes, a les 
fotografies. En conclusió, ens permetrà mostrar un fons que s'ha conservat complet i, a 
més, explicar com ha estat que ha arribat en aquestes condicions a l'arxiu de la 
Filmoteca de Catalunya. 

 



2. Història del fons 

2.1. Com arriba al fons a Filmoteca de Catalunya 

El 1983 arribà a la Filmoteca de Catalunya la proposta de dipòsit per 10 anys d’un fons 
fotogràfic i hemerogràfic que estava en possessió d’EDOSA. L’esmentat dipòsit estava 
condicionat a que la col·lecció havia d’estar exposada constant el nom de l’empresa i 
esmentava que es realitzava per contribuir a la salvaguarda del patrimoni 
cinematogràfic de Catalunya. Amb els anys, el fons fou finalment adquirit en propietat 
per la Filmoteca de Catalunya. No ha quedat registrat en quin moment es va decidir el 
canvi d’estatus del fons. 

 
Figura 1. Documentació del contracte de 
dipòsit entre EDOSA i la Filmoteca de 
Catalunya 

 

Durant anys es va pensar que aquest fons havia quedat en poder d’EDOSA fruit de 
que havien compartit edifici amb la revista, ja que en la documentació no quedava clar 
com n’havia adquirit la propietat EDOSA. Investigant per a la seva catalogació es va 
veure que coincidien en l’època en que s’editava la revista el gerent d’EDOSA i el de la 
revista. Posteriorment es confirmaven aquestes sospites en llegir la història de 
l’empresa escrita per Sans Puig (1983). 

 

 



2.2. Com arribà a editar un revista de cinema una empresa química? 

 
Figura 2. Anunci d’Imprenta Moderna 
a la revista Popular Film. 

L’empresa Establecimientos Dalmau Oliveres, S.A. es fundà el 1883 i tenia com a 
activitat la indústria química i la drogueria. El 1911 va comprar l’empresa Imprenta 
Moderna, que estava situada al carrer Gravina, per a imprimir tot el material relacionat 
amb l’activitat de l’empresa, tot i que continuà funcionant per a clients externs. Així, per 
una part s’invertia en un bé que era necessari per l’empresa i, per l’altre s’aprofitava 
obtenint un rendiment. A partir de l’any 1919, probablement aprofitant els diners 
guanyats en el període de guerra, comencen uns plans d’expansió de l’empresa que 
cristal·litzen el 1924 amb la construcció d’un nou edifici a l’Eixample de Barcelona on 
hi haurà oficines, un laboratori i la nova seu de la impremta. En aquest mateix edifici hi 
haurà la redacció de Popular Film. 

 
Figura 3. Capçaleres de les dues revistes que va editar Establecimientos Dalmau Oliveres, S.A. 



 
Figura 4. Logo d’Establecimientos Dalmau Oliveres, S.A. 
que figurava imprès a l’última pàgina de la revista. 

L’any 1926 EDOSA comença a editar la revista Popular Film, però encara no s’ha 
esbrinat clarament el perquè inverteixen en el camp editorial. El primer director literari 
de la revista va ser Mateo Santos, un conegut crític cinematogràfic que estava dins de 
l’òrbita del moviment anarquista. En la bibliografia no queda clar com és que una 
empresa que no tenia a veure amb el món editorial acaba editant una revista dirigida 
per un anarquista i que mostra un clar progressisme en els articles d’opinió. Martínez 
Muñoz (2015) especula amb una possible amistat entre Manuel Dalmau Oliveres i 
Mateo Santos, o que aquest últim el convencés d’alguna manera de ser el seu soci 
capitalista. De totes maneres la nostra hipòtesi és que Dalmau Oliveres emprèn la via 
editorial de forma autònoma ja que el mateix any editen la revista Grafic-Sport, que 
tindrà una curta durada, i durant el temps de publicació de la revista l’administrador de 
la revista és el mateix que el de l’empresa química, i el director tècnic el mateix que 
Imprenta Moderna (fig. 3), apart, a la pàgina final de la revista està imprès el logo 
d’EDOSA (fig. 4).  

Un factor afegit és que la revista segueix funcionant després de la marxa de Mateo 
Santos el 1934. Un darrer element que demostra la implicació de l’empresa és que el 
fons fotogràfic se segueix incrementant temps després del tancament de la revista, la 
qual cosa dóna la idea que es contemplava la possibilitat de reprendre el projecte. 

 
Figura 5. Anunci d’un número especial publicat a 
Popular Film amb el nombre de pàgines en gravat al 
buit. 



La nostra hipòtesi és que les publicacions funcionen com un suport publicitari per a 
EDOSA, ja que des dels inicis de la revista és plena d’anuncis dels productes de 
l’empresa. Al mateix temps, donen sortida a la inversió en les noves instal·lacions 
d’Imprenta Moderna, sobretot, a les màquines de gravat al buit que eren profusament 
utilitzades en la revista. Sobre això últim es pot veure en un anunci d’un número 
especial en el qual s’esmenta que 42 de les 72 pàgines de la revista eren realitzades 
amb gravat al buit (fig. 5). 

3. Descripció del fons 

3.1. Documentació adjunta 

3.1.1. Fitxes de control 

 
Figura 6. Fotografia d’un dels arxivadors 
amb les fitxes de control del fons. 

El fons té dos arxivadors amb fitxes ordenades alfabèticament. El fons fotogràfic 
funcionava com un banc d’imatges i conté fitxes diferenciades per actors i per 
pel·lícules. Les fitxes són  de dos colors diferents, blaves per les de persones i color 
crema per les de pel·lícules. La informació que contenen és molt simple, amb 2 o 3 
camps: Títol, Codi d’identificació de la carpeta i l’anomenat “Complementos en”, que 
només apareix a les fitxes de persones. No tenen cap tipus d’impressió que marqui on 
col·locar la informació o que faci referència a la revista o l’empresa editora. 

  
Figura 7. Dos exemples de fitxes de control del fons Popular Film. 



El camp títol és compartit per persones i els títols de pel·lícula, en el format de cognom 
tot en majúscules seguit del nom en minúscules o el títol del film tot en majúscules i 
amb una separació entre cada lletra. El camp del codi de la carpeta té la particularitat 
que les de pel·lícules són un número seguit d’una lletra a i les de persones són només 
un número. Aquest codi és redundant amb el codi de color de les fitxes i això fa pensar 
en que van ser concebudes per a treballar de forma eficient en la cerca d’informació. 
El camp Complementos en  funciona com una base de dades relacional quan és una 
fitxa de persona, ja que fa referència a altres carpetes, ja sigui d’una altra persona o 
d’una pel·lícula on també surti a qui fa referència la fitxa. 

Tot i la senzillesa és un sistema molt efectiu de recuperació de fotografies i pensat per 
a l’ampliació de l’arxiu fotogràfic. Això ens permet introduir el concepte de la 
reutilització que és present en tot el fons, sobre el qual concretarem més endavant. 

3.1.2. Fitxes del Fichero de “Popular Film” 

  
Figura 8. Anvers i revers d’una de les fitxes del Fichero “Popular Film”. 

Eren emmagatzemats amb la resta del fons i tenen enganxada una fotografia (fig. 8). 
En aquest cas sí que tenen una fitxa impresa per a guiar en la introducció de les dades 
i una referència a la revista. Les fitxes eren omplertes per les persones que figuraven a 
les fotografies ja que les feien a l’estudi fotogràfic Iquino i des d’allà eren enviades a la 
revista. Al número 440 de la revista (fig. 9) podem veure les bases per a la seva 
publicació. A partir del número 442 es comencen a publicar dues fotografies i en 
aquest número sí que apareix la informació sobre els actors, però en els números 
següents ja només sortirà el número de fitxa i augmenta el número de fotografies. 
Probablement l’èxit de la iniciativa fa reduir la informació i augmentar aquest número 
de fotografies per número. 



  
Figura 9. Bases de la convocatòria de la creació del Fichero “Popular Film”. 

Aquest anunci (fig. 9) és un altre exemple de com EDOSA aprofita els recursos que té, 
per una banda per generar continguts per la revista i, per l’altra per fer publicitat de 
l’Estudio Iquino, qui és el que genera el contingut de forma gratuïta. Coneixent la 
trajectòria d’Ignasi F. Iquino no és descartable que aquest també aprofités aquestes 
sessions fotogràfiques per a realitzar tasques de càsting per a les seves properes 
produccions cinematogràfiques, ja que just en aquell temps comença el seu pas al 
cinema. 

3.2. Fotografies 

Les fotografies del fons són còpies en paper de mides i qualitats molt diverses, ja que 
provenen de les agències de premsa, dels agents dels actors o de les productores de 
les pel·lícules. La majoria tenen informació al revers, en alguns casos fitxes molt 
completes de les pel·lícules o propostes de peu de foto. Moltes tenen marques dels 
diferents usos a que van ser sotmeses, com restes de cola, marques de guia per 
l’impressor, textos diversos o troquelats i retalls.  

3.2.1. Anàlisi de la informació al revers de les fotografies 

La major part d’informació que traurem de les fotografies serà en el seu revers i en 
com han estat manipulades. El fons fotogràfic està pensat per a ser reutilitzat i, per 
exemple, una de les característiques és que les fotografies no tenen el número de 
revista en que eren publicades entre les múltiples marques del revers. Moltes vegades 
els textos costen d’interpretar ja que estan realitzats amb lletra difícil de llegir si no se 
sap el que hi posa. 



 
Figura 10. Imatge composada amb la digitalització de la contraportada de la revista, les 
fotografies disposades com en la composició i el revers de les fotografies. 

La figura 10 ens serveix per a poder mostrar bona part de les indicacions que es 
troben al revers de les fotografies que van ser utilitzades a la revista. A l’exemple 
podem veure una composició amb 7 fotografies diferents per a col·locar a la 
contraportada de la revista, la qual cosa és indicada amb la paraula Contra, que en 
altres casos pot ser el nom d’un altre apartat o el número de pàgina i la posició a 
aquesta plana. També hi ha les lletres que indiquen la disposició, tot i que no hi ha 
gaires formes més de composar el conjunt. Una altra de les indicacions per a la 
impremta és A tamaño, que indica que s’imprimiran a la mateixa mida que les 
originals. El codi 214 a fa referència a la carpeta on eren desades les fotografies. 
Apart, té marques com el segell de la productora amb el títol de la pel·lícula i el logo de 
l’empresa que devien ser posats per la productora del film abans d’enviar-les a la 
redacció de la revista.  

A diferència d’altres fotografies que sabem que s’han utilitzat a la revista en la seva 
mida original no trobem indicis de cola al revers, així que el procés devia ser diferent a 
quan s'introdueixen les imatges dins el text de la revista. És probable que sigui perquè 
el títol i les dades de la pel·lícula estan superposades, com es pot comprovar per la 
mida més ampla que té respecte l’espai que queda lliure i perquè la imatge amb la 
indicació Maria Mercadé no encaixa exactament amb les altres. El procediment 
habitual era fer una composició del text i les filigranes en un full de la mida de la revista 
i sobre aquest enganxar les fotografies. 



 
Figura 11. Portada del número 126 de la revista amb l’autògraf d’Amelia Muñoz. 

 
Figura 12. Imatges d’Amelia Muñoz i els seus corresponents reversos. 

 



Hi ha una lluita entre la reutilització i la transformació de la fotografia en forma de 
troquelats o retalls que poden inutilitzar-la per altres usos. Un dels casos més clars és 
el d’una fotografia autografiada d’Amelia Muñoz que s’utilitza per una portada (figs. 11 i 
12) i després és retallada per utilitzar-la en algun reportatge a l’interior d’un altre 
número de la revista. Es pot veure a la imatge c de la figura 12 com a la part inferior es 
conserva una part de la seva dedicatòria que es veu sencera a la portada. El curiós del 
cas és veure com hi havia una altra fotografia igual en el fons que es podia haver 
utilitzat, tot i que tenia la signatura del fotògraf a la part inferior esquerra, com es pot 
veure a la imatge a de la figura 12. Potser la imatge autografiada per l’actriu era millor 
tècnicament, es pot apreciar que està més contrastada, aconseguint més detall als 
negres, o es va donar més importància a la signatura del fotògraf que a la de l’actriu. 

  
Figura 13. Text del peu de foto que hauria d’acompanyar la imatge a la revista i la fotografia 
autografiada corresponent al revers. 

A la imatge d de la figura 12 podem veure enganxat en un paper el text que anava dins 
de la revista a l’apartat Nuestra Portada. És freqüent veure el text del peu de foto (fig. 
13) escrit o mecanografiat al revers, o el d’un altre apartat, com era el cas anterior, a la 
part posterior de la fotografia. Això indica que no era la mateixa persona la que 
preparava les fotografies que la que acabava la composició o, fins i tot, que la persona 
que redactava l’article el qual acompanyaven les fotografies. 

 



 
 

Figura 14. Marques dels diversos usos de la fotografia i la fotografia a la que fan referència. 

Quan les imatges no es publicaven a la mida original tenen dues indicacions, per una 
banda la frase A grabadores que es pot llegir al lateral, i, per l’altra les línies d’encaix i 
les mides en les que s’havia de convertir la imatge en la revista (fig.14). La frase A 
grabadores normalment és un gargot intel·ligible i va fer falta arribar a fotografies com 
la d’aquest exemple per esbrinar què significava. Aquest revers és interessant, a part 
de per poder veure les marques per als impressors, per poder veure com en un 
moment determinat la fotografia es va fer servir en un format més gran i en un altre en 
un format més petit. La primera amb la parella i la segona només amb l’actriu, com es 
pot deduir de les marques. Una altra possibilitat és que es canviés d’idea en algun 
moment abans d’enviar la fotografia als gravadors. 

 

3.2.2. Retalls i reutilitzacions 

Els retalls poden arribar a ser complexos com es pot veure als exemples de la figura 
15 on es crea una silueta dels personatges. També comparteixen els dos exemples el 
fet d’haver estat reutilitzades, ja que es veuen les marques pels gravadors que queden 
tallades pel retall de les imatges. Això es pot comprovar en el cas de la fotografia 
inferior, la qual va ser utilitzada sense retallar al número 168 de la revista. A la primera 
podem veure com la indicació A grabadores ha quedat tallada al centre del revers i a la 
fotografia inferior les marques de l’encaix i les mides queden també incompletes. Apart 
de les marques, un altre indici és que quan les fotografies van al taller de gravat no 
tenen marques d’haver estat encolades a la maqueta de la revista, així que queda 
reforçada la teoria d’un segon ús de la imatge ja que es troba cola en un context que 
no seria el correcte. Si parléssim en termes arqueològics aquí estem veient les 
diferents fases de la utilització de les fotografies, ja que veiem elements més nous que 
se superposen als antics. 



 
Figura 15. Retalls de fotografies per encaixar a la maqueta de la revista. 

 

En aquestes fotografies es pot veure l’esforç en no malmetre les fotografies un cop 
utilitzades, sobretot observant la foto inferior on podem veure que la cola és prou forta 
per arrencar part del paper on s’ha enganxat, però al mateix temps l’espasa es manté 
sense danys, així que ha estat separada amb cura del paper. 



  
Figura 16. Retall per introduir text a l’interior de les fotografies. 

Les fotografies no només es retallen per crear siluetes, sinó també per encaixar text a 
l’interior, com podem veure a la figura 16. En la fotografia podem veure a Ramon 
Novarro en una pausa del rodatge de Devil-May-Care (1929). 

  
Figura 17. Marca amb pintura per indicar el retall a l’impressor. 

La figura 17 és un exemple excepcional, ja que enlloc del retall té una marca feta amb 
pintura blanca i un número 12 al costat. Un altre cop el revers ve en la nostra ajuda 
amb la indicació ¡positivo en película! per als impressors. Així ens trobem les marques 
que normalment estan al revers pintades sobre la fotografia, ja que es devia utilitzar el 
positiu en pel·lícula per a l’edició de la revista. La pintura al voltant del personatge 
indicaria el retall que s’havia de realitzar i el número del marge l’alçada que havia de 
tenir a la revista.  
 



3.2.3. Referències als drets d’utilització 

  
 

    
 

 
Figura 18. Esments en les fotografies a condicions d’ús de les fotografies o dels propietaris. 

Podem veure al revers de moltes fotografies del fons diferents esments a les 
condicions d’ús de les imatges. La majoria són segells que fan referència a l’autoria de 
la fotografia, tant del fotògraf com de la productora de la pel·lícula i especifiquen qui 
pot publicar-les i en quines condicions.  

En el fons de Popular Film la majoria d’imatges són de la productora i 
distribuïdora Cifesa, que va treballar a Espanya de l’any 1932 al 1961. Totes les 
imatges proporcionades a la revista per Cifesa tenen un segell al davant, que es pot 
veure a la figura 18, amb el logotip de la productora i un al darrera, estampat amb tinta 
blava, que hi diu: “CIFESA. PROHIBIDA SU VENTA. SU REPRODUCCIÓN SOLO SE 
PERMITE EN LA PRENSA Y MENCIONANDO FOTO CIFESA”. 

Altres casos de segells sobre drets d’autor al revers són aquells posats pels 
mateixos fotògrafs i no per la productora. Per exemple, Iquino tenia un segell que hi 
deia el següent: “PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN MENCIONAR FOTO 
D'IQUINO”. O un altre fotògraf de l’època que hi especificava: “PROHIBIDA LA 
REPRODUCCIÓN DE ESTE RETRATO. AUTORIZO SU PUBLICACIÓN EN 
PERIODICOS Y REVISTAS FIRMANDO FOTO SAUS”. I en algun cas molt concret, 
com podem veure a la figura 18, es limita l’ús a un cas tan restrictiu com un dels autor 
de la revista. 

Tornant a Cifesa, la distribuïdora i productora, a més de fotografies, també 
enviava dossiers de premsa escrits a màquina sobre els actors retratats, com el que es 
pot veure a la figura 19, que servien a la revista per a tenir tota la informació 
necessària sobre ells per a escriure els articles. 

 

 



 

 

Figura 19. Dossier de premsa de Cifesa sobre Félix de Pomés. 



4. Conclusions 

Establecimientos Dalmau Oliveres, S.A. s’ha demostrat com una empresa que 
diversificava les seves inversions i negocis des dels inicis de la seva activitat. Això ja 
ho demostra que compatibiltzaven els negocis químics amb les drogueries, o, com 
acredita un anunci de Popular Film al número 207, fins i tot amb perfumeries i 
perruqueries. Ha quedat, però, reflectit amb l’ús que feien d’Imprenta Moderna i l’edició 
de revistes que aquesta diversificació anava més enllà que l’àmbit relacionat amb la 
química i els seus derivats. 

També hem demostrat que no només s’ha de posar el focus en Mateo Santos, el 
director artístic, com a iniciador de la revista ja que els fets que la part empresarial 
estigui dirigida pels mateixos que EDOSA i la cura que es demostra en gestionar el 
fons fotogràfic posen en valor la participació d’EDOSA en la creació i manteniment de 
la revista. La revista canvia de director i es manté 11 anys publicant-se, de 1926 a 
1937 i, pels testimonis (Sans Puig, 1983), només queda truncada quan el 
desenvolupament de la guerra civil en fa impossible la seva edició. 

En aquest article hem pogut veure com es reflecteixen en les fotografies els usos als 
que han estat destinades, sobretot si atenem a la informació del revers. També queda 
clar que hi ha una intenció de reutilització del material fotogràfic, però sense evitar la 
seva transformació per als usos concrets de la revista. L’anàlisi de la complexitat del 
fons i la comparació amb l’edició de la revista dóna la possibilitat de treure conclusions 
que no serien possibles si només es disposés del fons fotogràfic. Ha ajudat a poder 
treure totes aquestes conclusions que el fons arribés a la Filmoteca de Catalunya 
gairebé tal com era quan s’estava utilitzant i amb un context tan important com les 
fitxes que servien per controlar-lo. 

Aquest esperit de reutilització que porta a veure el fons com un banc d’imatges no és 
estrany si veiem el tarannà de l’empresa, que la va portar a adquirir una impremta per 
a utilitzar-la en la seva activitat empresarial, però aprofitant per treure’n un rendiment 
mantenint els clients externs. I quan inverteixen en millorar-la i ampliar-la comencen a 
editar una revista que servirà tant de plataforma de publicitat, com de font d’ingressos 
amb la seva venda. 

 


